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v sobotu 2. února 2013 od 15.00 hodin 

na vernisáž dvou výstav:

Hračky ze staré půdy
Sbírka hraček Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně je 
systematicky budována po mnoho desetiletí a zamě-
řuje se především na tradiční lidové hračky moravské 
provenience. V roce 2006 se rozrostla o mimořádný 
soubor z rodinné sbírky pražské malířky Marie Fische-
rové Kvěchové, čítající téměř šest set hraček. Výstava 
představuje tento pozoruhodný přírůstek v plné šíři. 
Úspěšnou výstavu již bylo možno vidět ve Zlíně, Kro-
měříži i v Bučovicích. Součástí výstavy je doprovod-
ný interaktivní program pro školy. Výstava potrvá do 
21. dubna 2013.

Vize velkých Luhačovic
Projekt digitální vizualizace nerealizovaných urbanis-
tických a architektonických plánů architekta Dušana 
Jurkoviče z počátku 20. století byl uskutečněn za fi nanč-
ní podpory Ministerstva kultury ČR. Cílem projektu 
„VIZE VELKÝCH LUHAČOVIC“ je přiblížit formou 
virtuální prohlídky historický potenciál lázní Luhačo-
vic, představovaný především ojedinělým souborem 
Jurkovičových staveb. Digitální vizualizace umožňuje 
detailní plastický pohled na původní Jurkovičovu urba-
nistickou koncepci lázeňského celku a modeluje archi-
tektovy představy o podobě luhačovických lázní z roku 
1903. Výstupem je 3D model, propojující realizované 
stavby, zaniklé realizace a neuskutečněné Jurkovičovy 
plány v Luhačovicích.

Ve čtvrtek 14. února 2013 se v Muzeu 
luhačovického Zálesí uskuteční beseda 
s PhDr. Josefem Kolaříkem, CSc., na 
téma Jména, přezdívky a přízviska Luha-
čovjanů a Pozlovjanů. Srdečně zveme 
především pamětníky a seniory.

Lázně Luhačovice, a. s., a Léčebné lázně Jáchymov, a. s., 
které společně tvoří největší lázeňskou skupinu v České 
republice SPA & WELLNESS NATUR RESORTS, zís-
kaly všechna tři ocenění v 6. ročníku soutěže Velká cena 
cestovního ruchu 2012/2013 a ovládly tak kategorii nej-
lepší lázeňský a wellness balíček. 
Soutěž je vyhlašována vydavatelstvím C.O.T. media 
a Veletrhy Brno v rámci veletrhů GO a Regiontour. Cílem 
soutěže je zviditelnění výjimečných a vysoce kvalitních 
počinů v oblasti cestovního ruchu a upozornění na 
atraktivní novinky. Tím soutěž přispívá ke zkvalitňování 
služeb v cestovním ruchu. Jedná se o prestižní ocenění 
mimo jiné i díky vysokému kreditu pořadatelů. Porotu 
tvoří zástupci institucí činných v cestovním ruchu, čle-
nové akademické obce, zástupci profesních asociací, 
odborníci na reklamu a marketing či specialisté na pro-
blematiku rozvoje cestovního ruchu v regionech, např. 
ACK, AČCKA, SLL ČR, CzechTourism, Veletrhy Brno, 
C.O.T. a další. Soutěžilo se v kategoriích nejlepší turis-
tický produkt, nejlepší jednotná kampaň, nejlepší turis-
tický portál, nejlepší cestovní kancelář, nejlepší lázeňský 
a wellness balíček a nejlepší golfový balíček. 
Cenu za vítězný produkt s názvem „Lázeňská dovolená 
pro rodiny s dětmi“ pro Lázně Luhačovice, a. s., pře-
vzal na slavnostním vyhlášení v Brně generální ředitel 
obou společností dr. Eduard Bláha. Jak již název napo-
vídá, vítězný produkt si klade za cíl nabídnout celoročně 
speciální program sestavený pro rodiny s dětmi. Pobyt 
by měl plnit nejen preventivní funkci především pro 
posílení organismu před onemocněními dýchacích cest, 
ale měl by i přiblížit lázeňskou léčbu dětem i rodičům 
a zároveň nabídnout atraktivní volnočasové aktivity 
nejen pro děti. Jedná se o cenově dostupný pobyt s lázeň-
skými procedurami pro děti i dospělé, doplněný o spor-
tovní aktivity včetně hlídání dětí. 
Stříbrnou příčku obsadil produkt „Jáchymovská 
SNOWMANIE“. Ocenění převzala obchodní ředi-
telka Jáchymova Ing. Jana Vaňková. Tento produkt je 
ideálním pobytem pro ty, kteří chtějí zimní sporty kom-
binovat s využitím moderního aquacentra a lázeňských 
procedur. Součástí pobytu jsou i cenově zvýhodněné 
služby krušnohorských SKI areálů včetně Božího Daru 
nebo Klínovce. Pobyt je určen nejen pro dospělé, ale 
i pro děti. 

5. 1. 2013 proběhl na území Charity Luhačovice již tři-
náctý ročník Tříkrálového koledování.
Již potřinácté se koledovalo na území luhačovické Cha-
rity Svaté rodiny. Do letošní Tříkrálové sbírky bylo zapo-
jeno 47 koledujících skupinek. Celkově však na Zlínsku 
chodí téměř osm tisíc dobrovolníků. „Překvapilo nás, že 
se celkově vybralo o 5 000 Kč více než v loňském roce. 
Některé dveře nám však zůstávaly zavřené,“ řekl koordi-
nátor dobrovolníků Mgr. Karel Adámek. Největší úspěch 
zaznamenávají skupinky a místa, kde chodí jako vedoucí 
skupinek již několik let jeden člověk, a samozřejmě nej-
větší radost z příchodu Tří králů mají starší lidé, kteří 
většinou koledníčky již netrpělivě vyhlížejí. Sbírka je 
pořádána Charitou České republiky. Celkově bylo v regi-
onu Luhačovicka vykoledováno 285 831 Kč.
Luhačovice 85 351 Kč, Kladná Žilín 9 123 Kč, Polichno  
8 935 Kč, Řetechov 9 110 Kč, Ludkovice 21 054 Kč, Bis-
kupice 21 249 Kč, Pozlovice 46 220 Kč, Podhradí 13 530 
Kč, Dolní Lhota 23 795 Kč, Horní Lhota 19 487 Kč. 
Do letošního koledování bylo zapojeno celkem 47 sku-
pinek a asi 180 koledníků. Velmi děkujeme všem, kteří 
pro děti připravili nějakou sladkost a teplý čaj na zahřá-
tí. Každoročně část výtěžku putuje na přímou pomoc 
rodinám s dětmi. Větší část však zřejmě v letošním roce 
věnujeme na udržení stávajících služeb a projektů. 
Velmi děkujeme pracovníkům Městského úřadu Luha-
čovice, městyse Pozlovice a všem pracovníkům obecních 
úřadů, kteří nám pečetí pokladničky a počítají celkový 
výtěžek. Děkujeme všem vedoucím skupinek, kteří se 
ochotně zapojili, a také malým tříkrálovým koledníkům. 
Bez jejich ochoty zapojit se by tak velkou akci nebylo 
možné uskutečnit. 
Děkujeme všem za příspěvky do této celorepublikové 
sbírky, věříme, že i Vám přinesli naši tříkráloví koledníci 
radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě 
narozené v betlémských jeslích. Příspěvky budou sloužit 
prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi. 
 Mgr. Lenka Semelová, Charita Luhačovice 

Tříkrálové koledováníLuhačovice oceněny
Třetí místo odborná porota přiřkla společnému projektu 
obou lázní „Léčebný pobyt Intensiv“. Přihlašovatelem 
produktu byla akciová společnost Lázně Luhačovice, 
za niž cenu přebíral obchodní ředitel Ing. Jiří Dědek, 
MBA. „Cílem je poskytnutí plnohodnotného léčebného 
pobytu v Luhačovicích nebo Jáchymově s programem 
garantovaným lékařem tak, aby byl čerpán co nejméně 
v pracovních dnech,“ uvádí Jiří Dědek a dodává, „pobyt 
je připraven s cílem oslovit ty, kteří vlivem změn v lázeň-
ství nebudou mít nárok na lázeňskou léčbu hrazenou 
prostřednictvím zdravotních pojišťoven, a pro ty, kteří 
nemají možnost čerpat delší dovolenou.“
„Skutečnost, že všechna tři ocenění získaly projekty 
z Luhačovic a Jáchymova, svědčí o tom, že se nám daří 
výměna zkušeností a vzájemné propojování našich 
obchodních aktivit v rámci skupiny,“ sdělil na závěr 
Eduard Bláha.

Ing. Jiří Dědek, MBA
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Zprávy z 21. schůze Rady města 

Luhačovice konané 18. 12. 2012

ZML schválila přijetí věcného daru Základní školou 
Luhačovice, příspěvkovou organizací, v hodnotě 
6 146 Kč a fi nančního daru ve výši 5 000 Kč.
RML doporučila ZML schválit směnu pozemku 
st. pl. 65/2 o výměře 38 m2 a část pozemku parc. 
č. 2194/5 o výměře cca 170 m2 ve vlastnictví měs-
ta za část pozemku st. pl. 65/1 o výměře cca 85 m2 
k. ú. Řetechov za podmínky úhrady 30 Kč/m2 za 
rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků a úhra-
dy nákladů spojených s převodem. 
(Jedná se o pozemek st. pl. 65/2 pod domem 
č. p. 39 v místní části Řetechov a část pozemku 
parc. č. 2194/5, vše ve vlastnictví města za část 
pozemku, který je součástí místní komunikace.)
RML neschválila zveřejnění záměru města prodat 
část pozemku parc. č. 207/7 k. ú. Řetechov o výmě-
ře cca 250 m2. (Jedná se o pozemek v místní části 
Řetechov směrem na Pradliska.)
RML souhlasila s uzavřením smlouvy o spoluprá-
ci spočívající v umístění cyklopointu na pozemku 
města před prodejnou BiFu.
RML souhlasila s poskytnutím záštity starosty města 
formou doporučujícího dopisu pro Charitu Luhačovi-
ce k získání sociálního automobilu.

