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TV vysílání
Hasič Josef Vlk opět bodoval

Vánoční jarmark
S přicházející zimou ukazují Luhačovice zcela jinou tvář. 
Tvář plnou klidu a poezie. Čas adventu je naplněn řadou 
překrásných setkání, počínaje společným rozsvícením 
vánočního stromu, koledami a ohňostrojem. Vánoč-
ní jarmark s punčem a medovinou od pátečního rána 
7. prosince provoní celé město a jistě každého svátečně 
naladí. Pro rodiny s malými dětmi může začít adventní 
čas návštěvou výstavy betlémů v galerii Elektra, spo-
jené s předváděním lidových řemesel, dílnou a výsta-
vou „Stromečku, rozsviť se“ v luhačovickém muzeu. 
Tato akce je ideálním místem pro setkání a zklidnění 
v předvánočním shonu. Bude možné zakoupit originál-
ní drobné dárky, nebude chybět vyhlášený punč, osvěd-
čená zabijačka, kulturní program a rozsvícení vánoční-
ho stromu s ohňostrojem. V galerii Elektra bude výstava 
betlémů doplněná o vánoční stromky, které budou 
zdobit vlastními ozdobami místní spolky a organizace. 
„Oslovili jsme místní spolky a organizace s nabídkou 
možnosti ozdobení vlastního stromečku svými originál-
ními vyrobenými ozdobami, jsem velmi potěšena, že se 
jim tato myšlenka líbí, a já doufám, že potěší i návštěvní-
ky naší galerie v předvánočním čase,“ upřesnila autorka 
výstavy Gabriela Gergelová.
Letos již pátý rok je součástí předvánočního programu 
večerní koncert pro charitu v kostele svaté Rodiny, kdy 
děti a mladí lidé svými vystoupeními pomáhají potřeb-
ným.  
Korunka Luhačovice během jarmarku uspořádá sbírku 
věcí pro děti z kojeneckého centra ve Valašském Meziří-
čí. Od 13 do 17 hodin budou moci lidé přinést dárky pro 
děti z dětských domovů a kojeneckého centra nové hrač-
ky, dětskou kosmetiku, dětské pleny, vlhčené ubrousky, 
kojenecké lahve, dudlíky nebo kojenecké oblečení atd. 
Na jarmarku bude starosta Luhačovic František Hubá-
ček lidem rozlévat speciální starostenský čaj. Výtěžek 
z dobrovolných příspěvků pomůže nemocným a handi-
capovaným dětem. 

Vážení spoluobčané,
opět nám klepe na dveře poslední měsíc v roce a je tu 
čas bilancování, hodnocení, ohlížení se malinko zpět 
a zvažování, jaký vlastně byl ten uplynulý rok, který 
právě končí.
Pro město Luhačovice to nebyl nijak jednoduchý rok. 
Již v průběhu prvních měsíců a počátkem léta se uka-
zovalo, že Luhačovice nejsou tak plné jako v minulých 
letech. Úbytek hostů a návštěvníků se samozřejmě 
projevil i v celkovém naplňování příjmů nejen lázeň-
ských společností, ale také všech ostatních, kteří 
mají s návštěvníky a hosty něco společného. Pocítili 
ho tedy i obchodníci, restauratéři, majitelé penzionů 
a dalších služeb, které jsou plně svázány a plně závislé 
na návštěvnících našeho města. Jednoduchý to nebyl 
rok ani z pohledu fungování města. Propad výběru 
daní se projevil ve výrazném šetření radnice i všech 
jejích organizací. Změna rozpočtového určení daní od 
příštího roku by měla Luhačovicím sice přinést o něco 
více peněz, ale vzhledem k ekonomické situaci naší 
země si netroufnu odhadnout, jestli slibovaný nárůst 
bude tak výrazný, abychom se mohli příliš radovat.
V letošním roce se přesto městu podařilo zrealizovat 
několik menších investičních akcí, které jsou však 
vidět. Nový informační systém spolu s nástěnkami, 
plochami pro propagaci, lavičkami a odpadkovými 
koši přispěl určitě k větší čistotě, útulnosti i estetič-
nosti města. Stejně tak nový sportovně společenský 
areál v Kladné Žilíně.Utlumení větší investiční čin-
nosti v letošním roce mělo dva důvody. Jednak to byl 
nedostatek investičních peněz po vybudování měst-
ského koupaliště v minulém roce a jednak příprava 
na realizaci velké akce v roce 2013, kterou by měla být 
velká rekonstrukce ulice Dr. Veselého.
Letošní končící rok byl také rokem volebním. Nejdří-
ve mi dovolte, abych, i když poněkud opožděně, podě-
koval vám všem, kteří jste mne podpořili v senátních 
volbách. Díky vám jsem získal v našem městě nejvíce 
preferenčních hlasů a věřte, že si této vaší podpory vel-
mi vážím. V krajských volbách se pak voliči rozhodli 
otočit kolo dějin opět doleva. Byla to svobodná volba 
každého z nás a já chci jen věřit, že spolupráce se Zlín-
ským krajem bude stejně konstruktivní a vzájemně 
přínosná jako v minulém období.
Milí Luhačovičtí, v době, kdy budete číst tyto řádky, 
již bude skutečně předvánoční čas. Na již tradičním 
mikulášském jarmarku, na který si vás dovolím co 
nejsrdečněji pozvat, se s řadou z vás potkám při roz-
lévání starostenského čaje. Bude to začátek období, 
kdy bychom se měli zklidnit, více posunout dopředu 
to duchovno v nás, zapřemýšlet o lidských hodnotách 
a našich prioritách v životě. Společně se sejít, upevnit 
rodinné a přátelské vztahy a očekávat příchod nového 
roku. V naději, že bude lepší, příjemnější a úspěšnější, 
než byl ten rok končící.

To vše vám přeje PhDr. František Hubáček, 
váš starosta

Vánoce 2012

Snad… zase jednou po roce
přijdou bílé Vánoce;

ten krásný čas,
kdy sám Bůh se zrodí v nás.

Zahřeje naše vyprahlá srdíčka,
zapěje nám též Boží Matička.

Ruku v ruce budeme přát lásku dál,
hřejivý pocit, by člověk celý svět objal.

V hlaholu zvonů půlnočních
zrodí se láska zas v srdcích.

Kouzelné slovo láska je,
šíří se rychle do kraje.

S koledami přispěchejme
a Ježíšku lásku dejme!
Dejme mu svá srdce,
nebude smutku více.

Ať naše „ano“ jistě zní
nejen v dobu vánoční.

Marie Anežka Suchánková
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RML doporučila ZML schválit likvidaci majetku měs-
ta dle předložených návrhů likvidační a škodní komise 
a uložit vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného 
majetku.
RML schválila převod 52 000 Kč z rezervního fondu do 
investičního a nákup teplovodního čerpadla v hodno-
tě cca 65 000 Kč z investičního fondu Základní školy 
Luhačovice, příspěvkové organizace.
RML schválila doplnění přílohy (obsahující soupis majet-
ku) zřizovací listiny organizační složky Městská knihovna 
Luhačovice o položku budova č. p. 350.
RML schválila podání žádosti o dotaci u Státního 
zemědělského intervenčního fondu z Programu obno-
vy venkova na Prodej dříví na pni jako prodeji věci 
budoucí tak, aby bylo dosaženo nejlepší možné ceny na 
trhu, tedy s oslovením konkurence a soutěži o nejlepší 
cenu.
RML schválila Smlouvu o připojení ke Komunikační 
infrastruktuře Zlínského kraje včetně jejích příloh a pově-
řila starostu města PhDr. Františka Hubáčka podpisem 
této smlouvy.
RML doporučila ZML jmenovat Jiřího Hrušku členem 
kontrolního výboru.

Zprávy z 15. zasedání Zastupitelstva 

města Luhačovice konaného 25. 10. 2012

Ing. Roman Dostálek, zastupitel za KSČM (nomino-
vaný místo Mgr. Lukáše Kollarčíka, který rezignoval), 
přečetl slib a jeho písemnou formu stvrdil svým podpi-
sem. 
ZML schválilo změnu Jednacího řádu Zastupitelstva měs-
ta Luhačovice, článek 7 bod 5. písm. a) tak, že se za slova 
„zvednutím ruky“ doplňují slova „nebo pomocí hlasova-
cího zařízení“.
ZML schválilo pro rok 2013 sazbu poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 
600 Kč na poplatníka.
ZML vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou 
se mění Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 O místních 
poplatcích, která je v plném znění na www.mesto.luhaco-
vice.cz.
ZML schválilo 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 převodem. (Jedná se 
o pozemek v místní části Polichno.)
ZML schválilo prodej části pozemku parc. č. 2194/1 k. ú. 
Řetechov o výměře cca 100 m2 za cenu 30 Kč/m2 a úhra-
du nákladů spojených s převodem. (Jedná se o pozemek 
v místní části Řetechov.)
ZML schválilo prodej části pozemku parc. č. 688/4 
o výměře 80 m2 k. ú. Luhačovice za cenu 2 000 Kč/m2 
a úhradu nákladů spojených s převodem. (Jedná se 
o pozemek za domem Merkur.)
ZML schválilo směnu pozemku parc. č. 1591/5 o výměře 
29 m2, který je součástí místní komunikace, za část pozem-
ku parc. č. 2194/10 o výměře cca 13 m2 a část pozemku 
parc. č. 1591/6 o výměře cca 16 m2 a prodej dalších cca 
170 m2 z pozemku parc. č. 1591/6, vše k. ú. Řetechov, za 
cenu 30 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 
(Jedná se o pozemek v místní části Řetechov.)
ZML nesouhlasilo se zveřejněním záměru města 
prodat část pozemku parc. č. 2194/6 k. ú. Řetechov 
o výměře cca 50 m2. (Jedná se o pozemek u budovy hos-
tince v místní části Řetechov.)
ZML schválilo likvidaci majetku města dle předložených 
návrhů likvidační a škodní komise a uložilo vedoucím 
organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.
ZML delegovalo PhDr. Františka Hubáčka, starostu 
města, jako zástupce města Luhačovice a Ing. Bc. Marii 
Semelovou, místostarostku města, jako náhradní 
zástupkyni města Luhačovice na valnou hromadu spo-
lečnosti Valašská vodohospodářská, a. s. 
ZML jmenovalo Jiřího Hrušku, bytem Hradisko 71, Luha-
čovice, členem kontrolního výboru.
ZML jmenovalo Ing. Josefa Piláta, bytem Masarykova 
55, Luhačovice, členem kontrolního výboru.
ZML jmenovalo Alenu Studenou, bytem Polichno 55, 
předsedkyní osadního výboru místní části Polichno.

