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O rostoucí oblibě venkovních akcí a míst k se-
tkávání svědčí i hojná účast na Svatováclavském 
jarmarku v sobotu 28. října. „V loňském roce 
jsme zkusili tento jarmark poprvé. Potěšil nás 
jeho pozitivní ohlas i to, že o kvalitní výrobky far-
mářů a řemeslné výrobky byl takový zájem. Letos 
jsme se rozhodli jej zopakovat a i díky krásnému 
slunečnému počasí se opět vydařil a lidé byli spo-
kojeni. Sledujeme nárůst zájmu o venkovní akce 
a určitě budeme hledat nové možnosti jak jar-
marky v Luhačovicích rozšířit,“ shrnula Gabrie-
la Gergelová z Městského domu kultury Elektra. 
Pro děti si Dům dětí a mládeže Luhačovice při-
pravil nápadité hry inspirované podzimem, ovo-
cem, výrobu květin z kaštanů a další. O tom, že 
některé farmářské produkty byly skutečně dob-
ré, svědčilo i to, že některé stánky byly ještě před 
koncem vyprodány. „Zkouším srnčí klobásky, 
vloni jsem zde nakoupila uzené maso a škvarky  
a moc jsme si pochutnali. Zvažuju ještě nákup do-
mácího jogurtu, vypadá lákavě a prozatím s ním 
nemám žádnou zkušenost,“ konstatovala jedna 
z návštěvnic jarmarku. V programu vystoupila 
historická skupina Nos Omnis a orientální ta-
nečnice z domu dětí. 
Osobnost svatého Václava, patrona naší země, 
připomenula slavnostní mše svatá, kostel roze-
zvučely tóny varhanního koncertu. 
Dobrá nálada, klid a pohoda přímo vyzařovala 
z pořadu Dobrá zpráva v písních, který připra-
vil pan Dalibor Turza se svými spolupracovní-
ky ze sboru Církve bratské Zlín. Zde se divákům 
představily skupiny Aquastic z Luhačovic, No 
Tiketos Brno, Ludo Vladár a dívčí soubor Ashi-
ra. Posluchači mohli návštěvou tohoto pořadu  
a nákupem panenky Korunky podpořit občan-
ské sdružení Korunka Luhačovice, které dlou-
hodobě podporuje nemocné a opuštěné děti.

Svatováclavský jarmark 
s pozitivním ohlasem

lička, od nějakých 10 let. A byla to doba, sou-
bor vedla paní Haluzová, jezdili jsme téměř kaž-
dý rok do zahraničí, i když tenkrát to nebylo tak 
jednoduché. Tak ona vždycky dokázala zařídit 
nějaký zájezd, procestovali jsme téměř celou Ev-
ropu. Největší zážitek, … to je těžko říct, protože 
když jste dítě, tak to vnímáte všechno úplně jinak 
než potom v dospělosti. Každopádně audience  
u papeže Jana Pavla II. byla podle mě úplně tako-
vý největší vrchol s nejznámější osobností celosvě-
tovou,“ zavzpomínala současná vedoucí souboru 
Eva Dohnalová. Za dlouhých padesát let prošly 
souborem stovky tanečníků, zpěváků, hudební-
ků a dobrovolných nadšenců. 
„Soubor vždy spolupracoval i s externími chore-
ografy a tanečníky (Věra Svobodová, manželé 
Perůtkovi, manželé Čumpelíkovi, Hana Galetko-
vá, Hana Sluštíková a mnozí další). Velké díky 
taky patří Blance Petrákové za dlouholeté vedení 
souboru, díky níž děti posbíraly spousty ocenění 
na prestižních folklorních soutěžích a staly se 
laureátem 58. ročníku MFF Strážnice 2003,“ 
píše v historii souboru jeho bývalá členka Hana 
Klenk. 
Pódium zaplněné dětmi a mladými lidmi, které 
folklor baví a přináší jim radost, nás přesvědči-
lo, že folklor v Luhačovicích má svoje místo a vel-
mi nadějnou budoucnost. „Po dnešním koncertu 
jsem velmi spokojená, můžu říct, že děti mě vel-
mi mile překvapily a potěšily, protože nácviky ně-
kdy neberou velmi vesele a musíme je do toho ob-
čas trošku nutit, ale vystoupení si velmi užívají  
a baví je. Já jsem moc ráda, že děti chodí do Zálesí 
a že s nimi můžeme absolvovat takové pěkné kon-
certy jako dneska. Teď přijímáme nově do skupin-
ky, kterou povede Andrea Knotková, děti od 3 do  
5 let. Do starší skupinky přijímáme individuálně 
po domluvě. Kdo chce, tak se může přijít v úterý na 
nás podívat na zkoušky, které probíhají v Základ-
ní škole v Luhačovicích, ve velké tělocvičně a v malé 

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou další, tentokrát už 
listopadové číslo Luhačovických novin. Jeho 
součástí je i vložený list, ve kterém jsme si 
Vás dovolili oslovit s dotazníkem. Jeho cílem 
není jen zjistit, jak se Vám ve městě žije, s čím 
jste spokojeni nebo naopak co Vás trápí, ale 
zároveň i zjistit Vaše představy a návrhy na 
to, co udělat ještě lépe, a jakým směrem se 
v budoucnu ubírat. Závěry z tohoto šetření 
budou zpracovány do tvořícího se Programu 
rozvoje města Luhačovice, který by měl být 
hlavním dokumentem při rozvoji města v dal-
ším desetiletí. Přicházíme s ním právě v oka-
mžiku, kdy se připravuje v rámci celé EU nové 
sedmileté plánovací období, které nám nabíd-
ne další možnosti čerpání různých dotací.
Chci Vás poprosit o trochu Vašeho volného 
času a požádat Vás o vyplnění dotazníku. Kro-
mě oslovení Vás, občanů Luhačovic, oslovuje-
me také neziskové organizace a podnikatelské 
subjekty, které na území našeho lázeňského 
města působí. Chceme získat opravdu co nej-
širší a nejobjektivnější pohled na to, kam by se 
naše lázeňské město mělo ubírat.
Věřím, že k této naší prosbě přistoupíte od-
povědně a i díky vyplnění tohoto dotazníku  
a vyjádření Vašich názorů a návrhů budeme 
moci zpracovat Program rozvoje města tak, 
abychom jej v příštích letech opět posunuli  
o významný krok vpřed. Ještě jednou Vám dě-
kuji a přeji úspěšné listopadové dny.

