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památky zesnulých dětí

Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás prostřednictvím Luhačovic-
kých novin oslovil letos naposled.
Vypadá to, že teplé dny, kterých jsme si v letošním 
roce užili poměrně dost, jsou defi nitivně sečteny 
a přichází období, jež má vždy neopakovatelnou 
atmosféru – advent. Krátké dny, předvánoční výzdo-
ba na všech možných a někdy i nemožných místech, 
pocit očekávání něčeho nového a tajemného, co 
přinese vánoční čas, rodinná a přátelská setkávání 
na konci roku. Ano, to vše se odehrává v posledním 
měsíci v roce, do kterého právě vstupujeme.
Je to ale i zároveň období bilancování, přemýšle-
ní o tom, co jsme mohli udělat lépe a jednodušeji, 
nebo naopak co jsme udělali špatně a co je třeba 
i nenávratně ztraceno. Na co však nikdy není poz-
dě, je hledání cesty jednoho člověka k druhému, ke 
vzájemnému porozumění a pochopení, ke vzájem-
né komunikaci. Ta se někdy stává naším největším 
nepřítelem. Z různých, a často i nepochopitelných, 
důvodů se lidé přestanou spolu bavit. Čekají, že 
povinnost začít hledat zpřetrhané vazby má ten dru-
hý, a někteří jsou ochotni čekat na tento okamžik 
i dlouhé měsíce či roky. Chci Vás všechny, kteří jste 
v tomto rozpoložení, požádat, abyste v této předvá-
noční době našli znovu cestu k sobě a dokázali se 
vzájemně ctít a uznávat.
Letošní rok nebyl jednoduchý ani pro město Luha-
čovice. Omezení a restrikce v oblasti lázeňské 
péče se samozřejmě musely odrazit také na chodu 
města. Myslím, že řadě z Vás neušlo, že v létě bylo 
v Luhačovicích o poznání méně návštěvníků než 
v letech předešlých. Tento fakt způsobil nejen zhor-
šený výběr daní pro městskou pokladnu, ale přede-
vším přinesl komplikace všem našim hoteliérům, 
zaměstnancům ve službách či jiným drobným pod-
nikatelům. Chci věřit, že tento stav je pouze dočasný 
a že už v příštím roce dojde ke zvýšení návštěvnosti 
našeho krásného lázeňského města.
Přeji Vám všem, milí spoluobčané, abyste si užili 
krásnou a pohodovou atmosféru Vánoc, v posled-
ních dnech starého roku načerpali sílu a energii 
mezi svými nejbližšími a přáteli a šťastně vykročili 
do prvních dnů roku 2014.

PhDr. František Hubáček, Váš starosta

jste zváni na benefi ční koncert pro Charitu Luha-
čovice, který se bude konat v kostele svaté Rodiny, 
kde vystoupí folklorní soubor Leluja a žáci hudeb-
ního oboru ZUŠ Luhačovice.  Jarmark na náměstí 
spolu s výstavou organizuje  Gabriela Gergelová 
a o kulturní program se postará Regina Bittová 
(MěDK Elektra Luhačovice). Andrea Bublíková

Hlas zvonkuLetošní vánoční jarmark 
zpestří zástupy andělů

Vánoční jarmarky se konají tradičně v mnoha měs-
tech a ani Luhačovice nejsou výjimkou. Náměstí 
28. října zaplní stánky 6. prosince 2013 od 9 hodin. 
Odnést si můžete nejen řemeslné výrobky či od 
15 hod. čaj pro zahřátí od pana starosty, ale i dob-
rý pocit ze zapojení do dobročinné sbírky sdružení 
Korunka Luhačovice. Přichystán je také bohatý 
kulturní program – vystoupení Smíšeného pěvec-
kého sboru Leoše Janáčka, ZUŠ Luhačovice nebo 
představení s obří loutkou Naděje Zrození poulič-
ního divadla Theatre Kvelb z Českých Budějovic. 
Po celý den bude v galerii MěDK Elektra probíhat 
výstava betlémů a vánočních ozdob s předváděním 
tradičních lidových řemesel. Ve tři hodiny pak vyjde 
od zámku k poště průvod andělů s lucerničkami, 
k němuž se může připojit každý andílek ve vlastním 
kostýmu. Zájemci, kteří si kostým anděla chtějí 
vyrobit v Andělských dílničkách, mají možnost dne 
3. prosince v 16 hodin v DDM. Na závěr pak jarmark 
tradičně zakončí slavnostní ceremoniál s rozsvě-
cováním vánočního stromu a ohňostrojem. Večer 

Podzimní setkání seniorů z Luhačovic, Polichna, 
Řetechova, Kladné Žilína s vedením města ve středu 
20. listopadu zahájila beseda, ve které starosta města 
František Hubáček a místostarostka Marie Semelová 
seznámili účastníky s novinkami ve městě. V kultur-
ním programu vystoupily děti ze souboru Malé Zále-
sí, které vede Alena Kotišová, a hudecká muzika ZUŠ 
Luhačovice pod vedením Jiřího Sládka. Swingové 
evergreeny v podání vynikajícího orchestru Melody 
gentlemen Lednice vhodně doplnilo taneční vystou-
pení Hanky a Petra Makešových z Havířova. Doko-
nalou iluzi starých kabinetních fotografi í přenesli na 
diváky členové Luhačovického okrašlovacího spolku 
Calma, kteří představovali svatební hosty v replikách 
oděvů z 1. poloviny 20. století. Součástí programu 

Podzimní setkání seniorů

bylo i ocenění nejhezčích zahrádek a předzahrádek 
v Luhačovicích v roce 2013.  V kategorii předzahrád-
ky získali ocenění manželé Šátkovi, manželé Matu-
lovi a paní Ludmila Kusáková. Za nejhezčí balkon 
byli oceněni paní  Aneta Konečná, paní Iva Běšinská 
a pan Josef Volařík. Zvláštní ocenění za rozkvetlý 
dům získali manželé Káňovi. 

