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Dětské šibřinky 
v zemi skřítků 

Nedělní Dětské šibřinky zavedly děti do světa skřít-
ků. V sokolovně bylo k vidění na šedesát zvířátek, 
princezen, kovbojů, houbiček. Zatímco loni byly hry 
a zábava koncipovány do podvodního života, letos 
byl hlavním tématem svět skřítků. Během odpoled-
ne plného her se představovaly jednotlivé zájmové 
kroužky domu dětí a mládeže. Na vyhlášený luhačo-
vický karneval přijely i děti z okolních obcí.
„Letos jsme se dostali do říše skřítků, takže si hraje-
me na skřítky, kteří mají rádi zeleninu a nejvíce jim 
chutná zeleninová polévka. Samozřejmě, že jsme se 
inspirovali známým dětským fi lmem Ať žijí ducho-
vé. Jako pomůcky používáme třeba zelí, okurku, 
mrkev,“ vysvětlila Eva Tomalová, ředitelka domu 
dětí a mládeže, a dodala, „muziku nám pouští náš 
osvědčený pan Anders, který to dělá roky, a dělá to 
velice dobře. Výborně se doplňujeme. Poděkování 
za zázemí v sokolovně patří Tělovýchovné jednotě 
Sokol a Slovan. Máme krásně nazdobený sál, výbor-
né občerstvení a spoustu cen.“

Olga Skovajsová

Fašank, jako jeden z výročních zvyků folklorního 
souboru Malé Zálesí, se slavil v sobotu 9. února v uli-
cích města. Trasa i jednotlivá zastavení průvodu byla 
tradiční. Asi dvacítka členů souboru, od těch nejmen-
ších až po dospělou složku, byla oblečena v maskách. 
Byli tu medvěd, hasiči, pavouk a roztodivná zvířata. 
Průvod u vybraných domů zastavoval, trasa byla peč-
livě vybrána.
„Průvod má dopředu stanovenou trasu, abychom se 
vyhli zbytečným prostojům, protože zastávek máme 
více. Zpravidla se jedná o zastávky u rodin a přízniv-
ců folklorního souboru Malé Zálesí. Tam už nás vět-
šinou očekávají a hostí. Medvěd si zatancuje s paní 
domu. Chlapci předvedou šavlový tanec. Je to čtyři až 
šest chlapců, kteří mají svého kaprála, kterému pan 
domácí napíchne na šavli špek nebo slaninu,“ vysvět-
lila Marcela Semelová, členka folklorního souboru 
Malé Zálesí.
Ještě dlouho se v sobotních Luhačovicích nesl ulice-
mi popěvek: „Pod šable, pod šable, aj pod obušky, my 
všechno bereme, aj plané hrušky. Tuto nám nedali, 
tuto nám dajú, komára zabili, slaniny majú.“

Olga Skovajsová

V respiriu základní školy vyrostlo opravdové indi-
ánské týpí. Ve čtvrtek 7. února se tu konal zápis do 
1. tříd. K zápisu přišlo 51 předškoláků, většina 
z luhačovické mateřské školy. Do prvních ročníků 
by v září mělo nastoupit 44 dětí, protože sedm rodi-
čů požádalo o odklad. Děti budou rozděleny do dvou 
tříd. Třídními učitelkami nových prvňáků se stanou 
Věra Trčková a Jarmila Semelová.
Hlavním důvodem odkladů byla nezralost dětí a vada 
řeči.
„Děti s vadou řeči, které chodily na logopedii 
v mateřské škole, mohou u nás pokračovat. Nápravu 
řeči u nás individuálně provádí paní učitelka Alžbě-
ta Bacigálová. Musím uznat, že u ní děti dělají velké 
pokroky,“ vysvětlil Roman Lebloch, ředitel základní 
školy.
Žáci druhých ročníků budou i nadále dojíždět do 
školy v Kladné Žilíně, a to vzhledem k počtu žáků 
v budoucích letech (v dalších třech letech bude do 
prvních tříd nastupovat 45–50 dětí). Tato škola v pří-
rodě je chápána jako zpestření výuky. Děti zde mají 
pěkné učebny a rády sem jezdí.

Olga Skovajsová

Zápis do 1. třídy po indiánskuFašankový průvod
na rekreaci v Luhačovicích. Jejich maska – Černé 
labutě – byla dokonalá. Za zmínku určitě stojí i dva-
cítka japonských konkubín.
„Máme zachyceny všechny rázy. Občas se k některé-
mu historickému rázu vrátíme, ale většinou je to oka-
mžitý nápad nebo reakce na aktuální dění, na to, co 
doba nabízí. Za masky chodí většinou již osvědčené 
skupiny. Masky byly letos výborné. Veřejnost ocenila 
především náročnost masek. To, jak se dokázaly peč-
livě připravit. A to po stránce hudební, choreografi c-
ké a výběrem oblečení,“ shrnul Petr Mikulec, staros-
ta pořádající Tělocvičné jednoty Sokol Luhačovice.

Olga Skovajsová

V pořadí sedmdesáté třetí Šibřinky se slavily v sobotu 
9. února v luhačovické sokolovně. Letošní ráz, tedy 
styl a obsah masek, byl – Luhačovice mají talent. 
Během večera se představila asi čtyřicítka masek, 
vesměs skupinových. Velký úspěch zaznamenala 
skupinová maska dvanácti dam, které tráví pobyt 
v hotelu Pohoda. Byly to ženy, které se seznámily až 

Šibřinky 2013

Jarní setkání seniorů 
z Luhačovic, Řetechova, Polichna 

a Kladné Žilína

V úterý 30. dubna 2013
Sál Rondo MěDK Elektra

od 15.00  beseda s vedením města Luhačovice
od 16.00  k tanci, poslechu i zpěvu hraje 
 dechová hudba

FS Malé Zálesí  pořádá 
na Smrtnou neděli 17. 3. od 15.00 

V Y N Á Š E N Í  M OŘE N Y 
Průvod dívek s májíčkem 

od luhačovické pošty ke kavárně 
U Najády (staré lékárně), kde bude 

Mořena vhozena do Šťávnice.
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Zprávy ze 17. zasedání Zastupitelstva 

města Luhačovice konaného 31. 1. 2013

ZML schválilo směnu pozemku st. pl. 65/2 o výmě-
ře 38 m2 a část pozemku parc. č. 2194/5 o výměře 
cca 170 m2 ve vlastnictví města 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 úhrady nákladů spoje-
ných 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/, vše ve vlastnictví města, za 
část pozemku, který je součástí místní komunikace.) 
ZML neschválilo zveřejnění záměru města pro-
dat část pozemku parc. č. 207/7 k. ú. Řetechov 
o výměře cca 250 m2. (Jedná se o pozemek v míst-
ní části Řetechov.)
ZML schválilo zřízení věcného břemene na čás-
ti pozemku parc. č. 2453/9 a parc. č. 2453/10 
k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění 
stavby plynárenského zařízení pod názvem „REKO 
MS Luhačovice – A. Václavíka“ ve prospěch fi rmy 
JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, 
za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné 
DPH. (Jedná se o pozemky v Pražské čtvrti.) 
ZML schválilo zadání administrace veřejné 
zakázky „Rekonstrukce ul. Dr. Veselého“, zadá-
vané formou sdruženého zadavatele, společnos-
ti MCI SERVIS, s. r. o., Pod Vodojemem 2607, 
Zlín.
ZML schválilo pověření společnosti MCI SERVIS, 
s. r. o., zahájením zadávacího řízení k VZ „Rekon-
strukce ul. Dr. Veselého“ formou uveřejnění Ozná-
mení předběžných informací ve Věstníku veřejných 
zakázek.
ZML schválilo Dodatek č. 3 ke Kupní smlou-
vě z 17. 10. 2005, který upravuje rozložení 
splátek: za rok 2013 – 50 000 Kč, 2014 – 100 000 
Kč, 2015 – 200 000 Kč, 2016 – 250 000 Kč. (Jed-
ná se o splátky za Rybářskou chatu.)
ZML schválilo Strategii bezpečnosti silničního 
provozu Zlínského kraje na období 2012–2020 
a pověřilo starostu města podpisem Deklarace 
samospráv o spolupráci při realizaci Strategie 
bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na 
období 2012–2020.
ZML schválilo zpracování návrhu nového Statu-
tu lázeňského místa Luhačovice a pověřilo mís-
tostarostku města vedením pracovní skupiny, 
která návrh zpracuje.