RML schválila uzavření smlouvy o výkonu architek-
tonické činnosti pro město Luhačovice na rok 2013 
s Ing. arch. Jaroslavem Habartou.
RML schválila poplatek za užívání veřejného 
prostranství vybraný Městským domem kultury 
Elektra Luhačovice, příspěvkovou organizací, při 
kulturních akcích pořádaných Městským domem 
kultury Elektra Luhačovice, příspěvkovou organi-
zací, jako výnos rozpočtu této příspěvkové organi-
zace.
RML doporučila ZML schválit strategii bezpečnosti 
silničního provozu Zlínského kraje na období 2012–
2020 a pověřit starostu města podpisem Deklarace 
samospráv o spolupráci při realizaci Strategie bez-
pečnosti silničního provozu Zlínského kraje na obdo-
bí 2012–2020.
RML schválila bezplatné parkování vozidel na 
parkovišti nad budovou městského úřadu do 
28. 2. 2013.

Výbor pro občanské záležitosti (dále VOZ) se sešel  
v průběhu roku 5×. 
VOZ pracoval ve složení: předseda MUDr. Karel 
Malík, členky: Miroslava Drndová, Věra Hřibová, 
Mgr. Miluše Netíková, Iva Slováková, Eva Valášková, 
Marie Vavrysová. 
VOZ průběžně v roce 2012 zajišťoval osobní návště-
vy občanů města – jubilantů u příležitosti 80. a 85. 
výročí jejich narození a návštěvy občanů starších 85 
let. Členky VOZ celkem navštívily 162 jubilantů s gra-
tulací, v 11 případech připomněly výročí zlaté svatby 
– tedy 50 let společného života, v jednom případě 
výročí diamantové svatby. 
V měsíci květnu VOZ organizoval besedy u příležitos-
ti Dne matek v Domově pro seniory a bytovém domě 
Strahov v Luhačovicích. 
Na základě hlasování členů VOZ ze dne 6. 6. 2012 
o změně gratulací vzala Rada města Luhačovice dne 
10. 7. 2012 toto usnesení na vědomí. Od roku 2013 
budou členky VOZ osobně s kytkou a dárkovým 

Nové prostory 

na Úřadě městyse Pozlovice

balíčkem gratulovat jubilantům u příležitosti kulaté-
ho jubilea, tzn. 80., 85., 90., 95. atd. Od věku 85 let 
bude v mezidobí mezi výročími zasíláno blahopřání 
starosty. 
V měsíci listopadu již tradičně VOZ ve spolupráci 
s MěDK Elektra organizoval každoroční setkání 
seniorů města Luhačovice v MěDK Elektra. Toho-
to setkání se zúčastnilo na 250 seniorů z Luhačovic 
a místních částí. 
Velký dík patří fi rmě Lukrom, s. r. o., Lípa, která 
setkání sponzorsky podpořila   úhradou občerstvení 
pro účastníky. Také díky sponzorskému daru MUDr. 
Malíka byl při setkání seniorů v MěDK Elektra podá-
ván přípitek. 
U příležitosti předvánočního setkání seniorů 
v Domově pro seniory Luhačovice a v DPS Strahov 
s představiteli města a předvánočních návštěv 18 
seniorů z Luhačovic umístěných v zařízení sociálních 
služeb v Buchlovicích, Loučce, Lukově, Napajedlích 
a Nezdenicích byly předány všem seniorům dárkové 
balíčky. 
Díky sponzorským darům místních fi rem CLIP-
Božena Jílková, Dagmar Juřičková – Kalada, Kare 
– Karel Plášek, výroba oplatků, a Vincentka, a. s., 
měly v letošním roce dárkové balíčky typicky luhačo-
vický charakter.  
Výbor pro občanské záležitosti ZM Luhačovice děku-
je všem sponzorům, kteří v roce 2012 přispěli k pod-
poře akcí pro seniory. 

Mgr. Miluše Netíková

Zprávy z 1. schůze Rady města 

Luhačovice konané 8. 1. 2013

To je výsledek kontroly pracovníka Agentury ochrany 
přírody a krajiny České republiky, který v závěru roku 
prováděl kontrolu na půdě luhačovického zámku. 
Jednalo se o kontrolu řádného čerpání dotace určené 
na odklízení netopýřího trusu a následné zabezpeče-
ní místa proti dalšímu poškozování. 

„Na půdě luhačovického zámku má v letních měsí-
cích stanoviště jedna z největších netopýřích kolo-
nií. Jsou zde asi dva tisíce jedinců netopýra velkého 
a několik desítek kriticky ohroženého vrápence 
malého a teď nově netopýra večerního. V této loka-
litě je netopýrů skutečně hodně a také tomu odpoví-
dá množství trusu. Pravidelně provádíme kontrolu 
zabezpečení, protože netopýří trus je vlhký a narušuje 
dřevěné trámy. Dalším úkolem je sčítání netopýrů. 
Děje se to pomocí fotografi í. Jen z fotografi e máte jis-
totu, že se nepřepočítáte,“ vysvětlil Martin Vymazal, 
pracovník Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Dotace na čištění trusu a ochranu půdy začal zámek, 
přesněji koordinátorka projektu ředitelka DDM 
Luhačovice Eva Tomalová, čerpat v roce 2010. Tehdy 
získali 18 400 korun. V roce 2011 byla přiznána pod-
pora ve výši 43 630 korun. Tyto fi nance byly určeny na 
vyčištění trámů a podlahy zámecké půdy od netopýří-
ho trusu, jeho odvoz a likvidaci. Rozřezání a instala-
ce trubek na trámy a umístění paropropustné fólie.  
Náročnou práci ve velmi prašném prostředí prováděli 
dva pracovníci. Trus se odvážel do zahrady technic-
kých služeb města. V roce 2012 byly čerpány dotace 
ve výši 4 535 korun. Finance byly použity na vyčištění 
trámů a podlahy půdy a odvoz netopýřího trusu. Jed-
ná se o fi nanční prostředky v rámci programu péče 
o letní kolonii netopýrů.

Prostor půdy je velice rozsáhlý a členitý. Netopýři se 
koncentrují na několika místech, ale během sezony se 
vyskytují v celém prostoru půdy. Největší koncentrace 
je v místech nad baletním sálem, nad hlavní lodí zám-
ku, nad pravým křídlem a nad kaplí.
Netopýři by se do luhačovického zámku měli vrátit na 
konci měsíce března.

Olga Skovajsová

Činnost výboru 

pro občanské záležitosti

V pátek 11. ledna bylo v Pozlovicích slavnostně ote-
vřeno Multifunkční centrum. Jedná se rekonstruo-
vané prostory v přízemí Úřadu městyse Pozlovice. 
Své místo tu má moderně vybavená knihovna a poš-
tovna. Je tu i prostorná přednášková místnost, která 
bude určena jak pro potřeby knihovny, tak místních 
spolků. Do budoucna by se tu mohly konat i oblíbené 
tvůrčí dílny. Knihovna má ve svém fondu více než dva 
tisíce svazků.
„Knihovna je opravdu velmi hezká, a to nejen po 
stránce vybavení a umístění, ale má i dobrou atmo-
sféru. A co se mi velmi líbí, že se tu podařilo propojit 
více účelů dohromady. Jeden otevřený prostor obsa-
huje knihovnu, poštovnu a přednáškovou místnost. 
Já jsem velmi ráda, že samospráva městyse Pozlovice 
věnuje takovou pozornost věcem, které jsou možná 
tak trošku na okraji,“ uvedla Zdeňka Friedlová, ředi-
telka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.
„Stavební práce začaly v srpnu a skončily v listopadu. 
Pak jsme prostory začali vybavovat. Původní kotelnu 
jsme zmenšili na polovinu a tím získali nový prostor. 
Ve výběrovém řízení jsme získali 1,7 milionů korun. 
Samostatně byla provedena rekonstrukce kotelny, ta 
stála 700 000 korun. Částka ve výši jednoho milionu 
korun, která se týkala ostatních stavebních prací, byla 
spolufi nancována z obecně prospěšné společnosti 
Luhačovské Zálesí, z místní akční skupiny. Jednalo 
se o fi nance ve výši devadesáti procent,“ vysvětlila 
Olga Tkáčová, starostka městyse Pozlovice.
Uvolněné prostory po poštovně byly vyčleněny pro 
potřeby obecně prospěšné společnosti Luhačovské 
Zálesí, která doposud sídlila v prvním patře úřadu. 

Olga Skovajsová

Dotace na úklid netopýřího trusu 

byla náležitě čerpána

VIZE VELKÝCH LUHAČOVIC

Přijďte se do Muzea luhačovického Zálesí podívat na 
to, jak by vypadaly luhačovické lázně, kdyby jejich 
výstavbu mohl dokončit československý architekt 
Dušan Jurkovič podle svých plánů.