RML doporučila ZML schválit prodej části pozemku parc. 
č. 688/4 o výměře cca 80 m2 k. ú. Luhačovice za cenu 2000 
Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
(Jedná se o pozemek za domem Merkur.)
RML doporučila ZML schválit směnu pozemku parc. č. 
1591/5 o výměře 29 m2, který je součástí místní komu-
nikace, 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 prodej dalších cca 170 m2 z pozemku parc. č. 
1591/6, vše k. ú. Řetechov, za cenu 30 Kč/m2 a úhradu 
nákladů spojených s převodem. (Jedná se o pozemek 
v místní části Řetechov.)
RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města prodat 
část pozemku parc. č. 2194/6 k. ú. Řetechov o výměře cca 
50 m2. (Jedná se o pozemek u budovy hostince v místní 
části Řetechov.)
RML schválila zveřejnění záměru města prodat část po-
zemku st. pl. 107/4 k. ú. Luhačovice o výměře cca 50 m2.
(Jedná se o oplocený pozemek historicky náležící 
k pozemku parc. č. 21/3 u domu č. p. 313 v ulici Lipová.)

Zprávy z 18. schůze Rady města 

Luhačovice konané 6. 11. 2012

RML schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při 
tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy, 
uzavíraný mezi Zlínským krajem a městem Luhačovice 
a pověřila starostu města PhDr. Františka Hubáčka podpi-
sem tohoto dodatku.
RML vzala na vědomí navržené změny Konceptu „Revi-
talizace městského a lázeňského území Luhačovice“ 
vedeného pod registračním číslem 2.2/2012/01 v rámci 
Regionálního operačního programu Střední Morava.
RML rozhodla na základě doporučení hodnoticí komise 
o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základ-
ního hodnoticího kritéria – nejnižší nabídkové ceny (na 
1 ha lesního pozemku) na veřejnou zakázku na služby 
„Vyhotovení lesních hospodářských osnov Luhačovi-
ce“ takto: 1. TAXONIA CZ, s. r. o., Olomouc (269 Kč), 
2. SILVA PROJEKT, s. r. o., Kroměříž (300 Kč), 3. TAXLES, 
s. r. o., Výkleky 86 (304 Kč), 4. Lesnická projekce Frýdek-
Místek, a. s., Frýdek- Místek (305 Kč), Ing. Pavel Viačka, 
Vsetín (375 Kč), 6. LESPROJEKT BRNO, Brno (389 Kč), 
a pověřila starostu města PhDr. Františka Hubáčka pod-
pisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem TAXONIA 
CZ, s. r. o., Olomouc.
RML schválila nákup stolů a židlí ve výši 30 000 Kč do 
I. třídy Mateřské školy Luhačovice, příspěvkové organi-
zace, z vyšších výnosů ze školného za rok 2012.
RML schválila nabytí věcného daru ve výši 2 026 Kč 
Domem dětí a mládeže Luhačovice, příspěvkovou orga-
nizací.
RML schválila nákup teplovodního čerpadla do budovy 
školní jídelny ŠJ II. v hodnotě cca 40 000 Kč z rezerv-
ního fondu Základní školy Luhačovice, příspěvkové 
organizace.
RML schválila ukončení nájemní smlouvy ze dne 16. 6. 
2010 uzavřené se Světlanou Vančurovou na užívání neby-
tových prostor o výměře 15,50 m2 ve III. NP objektu zdra-
votního střediska č. p. 315 v Luhačovicích dohodou ke dni 
31. 12. 2012.
RML schválila zveřejnění záměru města pronajmout 
nebytové prostory v objektu zdravotního střediska č. p. 
315, ul. Masarykova v Luhačovicích: v přízemí o celkové 
výměře 26,37 m2 (ordinace: 13,90 m2, přípravna: 12,47 
m2), ve III. nadzemním podlaží o celkové výměře 15,50 
m2 (ordinace: 13,80 m2, 1/3 spol. prostor: 1,70 m2).
RML rozhodla na základě doporučení hodnoticí komise 
o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního 
hodnoticího kritéria – ekonomické výhodnosti nabídky na 
veřejnou zakázku na služby „Rekonstrukce ul. Dr. Vese-
lého Luhačovice – zpracování PD a výkon AD“ takto: 
1. UPOSS, spol. s r. o., Luhačovice, 2. CENTROPRO-
JEKT, a. s., Zlín, 3. MORAVIA CONSULT Olomouc, a. s., 
a pověřila starostu města PhDr. Františka Hubáčka podpi-
sem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem UPOSS, spol. 
s r. o., v souladu s nabídkou uchazeče.
RML schválila zveřejnění záměru města pronajmout 
část pozemku parc. č. 2443/8 o výměře cca 400 m2 včet-

Zprávy ze 17. schůze Rady města 

Luhačovice konané 16. 10. 2012

ně opěrné zdi na dobu 10 let. (Jedná se o pozemek v ul. 
Dr. Veselého.)
RML vzala na vědomí zpracování žádosti o dotaci ze SFDI 
na přechod pro chodce u divadla.
RML schválila přijetí účelově vázaného fi nančního daru 
Mateřskou školou Luhačovice, příspěvkovou organi-
zací, ve výši 5 000 Kč od Nadace Synot Děti-kultura-
sport na schválený projekt „Vybavení školní zahrady“ 
a schválila čerpání rezervního fondu Mateřské školy 
Luhačovice, příspěvkové organizace, na dofi nancování 
tohoto projektu ve výši 9 000 Kč.
RML schválila uzavření Městské knihovny Luhačovice ve 
dnech 27. 12.–31. 12.
 

Harmonogram schůzí rady města 
Luhačovice pro rok 2013: 
8. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2., 5. 3., 26. 3., 9. 4., 23. 4., 14. 5., 
4. 6., 18. 6., 2. 7., 23. 7., 13. 8., 27. 8., 17. 9., 1. 10., 
15. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12., 17.12.

Zasedání zastupitelstva města 2013: 
31. 1., 14. 3., 23. 5., 27. 6., 5. 9., 24. 10., 12.12.

Změny v poplatcích 

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání 25. října 
2012 odsouhlasilo zvýšení poplatků za komunální odpad. 
Poplatek za svoz odpadu se současným systémem stano-
vuje od roku 2002, kdy se platilo 370 korun na osobu a rok.  
Náklady na svoz tříděného odpadu se od té doby zvýšily 
o více jak 1,5 milionu korun. V této částce je zahrnuto 
mimo jiné zvýšení nákladů na pohonné hmoty nebo uklá-
dání na skládky. Sazba poplatku se nezvyšovala 7 let, byla 
od roku 2006 neměnná a činila 500 korun za osobu a rok. 

„Náklady se za poslední roky nezvedly a pro město, které 
nevlastní skládku, je podstatné i to, že platí za skladování. 
V roce 2011 byly spočítány celkové náklady na 764 korun 
za 1 poplatníka. Rozdíl doplácí město. Zastupitelstvo roz-
hodlo, že od 1. 1. 2013 bude částka zvýšena na 600 korun. 
Je to zvýšení o 100 korun. Chápu, že tato částka může být 
vnímána jako velká, nicméně je potřeba si uvědomit, že 
původní částka nebyla navýšena sedm let,“ vysvětlil Fran-
tišek Hubáček, starosta města Luhačovice.

Poplatek za odpad se skládá ze dvou částí. Jedna část je 
pevná a je zákonem stanovena sazbou 250 korun. Druhá 
částka je pohyblivá. 
Osvobozeno od poplatků je každé třetí v pořadí a další 
nezaopatřené dítě, které je hlášeno k trvalému pobytu spo-
lečně s rodiči. Úleva ve výši 1 poloviny poplatku se posky-
tuje dětem mladším 6 let a osobám starším 70 let. Úleva 
platí i pro poplatníka, který se zdržuje mimo území města 
nepřetržitě minimálně 6 kalendářních měsíců. 

„Od 1. ledna 2013 jsou novými poplatníky cizinci s trvalým 
nebo dlouhodobým pobytem na území města a také maji-
telé nemovitostí a bytů, ve kterých není hlášena k trvalému 
pobytu žádná osoba. Při stanovení výše poplatku vychází-
me z údajů technických služeb, které roční náklady na svoz 
netříděného odpadu v roce 2006 vyčíslily na 2 722 000 
korun a v roce 2011 na 3 217 000 korun, přičemž celko-
vé náklady na svoz a sběr tříděného i netříděného odpa-
du činily 4 246 000 korun,“ uvedla Vladislava Janíková, 
vedoucí správního odboru města Luhačovice. 

Olga Skovajsová

Dotace na hasiče

Městu Luhačovice byla v měsíci říjnu poskytnuta z roz-
počtu Zlínského kraje neinvestiční dotace ve výši 40 000 
Kč na výdaje spojené s činností Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů města Luhačovice. Tato dotace bude použita 
na úhradu výdajů vzniklých při odborné přípravě velitelů 
a strojníků jednotky, na úhradu výdajů vzniklých za usku-
tečněné zásahy jednotky a na věcné vybavení neinvestiční 
povahy. 