S vůní vanilky a jehličí
kytička jmelí obnoví své přátelství mnohaleté.
Za oknem závěj krajkoví.
Píšťaly varhan ledových krápníků 
mísí se s teplem domova,
kam vždycky vracíme se:
pro dobrá slova, pohlazení, obdařit duše navzájem;
pro dárky z lásky snad stoleté, pro city,
které po roce s vánoční hvězdou zase rozkvetou.

Marie Anežka Suchánková
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Zprávy z 18. schůze Rady města 

Luhačovice konané 15. 10. 2013

RML schválila úhrady za nadstandardní služby u svateb-
ních obřadů, které se konají mimo místa a doby stanove-
né pro konání obřadů uzavření manželství, s platností od 
1. 1. 2014. 
RML schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí úče-
lové neinvestiční dotace ve výši 55 000 Kč z rozpočtu 
Zlínského kraje na výdaje spojené s činností jednotky 
sboru dobrovolných hasičů.
RML schválila změnu grafi ky a tisku Luhačovických 
novin od ledna 2014. 
RML schválila uzavření nájemní smlouvy na užívání 
části pozemku st. pl. 25/1 k. ú. Luhačovice o výmě-
ře cca 18 m2 za účelem vybudování odstavné plochy 
pro parkování osobního vozidla za cenu 500 Kč + 
DPH/rok. (Jedná se o pozemek v ulici Branka u domu 
č. p. 156.)
RML schválila uzavření nájemní smlouvy na užívání čás-
ti pozemku parc. č. 108/21 o výměře cca 8 100 m2 a části 
pozemku parc. č. 355/1 o výměře 110 m2 k. ú. Luhačovi-
ce na dobu určitou 20 let s Fotbalovým klubem Luhačo-
vice za cenu 100 Kč/rok. (Jedná se o pozemky, na kterých 
je umístěno spodní hřiště pod halou SC Radostova.)
RML schválila zveřejnění záměru města nabýt do 
vlastnictví koupí pozemky parc. č. 1033/12 o výmě-
ře 149 m2, parc. č. 1033/20 o výměře 244 m2, parc. 
č. 1033/21 o výměře 150 m2, parc. č. 2460/17 o výmě-
ře 14 m2, parc. č. 2460/18 o výměře 8 m2 a parc. 
č. 2460/20 o výměře 38 m2, vše k. ú. Luhačovice. (Jed-
ná se o pozemky v ulici Hrazanská pod místní komuni-
kací.)

Rok 2013 – 30 let Mateřské školy 

Luhačovice

V září roku 1977 byla zahájena stavba nové mateřské ško-
ly, která ve městě velmi chyběla. Stará MŠ „Na zámku“ 
nevyhovovala jak kapacitně, tak i vybavením. Nová školka 
vybudovaná svépomocí občanů Luhačovic vyrostla na stra-
tegicky vhodném místě ve středu města, v blízkosti základní 
školy. Vznikl objekt pavilonového typu, šestitřídní, jedna ze 
čtyř budov hospodářská se školní kuchyní. Mateřská škola 
byla k užívání slavnostně předána 30. prosince 1982 a pro-
voz byl zahájen 2. ledna 1983.
Během času byla v suterénu MŠ vybudována sauna pro 
děti, v hospodářské budově, která byla dodatečně propo-
jena s ostatními krčkem, vznikla místnost pro pohybové 
aktivity dětí. Třídy jsou prostorné, světlé, účelně zařízené, 
esteticky dotvořeny výrobky dětí. Vnitřní vybavení je prů-
běžně modernizováno. Součástí MŠ je velká, zelení zarostlá 
zahrada s pískovišti pro všechny třídy a hracími prvky pro 
děti. Na školní zahradě proběhla v červnu letošního roku 
oslava u příležitosti 30. výročí otevření pavilonové MŠ 
spojená s oslavou Dne dětí. Díky sponzorům z řad rodičů 
a podnikatelů byly zajištěny pro děti atrakce v podobě 
skákacího hradu, kolotoče, projížďky na koni, cyklistické 
překážkové dráhy. Oslavu doprovázeli dva profesionální 
klauni. Děti předvedly taneční vystoupení, na památku 
dostaly dárek, bylo pro ně připraveno občerstvení. Akce 
se zúčastnili pozvaní hosté a bývalí zaměstnanci. Oslava 
se vydařila i díky krásnému, slunečnému počasí. Děti byly 
nadšené, rodiče nešetřili chválou.
U příležitosti oslav 30. výročí otevření dostala mateřská 
škola dárek v podobě celkové revitalizace objektu. V polo-
vině června byla škola ofi ciálně předána zřizovatelem 
stavební fi rmě Sanizo k celkové rekonstrukci budov. Byly 
zatepleny střechy, zdi, vyměněna všechna okna, parapety 
a venkovní dveře. Nová fasáda byla navržena v krásném 
barevném provedení. Stavební práce probíhaly za provozu. 
Revitalizace byla fi nancována z dotací zřizovatele a Ope-
račního programu Životního prostředí.                     
V říjnu uspořádala mateřská škola k 30. výročí výstavu 
dětských výtvarných prací v galerii kulturního domu Elek-
tra s názvem „Hrajeme si celý rok“. Pozvání na vernisáž 
výstavy přijali starosta a místostarostka Luhačovic, kteří po 
krátkém úvodním slovu ředitelky MŠ pozdravili přítomné 
spoluobčany a popřáli dětem i zaměstnancům školky hodně 
úspěchů do dalších let.  Děti z V. třídy předvedly milé taneč-
ní vystoupení, učitelky připravily občerstvení pro přítomné 
hosty. Zájemci nahlédli do starých fotokronik. Kdo neměl 
možnost výstavu navštívit osobně, může zhlédnout  webové 
stránky mateřské školy na www.ms.luhacovice.cz a ocenit 
šikovné ruce malých dětí i tvořivost učitelek. 
Zaměstnanci MŠ přejí dětem i jejich rodičům, aby se jim 
v krásné „staronové“ mateřské škole líbilo a rádi na ni i po 
letech vzpomínali. Helena Konečná