VIZE VELKÝCH LUHAČOVIC
Digitální vizualizace nerealizovaných urbanistic-
kých a architektonických plánů architekta Dušana 
Jurkoviče z počátku 20. století

V letech 1902–1907 postavil architekt Dušan Jurko-
vič v Luhačovicích deset nových staveb a čtyři stá-
vající objekty přestavěl. Výstavba probíhala v něko-
lika fázích. První fáze se soustředila ve středu lázní 
a zahrnovala adaptaci Janova domu, přestavbu vily 
Chaloupky z bývalého kuchyňského domu, adapta-
ci Jestřabského mlýna na Vodoléčebný ústav, Říční 
a sluneční lázně a stavbu Mlékárny. Před otevřením 
lázeňské sezony 1903 vybudoval novostavbu Jestřa-
bí, Inhalační pavilon, Hospodářský dvůr, verandu 
před I. lázeňskou restaurací, II. lázeňskou restauraci 
a Hudební pavilon. V roce 1903 byla ještě postavena 
soukromá vila Vlastimila, později následovaly již jen 
Slovenská (Slovácká) búda a soukromá vila Valaška. 
V roce 1913 se architekt vrátil k tématu lázní velkou 
studií na výstavbu a regulaci lázeňského středu, kte-
rá rozvinula návrh z roku 1903 a řešila podobu lázní 
v evropských parametrech. Stejně jako řada jeho dal-
ších soutěžních i nesoutěžních návrhů, plánů a náčrtů 
zůstala pouze na papíře. 
Cílem projektu „VIZE VELKÝCH LUHAČOVIC“ 
je přiblížit formou virtuální prohlídky historický 
potenciál lázní Luhačovic, představovaný především 
ojedinělým souborem Jurkovičových staveb. Digi-
tální vizualizace umožňuje detailní plastický pohled 
na původní Jurkovičovu urbanistickou koncepci 
lázeňského celku a modeluje architektovy představy 
o podobě luhačovických lázní z roku 1903. Výstupem 
je 3D model, propojující realizované stavby, zaniklé 
realizace a neuskutečněné Jurkovičovy plány v Luha-
čovicích.
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Pečovatelská služba Charity 

Luhačovice v otázkách a odpovědích

Co vlastně dělá pečovatelská služba?
Charitní pečovatelská služba je terénní služba, kte-
rá zajišťuje pomoc a podporu seniorům a zdravotně 
postiženým v Luhačovicích a okolních obcích tak, 
aby mohli co nejdéle setrvat v domácím prostředí za 
podpory rodiny.
Pečovatelská službaje poskytována v rozsahu činností 
daných Zákonem o sociálních službách a na základě 
prováděcí vyhlášky MPSV a dle potřebnosti jednotli-
vých klientů.
Základní činnosti při poskytování pečovatelské služ-
by podle § 40 zákona o soc. službách č.108/2006 Sb. 
a vyhlášky 505/2006 Sb. jsou:
•  Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu.
•  Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmí-

nek pro osobní hygienu.
•  Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
•  Zprostředkování kontaktu se společenským pro-

středím.
Služby poskytujeme na základě individuálních potřeb 
uživatele.

Kdo pečovatelskou službu využívá?
Služby poskytujeme občanům, kteří z důvodu změny 
zdravotního stavu, vysokého věku nebo ztráty sobě-
stačnosti si nejsou schopni sami obstarat nutné práce 
v domácnosti a další životní potřeby a jsou odkázáni 
na odbornou pomoc druhé osoby. Tyto osoby musí žít 

časné době máme téměř dvacítku budek a krmítek 
od studentů a tři od oslovených výtvarníků. Jmen-
ný seznam výtvarníků je na našich internetových 
stránkách http://www.ptacibudky.theconnex.com/, 
které jsme v rámci projektu realizovali. Je tam okolo 
55 jmen nejen regionálních umělců, ale jsou tam jmé-
na výtvarníků z celé republiky. Oslovili jsme například 
Františka Skálu, Pera Nikla, Davida Černého, Krišto-
fa Kinteru, Jana Slováka a další. 

Mluvíte o studentech výtvarných škol a výtvarnících, 
znamená to, že se běžný občan nemůže zapojit? 
Právě naopak. My chceme Trasu ptačích budek osadit 
všemi možnými budkami od různých autorů. Oslo-
vovali jsme i luhačovickou základní školu, základní 
uměleckou školu, střední školu, Uměleckoprůmys-
lovou školu z Uherského Hradiště nebo Univerzitu 
Tomáše Bati ve Zlíně. Do projektu se mohou zapojit 
i individuální tvůrci, místní kutilové, široká veřejnost. 
Dovedeme si představit, že vytvoříme na trase určitá 
místa, kde se bude prezentovat určitá škola nebo sku-
pina, vznikla by tak jakási „ptačí náměstí“, ke kterým 
se mohou výrobci hrdě hlásit. Důležité je, že byl pro-
jekt podpořen dotací Luhačovského Zálesí, o. p. s., 
díky němuž můžeme doplnit trasu mapkou a infor-
mačními tabulemi s fotografi emi krmítek a budek 
a medailony jednotlivých tvůrců. 

Ne všechny budky se hodí pro všechny druhy ptactva. 
Máte v zadání kritéria, která musí tato malá umělecká 
díla splňovat?
Na webových stránkách máme i informace, jaká 
kritéria mají splňovat budky po stránce přírodověd-
né. Na druhou stranu nechceme výtvarníky svázat 
přesnými pravidly, protože bychom se mohli ošidit 
o zajímavé výtvarné nápady. Může se stát, že na trase 
bude řada artefaktů, ze kterých si pro svůj pravý útul-
ný život vybere ptactvo pouze některé. Ale to se stává 
i u budek, které jsou dokonale promyšlené, a ptáci si 
tam nenajdou cestu z jakýchkoliv důvodů.

Jsou k projektu Trasa uměleckých ptačích budek 
a krmítek připraveny doprovodné akce?
Na sobotu 4. května se chystá úvodní vernisáž u pří-
ležitosti otevření trasy. Slavnost ptačích budek, kte-
rou budeme pořádat od 3. do 5. května 2013, bude 
mít opravdu pestrý kulturní program: divadlo, fi lmy, 
besedy, koncerty, výstavy, nebude chybět ani módní 
přehlídka s motivy ptáků – všechny akce by měly sou-
viset s fenoménem ptactva.

Jaký smysl má tento projekt?
Já si myslím, že těch úrovní je více. Vzali jsme si 
jako duchovního patrona svatého Františka z Assi-
si, který je také patronem ekologů a zvířectva. To je 
jedna stránka věci. Zároveň jsem výtvarník a spojit 
se s luhačovickým Okrašlovacím spolkem Calma, 
který má také vztah k výtvarnu, je jaksi přirozené. 
Zušlechťujeme prostředí kolem nás. Tento projekt 
krásně snoubí tyto myšlenky. Projekt trasy ptačích 
budek by mohl zaujmout jak lidi, kteří mají vztah 
k přírodě, tak výtvarníky. Smyslem je nejen pomoci 
zpěvným ptákům a upozornit na relaxační funkci 
městské a lázeňské zeleně, ale také oživit kulturní 
život v Luhačovicích o novou dimenzi, zaujmout 
místní i návštěvníky, třeba také rozvířit diskusi 
o cílech a smyslu cestovního ruchu. 

Kudy trasa povede?
Základ trasy je víceméně určený, bude lemovat hrani-
ce městské památkové zóny. Některé výtvory budou 
na zemi, jiné na stromech, máme přislíbeny také 
artefakty z netradičních materiálů, které bude trochu 
paradoxně nutno ochránit před vlivem počasí. Při-
zvali jsme si ke spolupráci na koordinaci trasy archi-
tekty, designéry i přírodovědce. Spolupracujeme také 
s městským architektem Jaroslavem Habartou. Oslo-
vili jsme profesory z Univerzity Tomáše Bati – sochaře 
Radka Krchu, designéra Ivana Pecháčka a architekta 
Ivana Havlíčka.Ti nám pomohou sestavit trasu tak, 
aby naplnila svůj smysl a účel.

ve svém vlastním prostředí, u svých příbuzných nebo 
v domácím prostředí jiných osob. Jedná se o:
• osoby se zdravotním postižením;
• seniory;
• chronicky nemocné. 
Věková struktura cílové skupiny osob je od 19 let 
věku, kde horní věková hranice není omezena.

Jak to funguje?
Se zájemcem o službu jedná vždy vedoucí pečova-
telka nebo jí pověřená osoba, případně sociální pra-
covnice. Toto jednání probíhá v kanceláři charitní 
pečovatelské služby v Charitě Luhačovice, případně 
přímo v domácím prostředí klienta (uživatele), záleží 
na jeho přání. 
Při prvním kontaktu zájemci poskytneme potřebné 
informace o službě, kterou požaduje, zodpovíme jeho 
dotazy a probereme s ním jeho předběžné požadav-
ky. Dále mu předáme ceník pečovatelských úkonů 
a informativní letáček o službě, kterou provádíme, 
aby si je doma v klidu mohl pročíst a vše si promyslet.
V případě aktuálního zájmu o danou službu se 
domluvíme se zájemcem na termínu sociálního šet-
ření, které probíhá v jeho domácím prostředí a za 
jeho účasti. Odpovídáme i na telefonické, e-mailové 
či písemné dotazy ohledně služeb. Pokud zájemce 
o službu nespadá do naší cílové skupiny nebo požadu-
je jinou službu než tu, kterou nabízíme, podáme mu 
základní informace o požadovaných službách a pře-
dáme kontakt na odpovědnou osobu dané služby či 
organizace.

Kolik to stojí?
Pečovatelské výkony provádějí pečovatelky a ošet-
řovatelky na základě platného ceníku. Výše úhrady 
pečovatelské služby je počítána podle skutečně spo-
třebovaného času nezbytného k zajištění klientem 
požadovaných úkonů, a to včetně přepravy pečova-
telky k uživateli a doby strávené dokumentací, indivi-
duálním plánováním a další administrativou, která je 
nezbytná ze zákona pro zajištění dané služby. Hodina 
služby u klienta pak nyní stojí 120 Kč. Konečná cena 
je závislá na rozsahu požadavků klienta.

Jaké jsou ohlasy uživatelů a rodinných příslušníků?
Ohlasy jsou pochvalné. Za naši práci děkují jak uživa-
telé, tak i rodinní příslušníci. Za všechny můžeme 
citovat z dopisu nejmenované rodiny, jedné naší 
zesnulé uživatelky: „Naše milé pečovatelky, děkuje-
me, že jste byly vždy usměvavé, empatické, vstřícné, 
ochotné, aktivní a vždy profesionální v tom nejlep-
ším smyslu slova, pomáhaly jste tak celé naší rodině 
a podporovaly nás. Za vaši obětavou a ne vždy doce-
něnou práci vám DĚKUJEME.“ Proto věříme, že 
naše služba má svůj smysl.
Tým pečovatelské služby Charity Svaté rodiny Luhačovice 

v čele s vedoucí Bc. Františkou Vratislavskou, DiS.

