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Starostenský čaj zahřál a pomohl
Vánoční jarmark před radnicí v pátek 7. prosince navo-
dil tu správnou vánoční atmosféru. Už od brzkých ran-
ních hodin se před radnicí stavěly čtyři desítky stánků 
s rozličným zbožím. Byli tu perníkáři, výrobci keramiky, 
Střední odborná škola Luhačovice nabízela vánoční 
punč, až ze Žiliny přijeli prodejci s pravými slovenskými 
sýry. Občanské sdružení Korunka Luhačovice během 
jarmarku uspořádalo sbírku věcí pro děti z kojeneckého 
ústavu, zároveň prodávalo kalendáře a panenku Korun-
ku. Starosta rozléval starostenský čaj.  Výtěžek spolu se 
sbírkou Korunky činil bezmála 20 000 korun.
„Já si myslím, že se vydařilo především počasí, celý den 
bylo nádherně. Zájem o jarmark je poměrně veliký. 
Zároveň mě těší, že si spousta lidí přišla pro starosten-
ský čaj a že právě prostřednictvím této akce lidé přispěli 
na postižené děti. Jsem rád, že je spousta Luhačovjanů, 
kteří si na jarmark najdou čas a přijdou si popovídat, 
popřát si pěkné svátky,“  řekl František Hubáček, sta-
rosta města Luhačovice.
Od šestnácté hodiny zahráli trubači základní umělecké 
školy, vystoupilo Malé Zálesí, Smíšený pěvecký sbor 
Leoše Janáčka. Celou akci zakončil ohňostroj.

 Olga Skovajsová 

Vážení spoluobčané,
rok 2012 nám defi nitivně zamával svými křídly a stal 
se historií. Každý z nás si jej jistě zhodnotil a v duchu 
probral, co vše se nám podařilo nebo naopak o co jsme 
přišli a co jsme mohli udělat jinak. 
Věřím, že s optimismem hledíte vstříc prvním dnům 
třináctého roku třetího tisíciletí, a všichni doufáme, 
že to bude rok úspěšný, poklidný, bez velkých zvratů 
a událostí, které by nám mohly výrazným způsobem 
změnit život. 
I přes všechny současné ekonomické problémy, které 
trápí celou Evropu, žijeme v době hojnosti a dostatku. 
Je přirozené a lidské, že člověk chce stále více využívat 
všech vymožeností, které mu věda a technika posky-
tuje. Že chce žít lépe, než žili jeho předkové. Otázkou 
pouze zůstává, co je to „žít lépe“. Znamená to, že 
budeme mít víc aut, televizí, telefonů, že budeme žít 
s umělými náhradami o dvacet, třicet i více let déle? 
To všechno nám dokážou poskytnout nové objevy 
techniky a medicíny. Přesto však nesmíme zapomínat 
ani na to, co není přímo vidět, co není měřitelné. Je to 
naše duchovno, vnitřní stav, který utváří vztah každé-
ho jedince k jiným lidem. K rodině, k pracovním či 
školním kolektivům, k vesnici či městu, kde žije, je to 
hrdost na národ, jehož je součástí, či pohrdání tímto 
národem. Tyto hodnoty jsou  těžko měřitelné a odpo-
věď na ně si dá skutečně každý z nás jen ve svém nitru. 
Přesto právě tyto hodnotové vztahy utváří danou spo-
lečnost, neviditelně ji řídí a směřují ji do budoucnosti. 
A zde si, myslím, má naše současná společnost velký 
defi cit. Mám někdy pocit, že žijeme ve virtuálním svě-
tě, který řídí a určují média. Jsme ochotni věřit infor-
macím, které jsou nám předkládány, aniž bychom 
vůbec uvažovali o tom, že to nemusí být pravda a že 
bychom si měli některé věci také ověřit a použít svůj 
vlastní rozum a pohled na danou problematiku.
Přeji Vám tedy do začínajícího roku, abyste co nejví-
ce prověřovali a hodnotili všechny události ze svého 
vlastního pohledu, pohledu, kterým se na svět díváte 
vy sami. Myslím si, že tímto jsme schopni předejít 
spoustě nedorozumění a nepochopení lidí nejenom 
v našem nejbližším okolí, ale i v celé společnosti. 

Přeji vám krásný a úspěšný rok 2013.
František Hubáček, váš starosta.

Akce: 
7. – 1. 3. Výstava liturgických předmětů a oděvů
Řemeslná dokonalost liturgických předmětů a oděvů
26. 1. – 21. 4. Hračky ze staré půdy
Výstava z pozůstalosti malířky M.  F.  Kvěchové
26. 1. Reprezentační lázeňský ples 
Společenská událost sezony 
27. 4. – 6. 10. Příběhy krajiny a malířů Luhačovic
Výstava k 140. výročí narození malíře Stanislava Lolka
Květen–září Otevřené brány
Bezplatné prohlídky kostela a kaple s průvodcem
3. – 5. 5. Slavnost ptačích budek 
10. – 12. 5. Otevírání pramenů
Třídenní zážitky pro celou rodinu, folklor, historická kola, 
 automobily, kostýmy, průvod
Květen Zahájení letní divadelní sezony
20. 6. Koncert Hudby Hradní stáže a Policie ČR
Jedinečné těleso v promenádním koncertu a monumentálním průvodu
28. – 30. 6. Luhovaný Vincent
29. 6. Slavnostní koncert duchovní hudby k 1150. výročí pří-
chodu byzantských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu  
V podání pěveckých sborů Coro Laudamus Piešťany, Nota Bene 
Bojkovice, Smíšeného chrámového sboru Slušovice a Pěveckého 
sboru Janáček Luhačovice zazní duchovní hudba minulosti 
i současnosti.
7. 7. Luhačovická pout´
Putování do lázeňského města 
8. – 12. 7. Festival humoru a smíchu Luhačovický švihák
Známý komik J. A. Náhlovský a jeho hosté slibují týden plný 
smíchu
15. – 19. 7. Festival Janáček a Luhačovice
29. 7. – 9. 8. Akademie Václava Hudečka
Mistr Hudeček a jeho žáci a další umělci v jedinečných koncertech
20. – 24. 8. Divadelní Luhačovice
Přehlídka komorní divadelní tvorby
13. – 15. 9. Písní a tancem 
Tanec, zpěv a dětský smích uprostřed podzimních Luhačovic
10. 10. 2013 – leden 2014 Lázeňské menu
Výstava o historii místní gastronomie

Jarmarky:
11. 5. Jarmark při slavnosti Otevírání pramenů
7. 7. Luhačovická pout´ 
14. – 15. 9. Jarmark při Mezinárodním festivalu dětských 
folklorních souborů II. 
28. 9. Svatováclavský jarmark
6. 12. Vánoční řemeslný jarmark

Sportovní akce
15. 6. Tour de Kids

Po celý rok nebudou chybět tradiční divadelní, folklorní festi-
valy, akademie, výstavy, kolonádní koncerty, zábavné večery, 
sportovní akce, venkovní jarmarky a další. Již nyní lze vybírat 
z bohatého kulturního programu, který připravují Lázně Luha-
čovice, a. s., a MěDK Elektra: např. Autobus na lince 21 s Tomá-
šem Šulajem, Shirley Valentine se Simonou Stašovou, Žena vlčí 
mák v podání Hany Macuichové, dále se představí Táňa Med-
vecká a členové Slováckého divadla Uh. Hradiště. Připravujeme 
koncerty Věry Špinarové, Lucie Bílé, Hany Zagorové. Koncerty 
vážné hudby nebudou chybět na letošním Festivalu Janáček 
a Luhačovice a Akademii Václava Hudečka. Skladby Ludwiga 
van Beethovena přednese Gabriela Demeterová, představí se 
Ciganski diabli, Violin Orchestra Bratislava aj.  

Živý betlém
Letošní tradiční živý betlém před kostelem svaté Rodi-
ny připravily folklorní soubor Leluja Provodov a Schola 
z Pozlovic pod vedením Evy Janíkové. Před betlémem 
si všichni zájemci mohli zazpívat koledy s Malým Zále-
sím.

Akce v roce 2013
Luhačovice se v roce 2013 připojí 
k 1150. výročí příchodu sv. Cyri-
la a Metoděje na Moravu, u této 
příležitosti chceme připomenout 
významný kulturní a duchovní odkaz těchto jedinečných lázní. 
Po celý rok jsou připraveny kulturní, společenské a sportovní 
aktivity ve snaze představit Luhačovice jako moderní destinaci, 
ideální místo k relaxaci těla i ducha a získání nových zážitků. 
Již tradičně je toto místo spojeno s vysokou úrovní služeb a pes-
trou nabídkou lázeňských a relaxačních pobytů. Toto výročí je 
významnou příležitostí představit širokou nabídku špičkových well-
ness center, novou krytou plovárnu, vyčištěnou blízkou přehradu 
a atraktivity v jejím okolí, možnosti turistiky a cykloturistiky, vše 
obohaceno o kulturní programy. Oslavy se budou prolínat s celou 
řadou akcí a určitě je z čeho vybírat.  
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Zprávy z 16. zasedání Zastupitelstva 

města Luhačovice konaného 13. 12. 2012

ZML schválilo zřízení věcného břemene na pozem-
cích města parc. č. 2510/2, 2436/6, 2510/9 a 2510/7 
k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění stavby 
realizované pod názvem „Vodovod Luhačovice, ulice 
Hradisko“, spočívající ve zřízení a umístění vodovodu, 
a dále právo vstupu, chůze a jízdy za účelem provozování, 
oprav, kontrol a údržby vodovodu za jednorázovou úplatu 
125 Kč/bm + příslušné DPH. (Jedná se o pozemky v ulici 
Hradisko.)
ZML schválilo prodej části pozemku st. pl. 107/4 
k. ú. Luhačovice o výměře cca 50 m2 za cenu 500 Kč/
m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. (Jedná se 
o oplocený pozemek, historicky náležící k pozemku 
parc. č. 21/3 u domu č. p. 313 v ulici Lipová.)
ZML neschválilo zrušení předkupního práva uvedené-
ho v kupní smlouvě na odkoupení bytu č. 652/4, včetně 
id. 610/4684 pozemku st. pl. 773 a id. 1/8 pozemku 
parc. č. 740/9 v k. ú. Luhačovice.
ZML schválilo předání majetku z hospodaření Tech-
nických služeb Luhačovice, příspěvkové organizace, 
k hospodaření městu Luhačovice – organizační složce 
městská knihovna. (Jedná se o hasicí přístroje.)
ZML schválilo likvidaci majetku města dle předložených 
návrhů likvidační a škodní komise a uložilo vedoucím 
organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.
ZML schválilo předání majetku z hospodaření města 
Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luha-
čovice, příspěvkové organizaci. (Jedná se o informační 
systém ve městě.)
ZML schválilo prodej části pozemku stavební plocha 776 
o výměře cca 170 m2 za cenu 5 200 Kč/m2 včetně objektu 
č. p. 347 na této stavební ploše v k. ú. Luhačovice za cenu 
300 000 Kč. (Jedná se o objekt budovy „Zálesanka“ vedle 
pošty na ul. Dr. Veselého.)
ZML schválilo podání žádosti o dotaci ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury na stavbu „Luhačo-
vice – přechod pro chodce u divadla, silnice II/492“  
a schválilo dofi nancování projektu z rozpočtu města 
Luhačovice. 
ZML schválilo čerpání investičního fondu Technických 
služeb Luhačovice, příspěvkové organizace, ve výši 
300 000 Kč na opravu městského bytu v domě č. p. 865.  
ZML schválilo rozpočtové provizorium na rok 2013.
ZML schválilo podání žádosti o dotaci Ministerstva kul-
tury ČR z programu Podpora pro památky UNESCO na 
projekt Luhačovice – management plan a schválilo dofi -
nancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.
ZML schválilo Smlouvu o poskytnutí neinvestičního 
příspěvku Mikroregionu Luhačovické Zálesí na úpra-
vu běžeckých stop a pověřilo starostu města jejím pod-
pisem.