František Hubáček, starosta

Slavnostními koncerty si současní i bývalí čle-
nové souboru Malé Zálesí v sobotu 12. října při-
pomenuli 50. výročí založení souboru. Oslavy 
tradic, folkloru se musely obejít bez zakladatelky 
souboru paní Věry Haluzové, která se pro nemoc 
nemohla zúčastnit. I když její jméno a společné 
zážitky při různých vystoupeních doma i zahra-
ničí byly ve vzpomínkách mnohokrát zopaková-
ny. Práci pro děti v Malém Zálesí ona i její zesnulý 
manžel Jan Haluza zasvětili celý život. Z podkla-
dů sesbíraných paní Haluzovou, z jejích choreo-
grafií, lidského nadšení čerpá soubor dodnes.
„Já jsem začala tančit v Zálesí relativně odma-

Folklor na Zálesí žije

tělocvičně v úterky mezi 17. a 18. hodinou,“ zhod-
notila Alena Kotišová, která vede v Zálesí děti. 
Vítáni v souboru jsou i zájemci o folklor ve věku 
od 15 do 25 let do skupiny, kterou vede Marce-
la Semelová. 
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Zprávy z 16. schůze Rady města  
Luhačovice konané 17. 9. 2013

RML schválila použití investičního fondu Zá-
kladní školy Luhačovice, příspěvkové organi-
zace, ve výši 62 000 Kč na opravy související  
s prováděným zateplením ZŠ II a na opravu 
pískoviště včetně přístupového chodníku.
RML doporučila ZML zřízení věcného břemene 
na pozemcích parc. č. 2685/1, 2453/18, 2453/20, 
2453/4, 2453/3, 2671/4, 2650/2, 2453/6  
a 2650/1 k. ú. Luhačovice pro umístění stavby 
„Přípojka přírodní minerální vody pro LLD Pra-
ha“ ve prospěch Anny Kneblové, tř. Kosmonau-
tů 1021/12, 779 00 Olomouc 9, za jednorázovou 
úplatu 43 187,50 Kč + příslušné DPH. (Jedná se 
o pozemky v Pražské čtvrti.)
RML doporučila ZML schválit zřízení věcné-
ho břemene na pozemcích města st. pl. 183/4, 
parc. č. 2443/1, 2443/25, 2443/8, 2947, 688/1, 
689/3, 689/8, 689/9, 734/2, 2947 k. ú. Luha-
čovice pro umístění stavby Metropolitní optic-
ké sítě ve prospěch firmy Orthodox networks, 
s. r. o., za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm  
+ příslušné DPH. (Jedná se o pozemky od Merku-
ru kolem pošty po ul. Dr. Veselého až po bývalou lé-
kárnu „Najáda“.)
RML schválila zveřejnění záměru města prona-
jmout část pozemku st. pl. 25/1 k. ú. Luhačovice 
o výměře 18 m2 za účelem vybudování odstavné 
plochy pro parkování osobního vozidla. (Jedná se 
o pozemek v ulici Branka u domu č. p. 156.)
RML neschválila zveřejnění záměru města pro-
dat část pozemku parc. č. 505/33 k. ú. Luhačo-
vice o výměře 86 m2. (Jedná se o pozemek v ulici 
Úprkova u domu č. p. 328.)
RML schválila zveřejnění záměru města prona-
jmout Fotbalovému klubu Luhačovice část po-
zemku parc. č. 108/21 o výměře cca 8 100 m2 
a část pozemku parc. č. 355/1 o výměře 110 m2 
k. ú. Luhačovice na dobu určitou 20 let. (Jedná 
se o pozemky, na kterých je umístěno spodní hřiš-
tě pod halou Radostova.)
RML rozhodla na základě doporučení hod-
noticí komise o výběru nejvhodnější nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na sta-
vební práce Oprava střechy Městské knihovny 
Luhačovice takto: 1) Vyřadit z hodnocení na-
bídku firmy ZLINMAT, s. r. o., K Botiči 1458, 
Praha 10, z důvodu neúplnosti nabídky. Pořadí  
č. 1: FAKT, spol. s r. o., Pozlovice, Hlavní 67, 
763 26 Luhačovice, nabídková cena 1 197 551 
Kč vč. DPH. Pořadí č. 2: TESSPRA CZ, s. r. o., 
687 54 Bánov, nabídková cena 2 327 375 Kč.  
A pověřila starostu města PhDr. Františka Hu-
báčka podpisem smlouvy o dílo s vybraným 
uchazečem  FAKT, spol. s r. o., Pozlovice, Hlav-
ní 67, 763 26 Luhačovice, v souladu s nabídkou 
uchazeče.

Zprávy ze 17. schůze Rady města 
Luhačovice konané 1. 10. 2013

RML doporučila ZML schválit darovací smlouvu 
na převod výpočetní techniky pro výkon agend ob-
čanské průkazy, cestovní doklady z majetku Mi-
nisterstva vnitra ČR do majetku města Luhačovi-
ce.
RML schválila navýšení dotace z rozpočtu měs-
ta na rok 2013 o 40 000 Kč Domu dětí a mládeže 

Upozornění finančního odboru

Oznámení

Finanční odbor města Luhačovice upozorňu-
je všechny poplatníky nebo společné plátce po-
platku za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, kteří do dnešního dne ne-
splnili svou poplatkovou povinnost, aby tak uči-
nili neprodleně, nejpozději do konce kalendářní-
ho roku 2013. Nezaplacené poplatky může správ-
ce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Sazba po-
platku pro rok 2013 činí 600 Kč na poplatníka. 
Dále upozorňujeme, že od roku 2013 se jedná  
o tyto poplatníky:
a) fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt;
b) fyzické osoby, kterým byl podle zákona upra-
vujícího pobyt cizinců na území České republi-
ky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na 
dobu delší než 90 dnů, které podle zákona upra-
vujícího pobyt cizinců na území České republiky 
pobývají na území České republiky přechodně po 
dobu delší 3 měsíců, kterým byla udělena mezi-
národní ochrana podle zákona upravujícího azyl 
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího 
dočasnou ochranu cizinců;
c) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu 
určenou k individuální rekreaci; 
d) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba.
Úhradu poplatku je možno provést: bezhotovost-
ním převodem na bankovní účet města Luhačo-
vice 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 
uvádět správné číslo variabilního symbolu pro 
identifikaci poplatníka. V případě potřeby infor-
mací týkajících se úhrady poplatků kontaktujte: 
paní Evu Majzlíkovou, tel: 577 197 436, e-mail: 
majzlikova@mesto.luhacovice.cz

Oznamujeme, že z důvodu nepředvídaných prací 
na mostním tělese při rekonstrukci stavby „Silni-
ce II/490 Biskupice – Uherský Brod, Újezdec –  
1. etapa Polichno“ bude prodloužena úplná uza-

Luhačovice, příspěvkové organizaci, na poříze-
ní mobilního dopravního hřiště.
RML schválila navýšení dotace z rozpočtu města 
na rok 2013 o 50 000 Kč Charitě Svaté rodiny Lu-
hačovice.
RML schválila navýšení dotace z rozpočtu měs-
ta na rok 2013 o 10 000 Kč folklornímu soubo-
ru Malé Zálesí, občanskému sdružení, na reali-
zaci oslav 50. výročí souboru. 
RML schválila zveřejnění záměru města v rámci 
směny pozemků nabýt do vlastnictví města část 
pozemku parc. č. 644/1 o výměře cca 30 m2 z ma-
jetku Lázní Luhačovice, a. s. (Jedná se o pozemek 
u Slunečních lázní.)
RML doporučila ZML chválit zřízení věcné-
ho břemene na části pozemku parc. č. 649/1  
k. ú. Luhačovice v majetku Lesů České repub-
liky, s. p., pro umístění stávajícího chodníku  
a „Stavby stezky pro chodce a cyklisty“ za jed-
norázovou úplatu ve výši stanovené aktuál-
ním znaleckým posudkem. (Jedná se o pozemek 
v Jurkovičově aleji.)