RML doporučila ZML schválit zpracování návr-
hu nového Statutu lázeňského místa Luhačovice 
a pověřit místostarostku města vedením pracovní 
skupiny, která návrh zpracuje.
RML schválila plán kontrol pro rok 2013.
RML vzala na vědomí rozpočet na rok 2013 a výhled 
fi nančních prostředků na rok 2013.
RML doporučila ZML schválit zřízení věcné-
ho břemene na části pozemku parc. č. 2453/9 
a parc. č. 2453/10 k. ú. Luhačovice v majetku 
pro umístění stavby plynárenského zařízení pod 
názvem „REKO MS Luhačovice – A. Václavíka“ 
ve prospěch fi rmy JMP Net, s. r. o., Plynárenská 
499/1, 657 02 Brno, za jednorázovou úplatu 125 
Kč/bm + příslušné DPH. (Jedná se o pozemky 
v Pražské čtvrti.)
RML doporučila ZML schválit zadání administrace 
veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Dr. Veselého“, 
zadávané formou sdruženého zadavatele, společ-
nosti MCI SERVIS, s. r. o., Pod Vodojemem 2607, 
Zlín.
RML doporučilo ZML schválit pověření společ-
nosti MCI SERVIS, s. r. o., zahájením zadávací-

Finanční odbor 

města Luhačovice upozorňuje

ho řízení k VZ „Rekonstrukce ul. Dr. Veselého“ 
formou uveřejnění Oznámení předběžných 
informací ve Věstníku veřejných zakázek. 
RML schválila účast starosty města Luhačovice 
PhDr. Františka Hubáčka na zahraniční studijní 
cestě do Pobaltí, pořádané Sdružením historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska, v termínu 1. 6. – 9. 
6. 2013.
RML souhlasila s nominací Mgr. Dostálové na 
ocenění pedagogických pracovníků Zlínského 
kraje za pedagogickou činnost a významný pří-
nos pro výchovu a vzdělávání mladé generace. 

Zprávy z 2. schůze Rady města 

Luhačovice konané 22. 1. 2013

V roce 2013 nebudou rozesílány poštovní poukáz-
ky pro úhradu poplatku ze psů a poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Místní poplatky mohou poplatníci zaplatit: 
bezhotovostním převodem na bankovní účet města 
Luhačovice č. 1409197309/0800, k. s. 0308, v. s. 
číslo poplatníka z evidence MěÚ,
platbou v hotovosti v pokladně Městského úřadu 
Luhačovice, nám. 28. října 543 (přízemí).
Při platbě bezhotovostním převodem je nutné uvá-
dět správné číslo variabilního symbolu pro identi-
fi kaci poplatníka. Poplatníci, u kterých nedošlo ke 
změně v povinnostech úhrady poplatků v roce 2013 
oproti roku 2012, mají čísla variabilních symbolů 
stejná jako v roce 2012.
Informace týkající se úhrady poplatků a ohlašova-
cí povinnosti poplatníka poskytnou zaměstnanci 
Finanční odbor MěÚ: 
poplatek ze psů – paní Iva Záhorovská, tel.: 577 197 
437, e-mail: zahorovska@mesto.luhacovice.cz;
poplatek za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů – paní Eva Majzlíková, tel.: 
577 197 436, e-mail: majzlikova@mesto.luhaco-
vice.cz.

- všechny poplatníky poplatku ze psů:
sazba poplatku ze psů je stejná jako v roce 2012 
a poplatek je splatný do 31. 3. 2013, je-li výše 
poplatku větší jak 500 Kč, je poplatek splatný 
ve dvou stejných splátkách, v termínech do 31. 3. 
2013 a do 31. 8. 2013.
- všechny poplatníky nebo společné plátce 
poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů:
od 1. 1. 2013 dochází ke změnám v poplatkové 
povinnosti. 
Rozšiřuje se okruh poplatníků:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt se 
rozšiřuje o fyzickou osobu, které byl podle zákona 
upravujícího pobyt cizinců na území České repub-
liky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na 
dobu delší než 90 dnů, která podle zákona upra-
vujícího pobyt cizinců na území České republiky 
pobývá na území České republiky přechodně po 
dobu delší 3 měsíců, které byla udělena meziná-
rodní ochrana podle zákona upravujícího azyl 
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího 
dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stav-
bu určenou k individuální rekreaci se rozšiřuje 
o fyzickou osobu, která má ve vlastnictví byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena k poby-
tu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající 
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě 
určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinné-
mu domu vlastnické právo více osob, jsou povinny 
platit poplatek společně a nerozdílně.
Zvyšuje se sazba poplatku pro poplatníka:
Od 1. 1. 2013 činí sazba poplatku 600 Kč a popla-
tek je splatný do 30. 4. 2013. Je-li výše poplatku 
větší jak 1500 Kč za kalendářní rok a domácnost, je 
poplatek splatný ve dvou stejných splátkách, v ter-
mínech do 31. 4. 2013 a do 30. 9. 2013 u poplat-
ku v případě poplatníků – cizinců je splatnost do 
15 dnů od uplynutí lhůty pro splnění ohlašovací 
povinnosti. 
Byla zavedena společná odpovědnost poplatníka 
a jeho zákonného zástupce za zaplacení poplatku.
Změny platné od 1. 1. 2013 jsou uvedeny v Obecně 
závazné vyhlášce č. 2/2012 schválené Zastupitel-
stvem města Luhačovice dne 25. 10. 2012, kte-
rou se mění Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 
O místních poplatcích. Obecně závazná vyhláška 
je k dispozici na internetových stránkách města 
Luhačovice www.mesto.luhacovice.cz (dokumen-
ty města).
Žádáme všechny poplatníky výše uvedených 
poplatků, aby poplatky zaplatili ve správné 
výši a včas. Včas nezaplacené poplatky může 
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.                                                 
Dále žádáme nové poplatníky, především vlastní-
ky bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena 
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a cizince, 
kteří splňují zákonné podmínky poplatníka, ke 
splnění ohlašovací povinnosti dle Obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2012.

Pracovní schůzka Policie ČR

V prvním únorovém týdnu se na radnici města 
uskutečnila schůzka, kterou iniciovalo luhačovické 
Obvodní oddělení Policie České republiky. Na pracov-
ní schůzku přijali pozvání starostové okolních obcí 
a členové osadních výborů. Vedoucí Obvodního oddě-
lení v Luhačovicích, magistr Petr Kročil, zhodnotil 
uplynulé období a nastínil další spolupráci s jednotli-
vými obcemi. Představil statistiku nápadu trestné čin-
nosti a závažných přestupků. Upozornil na vzrůstající 
počet řidičů pod vlivem návykových látek.
„V roce 2012 se nám podařilo objasnit 45 procent 
trestných činů spáchaných na území našeho teritoria. 
Nešvarem loňského roku bylo nedostatečné zajištění 
bezpečnostních schránek a pokladen. Občané mají 
nakoupenu spoustu bezpečnostních systémů, pokla-
den, příručních pokladen a nepoužívají je tak, jak by 
měli.
Více krádeží jsme zaznamenali v době, kdy byl člověk 
relativně na pracovišti (odešel na toaletu nebo do jiné 
části budovy), ale po návratu měl pokladnu prázd-
nou,“ shrnul vedoucí Obvodního oddělní Policie 
ČŘ v Luhačovicích.
Také v roce 2013 by se policisté v Luhačovicích chtěli 
zúčastnit úspěšného Týdne mobility a Dětské policie.

Olga Skovajsová

Dobrovolní hasiči hodnotili

V  sobotu 16. února se v ludkovickém kulturním domě 
konala výroční schůze dobrovolných hasičů 13. okrs-
ku. Zástupci všech devíti sborů, které do 13. okrsku 
spadají, přednesli své výroční zprávy. Velká pochvala 
za práci s mládeží a spolkový život v obci patří sborům 
v Kladné Žilíně a Podhradí.
„Je vidět velký vzestup úrovně sborů. Ty pokroky jsou 
přímo hmatatelné. Sbory, které byly na průměrné 
úrovni, se dostávají na velmi dobrou úroveň. Jménem 
výkonného výboru bych chtěl poděkovat sborům pře-
devším za práci s mládeží,“ uvedl Vladimír Hanák, 
člen  výkonného výboru Sdružení hasičů Čech, Mora-
vy a Slezska.
Také dobrovolní hasiči z 13. okrsku zasahovali při 
lednovém požáru sedmipodlažní skladové budovy 
v areálu bývalého Svitu ve Zlíně.
„Za 13. okrsek se zúčastnila zásahová jednotka 
z Luhačovic, která prováděla dálkovou dopravu vody. 
Jim patří velké poděkování. Po Chropyni se pravděpo-
dobně jedná o největší požár v historii Zlínského kra-
je. Musím uznat, že naši hasiči obstáli na výbornou,“ 
dodal Vladimír Hanák. Olga Skovajsová
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Knihovna v únoru

Začátkem února proběhla další beseda Ivy Matyá-
šové na téma Zdraví ženy z pohledu Feng Shui.
Další přednáška s názvem Probuzení síly nitra 
a odvahy se bude konat 13. 3. 2013 v 16.00, vstupné 
100 Kč. Součástí akce je i léčivá meditace. Zároveň 
si můžete také zakoupit harmonizační pomůcky.
Srdečně zveme širokou veřejnost 20. 3. od 16.30 
na zajímavou přednášku Mgr. Davida Valůška, 
ředitele státního okresního archívu Zlín–Klečův-
ka s názvem Genealogie – tvoření rodokmenů. 
Povídání bude zaměřeno zejména na praktickou 
ukázku, jak je možné dnes využívat internet při 
hledání genealogických pramenů ve zdigitalizo-
vaných archívech ČR. Přednáška bude obohacena 
o přímé hledání na internetu a vlastní prezentací 
Mgr. Valůška. Vstupné dobrovolné.
Připravujeme také besedu pro seniory na Strahově 
a další přednášky pro žáky a studenty.
Pokud vás zajímají bližší informace, navštivte 
naše webové stránky www.knihovna-luhacovice.
cz nebo náš Facebook. Také upozorňujeme čtená-
ře na informační skříňku před knihovnou, ve které 
jsou vyvěšeny pozvánky na naše akce.