RML schválila zveřejnění záměru města směnit pozemek 
st. pl. 65/2 o výměře 38 m2 a část pozemku parc. č. 2194/5 
o výměře cca 170 m2 za část pozemku st. pl. 65/1 o výmě-
ře cca 85 m2 k. ú. Řetechov. (Jedná se o pozemky v místní 
části Řetechov.)
RML doporučila ZML schválit zřízení věcného břeme-
ne na pozemcích města parc. č. 2510/2, 2436/6, 2510/9 
a 2510/7 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístě-
ní stavby realizované pod názvem „Vodovod Luhačo-
vice, ulice Hradisko“, spočívající ve zřízení a umístění 
vodovodu, a dále právo vstupu, chůze a jízdy za účelem 
provozování, oprav, kontrol a údržby vodovodu za jed-
norázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH. (Jedná 
se o pozemky v ulici Hradisko.)
RML schválila plán zimní údržby místních komunika-
cí v Luhačovicích a integrovaných obcích na období let 
2012–2013. 
RML schválila uzavření Domu dětí a mládeže Luhačo-
vice, příspěvkové organizace, ve dnech 17. 12. 2012 – 
6. 1. 2013.
RML schválila uzavření Mateřské školy Luhačovice, pří-
spěvkové organizace, ve dnech 27. 12. – 31. 12. 2012.

Zprávy z 20. schůze Rady města 

Luhačovice konané  4. 12. 2012

RML doporučila ZML schválit rozpočtové provizorium na 
rok 2013.
RML souhlasila se zařazením žádosti o poskytnutí 
fi nančního daru Domovu pro seniory Loučka, příspěv-
kové organizaci, Loučka 128, 763 25 Újezd u Valašských 
Klobouk, do výběrového řízení grantů pro rok 2013 ve 
výši 2 000 Kč.
RML schválila nákup čisticího stroje na podlahy v ceně 
50 000 Kč bez DPH Městským domem kultury Elektra, pří-
spěvkovou organizací, z investičního fondu organizace.
RML doporučila ZML schválit podání žádosti o dotaci 
Ministerstva kultury ČR z programu Podpora pro památ-
ky UNESCO na projekt Luhačovice – management plan 
a doporučila ZML schválit dofi nancování projektu z roz-
počtu města Luhačovice.
RML doporučila ZML schválit prodej části pozemku st. 
pl. 107/4 k. ú. Luhačovice o výměře cca 50 m2 za cenu 
500 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. (Jedná 
se o oplocený pozemek v ulici Lipová.)
RML nedoporučila ZML schválit zrušení předkupního 
práva uvedeného v kupní smlouvě na odkoupení bytu 
č. 652/4, včetně id. 610/4684 pozemku st. pl. 773 a id. 
1/8 pozemku parc. č. 740/9 v k. ú. Luhačovice.
RML schválila uzavření nájemní smlouvy na užívání neby-
tových prostor v přízemí objektu zdravotního střediska 
č. p. 315, ul. Masarykova v Luhačovicích, o celkové výměře 
26,37 m2 s paní Žanetou Novosádovou na dobu neurčitou 
od 1. 1. 2013 za cenu 1 200 Kč/m2 za účelem provozování 
fyzioterapie dětí a dospělých. 
RML schválila uzavření nájemní smlouvy na užívání 
nebytových prostor v objektu zdravotního střediska č. p. 
315, ul. Masarykova v Luhačovicích, ve III. nadzemním 
podlaží o celkové výměře 15,50 m2 s panem Mgr. Mila-
nem Honem na dobu neurčitou od 1. 1. 2013 za cenu 
1 200 Kč/m2 za účelem provozování ordinace klinické 
psychologie.
RML schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem části 
pozemku o výměře cca 400 m2  parc. č. 2443/8 včetně opěr-
né zdi na dobu 10 let s Lázněmi Luhačovice, a. s., za cenu 
1 000 Kč/rok. (Jedná se o pozemek v ul. Dr. Veselého.)
RML doporučila ZML schválit předání majetku z hospo-
daření Technických služeb Luhačovice, příspěvkové orga-
nizace, k hospodaření městu Luhačovice – organizační 
složce městská knihovna. (Jedná se o hasicí přístroje.) 
RML doporučila ZML schválit likvidaci majetku města dle 
předložených návrhů likvidační a škodní komise a uložit 
vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.
RML doporučila ZML schválit předání majetku z hos-
podaření města Luhačovice k hospodaření Technickým 
službám Luhačovice, příspěvkové organizaci. (Jedná se 
o informační systém.) 
RML schválila uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci 
projektu Městský informační systém a doplnění mobiliáře 
města Luhačovice v rámci Integrovaného plánu rozvoje území 
Luhačovicka mezi městem Luhačovice a Zlínským krajem.
RML doporučila ZML schválit prodej části pozemku sta-
vební plocha 776 o výměře cca 170 m2 za cenu 5 200 Kč/
m2 a objektu č.p. 347 na této stavební ploše v k. ú. Luha-
čovice za cenu 300 000 Kč. (Jedná se o objekt budovy 
„Zálesanka“ vedle pošty na ul. Dr. Veselého.)
RML doporučila ZML schválit Smlouvu o poskytnutí neinves-
tičního příspěvku Mikroregionu Luhačovické Zálesí na úpra-
vu běžeckých stop a pověřit starostu města jejím podpisem.
RML schválila přijetí věcného daru Domem dětí a mládeže 
Luhačovice, příspěvkovou organizací, ve výši 7 000 Kč.

Zprávy z 19. schůze Rady města 

Luhačovice konané 20. 11. 2012

Volby prezidenta České republiky se uskuteční 

dne 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 

hodin a dne 12. ledna 2013 od 8.00 hodin 

do 14.00 hodin.

Volební okrsek č. 1: volební místnost SOŠ Luhačovice, 
Masarykova 101, voliči bydlící v ulicích a čp.: Družstev-
ní, čp. 2, 35, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 153, 154, 193, 194, 
201, 349, 507, 599, 656, 687, 785, 786, 788, 864, 865, 
866, 876, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 942, 1012, 1028, 
1047. Hrazanská, Kuželova, Lipová, Ludkovická, Stráň, 
V Drahách, Zahradní čtvrť.
Volební okrsek č. 2: volební místnost Městská knihovna 
Luhačovice, Masarykova 350, voliči bydlící v ulici a čp: 
Branka, Družstevní, čp. 78, 86, 87, 187, 279, 333, Hra-
disko, Krátká, Lužné, Masarykova, čp. 50, 52, 53, 54, 55, 
56, 58, 59, 60, 61, 68, 120, 125, 156, 257, 266, 326, 336, 
564, 976, 994, 1016, 1017. Mlýnská, Nádražní, Pod Léš-
tím, Rumunská, Uherskobrodská, V Cihelně.
Volební okrsek č. 3: volební místnost Městský úřad 
Luhačovice, nám. 28. října 543 (radnice), voliči bydlící 
v ulici a čp.: Antonína Slavíčka, Bezručova, Bílá čtvrť, 
Dr. Veselého, Josefa Černíka, Kamenná, Komenského, 
Lesní, Masarykova, čp. 63, 102, 105, 108, 115, 149, 
151, 159, 167, 184, 185, 190, 197, 198, 202, 208, 209, 
211, 214, 221, 226, 233, 252, 263, 271, 286, 287, 288, 
315, 559, 655. Nábřeží, nám. 28. října, Pod Kamennou, 
Příční, Slunná, Solné, Školní, U Šťávnice, Újezda, Úpr-
kova, Výsluní, Zatloukalova a voliči, kteří byli zapsáni do 
seznamu voličů na základě nahlášení správce lázeňského 
zařízení.
Volební okrsek č. 4: volební místnost DPS Strahov Luha-
čovice, Holubyho 383, voliči s místem trvalého pobytu 
v ulicích: A. Václavíka, Betty Smetanové, Čs. armády, 
Dr. Palka Blaho, Holubyho, Jurkovičova alej, Lázeňské 
náměstí, Leoše Janáčka a pro voliče, kteří byli zapsáni 
do seznamu voličů na základě nahlášení Domova pro 
seniory.
Volební okrsek č. 5: volební místnost Kladná Žilín 1, 
budova městského úřadu, voliči s místem trvalého pobytu 
v části Kladná Žilín.
Volební okrsek č. 6: volební místnost Polichno 1, budova 
městského úřadu, voliči s místem trvalého pobytu v části 
Polichno.
Volební okrsek č. 7: volební místnost Řetechov 48, budova 
městského úřadu, voliči s místem trvalého pobytu v části 
Řetechov.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou 
totožnost a státní občanství České republiky (platným 
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky anebo cestovním prů-
kazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými 
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb 
hlasovací lístky na adresu trvalého pobytu. Ve dnech 
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.
V případě, že proběhne druhé kolo voleb, uskuteční se 
dne 25. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a dne 26. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V tomto případě obdrží volič hlasovací lístky přímo ve 
volební místnosti.
Pokud by se volič ze závažných důvodů (především 
zdravotní stav) nemohl v době voleb osobně dostavit do 
volební místnosti, může požádat o hlasování do přenosné 
volební schránky na tel. 577 197 415.