Po velkých a logických investicích v oblasti cestov-
ního ruchu přišly na řadu finance do jiné oblasti 
– budování sportovišť v místních částech a rekon-
strukce budov vzdělávacích institucí. Velkým kla-
dem bylo vybudování víceúčelových sportovišť ve 
všech třech místních částech, která se stanou mís-
tem her dětí i setkávání občanů těchto částí.
Díky dobře zpracovaným žádostem o dotaci pra-
covníky úřadu byla schválena rekonstrukce MŠ  
a budovy 1. stupně ZŠ. K dofinancování z rozpoč-
tu města je zde téměř 5 mil. Kč. 
Zároveň probíhá kompletní výměna střechy na 
budově městské knihovny, kterou musíme chápat 
jako vzdělávací instituci. A poslední zdánlivá ma-
ličkost na závěr – rada města uvolnila peníze na 
nákup mobilních značek pro dětské dopravní hřiš-
tě v zámecké zahradě. Velmi se tím posílí realizace 
tolik žádané dopravní výchovy.
Všechny tyto investice musíme chápat jako vklad 
města pro mladou generaci.
 R. Lebloch

V Městském domě kultury Elektra se 11. října 
uskutečnila v dopoledních hodinách beseda na 
téma nekalé praktiky podvodníků. Hlavní myšlen-
kou této akce bylo varovat lidi, především seniory, 
před nejrůznějšími způsoby a praktikami podvod-
níků ať už podomního prodeje, nebo přímo v ka-
menných obchodech. Návštěvníci se taky moh-
li dozvědět, jak postupovat v případě, že už něko-
mu naletěli, jak postupovat po jednotlivých kro-
cích při reklamaci. Odborníci doporučují v prvé 
řadě vůbec se těchto „výhodných“ nákupních akcí 
nezúčastnit. V případě, že už tam jste, vezměte si 
někoho s sebou, ať na to nejste sami. V neposled-
ní řadě je nejdůležitější si všechno, co podepisuje-
te, pořádně přečíst.
 Adam Sekanina

vírka silnice II/490 v obci Polichno do 17. 11. 
2013. Od 18. 11. 2013 bude zahájeno zkušební 
užívání silnice II/490 v lokalitě Polichno do 16. 6. 

Investice do budoucnosti

Nekalé praktiky podvodníků

V Luhačovicích se třídí odpady  
nejlépe ve Zlínském kraji

Luhačovice obhájily loňské prvenství v katego-
rii měst v soutěži „O keramickou popelnici“. Již 
sedmý ročník této soutěže vyhlašuje Zlínský kraj 
společně s autorizovanou obalovou společností 
EKO-KOM na podporu třídění odpadů ve měs-
tech a obcích. Na slavnostním vyhlášení výsled-
ků v úterý 1. října v Rožnově pod Radhoštěm pře-
vzala místostarostka Marie Semelová cenu spoje-
nou s finanční odměnou 30 000 Kč. „Určitě nás to 
potěšilo, protože obhájit vítězství je vždycky dale-
ko těžší. Jsme rádi, že obyvatelé Luhačovic odpady 
třídí, je to hlavně jejich ocenění. Letos připadlo na 
každého občana více než 63 kilogramů vytříděných 
odpadů, počítal se zde papír, plasty, sklo a nápo-
jové kartony. Doufám, že nás to všechny povzbu-
dí a budeme úspěšně třídit i nadále,“ konstatova-
la Marie Semelová, místostarostka města Luha-
čovice.   
Hodnotí se ve třech kategoriích (města, obce nad 
500 obyvatel a obce do 500 obyvatel), nejlepší tři 
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Slavnostní otevření lávky  
přes Dubovú v Piešťanech

Setkání členů  
Klubu Šviháků lázeňských

Kam s nefunkční zářivkou?

Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky 
nepatří do popelnice na směsný odpad, protože 
z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky. 
Každý z nás se v této situaci ocitl. Přestane nám 
po letech svítit zářivka, a tak  přemýšlíme, kam 
vyrazit pro novou a  jak naložit s tou nefunkční. 
Někde jsme již zaslechli, že vysloužilé zářivky ne-
patří do komunálního odpadu. Nepatří ale ani 
do tříděného skla, i když jsou ze skla vyrobené. 
Ale proč vlastně? Zářivky (trubicové i kompakt-
ní úsporné) totiž obsahují malé množství jedo-
vaté rtuti, která by při špatném zacházení a vyš-
ších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví  
a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou 
zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té 
nové. 
Další možností, jak správně naložit s nefunkč-
ní zářivkou, je její odevzdání ve sběrném dvoře 
v Luhačovicích, ulice Uherskobrodská. Obslu-
ha sběrného dvora ji od Vás zdarma převezme  
a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se ne-
rozbila.  Zpětný odběr zářivek pro naše město Lu-
hačovice zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, 
který nejen přispívá na náklady provozu sběrné-
ho místa, ale plně hradí veškeré náklady na pře-
pravu a recyklaci. Tím našemu obecnímu rozpoč-
tu ušetří část prostředků určených pro nakládá-
ní s komunálním odpadem. EKOLAMP tak při-
spívá k ochraně životního prostředí v naší obci  
a na nás všech je, abychom se k němu alespoň 
malým dílem připojili. Více se o problematice 
nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na 
www.ekolamp.cz.

Ing. Marie Kunorzová,  
Technické služby Luhačovice

Známý český herec, spisovatel, dramatik a reži-
sér Arnošt Goldflam navštívil během svého tří-
denního turné osm knihoven Zlínského kraje. 
Bylo nám potěšením přivítat netradičního hos-
ta 11. října i v luhačovické knihovně. Vzhledem 
k nedostatku prostoru v budově jsme uskutečnili 
setkání spisovatele s dětmi čtvrtých a pátých tříd 
přímo v prostorách základní školy.
Herec svým nezaměnitelným přednesem přeče-
tl několik příběhů ze své nové pohádkové knihy 
Tatínek není k zahození, kterou ilustrovala jeho 
manželka Petra. K velké radosti dětských i do-
spělých účastníků besedy se rozhovořil o své prá-
ci spisovatele a zážitcích z natáčení filmů, v tom-
to případě zejména filmů určených dětem.
Loučili jsme se s panem Goldflamem s příslibem 
setkání v příštím roce v Městské knihovně v Lu-
hačovicích.
Srdečně Vás zveme na setkání s autorem histo-
rických románů Vlastimilem Vondruškou, kte-
ré se bude konat v Městské knihovně ve středu  
6. 11. v 18.00 hod. Vstupné dobrovolné.
Pokud Vás zajímá okultismus ve spojení s dru-
hou světovou válkou, nenechte si ujít ve středu  
4. 12. v 18.00 hodin přednášku spisovatele a re-
portéra Stanislava Motla na téma Nacisté a okul-
tismus. Vstupné na tuto akci je dobrovolné.
Vzhledem k omezenému počtu míst si můžete za-
volat či napsat o rezervaci – telefon: 577 132 235, 
e-mail: info@knihovna-luhacovice.cz.
Dále jsme navštívili seniory na Strahově s be-
sedou Život ve 13. století. Zajímavá byla i před-
náška paní Ellen Tsiongasové, zaměřená na vliv 
magnetismu na člověka a jeho život.
Bližší informace o dění v knihovně najdete na na-
šich webových stránkách www.knihovna-luha-
covice.cz, na plakátech, Facebooku a také na vý-
věsní skříňce umístěné před knihovnou.
 Milana Mikulcová

Ve čtvrtek 17. října odstartovalo dvoudenní setká-
ní starostů z celého Zlínského kraje. Tato akce se 
uskutečnila již poněkolikáté v luhačovickém sále 