Milana Mikulcová

TJ Sokol zmapoval historii tělovýchovy v Luhačo-
vicích, výrazně se podílel na sokolských výstavách, 
na tvorbě turistických tras, vycházek a výletů do 
okolí. Byl aktivním sportovcem, členem výboru TJ 
Sokol, organizátorem sportovních utkání, působil 
jako trenér mladých hokejistů. Navštěvoval starší 
lidi a pamětníky po celém okolí, rád si s nimi poví-
dal a tak pomalu vznikala kniha pověstí a příhod, 
které pečlivě zapisoval.
V roce 1933 byla zahájena stavba Společenské-
ho domu, jejíž součástí byly i úpravy Lázeňské-
ho náměstí, kdy překlenutím řeky vznikla na 
náměstí souvislá plocha, tak jak ji známe v sou-
časné době.
V roce 1933 zemřel MUDr. Karel Mikulášek 
(*7. 1. 1878 Ludkovice, + 12. 8. 1933 Luhačovice), 
první starosta Sokola, který se výrazně zasloužil 
o založení Sokola v Luhačovicích, lázeňský lékař.
V roce 1953 byl založen oddíl kuželek.
23. června 1973 byl otevřen Rybářský domov na 
přehradě.
V roce 1963 založila paní Věra Haluzová folk-
lorní soubor Malé Zálesí.
V roce 1983 bylo slavnostně otevřeno hřiště v are-
álu Radostova.

ních v letech 1902–1919. Významně přispěl k roz-
voji kulturního a společenského života v lázních 
i obci, mimo jiné přispěl k postavení lázeňského 
divadla, sokolovny.  
V roce 1873 byl zaveden do Luhačovic telegraf
V roce 1873 se narodil Adolf Bohuslav Dostál
(* 30. 12. 1873 Praha, + září 1939 Varšava), spi-
sovatel, redaktor Luhačovských lázeňských listů. 
Do časopisu nejenom přispíval, ale hlavně získá-
val příspěvky od známých osobností. 
V roce 1883 byla Vincentce udělena stříbrná 
medaile na mezinárodní lékárenské výstavě ve 
Vídni.
V roce 1893 se narodil akademický malíř, spiso-
vatel, ruský legionář Karel Zápeca (* 21. 7. 1893  
Luhačovice, + 21. 9. 1975 Luhačovice), aktivní 
člen Sokola, zakladatel luhačovického skautského 
oddílu, člen Muzejní společnosti. Autor osmdesá-
ti grafi ckých listů, cyklu pohlednic z Luhačovic, 
autor obrazů, např. Panorama Luhačovic, U pra-
mene Ottovky, Slovácká búda aj. 
V roce 1903 realizoval v Luhačovicích Dušan 
Jurkovič stavby Jestřabí, Hudební pavilon, Říč-
ní a sluneční lázně, Vlastimila a zároveň v tomto 
roce ukončil spolupráci s akciovou společností 
a jeho nádherné plány na lázně v Jurkovičově 
duchu nebyly realizovány.
V roce 1903 byla postavena vila Vlasta.
V roce 1903 si nechává Jan Beránek postavit 
rodinnou vilku Samorostlou.
V roce 1913 soustředil MUDr. Eduard Slánský 
kolem sebe zájemce o kopanou a založil Sportovní 
klub Lázně Luhačovice.
V roce 1913 se začal stavět obecní vodovod 
zachycením pramene výborné pitné vody z hory 
Komonec.
V únoru 1913 byl založen ženský odbor Sokola, 
jehož předsedkyní se stala dcera Bedřicha Smeta-
ny Zdeňka Heydušková.
V roce 1923 dostavěl František Václavík rodin-
nou vilu Nivu.
V roce 1923 zemřel v Praze MUDr. František 
Veselý (* 1862 Bystřice nad Pernštejnem, + 1923 
Praha), zakladatel akciové společnosti, stal se 
jejím ředitelem, budovatelem, propagátorem 
slovanské vzájemnosti. Získal ke spolupráci 
architekta Dušana Jurkoviče a mnoho dalších 
významných osobností a lékařů. Jeho zásluhou se 
počet hostů neustále zvyšoval a Luhačovice získá-
valy na významu. Záměry a navrhovaná zlepšení 
Fr. Veselého se nesetkávaly s porozuměním správ-
ní rady. Ta rozhodla ředitelské pravomoci omezit 
a Fr. Veselý z Luhačovic v roce 1909 s pocitem 
křivdy a nevděku  odchází. Literárně přispíval 
mnoha odbornými, propagačními články, esejemi 
do různých časopisů.
V roce 1923 činila lázeňská taxa u hostů při 
zdržení 1-3 denním 2 K čsl., při delším pobytu 
byla rozdělena do 4 tříd. Do 2 týdnů (75, 50, 30, 
25 K čsl.), do 4 týdnů (100, 75, 50, 30 K čsl.), 
do 6 týdnů (125, 100, 75, 50 K čsl.). Děti do 
6 let neplatí, čtvrtý člen rodiny a služky platí 
polovinu.
V roce 1923 nastoupil do vedení lázní ředitel Fran-
tišek Hohaus (*31. 10. 1891 Manětín u Plané, 
+ 21. 3. 1935 Luhačovice), za jehož působe-
ní dosáhly lázně velké prosperity, mimo jiné 
se zasloužil o výstavbu Společenského domu, 
dokončení inhalatoria, nové zachycení pramenů, 
o vybudování lázeňského parku.
1. prosince 1923 založil Jakub Balhar, řídící 
učitel obecné školy v Luhačovicích, pamětní 
knihu obce Luhačovické.
V roce 1933 se narodil Miroslav Kafka (* 2. 6. 
1933 Brno, + 21. 5. 1992 Zlín), učitel základní 
školy. Jeho zásluhou začal vycházet Luhačovický 
zpravodaj, ve kterém pracoval jako redaktor deva-
tenáct let. Zde uveřejnil velké množství článků, 
které jsou cenným zdrojem informací, především 
o historii zdejšího kraje. V brožurkách k výročím 

Zateplení MŠ Luhačovice

Luhačovická mateřská škola se dočká zateplení. 
Městský úřad žádal na začátku března 2012 na 
Ministerstvu životního prostředí o dotaci na zatep-
lení mateřské školy. Žádosti bylo na konci loňské-
ho roku vyhověno, a tak na práce v hodnotě šesti 
a půl milionu korun získá město jako zřizovatel 
z Operačního programu Životní prostředí podpo-
ru ve výši 4,26 milionů korun. Jedná se o zateplení 
obvodových zdí, výměnu oken a dveří, zateplení 
plochých střech. Snahou je provádět práce v obdo-
bí letních prázdnin, aby byl co nejméně narušen 
chod mateřské školy. Olga Skovajsová

Stalo se před lety

1423 táhla Luhačovickým údolím vojska Jana 
Žižky z Trocnova.
V roce 1633 si bratři Serényiové, Gabriel 
a Pavel, defi nitivně rozdělili panství. Gabriel si 
ponechal Bojkovicko a svému bratrovi Pavlovi 
přenechal luhačovický statek, k němuž patřila 
i převážná část půdy a lesů v katastru obcí  Pozlo-
vice, Řetechov, Pradlisko, Provodov, Podhradí, 
Petrůvka, Kladná a Žilín. S osudy Serényiů byly 
vždy úzce spjaty osudy poddaných, obce i lázní.  
V roce 1663 tento kraj postihl jeden z nejhorších 
tureckých nájezdů v historii, který způsobil velké 
ztráty na majetku i životech, udává se, že Luhačo-
vicko přišlo o 8 % obyvatel. Turci mimo jiné zapá-
lili kostel v Pozlovicích. Tyto události mimo jiné 
připomíná kamenný kříž na Podhradí. Turecký 
nájezd již s ne tak tragickými následky se opakoval 
ještě v roce 1683. 
V roce 1833 byla zavedena léčba žinčicí.
5. července 1863 se narodil Cyril Holuby (*5. 7. 
1863 Zemanské Podhradí, + kolem 19. 5. 1919 
Vysoké Tatry),  který působil v luhačovických láz-