Knihovna v prosinci

V předvánočním čase jsme opět přivítali Ivu Matyášovou 
na přednášce o Feng Shui, tentokrát zaměřenou na péči 
o duchovní i fyzické zdraví člověka. Zájemce o tyto bese-
dy upozorňujeme, že budou v knihovně pokračovat každý 
měsíc i v roce 2013. Adventní čas zpříjemnila ženám paní 
Ovesná s besedou na téma Kosmetika. Zájemkyně se moh-
ly dozvědět zajímavosti o péči o pleť a osobně si zkusit líčení 
i některé přípravky. Pro žáky základní a střední školy bylo 
připraveno vyprávění o řemeslech našich předků – Brabe-
náři, mastičkáři a čichači kávy a Deníková literatura.
Již podruhé nás navštívil mladý spisovatel Honza Sviták, 

autor píšící nejen pro děti, ale i pro dospělé čtenáře. Pro 
studenty SOŠ si připravil přednášku o hororu a zároveň 
prezentoval svou novou knihu hororových povídek.
Poslední netradiční akcí v knihovně byla beseda na téma 
Konec světa z pohledu Bible, kterou slovem doprovázel 
pastor církve bratrské Pavel Škrobák. Příjemný večer plný 
zajímavých informací byl doplněn i hudebním doprovo-
dem a diskusí mezi účastníky akce.
Veškeré informace o dění v knihovně a nových knihách 
můžete získat na našich webových stránkách www.knihov-
na-luhacovice.cz a také na našem FB.
Našim čtenářům a návštěvníkům děkujeme za přízeň 
a přejeme všem v novém roce hodně lásky, zdraví, klidu 
a pohody.     Milana Mikulcová
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Spolek aktivních seniorů hodnotil

Výroční schůze Spolku aktivních seniorů proběhla v úte-
rý 4. prosince v klubovně Kulturního domu Elektra.
„Celkem je nás zhruba padesát pět ve věkovém rozpětí 
60–80 let. Převažují členky, muži se akcí účastní dva, 
někdy tři. Fungujeme už sedmým rokem, píšeme si 
kroniku. Na konci roku máme jakousi hodnoticí schůz-
ku, při které vymýšlíme mimo jiné akce na další rok,“ 
vysvětlila Jana Černocká, předsedkyně Spolku aktivních 
seniorů.
Seniorky pořádají pravidelná posezení v klubovně, 
vycházky do okolí, dlouhodobě jezdí na divadelní před-
stavení Slováckého divadla v Uherském Hradišti, letos 
byly na výletě v Buchlovicích, Bojkovicích a Slavičíně. 
Chodí na přednášky do knihovny a do muzea.
„Máme slíbenou novou klubovnu v místní knihovně, tak 
se dnes budeme domlouvat, jak si to tam zařídíme. Hned 
v lednu se vrhneme do budování a zařizování. Místnost 
je to pěkná, vymalovaná, jen je třeba ji trochu vybavit,“ 
uvedla Jana Černocká.

Olga Skovajsová

MUDr. Jitka Kandrnálová, 
praktický lékař pro děti a dorost, 
Masarykova 315, tel.: 577 131 055, mob. 603 504 619, 
www.ordinace-kandrnalova.cz, kandrnalova@centrum.cz
PO 7.30–11.30 11.30–13.30 poradna ÚT 7.30–
11.30 12.00–15.00 poradna ST 7.30–11.30 11.30–
13.00 poradna ČT 11.00–13.30 14.00–18.00 poradna 
PÁ 7.30–12.30  

MUDr. Jaroslav Kudrna, gynekolog, 
Masarykova 315, tel.: 577 133 470
PO 7.30–12.00 ÚT 7.30–16.00 ST 13.:00–17.00 ČT 
7.30 –12.00 (úterý a středa ultrazvuk) 

MUDr. Aleš Jirátko, gynekolog, 
Nábřeží 971, tel.: 577 133 764
ÚT 8.00–12.00  13.00–16.00 ST 13.00–16.00 PÁ 8.00–12.00 

MUDr. Jaroslav Brzák, ušní nosní krční, 
Masarykova 315, tel. 577 133 012
PO – Slavičín (poliklinika), ÚT 8.30–12.00  13.00–17.00 
ST 7.30–12.00  13.00–15.00 (objednaní), ČT – Slavičín 
Pá 7.30–12.30 

MAL – MEDIK, s. r. o., MUDr. Karel Malík, s. r. o., 
interní lékař, Masarykova 315, tel.: 577 132 722
PO, ST, PÁ 7.00–13.00 – (objednaní + návštěvy) 
ÚT, ČT 12.00–18.00 (objednaní + návštěvy)   

MUDr. Vladimír Vondrák, 
chirurgicko-traumatologická ordinace, 
Masarykova 315, tel.: 577 132 440
PO 13.30–18.00 ST 8.00–14.00 PÁ 13.30–16.00 

MUDr. Daniela Barošová, dermatolog, 
Masarykova 315, tel.: 577 133 470
PÁ 7.00–13.00 

MUDr. Monika Záhumenská, neurologická ambulance, 
Leoše Janáčka 379, tel.: 577 194 178
ÚT 8.00–15.30

MUDr. Zbyněk Kůřil, urologická ambulance, 
Masarykova 315, 
ČT 7.00–12.00 

MUDr. Pavla Dostálková Vyoralová, oční lékař, 
Bety Smetanové 393 (Hradčany), tel.: 577 132 463
ÚT, PÁ  08.00–14.00 

MUDr. Božena Zichová, zubní lékař, 
Nádražní 282, tel.: 577 132 808
PO 7.30–15.30 ÚT 7.30–13.30 ST 7.30–15.30 
ČT 7.30–14.30 PÁ 7.30–13.00 

MUDr. Eva Machů, zubní lékař, 
Nádražní 282, tel.: 577 133 657
PO 7.00–15.00 ÚT 7.00–15.00 ST 7.00–15.00 
ČT 7.00–14.00 PÁ 7.00–12.00 

MUDr. Jitka Slezáková, zubní lékař, 
Masarykova 315, tel.: 577 133 466
PO 7.30–16.00 ÚT, ST, ČT 7.30–15.00 PÁ 7.30–12.30 

MUDr. Olga Bartončíková, zubní lékař, 
Masarykova 315, tel.: 577 133 015
PO 7.00–13.30 ÚT 7.00–15.00 ST 7.00–12.00 
ČT 7.00–15.00 PÁ 7.00–12-00, 
bolestivé případy 7.00–7.30   

MUDr. Sylva Krejčí, zubní lékař, 
Masarykova 315, tel.: 577 133 080
PO–Čt 7.00–14.00 PÁ 7.00–11.00; 
bolestivé případy 6.30–7.00 

Mgr. Milan Hon, klinická psychologie, 
Masarykova 315, tel. 577 131 378, 
kontakt pro objednání: 577 629 217, 608 850 996
ST 7.30–12.30

Ukončení provozu poradny SPOLU 

Charita Svaté rodiny Luhačovice se rozhodla ukončit 
poskytování jedné ze sociálních služeb. Poradna SPO-
LU ukončuje svou činnost k 31. 12. 2012. 
Poradna SPOLU je ambulantní služba poskytující bez-
platné odborné sociální poradenství, která se zaměřuje 
především na osoby bez zaměstnání, osoby ohrožené 
nezaměstnaností a řešení problémů s nezaměstnaností 
spojené. Služby jsou určeny plnoletým osobám v nepří-
znivé či obtížné životní situaci. Často je využívána 
osobami bez zaměstnání – krátkodobě a dlouhodobě 
nezaměstnanými, ohroženými nezaměstnaností, pří-
padně zaměstnanými řešícími nějakou problematickou 
situaci spojenou s jejich zaměstnáním. Navštěvují nás 
také čerství absolventi škol, starší lidé, lidé s nízkou 
kvalifi kací i etnické menšiny. Služeb poradny využívají 
ženy či muži na mateřské a rodičovské dovolené, osoby, 
které mohou být v budoucnu ohroženy nezaměstnaností 
(nepříznivým postavením na trhu práce), neúplné rodi-
ny (samoživitelé), lidé z rodin s nízkými příjmy. Našimi 
klienty jsou také senioři a zdravotně postižení se speci-
fi ckými potřebami.
Cílem poradny SPOLU bylo předcházení, zmírnění 
nebo odstranění uživatelovy nepříznivé sociální situace 
a zamezení jeho sociálního vyloučení. Naší prioritou 
bylo vždy poskytnout mu takovou pomoc a podporu, 
která by přispěla k co nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu 
vyřešení jeho situace a zároveň ho motivovala k aktivní-
mu řešení daného problému. 
Poradna SPOLU vznikla z projektu „Poradna pro neza-
městnané SPOLU“. Tento projekt byl v letech 2005–
2007 spolufi nancován z Evropského sociálního fondu 
a ze státního rozpočtu České republiky – Globální grant 
Nadace rozvoje občanské společnosti. Zřizovatelem 
i provozovatelem této služby byla a zatím stále je Chari-
ta Svaté rodiny Luhačovice. Jde o zařízení registrované 
na Krajském úřadu Zlínského kraje, provozované od 
1. 9. 2005. Služba byla součástí Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 
2009–2011.
Po celou tuto dobu jsme pomáhali lidem bezplat-
ně, nestranně, diskrétně, nezávisle a individuálně 
v jejich nepříznivé sociální situaci při řešení jejich 
problémů. Pokud bylo potřeba, zprostředkovávali jsme 
kontakt na odbornou pomoc, jako je psycholog, práv-
ník či jiná potřebná profese. Pomoc byla poskytována 
prostřednictvím pravdivých a ucelených informací, 
poskytováním rady, aktivní pomocí a další podporou dle 
konkrétní situace klienta. Posilovali jsme kompetence, 
dovednosti i schopnosti uživatele k řešení jeho nepříz-
nivé sociální situace a tím jsme předcházeli, popřípadě 
zmírňovali sociální vyloučení. 
Vzhledem k tomu, že máme neustálé a dlouhodobé pro-
blémy s nedostatkem fi nančních prostředků, rozhodli 

jsme se ukončit poskytování odborného sociálního 
poradenství ke konci roku. Město Luhačovice si přeje 
zachování pečovatelské služby a denního stacionáře, 
které také dlouhodobě fi nančně podporuje. O poskyto-
vání odborného poradenství charitou však v současné 
době zájem nemá. Tuto činnost vykonává sociální odbor 
města Luhačovice. Služba tak byla vyřazena z Akční-
ho plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji. 
Vzhledem k tomu, že je tato služba poskytována bezplat-
ně, neúměrně by zatěžovala rozpočet organizace. Proto 
bylo statutárním zástupcem organizace rozhodnuto, po 
projednání s charitní radou, o jejím konečném uzavření 
k datu 31. 12. 2012.
Věříme, že naši klienti byli se službami poradny SPOLU 
spokojeni. Charita Svaté rodiny Luhačovice vám bude 
nadále poskytovat základní sociální poradenství a ostat-
ní sociální služby.

Mgr. Lenka Semelová, DiS., ředitelka organizace

V úterý 4. prosince proběhl v základní škole už druhý 
ročník akce – Medový den. Kroužek včelařů, který akci 
uspořádal, působí při základní škole. Vede ho Pavel 
Horák, předseda základní organizace včelařů. Během 
odpoledne se v respiriu školy ochutnávaly všechny 
druhy medu a medové sladkosti. Perníčky, perníkové 
buchty a perníkové výrobky, které provoněly celou ško-
lu, připravily  ve cvičné kuchyni žákyně vyšších ročníků 
pod vedením paní učitelky Houserkové. Pozvané děti 
se při mlsání dozvěděly spoustu informací o včelách 
a včelaření.
„Připravujeme také balíčky pro klienty domova pro 
seniory. Chceme tak trochu rozdávat radost, a tak je 
členové včelařského kroužku sami předají. V balíčcích 
budou vyražená zvířátka z vosku, větvičky ze smrčku, 
perníčky a přáníčka,“ uvedl Pavel Horák, vedoucí vče-
lařského kroužku.
Kromě mlsání a povídání odpoledne obohatily svým 
vystoupením děti, které hrají na hudební nástroje. Do 
včelařského kroužku chodí 13 dětí převážně z pátých 
tříd. Velké poděkování za příjemné odpoledne patří 
základní škole, střední odborné škole a paní Veronice 
Záhorské.