Od pondělí 14. 10. do středy 16. 10. pobývala 
ve Zlínském kraji delegace z Jaroslavské oblasti 
vedená viceprezidentem Jaroslavské obchodně 
průmyslové komory panem Nikolajevem Ovčen-
kovem. Součástí programu bylo i setkání s pod-
nikateli a prohlídka vybraných firem ve Zlínském 
kraji. Během své návštěvy zavítala jaroslavská 
delegace i k hrobu Karla Rachůnka, kde hokejis-
tu uctili vzpomínkou a položením květin. Nechy-
běla ani návštěva Baťova mrakodrapu a prohlíd-
ka pojízdného Baťova výtahu.
Návštěva navazuje na podnikatelskou misi Zlín-
ského kraje do Jaroslavské oblasti v květnu 2013, 
během níž byla podepsána dohoda o spolupráci 
mezi obchodními komorami. 
Delegace během třídenního pobytu navštívila 
ve středu 16. října i léčebná zařízení v Luhačovi-
cích. Cílem této návštěvy je prohloubit spoluprá-
ci v ekonomické oblasti a navázat nová partner-
ství mezi podnikatelskými subjekty. 
 Adam Sekanina 

Certifikát Agentury Dobrý den Pelhřimov defini-
tivně potvrdil zapsání českého rekordu největší-
ho počtu klíčů na jednom místě, který se povedl 
Domu dětí a mládeže Luhačovice v sobotu 7. září 
2013. „Klíč je pro nás symbolem otevřených dve-
ří pro všechny, nové cesty k zábavě, kamarádství  
a společným zážitkům. Navíc máme sídlo v zám-
ku, ke kterému klíč patří,“ vysvětlila ředitelka 
domu dětí Eva Tomalová, proč se u příležitosti 
oslav 30. výročí založení jejich organizace rozhodli 
sbírat právě klíče. Povedlo se jim s pomocí různých 
lidí i organizací shromáždit úctyhodných 4371 klí-
čů k zámkům, ke skříním, hodinám a určitě nelze 
zapomenout na pomyslný klíč č. 4372 k zámec-
kým dveřím a novým zážitkům.  

Ve dnech 18. a 19. října 2013 se obyvatelé Luha-
čovic spolu se starostou města PhDr. Františkem 
Hubáčkem zúčastnili slavnostního otevření láv-
ky přes potok Dubová v rámci projektu Partnermi 
bez hraníc z operačního programu cezhraničnej 
spolupráce „Slovenská republika – Česká republi-
ka 2007–2013“. Během programu vystoupil sou-
bor Leluja se svými tradičními písněmi a nechybě-
lo sportovní měření sil v cyklistické a in-line brus-
lařské soutěži mezi luhačovickým a piešťanským 
týmem.

Referát stratégie města Piešťany

Setkání se uskutečnilo ve dnech 27.–29. září 2013 
v Luhačovicích na Svatováclavském jarmarku. Již 
v pátek 27. 9. 2013 odpoledne proběhlo jednání 
klubu podle určeného programu. Jednání zahájil 
podle stanov KŠL jeho prezident, který také celé 
jednání vedl. Úvodem byl zdůrazňován význam 
KŠL, jeho činnost, jakož i místo a sídlo klubu. Dal-
ší body programu řešily plnění úloh z minulého 
setkání, stav pokladny, vyúčtování nákladů, nové 
úlohy, programové zaměření setkání a návrh pro-
gramu příštího setkání KŠL. Po dvouleté činnosti 
klubu proběhla volba nového prezidenta. Ze dvou 
navržených kandidátů byl velkou většinou hlasů 
zvolen současný prezident na další dva roky. Dále 
byli zvoleni viceprezident, tiskový mluvčí, poklad-
ník a fotograf. Závěrem byly všem členům KŠL 
rozdány bílé klobouky a odznaky KŠL, kterými se 
již na druhý den prezentovali na Svatováclavském 
jarmarku. Neformální setkání členů pokračova-
lo po oba večery. Příští setkání členů Klubu Švihá-
ků lázeňských bude v květnu 2014 na slavnostním 
Otevírání pramenů.   -jm-
 

Rondo v Městském domě kultury Elektra. Hlav-
ním cílem těchto setkání je především spolupráce 
starostů jednotlivých měst a obcí. Stěžejním téma-
tem dvoudenní schůze byla hlavně dopravní infra-
struktura ve Zlínském kraji. Ve čtvrtek se akce zú-
častnilo 190 starostů a v pátek 150. Dvoudenní se-
tkání bylo zakončeno prezentací tématu s názvem 
„Programové období pro rok 2014 až 2020“, o kte-
rém přednášel Ivan Matulík, ředitel Úřadu regio-
nální rady regionu soudržnosti Střední Morava.
 Adam Sekanina

Knihovna v říjnu

Setkání starostů Zlínského kraje

Delegace z Ruska

Český rekord potvrzen

z každé kategorie získají cenu a finanční odmě-
nu. V obcích, které jsou ve Zlínském kraji zapo-
jeny do systému EKO-KOM se spočítá vykazo-
vané množství separovaného odpadu přepočte-
né na jednoho obyvatele města nebo obce za sta-
novené období. 
V hodnocení výsledků za II. pololetí roku 2012 
a I. pololetí roku 2013 byly první Luhačovice 
s 26,36 kg vytříděného papíru, 12,73 kg plastů, 
23,93 kg skla a 0,3754 kg nápojových kartonů na 
1 obyvatele, následované Valašskými Klobouky  
a Starým Městem. V kategorii obcí nad 500 oby-
vatel letos patří první příčka obci Rymice, pořadí 
na druhém a třetím místě se od loňska nezměnilo 
– druhou pozici obsadily Žalkovice a třetí skon-
čila obec Hošťálková. Nejúspěšnější mezi malými 
obcemi do 500 obyvatel jsou v třídění Haluzice, 
následované Skašticemi, se kterými si oproti loň-
sku prohodily vedoucí pozici. Třetí příčku v dané 
kategorii obsadila obec Kunkovice.
„V uplynulém roce na jednoho obyvatele Zlínské-
ho kraje připadalo téměř 16,5 kilogramů vytřídě-
ného papíru, což je téměř stejně jako loni. Více než 
v minulém roce vytřídil do žlutých kontejnerů kaž-
dý obyvatel kraje plasty přes 8 kilogramů, skla pak 
téměř 10 kilogramů,“ popsala Pavla Bendová ze 
společnosti EKO-KOM, a. s., která společně se 
Zlínským krajem soutěž „O keramickou popelni-
ci“ organizuje. Dodala, že celkové výsledky kraje 
jsou pod celorepublikovým průměrem. Nadprů-
měrně se v kraji třídí čiré sklo. Rezervy má kraj 
naopak podle jejích slov zejména v třídění plastů 
a barevného skla, nicméně právě v těchto oblas-
tech se statistika zlepšuje.
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Na problémy s narůstající dopravou upozorňuje Ev-
ropský týden mobility, do kterého se letos poosmé 
zapojil Dům dětí a mládeže v Luhačovicích, společ-
ně s městem Luhačovice a dalšími organizátory. „Tý-
den mobility je zaměřený především na bezpečnost 
v dopravě, na dopravní výchovu, bezpečnost chodců, 