Zprávy z 19. schůze Rady města 

Luhačovice konané 5. 11. 2013

RML schválila podání žádosti o grant VISK 3 Měst-
skou knihovnou Luhačovice. 
RML rozhodla o zakoupení 1 300 ks malých sad tašek 
na tříděný odpad pro poplatníky, společné plátce, kteří 
zaplatí poplatek za komunální odpad na rok 2014 do 
konce dubna 2014 a nebudou mít v evidenci poplatníků 
žádný nedoplatek z předcházejících let.
RML doporučila ZML schválit nabýt do vlastnictví 
koupí pozemky parc. č. 1033/12 o výměře 149 m2, 
parc. č. 1033/20 o výměře 244 m2, parc. č. 1033/21 
o výměře 150 m2, parc. č. 2460/17 o výměře 14 m2, 
parc. č. 2460/18 o výměře 8 m2 a parc. č. 2460/20 
o výměře 38 m2, vše k. ú. Luhačovice, za cenu 100 Kč/
m² a úhradu nákladů spojených s převodem. (Jedná se 
o pozemky v ulici Hrazanská pod místní komunikací.)
RML schválila zveřejnění záměru města pronajmout 
část pozemku parc. č. 815/4 o výměře cca 15 m2 za úče-
lem vybudování parkovacího stání. (Jedná se o pozemek 
v ulici Lesní u domu Maják.)
RML doporučila ZML schválit uzavření dodatku 
ke kupní smlouvě s fi rmou KLIMASTAV, s. r. o., 
Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice, na prodej 
objektu bez č. p. na pozemku st. pl. 1191, pozemku 
st. pl. 1191, parc. č. 1864/3 a id. 1/2 parc. č. 1864/4 
k. ú. Luhačovice, jehož předmětem je prodloužení 
podmínky kupní smlouvy zahájit stavební práce do 
30. 11. 2016. (Jedná se o pozemky v okolí bývalé kotelny 
v Zahradní čtvrti.)
RML doporučila ZML schválit uzavření dodatku č. 2 
ke kupní smlouvě s fi rmou BELPO–Produkt, s. r. o., 
U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4, na prodej pozemků 
parc. č. 2429/2, parc. č. 2880/1 a id. 1/2  parc. č. 1864/4 
k. ú. Luhačovice, jehož předmětem je prodloužení 
podmínky kupní smlouvy zahájit stavební práce do 
30. 11. 2016. (Jedná se o pozemky v okolí bývalé kotelny 
v Zahradní čtvrti.)
RML nesouhlasila s poskytnutím příspěvku 8 000 
Kč občanskému sdružení Malovaný kraj na vydávání 
nekomerčního časopisu.

Novinky z knihovny

Všechny příznivce historických románů a detektivek 
potěšila přednáška PhDr. Vlastimila Vondrušky, Csc., 
která se konala 6. 11. v knihovně v podvečerních hodi-
nách. Autor románů, jejichž hlavním hrdinou bývá 
Oldřich z Chlumu a jeho přítel panoš Ota, se poutavě 
rozhovořil o středověku, ve kterém je umístěn děj jeho 
knih. Posluchače seznámil s životem lidí ve městě i na 
vesnici, se středověkým právem, soudnictvím a s pomě-
ry, které panovaly v tehdejší společnosti. 
Historik, v jehož románech nevystupují jen fi ktivní 
postavy a děje, ale i skutečné historické osobnosti 
a události, dokázal návštěvníky zaujmout svým osobi-
tým projevem. Odměnou mu byl  závěrečný dlouhotr-
vající potlesk.  Účastníci setkání s autorem nejprodá-
vanějších knih v České republice si mohli odnést nejen 
mnoho informací a zajímavostí o naší historii, ale také 
autogram či novou knihu, kterou si mohli zakoupit pří-
mo na přednášce.
Ve středu 4. 12. v 18.00 Vás zveme na besedu se spisova-
telem a reportérem Stanislavem Motlem. Přednáška má 
název Nacisté a okultismus. Vstupné 20 Kč. Možnost 

Zprávy z 23. zasedání Zastupitelstva 

města Luhačovice konaného 24. 10. 2013

ZML schválilo 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 Praha“ ve prospěch Anny Kneblové, tř. Kos-
monautů 1021/12, 779 00 Olomouc 9, za jednorázo-
vou úplatu 43 187,50 Kč + DPH. (Jedná se o pozemky 
v Pražské čtvrti.)
ZML schválilo zřízení věcného břemene na pozem-
cích 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. Luhačovice pro umístění stavby Met-
ropolitní optické sítě ve prospěch fi rmy Orthodox 
networks, s. r. o., za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm 
+ DPH. (Jedná se o pozemky od Merkuru kolem pošty 
po ul. Dr. Veselého až po bývalou lékárnu Najáda.)
ZML neschválilo prodej části pozemku parc. 
č. 505/33 k. ú. Luhačovice o výměře 86 m2. (Jedná se 
o pozemek v ulici Úprkova u domu č. p. 328.)
ZML schválilo zřízení věcného břemene na části 
pozemku parc. č. 649/1 k. ú. Luhačovice v majetku 
Lesů České republiky, s. p., pro umístění stávajícího 
chodníku a „Stavby stezky pro chodce a cyklisty“ za 
jednorázovou úplatu ve výši stanovené aktuálním 
znaleckým posudkem. (Jedná se o pozemek v Jurko-
vičově aleji.)
ZML schválilo směnu části pozemku parc. č. 644/5 
o výměře cca 25 m2, části pozemku parc. č. 644/3 
o výměře cca 670 m2, části pozemku parc. č. 644/1 
o výměře cca 30 m2 a pozemku parc. č. 578/8 o výměře 
757 m2 k. ú. Luhačovice z majetku Lázní Luhačovice, 
a. s., za část pozemku parc. č. 644/4  o výměře 280 m2 
v majetku města za podmínky úhrady rozdílu ve výmě-
rách za cenu 20 Kč/m2. (Jedná se o část pozemků u Slu-
nečních lázní a pozemek, na kterém se nachází část vodní 
nádrže „Marion“, z majetku Lázní Luhačovice za část 
pozemku v majetku města u Slunečních lázní.) 
ZML schválilo Informační koncepci města Luhačo-
vice na období 2014–2018, viz ZM 23/2010–2014. 
(Jedná se o koncepci informačního systému, která musí 
být atestována a je zákonnou povinností pro všechny 
obce s rozšířenou působností.)
ZML schválilo darovací smlouvu na převod výpočetní 
techniky pro výkon agend občanské průkazy, cestovní 
doklady z majetku Ministerstva vnitra ČR do majetku 
města Luhačovice.