Olga Skovajsová

MUDr. Pavel Bárek, praktický lékař, 
Masarykova 315, tel.: 577 132 777
PO 7.00–13.00 ÚT 12.00–17.00 
ST, ČT, PÁ 7.00–13.00 

MUDr. Stanislav Pochylý, praktický lékař, 
Masarykova 315, tel.: 577 330 740
PO 12.00–18.00 ÚT 7.00–13.00 ST 7.00–13.00 
ČT 700–13.00 PÁ 7.00–13.00  

MUDr. Helena Hauerlandová, praktický lékař, 
Masarykova 315, tel.: 577 133 478
PO 7.00–13.00 ÚT 7.00–13.00 
ST 12.00–18.00 ČT a PÁ 7.00–13.00 

MUDr. Helena Lutrová, praktický lékař, 
Nám. 28. října, hotel Palace, 
tel.: 577 682 297
PO 7.15–12.15 ÚT, ČT 7.15–12.15 13.00–14.00 
ST 8.00–11.30 13.30–18.00 PÁ 7.15–12.15 

MUDr. Věra Rajchlová, praktický lékař pro děti a dorost, 
Masarykova 315, tel.: 577 132 411
PO nemocní 7.30–10.30 koj. poradna 10.30–13.30 
ÚT nemocní 11.00–13.00 preventivní prohlídky větší 
děti 13.00–18.00 
ST nemocní 7.30–10.30 poradna 10.30–13.30 
ČT 7.30–10.30 očkování 10.30–13.30 
PÁ 7.30–12.30

Druhý Medový den v základní škole

Ordinační doby lékařů v Luhačovicích
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Advent v mateřské škole

Adventní čas je pro někoho dobou shonu, pro jiného časem 
rozjímání. Pro děti jsou to čtyři týdny očekávání nejkrásněj-
ších svátků v roce. Učitelky v mateřské škole děti seznamují 
přijatelnou formou s lidovými zvyky a tradicemi, společně 
navodí sváteční atmosféru. V rámci spolupráce se základní 
školou navštěvuje mateřskou školu každoročně Mikuláš 
se svou družinou. Přináší dětem nadílku, kterou pro ně 
připravily ochotné maminky. Děti Mikulášovi zazpívají, 
zatancují a přednesou básničky. Ve všech třídách probíhá 
během adventu setkání rodičů a dětí při společném tvoření. 
V příjemné atmosféře poslouchají koledy, vyrábí vánoční 
ozdoby, zdobí stromečky. Skupinka dětí z páté třídy vystou-
pila s vánočním pásmem pro babičky a dědečky v domově 
důchodců a na Strahově. Navštívili jsme výstavu betlémů 
a vánočních ozdob, kde měla mateřská škola také svůj 
stromeček. Byl ozdobený keramikou, kterou děti vyrobily 
při keramických dílnách v Charitě Luhačovice. Navštívili 
jsme vánoční jarmark a ukázky řemesel. Příjemnou vánoč-
ní atmosféru doladilo těsně před vánočními svátky divadlo 
Řád Červených Nosů s představením Betlémek.
Děti a zaměstnanci Mateřské školy Luhačovice přejí všem 
spoluobčanům hodně zdraví a úspěchů v roce 2013. 

Do Luhačovic přijely 

čtyři největší japonské televize

Snaha o propagaci Luhačovic a okolí vedla nedávno zvo-
leného senátora Tomia Okamuru  k tomu, aby do svého 
senátního obvodu pozval čtyři největší japonské televize 
Asahi, TBS, Nippon TV a Fuji TV. Během zastávky v Luha-
čovicích zástupci japonských médií ochutnali regionální 
speciality, navštívili lázeňskou kolonádu, ochutnali nej-
známější pramen Vincentku. 
„Na základě této návštěvy budou ve 130milionovém 
Japonsku, které je světovou ekonomickou velmocí, odvysí-
lány reportáže o Luhačovicích a  zlínském regionu. Cílem 
je nalákat japonské turisty jakožto druhý největší turistic-
ký národ na světě,“ říká Okamura.  S japonskými televiz-
ními stanicemi chce senátor zvolený za obvod Zlín probrat 
mimo jiné i potenciál regionu z hlediska investic.
Součástí programu prohlídky Luhačovic byla degustace 
regionálních specialit ve wellness hotelu Augustiniánský 
dům, které připravil šéfkuchař luhačovického wellness 
hotelu Peter Babol.
„Japonští novináři mohli ochutnat například jehněčí 
drkotinu, česnekovou couračku, pečené králičí stehýnko, 
jáhelník, domikát, bigos či povidlové pěry sypané mákem. 
Všem očividně náramně chutnalo a velmi příjemně je pře-
kvapila i velmi vysoká kvalita místních surovin, stejně tak 
celkový dojem a chuť vybraných pokrmů,“ dodává Roman 
Taťák, marketing & sales manager hotelu Augustiniánský 
dům.

Nejkrásnější nádraží

Dne 12. 12. 2012 se pracovnice KCOD Luhačovice zúčastnily 
slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Nejkrásnější nádraží 
ČR, které se konalo v hlavním sále Valdštejnského paláce 
Senátu ČR. Naše nádražní budova se totiž dostala mezi deset 
fi nalistů. Budova prošla důkladnou rekonstrukcí se zacho-
váním ornamentů s folklorními motivy, nádraží je zdobeno 
květinovou výzdobou. Velký podíl  na krásném vzhledu mají 
právě pracovnice krajského centra osobní dopravy. Návrh 
na nominaci zaslal pan Lukáš Hýsek. Celkovým vítězem bylo 
zvoleno nádraží Opava–východ. R. Lebloch

Festival Sonic Spree  winter 2012

Luhačovice, Sokolovna 8. 12. 2012 - Sonic Spree je 
„obchodní známkou“ festivalů metalové hudby, pořáda-
ných hudebními skupinami Bad Face (www.badface.cz) 
a Forrest Jump (www.facebook.com/forrestjumpoffi cial), 
oběma s jednočlenným luhačovickým zastoupením v sestavě 
hudebníků. Festivaly Sonic Spree chtějí příznivcům tvrdších 
hudebních žánrů přinášet zajímavá živá vystoupení převážně 
metalových skupin z blízkého okolí i vzdálenějších koutů.
První hard & heavy večer s touto nálepkou proběhl v luhačo-
vické sokolovně 26. 12. 2010 a od té doby jsme byli svědky 
dalších tří jeho pokračování, posledního na stejném místě 
letos 8. prosince. V úvodu večera představili svůj metalcore-
crossover znojemští Descent Of The Scarlet Skies, na jejich 
krátké vystoupení navázali melodičtější formou tradiční 
účastníci Pronic?Zanic ze sousedních Ludkovic. Klasickou 
podobu thrash-metalu přivezli do Luhačovic Black Adder 
z Valašského Meziříčí a po nich patřilo pódium renomova-
ným slovenským hostům Dogma Inc. Pak již za mohutné 
podpory publika uvedli částečně domácí Bad Face koncertní 
program k CD Overload, vydanému na jaře tohoto roku.
„MiniCD Overload, jehož průřez jste mohli dnes slyšet živě, 
jsme natáčeli na jaře letošního roku v M2 studiu ve sloven-
ské Skalici. Obsahuje 5 nových agresivních skladeb žánrově 
i zvukově balancujících na hraně klasického metalu a moder-
ního metalcore, doplněných jednou starší skladbou v novém 
- nadčasovějším aranžmá. Jde již o třetí studiové CD naší sku-
piny od vzniku v roce 2004. Formát miniCD jsme se rozhodli 
využívat i do budoucna, protože nám dává možnost šířit naši 
tvorbu k posluchačům častěji. Veškerá naše díla pak dáváme 
zájemcům postupně také volně ke stažení na našich webo-
vých stránkách,“ uvedl Radim Suchánek, člen kapely Bad 
Face. O další vrchol večera se postarali crossoveroví bučovic-
ko-luhačovičtí Forrest Jump. Součástí jejich vystoupení byl 
i křest novinky Monolit. „Kapelu Forrest Jump jsme založili 
v roce 2001. Od té doby vyšlo pět kompaktních disků, posled-
ní se tvořil letos a my ho dnes na Sokolovně v Luhačovicích 
křtíme. Od angličtiny jsme přešli k češtině. Na CD Monolit 
je jedenáct písní v češtině, které je možno zdarma stáh-
nout na internetu. Na posledním disku je muzika vyzrálejší 
a řekl bych, že možná i umírněnější,“ vysvětlil Josef Michálek 
z kapely Forrest Jump. Díky plánům do budoucna neváhají 
pořadatelé, i přes krátkou historii těchto metalových svátků, 
již nyní hovořit o nové tradici. Radim Suchánek

Hodnocení projektu Otevřené brány 

– Luhačovice jsou „skokanem roku“

Pozvané hosty ze Zlínského kraje, farností, samospráv 
a médií hostil v pátek 7. prosince Augustiniánský dům.
Projekt Otevřené brány, tedy zpřístupnění významných 
sakrálních památek s průvodcem ve Zlínském kraji, 
má za sebou čtvrtý rok. Luhačovice se do ojedinělého 
projektu zapojily letos podruhé, a kdyby se úspěšnost 
mohla známkovat, určitě by získaly na jedničku. Od 
května do října si ve smíšeném režimu kostel sv. Rodi-
ny a zámeckou kapli prohlédlo s průvodcem 16 255 
návštěvníků. Z toho bylo 481 cizinců. Návštěvností je 
předčila jen Kroměříž, ale ta  nabízela hned tři kostely 
(sv. Mořice, sv. Jana Křtitele, Panny Marie). V Luhačo-
vicích provázelo dvanáct  odborně školených průvodců.
„V projektu, který běží už čtvrtým rokem, jsou Luhačo-
vice nováčkem. Nicméně v letošním roce bych je mohl 
nazvat ‚skokanem roku‘, protože počet návštěvníků, 
kteří se v rámci projektu podívali do kostela a kaple, je 
téměř 16 300, což je v druhém roce zapojení do projek-
tu nevídané,“ uvedl Ladislav Kryštof, radní Zlínského 
kraje zodpovědný za kulturu, cestovní ruch a spolupráci 
s církvemi.
Celkem bylo letos do projektu Otevřené brány zapojeno 
20 objektů. Spolupracujícími subjekty projektu jsou 
Zlínský kraj, Arcibiskupství olomoucké, obce a města 
regionu, farnosti a sdružení. Režimy prohlídek byly ve 
variantách – plný režim, víkendový režim a smíšený 
režim. V roce 2012 navštívilo památky v rámci projektu 
80 859 turistů, z toho bylo 10 074 ze zahraničí. Přede-
vším z Německa, Rakouska, Itálie a Slovenska. Celkem 
se o návštěvníky staralo 122 odborně vyškolených prů-
vodců. 