I letos se luhačovické kostely zapojily spolu s dalšími 
22 sakrálními památkami do projektu Zlínského kra-
je Otevřené brány. Akce, již zaštituje místní farní úřad, 
město Luhačovice a Zlínský kraj, se v naší farnosti ko-
nala již třetím rokem a opět se setkala s kladným ohla-
sem. „Hosté, kteří přijíždějí ze vzdálenějších míst re-
publiky, bývají mile překvapeni. V Čechách nebývá zvy-
kem, aby byl kostel otevřen přes den i mimo bohosluž-
by a dokonce s výkladem,“ říká jedna z luhačovských 
průvodkyň. V letošním roce navštívilo kostel sv. Rodi-
ny a kapli sv. Josefa celkem 12 325 návštěvníků, z toho 
1 043 cizinců. V květnu, kdy byla návštěvnost nejvyš-
ší (3174), byly během tradičního Otevírání pramenů 
takto zapojeny i kaple Panny Marie u Augustiniánské-
ho domu a sv. Alžběty na Lázeňském náměstí. 
Prohlédnout si místní sakrální památky bylo možno 
od května do září. Informace o historii i zajímavosti 
kostela poskytovalo 10 školených průvodců. „Lidé ob-
divovali celkové moderní pojetí chrámu, konkrétně pak 
zvlášť varhany a křížovou cestu. Nejčastěji se ale zasta-
vovali u skleněné vitráže nad oltářem a hledali 9 skry-
tých andělů,“ shodují se průvodci. Hosty přivedla ná-
hoda i architektonická památka, často však také zklid-
nění, ticho a chlad, které přišly vhod zvláště v horkých 
letních dnech.
 Andrea Bublíková

Zakladatelka souboru, paní Věra Haluzová, byla 
autorkou většiny tanečních, herních a zvykoslov-
ných pásem, které vesměs vycházejí z folklorních 
tradic regionu Luhačovické Zálesí. Soubor vždy 
spolupracoval i s externími choreografy a taneč-
níky (Věra Svobodová, manželé Perůtkovi, man-
želé Čumpelíkovi, Hana Galetková, Hana Sluští-
ková a mnozí další). Velké díky taky patří Blance 
Petrákové za dlouholeté vedení souboru, díky níž 
děti posbíraly spousty ocenění na prestižních folk-
lorních soutěžích a staly se laureátem 58. ročníku 
MFF Strážnice 2003.
V současné době je vedoucí souboru Eva Dohna-
lová. Vedoucími tanečních složek jsou Marcela 
Semelová, Alena Kotišová a Andrea Knotková. 
Součástí Malého Zálesí jsou dvě cimbálové mu-
ziky, s primáškami Natálií Marečkovou a Věrou 
Kotrsovou. Malé Zálesí pracuje v současnosti ve 
čtyřech skupinách rozdělených podle věku. První 
skupinu tvoří děti ve věku 3–5 let, druhou děti ve 
věku 6–10 let, třetí mládež 15–25 let. Čtvrtou, nej-
starší skupinou jsou dospělí 30+. Většina z nich 
prošla souborem od dětství a nynější působení do-
spělé složky je spíše na konkrétních příležitostech 
a pro radost.
Významné výročí si soubor připomenul slavnost-
ním koncertem a besedou u cimbálu dne 12. 10. 
2013 v Lázeňském divadle v Luhačovicích, kde 
si členové souboru připravili premiéry nových ta-
nečních pásem. Zároveň tímto chceme poděkovat 
všem bývalým i současným aktivním členům, čle-
nům cimbálových muzik a všem, kteří technicky, 
organizačně, odborně i finančně umožňují soubo-
ru Malé Zálesí jeho existenci už padesát let. 
 
 Hana Klenk

Evropský týden mobility

Návštěvníci hledali ticho i anděly

Výročí folklorního souboru  
Malé Zálesí Luhačovice

Před padesáti lety, v šedesátém třetím roce, zalo-
žila Věra Haluzová při základní škole v Luhačovi-
cích dětský folklorní soubor Malé Zálesí. Založe-
ní dětského souboru lidových písní a tanců v Lu-
hačovicích nebylo náhodné. Navazoval na prá-
ci Věry Haluzové v biskupické škole a na deseti-
letou činnost souboru, který nesl název totožný  
s názvem regionu „Luhačovské Zálesí“ a byl vy-
tvořen z podnětu mladých lidí v Luhačovicích  
a okolí, kteří měli zálibu v krásné národní písni  
a tanci. Do tohoto souboru docházeli zpěváci i ta-
nečníci z okolních obcí: Pozlovic, Podhradí, Lud-
kovic, Kaňovic a Řetechova. Kvůli zkouškám ab-
solvovali několikakilometrové pěší túry. Nadše-
ní bylo tak veliké, že členové souboru navštěvo-
vali pamětníky a získávali materiál pro reperto-
ár přímo v terénu. Většina zvyků a obyčejů, kte-
ré byly tehdy zapsány, je dodnes obsažena v kme-
novém repertoáru pokračovatele souboru, Malé-
ho Zálesí. 
Každý, kdo na vlastní kůži vyzkoušel práci s dět-
mi, jistě souhlasí s tím, že je to na jedné straně čin-
nost obohacující, ale na straně druhé práce vel-
mi náročná fyzicky i psychicky. Proto je třeba při 
vzpomínce na samé počátky souboru zmínit vý-
znamnou regionální osobnost a zároveň duši sou-
boru, paní Věru Haluzovou. Místní kraj jí ukázal 
bohatství svého lidového umění, zvykosloví, písní 
a tanců, které během své sběratelské činnosti za-
chycovala. Prostřednictvím souboru Malé Zálesí 
zprostředkovala zvyky, obyčeje a tradice budou-
cím generacím. Samozřejmě se na činnosti sou-
boru průběžně podílela celá řada dalších dobro-
volných nadšenců, jejichž seznam by pravděpo-
dobně nikdy nebyl úplný. 
Aktivity dětského folklorního souboru Malé Zá-
lesí byly vždy bohaté a rozmanité. Již v prvním 
roce svojí činnosti se účastnil festivalu ve Stráž-
nici. Výčet všech uspořádaných koncertů, navští-
vených přehlídek, setkání, domácích i zahranič-
ních festivalů není na této ploše možný. Mezi nej-
krásnější zážitky členů souboru patří opakované 
zájezdy do Holandska a Francie, dále pak napří-
klad audience u Svatého otce před dvaceti lety ve 
Vatikánu. Malé Zálesí se každoročně podílí na or-
ganizaci a provedení slavnostního zahájení hlav-
ní lázeňské sezony Otevírání pramenů v Luhačo-
vicích a je hostitelem a spoluorganizátorem Mezi-
národního festivalu dětských folklorních souborů 
Písní a tancem Luhačovice, konaným pravidelně 
v polovině září.
Inspiraci pro svoji práci čerpá Malé Zálesí z boha-
tých tradic místní lidové kultury. Těžištěm soubo-
rového repertoáru je taneční a písňový folklor Lu-
hačovického Zálesí, dětské hry a především tra-
diční zvykosloví a výroční obyčeje. V kmenovém 
repertoáru jsou však také lidové tance a písně 
z přilehlých regionů (Uherskobrodsko, Valašsko).

se týče ručního řemesla, a kdo ví, třeba některým 
žákům pomohou do budoucna vybrat si cestu po-
dobného zaměření. Žáci ZŠ Luhačovice si během 
tří dnů vyzkouší různá řemesla. První den budou 
studenti dohlížet u žáků na správnost a bezpeč-
nost práce se dřevem. V dalších dnech to bude prá-
ce s kovem a práce s keramikou. Dosud se moh-
li žáci ZŠ dozvědět o řemeslech jen na dni otevře-
ných dveří, kde si to nemohli ani pořádně vyzkou-
šet, a to se má právě do budoucna novou spolupra-
cí studentů se žáky změnit.
 Adam Sekanina