Výsledky voleb v Luhačovicích

V pátek a v sobotu 25. a 26. října se uskutečnily po celé 
České republice volby do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky. Výjimkou nebyly ani Luha-
čovice, kde bylo 7 volebních okrsků. V Luhačovicích 
je na seznamu 4869 voličů. Z celkového počtu voličů 
se k urně dostavilo 3304 občanů. Volební účast v pro-
centech tak byla 67,86, což přesahuje celorepublikový 
průměr, který byl necelých 60 procent. V Luhačovi-
cích se volilo následovně: Nejvíce hlasů získala ČSSD, 
a to 664, tento počet tvořil 20,2 procent z celkového 
množství hlasů. Na druhém místě volilo nejvíce lidí 
Babiše a jeho stranu ANO 2011. Ta získala 485 hlasů, 
což bylo 14,8 procent. Na třetím místě skončila KDU-
ČSL se 439 hlasy, strana získala 13,4 procent z celko-
vého počtu hlasů. Na čtvrté příčce se umístila TOP 09 
se 424 hlasy a na 5. místě skončila strana KSČM s 379 
hlasy. Celorepublikově volby skončily trochu jinak, 
ale vítěz zůstává pořád stejný. Volby vyhrála ČSSD 
s 20,45 procenty hlasů, na druhém místě je ANO 
s 18,65 procenty, na třetím místě KSČM se 14,91 pro-
centy, na čtvrtém místě TOP 09 s 11,99 procenty a na 
pátém místě ODS se 7,72 procenty hlasů. Svá křesla 
ve sněmovně získaly i Úsvit přímé demokracie a KDU-
ČSL.

Adam Sekanina
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Zemřela paní Věra Haluzová

rezervace míst telefonicky: 577 132 235 nebo e-mailem: 
info@knihovna-luhacovice.cz.
Přijďte si vybrat z našich novinek – komu se líbily Žítkov-
ské bohyně, jistě přivítá knihu V. Klimecké Druhý život 
Marýny G. Kronika velké valašské rodiny, jejíž osudy jsou 
vyprávěny z pohledu žen, prochází polovinu dvacátého 
století a zavede Vás do krásné valašské krajiny.
Čtenáře detektivek potěší novinka L. Keplera Písečný muž 
a příznivce D. Browna zaujme jeho novinka Inferno.
Výběr je rozmanitý a s naší nabídkou knih se blíže seznámí-
te na webových stránkách www.knihovna-luhacovice.cz. 
Upozorňujeme návštěvníky knihovny, že v období od 
23. 12. 2013 do 1. 1. 2014 bude knihovna uzavřena!
Blíží se vánoční svátky, a proto Vám spolu s Karlem Čap-
kem přejeme „…mnoho dobrých úmyslů na svátky dob-
ré vůle. Neboť život je nesmírně a nevyčerpatelně bohat 
pro naše dobré úmysly“.