Olga Skovajsová

MTIC hodnoceno nezávislou agenturou

V našem Městském turistickém a informačním cen-
tru Luhainfo bylo provedeno ve spolupráci s agentu-
rou CzechTourism a profesní organizací A.T.I.C. ČR 
hodnocení kvality služeb pomocí metody Mystery 
shopping, kdy pracovníci agentury navštívili anonymně 
informační centra v České republice a mimo jiné hod-
notili značení centra a jeho otevírací dobu, upravenost 
výloh, dostupnost, první dojem, vybavení propagačními 
materiály, aktuálnost informací, zdvořilost a vstřícnost 
obsluhy, přehled o regionu a mnoho dalších ukazatelů. 
V náročném hodnocení jsme obdrželi vysoce nadprů-
měrné hodnocení v regionu i v republice – 95 % (regi-
on Východní Morava 86 %). Toto vysoce nadprůměrné 
ohodnocení je pro nás velkou výzvou k dalšímu zkva-
litňování a udržení vysoké úrovně našich služeb. Je pro 
nás cenné především objektivními ukazateli, srovnáním 
s informačními centry v celé republice a výborný výsle-
dek nás velmi potěšil.
Městské turistické a informační centrum  stále zkvalit-
ňuje své služby, například v letošním roce výrazně roz-
šířilo provozní dobu i na víkendy, která je dnes ve všední 
dny od 8.00 do 17.00 (v sezoně do 18.00) a od 9.00 do 
17.00 o sobotách a nedělích. Do poloviny prosince jsme 
zaznamenali 50 000 návštěvníků. 

Město Luhačovice se připravuje 

na veletrhy a propagaci města v roce 2013

Již letos na podzim zahájila příspěvková organizace Měst-
ský dům kultury Elektra přípravy na nadcházející sezo-
nu veletrhů a výstav v oblasti cestovního ruchu. Jedním 
z prvních veletrhů, na kterém se město společně s někte-
rými podnikatelskými subjekty bude prezentovat, je již 
tradičně REGIONTOUR 2013 v Brně, který se uskuteční 
od 17. do 20. ledna. Jedná se o největší prezentaci prů-
myslu cestovního ruchu s akcentem na regiony ve střední 
Evropě. Veletrh REGIONTOUR a GO je nosným projek-
tem na podporu domácího cestovního ruchu a incomingu 
v České republice. Veletrh GO se zaměřuje na výjezdovou 
turistiku. Vedle tuzemských cestovních kanceláří a agentur 
se jej účastní poskytovatelé služeb cestovního ruchu v oblí-
bených zahraničních destinacích a zahraniční turistické 
centrály. Záštitu nad veletrhy GO a REGIONTOUR 2013 
převzal ministr dopravy, výstavby a regionálního rozvoje 
Slovenské republiky Ján Počitek.
Ústředním tématem expozice Zlínského kraje pro rok 2013 
je poutní turistika. Expozici zastřeší Centrála cestovního 
ruchu Východní Moravy. Církevní turistika představuje 
jednu z nejstarších forem cestování. Poutnictví patří k tra-
dici všech významných světových náboženství. V roce 2013 
si budeme připomínat 1150. výročí příchodu sv. Cyrila 
a Metoděje na Moravu. Na oslavy příchodu věrozvěstů 
Cyrila a Metoděje přijede na Velehrad s velkou pravděpo-
dobností i papež Benedikt XVI. Oslavy se uskuteční v roce 
2013 a doprovodí je celá řada kulturních i společenských 
akcí i v našem městě. MTIC připravilo pro tuto příležitost 
nové logo s mottem Duchovní a kulturní dědictví Luhačo-
vic a akcemi po celý rok se bude prolínat významný kulturní 
a duchovní odkaz našich jedinečných lázní.
Na stánku našeho města budou prezentovány turistické 
atraktivity města Luhačovice, kulturní i sportovní akce, 
informace o ubytování, řada propagačních materiálů včet-
ně kompletních informačních katalogů a trhacích map atd. 
Cílem účasti na veletrhu je prezentovat naše město jako 
zajímavou a přitažlivou lázeňskou i turisticky atraktivní 
destinaci, která je připravena nabídnout zájemcům pestrou 
nabídku možností trávení volného času, odpočinku a rela-
xace v roce 2013.
Kromě veletrhu Regiontour Brno se bude v roce 2013 měs-
to Luhačovice a jeho turistická nabídka prezentovat ještě na 
dalších veletrzích a výstavách v České republice a v zahra-
ničí, např.: TF Slovakiatour Bratislava 24. 1. – 27. 1., 
Dovolená Ostrava 8. 3. – 10. 3., For BIKES Praha–Letňany 
5. 4. – 7. 4. 2013 aj.
V případě zájmu podnikatelských subjektů o prospekto-
vý servis při veletrzích i prezentacích prosím kontaktujte 
MTIC: luhainfo@mdkelektra.luhacovice.cz.
 Regina Bittová

Saxofony na Pražském hradě

Blížil se 28. říjen, svátek republiky a také náš. Již týden 
předem všechny členky Dívčího saxofonového orchestru 
Luhačovice žily přípravami na cestu do Prahy na Pražský 
hrad. 
Už potřinácté se nám dostalo té cti bavit ve Španělském 
sále a dalších prostorách účastníky slavnostního večera. 
Slavnostní recepce se zúčastnilo mimo všech oceněných 
i mnoho dalších osobností našeho kulturní ho i politického 
života. Nádherně vyzdobené prostory Hradu a setkání s pa-
nem prezidentem je pro nás obrovská čest a velké zadosti-
učinění za naše úsilí.

Renata Slováková, členka orchestru
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Mikulášský sportovní den na Radostově

V sobotu 8. prosince se v hale Sportovního cen-
tra Radostova řádilo. Zatímco venku vládl mráz 
–12 °C, účinkující i sportující rodiny se pořádně zapoti-
ly. V pořadí už desátý ročník Mikulášského sportovního 
dne byl plný her a soutěží. V úvodu přítomné přivítal 
starosta města, místostarostka, ředitelka DDM Luha-
čovice, ředitel Sportovního centra Radostova a zástupce 
TJ Sokol a Slovan Luhačovice. Pak už vystoupení stří-
dalo vystoupení zájmových kroužků DDM. Následovaly 
soutěže pro děti i dospělé.
„Tento den se stal v našem městě již tradicí, sešla se tu 
spousta dětí různých věkových kategorií a skupin. Jsem 
ráda, že vyrazily v tom mrazivém počasí, že vylezly ze 
svých pelíšků a přišly se sem pobavit a zasportovat si. 
Věřím, že tady se svými rodiči stráví příjemný den a kaž-
dý si najde to své,“ uvedla Marie Semelová, místosta-
rostka města Luhačovice. 
Děti byly za své výkony odměňovány sladkostmi. Speci-
álním hostem sportovního dne byl Kamil Nejezchleba, 
který v domě dětí a mládeže vede kroužek sebeobrany. 
Na Radostovu přijel se svými kolegy, kteří mu pomáhají 
s vedením kroužku. Předvedl ukázky bojových umění. 
Každoročně probíhá v rámci dne Mikulášský kufřík 
v orientačním běhu. Mládež ho pojala jako trénink. Dro-
botina s rodiči jako provětrání se sladkou odměnou. 

Olga SkovajsováDružstvo Luhačovic s velkým 

týmovým nasazením

Štědrovečerní běh Zahradní čtvrtí

24. ročník Štědrovečerního běhu Zahradní čtvrtí přilá-
kal 24. prosince 97 závodníků a tradičně více než stovku 
diváků. Běželo se ve čtyřech kategoriích 0–6 let (300 m), 
7–9 let (300 m), 10–14 let (600), 15–99 let (2000 m). 
Výsledky:
0–6 let chlapci: 1. Jan Kulha, 2. Jakub Garaja, 3. Vojtěch 
Semela, 0–6 let dívky: 1. Kateřina Kacálková, 2. Alexan-
dra Macečková, 3. Tereza Zoubková.
7–9 let chlapci: 1. Šimon Žmolík, 2. Lukáš Garaja, 
3. Adam Křenek, 7–9 let dívky: 1. Eliška Mudráková 
2. Dáša Hubáčková, 3. Karolína Chromá.
10–14 let chlapci: 1. Vojtěch Sýkora, 2. Libor Černocký, 
3. Jan Kadleček, 10–14 let dívky: 1. Kamila Špendlíková, 
2. Nikol Macečková, 3. Renata Dufková.
15–99 let muži: 1. Dalibor Slovák, 2. Marek Cahel, 
3. Zdeněk Slezák, 15–99 let ženy: 1. Blanka Cahlová, 
2. Barbara Vavrysová, 3. Vendula Valentová.

V sobotu 24. listopadu 2012 se konal v SC Radostova 
fotbalový turnaj ročníku 2003 a mladších. Zúčastnilo se 
6 týmů – FK Luhačovice, FC Elseremo Brumov, ČSK Uher-
ský Brod, FC TVD Slavičín, TJ Spartak Valašské Klobouky 
a SKSV Bojkovice. Poměřili jsme síly s kvalitními oddíly 
krajské soutěže, se kterými se v soutěžním ročníku naší 
okresní soutěže nepotkáme. 
Družstvo Luhačovic po velkém týmovém nasazení obsa-
dilo vynikající 2. místo se ziskem 10 bodů a skóre 10:2. Na 
1. místě skončilo mužstvo ČSK Uherský Brod, které mělo 
stejný počet bodů, ale lepší vzájemný zápas s našimi kluky, 
takže se dle pravidel stalo vítězem celého turnaje. 
Nejlepším brankářem celého turnaje se stal brankář domá-
cího týmu Josef Skovajsa, nejlepší hráč byl z týmu Uherský 
Brod a nejlepší střelec z týmu Bojkovic.
Děkujeme klukům za vynikající výkony ve všech zápasech, 
jejich bojovnost a nasazení. Dále patří velké díky sponzorům 
a hlavně rodičům, kteří se aktivně účastnili celého turnaje, 
naše naděje zdatně povzbuzovali a vytvořili parádní atmo-
sféru v průběhu celého turnaje.
Sestava: Josef Skovajsa, Jakub Slovák, Lukáš Garaja, Patrik 
Šůstek, David Velich, Jáchym Gregor, Šimon Žmolík, Jakub 
Garaja, Matěj Majzlík, Filip Kulha.
Trenéři: Petr Garaja, Josef Šůstek