Alois Gajdůšek
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Den pro seniory 

Ke společnému přátelskému posezení se sešli ve čtvrtek 
15. listopadu senioři z Luhačovic a integrovaných obcí 
Řetechov, Polichno a Kladná Žilín. V téměř dvouhodino-
vém programu vystoupily děti z mateřské školy, taneční 
a pěvecký sbor Kateřinky z Dražovic a orientální tanečnice 
z Domu dětí a mládeže Luhačovice.
„Z dnešního setkání mám velice dobrý pocit, protože se tu 
sešla spousta seniorů. Připravili jsme pro ně malé občer-
stvení a kulturní program. Jsem ráda, že přijeli i přátelé 
z luhačovického domova pro seniory. Všichni se tu úžasně 
baví,“ hodnotila Marie Semelová, místostarostka města 
Luhačovice.
Seniory přivítal také starosta a místostarostka města Luha-
čovice. Zároveň místní organizace zahrádkářů vyhlásila 
výsledky soutěže o nejhezčí předzahrádky a balkony.
Hodnotnou knihu o zahrádkaření si převzaly paní Vojáčko-
vá, Kranzová, Ševčíková, Šustková, Geržová, Tomalová. 
„Seniorů je v Luhačovicích a integrovaných obcích více 
než tisíc. Výbor pro občanské záležitosti pro ně pořádá 
toto setkání každoročně. Vždycky se snažíme, aby se tu lidé 
především bavili. Příští rok bychom chtěli uspořádat tato 
setkání dvě. Jedno na jaře a druhé před Vánocemi. Jsem 
ráda, že přijeli i důchodci z Řetechova, Polichna a Kladné 
Žilína. Ti se k nám už tradičně hlásí. Setkávají se tu mnozí, 
kteří se neviděli třeba půl roku. Je to dobrá platforma pro 
přátelská setkání,“ dodala Miluše Netíková, vedoucí odbo-
ru sociálního.
Poděkování za vydařené odpoledne patří městu Luhačo-
vice, sboru pro občanské záležitosti, studentům střední 
odborné školy a pracovníkům Kulturního domu Elektra.

Olga Skovajsová

V Řetechově se v neděli 18. listopadu sloužila mše svatá u pří-
ležitosti osmnáctého výročí posvěcení kaple svaté Anežky 
České. Zároveň byl slavnostně posvěcen opravený kříž v cen-
tru obce. Mši sloužil P. ThDr. Hubert Wójcik. Zazpívala děv-
čata z Řetechova, která působí ve folklorním souboru Leluja, 
a zahrála dechová hudba Provodov.
„V roce 1994 byla kaple svaté Anežky České vysvěcena. Od té 
doby, protože je to posvěcení, tedy posvícení, se v Řetechově 
konají hody. Letos se nám podařilo ve spolupráci s městským 
úřadem kříž opravit, takže jsme tyto události spojili,“ vysvětlil 
Jaromír Stolařík, člen osadního výboru Řetechov.
Celková částka na opravu kříže byla 80 000 korun, z toho město 
získalo 25 000 z fondu kultury Zlínského kraje. Zbylou částku 
doplatilo město Luhačovice. Přispěla také singulární společ-
nost a drobní dárci – například lampičku vyrobil kovoobráběč 
Zdeněk Zábojník. Rekonstrukce začala na konci června a byla 
ukončena v říjnu. Kříž restaurovala Pavla Hradilová.
 „Máme v plánu každý rok opravit jeden kříž v naší farnosti. 
Nepočítal jsem je, bude jich zatím asi deset, protože jsme 
mezitím opravovali ještě kapličky. Vždycky se snažíme opravit 
jednu hmotnou věc, která nás odkazuje na duchovní hodnoty. 
Jednou snad přijde čas, kdy je všechny spočítám. V tuto chvíli 
je prvořadé, aby se dařilo opravovat ty, které to nejvíce potře-
bují,“ shrnul P. Hubert Wójcik, farář římskokatolické farnosti 
Luhačovice a Pozlovice.
Farnost by chtěla spolu s lázněmi a městem příští rok pořídit 
nový zvonek na kapli svaté Alžběty u kolonády. Věžička je v sou-
časné době ve špatném stavu. V plné kráse by se měla zaskvět při 
Otevírání pramenů v květnu 2013.                         Olga Skovajsová

Poutavá přednáška PhDr. Josefa Kolaříka, CSc., ukončila ve 
čtvrtek 15. listopadu obsáhlou výstavu Muzea luhačovického 
Zálesí – Příběhy domů a vil. 
Proč a podle čeho dáváme jména stavbám v Luhačovicích?
Jména se v Luhačovicích začala dávat, protože bylo nutné rozlišit 
jednotlivé domy, aby se hosté lépe orientovali. Číslo je sice admi-
nistrativně výhodné, ale méně sdělné a orientačně nevýhodné.
Jména vilám a stavbám se dávají vždycky podle zájmu staveb-
níka. On si sám zvolí,  jak chce pojmenovat svůj dům. Je úplně 
jedno, zda tam dává jména podle kohokoli ze své rodiny. Větši-
nou to bývají děti, vnuci nebo manželka. Často bývá u vil použito 
i jméno samotného stavebníka. Bývá to zřídka, ale stává se to. 
Mohou to být jména slovanská nebo česká, ale když je třeba stav-
ba velmi významná, tak si lidé chtějí jméno přizpůsobit světovým 
zájmům, ekonomickým zájmům, prodejcům atd. Volí tedy jména 
z cizích evropských jazyků. Jména tradiční – latinská nebo řecká, 
těch bývá nejvíce. Jak se ukázalo, i v Luhačovicích jsou to jména 
křestní nebo vlastní, ale mohou to být i jména přací (např. Agape 
– znamená pohodu, mír).
Mělo pojmenovávání staveb nějaký historický vývoj a co tuto 
skutečnost ovlivňovalo?
Stále existuje tendence pojmenovávat podle aktuální módnosti. 
První vlna přišla na konci 19. a na začátku 20. století, kdy se obje-
vovala jména slovanská. Po roce 1918, kdy lázně nabyly většího 
rozmachu a objevovali se tu ve větším počtu lidé z vyšších kruhů, 
se objevují jména kosmopolitní. Lázní italských, francouzských 
a ruských. Pak teprve začíná další etapa pojmenovávání. Přichá-
zí období války, výstavba skončila. Přichází etapa jiného spole-
čenského řádu a i v Luhačovicích se objevuje tendence přejme-
novávat domy. Najednou tu máme domy Julia Fučíka, dům Ivana 
Sekaniny… Nebyla to jednoduchá doba. Vše se po čase změnilo, 
protože jakkoliv jsou jména s trváním krátkým, protože jsou 
jenom módní, tak i tato přejmenovávání a tyto tradice postupně 
byly odbourány. Jména domů byla zpátky vrácena a nové domy 
získávají nová jména. Zároveň se objevují i nová přejmenová-
ní. Například Iva – Charleston. Stavebník si to tak přál. Nic se 
neděje, i když mě to v Bílé čtvrti moc nesedí. Pokud půjdeme do 
důsledku, je Charleston významné americké město s kulturním, 
sportovním a zábavným zažitím. Čili do lázeňského města Luha-
čovice určitě patří.
Dohlíží někdo v dnešní době na podobu názvů staveb?
Kdysi pracovala při městském úřadu schvalovací komise, která 
schvalovala názvy domů. Ta byla po čase zrušena. V dnešní době 
si stavebník zažádá o stavbu, a jak si ji pojmenuje, to zůstává na 
něm. Proto někdy nešťastně vznikají dublety – Jarmila, Jarča, 
Jaruška. Je to škoda, protože v některých lázeňských městech 
tyto komise stále ještě existují. Dohlížejí na to, aby se neuváděly 
názvy zesměšňující nebo názvy zdvojené.             Olga Skovajsová

Svěcení opraveného kříže v Řetechově

Proč dáváme jména (nejen) domům a vilám

Historie vánočního stromku

Podle nejstaršího známého písemného záznamu si v němec-
kém městě Freiburgu v Černém lese ozdobilo roku 1419 bra-
trstvo pekařských učedníků stromek perníčky, jablky, zlatými 
třásněmi, nabarvenými ořechy a pochoutkami. Další zmínky 
o nazdobeném a svícemi osvětleném vánočním stromu 
pochází z kroniky německých Brém z roku 1570. Píše se tam 
o cechovních slavnostech v řemeslnických domech, kde se 
lidé scházeli u ozdobených osvětlených stromků. Přestože cír-
kev zpočátku označovala zdobení stromů za pohanský zvyk, 
právě křesťané mají zásluhu na šíření tohoto zvyku po celém 
světě, nejprve protestanti, později i katolíci. V 17. a 18. století 
pronikl zvyk zdobení stromku z cechovních společenských 
místností do rodin a rozšiřoval se ve vyšších kruzích západní 
části Evropy od města k městu. Slavit Vánoce pod ozdobeným 
stromkem se stalo módou v rodinách vysokých úředníků, 
zámožných občanů, šlechty a knížat. V polovině 18. století 
vyvezli vystěhovalci z Evropy zvyk zdobení stromku i do Ame-
riky. Vojáci evropských národů si tento zvyk přinášeli domů 
z válečných tažení a zákopů.
V Česku se poprvé psalo o nazdobeném stromě v roce 1812. 
Připravil ho Jan Karel Leibich, ředitel Stavovského divadla, 
při slavnosti pro přátele na zámečku v Libni. Pražské dámy 
byly neobvyklou dekorací nadšeny a v následujících letech 
se každá chtěla před přáteli blýsknout podobným stromem. 
Stromky zdobily pečivem, ovocem a mašlemi.
V širokých venkovských vrstvách v českých zemích byl měst-
ský zvyk zdobení vánočního stromu přijat teprve po první 
světové válce. Do té doby se ve venkovských domácnostech 
zavěšovala jen silnější stále zelená, nejčastěji jedlová větev 
– chvojka jako symbol zimního slunovratu. Zdobila se červe-
nými stužkami a jablíčky. Vánoční stromek se stavěl v lidovém 
prostředí na stůl ve světnici, v malých venkovských jizbách se 
zavěšoval nad stůl ke stropnímu trámu, někde i špičkou dolů. 
Zdobil se jablíčky, pozlacenými ořechy, řetězy ze sušeného 
ovoce, jeřabin a šípků, svatými obrázky, domácími cukrovin-
kami, papírovými květy, řetězy a hvězdami. Ve škole i doma 
se zhotovovaly ozdoby z papíru, z naklíčených hrachových 
a fazolových zrn.
Nejstaršími vánočními ozdobami byly nepochybně různé dru-
hy ovoce a sladkostí. Cechovní kniha brémských řemeslníků 
z roku 1570 zaznamenává „datlovou jedličku“, ozdobenou 
datlemi, jablky, ořechy, preclíky a papírovými květinami. 
Basilejští krejčovští učni ozdobili svůj vánoční strom v roce 
1579 jablíčky a sýry. V Simpliciánském kalendáři z roku 
1795 se můžeme dočíst o bohatých stromcích, na nichž byly 
zavěšeny vzácné cukrovinky, jako andělé, panenky a zvířát-