O jménech rodin a tzv. jménech po 

chalupě v Luhačovicích

Dne 14. února 2013 jsem byl pozván do Muzea 
luhačovického Zálesí, abych přednesl několik 
poznatků o tvoření českých příjmení. Ve struč-
nosti jsem připomněl, kdy a proč v našich zemích 
byla uzá koněna potřeba příjmení, a uvedl několik 
zásad, podle nichž se příjmení tvoří. Osvětlili jsme 
si význam pojmenování Zálesí a jména Zálešák jak 
pro všechny obyvatele to hoto kraje, tak pro jednot-
livce, navíc pak jméno Zálešná pro městskou část 
Zlína. Podobně – po jme nováním podle blízké hory 
nebo hor – vznikl název Záhoří (např. Nedašovské 
Záhoří, Lipenské Záhoří, Orlické Záhoří, na slo-
venském území pak Záhorie), příjmení Zá hora, 
Záhorák, Záhořák, Záhorovský, ba i obyvatelské 
jméno blízké obce Záhorovice. Oby va tel ské jmé no 
Zálešák nebo Zá ho rov ský se stalo příjmením stej-
ně jako jména Moravec, Sle zák, Va lach, označující 
původně obyvatele území Moravy, Slezska, Valaš-
ska apod. Vysvětlili jsme si rozdíly mezi původními 
významy slov dědina, obec (občina) a vesnice, tj. 
označení pod le dědičného držení osídleného úze-
mí nebo majetku určeného všem nově usazeným 
oby va telům. Pokusili jsme se objasnit i původ jmé-
na Tarahún pro obyvatele Nedašovska. Na zý vají je 
tak sousedé z Valašských Klobouk, Bylnice, Bru-
mova nebo Slavičína. Lidová ety mo lo gie vysvětluje 
slovo spřažením výrazů Tatar a Hun, názvy nájezd-
ných kmenů, které územím prošly. Jméno je však 
patrně odvozeno od nářečních sloves tárat, taráňat 
– mluvit, mluvit hlasitě, halasně, křičet. Obyvatelé 
této části Valašska slovem tárat, taráňat také ozna-
čují zvyk používat výrazy, které jsou v městském 
prostředí nebo v níže položených obcích neob-
vyklé, méně známé. Až dodatečně získala slovesa 
význam mluvit nesmyslně, nesouvisle, nemluvit 
patřičně k věci. Za Tarahúny považovali  tedy oby-
vatelé měst lidé z horských osad, protože když při-
šli do města na trh na nákupy, mluvili na rozdíl od 
místních obyvatel hlasitěji. Byli tak zvyklí ze svého 
prostředí, z volného prostoru. Užívali také mnoha 
jiných slov i obratů, pro tože jejich způsob života 
i obživy se od života měšťanů a městských řeme-
slníků výz nam ně odlišoval. Nebyli to tedy  pros-
toduší mluvkové, žvanilové, jak by někdo mylně 
a s trochou i ro  nie tyto obyvatele chtěl označovat. 
Zabývali jsme se pak  hlavně problematikou pří-
jmení, která se v Luhačovicích a okolních obcích 
vyskytují nejčastěji. Jsou to většinou jména nejstar-
ších rodů, které se během staletí v každé obci nebo 
i je jím blízkém okolí poměrně bohatě rozvětvily. 
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Mezi příklady jsme si mohli (i s hojnou nápovědou 
od posluchačů) uvést pří kla dy rodu Miškaříků na 
Podhradí, Sed lářů, Hubáčků, Martinců v Řetecho-
vě a Pozlovicích, tam také jména rodu Coufalíků, 
Ma tu lí ků, Mikulčíků nebo Kolaříků, či Semelů, 
Zichů, Gergelů, Janíčků, Bubláků, Konečných, 
Ko vaříků, Kra jíč ků, Ma la ní ků, Vavrysů, Urbanců 
apod. v Luhačovicích. Při mnohačetném výskytu 
ztrácelo příjmení rodiny identifi kační vlastnosti. 
Pro snazší dorozum ívá ní vznikla pro jednotlivé 
větve rodin přízviska, jména po rodině či po chalu-
pě. Rodovým přízviskem mohlo být např. křestní 
jméno některého předka, které se pak přenášelo 
např. na rodinu žijící na původní chalupě, příp. 
i na ostatní členy rodiny (např. Matulík – Beneš, 
Martinec Arnošt, Jiljí, Mikulčík Diviš – Benešé, 
Arnošté, Ilíci, Divišé), jindy se přenášelo pojme-
nování podle jména původního majitele chalupy 
(např. Ko la ří ko vi – Mariánci, Masařovi – Chupí-
ci, Mikulčíci – Zacharé, Rudeňáci apod.), jindy 
vzniklo i podle zastávané funkce nebo zaměstná-
ní (Mar tincovi – náměstci, Malaníci – listonošé, 
sklenářé), podle označení místa chalupy (Potočtí, 
Žle bá ci, Ulicé), podle zděděného přízviska – Den-
dé, Zvaré, Hajčaré apod. Vznikala i pojmenování 
pro svérázné jednotlivce. Byla někdy i posměšná 
nebo po ně kud ironická, ale i ta se přenášela na 
příslušníky jeho rozvětvené rodiny. Jsou v regionu 
stále citlivá, ve řejně příklady neuvádíme. 
Na základě těchto několika příkladů posluchači 
vzpomínali i jmenovali různá jména po chalupě 
u nejčastějších luhačovických příjmení. Ukázalo 
se, že ani získané názvy nejsou úplné, že jsme se 
zabývali jen jmény několika rodů, zvl. jmény Seme-
la, Konečný, Kovařík, Gergela, a na ostatní nezbyl 
čas ani dostatek poznatků. Přítomné posluchače 
problematika velmi zaujala a  dohodli se, že spo-
lu s dalšími pamětníky zjistí  co nejvíce přízvisek 
a jmen po rodině nebo po chalupě, za zna me nají 
je a podle možnosti upřesní i místa (čísla domů), 
na  nichž tyto rody sídlily. V souvislosti s míst-
ními dějinami a připomínkou původních ze mě-
dělských usedlostí a rodových polností se zrodila 
i myšlenka za zna menat a pro budoucnost  uchovat 
pokud možno všechna dostupná jména studánek, 
významných studní, močidel nebo známých mok-
řin spolu s uvedením parcely nebo jména majite-
le, na jehož pozemku se vodní zdroj  nacházel, 
i když je dnes již zaniklý, rozoraný nebo vyschlý, 
ale je dosud ve vědomí pamětníků. I tyto údaje 
a jejich prozkoumání mohou přinést  nové poznatky 
o dějinách nebo způsobu života na Zálesí. Studán-
ky totiž měly při práci v polích pro obyvatele stejně 
dů le ži tou úlohu jako studna ve dvoře nebo obecní 
studna na návsi. Měly však  leckdy i zajímavou his-
torii, vznikaly o nich pověsti, jako např. o studánce 
Sojsince pod hradem Světlovem. 
Účastníci vyslovili přání, zda by se k této zájmové 
činnosti nepřihlásili i ochotní spo lu pra cov níci z os-
tat ních obcí Zálesí, případně aspoň z obcí v blíz-
kém okolí Luhačovic. K jejich přání se upřímně 
připojuje i pisatel těchto řádků. 

PhDr. Josef M. Kolařík, CSc.

Tibetská lékařka navštívila Luhačovice

Hotel Radun po dva dny poskytoval zázemí vyhlá-
šené tibetské lékařce Bhuti Losang. Tato charis-
matická žena má dlouholeté zkušenosti z oblasti 
medicíny a léčitelství. Na středeční přednášce 
s tématem Tibetská medicína se sešla téměř čty-
řicítka lidí, kteří se zajímají o tento druh léčení 
a přístupu k životu. Tibetská medicína je založena 
na  harmonizaci těla a duše. Na první místo staví 
prevenci nemocí a onemocnění.
Bhuti Losang hovořila o výuce budoucích lékařů, 
o stupních výuky, podmínkách praxe. Popsala 
jednotlivé elementy, které ovlivňují naši fyzickou 
i psychickou pohodu.