Renata Garajová

Sport, o kterém se moc nemluví 

– sjezd na horských kolech

Luhačovice mají šest úspěšných sjezdařů na horských 
kolech. O tom, co tento poměrně mladý sport obnáší a jak 
se jim daří, jsme si povídali s jedním ze členů DH Slovan 
Luhačovice, s Pavlem Heinzem.
„Jedná se o adrenalinovou disciplínu, která spočívá v tom, 
že každý sám za sebe musí v co nejrychlejším čase projet 
určitou trať s různými přírodními a umělými překážkami. 
Ten s nejlepším časem v daném závodě vítězí.  Postupně se 
sbírají body z jednotlivých závodů. V sezoně se jede něko-
lik seriálů. V České republice jsou to čtyři a na Slovensku 
jeden.
Patříme pod TJ Slovan, ofi ciálně se jmenujeme DH Slovan 
Luhačovice (DH znamená down hill – v českém překladu 
sjezd z kopce). Je nás šest ve věku 15–19 let. Jezdíme v růz-
ných kategoriích,“ řekl Pavel Heinz.
Tři z nich jezdí na odpružených kolech – Pavel Heinz (juni-
or), Tomáš Čala (junior), Jiří Frýželka (expert). Tři jezdí na 
kolech s pevným rámem – David Šustek (hardtail), Martin 
Bořuta (hardtail), Jaroslav Frýželka (hardtail).
Závody se jezdí v horských střediscích, kde je k dispozici 
lanovka, která kola a závodníky vyveze na kopec.
Jak moc je to drahý a nebezpečný sport?
Určitě nás na tom baví to, že můžeme posouvat své hranice 
možností dál, chuť něco dokázat a hlavně adrenalin.
Kola máme v různých cenových kategoriích. To nejlevnější 
se dá pořídit za třicet tisíc, ta dražší se  pohybují kolem sta 
až dvou set tisíc korun. Nejčastěji se při tomto extrémním 
sportu kazí přehazovačky, může se zlomit přední nebo 
zadní odpružení. Při každém pádu hrozí, že se kolu něco 
stane.
V ofi ciálních pravidlech je předepsaná integrální helma 
s chráničem brady, chrániče páteře, loktů a kolen. Pak už 
záleží na každém závodníkovi, co si dokoupí, může to být 
chránič ramen nebo chránič krku.
Nejčastějšími zraněními jsou zlomeniny klíční kosti, čas-
té jsou úrazy zápěstí a v extrémních případech zlomeniny 
obratlů nebo dolních končetin.
Jaké musíte mít předpoklady, abyste mohli dělat tento 
sport?
Musíme být velmi fyzicky zdatní, protože tratě jsou nároč-
né. Kolo musíme bravurně ovládat, takže je to určitě síla, 
a pak samozřejmě zkušenosti.
Je to poměrně mladý sport. Myslím, že posledních deset 
patnáct let se tento sport hodně rozvinul. Předcházejí-
cích pět let se pro tento sport hodně udělalo. Samozřejmě 
máme také své vzory, je to určitě první desítka ze Světového 
poháru, například Aaron Gwin, Sam Hill, Greg Minnaar, 
Steve Peat, Brook McDonald.
Jsme registrovaní v Českém cyklistickém svazu. Náš nejta-
lentovanější jezdec je 18letý David Šůstek: celkově 3. mís-
to (Moravsko-Slovenském DH Cupu ), celkově 3. místo 
(WBS), celkové 3. místo (Slovenský pohár), dále Tomáš 
Čala: celkově 12. místo (mistrovství České republiky), cel-
kové 4. místo (WBS).  
„Každý z kluků by se chtěl dostat na stupínek nejvyšší 
v jakémkoliv závodě. V podstatě každý závod je pro nás 
výzvou,“ uzavřel  Pavel Heinz.

Olga Skovajsová

Lyžařské stopy v okolí Luhačovic

V rámci projektu Bílou stopou Zálesím budou za 
vhodných sněhových podmínek na katastrálním úze-
mí obcí Luhačovice, Pozlovice, Podhradí, Provodov, 
Horní Lhota, Slopné, Velký Ořechov, Dobrkovice, 
Kelníky udržovány následují běžkařské stopy:
Magistrála: Pozlovice (u Vegy), Pozlovice (u kostela), 
Pozlovice (u hotelu Niva), Pozlovice (u kostela), Pozlo-
vice (u Vegy), okruh Vega, cyklotrasa 5056, Luhačovice 
(Řetechov) a zpět.
Hlavní trasa var. 1A: Velký Ořechov, Velký Ořechov 
(Doubí) a zpět, Dobrkovice (pila) a zpět, případně Velký 
Ořechov, Velký Ořechov (Doubí) a zpět, Kelníky a zpět.
Hlavní trasa var. 1B: Pozlovice (u Vegy), okruh Vega, 

Luhačovická kuželkářská liga 

v polovině soutěže

Letošní už 49. ročník LKL 2012/2013 byl zahájen první-
mi hody v pondělí 1. 10. 2012. Tak jako loni se přihlásilo 
12 družstev. Hrací systém se neměnil a má opět klasický 
formát: každý s každým hraje dvakrát, což pro každé 
družstvo obnáší 22 zápasů, z nichž právě polovinu mají 
družstva před zimní přestávkou již za sebou.  
Prozatímní průběh LKL kopíruje loňský ročník. Hned 
po několika úvodních kolech se začala tabulka sou-
těže na obou koncích polarizovat podle původních 
předpokladů. Po čtvrtém kole bylo bez ztráty bodu na 
čele vedoucí trio Renova, Avoner, Slovan. Za nabitým 
středem tabulky, kde všechna družstva získala čtyři 
body, zaostávala bezbodová trojice Klimastav, Veolia 
a Bijous-T. Na přední pozice se dobrými výkony postup-
ně propracovaly Ženy a Moraprim, za nimi na dalších 
místech nikdo nikomu výrazně bodově neodskočil, 
protože družstva se vzájemně porážela. O pořadí na 
chvostu tabulky rozhodl zápas předposledního kola 
mezi Bijousem a Veolií. Prohra 4:12 odsunula Veolii při 
stejném dvoubodovém zisku na 12. místo. V boji o čelo 
tabulky porazila v nejdramatičtějším zápase letošního 
ročníku LKL Renova družstvo Slovanu nejtěsnějším 
možným poměrem 10:6 o 1kolek 1606:1605! Obhájce 
loňského prvenství Avoner je zatím na bronzovém stu-
pínku, poněvadž se svými největšími konkurenty utrpěl 
překvapivě vysoké porážky.  
Nejlepšími letošními výkony se může pochlubit mezi 
jednotlivci Pavel Vítek (Slovan) s 318 poraženými kužel-
kami a u družstev tým Avoneru za výkon 1661 kuželek. 
Průběžné pořadí po první polovině LKL 2012/2013:
1. Renova, 22 bodů, 2. Slovan 20 bodů, 3. Avoner 
18 bodů, 4. Ženy 14 bodů, 5. Moraprim 14 bodů, 
6. HydrauliCS 10 bodů, 7. Media Mix 9 bodů, 
8. S-Team 8 bodů, 9. Lyžaři 7 bodů,10. Klimastav 
6 bodů, 11. Bijous-T 2 body, 12. Veolia 2 body.
V soutěži jednotlivců si zatím nejlépe vede Jirka Kudlá-
ček (Slovan) s průměrem 289,3 a s poměrně značným 
náskokem před S. Skovajsou (Avoner) – 278,2 a  Petrem 
Kudláčkem (Slovan) – 275,2. 

Po poslední letošní kuželkářské soutěži, což je turnaj 
rodinných dvojic, který se uskutečnil v sobotu 29. 12. 
2012, startuje LKL hned v pondělí 7. 1. 2013 prvním 
odvetným kolem. Tam se už začne tzv. lámat chleba, 
protože při letošní poměrně těsné bodové vyrovnanos-
ti bude každá bodová ztráta už citelná a může chybět 
v konečném bodovém účtování.
Po Novém roce, s ohledem na počet účastníků sou-
těže, byly stanoveny nové hrací časy, aby se zohlednily 
požadavky družstev na pro ně co nejvíce vyhovující ter-
míny.

Takže bude se hrát:   pondělí, 17.00, 18.20,19.40, 
středa 17.00,18.20, 19.40.

Kuželkářský oddíl TJ Sokol Luhačovice
 

Horní Lhota (Hory), Horní Lhota (Sehrad), Horní Lho-
ta (Tutkovské sedlo) a zpět.
Hlavní trasa var. 1C: Pozlovice (u Vegy), okruh Vega, 
cyklotrasa 5056, Provodov (Malenisko), Podhradí (Sta-
rý Světlov), okruh Vega a zpět.
Podrobnější mapky tras najdete na www.cykloserver.cz
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Narození
Adam Hrančík
Jakub Kudláček
Jakub Malaník
Daniel Dvořák
Štěpánka Mlčková
Jiří Vančura
Rodičům srdečně blahopřejeme.

Výročí narození
Ludmila Kudláčková  85 let
Františka Brzáková 92 let
Marie Majzlíková 87 let
Karla Semelová 88 let
Marie Coufalíková 80 let
Vladimír Urbánek  80 let
Jiří Šafář 89 let
Marie Šustková 94 let
Marie Majzlíková 91 let
Ludmila Švadleňáková 80 let
Květoslava Káňová 90 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

Úmrtí
Marta Hrubá 86 let
Miloslav Kučera 83 let
Zbyněk Pol 90 let
Anežka Zábojníková 89 let
Silva Hosová 86 let
Šárka Pokorná  89 let
František Rak 73 let
Cyril Ševčík 75 let
Jiří Semela 54 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 mou drahou 
maminkou, babičkou, prababičkou 
paní Martou Hrubou.
Děkujeme za slova útěchy a květinové dary.
Zarmoucená rodina.

Vzpomínka
Dne 7. 1. 2013 uplynou 4 roky  
od chvíle, kdy nás navždy opustil 
manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček 
pan Zdeněk Malaník. 

S láskou vzpomínají manželka Soňa, dcera Olga 
s rodinou a syn Zdeněk s rodinou.

Prodej dřeva z městských lesů dražbou

Město Luhačovice již několik let prodává dříví z mýtních 
těžeb na stojato prostřednictvím veřejné obchodní soutěže, 
formou sestupné dražby. Kupec, který podá nejvyšší nabíd-
ku, vytěží dřevo na své náklady, vyrobí sortimenty podle 
své potřeby a uklidí klest z paseky, která je připravena na 
zalesnění. Město jako majitel lesa má za dřevo zaplaceno 
dopředu, před zahájením těžby, prodej je transparentní, za 
nejvyšší cenu v daném čase a místě. Dosahované ceny se 
pohybují od 662 Kč/m3 u porostu se směsí habru a lípy až 
po 1 525 Kč/m3 za porost s převahou smrku.
Informujeme majitele lesa o možnosti využít metodu pro-
deje dříví na pni s oslovením konkurence, dále PDNP, také 
na svém lesním majetku. Kromě výše uvedených výhod se 
vlastník lesa vyhne smlouvání s dodavateli těžebních prací 
a rizikům spojených s prodejem dřeva, dohadům o cenách, 
zařazení do sortimentů a podobně. Tyto veřejné obchodní 
soutěže pořádá společnost FORESTA SG, a.s. ze Vsetína. 
Její pracovníci změří každý strom a ocejchují hranice těžeb-
ního prvku, vypočtou zásobu a vypracují podrobný popis 
nabídky. Po zveřejnění nabídkového katalogu s popisem 
prodejní jednotky, porostu, na internetových stránkách 
provozovatele je samotná soutěž svolána do jednacího sálu. 
kde probíhá formou sestupné dražby. Za každý porost je 
zájemcům sdělena vyhlašovací cena, která je v několikavte-
řinových intervalech snižována, dokud se některý ze zájem-
ců k aktuální ceně nepřihlásí, nebo dokud není dosaženo 
limitní ceny (nejnižší cena, za jakou je majitel lesa ochoten 
dříví prodat).
Cena za tuto službu činí od 15 do 30 Kč za 1m3 těžby s využi-
tím dotací, které pořadatel pro majitele lesa zdarma vyřídí.
Metodu PDNP již dnes využívají vlastníci lesů privátních, 
obecních i státních. Je mimořádně vhodná na těžbu v lesích, 
které jsou v držení více vlastníků, podílníků. Vyhnete se 
obavám, zda ten ze spoluvlastníků, který objednal práce 
a prodával dřevo, opravdu dosáhl nejlepší možné ceny. 
Metoda PDNP je také vhodná pro majitele, kteří mají své 

Vzpomínka
Z očí nám sešel,
ale v srdci nám zůstal.
Dne 8. 1. 2013 tomu bude 1 rok, 
kdy nás opustil můj milovaný 
manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček pan Karel Kolínek. 