V Luhačovicích pomalu vzniká unikátní umělecký 
projekt. Duchovním otcem, zároveň i autorem pro-
jektu, je výtvarník, profesor na Střední uměleckoprů-
myslové škole v Uherském Hradišti František Petrák, 
který si ke spolupráci přizval luhačovický Okrašlo-
vací spolek Calma. Trasa uměleckých ptačích budek 
je tematickou pěší stezkou ve stylu externí výstavní 
galerie. K realizaci budek a krmítek byli přizváni 
renomovaní umělci, studenti škol i široká veřejnost. 
Vernisáž ptačích budek a krmítek doprovází třídenní 
festival Slavnost ptačích budek, který proběhne od 
3. do 5. května 2013. 

Kolik máte v tuto chvíli už zrealizovaných krmítek 
a budek?
Výtvarníky a studenty jsme museli oslovit s dostateč-
ným předstihem, aby na výrobu měli dostatek času. 
V podstatě se projekt rozeběhl od června. V sou-

Trasa uměleckých ptačích krmítek a budek

Navazujícím záměrem muzea je vizualizace Jurko-
vičových plánů z roku 1913, která by však byla tech-
nicky i časově mnohem náročnější, jelikož se týká 
dvojnásobného počtu budov. Výsledná vizualizace je 
součástí stálé expozice luhačovického muzea Známé 
i neznámé Luhačovice. Její existence doplňuje odbor-
né jurkovičovské bádání o novou dimenzi. Projekt 
může taktéž přispět při nominaci Luhačovic na 
seznam světového dědictví UNESCO. Slavnostní 
prezentace projektu veřejnosti v Muzeu luhačovické-
ho Zálesí v Luhačovicích byla naplánována na sobotu 
2. února 2013 od 15.00 hodin. 
Realizace projektu: 
Ondřej Hudeček – Kristian Maňas
Vedoucí projektu: 
PhDr. Blanka Petráková, 
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Odborný dohled: Mgr. František Petrák, Univer-
zita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních 
komunikací
Projekt byl uskutečněn za fi nanční podpory Minis-
terstva kultury ČR.

Blanka Petráková
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Knihovna v lednu

Začátkem ledna jsme přivítali v knihovně paní Ivu 
Matyášovou, která pokračovala v cyklu svých předná-
šek na téma FengShui. Zájemce o tyto besedy upo-
zorňujeme na další termín – 13. 2. 2013 v 16.00 
hod. Tentokrát se budeme zabývat zejména zdra-
vím a psychikou ženy z pohledu FengShui. Vstupné 
na tuto akci je dobrovolné.
Také jsme uskutečnili besedy pro středoškoláky na 
téma Deníková literatura a Tabu v literatuře. 
Bližší informace o dění v knihovně získáte na našich 
webových stránkách www.knihovna-luhacovice.
cz nebo na Facebooku. Zároveň si můžete přes náš 
elektronický katalog prodloužit své výpůjčky, čímž 
se vyhnete nepříjemným poplatkům za upomínané 
knihy. Doporučujeme na našich stránkách i možnost 
zarezervovat si knihu, o kterou máte zájem. Pozor 
– od 1. 2. zarezervovanou knihu vám uschováme 
jeden týden od jejího vrácení. Poté bude zapůjče-
na dalšímu zájemci. Žádáme vás tedy o sledování 
stavu výpůjčky – přes vaše čtenářské konto, tele-
fonickým dotazem nebo e-mailem. Kniha, která je 
zarezervovaná, se nedá prodloužit!!! Před budovou 
knihovny je umístěna informační vitrína, ve které 
vystavujeme plakáty a pozvánky na akce v knihovně.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Milana Mikulcová 

Spolek aktivních seniorů 

má nové zázemí

Předsedkyně Spolku aktivních seniorů a její zástup-
kyně si v pondělí 7. ledna z rukou ředitelky městské 
knihovny převzaly klíče od prostor, které budou 
v budoucnu využívat. Jedná se o vyklizenou učebnu 
střední odborné školy v přízemí budovy knihovny. 
Tady budou mít seniorky místo pro své aktivity.
„Není možné dát tento prostor do stálého proná-

Větší komfort pro dětské klienty 

a jejich doprovod

V současné době probíhá rekonstrukce dětské léčeb-
ny Miramonti, která je v majetku akciové společnosti 
Lázně Luhačovice.
„Nejedná se o úplnou rekonstrukci objektu, jde 
o zlepšení podmínek ubytovaných. Jde o  převedení 
poloviny pokojů na kategorii pokojů s příslušenstvím. 
Doposud jezdily na ozdravné pobyty děti ve věku sed-
mi osmi let samostatně. S ohledem na nárůst poptáv-
ky o doprovod rodičů chceme zvýšit komfort pobytu,“ 
uvedl Jiří Dědek, obchodní ředitel Lázní Luhačovice, 
a. s.
Jedná se o 26 pokojů. Konkrétně to znamená vestav-
bu koupelen, úpravu podlah, elektroinstalace a dopl-
nění vybavení pokojů. Součástí prací bude  kompletní 
výměna výtahu.
Úprava pokojů v dětské léčebně Miramonti začala 
1. listopadu 2012. Dokončení lázně plánují v měsí-
ci únoru tak, aby v březnu mohl být zahájen provoz. 
Rekonstrukce bude stát 18 milionů korun.
U dětí se v rámci indikačního seznamu pro Luhačo-
vice udála podstatná změna. Nově sem na ozdravný 
pobyt mohou jezdit děti od jednoho a půl roku. To 
znamená, že s nimi mohou přijet maminky, které jsou 
ještě na mateřské dovolené. Ty, které už začnou cho-
dit do práce, ve věku tří čtyř let věku dítěte, už nemají 
takový prostor přijet s dítětem na měsíční ozdravný 
pobyt.
Ročně do akciové společnosti Lázně Luhačovice 
přijíždí na ozdravný pobyt 1500 dětských pacientů. 
Doprovod pak tvoří dalších 800 rodinných přísluš-
níků.

Olga Skovajsová

Koncert Hradišťanu byl jakýmsi 

prodloužením vánočního času 

jmu, protože by se musel kvůli našim dalším akti-
vitám v průběhu roku vystěhovávat. Tato místnost 
stále zůstává v době voleb volební místností města. 
I nadále bude místnost využívat knihovna k pořádá-
ní výstav. Ve vedlejší místnosti, která se uvolnila po 
střední odborné škole má knihovna sklad. V bývalé 
šatně integrované školy má sklad kostýmů Okrašlo-
vací spolek Calma. Spolek bude bývalou třídu využí-
vat k převlékání. Nábytek jsme sehnali v příspěvko-
vých organizacích města,“ vysvětlila Táňa Heinzová, 
ředitelka městské knihovny.
„Dosud Spolek aktivních seniorů sídlil v hudebním 
salonku Kulturního domu Elektra. Ale protože tam 
bylo více zájemců, přivítali jsme možnost využít 
bývalé třídy v knihovně. Místnost máme zařízenou 
základním nábytkem. Vstříc nám vyšla ředitelka 
Kulturního domu Elektra paní Slováková a ředitelka 
knihovny. Postupně si další drobnosti dokoupíme,“ 
dodala Jana Černocká, předsedkyně Spolku aktiv-
ních seniorů Luhačovice.
Už v úterý 8. ledna měly seniorky ve svých nových 
prostorách besídku, kde si domlouvaly další fungo-
vání spolku. Příští týden zde budou mít přednášku 
o bylinkách. V dalších týdnech plánují pravidelná 
cvičení jógy.

Olga Skovajsová

zvýšila cena, tak to změní celý koncept stravování,“ 
vysvětlil Peter Baboľ, šéfkuchař hotelu Augustinián-
ský dům.
„Oslovil nás ředitel Kolejí a menzy UTB Miroslav 
Procházka s tím, že chce pozvednout úroveň stravo-
vání v menze. Augustiniánský dům je známý tím, že 
jednou z jeho priorit je špičková úroveň gastronomie. 
Máme v týmu odborníky, kteří mají dostatečné zku-
šenosti. Spolupráce začala předáváním informací 
o nákupu a skladování surovin, o pohybu na praco-
višti. V další fázi šlo o doporučení jednotlivých menu 
nebo receptů. Jedna z větších akcí, které jsme se 
v menze zúčastnili, bylo zahájení zvěřinových hodů, 
kde Peter Baboľ připravil některé kvalitní pokrmy 
a vysvětloval přítomným studentům výhody svého 
zpracování,“ doplnil Roman Taťák, marketingový 
manažer Wellness hotelu Augustiniánský dům.

Unikátní výstava v Galerii Elektra

Až do konce února můžete v prostorách Elektry 
navštívit výstavu liturgických textilií a předmětů 
Římskokatolické farnosti v Luhačovicích. Oděvy 
a textilie jsou z majetku farnosti. Fotografi e byly 
zapůjčeny z farního archivu a od doktora Jana Šmajs-
trly. Na dobových fotografi ích jsou například biřmo-
vání, první svaté přijímání, pohřeb kněze z roku 1953 
nebo stará a nová zvonice v Kladné Žilíně. Na realiza-
ci výstavy se kromě pracovníků domu kultury podílel 
také páter Hubert Wójcik. Na vystavených oděvech 
návštěvník ocení především řemeslnou zručnost 
našich předků.
„Letos jsme se rozhodli pojmout marketingovou 
propagaci města jako duchovní dědictví Luhačovic. 
Právě pořádaná výstava s tímto tématem velice dobře 
koresponduje, protože celý Zlínský kraj si v roce 2013 
bude připomínat 1 150. výročí příchodů věrozvěstů 
Cyrila a Metoděje na Moravu. Také naše město se 
některými akcemi připojí k oslavám a právě výstava 
liturgických předmětů u nás oslavy zahajuje,“ vysvět-
lila Hana Slováková, ředitelka Městského kulturního 
domu Elektra.