Krásné a pokojné Vánoce, Milana Mikulcová  

ně převýší množství pokácených stromů a odstraněných 
keřů. Základní myšlenkou projektu je zprůhlednění 
parku a vytvoření stromových alejí podél hlavních pěších 
promenád. Nově pojatá zeleň bude sladěna s různoro-
dou architekturou lázeňského středu. Jednotícím prv-
kem se stane alej říčky Šťávnice,“ sdělil E. Bláha.
Výpěstky budou vybírány v dostatečné velikosti 
a vysazovány v co možná nejkratším časovém hori-
zontu. V lázeňském areálu se celkem vysadí 476 stro-
mů, 15 290 keřů, 7 499 trvalek a bude ošetřeno 104 
dřevin. Listnaté stromy budou vysazovány vzrostlé 
o velikosti obvodu kmene minimálně 14 až 16 cm 
s výškou nasazení koruny 2 m. Významnější stromy, 
tvořící kostru kompozice, a stromy v aleji podél Šťáv-
nice budou vysazovány ve velikosti výpěstku s obvo-
dem kmínku 20 až 25 cm, s výškou nasazení koruny 
2,5 m. Bude se jednat o zeleň se zvýšenými nároky 
na kvalitu. Stromy budou svým původem i celým 
obdobím života pocházet ze shodných klimatických 
oblastí, jako jsou Luhačovice. Pro jednotnost vzhledu 
výsadeb bude také pravidlem, že stromy budou pochá-
zet z jedné školky. Kulovité javory budou například 
od německých a nizozemských dodavatelů. „Většina 
nově vysazených stromů a keřů patří k dřevinám, které 
jsou nejen velmi kvalitní, ale nejsou běžně vysazovány. 
Mnohé z nich zdobí jen zámecké parky nebo botanické 
zahrady,“ doplnil výkonný ředitel Lázní Luhačovice, 
a. s., Ing. Jiří Dědek.
Výrazným prvkem v jižní části parku bude alej červe-
nolistých buků představujících sloupoví, které bude 
pokračováním kolonády směrem od kapličky k říčce 
Šťávnici. Alej tak propojí promenádu s lázeňskou 
kolonádou. V okolí Vily pod lipami a Alpské růže bude 
alpská architektura podpořena výsadbou borovice 
limby a horského smrku. „Nezapomněli jsme ani na 
japonskou zahradu u hotelu Jestřabí. Kompozice zde 
bude obnovena realizací ústřední plochy hrabaných 
písků, nad níž budou vytvořeny mimoúrovňové dřevěné 
lávky a pergoly s posezením. Vegetace bude doplněna 
o různé druhy keřových a stromkových javorů a v japon-
ských chrámových parcích oblíbených kryptomérií, 
které odcloní prostor od rušné komunikace. Na okraji 
travnatých ploch bude založen vlnící se záhon bambu-
sů a okrasných trav navozujících charakter japonské 
zahrady, který bude doplněn skupinou okrasných stro-
mů, z nichž nejpozoruhodnějším je prehistorická Gin-
gko biloba,“ popsal E. Bláha.   
„Obvodový plášť parku podél hlavní silnice bude posí-
len výsadbami keřového patra smíšených a jehličnatých 
skupin. Park tak bude plnit i ochrannou, bezpečnostní 
a hygienickou funkci a sníží tak množství prašnosti pro-
stupující do vnitřního areálu,“ dokončil popis připra-
vovaných změn J. Dědek. 
Celý projekt Revitalizace zeleně v lázeňském areálu 
Luhačovice je spolufi nancován z Operačního progra-
mu Životní prostředí, tedy z prostředků Státního fon-
du životního prostředí České republiky a Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. Celkové výdaje projektu 
činí zhruba 27,8 milionu korun. Dotace ze státního 
fondu činí asi 3 miliony korun, z evropského pak přib-
ližně 17 milionů. Celková výše dotace tedy činí 20 mili-
onů korun. Z vlastních prostředků tak uhradí akciová 
společnost asi 7,8 milionu korun.

Ing. Jiří Dědek, MBA, 
výkonný ředitel Lázně Luhačovice, a. s.

Její působení překračovalo hranice regionu, v osmdesá-
tých letech minulého století prosadila myšlenku Oteví-
rání pramenů, z které se do dnešní doby rozvinula jedna 
z nejvýznamnějších kulturních akcí v Luhačovicích. Své 
bohaté zkušenosti zúročila i ve své práci pro Folkorní 
sdružení ČR, byla iniciátorkou a hlavní autorkou I. světo-
vého festivalu dětského folkloru v roce 1992 u příležitosti 
400. výročí narození učitele národů Jana Amose Komen-
ského. Jedno z festivalových míst bylo i v Luhačovicích 
a od té doby se zde každoročně koná mezinárodní festival 
dětských folklorních souborů Písní a tancem.  
Paní Věra Haluzová žila se svým dnes již zesnulým 
manželem Janem Haluzou skromně v domku v Pozlovi-
cích, celý svůj život zasvětila dětem ze souboru a folklo-
ru. Život manželů Haluzových nebyl jednoduchý, zažili 
nedobrovolné odloučení, vězení pro svá přesvědčení, 
pronásledování. Paní Věra se stala příkladem obětavé 
manželky, učitelky, vychovatelky, na kterou budou ještě 
další generace vzpomínat a snažit se ji napodobit v jejím 
elánu, radosti ze života a obětavé práci pro druhé i přes-
to, že jí osud připravil těžké zkoušky.  Všichni, kdo ji znali 
a měli rádi, se s ní rozloučili 30. listopadu na zádušní mši 
v kostele svatého Martina v Pozlovicích.

Oprava

Ve zprávách z rady v listopadovém čísle Luhačovic-
kých novin došlo k chybě v informaci o výběru doda-
vatele na veřejnou zakázku Oprava střechy Městské 
knihovny Luhačovice.
U fi rmy TESSPRA CZ, s. r. o., která byla druhá 
v pořadí, byla uvedena nesprávná nabídková cena 
2 327 375 Kč. Správná výše nabídkové ceny činila 
1 208 006 Kč.
Firmě TESSPRA CZ, s. r. o., Bánov 68, se tímto 
omlouváme.

Ve středu 30. října 2013 zemřela paní Věra Haluzová, 
zakladatelka folklorního souboru malé Zálesí a významná 
propagátorka regionálních tradic Luhačovského Zále-
sí. Paní Věra Haluzová, rozená Andrýsková, se narodila 
30. listopadu 1924 ve Zlíně. Její studium gymnázia ve 
Zlíně přerušilo totální nasazení a odmaturovala až po vál-
ce. V roce 1946 se provdala za Jana Haluzu a v roce 1947 
dokončila studium pedagogiky a psychologie na zlínské 
pobočce Vysoké školy pedagogické v Brně. Od roku 1949 
učila v Biskupicích, poté v Pozlovicích a v Luhačovicích. 
Od dětství se věnovala lidové kultuře a už při svém působe-
ní na škole v Biskupicích kolem sebe soustředila zájemce 
o folkor a o obnovu tradic a lidových krojů.  Poté v Luha-
čovicích založila folklorní soubor Zálesí a později Malé 
Zálesí.  Svým neúnavným elánem a nadšením dokázala 
nadchnout pro folklor stovky dětí, z nichž mnozí dnes 
v jejím díle pokračují a předávají své zkušenosti dalším 
generacím. Díky ní se soubor zúčastnil mnoha zahranič-
ních cest, poznávání jiných kultur a navazování nových 
přátelství. Dodnes soubor, který oslavil 50. výročí svého 
založení, čerpá z jejích scénických pásem a pořadů. „Věra 
Haluzová měla zvláštní dar pozorovat věci, které unikají 
zájmu a očím druhých. Uměla vysvětlit své myšlenky, vždy 
vytvořila příjemnou a nezapomenutelnou atmosféru. Doká-
zala přiblížit svět hudby, písní a tance dětem tak, aby se 
jim stal srozumitelný. Všichni si hluboce vážíme těch, kteří 
dokáží děti nejen mnohému naučit, ale současně jim dát i to 
nejlepší ze sebe – své nadšení, zápal, schopnost zvládnout 
dlouhodobé a těžké úkoly a přitom se umět radovat ze života. 
Vše toto Věra Haluzová dětem dlouhá léta věnovala. Patří jí 
upřímné poděkování všech dětí za překrásné chvíle a společ-
ně prožitou dobu,“  říká o ní její dlouholetá spolupracovni-
ce Marta Pilátová.