Stále vzpomínají manželka Terezie, syn Karel 
s družkou Ivetou a 4 vnoučata a 4 pravnoučata.

POLOLETNÍ NÁBOR DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 
V měsíci lednu se můžete přihlásit do zájmových kroužků, 
s volnými místy za poloviční poplatky za kroužek. 
Přehledný seznam kroužků najdete na nástěnkách 
nebo webových stránkách DDM (www.ddmluhacovice.cz).

18. – 20. ledna 2013
ŠKOLA HISTORICKÝCH TANCŮ 
Víkendový seminář s výukou tanců 13. až 15. století.
Lektor semináře je Miroslav Smaha (www.skolatance.cz).
Účastnický poplatek ve výši 600 Kč zahrnuje 4 lekce 
(celkem 12 hodin tance). 

Sobota 19. 1. 14.00 Sehradice, kulturní dům
KARNEVAL V SEHRADICÍCH 

Čtvrtek 24. 1.  17.00, zámek
RUKODĚLNÝ KURZ FIMO 
Tvořivá dílna pro veřejnost, přihlášky předem do 18. 1., 
poplatek 150 Kč. 

Pátek 25. 1. 19.00, zámek
POPCORNOVÁ NOC – Pártys 
Pro mládež od 6. do 9. třídy, poplatek: 30 Kč, 
přihlášky předem do 23. 1.

Pátek 1. 2. 17.00, zámek 
ZÁMECKÁ STRAŠIDLA 
Poplatek  20 Kč/osoba, rezervace předem do 30. 1.

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

AKCE V KLUBÍKU
Program pro maminky s dětmi, 
vždy od 10.00 do 11.00 v klubovnách DDM Luhačovice
15. 1. Výtvarné tvoření
20 Kč (členové Klubíku), 40 Kč (ostatní)

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

Akce DDM leden
bydliště vzdálené od svého lesa, a zajištění těžby by pro ně 
bylo časově náročné. Optimální uplatnění pro PDNP je 
u mýtních těžeb, ale lze ji využít i ve starších probírkách.
Provozovatel tuto metodu provozuje bezmála tři roky, nabí-
dl ve svých 27 veřejných obchodních soutěžích 156 000 m3. 
Z toho bylo prodáno téměř 100 000 m3 za 119 270 000 Kč, 
což činí průměrnou prodejní cenu 1 194 Kč/m3.
Veškeré dokumenty, instruktážní video, aktuální nabídku 
dřeva, výsledky a vítěze minulých soutěží a další informace 
naleznete na adrese HYPERLINK http://www.prodej-
drivi-na-pni.cz www.prodej-drivi-na-pni.cz a na telefonu 
724 004 033.

Pozvánka na seminář nejen pro majitele lesa
17. ledna 2013 od 16.00 do 19.00 hod. bude uspořádána fi r-
mou Foresta SG, a.s., prezentace PDNP v zasedací místnosti 
městského úřadu v Luhačovicích, na které bude prodej dříví 
na pni podrobně vysvětlen včetně dotazů z řad účastníků. 
Seminář je určen nejen vlastníkům lesa, ale i dalším zájem-
cům o tuto problematiku. Účast je zdarma, všichni zájemci 
jsou srdečně zváni. 

Harmonogram svozu odpadu 

I. pololetí 2013 

Zbytkový odpad / kontejnery 1 100 l (vždy v pátek) 
4. 1., 11. 1., 18. 1., 25. 1., 1. 2., 8. 2., 15. 2., 22. 2., 1. 3., 8. 3., 15. 3., 
22. 3., 29. 3., 5. 4., 12. 4., 19. 4., 26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5., 
31. 5., 7. 6., 14. 6., 21. 6., 28.6.                 
Zbytkový odpad / nádoby 120 a 240 l
Trasa: od vesnice po nádraží + Malá Kamenná (vždy v pondělí, mimo 2. 4.)
7. 1., 14. 1., 21. 1., 28. 1., 4. 2., 11. 2., 18. 2., 25. 2., 4. 3., 11. 3., 
18. 3., 25. 3., 2. 4., 8. 4., 15. 4., 22. 4., 29. 4., 6. 5., 13. 5., 20. 5., 
27. 5., 3. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6.         
Trasa: od nádraží po Pražskou čtvrť (vždy v úterý, mimo 2. 1.)        
2. 1., 8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1., 5. 2., 12. 2., 19. 2., 26. 2., 5. 3., 
12. 3., 19. 3., 26. 3., 2. 4., 9. 4., 16. 4., 23. 4., 30. 4., 7. 5., 14. 5., 
21. 5., 28. 5., 4. 6., 11. 6., 18. 6., 25. 6.
Obce / nádoby 110 l (vždy ve středu, mimo 2. 5. a 9. 5.)
2. 1., 9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1., 6. 2., 13. 2., 20. 2., 27. 2., 6. 3., 
13. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4., 10. 4., 17. 4., 24. 4., 2. 5., 9. 5., 15. 5., 
22. 5., 29. 5., 5. 6., 12. 6., 19. 6., 26. 6.
Sběr nebezpečných odpadů pro občany integrovaných obcí pro-
běhne mobilním způsobem v  dubnu. 
Papír / nádoby a kontejnery (čtvrtek 14denní svoz)
3. 1., 17. 1., 31. 1., 14. 2., 28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4. , 9. 5., 
23. 5., 6. 6., 20. 6.
Sklo / nádoby a kontejnery (čtvrtek měsíční svoz)
10. 1., 7. 2., 7. 3., 4. 4., 16. 5., 13. 6.
Plasty / pytle a kontejnery (první úterý v měsíci, mimo 2. 1.)
2. 1., 5. 2., 5. 3., 2. 4., 7. 5., 4. 6. 
Nápojové kartony / pytle (vždy první úterý v měsíci, čtvrtletní svoz)
5. 3., 4. 6. 
Sezonní přistavení velkokapacitních kontejnerů
Kontejnery na stanovištích budou pod dozorem pracovníka TS 
a ještě týž den budou odvezeny. Sestava 3 kontejnerů slouží pro 
uložení velkoobjemového odpadu, který svým rozměrem přesa-
huje možnosti popelnice, dřeva a železa. Ostatní odpady včetně 
nebezpečných nebude možné do kontejnerů uložit. Tento odpad 
mohou občané Luhačovic ukládat na sběrném dvoře v provozních 
hodinách zdarma, podnikatelé za úplatu. Je zde zřízeno i místo 
zpětného odběru elektrozařízení.
Sběrné místo pro VKK : (9. 00 – 16. 00 hod.)
Branka, Rumunská                        sobota 13. 4.
ul. L. Janáčka, Solné – Marion               sobota 20. 4.
Újezda, Parkoviště za Alfamarketem         sobota 27. 4.                       
Polichno   pátek 12. 4. 
Kladná Žilín   pátek 19. 4. 
Řetechov   pátek 26. 4.

Provozní doba sběrného dvora v  ulici Uherskobrodská
ZIMNÍ (zimní čas) LETNÍ (letní čas)      
úterý  14.00 – 17.00 hod. úterý  15.00 – 19.00 hod.
čtvrtek  14.00 – 17.00 hod. čtvrtek  15.00 – 19.00 hod.
sobota  9.00 – 15.00 hod. sobota  9.00 – 15.00 hod. 
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Projekt „Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice“

Dne 1. 1. 2013 tomu bude již rok a půl, co byl zahájen projekt s názvem „Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského 
úřadu Luhačovice“, na který město Luhačovice získalo fi nanční prostředky z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost, prioritní osa Veřejná správa veřejné služby, oblast podpory Posilování institucionální kapacity a efektivnost veřejné správy, výzva č. 69 – Vzdělávání 
pro územní veřejnou správu. 
Celkové náklady projektu jsou 1 734 000 Kč, dotace Evropské unie z OPLZZ činí 1 474 000 Kč a město Luhačovice se podílí 260 000 Kč. Vzdělávací progra-
my obsahují 20 typů vzdělávacích kurzů, refl ektujících aktuální kvalifi kační, znalostní a dovednostní úroveň jednotlivých úředníků. V průběhu uplynulého 
období zaměstnanci absolvovali 17 vzdělávacích kurzů/témat v 29 školicích dnech z celkových 49. V roce 2013 se uskuteční všechny zbylé kurzy. Ukončení 
a závěrečné hodnocení projektu bude provedeno do března 2014. Projektem bude dosažen rozvoj znalostní a dovednostní úrovně v rámci inovace – progra-
mově koncipovaného a systémového dalšího průběžného vzdělávání úředníků včetně zavedení, aplikace a vyhodnocování prvků andragogické diagnostiky.  
Projekt je fi nancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu ČR.

Další informace k projektu naleznete na http://www.luhacovice.cz.

Pr o n a j m u  p r o s t o r y 
k provozování manikúry / pedikúry 

v  c e n t r u  L u h ačo v i c . 
K o n t a k t :  6 0 3  2 8 9  9 8 0

Prodlužování a zhušťování řas 
Emporio Lashes kosmetika Maruška

Bohdana Tašková
Provozovna: Masarykova 968, Luhačovice, 

tel: 774 799 066
www.kosmetika-maruska.webnode.cz

Nové 900 Kč, doplnění 300 Kč

A k c e  L e d e n 
č i š těn í  s e d a c í  s o u p r a v y 

v  l e d n u  z a  4 0 0  Kč
Jan Koudela – čištění koberců 

a sedacích souprav již 15 let
Tel.: 776 191 777 / Koudela.J@seznam.cz

ZMĚNA PŮSOBIŠTĚ AMBULANCÍ LÉKAŘŮ 
Lázně Luhačovice, a.s., oznamují, že od 1. 1. 2013 

budou ambulance:
MUDr. Lutrová, praktická lékařka, MUDr.Šabová, plicní 

lékařka, MUDr. Píšťková, diabetologická ambulance, 
provozovány v lázeňském hotelu Palace v obvyklých 

ordinačních hodinách. 