Olga Skovajsová

V neděli 6. ledna přijela do Luhačovic zahrát 
a zazpívat cimbálová muzika Hradišťan s uměleckým 
vedoucím Jiřím Pavlicou. Muziku doprovodili kme-
noví sólisté Alice Holubová a David Burda. Koncert 
tříkrálový navodil pohodovou slavnostní atmosféru. 
Těsně před koncertem jsme si povídali s hudební-
kem, skladatelem, zpěvákem a tak říkajíc duší Hra-
dišťanu Jiřím Pavlicou.
„Protože je to dnes čas tříkrálový a máme ještě v sobě 
tak trochu Vánoce, ale zároveň jsme už vykročili do 
nového roku, tak v dnešním koncertu bude od každé-
ho trochu.
Zčásti to bude ohlédnutí za Vánocemi a zčásti vykro-
čení do nového roku. Mezitím zahrajeme nové věci 
a v závěru našeho setkání si posluchači sami určí, co 
budeme hrát.
Koncerty se plánují dlouhodobě. Člověk s tím musí 
počítat, hlavně co se týká přípravy. A právě v tom 
dlouhodobém horizontu musí i šetřit silami,“ uve-
dl Jiří Pavlica, umělecký vedoucí cimbálové muziky 
Hradišťan.

Jiří Pavlica se rozpovídal o plánech do budoucna 
a přání koncertovat s houslovým mistrem Václavem 
Hudečkem. Celý rozhovor s Jiřím Pavlicou může 
vidět v Týdeníku na www.luhacovice.cz.

Olga Skovajsová

Spolupráce hotelu 

Augustiniánský dům s menzou UTB

Wellness hotel Augustiniánský dům spolupracuje 
s menzou UTB Zlín. Jedná se o dlouhodobý projekt, 
jehož cílem je zvýšení kvality jídel a následně motiva-
ce jak studentů, tak zaměstnanců univerzity k pravi-
delným návštěvám menzy Univerzity Tomáše Bati ve 
Zlíně. Projekt počítá s kontinuálním proškolováním 
kuchařského týmu menzy a zároveň informováním 
studentů – strávníků o šetrné přípravě pokrmů. 
Pomyslným patronem spolupráce je šéfkuchař hote-
lu Augustiniánský dům Peter Baboľ, který sbíral své 
zkušenosti ve špičkových hotelech doma i v zahrani-
čí.
„Navrhl jsem několik jídel, které se už úspěšně dosta-
ly do oběhu. Je těžké za minimální hodnotu garanto-
vat obrovskou kvalitu. Kdyby se jen o několik korun 

Calma se rozloučila se starým rokem 

v Hale Vincentka

Komentovaná módní přehlídka Okrašlovacího spol-
ku Calma měla v sobotu 29. prosince co nabídnout. 
Zaplněná Vincentka viděla čtyři desítky dobových 
kostýmů, replik z období konce 19. a třicátých let 20. 
století. Atmosféru doby navodil Komorní smyčcový 
orchestr Zlín složený z členů zlínské fi lharmonie. 
Prosincovou přehlídkou Okrašlovací spolek Calma 
završil úspěšnou sezonu. Členy spolku jsme moh-
li vidět při květnovém Otevírání pramenů. Téměř 
z celé republiky se sjeli do Luhačovic lidé na zářijový 
Kloboukový den s Calmou. V dobových kostýmech 
se v říjnu promenovali v pražské městské knihovně, 
kde byla uspořádána velká módní přehlídka s mluve-
ným slovem a živou hudbou.
„V průběhu vánočních svátků kulturní oddělení 
akciové společnosti Lázně Luhačovice připravilo 
program, který jakýmsi způsobem nahrazuje letní 
kolonádní koncerty. V pátek 30. listopadu to bylo 
v Hale Vincentka Adventní zpívání s pěveckým sbo-
rem Mužáci a Děvčice z Vonice. Dnešní přehlídka 
dobových kostýmů je určitě důstojným zakončením 
bohaté kulturní sezony,“ vysvětlila Milena Hrbáčo-
vá, referentka kulturního oddělení Lázní Luhačovi-
ce, a. s.
Úspěšnou sezonu v jediném kamenném lázeňském 
divadle v České republice uzavřela velmi úspěšná 
komedie v nastudování Městského divadla Zlín – 
Splašené nůžky (Paul Pörtner) v režii Jakuba Nvoty.

Olga Skovajsová
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Kino Elektra připravilo další záznamy 

z Metropolitní opery New York 

Pro spokojenost běžkařů

Mikroregion Luhačovické Zálesí se bude starat 
o běžkařské stopy ve svém regionu. Sdružuje obce, 
které se budou podílet na úhradách za tuto údržbu, a to 
na základě smlouvy o poskytnutí neinvestičního závaz-
ku. Území  údržby stop je vymezeno katastrálním úze-
mím, kam patří Luhačovice, Pozlovice, Podhradí, Pro-
vodov, Horní Lhota, Slopné, Velký Ořechov, Dobrkovice 
a Kelníky.
Trasy běžkařských stop se dělí na hlavní trasy, vedlejší 
trasy a místní trasy.
Magistrála je určena: Pozlovice (u Vegy) – Pozlovi-
ce (u kostela) – Pozlovice (u hotelu Niva) – Pozlovice 
(u kostela) – Pozlovice (u Vegy) – okruh Vega – cyk-
lotrasa 5056 – Luhačovice (Řetechov) a zpět.
Hlavní trasa var. 1A je určena: Velký Ořechov – Velký 
Ořechov (Doubí) a zpět – Dobrkovice (pila) a zpět, pří-
padně Velký Ořechov – Velký Ořechov (Doubí) a zpět 
– Kelníky a zpět.
Hlavní trasa var. 1B je určena: Pozlovice (u Vegy) 
– okruh Vega – Horní Lhota (Hory) – Horní Lhota 
(Sehrad) – Horní Lhota (Tutkovské sedlo) a zpět.
Hlavní trasa var. 1C je určena: Pozlovice (u Vegy) – 
okruh Vega – cyklotrasa 5056 – Provodov (Malenisko) 
– Podhradí (Starý Světlov) – okruh Vega a zpět .
„Byly zakoupeny dva skútry VENTURE. Jedno zaří-
zení je umístěno ve Sportovním klubu Slavičín, dru-
hé zařízení je v hotelu Vega. Hotel Vega má smlouvu 
s Mikroregionem Luhačovické Zálesí. S dalšími obce-
mi, které chtějí běžecké stopy lisovat a udržovat, byly 
vypracovány dodatky. Pro město Luhačovice to zname-
ná, že poskytuje zálohu na lisování stop. Jedná se jen 
o náklady na pohonné hmoty a na pracovníka,“ uvedla 
Marie Semelová, místostarostka města Luhačovice.
Magistrála bude udržována minimálně 1× týdně, a to 
v pátek, dovolí-li to sněhová pokrývka. Hlavní trasa 
bude udržována minimálně 1× týdně, a to v sobotu 
dopoledne. Vedlejší a místní trasy budou udržovány 
podle požadavků jednotlivých obcí.
„Běžkařské trasy budou udržovány v zimním období 
za příznivých sněhových a povětrnostních podmínek, 
a to od listopadu do března dané zimní sezony.
Projekt je sjednán na dobu pěti let. Město bude platit 
zálohu v polovině listopadu. Mělo by se jednat 10 000 
korun za sezonu,“ dodala Marie Semelová.
Grafi cké znázornění
http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/
?d=3222
http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/
?d=108527
http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/
?d=3223
http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/
?d=3243
http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/
?d=108526

Olga Skovajsová 

Úvodní kompletní cyklus Wagnerova díla pod názvem 
Prsten Nibelungův byl vůbec poprvé v kinech v průlomo-
vé inscenační podobě Metropolitní opery v New Yorku 
v hvězdném obsazení promítán i v Luhačovicích a zážitky 
z těchto projekcí byly opravdu jedinečné. 
Dramaturgická nabídka i v letošním roce milovníky oper 
potěší, protože nabízí známé tituly světově proslulých 
hudebních skladatelů v podání věhlasných operních zpě-
váků. Výběr oper zcela jistě  nadchne i ty, kteří si cestu 
k tomuto žánru umění teprve hledají. Od března do srpna 
každou první sobotu v měsíci v 18.00 hod. bude možné 
vybírat z klasických děl světově známých hudebních skla-
datelů: 
V sobotu 2. března zahájí přehlídku oper Tosca Giacoma 
Pucciniho, která měla svou premiéru již v roce 1900. Tosca 
je příběhem tří lidí – slavné operní pěvkyně, volnomyšlen-
kářského malíře a policejního ředitele, kteří jsou lapeni 
v osidlech milostné touhy a politických intrik. Nového 