ka vyrobené z cukru. Dále zde viselo množství pozlaceného 
ovoce všech druhů a tisíce zlacených lískových oříšků. Mezi 
všemi nepopsatelnými lahůdkami zářil bezpočet voskových 
svící jako hvězdy na obloze…
Ve výzdobě vánočních stromků se kromě ovoce a pamlsků 
uplatňovaly v historii nejrůznější materiály, přes voskové 
dekorace, vatové a papírové ozdoby, skleněné a kovové 
vlákno, kovový plech a dřevo, až po sklo a umělou hmotu. 
Především v Německu působilo několik center, zaměřených 
na výrobu dřevěných vánočních dekorací. Jejich obliba pro-
nikla i do českých zemí. U nás se dřevěné ozdoby vyráběly 
především v německém pohraničí v Krušnohoří, jako vedlejší 
produkt při výrobě hraček. Podobně dílny vyrábějící dřevěné 
betlémy na Horácku a Příbramsku vytvářely současně dřevě-
né miniatury za účelem vánoční výzdoby. Dřevěné ozdoby na 
vánoční stromek vstoupily na trh koncem 19. století a vrchol 
jejich obliby nastal ve třicátých letech.
Skleněné perličky, z nichž jsou vyrobeny staré vánoční ozdo-
by, se původně foukaly pro výrobu bižuterie. Chudí skláři 
v Krkonoších si k výrobě bižuterie přivydělávali montováním 
vánočních ozdob ze zbytků foukaných perlí. Výroba a zpra-
cování skleněných perliček probíhaly tradičně podomácku. 
Zapojit se musela celá rodina včetně dětí. Otec nebo děda 
většinou foukali perle, které se dále zpracovávaly. Nastříb-
řené perle se musely rozřezat na jednotlivé perličky, což byla 
většinou práce babičky. O navlékání perlí na šňůrky nebo 
o sestavování ozdob se potom starala matka a zejména děti. 
Každá rodina tak měla „své“ ozdoby, které se v detailech 
odlišovaly od konkurence. Počátkem 30. let 20. století vznik-
lo významné středisko výroby skleněných vánočních ozdob 
v rozmanitých tvarech ve Zdobíně u Dvora Králové.
První zmínka o výrobě vánočních ozdob na Valašsku pochází 
z roku 1920, kdy se sklář Ludvík Ondra pokoušel vyfouknout 
první tvar skleněných baněk. Již v roce 1921 měl připraveny 
výrobky k prodeji. Stal se tak prvním výrobcem foukaných 
skleněných ozdob v tehdejším Československu a zároveň 
konkurentem německých výrobků, které se k nám dovážely. 
Vyráběl nejen foukané koule, zvonky a špice, ale i lisované 
fi gurky. V letech 1925–1928 se výroba rozšířila po celé repub-
lice. V roce 1954 bylo ve Vsetíně založeno výrobní družstvo 
Sklářské lidové družstvo, jehož programem byla výroba 
ručně tvořených skleněných vánočních ozdob a kartonážní 
výroba. Navázalo na místní výrobu prvorepublikových sklá-
řů. Dnes se vsetínský podnik jmenuje Irisa a vyváží vánoční 
ozdoby do celého světa. 
Každoročně se na náměstích českých měst v adventním čase 
rozsvěcují vánoční stromy, pod nimiž se konají charitativní 
sbírky pro potřebné děti. Lidé tak příspěvkem do kasičky 
či dárkem pro děti z dětských domovů pokračují v tradici, 
kterou založil v Brně básník a spisovatel, autor Lišky Bys-
troušky, Rudolf Těsnohlídek. Na myšlenku pomoci opuš-
těným dětem ho přivedla událost, kterou zažil 22. prosince 
1919 v lese u Bílovic nad Svitavou. S přáteli si vyšel do lesa 
pro vánoční stromek a poblíž myslivny našel u kořene smrku 
odložené, téměř zmrzlé dítě. Otřesný zážitek vedl spisovate-
le Těsnohlídka k hlubšímu zájmu o osudy opuštěných dětí 
a k myšlence zbudovat pro ně domov. Inspiroval ho kodaňský 
zvyk stavět o Vánocích na náměstí strom, u kterého se vybí-
ralo pro potřebné. Nápad uskutečnit také v Brně podobnou 
charitativní sbírku nakonec prosadil v roce 1924. Po čtyřech 
letech sbírek byl 8. prosince 1928 položen základní kámen 
brněnského domova pro opuštěné děti Dagmar. Otevření 
domova pro děti se Těsnohlídek nedožil, protože zemřel tra-
gicky v lednu. Poselství jeho vánočního stromu republiky, jak 
jej sám nazval, zůstalo ale živé až do dnešních dnů. 
Po brněnském Těsnohlídkově vánočním stromu se začaly 
objevovat postupně veřejné vánoční stromy i v jiných měs-
tech České republiky. Následovalo město Plzeň a dnes na 
náměstích českých a moravských měst a obcí svítí ve vánoč-
ním období stovky stromů, nebude chybět ani v Luhačovi-
cích, kde bude letos slavnostně rozsvícen v pátek 7. prosince. 
Rudolf Těsnohlídek: „(…) Rozžehujeme světla na zelených 
větvích těm, kteří trpí, těm, jichž oči tápají dosud ve tmě 
hrůzy a smrti. (…) Postavme vánoční stromy všech a všem 
na náměstí velkých měst republiky. Obyvatelstvo jejich 
neukáže se malým a duch boží nebude se ostýchati jíti po 
tržištích.“
Podrobněji představuje historii vánočního stromu výstava 
v Muzeu luhačovického Zálesí nazvaná Stromečku, rozsviť 
se!, která bude otevřena od 24. listopadu 2012 do 13. ledna 
2013. Na výstavě je možno zakoupit vánoční ozdoby. Na 
pátek 7. prosince od 10.00 a od 15.00 hodin připravilo muze-
um komentovanou prohlídku výstavy.  

Blanka Petráková
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Poděkování a pozvání

Za občanské sdružení Dlouhá cesta bych Vás chtěla pozvat 
na akci „Zapalme svíčku“. V rámci Světového dne památky 
zesnulých dětí se již po druhé do této akce zapojíme i my, a to 
9. 12. 2012 v evangelickém kostele na Slovenské ulici ve Zlíně 
(více na www.dlouhacesta.cz). V tento den bude mimo jiné 
probíhat i svépomocné setkání rodin po ztrátě dítěte, které má 
pro rodiny velký význam.  Během něho je mnohem více pro-
storu a času na vzájemnou podporu, setkání s lidmi, kteří se 
vyrovnávají se stejnou bolestnou zkušeností, vzájemné sdílení 
prožitků, pocitů a uvolnění emocí. Poznání, že nejsme s tou-
to bolestnou událostí sami, načerpání energie a inspirace – „co 
pomáhalo ostatním“– a mnohdy navázání nových přátelství. 
Občanské sdružení Dlouhá cesta děkuje také všem, kteří 
jakýmkoliv způsobem přispěli na veřejnou sbírku, jež byla 
určena k podpoře projektu Barevný anděl, probíhala tři roky 
a byla ukončena 31. října 2012. Pokladničky byly umístěny na 
11 místech ČR, z toho na 9 právě u nás ve Zlínském kraji. Cel-
kem se vybralo 52 000, z toho 30 609 Kč na Zlínsku. Výtěžek 
sbírky byl použit na dovybavení pokojíčků v pěti rodinách. 
Barevný anděl bude díky příspěvkům svého generálního 
sponzora pomáhat i nadále. Od 1. 11. byla povolena nová 
veřejná sbírka. Děkujeme předem všem, kteří jakýmkoliv způ-
sobem přispějí, případně pomohou při její propagaci. Výtěžek 
nové veřejné sbírky Dlouhá cesta bude věnován na tvorbu 
osvětových a podpůrných materiálů.
Všechny akce můžeme pořádat jen za podpory všech, kteří 
naši myšlenku od začátku podporují!
Více o naší činnosti a pořádaných akcí najdete na www.dlou-
hacesta.cz.