Areál lázní čeká největší proměna v historii

Lázeňský areál v Luhačovicích je vyhlášený řadou 
architektonicky ceněných staveb i svou celkovou 
rozlohou. Nyní ho navíc čeká zásadní změna, která 
se týká zeleně. Akciová společnost Lázně Luhačovi-
ce připravovala projekt obnovy zeleně koncepčně již 
od roku 1992 ve spolupráci s odborníky z tuzemska 
i zahraniční. Úpravy si vyžádají více než 27 milionů 
korun.
Celé území, jehož se revitalizace týká, je v majetku 
akciové společnosti a je součástí městské památko-
vé zóny. Autorem celkového řešení nových výsadeb 
v lázeňském parku je profesor Ivar Otruba, přední 
znalec v oboru architektury a urbanismu uznávaný 
u nás i v zahraničí. Projekt je součástí komplexního 
řešení Revitalizace lázeňského areálu Luhačovice, 
který se zabývá celkovou obnovou cestní sítě a tech-
nického vybavení a je zároveň součástí širších zámě-
rů města, na které lázeňský park navazuje. Jedná se 
hlavně o připravovanou celkovou rekonstrukci ulice 
Dr. Veselého. 
„Cílem revitalizace je zlepšení kvality lázeňského pro-
středí při zachování stávajících hodnot areálu parku. 
Po nedávno zpřístupněném pítku pramene Nový Jubi-
lejní je to další z řady fi lantropických počinů naší spo-
lečnosti,“ řekl generální ředitel Lázní Luhačovice, a. 
s., MUDr. Eduard Bláha. 
„Termín realizace byl stanoven na období od listopadu 
2013 do prosince 2014, ale je reálný předpoklad, že 
většina prací bude dokončena do zahájení hlavní sezo-
ny. Aktuální informace o průběhu prací a termínech 
dokončení budou k dispozici na našem fi remním webu 
www.LazneLuhacovice.cz a na Facebooku,“ uvedl E. 
Bláha.
Vzhledem k tomu, že se jedná o výjimečný zásah, kte-
rý ovlivní pohled na Luhačovice na několik dalších 
generací, musí být i rozsah prací zcela mimořádný. 
Na začátku bude vykáceno celkem 283 vzrostlých 
stromů, 2 320 m2 keřů a 962 m2 nárostů. „Káceny 
budou zejména stromy přestárlé a provozně nebezpeč-
né, které ohrožují bezpečný pohyb návštěvníků. Řada 
stromů vykazuje špatný zdravotní stav se sníženou 
vitalitou a mnohé trpí houbovou infekcí. Některé stro-
my označují odborníci přímo za havarijní,“ zdůraznil 
E. Bláha. Odstraněny budou i ty, jež svým charakte-
rem neodpovídají významu místa a novým kompozič-
ním záměrům. V rámci kácení bude odstraněna i celá 
dvouřadá alej podél řeky Šťávnice. Kácení bude dopl-
něno i o ořezy větví a odlehčení korun u stávajících 
stromů. U některých keřů a keřových skupin bude 
proveden zmlazovací řez, u jiných dojde k jejich čás-
tečné plošné redukci.
„Projekt počítá s výsadbou zeleně, která početně výraz-
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Ateliér IM připravil k letošním Vánocům reprezentač-
ní publikaci z výběru maleb a grafi k Františka Peňá-
ze, akademického malíře a grafi ka, jehož významné 
dílo je rozptýleno mezi sběrateli, institucemi a sou-
kromníky.
Ke stému výročí narození (v roce 2012) byla památka 
Mistra Peňáze uctěna žulovým památníkem, vybudo-
vaným v obci Hřivínův Újezd, kde František Peňáz žil 
a věnoval se uměleckému ztvárnění rustikální archi-
tektury, sakrální tematice, originální malbě květů 
a portrétům. Prvních výstav v soubornějším duchu 
se dočkal až po roce 1989, a to v Muzeu Jana Amose 
Komenského v Uh. Brodě, Zlíně a v Olomouci. Byl 
zásadně (od Ministerstva kultury ČR až po významné 
galerie a ofi ciální instituce) napraven pohled na jeho 
život a zejména jeho originální tvorbu, která ho řadí 
k nejvýznamnějším malířům a grafi kům umělecké 
reprezentace naší doby. Kniha vychází v jazyce čes-
kém i anglickém.
Slavnostní prezentace proběhla v Luhačovicích 16. 
listopadu v Hale Vincentka. 
Knihu je možno zakoupit v knihkupectvích Kanzel-
sberger Zlín, Lekešová Luhačovice a v IC Luhačovice 
a IC Uherský Brod. 

PhDr. Irena Voštová & Arch. Miloš Bařinka

Byly tenkrát znakem doby                                          
cylindry, bombajky, róby,                                           
mikáda a šněrovačky,                                                  
pumpky, trampky, jojo-hračky. 

V divadle hrají „Pastorkyni,“
od pondělí je nový plán,
přijede hosty rozveselit
náš strejček Křópal z Brochovan.