Uspokojivá návštěvnost městské 

plovárny v měsíci prosinci 

Zatímco v prosinci roku 2011 byl počet návštěvníků 
5 759, o rok později byla prosincová návštěvnost 5 679. 
Nejvíce lidí si přišlo zaplavat 30. prosince. Turnikety 
prošlo 476 návštěvníků.
Z čísel vyplývá, že návštěvnost byla téměř shodná s loň-
ským rokem. Rozdíl 1,4 % ve prospěch roku 2011 bereme 
jako úspěch. Zejména pak v době, kdy stoupají životní 
náklady a lidé hledají způsob jak ušetřit. 
V porovnání s návštěvností se nám však podařilo navýšit 
celkové tržby za měsíc prosinec o více než 12 %, přestože 
výše vstupného zůstala na stejné úrovni jako v roce 2011. 
Lidé využili možnosti zakoupení dárkových vánočních 
poukazů v hodnotách od 300 do 1000 Kč a mohli tak 
překvapit své blízké zajímavým dárkem. 
Pro naše pravidelné návštěvníky, tzv. „permanentkám/
abonenty“, jsme v době 10.–23. 12. 2012 připravili spe-
ciální dobíjecí akci. Každý tak mohl získat kredit na své 
čipové hodinky, příp. kreditní banku navíc. Ke standart-
ním 10 % jsme při nabití v částce 1000 až 2999 přidali 
20 % a při nabití 3000 a více 30 %. Tato akce se vztaho-
vala na stávající i nové abonenty. Tímto způsobem jsme 
lidem rozdali kredit v celkové výši téměř 30 000 Kč. 
Také v období mezi svátky 23. 12. 2012 – 2. 1. 2013 byla 
návštěvnost srovnatelná s předchozím rokem. V tomto 
případě se však jednalo o mírné navýšení, a to o 2,3 %.
Nejvyšší návštěvnost během svátků a prázdnin je v době 
od 14.00 do 19.30 hod. Rodiny s dětmi stále více využí-
vají tzv. Rodinné pasy, na které mohou získat 10% slevu 
na vstupné. Informace, jak Rodinný pas získat, jsou na   
www.rodinnepasy.cz, příp. na odkazu umístěném na 
našich webových stránkách.
Po upravené vánoční otevírací době se vše vrací do 
zajetých kolejí. Rozbíhají se pravidelné kroužky plavá-
ní miminek, dětí i dospělých, zajišťované profesionály 
z Plavecké školy Uherské Hradiště, baby plavání orga-
nizované Baby clubem UH paní Slivečkové, oblíbené 
středeční plavání seniorů (od 13.00 hod.) i pondělní 
a čtvrteční lekce aqua aerobicu (vždy od 18.00 hod.).
Aktuální informace o otevírací době, pravidelných i při-
pravovaných akcích a změnách jsou na www.plovarna-
luhacovice.cz, příp. facebooku.
Za celý tým pracovníků Městské plovárny Luhačovice 
a Sportovního centra Radostova bych chtěl všem náv-
štěvníkům a spolupracujícím hotelům/penzionům 
poděkovat za to, že si k nám našli cestu a zůstali i přes 
neplánovaně dlouhou podzimní odstávku věrní. 
Také v novém roce jsme připraveni nabídnout naše služ-
by v příjemném prostředí krásných Luhačovic a těšíme 
se na návštěvu. Miroslav Talaš, 

vedoucí provozu Městské plovárny Luhačovice

Silvestrovský turnaj rodinných dvojic 

v kuželkách

Úctyhodných 34 rodinných dvojic, v nejčastějším 
složení: manžel a manželka, otec a syn, se zúčastnilo 
letošního dvacátého ročníku otevřeného turnaje rodin-
ných dvojic. Toto už tradiční klání se konalo v sobotu 
29. prosince v kuželně ve Sportovním centru Radosto-
va. I když ceny byly spíše symbolické, každý hráč šel do 
utkání s plným nasazením. „Budeme vyhlašovat pět nej-
lepších dvojic a nejlepší amatérku a nejlepšího amatéra. 
Je to pojato jako přátelské setkání na kuželně, jsou tu 
vesměs amatéři, kteří hrají Luhačovickou kuželkářskou 
ligu. Takže hráč naší ligy a mnohdy jeho paní, která 
nikdy kuželky nehrála,“ vysvětlil s úsměvem Petr Kud-
láček, předseda oddílu kuželek. Nejlepší dvojice turnaje 
získala putovní pohár, ostatní ocenění láhev šampaň-
ského. Nejmladším hráčem byl dvanáctiletý Vratislav 
Kunc. Nejstarším starosta Tělovýchovné jednoty Sokol 
Luhačovice šestašedesátiletý Petr Mikulec.
Výsledky dvojic: 1. Tomáš Stolařík, Stanislav Skovajsa, 
565 kuželek, 2. Vratislav Kunc starší, Vratislav Kunc 
mladší, 533 kuželek, 3. Petr Kudláček starší, Petr Kud-
láček mladší, 531 kuželek.

nastudování Toscy se chopil uznávaný divadelní a operní 
režisér Luc Bondy. Sopranistka Karita Mattila se představí 
v roli Toscy a Caravadossiho představí Marcelo Álvarez. 
6. dubna promítneme Dona Giovanniho Wolfganga 
Amadea Mozarta pod taktovkou Fabia Liusiho. V titulní 
roli se představí Mariusz Kwiecien. Po jeho boku v Met 
debutovala lotyšská sopranistka Marina Rebeka v roli 
donny Anny a německá sopranistka Mojca Erdmann 
jako Zerlina. Jako Leporello se představí mladý slovenský 
basista Štefan Kocán, který v Met vystoupil poprvé.
Nádherná hudba skladatele Giacoma Pucciniho v Madam 
Butterfl y jistě nadchne opravdu každého. Zájemci budou 
mít příležitost zhlédnout záznam této opery 4. května. 
Příběh z exotického prostředí soustředěný na dramatický 
osud přitažlivé hrdinky, obestřené pikantním kouzlem 
nepoznaného, určitě stojí za zhlédnutí. Pokud je Puccini 
váš oblíbený autor, nabídneme vám 1. června jeho další 
světově známou operu Bohéma. Příběh lásky chudého 
básníka Rudolfa a mladičké švadlenky Mimi dojímá divá-
ky snad všech světových operních domů již desítky let. 
Jeden z nejvíce vzrušujících příběhů operní literatury, 
Carmen Georgese Bizeta, uvedeme v sobotu 6. července. 
V hlavní roli se představí Barbara Frittoli, Elīna Garanča 
a Roberto Alana.       
Série oper bude zakončena Aidou Giuseppa Verdiho 
v sobotu 3. srpna. Aida, jejíž děj se odehrává ve starodáv-
ném Egyptě, je tragickým milostným příběhem a zároveň 
výpravným dramatem plným velkolepých davových scén 
a působivých sborových partů. V hlavní roli zotročené 
etiopské princezny se představí Violeta Urmana. Za diri-
gentským pultem stane Daniele Gatti. 
Předprodej vstupenek bude zahájen od 4. 2. v MTIC, 
Masarykova 950, Luhačovice. Vstupné: na místě 300 Kč, 
zlevněné vstupné v předprodeji 250 Kč (ZTP, důchodci 
od 60 let a studenti). Všechny opery obsahují české titul-
ky. Srdečně vás zveme do našeho kina za vysokým a hod-
notným uměleckým zážitkem a doufáme, že si vychutná-
te jedinečnou atmosféru světové Metropolitní opery New 
York.        Regina Bittová

Testy SCIO 9.tříd

Ve školním roce 2012/2013 opět v rámci přípravy na 
přijímací zkoušky na střední školy se naši žáci 9. tříd 
zúčastnili celostátních testů SCIO. Velmi nás potěšilo, 
že naše škola má vysoký percentil – v matematice 80 
(znamená to, že jsou lepší než 80 % zúčastněných škol), 
v ČJ 60, v AJ 60 a v NJ 70.
Dobrého výsledku v matematice dosáhla nejen třída 
s rozšířenou výukou tohoto předmětu, ale i třída 9. A. 
V testech z obecných studijních předpokladů a mate-
matiky měli žáci třídy s rozšířenou výukou matematiky 
v průměru lepší výsledky než gymnaziální třídy.
Testy jsou důležitou zpětnou vazbou a ukazují nám 
výsledky práce. Letos se zúčastnilo 628 škol a více jak 
17 000 žáků ze ZŠ a víceletých gymnázií.

Mgr. Roman Lebloch, ředitel ZŠ Luhačovice

Nejlepší výkon v mužské kategorii: Vratislav Kunc star-
ší, 299 kuželek. Nejlepší výkon v ženské kategorii: Jana 
Malaníková, 272 kuželek.                             Olga Skovajsová

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Zdeňku 
Novosádovi, provozovateli restaurace Elektra, za spon-
zorský dar našemu Občanskému sdružení R-Ego. Jsme 
neziskové zařízení a pracujeme na úseku programů 
prevence rizikového chování na školských zařízeních 
v mikroregionech Jižní Valašsko a Luhačovické Zálesí. 
Dále jsme registrovanou sociální službou a provozu-
jeme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Naší 
cílovou skupinou jsou děti a dospívající ve věku 7—15 
let. Pro neziskový sektor je vždy problematické zajistit 
dostatečné množství fi nančních prostředků, proto si 
takové pomoci velmi vážíme. 

Mgr. et Mgr. Dana Kozubíková, vedoucí zařízení
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Narození
Daniel Kylian
Vít Matulík
Rodičům srdečně blahopřejeme.

Výročí narození
Emilie Hráčková  86 let
Marie Kovaříková 92 let
Taťána Karhánková 80 let
Marie Chmelová 85 let
Jarmila Majzlíková 94 let
Hilda Hanáčková  88 let
Jiřina Máčalová 85 let
Anežka Hubáčková 92 let
Artur Stoja 86 let
Marie Čumíčková 86 let
Margita Janíková 89 let
Františka Coufalíková 80 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

Úmrtí
Rudolf Ruby 79 let
Miloslav Chmela 77 let
Ludmila Boráňová 69 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
září: mobilní telefon, kolo, říjen: mobilní telefon, 
fi nanční obnos, listopad: klíče, leden: kufr, batoh.
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice.

Vzpomínka
Dne 6. 1. by se dožil 90 let 
pan František Rak. 
Zároveň si připomínáme 
13 let od jeho úmrtí.  

Vzpomínají manželka Anežka, synové s rodinami.