Iveta Coufalíková

Gubernátor Jaroslavlské oblasti 

v Luhačovicích

Vzácnou návštěvu přivítal v pátek 9. listopadu na radnici 
města starosta František Hubáček. Gubernátor Sergej 
Nikolajevič Jastrebov spolu s doprovodem ocenili výhled 
na krásné lázeňské město. Starosta města krátce představil 
historii a současnost Luhačovic. Nikolaj Jastrebov  poho-
vořil o Jaroslavlské oblasti a především hlavním městě 
Jaroslavli.
„Velmi rád bych pozdravil všechny obyvatele Luhačovic. 
Jsem rád, že jsem vaše krásné město mohl poznat. Chceme 
se podívat, jak budujete vaše lázeňské město, protože my to 
své teprve začínáme budovat. Chtěli bychom od vás získat 
informace a zkušenosti,“ řekl Sergej Nikolajevič Jastrebov, 
gubernátor Jaroslavlské oblasti.
Město Jaroslavl má 640 000 obyvatel, je to po Moskvě dru-
hé největší středisko Ruska. Jaroslavl má svou historickou 
kulturu, je tu řada významných sakrálních staveb. V roce 
2005 bylo historické centrum města zařazeno na seznam 
světového dědictví UNESCO. 
V Jaroslavlské oblasti se masivně rozvíjí všechny druhy 
průmyslu – především gumárenský a zpracování ropy. Nej-
větším problémem jsou pracovní síly, kdy nezaměstnanost 
je 0,1 %. Průměrný plat je 21 000 rublů, což je asi 525 euro 
(ve městě Jaroslavl 30 000 rublů). Na vesnicích žije pouze 
14 % obyvatel, a tak se zde investuje do zemědělství – jedná 
se o částky v řádu miliard eur. Nyní se zde staví moderní 
zemědělský komplex, který pojme 2,5 tisíce skotu, o který 
se bude starat pouze 58 zaměstnanců. Je zde největší ruské 
chovatelské centrum, které denně produkuje 700 000 kře-
pelčích vajec, příští rok by se toto číslo mělo zvýšit na tisíc. 
„Recept na nízkou nezaměstnanost je jednoduchý. Jsou to 
investice, jsou to technologie, je to tvorba nových příležitos-
tí, což s sebou nese nová pracovní místa. Je to zvyšování 
platů, je to prestiž a v nemalé míře práce na poli vzdělávání 
a systematická práce s mládeží. My pracujeme s mládeží 
od učňovských oborů přes střední a vysoké školy. Snažíme 
se s nimi pracovat i tak, že organizujeme různé vzdělávací 
tábory, kde se zapojují i mladí lidé z bývalého Sovětského 
svazu,“ shrnul Sergej Jastrebov. V rámci luhačovického 
setkání si gubernátor Jaroslavlské oblasti prohlédl některé 
provozy akciové společnosti Lázně Luhačovice. Návštěvu 
Zlínského kraje zakončil ve Zlíně a Otrokovicích. Ve Zlíně 
s hejtmanem Zlínského kraje Stanislavem Mišákem pode-
psal Protokol o vzájemné spolupráci mezi Zlínským krajem 
a Jaroslavlskou oblastí.                                         Olga Skovajsová

V Klubíku je vždycky dobře

Ve středu 14. listopadu 2012 proběhla v Klubíku Domu 
dětí a mládeže Luhačovice beseda První pomoc u dětí se 
záchranářem Zdravotnické záchranné služby Zlín, panem 
Oskarem Svitákem.  
Maminky se dozvěděly, jak poskytnout první pomoc v přípa-
dě různého typu poranění a nehody dítěte – umělé dýchání 
a masáž srdce, popálení, tonutí, vdechnutí cizího předmě-
tu, zlomeniny, řezné rány, otrava. Sympatický záchranář 
pan Sviták ochotně odpověděl na všechny dotazy. Pro velký 
úspěch a zájem budeme pokračovat v organizaci besed na 
toto téma. 
Tato akce přilákala členy Klubíku i maminky s dětmi, které 
ještě náš Klubík nenavštěvují pravidelně. 
A co je vlastně Klubík? Klubík je volná i organizovaná čin-
nost pro rodiče s dětmi od  jednoho roku, je to jakési centrum, 
kde se maminky s dětmi schází a podle zájmu se zapojují do 
aktivit pohybových, tvořivých, vzdělávacích a jiných, které 
pro ně připravují pracovníci DDM Luhačovice a odborníci 
i samotné maminky. K dispozici mají plně vybavené herny 
a sociální zařízení, maminky si mohou připravit jednoduché 
občerstvení. Klubík je otevřený v pondělí, úterý a ve středu 
od 9 do 11 hodin, mimo prázdninové dny. Poplatek 300 Kč 
na školní rok slouží k nákupu a obnově vybavení. Maminky 
dostávají informace o zájmových kroužcích a dalších akcích, 
do kterých se mohou s dětmi zapojit. 
Nabízíme také možnost oslav dětských narozenin, a to 
i mimo provozní dobu Kubíku (po předchozí dohodě). 
Naším cílem je umožnit nejenom společně trávit volný čas, 
ale také si vyměňovat zkušenosti, sdělovat zážitky, porov-
nat své děti s ostatními vrstevníky, zvykat si na kolektiv dětí 
a začlenit děti do kolektivu. Těšíme se nejen na maminky 
s dětmi z Luhačovic, ale i z okolních obcí.

Lucie Pijáková, DDM Luhačovice 

Festival Sokolka žije: Kníže přivítal knížete

Luhačovice dnes už nejsou jen lázně a známé léčivé prame-
ny, ale také místo, kde je možné seznámit se s alternativní 
kulturou, s jejími tvůrci a zažít neopakovatelná prolnutí svě-
ta divadla, fi lmu, hudby a umění.
Kde jinde byste mohli zažít jedinečnou a neopakovatelnou 
atmosféru místní sokolovny, která dokáže vytvořit zcela 
nečekaná a někdy zcela nemožná setkání tvůrců s diváky.
Kde jinde byste mohli vidět v živé diskuzi na „lechtivé téma“ 
nestora českého fi lmu, herce Pavla Landovského, se zpěvá-
kem a bubeníkem Davidem Kollerem.
Mohli si dát panáka s členy dnes již legendární underg-
roundové skupiny Plastic People of the Univers, poplácat se 
s aktivistou Johnem Bockem či zazpívat si Muchomůrky bílé 
s pastorem českého undergroundu Ladislavem Heryánem. 
Zavzpomínat na zemřelého básníka Ivana Martina Jirouse 
– Magora ve fi lmovém pásmu Františka Stárka, historika 
české podzemní kultury.
Kde jinde byste mohli slyšet a vidět zpívajícího čerta – vizuál-
ního umělce Krištofa Kintery, potěšit se pohledem na posta-
vičku kašpárka s fl étnou, zblednout strachem při pohledu na 
všemocného Fantomase, a to vše doprovázeno usměvavou 
tváří Miloše Frýby, nestárnoucího televizního hlasatele.
Kde jinde byste se mohli smát nezaměnitelné talkshow tria 
Pavel Liška, Tomáš Matonoha, Jan Budař, kterou zcela 
nečekaně předčil svou improvizací s osvětlením Lubomír 
Ferdus, zakladatel a duchovní otec festivalu.
Kde jinde byste si mohli poslechnout rockovou skupinu 
Abraxas, Eliščin band s Janem Budařem, místní kapely 
a pobavit se s amatérskými divadly nebo zhlédnout fi lmové 
dokumenty z cyklu Jeden svět. 
Vrcholem tohoto nevšedního listopadového kulturního 
maratonu však bylo setkání dvou knížat – Karla Schwarzen-
berga se Závišem, knížetem pornofolku.
Ten, kdo nepřišel, nemusí litovat, protože to již nikdy nezaži-
je, a proto SOKOLKA ŽIJE.

David Hubáček, Zbyněk Lekeš

Jan Budař, Pavel Liška a Tomáš 

Matonoha zasadili vánoční jedličku

Korunka Luhačovice ve spolupráci s očním centrem Gemi-
ni, regionálními týdeníky 5+2 dny, společností Pria a lázeň-
skou společností ROYAL SPA spustila unikátní celoroční 
projekt s názvem Otevřete oči, splníme Vám sen. Tento 
projekt byl zahájen v neděli 18. října v 16 hodin, kdy popu-
lární trojice herců Jan Budař, Pavel Liška a Tomáš Matono-
ha slavnostně zasadili a rozsvítili před lázeňským domem 
Miramare jedličku – Strom splněných přání.
„Líbí se mi projekty, které jsou originální a jiné. Proto mne 
projekty Korunky Luhačovice zaujaly a rád je podpořím. 
Navíc mám radost, že v Luhačovicích vysadíme jedličku, 
protože tak se jmenuje kytarista naší kapely Eliščin Band – 
Roman Jedlička,“ konstatoval herec a muzikant Jan Budař.
Rozhodli jsme se, že tu zasadíme Strom plněných přání. 
Děti z dětského domova ve Vizovicích si na vánoční strom 
daly přáníčka a my je budeme za tři týdny na vánočním 
koncertě plnit. Jan Budař je jedním z našich nových part-
nerů a zároveň je hlavním partnerem vánočního koncer-
tu,“ vysvětlila Veronika Záhorská, ředitelka občanského 
sdružení Korunka Luhačovice. 
Letošní vánoční koncert dětem proběhne v sobotu 8. pro-
since v 19 hodin v Kulturním domě Elektra v Luhačovicích. 
Patronem večera je Jan Budař. Hosty večera budou  Jitka 
Zelenková, Katarína Knechtová, Renata Drössler, Pavel 
Vítek a Jan Budař s kapelou Eliščin band. Koncertem nás 
provede osvědčený a vždy pohotový moderátor Petr Rychlý.
Výtěžek z akce bude věnován dětem. Cena vstupenky je 250 
korun. Předprodej vstupenek: LUHA-info v Luhačovicích, 
PP MODE ve Zlíně. u

Knihovna v listopadu

V listopadu jsme pokračovali v cyklu přednášek o FengShui, 
které vede paní Iva Matyášová. 
Na další setkání s ní se můžete těšit 5. 12. v 16 hod. Tento-
krát na téma FengShui – pečujeme o své tělo čili nový pohled 
na výživu a její vliv na duchovní vývoj člověka. S velkým 
zájmem veřejnosti se setkala beseda s horolezcem Vladi-
mírem Burešem. Poutavé vyprávění o svých horolezeckých 
výstupech a pobytu v neobvyklých lokalitách doplnil pro-
jekcí fotografi í. Krásné loutky, maňásky, divadelní kostýmy 
a historické oděvy si mohli prohlédnout návštěvníci knihov-
ny v Týdnu divadla. Výstavu doplňovaly výtvarné práce dětí 
z místní základní školy, studentů SOŠ Luhačovice a klientů 
denního stacionáře Charity. Během tohoto týdne proběhly 
doprovodné akce s tématem divadla. Děti mohly zhlédnout 
divadelní představení Šípková Růženka, ve kterém hrají 
klienti chráněné dílny ERGO Zlín. Veškeré bližší informace 
a fotografi e z dění v knihovně získáte na našich webových 
stránkách www. knihovna-luhacovice.cz a našem Faceboo-
ku. Samozřejmostí jsou i knižní novinky, které průběžně do 
knihovny dokupujeme. Koho zajímají staré knihy, má mož-
nost prohlédnout si dary našich čtenářů, jež vystavujeme 
přímo ve vestibulu knihovny, a odnést si domů zdarma titul, 
který se mu líbí.
Všechny čtenáře a návštěvníky knihovny upozorňujeme, 
že ve dnech od 24. 12. do 1. 1. 2013 bude knihovna uza-
vřena.