„Na své cestě se snažím západním lidem trochu 
přiblížit tibetskou medicínu a nazírání na svět. 
Léčíme přírodními produkty a lidé se mě často 
ptají, jak se dají naše rostliny, naše uvažování apli-
kovat v západním světě. Je to jednoduché, všech-
ny byliny a léky jsou složeny z pěti elementů, které 
se vzájemně doplňují. Pokud některé elementy 
nepůsobí v harmonii, ani tělo není v rovnováze,“ 
vysvětlila Bhuti Losang, tibetská lékařka.
Bhuti Losang se narodila v Indii. Vystudovala 
Tibetský institut medicíny a astrologie v Dharam-
sale, který založil sám dalajláma (astrologie je jed-
ním z hlavních oborů budoucích lékařů). Potom 
dva roky praktikovala v hlavním městě Indie. 
V roce 2001 odešla do Dánska. Nyní léčí ve Švéd-
ku, Norsku, Německu.
„Přiznám se, že si od návštěvy Bhuti Losang sli-
bujeme inspiraci. Že budeme osloveni, takovým 
tím pro nás možná trošku nezvyklým přístupem. 
Čekáme, že nám to přinese další obohacující 
informace,“ uvedl Marek Nesázal, majitel hotelu 
Radun.
U příležitosti světového dne Tibetu se v hotelu 
Radun uskuteční multižánrový festival Poselství 
Tibetu. Ve dnech 10.–17. března tu bude probí-
hat setkání s tibetskými mnichy a řada přednášek 
a doprovodných akcí. Olga Skovajsová

Pozvánka za kulturou

Městský dům kultury Elektra bude i letos pokra-
čovat v linii úspěšného loňského roku, kdy byla 
výrazně změněna dramaturgie kulturních pořadů, 
která přilákala do Elektry rekordních 17 433 diváků. 
V Luhačovicích jsme na 63 kulturních akcích přiví-
tali mnoho známých osobností, například Tomáše 
Kluse, Jaromíra Nohavicu, Elišku Balzerovou, Tere-
zu Kostkovou, Táňu Vilhelmovou aj. 
V současné době již máme připravenu téměř celou 
nabídku atraktivních pořadů a umělců, kterou 
můžete průběžně sledovat na webových stránkách 
města a MěDK Elektry. Z rozmanité nabídky, by-
chom chtěli diváky pozvat na: divadelní komedii 
Autobus na lince 21 s vynikajícím Tomášem Šula-
jem; Táňu Medveckou ve dvouhodinovém předsta-
vení Poprvé vdaná, za které herečka obdržela v roce 
2002 prestižní divadelní cenu Thálii; Vyhazovače 
v podání Divadla Radka Brzobohatého z Prahy, 
v hlavní roli s Ondřejem Brzobohatým. Energií srší-
cí hudební komedii dominuje skvělá hudba a písně 
Ondřeje Brzobohatého. Příznivce pořadu Na stojá-
ka potěšíme originální českou „stand-up comedy“,  
s nyní velmi oblíbeným a populárním Lukášem 
„Tydýt“ Pavláskem. V měsíci dubnu nabídneme 
amatérská divadla v čele s místním populárním 
divadelním spolkem Jednou za rok? Všichni bude-
me jistě netrpělivě očekávat, co přinese téma 
rokenrolového návratu z devadesátých let v nové 
inscenaci pod názvem Ro©k na vsi. Divadelní hru 
geniálního českého dramatika Járy Cimrmana Posel 
z Liptákova si vybralo Divadlo DNO z Vizovic. Leh-
ce lechtivou komedii Brouk v hlavě, plnou omylů 
a nedorozumění, ale především nespoutaného 
humoru, zahraje Divadelní spolek z Komni, který 
má v Luhačovicích mnoho příznivců. Ochotníci 
z Provodova si nechali u příležitosti 600. výročí 
založení své obce vloni napsat divadelní hru Sojsín-
ka, kterou uvedou v našem kině.
Letošní již třetí ročník Festivalu humoru a smíchu 
Lázeňský švihák pod patronací J. A. Náhlovského 
ve festivalovém programu představí tyto pořa-
dy: Všechnopartičku s Karlem Šípem a  Josefem 
Aloisem Náhlovským, hudební koncert populární 
slovenské zpěvačky Kristiny s kapelou,  divadelní 
pořad Bez předsudků s Pavlem Zedníčkem a Janou 
Paulovou, Lukáše Pavláska  a Miloše Knora v Komi-
cích  s.r.o. a koncert se vzpomínkou na oblíbeného 
zpěváka Michala Tučného v podání skupiny Fešáci. 
Divadelní spolek Artur nás v loňském roce navštívil 
s komedií Dívčí válka. Letos to budou dvě neméně 
atraktivní komedie v podáních slavných televizních 
hvězd Tři v háji a Můžu k tobě? Z hradu Buchlova  se 
k nám přestěhovala nesmrtelná a již více než desít-
ku let slavná inscenace Rychlé šípy v podání herců 
Slováckého divadla. Ti, kteří již inscenaci viděli, ví, 
že díky tomu, že každá repríza je úplně jiná a stojí za 
to sledovat ve volných improvizacích skvělé herce, 
kteří rozehrávají příběh až do absurdních rozměrů, 
čímž baví diváky i sebe. Po dvou a půlletém úsilí 
se podařilo získat volný termín snad nejznámější, 
v současnosti nejvytíženější herečky Simony Stašo-
vé, která do Luhačovic zavítá koncem měsíce srpna 
s komedií Shirley Valantine. 
Z hudební nabídky vybíráme a určitě doporuču-
jeme navštívit koncert Věry Špinarové, zpěvačky 
s nenapodobitelným hlasem. Mimořádný hudební 
projekt houslisty Pavla Šporcla a slovenské romské 
cimbálové muziky Gypsy Way slibuje strhující ryt-
mus plný vášně a mimořádnou atmosféru na podiu 
i v hledišti. 
Romantický zpěvák Jakub Smolík bude hostem 
v Luhačovicích pro velký zájem již podruhé. V jed-
nání je ještě koncert Radůzy, na kterou v našem 
městě čeká spoustu příznivců. Hlavní zástupce váž-
né a klasické hudby Festival Janáček a Luhačovice 
zaujme svým programem, který již nyní naleznete 
na webových stránkách. Z hudebního klasického 

Denní stacionář součástí jedinečného 

projektu

Místní Charita se připojila k iniciativě občanské-
ho sdružení OMEGA plus, které zajišťuje výrobu 
a především expedici obvazů pro malomocné do 
Indie a Afriky. V denním stacionáři byla v minulém 
týdnu uspořádána praktická hodina s radami, jak 
se do programu zapojit.
Paní Horáková z farnosti Veselí nad Moravou uká-
zala zájemcům, jak mají svrchní obvazy vypadat.
„O malomocné (nemocné leprou) se v zahraničí 
starají sestry Boromejky. Jde především o části 
Indie a Afriky. Tento druh lepry je léčitelný, přes-
to jsou lidé takto postižení izolovaní od komunit. 
Jsou to místa, kde chybí jakákoliv sociální síť. 
Námi vyrobené obvazy jsou svrchní a nemocní si 
je berou i domů na převazy. Tyto oblasti jsou totiž 
tak chudé, že si rány nemají čím obvázat. Každé 
drobné zranění na kůži je velmi bolestivé a v horku 
(v oblastech je 35–40 °C) se špatně hojí,“ vysvětli-
la Vlasta Horáková z farnosti Veselí nad Moravou.
Paní Horáková přivezla do Luhačovic i několik 
cívek příze, aby si pletení mohli případní zájemci 
vyzkoušet. Při práci je nutno dodržet druh materi-
álu – přírodní bavlněná příze, sílu jehlice a rozmě-
ry obvazů.
„V naší farnosti to máme rozdělené tak, že někdo 
plete a někdo přispívá na materiál a následnou 
distribuci, tu tvoří velmi podstatná částka. Přízi 
kupujeme většinou v přádelnách. Když obvazy 
od lidí přeberu, musím je důkladně prohlédnout, 
aby tam nezůstaly kovové části, měli bychom pak 
problémy s detektory na letišti. Přetříděné obvazy 
posílám dalšímu člověku, který zajišťuje proclení 
a následnou distribuci,“ dodává Vlasta Horáková.
Pod občanské sdružení OMEGA plus, které má 
sídlo v Kyjově, spadá asi 700 pletařek ze 180 míst 
především z jižní Moravy. Loni bylo do ohrožených 
oblastí vyvezeno 55 700 svrchních ručně pletených 
obvazů.
„Je to naše soukromá aktivita a nechceme, aby se 
do toho lidé zapojovali masově. Náklady na letec-
kou dopravu jsou v řádech stovek tisíc korun, které 
musíme také sami fi nancovat. Pak nás mrzí, že lidé 
v jakési euforii volají, že by se připojili a já je musím 
odmítnout, protože nemám peníze na distribuci 
obvazů,“ vysvětluje Vojtěch Výleta z občanského 
sdružení OMEGA plus.

Olga Skovajsová
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Úspěšný dorostenec 

žánru určitě stojí za to připomenut loňské zahá-
jení a letošní navázání na přenos záznamů oper 
z Metropolitní opery New York. Podrobný program 
a anotace k operám byly publikovány v minulém 
čísle Luhačovických novin, proto jen pro připome-
nutí názvy oper, které se letos v našem kině budou 
promítat: Tosca – Giacomo Puccini, Don Giovanni  
– Wolfgang Amadeus Mozart, Madam Butterfl y 
– Giacomo Puccini, Bohéma – Giacomo Puccini, 
Carmen – Georges Bizet, Aida – Giuseppe Verdi. 
Samozřejmě nechceme zapomenout na nejmenší 
diváky, pro které je připraven pořad s oblíbenou 
Míšou Růžičkovou Narodil se drak. Budeme pokra-
čovat i v osvědčených dětských představeních. Děti 
se už dnes mohou těšit na hudební pohádku Jak se 
bubnuje na princezny v podání Slováckého divadla 
Uherské Hradiště, ve které si zazpívají a zahrají. 
Součástí příběhu jsou písničky s hudbou Jiřího 
Pavlici na motivy lidových písniček z moravského 
Slovácka.
Programovou nabídku jsme se snažili sestavit tak, 
aby byla pestrá a každý si v ní mohl vybrat. Sledujte 
podrobnou měsíční nabídku našich kulturních pro-
gramů a přijďte k nám za kulturou a novými zážitky.