Za účasti náměstka hejtmana Zlínského kra-
je MUDr. Lubomíra Nečase byl po tříměsíčním 
zkušebním provozu dne 10. 10. 2013 slavnost-
ně otevřen sportovně relaxační areál „U Solné-
ho pramene“ při wellness hotelu Rezidence Am-
bra v Luhačovicích. Jeho součástí je budova bow-
lingu s barem, kavárnou a venkovní terasou, vin-
ným sklípkem, dětským hřištěm s herními prvky, 
lanovou dráhou, lezeckou stěnou a venkovním 
fitness. Svůj koutek zde naleznou hosté všech ge-
nerací. Rodiny s dětmi jistě ocení široké spekt-
rum houpaček, skluzavek a průlezek, starší ge-
nerace pak klidné posezení v blízkosti lesa. V na-
bídce nechybí speciality na grilu, vína od morav-
ských i zahraničních vinařů a osvěžující sezonní 
nápoje. Celý areál je přístupný nejen pro hotelové 
hosty, ale i pro širokou veřejnost. Je ideálním mís-
tem pro pořádání rodinných oslav a firemních 
akcí. „Pro amatérské sportovce, příležitostné a re-
kreační hráče bowlingu, kteří v sobě najdou spor-
tovního ducha a budou chtít změřit své bowlingové 
schopnosti a síly s ostatními, kteří stejně tak pro-
padli tomuto zajímavému sportu, připravujeme  
1. ročník Solné bowlingové ligy čtyř- až šestičlen-
ných družstev. Každé družstvo sehraje jedno utká-
ní týdně ve dnech pondělí až čtvrtek, k zápasu na-
stupuje družstvo vždy se čtyřmi libovolnými hrá-
či ze soupisky a s jedním až dvěma náhradníky.  
V každém ročníku ligy se budou konat samostatná 
dvě kola (jarní a podzimní) a každé bude mít své-
ho vítěze – mistra Bowlingové ligy. Přihlašovat se 
můžete do 31. 10. na tel. 577 154 155 nebo e-mail: 
cermakova@hotel-ambra.cz. Vítězné družstvo 
získá pohár, diplom a týmová trička s vítězstvím  
a všechna družstva získají zajímavé dárky. Druž-
stvo neplatí startovné. Platí se pouze snížená cena 
bowlingové dráhy ve výši 99 Kč/hod.,“ pozvala 
rovnou manažerka Magda Semelová veřejnost 
na jednu z mnoha připravovaných akcí. Areál po-
světil farář římskokatolické církve P. ThDr. Hu-
bert Wojcik a popřál spoustu spokojených hostů, 
kteří se sem vydají za sportem či zábavou. 

O novou tradici se snaží prvním rokem v Základní 
škole Luhačovice. Jde o setkávání studentů SOŠ se 
žáky ZŠ. Starší a zkušenější studenti při této spo-
lupráci mají předávat svá moudra a zkušenosti, co 

Spolupráce SOŠ a ZŠ Luhačovice

Slavnostní otevření areálu Ambra
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Festival SOKOLKA ŽIJE 2013

I v letošním roce od  7. do 10. listopadu se v luha-
čovické sokolovně uskuteční festival divadla, hud-
by, filmu a  umění SOKOLKA ŽIJE.
Ve čtvrtek od rána budou hrát divadla pro děti ZŠ  
a MŠ, večer divadlo JEDNOU ZA ROK. V pátek 
dopoledne zahraje divadlo pro studenty SOŠ, ve-
čer bude ve znamení hudebních skupin včetně 
hvězdy festivalu – skupiny BUTY s Radkem Pastr-
ňákem.
V sobotu dopoledne proběhne promítání filmů 
dokumentárního cyklu JEDEN SVĚT, odpoledne 
vernisáž Tomáše Bíma, jehož grafika zavádí mi-
lovníky  výtvarného umění do barevných domá-
cích či exotických krajin, na venkovské plovárny, 
do oprýskaných dvorků i na městskou periferii.  

Konec roku patří v Korunce jarmarku 
a vánočnímu koncertu dětem

Filmaři ve zbrani v listopadu v kině Elektra

Vojenský historický ústav společně s AČFK pod hla-
vičkou „Filmaři ve zbrani“ sestavil velmi zajímavou 
tvorbu pásem krátko- a středometrážních filmů ně-
kolika pozoruhodných tvůrců, kteří tyto snímky při-
vedli na svět během svého působení v Českosloven-
ském armádním filmu. Konkrétně budou v kině Elek-
tra promítány rané práce Pavla Háši, Ivana Baladi... 
Ale i jednoho z největších mistrů historie českého fil-
mu Františka Vláčila.
Během listopadu, ve třech promítacích dnech, mo-
hou zájemci zhlédnout tuto nevšední nabídku zcela 
zdarma. Regina Bittová

Tradiční mikulášský jarmark a Vánoční koncert 
dětem. To jsou každoroční akce, které na konci 
roku chystá KORUNKA LUHAČOVICE. Advent 
totiž patří mezi nejkrásnější období, a proto i Ko-
runka myslí na ostatní a snaží se pomoci všem, 
kteří to potřebují. O tom, jaký jarmark a koncert 
bude, jsme si povídali s Veronikou Záhorskou, ře-
ditelkou Lázeňských hotelů Miramare v Luhačo-
vicích a občanského sdružení Korunka Luhačo-
vice.
Komu vlastně pomáhá Korunka Luhačovice?
Dříve jsme finančně podporovali spíše nemocnice  
a instituce, teď se však více zaměřujeme na rodiny, 
na handicapované děti a konkrétní osoby, které se 
bez cizí materiální či finanční pomoci neobejdou. 
Jak si vybíráte ty, kteří pomoc opravdu potřebují?
Do výběru zapojujeme především veřejnost, kte-
rá nám příběhy lidí a žádosti o pomoc může zasílat 
i prostřednictvím webových stránek www.korunka-
luhacovice.cz, kde je k dispozici jednoduchý formu-
lář. Na některé rodiny získáme kontakt i díky léka-
řům a dalším sociálním pracovníkům, kteří se snaží 
dětem pomáhat.  Vždy se snažíme ze získaných pe-
něz podpořit co nejvíce lidí. Máme štěstí, že se nám 
daří získávat více a více peněz. Je to díky důvěře, ja-
kou jsme si u firem i lidí získali. 
Co chystá Korunka Luhačovice na mikulášský 
jarmark, který se uskuteční v pátek 6. prosince 
před luhačovickou radnicí?
Korunka Luhačovice na jarmarku nebude chybět. 
Lidé si od nás budou moci zakoupit panenky Ko-
runku, které během roku získaly nejrůznější podo-
by. Korunky pro nás tvoří výtvarnice Jana Kubeč-
ková. Díky ní vznikly série – panenky hasiči, špi-
tální panenky, hokejové panenky, andělíčci, klíčen-
ky, tašky, polštáře nebo brože. Na Vánoce jistě při-
pravíme i něco nového, originálního. Výtěžek z pro-
deje pak věnujeme konkrétním dětem. Na jarmarku 
organizujeme každoročně i sbírku potřebných věcí 
pro kojenecké centrum ve Valašském Meziříčí. Mi-
minkům a dětem mohou lidé nosit hračky, oblečení, 
ale i hygienické potřeby, pleny. Vše by mělo být ale 
nové, nepoužívané. Každý rok se ke Korunce Luha-
čovice na jarmarku přidá i starosta, který bude vařit 
starostenský čaj. Výtěžek z jeho prodeje pak věnu-
je našemu občanskému sdružení a my mu za to vel-
mi děkujeme!
O den později, tedy 7. prosince, chystáte Vánoční 
koncert dětem. Na co se lidé mohou těšit?
Vánoční koncerty věnované dětem pořádáme již od 
roku 2004. Od počátku byla jejich patronkou zpě-
vačka Bára Basiková. I letos se mohou lidé těšit na 
bohatý program. V kulturním domě Elektra vystou-
pí například Michal Kavalčík alias Ruda z Ostravy, 
který nazpíval píseň pro Adélku z Vlčnova. Mezi dal-
šími hosty se představí zpěvák Martin Chodúr. Sle-
dujte náš web a facebookový profil a postupně vám 
odtajníme i další účinkující. Během večera obdaru-
jeme nejen nemocné děti, ale také děti z dětských 
domovů a kojeneckého centra ve Valašském Mezi-
říčí. Zájemci jim mohou drobné dárky přinést i pod 
stromeček. 