Milana Mikulcová

Ukončení mikrovlnného 

televizního vysílání

Od 1. ledna 2013 bude v Luhačovicích ukončeno mikrovln-
né televizní vysílání. Rozhodlo o tom zastupitelstvo města 
na jednom ze svých zasedání. Vysílání bylo v provozu od 
roku 2000 s tehdy garantovanou životností deset let.
„Mikrovlnné televizní vysílání určitě splnilo své poslání. V té 
době, kdy tady vznikalo a kdy se zavádělo, tak tento systém 
byl jediným řešením. Luhačovice jsou z tohoto pohledu vel-
mi specifi ckým územím,“ vysvětluje František Hubáček, 
starosta města Luhačovice, a dodává, že, 
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„vysílání luhačovické televize, kterou provozuje město Luha-
čovice, jako aktuální místní zpravodajství, bude i nadále na 
internetových stránkách města. Myslím si, že dnes už to není 
žádný problém a že velká většina luhačovických občanů má 
k tomuto médiu přístup. Tento přechod by neměl být nijak 
dramatický a bolestivý.“
Bezplatný internet je k dispozici v městské knihovně, kde 
jsou ochotné knihovnice, které starším občanům rády vysí-
lání Týdeníku pustí. Další možností je využití infoboxu, kte-
rý je k dispozici před městským informačním centrem.
Zpravodajské Týdeníky jsou premiérově vysílány vždy v úte-
rý, starší vysílání jsou umístěna v archivu. Týdeníky přebírá 
sousední městys Pozlovice, který zpravodajství z Luhačovic 
a okolí vysílá na své kabelové síti. Ty nejzajímavější obrazové 
zprávy jsou k vidění v celostátní Regionální televizi, která 
vysílá na satelitu Astra 3B. V Regionální televizi jsou uvádě-
ny pozvánky do Luhačovic a reportáže ze zajímavých akcí. 
V minulosti zde byly odvysílány zprávy například z Oteví-
rání pramenů, kontroly chat, dětská policie nebo Svatovác-
lavský jarmark. „Už nyní má většina obyvatel Luhačovic 
vysílání televizních programů v nesrovnatelně lepší kvalitě 
než doposud zajištěno. Termín 31. prosince 2012 může být 
v některých lokalitách zkrácen. Během prosince už můžou 
být některé převaděče mimo provoz, protože vzniklé závady 
již nebude mít smysl opravovat,“ uvedla Hana Slováková, 
ředitelka Městského kulturního domu Elektra.

Zlínský hasič Josef Vlk z Řetechovic 

opět bodoval

Šestačtyřicetiletý zlínský hasič Josef Vlk se v pondělí 
29. října vrátil ze Světových hasičských her, které se letos 
konaly v australském městě Sydney. Z těchto prestiž-
ních hasičských her si přivezl zlatou a stříbrnou medaili. 
Jediný zástupce ze Zlínského kraje měl vedle sebe ještě 
dalších 12 účastníků z různých koutů naší republiky. Že 
se těchto her zúčastnil jako jediný zástupce našeho kraje, 
to je dáno hlavně fi nanční stránkou takové akce. Sympa-
tického Josefa Vlka fi nančně podpořily krajský hasičský 
záchranný sbor, krajský úřad a magistrát města Zlína. 
Světové hasičské hry (dále WFG) jsou největším setká-
ním hasičů z celého světa a konají se každé dva roky. Je 
to vlastně jakási olympiáda pro hasiče, aby si změřili své 
síly a dovednosti v obdobných disciplínách, jaké jsou na 
normální olympiádě. Tato olympiáda má však svá spe-
cifi ka určená jen pro hasiče. Například běh do schodů 
v plné zásahové výzbroji a TFA (nejtvrdší hasič přežije). 
Náplní her není jen sportování, ale i vzájemná setká-
ní, výměna poznatků a zkušeností a v neposlední řadě 
i navázání nových přátelství a kamarádství.
Josef Vlk soutěžil ve třech disciplínách. Ve výběhu scho-
dů v plné zásahové výzbroji, v disciplíně TFA (nejtvrdší 
hasič přežije) a ve štafetě TFA.

„Výběh schodů se uskutečnil v neděli 21. října. Bývá 
zvykem, že se běží nejvyšší budova, která se v daném 
městě nachází. Tentokrát to byl skutečný oříšek, budova 
Sydney Tower měří asi 250 metrů a je to vlastně takový 
tubus bez oken a až na vrchu je restaurace s vyhlídkou. 
Výběh v plné zbroji znamená obléct si zásahový kabát, 
kalhoty, helmu, těžké zásahové boty a na záda si dát 
dýchací přístroj, ten slouží jen jako zátěž. Tato výstroj 
váží zhruba 12 kilogramů. Potíž je v tom, že u nás nikde 
není žádná taková budova, kde by se to dalo zkusit, a tak 
to byla docela velká neznámá. Nakonec jsem to vyběhl 
v čase 13 minut 38 sekund. Měl jsem toho vážně dost 
a sáhl jsem si na dno sil. Byly to jen samé schody, scho-
dy a zase schody a někde v půlce už mi to hlava vůbec 
nebrala a chtěl jsem zastavit. Naštěstí jsem předběhl 
jednoho závodníka, za chvíli druhého a to mě vždycky 
trochu nakoplo. Než jsem zdolal těch 1530 schodů do 
cíle, tak jsem předběhl celkem 4 polomrtvé kolegy. Na 
výsledky jsme museli čekat až do druhého dne, kdy jsem 
se teprve dozvěděl, že jsem vyhrál svou kategorii a mám 
zlato. Na druhého a třetího za mnou jsem měl náskok 
více než dvě minuty,“ vysvětlil Josef Vlk.

Závod v TFA je královská disciplína hasičů, která se 
skládá ze čtyř částí – technické, dvou silových a závě-
rečné vytrvalostní. Výsledný čas je pak součtem těchto 
čtyř časů. 

„Na start jsem se postavil až ve čtvrtek brzy ráno. První 
část jsem docela pokazil. Při motání dvou třicetimetro-
vých hadic (u nás jsou jen 20metrové) jsem měl trochu 
problémy, ale jak se nakonec ukázalo, nebyl jsem sám. 
Další tři části mi už docela sedly a nakonec z toho bylo 
krásné stříbrné umístění (jen čtyři vteřiny za vítězným 
Brazilcem). Škoda těch hadic, ale takový už je sport,“ 
vzpomínal Josef Vlk.

Hasič Josef Vlk ve svých 46 letech soutěží v kategorii do 
50 let, světových hasičských her se zúčastnil už pětkrát. 
Mezi jeho největší úspěchy posledních let patří 1. místo 
v běhu do schodů z kanadského Vancouveru (2009), 
2. místo z her v New Yorku (2011) a samozřejmě zisk 
obou letošních australských medailí.

Olga Skovajsová

Obvodní oddělení Policie ČR 

zůstane zachováno

Luhačovický běh Kerteamu

Poslední říjnovou sobotu se uskutečnil třetí ročník 
Luhačovického běhu Kerteamu. Místní běžce zřejmě od 
účasti odradil nepřetržitý liják, a tak ve startovním poli 
převládli přespolní účastníci. Čest domácích zachránil 
Miroslav Bětík z KVS Pozlovice, který kromě vítězství 
veteránské kategorie vyhrál i v celkovém pořadí. Na roz-
máčené trati se nejlépe vypořádal s těžkým stoupáním 
v první části trati a poté svůj náskok až do cíle zvyšoval. 
Druhou půlku naopak výborně vystupňovala ženská 
vítězka Lenka Šibravová, jež doběhla jen těsně za vítě-
zem kategorie mužů do čtyřiceti let Daliborem Slovákem 
na celkově třetím místě a navázala tak na své předloňské 
vítězství. Loňská vítězka Jana Pechková skončila dru-
há a vynikající výkony předvedli také její rodiče: Šárka 
vyhrála mezi veteránkami a František, druhý mezi vete-
rány, doběhl na celkovém pátém místě. Obdiv zaslouží 
i nejstarší účastník, sedmasedmdesátiletý Jaroslav 
Gaman z Havířova. O obtížných podmínkách vypovídá 
možná nejlépe to, že závodníci, kteří se zúčastnili někte-
rého z předchozích ročníků, měli letos o minutu až dvě 
horší časy.
Deštivé počasí si vybralo svou daň hlavně v dětských 
kategoriích. Všichni účastníci se vešli na stupně vítězů 
a byli tak odměněni za svou odvahu zazávodit si i v prud-
kém dešti. Na nejvyšším stupínku stanuli Jakub Slovák, 
Erik Valčík, Sandra Zapletalová a Martina Bašusová. 
Snad počasí příští rok ukáže vlídnější tvář a Luhačovičtí 
rozšíří řady startujících mezi dětmi i dospělými.

Dalibor Slovák

Starostové měst, kteří v září podepsali deklaraci, v níž pro-
jevují nesouhlas s plánovaným snížením počtu policistů 
a rušením některých obvodních oddělení, mohou být spoko-
jeni. Deklaraci podepsalo 16 starostů nejen dotčených obcí, 
ale i obcí, kde by se tímto zásahem mohla zvýšit kriminalita. 
Podle plánu bývalého policejního prezidenta Lessyho se ve 
Zlínském kraji mělo propustit 55 policistů a zrušeno mělo 
být šest obvodních oddělení z dvaceti šesti.
„Deklaraci podepsali starostové třeba ze Vsetína, Bojkovic, 
Napajedel. My jsme tuto deklaraci také podepsali, protože 
k úbytku policistů by došlo i  v samotných Luhačovicích. 
Toto bylo nepřijatelné, a tak jsme se spojili. Výsledkem bylo 
jednání s novým prezidentem Policie ČR Martinem Čer-
víčkem, který přislíbil, že současný stav zůstane zachován. 
Naopak ve Zlínském kraji by mělo od nového roku přibýt 
41 policistů v přímém výkonu,“ vysvětlil František Hubáček, 
starosta města Luhačovice.