Regina Bittová, Hana Slováková

Dorostenec Štěpán Mudrák obsadil v prvním závodě 
Českého poháru v lyžařském orientačním běhu na 
krátké trati v sobotu 19. 1. 2013 ve Vrbně pod Pradě-
dem čtvrté místo. Závod se jel v lesních partiích mezi 
Andělskou Horou a Vrbnem. O první místo přišel 
díky hrubé tříminutové chybě v postupu na druhou 
kontrolu, kdy neodhadl vzdálenost křižovatky, na 
které musel odbočit. Náladu si však spravil hned ten 
samý den večer, kdy se jel druhý závod Českého pohá-
ru v nočním lyžařském orientačním běhu ve sprintu, 
který byl umístěn do prostoru mapově náročných 
paralelních remízků s hustou sítí stop na loukách 
nad městem. Štěpán závod vyhrál s náskokem jedné 
minuty před Vojtou Matušem, studentem místního 
sportovního gymnázia ve Vrbně p. P. Úspěšný víkend 
završil v neděli 20. 1. 2013 na MČR na klasické trati 
bezchybným absolvováním závodu. Vybojoval zla-
tou medaili a stal se mistrem ČR v LOB v kategorii 
dorostenců pro rok 2013. Tyto závody byly zároveň 
nominačními na Mistrovství Evropy dorostu, které 
se koná 11. – 18. 2. 2013 nedaleko města Madona 
v Lotyšsku. Popřejme Štěpánovi hodně sil v závěreč-
né části přípravy na tento šampionát.

Roman Horyna, trenér DR
Štěpán Mudrák je opravdovým univerzálem v orientačních 
sportech. V roce 2012 získal na MČR v OB dvě stříbra (sprint 
a krátká trať) a dvě zlata (klasická trať a štafety). K tomu 
má bronzovou medaili ze štafet na Mistrovství Evropy doros-
tu ve Francii. Stříbrnou medaili z MČR má ale i ze závodů 
MTBO, tedy orientačního závodu na horských kolech. Svou 
sbírku završil ziskem zlata v lyžařském orientačním běhu 
a nominací na ME dorostu v LOB. Blahopřejeme.

fi nance na druhou léčbu a ještě jsme neskončili,“ 
vysvětlila Veronika Záhorská, ředitelka občanské-
ho sdružení Korunka Luhačovice.
Už v pondělí odjede Dorotka s maminkou a babič-
kou do slovenských Piešťan. Tam Dorotka pod-
stoupí první čtrnáctidenní intenzivní rehabilitaci. 
Čeká ji tam spousta práce. Denně podstoupí celou 
řadu rehabilitačních cvičení, která jsou přímo pro 
ni sestavena. Bude to Vojtova metoda, Bobatho-
va metoda, masáže, kyslíková terapie. V ideálním 
případě by tuto léčbu měla Dorotka podstoupit 
třikrát do roka. Jeden léčebný cyklus stojí dva 
tisíce euro. Náklady spojené s pobytem si rodina 
hradí sama.
„V okrese Zlín je 116 sborů dobrovolných hasičů, 
což představuje 6 500 hasičů včetně dětí, kteří se 
do této akce pustili s velkým nadšením a malou 
Dorotku podpořili. Od poloviny listopadu pro-
bíhají ve všech sborech výroční valné hromady, 
kde si mohli hasiči zakoupit textilního maskota 
– Panenku Korunku. Na některých místech se 
zorganizovalo vybírání peněz takzvaně do čepi-
ce. Nebo jeden z hasičů obešel kolegy z vesnice. 
Již dříve byla předána částka přesahující sto tisíc 
korun, dnes předáváme rodině necelých 91 tisíc 
korun,“ uvedl Josef Bernátík, starosta Okresního 
sdružení hasičů Zlín.
„My jsme se původně chtěli jen zeptat, jestli by 
nám Korunka Luhačovice mohla nějak přispět. 
Manžel navštívil paní Záhorskou a ta nám okamži-
tě vyšla vstříc, protože luhačovičtí hasiči pomáhají 
Korunce od samého začátku. Očekávám, že léčba 
Dorotku posune dál. Kdyby se měla ve výsledku 
třeba jen posadit, tak to pro nás bude zázrak,“ svě-
řila se maminka Dorotky, Michaela Obadalová.

Olga Skovajsová

lu. V pátek 14. 6. přivítáme slovenský divadelní 
soubor Trenčianske hradné divadlo s komedií 
M. Gavrana Všetko o ženách a poslední den se 
mohou hosté těšit opět na komedii s názvem Dady 
box, již přiveze pražský divadelní soubor Post scrip-
tum. Věříme, že i když nebudou na plakátech zářit 
jména mediálně známých herců, bude hlediště 
Lázeňského divadla zaplněno do posledního místa 
a že Luhačovičtí přijdou podpořit nejen svoje míst-
ní divadlo, ale také zhlédnout divadelní kus „kum-
štýřů z ochoty“ z Prahy či Trenčína.
Třetím plánovaným projektem, který je zatím v jed-
nání, by mohlo být zářijové Souznění, jež by rovněž 
v některý prodloužený víkend prezentovalo třeba 
slovenský folklor nebo vybrané představení ze slo-
venské renomované divadelní či hudební scény.
Svoje stálé místo má vyhlášený Festival Janáček 
a Luhačovice, který letos vstoupí do 22. ročníku 
a opět po roce nabídne hudbymilovným hostům 
zajímavé osobnosti z hudebního světa. Festival 
zahájíme 15. července v 16.30 hodin u busty Leo-
še Janáčka. Poté bude následovat v 19.30 hodin 
Zahajovací koncert v Městském domě kultury 
Elektra, kde v podání Filharmonie Bohuslava Mar-
tinů zazní výběr Slovanských tanců A. Dvořáka 
a Lašských tanců L. Janáčka. Další čtyři festiva-
lové večery se uskuteční do 19. 7. v Lázeňském 
divadle. Bude k nim patřit koncert fenomenální-
ho hornisty Radka Baboráka, jenž se představí 
s klavíristou Karlem Košárkem a dalšími kolegy 
v  Baborák Ensemblu, recitál německé houslistky 
Sophie Jaffé, společný koncert předního jazzmana, 
fl étnisty a skladatele Jiřího Stivína se smyčcovým 
kvartetem Beladona Quartet a v neposlední řadě 
recitál světově proslulého slovenského tenoristy 
Miroslava Dvorského. Ani letos nebude při festi-
valu chybět doprovodný program, např. zajímavá 
beseda s janáčkologem prof. Milošem Štědroněm 
a prohlídka lázněmi s odkazem na historické poby-
ty Mistra Janáčka, kterou připraví PhDr. Petráko-
vá s Luhačovickým okrašlovacím spolkem Calma. 
Již nyní evidujeme několik desítek rezervací nejen 
na vstupenky, ale také na abonentky festivalových 
koncertů. Proto zájemci o krásné koncerty by 
neměli dlouho otálet s objednávkou na kulturním 
oddělení akciové společnosti Lázně Luhačovice.
Další cyklus koncertů připravuje Akademie Vác-
lava Hudečka od 29. 7. do 9. 8., kde se kromě 
nadějných účastníků představí i Janáčkův komor-
ní orchestr Ostrava, komorní orchestry Musica 
Minore a Barocco sempre giovane. Jako sólisty 
přivítá Václav Hudeček sopranistky Janu a Hanu 
Jonášovy, harfi stku Kateřinu Englichovou a trum-
petistu Vladimíra Rejlka. 
Od 18. do 24. 8. se mohou hosté opět těšit na Diva-
delní Luhačovice, pro které připravuje jejich prezi-
dent Miloslav Mejzlík zajímavý program. Přehlíd-
ku komorní divadelní tvorby otevře komediálně 
laděná hra Ještěrka na slunci s Hanou Maciucho-
vou a Jaroslavem Satoranským. 
Těšíme se na vaši návštěvu v Lázeňském divadle. 