Běhali zde mezi námi,                                                 
fotografové s leicami,                                                 
aby hostům šťastné chvíle                                           
zvěčnili na momentky černobílé.   

V Paláci mají čaj o páté 
a hudbu s tancem na terase,
pan Voborný všem v recepci
podá veškeré informace.

Bývalo rušno u pramenů, kde                                      
každý host měl svou sklenici,                                      
které jim dívenky usměvavé                                        
plnily naší slanicí.    

Na Zdence hraje Bob O´Brian, 
na programu je Roob a Collini
a Jóža Musil, slavný silák,
sem přicestoval z Rimini.

Všichni chválí naše lázně,                                            
jak dobře se jim u nás žije,                                           
při každodenním koncertu                                            
Slovácké fi lharmonie.   

U „Smetanů“ vás pohostíme  
čerstvým kaprem, dobrým vínem
a po večeři vás okouzlí
rozkošná Soňa s cvičeným Rintintínem.       

Oslíci z Vlasty vozí děti,                                              
každý den tu byl jako svátek                                        
a plivalo se, promiňte mi,                                             
všude do plivátek.  

Když jsme se s bratrem vraceli
a měli všechno vyprodáno, 
vždy jsme si řekli, jak krásný to den!
Přijdem sem zase zítra ráno…

Publikace maleb a grafi k 

Františka Peňáze

Luhačovický okrašlovací spolek Calma uspořádal ve 
čtvrtek 14. listopadu swingový večer v night clubu 
hotelu Alexandria. V rytmu swingu provázelo veče-
rem taneční duo Petr a Hanka Makešovi.
Hlavním bodem programu bylo představení knihy 
vzpomínek Vincence Jančaříka Svatební dar aneb 25 
let v hotelu Alexandria. Tato kniha obsahuje rozšířený 
text původních „svědectví“ autora, vydaných v Sin-
gapuru v roce 2000 v anglickém jazyce pod názvem 
„Lepší než mnoho vrabců…“. Pojednává o počátcích 
hotelu Alexandria v Luhačovicích, zejména o období 
druhé světové války, kdy byl hotel v německých rukách. 
Jméno Alexandria bylo odvozeno od křestního jména 
majitele hotelu, stavebního magnáta Ing. Alexandra 
Lozovského, ačkoliv ve skutečnosti hotel patřil jeho 
manželce, která ho dostala jako svatební dar. 
Popis života v Němci obsazených Luhačovicích za 
protektorátu zahrnuje každodenní peripetie, spoje-
né s omezeným zásobováním, nutností zatemnění, 
zákazem vycházení po setmění, neustálou konfron-
tací s nepřáteli, rozmíškami s protektorátními úřady, 
s odjezdy mladých lidí na nucené práce atd. Zachycu-
je však i vyhrocené válečné události, které se dotkly 
přímo Luhačovic. I v hotelovém provozu nastala 
během této doby řada nebezpečných situací, kdy se 
personál ocital v bezprostředním ohrožení života. 
Tísnivou atmosféru   let vyvažuje autor nadhledem 
a humorem. Jeho hlavní oporou je však pevná víra 
v ochranu Prozřetelnosti, na kterou se často odvolá-
vá. Po skončení války nastala další složitá etapa, kdy 
byl hotel s mezinárodní klientelou i jeho personál pod 
dohledem tajné bezpečnosti. Navštěvovali jej zahra-
niční diplomaté a vládní delegace, přičemž rozmanité 
kulturní odlišnosti připravily personálu řadu perných 
chvilek, zachycených ve vtipné zkratce. 
V Alexandrii pracoval autor od roku 1942 do roku 
1968. Po své emigraci se usadil v Kanadě, avšak 
nepřestal udržovat kontakt se svými přáteli v Luha-
čovicích. Vyústěním mnohaleté korespondence s  čle-
ny Luhačovického okrašlovacího spolku Calma byla 
dohoda o vydání vzpomínek v českém jazyce. Díky 
sponzorskému daru se to podařilo uskutečnit v roce, 
kdy se Vincenc Jančařík dožívá 90 let.
Útlou knihu Svatební dar je možno zakoupit 
v Luhainfo a v Muzeu luhačovického Zálesí, kde 
autorovy vzpomínky doplňuje výstava Hotel na hlav-
ní ulici, popisující počátky hotelu, doplněná řadou 
unikátních snímků z archivu vůbec prvního ředitele 
hotelu Alexandria Antonína Žižkovského. 

Blanka Petráková

 
Duch času
aneb Luhačovice ve třicátých letech
Vincenc Jančařík

Býval jsem lázeňským kamelotem                             
po mnohé školní prázdniny, kdy                                 
se svým bratrem na náměstí                                        
jsem hostům prodával noviny.                                    

Baťa zde hostům čistil obuv
bez ohledu na vzor a na značku,
pro všechny byla stejná cena
dámám i pánům za jednu kačku.

Kdo čte Zet, České slovo,                                           
ten se toho dozví mnoho!                                            
Co se šeptá, co se tají,                                                 
v Lázeňském je zpravodaji.                                        

Nebyla nouze o nosiče
ani o kočárovou dopravu
a bylo skvěle postaráno
o léčení i zábavu.