Podle statistik je nyní ve Zlínském kraji nejmíň policistů na 
počet obyvatel. Na jednoho policistu připadá 476 obyvatel. 
Luhačovické obvodní oddělení policie má v současné době 
dvacítku policistů. Mimo sezonu na Luhačovice a spádové 
oblasti připadá na jednoho policistu 808 osob, v sezoně se 
toto číslo zvedá až na 1 086 osob na jednoho policistu.

V Luhačovicích se vychovávají noví 

Rosičtí, Nedvědové a Poborští

Od 4. září se dvakrát týdně schází dvaadvacet malých fot-
balistů v tělocvičně základní školy. Více než dva měsíce 
tu funguje fotbalová akademie, která má děti organizovat 
a hravou formou je přitáhnout k pohybu. Děti trénují ve 
dvou kategoriích (4–6 let a 6–8 let). Tréninková jednotka 
trvá hodinu a půl, ale vzhledem k věku dětí je hodina pohy-
bu dostačující. Děti se rozcvičují, protahují, dělají běžec-
kou abecedu, strečink a hry s míčem. Vše probíhá pod 
dohledem rodičů a za asistence zkušených trenérů.
„Fotbalovou akademii podporuje základní škola, město 
Luhačovice a akciová společnost Lázně Luhačovice. Ta 
přislíbila malým sportovcům pravidelné rehabilitace. Jde 
nám především o radost z pohybu dětí, aby byly určitým 
způsobem organizovány a odborně vedeny,“ uvedl Ludvík 
Blažej, hlavní trenér fotbalové akademie.
Při fotbalové akademii vzniklo občanské sdružení, které je 
řádně zaregistrováno. Byl sestaven výkonný výbor, který 
valná hromada schválila. Všechny aktivity jsou zdarma, 
vše je postaveno na sponzorech a dobrovolnosti.

Olga Skovajsová

TJ Sokol a TJ Slovan Luhačovice

Motto pro letošní zimní radovánky: 

„Chceš, aby se něco dělo? 
Vystrč z domu svoje tělo! 

Neváhej ani chviličku 
a navštiv naši akcičku.“

POZVÁNKY
MIKULÁŠSKÝ SPORTOVNÍ DEN

8. 12. 2012
 9 hod. zahájení SC Radostova

24. ročník 
ŠTĚDROVEČERNÍHO BĚHU 

ZAHRADNÍ ČTVRTÍ
24. 12. 2012

13 hod. začátek na asfaltové ploše 
za aut. zastávkou

  
TURNAJ RODINNÝCH DVOJIC 

V KUŽELKÁCH
28. 12. 2012

13 hod. SC Radostova, možnost nahlášení, 
tel. 603 577 711

ŠTĚPÁNSKÝ POCHOD
13–15 hod. hrad Starý Světlov

polévka zdarma

10. ročník 
NOVOROČNÍ VYCHÁZKY

 5. 1. 2012
13.30 hod. sraz před sokolovnou

ŠIBŘINKY 
9. 2. 2013

                 
DĚTSKÉ  ŠIBŘINKY

10. 2. 2013

POCHOVÁVÁNÍ BASY
12. 2. 2013



společenská kronika .... strana 6

Společenská kronika

Narození
Florian Lenart
Mia Vyskočilová
Rodičům srdečně blahopřejeme.

Výročí narození
Jaroslav Žmolík  80 let
Marie Vlčnovská 90 let
Růžena  Mikulčíková 80 let
Irena Máčalová 80 let
Vlasta  Límová 88 let
Aloisie Žáčková  93 let
Jarmila Svobodová 90 let
Stanislav Velek 86 let
Františka Mikulášková 89 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

Úmrtí
Anna Zhánělová 97 let
Antonín Pecháček 85 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, říjen: fi nanční obnos, listopad: klíče.
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice.

Poděkování
Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit s mým 
manželem, tatínkem, dědečkem, pradědečkem 
panem Aloisem Semelou.
Děkujeme za slova útěchy a květinové dary.
Zarmoucená rodina.

Vzpomínka
Dne 10. 12. 2012 uplyne 10 let, 
co nás navždy opustila naše 
maminka a babička 
paní Irena Semelová. 

S láskou stále vzpomínají dcery a vnoučata.

Oznámení a inzerce

Římskokatolická farnost Luhačovice ve spolupráci 
s Charitou Svaté rodiny Luhačovice zahajuje dobro-
činnou akci:
Věnuj knihu s křesťanskou tematikou do nově vzni-
kající farní knihovny.
Prosíme o věnování knih pouze s náboženskou 
tematikou, knihy zachovalé, úplné a pokud možno 
stále tematicky aktuální.
Knihy v počtu nad 5 kusů je nutno předem telefonic-
ky zkonzultovat na telefonu 731 402 043 Mgr. Lenka 
Semelová, DiS. Knihy můžete přinést do sakristie 
kostela sv. Rodiny, případně přímo na Charitu Luha-
čovice. Za pomoc při tvorbě nové farní knihovny mno-
hokrát děkujeme!

Kohoutková voda v restauracích 
- nová iPhone aplikace

Čtyřicet restaurací na Moravě vyslyšelo výzvu 
společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., 
a ve svých provozovnách začalo nabízet zákazníkům 
vodu z kohoutku.  
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., daruje 
krásné designové karafy provozovnám na Olomoucku, Pro-
stějovsku a Zlínsku nabízející zákazníkům vodu z kohout-
ku zdarma. Všechny přihlášené restaurace navíc získají bez-
platný rozbor kohoutkové vody, který zaručuje, že zařízení 
nabízí vodu nezávadnou. Podniky s nabídkou kohoutkové 
vody zdarma se rozpoznají podle samolepky, která česky 
i anglicky oznámí, že kohoutková je zde k mání. 
Nabídka točené vody z kohoutku v restauracích se již 
stala světovým trendem, který se zavádí i v naší zemi. 
Restaurace musí být podle předpisů zásobovány pitnou 
vodou, takže podávání pitné vody z kohoutku v líbivých 
designových karafách může být pro návštěvníky příjem-
ným bonusem, a to nejen v horkých letních dnech, ale 
i během příjemných zimních posezení. Zdravá pitná voda 
pochází ze zdravého životního prostředí, odpovídá velmi 
přísným kritériím kvality a je pravidelně kontrolována 
akreditovanými laboratořemi. Voda z kohoutku v našem 
regionu je velmi kvalitní a jistě jde o nejpřirozenější zdroj 
tekutin pro zachování pitného režimu pro městského člo-
věka. Restaurace se mohou do projektu přihlásit a zaslat 
své údaje na e-mail: veolia@veoliavoda.cz nebo na barto-
va@smv.cz. Nyní může zákazník získat zdarma i novou 
– iPhone aplikaci pro vyhledání nejbližší kavárny či 
restaurace, ve které nabízejí vodu z kohoutku. U vybrané 
restaurace vám aplikace ukáže cestu z výchozího bodu na 
mapě, nabídne kontaktní údaje pro případnou rezervaci či 
www adresu pro získání více informací. Umožňuje rovněž 
praktické vyhledávání restaurací podle názvu nebo adre-
sy. Aplikaci je možné si zdarma stáhnout na webových 
stránkách www.kohoutkova.cz. Jsou zde také uveřejněny 
restaurace, kde se již kohoutková voda z karaf podává 
a pravidelně se doplňují nové z celé ČR, které se do pro-
jektu postupně zapojují.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., 840 668 668 – 
24 hod. denně havárie i zákaznické záležitosti • www.smv.
cz

Vzpomínka
Dne 13. prosince uplyne 25 let 
ode dne, kdy nás navždy opustil 
náš tatínek a dědeček 
pan František Konečný. 
Všem, kdo vzpomenou s námi, 
děkuje syn Jiří a dcera Vlasta s rodinami.

Vzpomínka
19. 12. to bude 20 let, co opustil 
tento svět a žije s námi ve vzpo-
mínkách pan Alois Svízela. 

S láskou vzpomíná 
manželka Jarmila, děti Aleš, Hana a celá rodina.

Vzpomínka
21. prosinec 2012 je datum, kdy 
spousta lidí přemýšlí, zda nastane 
konec světa. Pro nás nastal již před 
5 lety, kdy jsi odešel a nikdy 
se nevrátil domů. 
V našich srdcích zůstaneš navždy! 
Na Lukáše Coufalíka s láskou vzpomínají rodi-
če, bratr Martin, prarodiče, příbuzní a kamarádi. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Středa 26. prosince
ZPÍVÁNÍ KOLED S MALÝM ZÁLESÍM
Od 15.00 v kostele svaté Rodiny
Od 16.00 
ŽIVÝ BETLÉM S FS LELUJA PROVODOV
Před kostelem svaté Rodiny

Od 1. 1. 2013 bude neurologická ordinace pře-
stěhována do prostor lázeňského domu Praha. 
Ordinační hodiny zůstávají beze změny každé úterý 
od 8.00 do 15.30 telefonní číslo pro objednávání od 
ledna 2013: 577 194 178.

MUDr. Monika Záhumenská

PRODEJNA BYTOVÉHO TEXTILU, 
KOBERCŮ A PODLAHOVIN

Budova fi nančního úřadu Luhačovice

Vás zve k nákupu
záclon * dekoračních látek * ložního povlečení * 

přikrývek * zdravotních polštářů * koberců * PVC 
* záclonových tyčí * kolejniček * stínící techniky * 

klasických a římských rolet * japonských stěn 
a ostatních bytových doplňků *

Kompletní služby v oblasti dodávek textilního 
vybavení, šití záclon a závěsů včetně 

pokládky koberců a PVC.

Tel./fax: 577 134 026 • mob. tel. 604 691 274
e-mail: leora@tiscali.cz

Muž, 59/180, rozvedený, štíhlý, nekuřák, 
katolík, romantik s vlastním RD, hledá ženu 
s vyřešenou minulostí. Uh. Brod Luhačovice 
a okolí. Jen vážně. Tel. 604 664 058

H L E D Á T E
VHODNÝ DÁREK?