Milena Hrbáčová, kulturní manažerka

Kulturní léto v lázních

Z každoroční programové nabídky Kulturního 
léta vyčteme, že nejvíce programů bývá v prázd-
ninových měsících červenci a srpnu. Abychom 
trochu vyvážili nabídku v ostatních měsících, 
připravili jsme dva nové projekty na měsíc červen 
a uvažujeme o dalším na září. 
Pro první červnový týden od 3. do 8. 6. je naplá-
nováno Setkání řezbářských mistrů s názvem 
Krása v dřevě ukrytá. Při této týdenní akci se před-
staví osm řezbářů, kteří se po mnoho let účastní 
různých řezbářských sympozií nejen doma, ale 
i v zahraničí. Patří k nim Z. Matyáš, M. Cigánek 
a J. Šlégl z našeho kraje, dále M. a J. Pecháčkovi, 
P. Eschler, A. Suchan a T. Wurst. Vzhledem k tomu, 
že v našem městě působí již po mnoho let SOŠ 
Luhačovice, jejímž jedním z oborů je také Umě-
leckořemeslné zpracování dřeva, a jelikož tyto 
mladé studenty velmi úspěšně vede právě Zdeněk 
Matyáš, budou se tři z nich, a to T. Naňák, D. Fer-
dicz a M. Bořuta, na setkání rovněž prezentovat.
Po celý týden budou moci lázeňští hosté v parku 
u hudebního altánu v blízkosti Jestřabí sledovat 
přeměnu krásného přírodního materiálu v umě-
lecké dílo. Zadané téma je Pramen života a krá-
sa umění. Součástí bude i doprovodný program, 
při kterém pobaví hosty každé odpoledne od 15 
hodin například dixieland Band Jazzzubs, cimbá-
lová muzika Ženičky, Stanley´s Dixie Street Band, 
cimbálová muzika Olšava či country skupina Přá-
telé. Týdenní setkání vyvrcholí sobotní vernisáží 
a dražbou děl. Po ukončení budou díla vystavena 
do konce září 2013 v prostrou zasklené lázeňské 
kolonády .
Další červnový prodloužený víkend 13., 14. a 15. 
6. bude patřit Lázeňské divadlo ochotnickým diva-
delním souborům. Při tomto zkušebním nultému 
ročníku Luhačovické divadelní sešlosti se představí 
tři divadelní soubory. Prvním z nich bude domácí 
divadelní soubor Jednou za rok?, který uvede ve 
čtvrtek 13. 6. v novém obsazení svoji Luhanove-

Dorotku vyprovodil hasičský automobil

Co mají společného maskot Panenka Korunka, 
dobrovolní hasiči Zlínského kraje a dvouletá 
Dorotka Obadalová? Divili byste se, ale hodně.
V listopadu 2012 vyhlásilo občanské sdružení 
Korunka Luhačovice sbírku pro Dorotku Obada-
lovou, dceru luhačovického dobrovolného hasi-
če Michala Obadala. Dorotka od narození trpí 
vícenásobnými vrozenými vadami, které vyžadují 
nákladnou léčbu. Ve dvou a půl letech je na úrovni 
osmiměsíčního dítěte.
„Na prosincovém Vánočním koncertě jsme Oba-
dalům předali peníze na první léčbu, jednalo se 
o padesát tisíc, které jsme získali prodejem naše-
ho maskota – Panenky Korunky. Ta se prodávala 
například před radnicí na Vánočním jarmarku 
a na Vánočním koncertě. V tuto chvíli máme 

Smlouvy o nájmu hrobových míst

Technické služby Luhačovice informují všechny 
nájemce hrobových míst pohřebiště v Luhačovi-
cích, že v měsíci březnu 2013 budou rozesílány 
smlouvy o nájmu hrobových míst na dalších deset 
let. Případné změny k těmto smlouvám (nová 
adresa, jiný nájemce) oznamte prosím písemně 
nebo e-mailem (fakturace@seznam.cz) na Tech-
nické služby Luhačovice.
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Narození
Laura Šimíková
Sára Vymětalíková
Rodičům srdečně blahopřejeme.

Sňatky
Aleš Bartončík a Šárka Machalová
Blahopřejeme.

Výročí narození
Růžena Znorovská  93 let
Miroslav Novosád 85 let
Ludmila Zubatá 88 let
Olga Surá 80 let
Eliška Ištoková 91 let
Gertruda Juříková  88 let
Žofi e Máčalová 87 let
Jindřiška Hájková 80 let
Marie Mikuličková 87 let
Jarmila Moosová 85 let
Ladislav Sadílek 80 let
Anna Rozová 90 let
Marie Duppalová 92 let
Božena Švadleňáková 85 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

Úmrtí
Božena  Semelová 77 let
Marie Coufalíková 55 let
Marie Kadlčková 91 let
Jiří Šafář 88 let
Anežka Hubáčková 91 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.

Vzpomínka
Děkujeme za slova útěchy 
a květinové dary všem, 
kteří se přišli rozloučit 
s mou drahou manželkou, 
maminkou, babičkou 
paní Marií Coufalíkovou, roz.Valáškovou.  

Zarmoucená rodina.

Oznámeni a inzerce

VÝUKA / DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY
v pohodové atmosféře zábavnou formou, 
obzvláště vhodnou pro „věčné začátečníky“.
Úroveň: začátečník, mírně a středně 
pokročilý, gramatika, obecná konverzační 
témata, obchodní angličtina.

Více info na tel.: 605 536 747

Vzpomínka
Dne 1. 3. 2013 uplynou 3 smutné 
roky ode dne, kdy nás navždy
 opustil milovaný manžel, 
tatínek a dědeček 
pan Ing. František Anders. 
   

Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Vzpomínka
Dne 26. března uplyne 
již 15 let od doby, 
kdy jsme se naposled rozloučili 
s naší maminkou a babičkou
paní Boženou Kovaříkovou.
   

Za vzpomínku na ni všem děkují synové Alfred 
a Zdenek s rodinami.

Vzpomínka
Dne 15. ledna 2013 uplynulo 
15 let, kdy neočekávaně zemřela 
naše maminka 
paní BOŽENA KRANZOVÁ,

a dne 10. března 2013 to bude 
již 18 let, co nás rovněž bez slůvka 
rozloučení opustil náš tatínek
pan KAREL KRANZ.

Na milované rodiče s láskou stále 
vzpomínají dcery Jana a Božena 
s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Dne 28. 3. by se dožil 90 let 
náš tatínek a dědeček 
pan Josef Semela a zároveň si 
připomínáme 21 let od jeho úmrtí.

Stále vzpomínají dcery s rodinami.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
LUHAČOVICE

na školní rok 2013/2014
Koná se ve dnech 26. a 27. března 2013 v době 

od 13.00 do 16.00 hodin v prvním pavilonu MŠ.
Rodiče si přinesou:

občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou 
žádost o přijetí, potvrzené vyjádření lékaře.

Tiskopisy ke stažení a kritéria pro přijetí
 na www.ms.luhacovice.cz.

Ředitelka školy poskytne informace o mož-
nosti zapsat Vaše dítě do logopedické třídy.

Vzpomínka
Dne 10. března vzpomene 
5. výročí úmrtí 
pana Jana Hetmera. 

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Dne 12. března uplynulo 
23 let od doby, kdy nás navždy
opustil náš tatínek 
pan Alois Rak.

Dne 29. května bude tomu 20 let, 
co nás opustila naše maminka 
paní Anežka Raková.

Na milované rodiče s láskou 
vzpomínají: dcera Marta 
a syn Petr s rodinami.

Rada městyse Pozlovice vyhlásila
K O N K U R S
na funkci ředitele/ředitelky Základní 
školy Pozlovice, okres Zlín.
Bližší informace získáte na www.pozlovice.
cz nebo na tel. 577 113 071.

Ztráty a nálezy 2012 (2013)
září: mobilní telefon, kolo, říjen: mobilní telefon, 
fi nanční obnos, listopad: klíče, leden: kufr, batoh.
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice.
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Stavební fi rma „Poluss“ 
sídlo v Luhačovicích. 
Provádí:  • zateplení bytů

• rekonstrukce bytů

• provedení zámkové dlažby

Mobil: 603 827 853, pevná linka: 577 336 523 

www.zdravy-kramek.cz
AKCE BŘEZEN: při nákupu nad 400 Kč 

dovoz až domů (platí pro okres Zlín). 
Nabízíme: zdravé oleje, bezlepkové 
potraviny, produkty „Víte, co jíte“.

info@zdravy-kramek.cz, tel. 777 979 791 
Tereza Koudelová

v neděli 31. 3. 2013
Zveme vás na VELIKONOČNÍ BRUNCH

s neomezenou konzumací 
velikonočních a regionálních jídel

(telecí, králičí, mladá kuřátka, velikonoční nádivka,
mazanec a beránek a spoustu dalších pokrmů)

welcome drink (slivovice, hruškovice…)
cimbálová muzika

malování a prodej kraslic

BONUS NAVÍC:
2hod. vstup do nejluxusnějšího wellness centra 

v Luhačovicích

Navštivte vyhlášenou Francouzskou restauraci a nechejte se hýčkat v luxusním
wellness centru. Končí doba půstu a nastává čas hodů, dobrého jídla a veselí.