Večer opět zazní koncerty hudebních skupin.
Festival se uzavře v neděli večer divadelní komedií 
s Pavlem Liškou, Josefem Poláškem a Martinem 
Zbrožkem MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK.
Po celou dobu festivalu budou před sokolovnou 
vystaveny velkoformátové fotografie Bohdana 
Holomíčka k nedožitým 80. narozeninám Olgy 
Havlové.
 Lubomír Ferdus

Mladé víno a Svatomartinské hody 
v Resortu Luhačovice

Ke Svatomartinskému vínu každý podzim neodmys-
litelně patří dozlatova pečené husičky, slaďoučké zelí 
a knedlíky. Skleničkou prvního vína se kdysi dojed-
návala služba u sedláků na příští rok, vy si nad ní mů-
žete s přáteli vychutnat zážitek z výborných gastro-
nomických specialit –  svatomartinská menu jsou  
v hotelech Resortu Luhačovice připravena od 11. do  
17. 11. 2013. 
Parfait z husích jater s mandlemi, husí roláda s kaš-
tanovou nádivkou, pomalu pečená svatomartinská 
husa nadívaná červenými jablíčky, na bylinkách uze-
ná kachní prsa se zimním zelným salátem a borůvko-
vým muffinem… na tyto a další speciality lákají hote-
ly Resortu Luhačovice. Kromě tradičních svatomar-
tinských pečených husí se v gurmánských menu ob-
jeví dezerty z podzimního ovoce, domácí koláče nebo 
dýňové polévky. Ve skleničkách pak zajiskří letošní 
mladá vína, která se k podzimním specialitám výbor-
ně hodí. 
„Když před vámi na talíři voní šťavnatá propečená 
husička s naším skořicovým Chardonnay zelím a čat-
ní z jablek, je to opravdový zážitek. Něco tomu ale chy-
bí – sklenička svěžího Svatomartinského. Už aby byl 
listopad,“ usmívá se Roman Taťák z Wellness & Spa 
hotelu Augustiniánský dům v Luhačovicích. 
Mladá vína se tradičně otevírají na svátek svatého 
Martina, a to přesně v 11 hodin a 11 minut. Také le-
tos tomu nebude jinak. V týdnu od 11. do 17. listopa-
du pak mohou návštěvníci ochutnat svatomartinská 
menu ve všech hotelech Resortu Luhačovice, protože 
tajemství mladého vína se nejlépe odhaluje s plným 
žaludkem. Opravdu stateční jedlíci by mohli putová-
ní po gurmánských zážitcích stihnout za den, ti ostat-
ní mohou využít nabídku Svatomartinských pobytů  
a spojit tak hodování s wellness a lázeňskými proce-
durami. Více informací hledejte na webu Resortu Lu-
hačovice.  Lenka Blažková

Jaké další akce má Korunka už letos za sebou?
Korunka Luhačovice od počátku roku připravila 
řadu charitativních akcí. Na jaře to byla tradiční be-
nefice Luhačovice – město zdraví a módy. Nechyběla 
módní přehlídka s doprovodným programem, teni-
sový turnaj osobností. Poprvé jsme předvečer mód-
ní přehlídky uspořádali charitativní bazar, který byl 
velmi úspěšný. Dvakrát za rok Korunka Luhačovice 
organizuje Darování krve ve zlínské transfúzní sta-
nici Krajské nemocnice Tomáše Bati. Poslední le-
tošní darování s naším občanským sdružením bude  
13. listopadu se zpěvačkou Ilonou Csákovou. Na 
podzim jsme zorganizovali velkou hokejovou show 
na zimním stadionu v Uherském Hradišti. Kromě 
toho jsme v létě vyjeli s nemocnými dětmi a s valaš-
skomeziříčským kojeneckým centrem na ozdravný 
pobyt. Akcí je hodně, stále máme i nové nápady. Sta-
čí jen sledovat www.korunkaluhacovice.cz.

řidičů, cyklistů v provozu, který rok od roku narůstá,  
a tak se snažíme přenést mezi děti nejenom praktic-
ké dovednosti, ale i teoretické znalosti,“ vysvětlila Eva 
Tomalová, ředitelka DDM. V týdnu od 13. do 22. září 
žáci základní školy navštívili přednášku o první po-
moci, besedy o prevenci úrazů, o knihách s dopravní 
tematikou a o správném vybavení kola, besedu o bez-
pečnosti, výchově žáků v případě mimořádných udá-
lostí a besedu zaměřenou na ochranu přírody, která 
obsahovala ukázky odchytu ptáků, kroužkování ptá-
ků a další možnosti ochrany živočichů v narůstají-
cí dopravě. K této besedě dále Eva Tomalová uved-
la: „Proč tato akce? Narůstající doprava ničí i naše ži-
votní prostředí a Týden mobility je organizován i na 
ochranu životního prostředí.“ 
Děti z mateřské školy navštívily hasičskou zbrojnici 
a stanici Policie ČR a připravují návštěvu dopravní-
ho hřiště v Malenovicích. Školní družina absolvova-
la dopravně sportovní program spojený s jízdou tu-
ristickým vláčkem. V Týdnu mobility samozřejmě 
nemohly chybět ani akce podporující cykloturisti-
ku – cyklovýjezd a cyklozávody, in-line bruslení – vol-
ná projížďka lázněmi na bruslích a orientační závod 
pro rodiče s dětmi. Cyklovýjezd, cyklozávody a ori-
entační závod pro rodiče s dětmi se z důvodu nepří-
znivého počasí nemohly uskutečnit a budou se konat 
v náhradních termínech. Velkému zájmu dětí a obdi-
vu dospělých se těšila výstava modelového kolejiště 
s vláčky. Pro širokou veřejnost byl určen odběr gly-
kemie a měření tlaku a ukázka práce složek integro-
vaného záchranného systému. Integrovaný záchran-
ný systém složený z policie, hasičů a záchranné služ-
by v průběhu pátečního dopoledne přilákal více než 
700 návštěvníků, kteří mohli sledovat ukázky tech-
niky hasičů, záchranné služby, výcviku jízdní poli-
cie, výcviku služebních psů i zadržení nebezpečné-
ho pachatele. Celní správa mimo jiné ukázala svo-
ji techniku k odhalování ilegálního alkoholu.  Diváci 
hojně využívali jedinečnou příležitost vidět práci kri-
minalistického technika na místě činu. Mimo účasti 
na jednotlivých aktivitách mohli lidé v našem městě 
podpořit Týden mobility v neděli 22. září, kdy moh-
li nechat své auto doma a využít jiný způsob dopravy, 
podobně jako v mnoha jiných městech, která se zapo-
jila do projektu Evropský den bez aut. 
„Akci v rámci Týdne mobility připravoval kolektiv or-
ganizátorů, podílelo se na ní hrozně moc lidí, pokud 
bych měla jmenovat, tak mimo domu dětí a města to 
byly místní základní škola, mateřská škola, městská 
knihovna, charita, hasiči, železniční modeláři, Poli-
cie ČR, městská policie, BI-FU Luhačovice, ZZS Zlín-
ského kraje, ČČK Zlín, Správa CHKO Bílé Karpaty  
a Krajské středisko Zlín, dopravní hřiště Malenovice, 
z jednotlivců pak Jan Semela, Erik Fojtík, Radek Bed-
nařík, Marian Ležák a další. Všem organizátorům  
a spolupracovníkům tímto moc děkuji,“ dodala závě-
rem Eva Tomalová.
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Společenská kronika

Narození
Jan Marek Bartoníček
David Čištín
Nicole Friedlaenderová
Ema Hrádková
Františka Hřibová
Dominika Pryglová
Rodičům srdečně blahopřejeme.