DÁRKOVÉ POUKAZY NEJEN K VÁNOCŮM
ALEXANDRIA���� Spa & Wellness hotel v Luhačovicích

Kontakt: 
tel.: 577 120 700 | email: alexandria@lazneluhacovice.cz

www.HotelAlexandria.cz

� vstup do nejluxusnějšího wellness 
centra v Luhačovicích

� gurmánské zážitky ve vyhlášené 
Francouzské restauraci

� lázeňské a wellness procedury
� luxusní kosmetické SPA rituály 
� permanentky do wellness a fitness centra 
� permanentky na cvičení na vibrační plošině

Zabalíme vám to nejlepší
dle vašeho přání:

BTH Slavičín informuje
V době vánočních svátků je provozní doba upravena následovně:
Čtvrtek 27. 12. 2012 7.00-11.00 hod.
Pátek 28. 12. 2012 7.00-11.00 hod. 
Ponděl 31. 12. 2012 zavřeno 
V případě poruchy je možno volat na mobilní čísla:
provozní technik bytů  604 715 537
provozní technik kotelen 603 210 404
BTH Slavičín, spol. s r.o. přeje všem vlastníkům a nájemníkům 
spravovaných objektů, jakož i obchodním partnerům, příjemné 
prožití svátků vánočních a v nadcházejícím roce 2013 hodně zdraví, 
štěstí, spokojenosti, mnoho osobních i pracovních úspěchů.
                                  Ing. Oldřich Kozáček, ředitel BTH Slavičín, spol. r.o.

Zavedená ordinace fyzioterapeuta 
přijme fyzioterapeuta / fyzioterapeutku 

na částečný pracovní úvazek
Kontakt: Mgr. Mgr. Jindřiška Mlčková, 

mail: info@fyzioterapie-polichno.cz, tel: 737 661 667.
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Sobota 29. 12. 19.30
Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka
 LH Palace,  kavárna

Sobota 29. 12. 20.00
Karel Gott cover band s Michalem Fialou
 Alexandria, night club

Neděle 30. 12.  19.30
Splašené nůžky / Paul Pörtner
Účinkují: M. Doleželová, P. Vacek, G. Řezníček, 
J. Lefl ík, Z. Julina, H. Čermáková
 Lázeňské divadlo

Pondělí 31. 12. 19.00
Silvestrovská oslava / Marathon band Dušana 
Mathona, Jam Miros, diskotéka (oldies party), 
hosté: Duo Kamelie, Abba chiquita revival, veče-
rem provází Iva Kubelková, doprovodný program: 
fun casino, facepainting, ohňostroj.

Úterý 1. 1. 15.00
Novoroční koncert / Boni pueri
 kostel svaté Rodiny 

Do 30.12.   Výstava betlémů  ze sbírky předsedy 
Sdružení přátel betlémů
Galerie MěDK Elektra

Sobota 1. 12. 18.00
Záznam přenosů z Metropolitní opery New York/
PREMIÉRA
Prsten Nibelungův / R. Wagner / Siegfried

Neděle 2. 12.  16.00
Rebelka /animovaný  

Pátek 14. 12.  16.00 
Hobit: Neočekávaná cesta / PREMIÉRA
FILMÁSEK 5 vylosovaných vstupenek vyhrává věcnou cenu

Sobota 15. 12.  16.00 
Hobit: Neočekávaná cesta   

Pondělí  24. 12.  10.00 
Hobit: Neočekávaná cesta   

Připravujeme:
Sobota 5. 1.  18.00
Záznam přenosů z Metropolitní opery New York/
PREMIÉRA
Prsten Nibelungův/R. Wagner 
Götterdämmerung (Soumrak bohů)
 Kinosál MěDK Elektra

Neděle 6. 1. 
Tříkrálový koncert Hradišťanu 
 MěDK Elektra, sál Rondo

Program SAS 
  4. 12.    15.00 salonek Elektra/Výroční schůze SAS
12. 12.    14.00 sraz na nádraží/Vycházka
19. 12.    15.00/Plavání
  7. 12.    16.00 /Vánoční strom 
31. 12.    Odjezd autobusem/Oslava Silvestra na Petrůvce
Informace na tel. 731 783 005, špekáčky s sebou

Leden
  8. 1. 2013  15.00 schůze v nové klubovně v měst-
ské knihovně, s sebou utěrky a hrníčky na kávu
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 kam v Luhačovicích  
Pátek 7. 12., 28. 9. 9.00 – 17.00
Vánoční jarmark  
 Náměstí 28. října

Sobota 8. 12.  19.00
Vánoční koncert dětem
Vystoupí: Jan Bludař a Eliščin band, Jitka Zelenková, 
Katarína Knechtová, Pavel Vítek, Renata Drössler. 
Výtěžek akce, pořádané Korunkou Luhačovice, bude 
věnován Kojeneckému ústavu ve Valašském Meziříčí.

Neděle 9. 12. 17.00
Vánoční koncert / dechová hudba Mitříňanka
 MěDK Elektra, sál Rondo

Středa 12. 12. 18.00
Vánoční koncert / ZUŠ Luhačovice
 MěDK Elektra, sál Rondo

Neděle 16. 12. 15.00
Vánoční koncert / FS Malé Zálesí
 Kinosál MěDK Elektra

Pátek 21. 12. 19.30
Dámský smyčcový ensembl Beladona quartet

Alexandria,  night club

Sobota 22. 12. 19.30
Fastination band
 Alexandria, night club

Neděle 23. 12. 19.30
Cimbálová muzika Danaj Strážnice
 Alexandria, night club

Pondělí 24. 12. 15.00
Koledování
 Alexandria, night club

Úterý 25. 12. 19.30
Swingové Vánoce / Melody Gentlemen Lednice
 Alexandria, night club

Středa 26. 12.  19.30
K tanci a poslechu hraje skupina Jam Miros
 Alexandria, night club

Čtvrtek 27. 12.  19.00
James Blond aneb Agent, který mě rajcoval / Diva-
dlo Jednou za rok?
 Kinosál MěDK Elektra

Čtvrtek 27. 12.  19.30
Fastination band
 Alexandria, night club

Čtvrtek 27. 12. 19.30
Jerry & Swing band
 LH Palace, kavárna 

Pátek 28. 12. 15.00
Zpívání u Vincentky/pěvecký sbor Mužáci a Děvčice z Vonice
 Hala Vincentka

Pátek 28. 12. 19.30
Taneční večer/Duo Jupiter
 Alexandria, night club

Pátek 28. 12. 19.30
Jan Smigmator a Swinging triem 
 LH Palace, kavárna

Pátek 28. 12. 19.30
Diskotéka/Oldies party
 Vinárna Domino

Sobota 29. 12.  15.00
Lázeňská módní abeceda
Komentovaná přehlídka dobových kostýmů Luhačo-
vického okrašlovacího spolku Calma s doprovodem 
smyčcového kvarteta ze Zlína
 Hala Vincentka

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. 12. 2012.

Sobota 1. 12 od 15.00 do 18.00, zámek
ZÁMECKÝ VÁNOČNÍ JARMARK
Poplatky podle nákladů na materiál 20–80 Kč. 

Úterý 4. 12. od 16.30 do 19.30, hotel Fontána
KOUZELNÉ HRÁTKY S ČERTEM
Poplatek 20 Kč/osoba, 20 Kč/zdobení perníčků.                                                          

Sobota 8. 12. od 9.00 do 19.30, SC Radostova
MIKULÁŠSKÝ SPORTOVNÍ DEN 
Program: vystoupení zájmových kroužků DDM Luhačovice, 
zábavné soutěže s Mikulášem, andílkem a čerty, Mikulášský 
kufřík, softbal, fl orbalový turnaj, mezioddílový turnaj v sálo-
vé kopané, posilování, bodystyling, taneční koberce, x-box 
360 kinect atd. Vstup v čisté obuvi se světlou podrážkou. 
Zájemci o fl orbalový turnaj, přihlášky 
v DDM do 6. 12. 

Úterý 11. 12. 16.00, Domov seniorů
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ

Pátek 14. 12. 19.00, zámek
MUZIKOTERAPIE
Odpočinkový hudební podvečer s netradičními nástroji. 
Přihlášky do 12. 12. Poplatek: 80 Kč/osoba.

Sobota 15. 12. od 8.00 do 14.00, SC Radostova
VÁNOČNÍ SPORTOVÁNÍ a turnaj v malém fotbale 

AKCE V KLUBU
13. 12. 14. 30–15.30  
Výtvarné tvoření/Vánoční světýlka, 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
10. 12. Výtvarné tvoření/Vánoční přáníčka, 
20 Kč (členové Klubíku), 40 Kč (ostatní)

V měsíci prosinci také proběhne: 
Vánoční výukový program pro žáky ZŠ, MŠ, 
Mikulášská nadílka v Dolní Lhotě pro děti.

Bližší informace najdete 
na podrobných plakátech telefon: 
577 131 687, 736 487 999, www.ddmluhacovice.

Akce DDM prosinec

CHARITA SVATÉ RODINY

Od 9.30 do 11.30. Vstup 20 Kč. Denní stacionář 
CHSR, Hradisko 100, Strahov, Holubyho 383
Denní stacionář CHSR, Hradisko 100, Strahov, Holubyho 383
3. 12. Sváteční slovo/P. Václav Fojtík 
5. 12. STRAHOV/Sváteční slovo/P. Václav Fojtík
10. 12. Burza receptů/Vánoční dobroty
12. 12. STRAHOV/Trénink paměti
17. 12. Výtvarná dílna/Vánoční dekorování 
19. 12. STRAHOV/Předvánoční posezení
Další informace mobil: 739 344 052, 731 646 717, 
pevná linka: 577 132 363

Výstavy

Kino Elektra

Místní Svaz žen v obci Petrůvka 
Vás srdečně zve na

 
2. ročník Silvestrovského setkání 

občanů Petrůvky, Luhačovic a okolních obcí. 
Setkání se uskuteční dne 31. 12. 2012 od 11.30 hod. 

u „červeného kříže“ na hranicích katastrů 
Kladná Žilín a Luhačovice.

Občerstvení pro účastníky setkání bude zajištěno. 
Pořadatelky se těší na přátelské neformální 

setkání občanů.
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