Kronika

Pokračujeme v našem vyprávění starých kronikářů, dostá-
váme do roku 1937.
Odevzdání diplomů čestného občanství města Luhačovic.
Prezidentu Osvoboditeli T. G. Masarykovi.
Dne 15. ledna 1937 odeslala městská rada poštou 
diplom čestného občanství města Luhačovic prezidentu 
Osvoboditeli T. G. Masarykovi. Z kanceláře prezidenta 
T. G. Masaryka poděkoval jeho osobní tajemník dopisem, 
který přečetl starosta města Jan Drbal ve schůzi městské-
ho zastupitelstva. Dopis zní:
Vážení pánové, dovoluji si Vám sděliti, že jsem odevzdal 
panu prezidentu T. G. Masarykovi diplom čestného 
občanství města Luhačovic. Pan prezident byl upřímně 
potěšen oddaností, kterou jste mu projevili jmenováním 
čestným občanem Vašeho města a vděčně přijal umělecky 
vypravený diplom. Nařídil mi, abych Vám za pozornost 
i dar tlumočil jeho srdečné díky.
Dr. K. Kramářovi. Ing. J. Rotnáglovi.
Zvláštní poselstvo, složené ze tří členů městské rady (sta-
rosta J. Drbal, nám. starosty J. Vokurka, radní J. Blažek), 
odevzdalo dne 11. května 1937diplomy čestného občan-
ství dr. K. Kramářovi a Ing. J. Rotnáglovi. Poněvadž dr. 
Kramář náhle onemocněl, nebylo poselstvo připuštěno 
přímo k němu. Poselstvo odevzdalo diplom komorníku dr. 
Kramáře s přáním, aby se dr. Kramář brzy uzdravil. Dr. 
Kramář, dojat a potěšen, poděkoval a že se těší na shle-
danou. Poté se vydali na radnici k starostovi vnitřní Prahy 
Ing. Rotnáglovi. Ve své úřadovně přijal starosta Ing. Rot-
nágl diplom a poděkoval za prokázanou poctu. Vzpomněl, 
jak rád zajížděl již před válkou do Luhačovic, kde se schá-
zívali Češi a Slováci, aby se radili a připravovali všechno 
to, co přišlo po válce. Zdůraznil, že Luhačovice měly, mají 
a vždy budou mít velký význam na poli čs. sjednocení. 
Prezidentu republiky dr. Ed. Benešovi.
U prezidenta republiky dr. Ed. Beneše byla ohlášena 
deputace města Luhačovic na středu 12. května 1937. 
Členové deputace byli ihned uvedeni do přijímacího 
salonku prezidenta republiky, usedli ve velkém sále, kde 
čekaly ještě čtyři jiné deputace. Tajemník prezidenta 
republiky Drtina uvedl poselstvo do audienčního sálu, po 
chvilce přišel prezident dr. Beneš, s notýskem a tužkou 
v ruce, podal ruku starostovi J. Drbalovi, který panu prezi-
dentovi představil ostatní členy poselstva. Zároveň oslovil 
starosta pana prezidenta a požádal ho, aby přijal diplom 
čestného občanství našeho města i s plaketou, také ostat-
ním čestným občanům byla odevzdána zlatá plaketa. Přál 
prezidentovi hodně zdraví a síly k odpovědnému úřadu 
prezidentskému.
Pan prezident ve své odpovědi poděkoval za pozornost 
a prohlédl si se zájmem diplom i plaketu. Mezi jiným pra-
vil, že se o Luhačovicích dal podrobně informovat již za 
svého zájezdu, zná je dobře, neboť byl u nás již předtím 
několikrát, a to vždy inkognito. Řekl doslovně: „Znám 
jejich vývoj a mohu vám říci, že se mně líbí. Luhačovice 
zaujímají důležité místo v čs. lázeňství, jejich jméno pro-
niká za hranice, pokračujte ve vývoji, prospějete tím nejen 
sobě, ale i republice. Ujišťuji vás, že jako spoluobčan 

Honební společenstvo Luhačovice svolává 
VALNOU HROMADU SVÝCH ČLENŮ  
v pátek 8. 2. 2013 v 17.00 hod. 
Salonek MěDK Elektra Luhačovice 
(přízemí, hlavní vchod)

Program
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti
3. Finanční zpráva
4. Zpráva revizní komise
5. Volba nového honebního výboru
6. Rozhodnutí o využití honitby
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr

Ing. Martin Pavlíček, místostarosta HS 

vykonám, co bude možné a v mé kompetenci. Vyslovte mé 
díky městskému zastupitelstvu a podáním ruky se rozlou-
čil s členy poselstva.
Kanovníku Pavlu Blahovi.
Dne 1. srpna 1937 odjelo poselstvo městského zastupi-
telstva (J. Drbal, J. Vokurka, J. Zatloukal, J. Krystýnek) 
do Bratislavy, aby odevzdalo diplom čestného občanství 
našeho města 93letému kanovníku Pavlu Blahovi, strýci 
luhačovského lázeňského lékaře dr. Pavla Blaha. Depu-
tace navštívila nejprve dr. L. Okánika, bývalého starostu 
Bratislavy, s nímž se pak vydala k stařičkému Pavlu Bla-
hovi, jehož při odevzdávání oslovil starosta J. Drbal. Svůj 
zájezd uskutečnila deputace návštěvou paní Gisely Blaho-
vé, vdovy po dr. Pavlu Blahovi. 
Poznámka 1. Předsedovi vlády dr. M. Hodžovi nebyl ode-
vzdán diplom čestného občanství města Luhačovic, neboť 
dlel na korunovačních slavnostech v Londýně.
Poznámka 2. Čestnými občany Luhačovic byli zvoleni 
usnesením obecného výboru ze dne 14. března 1907 
velkostatkář Otto Serenyi, zemský hejtman moravský, 
a usnesením z roku 1908 dr. František Veselý, ředitel lázní, 
a Ing. Osvald Životský usnesením obecního zastupitelstva 
ze dne 2. dubna 1923.
Úmrtí dvou čestných občanů Luhačovic.
Ve středu 26. května 1937 zemřel v Praze dr. Karel Kra-
mář. V úterý 14. září 1937 zemřel v Lánech prezident 
T. G. Masaryk. Smuteční tryzna na paměť předsedy první 
československé vlády dr. Karla Kramáře.
Městská rada uspořádala ve středu 2. června 1937 ve 
velkém sále sokolovny tryznu na paměť dr. K. Kramáře, 
předsedy první čs. vlády, čestného občana města Luhačo-
vic. Tryzna za dr. Kramáře připomínala výzdobou jeviště 
a reprodukovanou hudbou smuteční slavnost, kterou 
uspořádala sokolská jednota 3. března 1937 na památku 
Renáty Tyršové. Po Chopinově smutečním pochodu se 
ujal slova starosta města J. Drbal, který ve svém projevu 
poukázal na velkou práci, kterou dr. Kramář vykonal pro 
náš národ za svého života, a vyzval přítomné, aby jeho 
památku uctili povstáním. Když dozněl Foerstrův sbor 
Z osudu, promluvil J. Krystýnek o životě a díle dr. K. Kra-
máře, před válkou, tak i za války a po převratě, kdy se 
dr. K. Kramář stal předsedou první čs. vlády a předsedou 
našeho poselstva na mírové poradě v Paříži. Po reprodukci 
skladby Zachraň, Bože, národ můj! recitovala Dolfa Dostá-
lová slavnou Dykovu báseň Země mluví, napsanou za svě-
tové války v době největší tísně našeho národa. Smuteční 
slavnost, které se zúčastnilo velké množství lázeňských hos-
tů i místního obyvatelstva, byla ukončena státní hymnou. 

Vzpomínka
7. února 2013 by 
paní Marie Kovaříková slavila 
své 90. narozeniny 19. února 2013 
to budou 2 roky, 
kdy nás navždy opustila.  
S láskou a vděčností stále vzpomínají dcera 
Helena a syn Karel s rodinou. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Dne 3. února 2013 uplynulo 
10 let od doby, 
kdy zemřela maminka 
paní Anna Pavlíčková.   

S láskou vzpomíná dcera Jana s rodinou. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.
Dne 14. 2. uplynou 
4 roky od smrti 
paní Anděly Dolečkové.   

Všem, kdo vzpomínají, děkuje dcera s rodinou.

Vzpomínka
Dne 19. 2. uplyne 10 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil tatínek 
a dědeček pan Antonín Kadlček.

Dne 21. 2. uplyne 10 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustila 
maminka a babička 
paní Bohumila Kadlčková.  

Vzpomíná syn s rodinou.

Vzpomínka
Dne 28. února vzpomeneme 
10. výročí úmrtí
pana Drahomíra Máčaly.

Vzpomínáme a myslíme na Tebe …
Manželka syn a dcera s rodinami.

ZŠ LUHAČOVICE
ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU

ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014
7. ÚNORA (ČTVRTEK) 13 – 17 HODIN

HLAVNÍ BUDOVA (ŠKOLNÍ 666)

RODIČE / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PŘINESOU K ZÁPISU:
RODNÝ LIST DÍTĚTE A OBČANSKÝ PRŮKAZ 

ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NAJDETE NA 

WWW.ZS.LUHACOVICE.CZ
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Váš bankéř 
ve vašem městě
• EXPRESNÍ konto

– EXPRES Karta na počkání při podpisu smlouvy
– neomezený počet výběrů z bankomatů UniCredit v ČR 
 i zahraničí
– pro aktivní klienty možnost vedení konta zdarma• PŘEVRATNÁ Hypotéka
– atraktivní úroková sazba od 2,2 % p. a.*• PRESTO Půjčka 
– neúčelová půjčka na cokoli
– snadné převedení jedné půjčky nebo sloučení několika 
 půjček, kreditních karet a kontokorentů
– maximální částka pro sloučení úvěrů až 600 000 Kč

* Úroková sazba platí do odvolání a za podmínek stanovených bankou.