Sňatky
Zdeněk Liška a Jarmila Srněnská 
Blahopřejeme.

Výročí narození
Františka Dulíková 88 let
Irena Gavendová 80 let
Dušan Kovář 87 let
Eliška Hřibová 88 let
Marie Martincová  92 let
Marie Kučerová  85 let
Aloisie Mertová             80 let
Karel Klimeš  88 let
Ludmila Mikuličková 80 let
Vlasta Mikulcová 85 let 
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

Úmrtí
Vlastimil Person 54 let
Ladislav Konečný 86 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 Luhačovice.

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

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

S láskou vzpomínají manžel Josef, děti František, 
Ludmila, Marcela s vnoučaty a sourozenci s rodinami. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka
Dne 16. listopadu uplynul 1 smutný  
rok od chvíle, kdy nás navždy  
opustila naše milovaná maminka,  
babička a prababička  
paní Marta Hrubá.

S úctou a láskou stále vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka
Dne 7. 11. 2013 by se dožila 
paní Ludmila Boráňová  
z Řetechova 70 let. 

S láskou vzpomínají manžel  
František, syn Zdeněk s rodinou, dcera Ludmila  
s rodinou, syn František s rodinou.

Kronika

Pokračujeme v našem vyprávění starých kronikářů, 
dostáváme se do roku 1937.
Místní odbor Československé jednoty a těl. jedno-
ta Sokol k úmrtí prezidenta T.G. Masaryka
Ve středu 13. října se v sokolském kině promítaly 
filmy a Pohřeb prezidenta Osvoboditele T. G. Ma-
saryka, a to pětkrát, protože návštěva byla znač-
ná, zvláště v hojném počtu přišly z okolních vesnic 
školní děti se svými učiteli a učitelkami.
Místní odbor Československé jednoty uspořá-
dal 6. listopadu ve velkém sále sokolovny sloven-
ský večírek na paměť T. G. Masaryka a jeho odda-
ných slovenských vyznavačů, dr. Pavla Blaha a Va-
vra Šrobára. K zpestření večírku se použilo hud-
by a zpěvu (dr. Janko Blaho, J. Pospíšil, V. Prop-
per, A. Flögr, Bakulo …), jež z gramofonových 
desek přenášel do sálu zesilovač. Téma Masaryk  
a Slovensko: načrtl zhoubné myšlenky maďaris-
mu na Slovensku, poukázal na styk slovenských 
studentů s T. G. Masarykem, zvláště na jejich pa-
mátnou schůzku s ním v Bystřičce u Tur. Sv. Mar-
tina o prázdninách 1897, vylíčil vznik hlasistické-
ho hnutí (časopis Hlas), probral jeho program, 
který byl zřejmě zpracován pod vlivem Masary-
kových myšlenek, upozornil na politickou aktivi-
tu hlasistů a spolupracovníků s českým národem, 
jakož i na jejich boje s konservativní stranou mar-
tinskou, politicky pasivní a nepřející si sbližová-
ní s Čechy, vzpomněl obou hlasistických vůdců,  
dr. Blaha a dr. V. Šrobára, mluvil o pokračovate-
lích hlasistů, hovořil o lepším životě, který na-
stal na Slovensku přičiněním hlasistů a prúdis-
tů, připomněl luhačovské čs. porady, které by ne-
byly možné bez předcházející práce mladých slo-
venských generací, zmínil se o státním převra-
tu na Slovensku, jejž většinou provedli hlasisté  
a prúdisté, kteří dosud mají politickou moc nejen 
na Slovensku, ale v republice vůbec, v této souvis-
losti snad poznáváme veliké zásluhy Masarykovy 
o osvobození Slovenska. V luhačovských čs. pora-
dách, mezi jejichž organizátory nejpřednější mís-
to zaujímal dr. Pavel Blaho, promluvil J. Krystý-
nek. Uvedl hlasy nejpřednějších mužů našeho ná-
roda o významu luhačovských porad a pak obšír-
ně vyprávěl i o vůdcích na těchto poradách.
Památce prezidenta T. G. Masaryka věnovala so-
kolská jednota zvláštní členskou schůzi ve středu 
24. listopadu. V proslovu T. G. Masaryk a Sokol 
probral J. Zatloukal nejprve styky T. G. Masaryka 
i členů jeho rodiny se Sokolem a jeho význačnými 
představiteli, dále Masarykovu cvičební činnost 
v Sokole, zmínil se potom o Masarykovi jako pro-
pagátoru sokolství, připomněl Masarykovy pora-
dy se Schreinerem počátkem světové války, spo-
lupráci se sokolstvem za hranicemi, zvláště v legi-
ích, jakož i jeho neutuchající zájem o různé sokol-
ské podniky, zájem o všesokolské slety, upozor-
nil na souvislost s Masarykem. E. Kaucký před-

nesl smuteční projev, který měl v den Masaryko-
va úmrtí dr. K. Stránský na schůzi (tryzně) Sokola 
na Malé Straně v Praze, kam prezident Osvobodi-
tel chodíval a jehož byl členem až do smrti. J. Krys-
týnek hovořil o svých dojmech z návštěvy T. G. Ma-
saryka v Luhačovicích roku 1924 a pak ze zájezdu 
zástupců moravskoslezských žup k prezidentu re-
publiky do Židlochovic v červnu 1929. Jako dopl-
něk přednesených proslovů přečetli někteří čle-
nové a členky ukázky z Masarykových projevů so-
kolských, jež shrnul ve své knížce „T. G. Masaryk a 
Sokol“ vzdělavatel Československé obce sokolské  
A. Krejčí.
Masarykův chudinský fond
Dne 7. března 1920 se usneslo obecní zastupitel-
stvo v sobotní schůzi k 70. narozeninám T. G. Ma-
saryka, aby byl zřízen Masarykův chudinský fond 
pro postavení chudobince v Luhačovicích. Vklad-
ní knížka tohoto fondu má vinkulaci, že se vklady 
nesmějí vybrat bez svolení zemského výboru mo-
ravského, Masarykovu chudinskému fondu se po 
jeho založení poukázalo z obecní pokladny 1 000 
Kč a připsalo se 884 Kč. Do fondu plynou dob-
rovolné příspěvky a poplatky ze zábav. Zajímavý 
je vzrůst jmění Masarykova chudinského fondu  
v roce Masarykova úmrtí. V roce 1937 má Masary-
kův chudinský fond 76 790 Kč.
V den úmrtí prezidenta Osvoboditele zaslala měst-
ská rada v Luhačovicích tuto telegrafickou kondo-
lenci: 
Pan Jan Masaryk, vyslanec, Lány.
Městská rada lázní Luhačovic dovoluje si Vám 
tímto tlumočiti svoji hlubokou soustrast.

Ztráty a nálezy 2013
červen: řetízek, klíče, brašna, červenec: peně-
ženka, nářadí, srpen: prstýnek, peněženka,  
plynová láhev, batoh, říjen: taška
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice.