Vzhledem k omezenému počtu míst doporučujeme včasnou rezervaci:
tel. 577 120 700 | e-mail: alexandria@lazneluhacovice.cz | www.HotelAlexandria.cz

cena na osobu 590 Kč

VELIKONOČNÍ HODOVÁNÍ V ALEXANDRII

V době půstu pro vás v březnu připravujeme NETRADIČNÍ SPECIALITY Z ČESKÝCH RYB.



Pátek 1. 3. 19.00 
Babovřesky / PREMIÉRA / Komedie ČR 

Sobota 2. 3. 18. 00 
Záznamy oper z Metropolitní opery New York 
Tosca / Giacomo Puccini

Neděle 3. 4. 16.00 
Pí a jeho život / PREMIÉRA / Dobrodružný USA 

Středa  6. 3. 19.00 
Babovřesky / Komedie ČR 

Sobota 9. 3. 19.00 
Martin a Venuše / PREMIÉRA / Komedie ČR

Neděle 10. 3. 16.00
Čtyřlístek ve službách krále / PREMIÉRA / Rodinný ČR 

Sobota  16. 3.  19.00 
Babovřesky / Komedie ČR 

Pátek  22. 3.   19.00 
Babovřesky / Komedie ČR 

Neděle  24. 3.  16.00
Čtyřlístek ve službách krále / Rodinný ČR 

Středa  27. 3. 19.00 
Babovřesky / Komedie ČR 

Pátek 29. 3. 19.00
Renoir / PREMIÉRA
Životopisný Francie 

Pátek  29. 3. 16.00   
Čtyřlístek ve službách krále / FILMÁSEK / Rodinný ČR 
5 vylosovaných vstupenek vyhrává věcnou cenu

Sobota 30. 3. 19.00
Martin a Venuše / Komedie ČR 

Neděle 31. 3.    16.00 
Mocný vládce OZ / PREMIÉRA / Dobrodružný USA 

Program SAS 
5. 3.      15.00 klubovna 

Program, přines nejoblíbenější recept
12. 3.    14.00 odjezd autobusem z nádraží 

Návštěva domova důchodců
18. 3.    8.00 sraz na nádraží 

Divadlo
26. 3.    15.00 klubovna 

Velikonoční výzdoba, materiál s sebou
2. 4.     15.00 klubovna 

Cvičení
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 kam v Luhačovicích  
Pátek 1. 3. 19.30
Everggreeny pro vás
 Alexandria, night club

Pátek 8. 3. 19.30
Elton John revival
 Alexandria, night club

Sobota 9. 3. 15.00
Koncert Dívčího saxofonového orchestru z Luha-
čovic
 Hala Vincentka

Pátek 15. 3. 19.30
Šanson & jazz s Ivou Kevešovou
 Alexandria, night club

Neděle 17. 3. 19.00
Divadelní představení Autobus na lince 21 
/ Tomáš Šulaj v 8 rolích 
 Kinosál MěDK Elektra  

Pátek  22. 3. 18.00  
Koncert ZUŠ 
 MěDK Elektra sál Rondo

Pátek 22. 3. 19.30
Taneční skupina Vamos Band
 Alexandria, night club

Úterý 26. 3. 19.00
Divadelní komedie / Vyhazovači / Divadlo Radka 
Brzobohatého Praha
V hlavní roli Ondřej Brzobohatý. 
 MěDK Elektra sál Rondo

Pátek 29. 3.   od 13.30 do 17.00
Kouzlo lidové tradice Velikonoc
Kraslice, keramika, vizovické pečivo, medové veli-
konoční perníčky, lidové výrobky ze šustí, proutěné 
výrobky a další.  Hraje Záleská cimbálová muzika.
 Hala Vincentka 

Pátek 29. 3.  19.30
Medicimbal
 Alexandria, night club

Sobota 30. 3. 19.30
Žena vlčí mák / N. Chatelet
Hraje: Hana Maciuchová
 Lázeňské divadlo

Neděle 31. 3. 15.00
Zpívání u Vincentky
Dívčí pěvecký sbor Valašského souboru Kašava a CM 
Mladá Kašava ze Zlína
 Hala Vincentka

Každé úterý  19.30
Večer poslechových melodií 
 WH Alexandria, night club

Každá sobota  19.30
Taneční večer 
 WH Alexandria, night club

Připravujeme: 

Čtvrtek 4. 4. 19.00
Koncert Věry Špinarové se skupinou Adama Pavlíka
 MěDK Elektra sál Rondo            

Sobota 13. 4. 16.00 
Program pro děti /Narodil se drak / Míša Růžičková 

 MěDK Elektra sál Rondo            

Neděle 14. 4.        19.00    
Stand- up comedy / Na stojáka / Lukáš „Tydýt“ 
Pavlásek aj.
 MěDK Elektra sál Rondo            

Sobota 27. 4. 19.00     
Divadelní komedie / Poprvé vdaná / Táňa Medvecká
 Kino Elektra MěDK Elektra      

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. 3. 2013.

CHARITA SVATÉ RODINY

Od 9.30 do 11.30. Vstup 20 Kč. Denní stacionář 
CHSR, Hradisko 100, Strahov, Holubyho 383

4. 3. Sváteční slovo /P. Václav Fojtík 
6. 3. STRAHOV/ Sváteční slovo /P. Václav Fojtík  
11. 3. Keramická dílna, ovečka
13. 3.  Mutifunkční centrum Pozlovice/Historie svateb nejen 

na Luhačovském Zálesí/L. Skládalová
18. 3. Trénink paměti 
20. 3. STRAHOV/Posezení s kytarou a zpěvem
25. 3. Burza receptů, velikonoční recepty  
27. 3. STRAHOV/Hračky z naší půdy, návštěva výstavy 
Další informace mobil: 739 344 052, 731 646 717, 
pevná linka: 577 132 363

Kino Elektra
Sobota 9. 3.  od 14.00 do 17.00,  DDM
Dílničky jarních dekorací
Ceny od 30 do 130 Kč.
Úterý 12. 3.  od 14.45 do 15.45, tělocvična ZŠ Luhačovice
Sportovní klání tříd ve vybíjené
Pro žáky 4. 5. tříd, přihlášky 10členných týmů do 8. 3., 
vstup v obuvi se světlou podrážkou, startovné 20 Kč/hráč. 
Středa 20. 3. 18.00, sraz u zámku
Bludičkový průvod – Broučci 
S sebou svítící lampion.
Čtvrtek 28. 3.  10.00,    nádvoří zámku
Hledání velikonočního zajíčka 
Poplatek 20 Kč/osoba. S sebou špekáček, chleba a pití. 
Přihlášky do 26. 3. 
Čtvrtek 28. 3.  14.00,    zámek
Holky v akci – pečení, tvoření
Přihlášky předem do 26. 3. Poplatek 40 Kč/osoba.
Pátek 5. 4.   19.00,    zámek, knihovna
Noc s Andersenem
Přihlášky předem do 29. 3. Poplatek: 30 Kč/osoba/spaní.   

KLUBÍK
X–BOX v Klubu, pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, 
od 14.00 do 16.00 hod., rezervace předem
Pátek 8. 3. od 14.30
„MISTR v X–BOXu“
ve sportovních disciplínách pětiboje. S sebou: pohodlné 
oblečení, chuť soutěžit a dobrou náladu. 
Pro všechny soutěžící budou připraveny ceny. 
Startovné 20 Kč/osoba. Přihlášky předem do 16. 3.

AKCE V KLUBÍKU
Program pro maminky s dětmi, 
vždy od 10.00 do 11.00 v klubovnách DDM Luhačovice
11. 3. Vychováváme děti a rosteme s nimi, 
beseda / Jitka Ponczová 
19. 3. Výtvarné tvoření, 
20 Kč (členové Klubíku), 40 Kč (ostatní)

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

Akce DDM březen

LUHAČOVICKÁ ZABIJAČKA 
U PŘEHRADY

I. ročník hodování do sytosti
Sobota 16. 3. 2012 od 10 do 16 hodin 

prostory u hráze Luhačovické přehrady

Těšte se na … řezníky v akci, místní zabijačkové speciality, 
pohanková nebo zemáková jelítka, bobkovů máčku,“ 

povidlové koláče, soutěže – třeba v broušení nožů, 
cimbálovou muziku, dětský program. Každý příchozí je zařazen 

do soutěže o hodnotné ceny. Vstup zdarma.
Více informací o akci na www.resort-luhačovice.cz

Muzeum luhačovického Zálesí vás zve 
v březnu na programy, spojené s výstavou 
Hračky ze staré půdy:
Ve dnech 14. a 15. 3. 2013 proběhne výtvarná dílna 
pro školy a pro veřejnost Vynášení zimy ze Zálesí 
– během programu si návštěvníci vyrobí panenku ze 
slámy a textilních odstřižků.
28. 3. 2013 zveme v 10.00 hodin a v 15.00 hodin 
zájemce na komentované prohlídky výstavy hraček. 
Výstava potrvá do 21. dubna. Bližší informa-
ce ohledně programů na www.muzeum-zlin.cz, 
na čísle 725  320 567, anebo přímo v Muzeu 
luhačovického Zálesí.  
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