Více informací v UniCredit Bank Expres
Masarykovo náměstí 101, Uherský Brod
tel.: 955 964 666, mob.: 777 754 949
expres.uherskybrod@unicreditgroup.cz
www.unicreditbank.cz

9200_UCB_Uhersky_Brod_Image_inz_185x125_BW_v02.indd 1 14.1.13 17:14

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

Koupím les i s pozemkem. 
Tel. 603 275 476

 e-mail: rmician@seznam.cz

Projekt Voda pro Afriku
Veolia Voda Česká republika a Nadační fond Veolia také 
v letošním roce pokračovaly v projektu Voda pro Afriku 
spolu se společností Člověk v tísni. Stoprocentní výtěžek 
z prodeje karaf bude opět poskytnut na veřejnou sbírku 
Skutečná pomoc, kterou organizuje Člověk v tísni, o.p.s. 
Vybrané fi nanční prostředky budou použity na opravu 
vodního vrtu na etiopském venkově. 
Finanční prostředky z minulých ročníků byly použity mj. 
na opravu vodního vrtu v lokalitě Lower Lenda a ve vesnici 
Gururo Bucho v okrese Alaba. Voda znamená život a v Eti-
opii to platí víc než kdekoli jinde. Až 74 % obyvatel na ven-
kově nemá přístup k nezávadné vodě. Na nemoci způsobené 
kontaminovanou vodou zemře v Etiopii 55 tisíc malých dětí 
ročně. 
Karafy z křišťálového skla s motivem slonů bylo možné 
zakoupit v Praze – Brně – Ostravě nebo objednat v e-shopu 
Nadačního fondu Veolia. Krásná karafa může být jedineč-
ným dárkem, ale i potěšením z vícenásobné pomoci. Přede-
vším opět pomůžeme v Etiopii, podpoříme společnost Člo-
věk v tísni, která tam naši společnou pomoc zrealizuje. Letos 
se prodávalo i na netradičních prodejních místech – přímo ve 
skvělých chráněných kavárnách či krámcích. Chtěli jsme dát 
opět příležitost pomáhat i lidem s postižením, kteří se podíle-
li na balení a expedici karaf. Více na www.vodaproafriku.cz

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668 - 24 h denně - havárie i zákaznické záležitosti

www.smv.cz

Pronajmu prostory 
pro kavárnu v Luhačovicích, lázeňský 

park, vila „Najáda“ (stará lékárna). 
Tel. 774 311 601

Nově  otevřeno od 4. 2. 2013 
P R I VÁT N Í  F Y Z I O T E R A P I E 
P R O  DĚT I  A  D O S PĚL É
Zdravotnické středisko Luhačovice
Provozovatel: 
Žaneta Novosádová, tel. 604 217 864
Terapie: poruchy a prevence poruch pohybového 
vývoje kojenců, zhodnocení motorického vývoje.
• Instruktáž cvičení Vojtovou metodou
• Vadné držení těla, skoliosy
• Bolesti hlavy, zad, kloubů, blokády páteře
• Poúrazové operační stavy



Pátek 22. 2 .     16.00                      
FILMÁSEK
Raubíř Ralf / Animovaný USA 
5 vylosovaných vstupenek vyhrává věcnou cenu

Sobota 23. 2.    19.00  
Carmen / Muzikál ČR 

Neděle 24. 2.    16.00 
O myšce a medvědovi / Animovaný, Francie 

Středa 27. 2.    19.00
Hitchcock / Životopisný USA 

Neděle 3. 3.      16.00  
Pí a jeho život /Dobrodružný USA/Nominace Oscar 
2013: nejlepší fi lm, režie, kamera… 

PŘIPRAVUJEME:
Kino Elektra připravilo pro zájemce a milovníky oper 
další záznamy z Metropolitní opery New York. Od 
měsíce března (každou první sobotu v měsíci v 18.00 
hod.) do srpna bude možné vybírat z klasických děl 
světově známých hudebních skladatelů: 

Tosca/Giacomo Puccini
Sobota 2. 3.   

Don Giovanni/Wolfgang Amadeus Mozart
Sobota 6. 4.    

Madam Butterfl y (Madama Butterfl y)/Giacomo 
Puccini
Sobota 4. 5.            .

Bohéma (La bohème)/Giacomo Puccini 
Sobota 1. 6.        

Carmen/Georges Bizet
Sobota 6. 7.        

Aida/Giuseppe Verdi 
Sobota 3. 8.        

Předprodej zahájen od  4. 2. v MTIC, Masarykova 950, 
Luhačovice. Vstupné: na místě 300 Kč, zlevněné vstupné 
v předprodeji 250 Kč, ZTP, důchodci od 60 let a studenti.

Program SAS 
  5. 2. 15.00/ klubovna (knihovna)

Cvičení jóga (karimatky s sebou)
12. 2. 15.00/ klubovna 

Promítání foto z akcí SAS
20. 2. 14.00/ Vycházka, sraz na nádraží 

(po ukončení posezení v klubovně)
26. 2. 15.00/ Klubovna 

(společenské posezení, hry s sebou)
  5. 3. 15.00/Setkání v klubovně
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 kam v Luhačovicích  
Pátek 1. 2.  20.00  
Hasičský ples   
 MěDK Elektra, sál Rondo

Sobota 2. 2.  20.00  
Agrární ples 
 MěDK Elektra, sál Rondo

Pátek 8. 2.  19.30
Šanson a jazz s Ivou Kevešovou
 Alexandria, night club

Pátek 15. 2.  20.00 
Ples ODS      
 MěDK Elektra, sál Rondo

Pátek 15. 2.  19.30
Medicimbal
 Alexandria, night club

Sobota 16. 2.  20.00  
Ples ČSSD  
 MěDK Elektra, sál Rondo

Pátek 22. 2.  19.30
Večer šansonů v podání Heleny Čermákové
 Alexandria, night club

Pátek 22. 2.  20.00 
Ples SOŠ Luhačovice  
MěDK Elektra, sál Rondo

PŘIPRAVUJEME:
17. 4.  Divadelní komedie/Autobus na lince 21/Hraje 

Tomáš Šulaj/herec SD Uh.H.
26. 4.  Divadelní komedie/Vyhazovači/Hraje O. Brzo-

bohatý/Divadlo R. Brzobohatého Praha

Kino ÚNOR/Přehlídka oscarových snímků

Pátek 1. 2.  19.00
Bídníci /Muzikál VB / Nominace Oscar 2013: nejlepší 
fi lm, hlavní role…
   
Sobota 2. 2.     19.00
Anna Karenina /Drama VB/ Nominace Oscar 2013: 
nejlepší kamera, výprava…

Středa 6. 2.   19.00
Pieta / Thriller Jižní Korea, nepřístupný

Pátek 8. 2.    19.00
Carmen / Muzikál ČR 

Sobota 9. 2.   19.00
Lincoln /Životopisný USA/ Nominace Oscar 2013: 
nejlepší fi lm, režie, hlavní role, kamera… 

Středa 13. 2.   19.00
Nespoutaný Django / Western USA/Nominace Oscar 
2013: nejlepší fi lm, scénář, kamera…

Pátek 15. 2.     19.00
Lincoln / Životopisný USA/ Nominace Oscar 2013: 
nejlepší fi lm, režie, hlavní role, kamera, 

Sobota 16. 2.    19.00
Bídníci /Muzikál VB/ Nominace Oscar 2013: nejlepší 
fi lm, hlavní role…
Neděle17. 2.  16.00
Snížek, bílý kožíšek / Animovaný Španělsko 

Středa 20. 2.    19.00
Láska /Drama Francie/ Nominace Oscar 2013: nejlep-
ší fi lm, režie, scénář, herečka…

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. 2. 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

4. 2. Sváteční slovo/ P. Václav Fojtík
6. 2. STRAHOV/Sváteční slovo/ P. Václav Fojtík 
11. 2. Pletení obvazů pro Afriku, tvůrčí dílna/Vlasta Horáková
13. 2. STRAHOV/vzpomínky na akce Charity 2012 s promítáním 
18. 2. Cestování po Floridě/beseda
20. 2. STRAHOV/rekondiční cvičení/Milada Sedlářová
25. 2. Pletení obvazů pro Afriku, tvůrčí dílna/Vlasta Horáková
27. 2. STRAHOV/ Imunita 2/PharmDr. Eva Valentová

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

Kino Elektra

POLOLETNÍ NÁBOR DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 
V měsíci lednu se můžete přihlásit do zájmových kroužků 
s volnými místy za poloviční poplatky za kroužek. 
Nově otvíráme zájmové kroužky – Čínština, Ruština, Dietní 
poradenství, Agility

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

Neděle 10. 2. 14.00 sokolovna
DĚTSKÉ ŠIBŘINKY 

Středa 27. 2. 19.00 zámek
POPCORNOVÁ NOC 
Black and white show 
Pro děti od 1. do 5. třídy, poplatek: 30 Kč /osoba. Přihlášky 
předem do 15. 2.
 
Pondělí 25. 2. – 27. 2. (jarní prázdniny)
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
Pro děti od 1. – 5. třídy. Přihlášky předem do 25. 2. 
Poplatek: 150 Kč na den /1 osoba.

Čtvrtek 28. 2. 19.00 zámek
MUZIKOTERAPIE 
odpočinkový hudební podvečer s netradičními nástroji, 
přihlášky předem do 22. 2. Poplatek 80 Kč/osoba.

Sobota 2. 3. od 9.00 do 15.00 SC Radostova
FLORBALOVÝ TURNAJ   
Mladší žáci (rok narození 2000 a mladší).

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
5. 2. Výtvarné tvoření
20 Kč (členové Klubíku), 40 Kč (ostatní)
V měsíci únoru proběhne výukový program 
pro 1. stupeň – První pomoc a bezpečný domov.

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

Akce DDM leden

9. 2. 2013
ŠIBŘINKY 
ráz LUHAČOVICE MAJÍ TALENT
předprodej tel. 728 270 640, zahájení v 19 hodin, 
vstupné 120 Kč

10. 2. 2013 
DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
zahájení ve 14 hodin        

12. 2. 2013 
POCHOVÁVÁNÍ BASY
zahájení v 18.30 hodin, vstupenky bude možno 
zakoupit v Městském informačním středisku 
Luhainfo, od 4. 2. 2012  
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