Čtvrtek 31. 1. 16.00
Čtyřlístek ve službách krále/PREMIÉRA
Animovaný, ČR 
FILMÁSEK 
5 vylosovaných vstupenek vyhrává věcnou cenu

Program SAS 
  8. 1.   15.00/ Nová klubovna knihovna 

Setkání (hrnečky s sebou)
15. 1.   15.00/ Nová klubovna knihovna

Přednáška o bylinách 
16. 1.   Plavání
21. 1.   sraz na nádraží 8.00/Divadlo Uh. Hradiště   
22. 1.   sraz nádraží/14.00 Vycházka  
5. 2.    15.00/ Nová klubovna knihovna

Cvičení (karimatky s sebou)
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 kam v Luhačovicích  
Neděle 6. 1. 19.00
Tříkrálový koncert Hradišťan 
MěDK Elektra, sál Rondo

Pátek 11. 1.  19.30
Gabriela Kolčavová trio
Alexandria, night club

Sobota 12. 1.  20.00
Ples Zálesí  
MěDK Elektra, sál Rondo

Pátek 18. 1. 19.30
Sylvie Bee
Alexandria, night club

Sobota 19. 1. 20.00  
Křesťanský ples / k tanci a poslechu zahraje dechová 
hudba Drietomanka 
MěDK Elektra, sál Rondo

Pátek 25. 1. 19.30
Jazzzubs
Alexandria, night club

Sobota 26. 1. 19.30
17. Reprezentační lázeňský ples 
K tanci a poslechu hrají: Septet Plus Dalibora Kaprase, 
Marathon Band, Salonní orchestr Brno, Strážnická 
cimbálová muzika Michala Miltáka, Moderuje 
J. Čenský. Hosté večera: V. Špinarová, J. Korn, 
Elvis Presley Revival. 
Společenský dům 

Sobota 26. 1. 19.00-24.00
Hudba k tanci a poslechu/Proges Music/Šlágrparáda
Kinosál MěDK Elektra

Neděle 27. 1. 16.00
Divadlo pro děti / Šašek Franta a klaun Pepe
v podání herců Slováckého divadla, ve které si zahrají 
i děti
Kinosál MěDK Elektra

Pondělí 28. 1. 
Program pro SOŠ Luhačovice
MěDK Elektra, kinosál 

Čtvrtek 31. 1. 
Program pro ZŠ Luhačovice
MěDK Elektra, kinosál 

Každé úterý 19.30
Melodie pro vás  
WH Alexandria, night club 

Každá sobota  19.30
Taneční večer
WH Alexandria, night club 

Sobota 5. 1. 18.00 
Záznam přenosů z Metropolitní opery New York 
Cyklus Prsten Nibelungův/R. Wagner 
Götterdämmerung (Soumrak bohů)/PREMIÉRA

Sobota 19. 1. 19.00
Anna Karenina
Drama, VB / Francie

Neděle 20. 1. 16.00
Sammyho dobrodružství 2 
Animovaný, Belgie

Sobota 26. 1. 19.00
Carmen/PREMIÉRA
Muzikál, 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 5. 1. 2013.

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
7. 1. Sváteční slovo/P. Václav Fojtík
9. 1. STRAHOV/Sváteční slovo/P. Václav Fojtík
14. 1. Keramická dílna 
16. 1. STRAHOV/Beseda nejen o S-kartách/Mgr. Anna Martincová 
21. 1. Burza receptů/vaříme levně, ale chutně 
23. 1. STRAHOV/Trénink paměti
28. 1. Keramická dílna
30. 1. STRAHOV/Cestování po Španělsku
Další informace mobil: 739 344 052, 731 646 717, 
pevná linka: 577 132 363

Charita Svaté rodiny Luhačovice uskuteční 
v sobotu 5. 1. 2013

TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ
Prosíme dětí, mládež i dospělé o pomoc při tříkrálovém 

koledování. Přihlásit se můžete v sakristii nebo 
na Charitě Luhačovice.

Mnohokrát děkujeme za vlídné přijetí koledníčků 
a za všechny vaše příspěvky do této sbírky.

Kino Elektra

Sekáč na Charitě v Luhačovicích

V posledním listopadovém týdnu 26. – 30. 11. 2012 
se v Charitě Luhačovice uskutečnil „sekáč“ oblečení 
a různých módních doplňků. Cena jednoho zakoupené-
ho kusu byla 20 Kč. 
Sekáč na Charitě – tak jsme nazvali tuto akci na podporu 
naší činnosti. Potěšilo nás, že jste opět přišli a podpořili 
nás svým nákupem, případně nechali nějakou tu korun-
ku navíc. V poslední dny této akce se daly jednotlivé věci 
pořídit dokonce i za 10 Kč. Díky tomu se nám podařilo 
nasbírat částku 3 082 Kč. Děkujeme. Získané fi nanční 
prostředky budou využity na drobné opravy našich cha-
ritních vozů. Tato akce vznikla z iniciativy zaměstnanců 
a přátel Charity Luhačovice na podporu její činnosti. 
Oblečení a jiné věci, které se neprodaly, jsme převezli do 
charitního šatníku ve Slavičíně. 
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomohli s přípra-
vou a prodejem. Děkujeme především Spolku aktivních 
seniorů z Luhačovic, který se zapojil a velmi nám pomo-
hl. Dále děkujeme panu Stanislavu Duháňovi z BiFu 
Luhačovice za zapůjčení věšáků.

Anna Martincová

Pokračujeme v našem vyprávění starých kronikářů, dostáváme do roku 1936.
Potom zahrál lázeňský orchestr státní hymnu, president republi-
ky pohovořil s některými významnými osobnostmi, prošel podél 
shromážděného občanstva před Společenským domem a za doprovodu 
okresního hejtmana Jana Kašpárka ubíral se špalírem obyvatelstva do 
Domu Bedřicha Smetany, na němž byla vztyčena presidentská vlajka, 
cestou byl president republiky zdraven jásotem a voláním a máváním 
šátky a praporky. Po osmé hodině se zúčastnil president republiky se 
svou chotí a družinou večeře, kterou pořádala ve Společenském domě 
správní rada akciové společnosti. Lázeňské náměstí bylo slavnostně 
osvětleno, zvláště některé význačné budovy zářily velkým množstvím 
žárovek do temna noci. Na náměstí se promenovalo za večerního 
koncertu obyvatelstvo, které čekalo, až president republiky půjde od 
večeře do Domu Bedřicha Smetany. Před Domem Bedřicha Smetany 
uspořádalo Pěvecké sdružení sokolské z Uherského Brodu presidentu 
republiky zastaveníčko: zazpívalo mu několik slováckých písní (Javori-
na, Skleničko ty skleněná, Teče voda kolem Jarošova).
Druhého dne dopoledne odešel president republiky dr. Edvard Beneš 
se svou chotí v průvodu prof. dr. B. Kužmy, řed. K. Nováčka a okres-
ního hejtmana Kašpárka podívat se na Slováckou búdu, jejíž dějinný 
význam pro československé styky v předválečných dobách je obecně 
znám. U Slovácké búdy uvítal presidenta republiky nájemce J. Jaho-
da tímto žertovným způsobem: „To je dobře, pane presidente, že jste 
sem přišel, protože kdo nebyl ve Slovácké búdě, nebyl v Luhačovi-
cích.“ „Tak to jsem tedy rád, že jsem se teď konečně do těch Luhačo-
vic dostal,“ žertovně odpověděl president. Dr. Benešovi darovali na 
památku malovaný talíř vyrobený v Tupesích a choti presidentově 
pak vyšívaný šátek. Také dostali na búdě i trdelníky, rozumělo se 
samo sebou. Od Slovácké búdy se presidentův průvod ubíral zpět na 
Lázeňské náměstí k prohlídce Vincentky a Amandky, pak inhalatoria 
a pomníku dr. Šťastného a odtud stinnou lesní cestou k Aloisce, odkud 
je krásný pohled na Luhačovice směrem k nádraží. U Aloisky sedla pre-
sidentova družina do připravených aut a odjela do Pozlovic. Po uvítání 
podal odborný výklad Ing. K. Krejčí, za jehož vedení se údolní přehrada 
stavěla. Zpět se jelo auty a potom pěšky do Domu Bedřicha Smetany. 
Správní rada luhačovických lázní dávala k poctě presidentu repub-
liky slavnostní oběd ve Společenském domě, zúčastnilo se ho přes 
80 pozvaných hostů. Po obědě odešel president republiky dr. Edvard 
Beneš se svou družinou na hudební estrádu do Společenského domu, 
aby se podíval, jak Nivničané a Hlučané vedou své starodávné tance, 
zvyky a obyčeje. Šestnáct nivnických párů v krojích zatančilo sed-
láckou Sedělo děvča, kdežto Hlučané předvedli část slovácké svatby. 
Nakonec podali Hlučtí panu presidentovi obrovské srdce s příslušným 
říkáním. Dobře bylo slyšet tato slova: „Drahý pane presidente, vítáme 
Vás na našem Slovácku, a že Vás rádi vidíme a rádi máme, dáváme Vám 
na památku toto srdce. Nech Vám vždycky připomene, že sme všeci 
srdcem aj tělem Vaši a že sa na nás Vy, pane presidente, aj naša milá 
republika možete spolehnút?“ Po skončených národopisných slav-
nostech odjel president republiky na nádraží, kam se dostavilo mnoho 
místních občanů i lázeňských hostí, aby se s presidentem rozloučili. 
Za velkých ovací občanstva vyjel zvláštní presidentův vlak z luhačovic-
kého nádraží o půl 17. hodině.
Návštěva presidenta republiky dr. Edvarda Beneše se úplně sho-
dovala s čs. tradicí Luhačovic, vytvořenou nejen jejich polohou na 
rozhraní českého a slovenského lidu, ale hlavně jejich předválečnými 
čs. poradami. Význam našich lázní i našeho kraje pro sblížení Čechů 
a Slováků před válkou i po ní připomněli ve svých úvodních proslovech 
všichni tři řečníci: starosta obce Jan Drbal, profesor dr. B. Kužma, 
předseda správní rady luhačovických lázní i ředitel Jan Němeček, člen 
okresního výboru uherskobrodského. President republiky dr. Edvard 
Beneš v odpovědi zdůraznil velký význam čs. jednoty i úlohu, kterou 
Luhačovice měly a mají ve stycích československých. V první lázeňské 
restauraci vzniklo při čs. poradách tolik nových myšlenek, z nichž 
pak později vyplynula naše státní samostatnost. Tam v Slovácké 
búdě neopomněli dát presidentu a jeho choti krásný talíř s obrázkem 
Búdy zhotovený v slovácké dílně v Tupesích a ručně vyšívaný slovác-
ký šáteček, jakož i „trdelníky“, slovenské či slovácké to moučníky, 
jejichž sláva byla zvláště v předválečných dobách Blahových písniček. 
U Slovácké búdy, slovenským architektem Jurkovičem vystavěné, se 
presidentův průvod na chvíli zadíval na nejkrásnější část Luhačovic, 
tak výstižně vyobrazenou nedávno zesnulým malířem Stanislavem 
Lolkem. Jestřabí, vodoléčbu a do údolí pod Obětovou, kus Jurkovičo-
vých Luhačovic! A staré Lázeňské náměstí, kudy se president ubíral 
k inhalatoriu a k Aloisce, aby pak odtud v autě jel na prohlídku přehra-
dy? To staré náměstí s Jurkovičovými minerálními lázněmi, Janovým 
domem, bylo před válkou svědkem tolika česko-slovenských setkání. 
Presidentova cesta vedla i Úprkova pomníku dr. Františka Veselého, 
za jehož ředitelování a jeho pomocí se pokusil Slovák Dušan Jurkovič 
o vykouzlení čs. lázeňského svérázu v údolí pod Obětovou a mezi obě-
ma Kamennými! 
Skončily slavnosti, dozněly fanfáry, zmizel slavnostní háv Luhačovic, 
nastaly opět dni všední práce. Luhačovice nato stanuly na prahu jiných 
slavností, jubilejních slavností československé jednoty dne 11. a 12. 
července 1936, jež pak byly v jiném smyslu pokračováním a vyvrcho-
lením slavností 18. a 19. června.

Kronika
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