Svatební dar aneb 25 let 

v hotelu Alexandria

K akademickému malíři Františku Peňázovi jsem 
docházela po dobu deseti let za účelem prohlubování 
teoretických znalostí v kresbě a kombinované techni-
ce. Byla jsem jeho žačkou. Jsem si vědoma, jak velké 
pocty se mi z jeho strany dostalo. Od člověka nesmírně 
čestného, spravedlivého, dobrosrdečného, obětavého 
a pokorného. Byl mi průvodcem a rádcem ve výtvarné 
tvorbě, v duchovním životě i v běžném životě.
Svými znalostmi, letitými praktickými zkušenostmi 
a velkou moudrostí mi nesmírně usnadňoval život 
a pomáhal lehčeji snášet osudové rány. Pan Peňáz 
i jeho paní byli lidé zbožní, kteří respektovali Boží 
zákony a žili podle nich. Měli pěkné vzájemné mezi-
lidské vztahy, příkladnou rodinu a lidem ve svém 
okolí i těm, kteří jim byli posláni osudově do cesty, se 
snažili být vždy prospěšní.
Uměli naslouchat a radit, pomáhat. Paní Peňázová 
vytvářela pevné zázemí svému manželovi, aby se 
mohl bezstarostně věnovat umění. Oba byli oblíbení 
u lidí. Tak se skloubily krásné povahové rysy pana 
Peňáze s jeho praktikovanou vírou a výsledkem bylo 
jeho široké srdce pro lidi a čistá duše. Když k tomu 
přidal vlastní houževnatost, vznikaly překrásné obra-
zy – odrazy jeho nitra.
Tvořil i v době přetěžkých životních zkoušek a veli-
kého utrpení, o čemž mi vyprávěl. Utíkal se do svého 
ateliéru, kde tvořil nespočet grafi k, kreseb, zpočátku 
i olejomaleb a temper. Byla jsem dlouhodobě obda-
rovávána pohledem na jeho obrazy, nejčastěji o nedě-
lích, v odpoledních hodinách, kdy jsem tam pravidel-
ně dojížděla. Vždy jsem se na návštěvu k Peňázům 
těšila. Ke krásným obrazům, které pan Peňáz vytvořil, 
se v myšlenkách vracím dodnes.
Jsem vděčná za vše, co pro mne tento velký umělec 
udělal. Z jeho životního osudu jsem se snažila poučit, 
byl mi neomylným rádcem na mých životních křižo-
vatkách. Nikdy jsem Mistra nezastihla rozladěného, 
neshledala u něj žádný záporný povahový rys! Měl 
rád nejen výtvarnou tvorbu, ale i hudbu a poezii. Vždy 
jsme našli společná témata našich rozhovorů. Až po 
jeho smrti jsem pochopila, že to absolutně nejkrásněj-
ší, co mi předal, kam mě opětovně nasměroval, byla 
víra. S vděčností vzpomínám…
Poznala jsem v životě několik příkladných lidí, ale 
osobnost pana Peňáze mezi nimi stále výrazně vyni-
ká!
Když jsem ve svých pětatřiceti letech uspořádala jed-
nu ze svých prvních autorských výstav obrazů, složila 
jsem si na průvodní letáčky motto tohoto znění:

Neboj se života – bývá i těžký.
Vydej se pěšinkou – pomalu, pěšky.
Poutníků životem potkáš tam mnoho,
s pomocnou rukou však dva, či jednoho.
Není nad čím lkát, pomůže, kdo má rád.
Pak můžem také my druhým dál rozdávat.

Marie Anežka Suchánková

Akademický malíř František Peňáz 

ve vzpomínkách
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Příběh krajky

V sobotu 26. října odstartovala vernisáží výstava děl 
Jany Mikulcové, která nese název „Příběh krajky“. 
Výstavu bylo možné zhlédnout do středy v luhačovic-
kém klubu Sokolka. Jana Mikulcová vystavovala kromě 
obrazů také plastiky. Při tvorbě soch pracovala umělky-
ně především se dřevem, do některých obrazů zapojila 
kromě barvy i krajky. Návštěvníci, kteří do Sokolky zaví-
tali, mohli vidět například plastiky andělů nebo obrazy 
s motivy ročních období – jara, léta, podzimu a zimy. 
Umělkyně přenesla na plátno taky například západ 
slunce nebo těhotnou ženu.  (A. S.)

Nové posedy v Kladné Žilíně

Rád se toulám podzimním lesem. Je tu ticho a klid, 
a protože podzimní houby většina svátečních houbařů 
nesbírá, tak také téměř nikoho nepotkáte. Právě jsem 
se sehnul pro jednu čirůvku, když jsem jasně zaslechl 
údery kladiva. No, zvuk motorové pily bych  tu mož-
ná čekal, ale že by tu někdo něco stloukal, to tedy ne. 
A pak jsem ho uviděl, mezi stromy jasně zasvítila žluť 
čerstvě hoblovaných prken. Byl to nově stavěný posed. 
Mně to však připadalo jako pěkná chatička se žebří-
kem. Když jsem si odpoledne v autobuse přisedl k jed-
nomu známému, hned jsem se na to zeptal. Správně se 
tomu prý říká kazatelna. Pomyslel jsem si, co by tomu 
asi řekl pan farář, ale nechal jsem si to pro sebe. Tako-
vých posedů prý musí myslivci postavit letos ještě ale-
spoň sedm. Člověk se učí celý život. Posedů jsem viděl 
v lese hodně, ale nikdy mne nenapadlo, že se musí také 
opravovat nebo stavět nové. Když se nad tím ale zamys-
líte, tak jak by takový myslivec asi vypadal, kdyby pod 
ním prasklo nahnilé prkno právě ve chvíli, kdy by mu 
vyšel na mýtinu výstavní kus. Tak nevím, buď se to už 
našim myslivcům někdy stalo, anebo si tuto skutečnost 
uvědomili včas. Stavět kazatelnu v lese určitě není jed-
noduchá práce a snad i proto je si jí potřeba všimnout 
a pochválit ji...      (j. h.)

Lázeňské menu a Hotel na hlavní ulici

V sobotu 26. října byly v Muzeu luhačovického Zálesí 
zahájeny dvě výstavy, věnované historii kuchařského 
umění a pohostinství v Luhačovicích – Lázeňské menu 
a Hotel na hlavní ulici. Výstava Lázeňské menu zave-
de návštěvníky prostřednictvím neznámých archiv-
ních fotografi í do Luhačovic počátku minulého století 
a seznámí je s kuchyněmi, restauracemi, kavárnami, cuk-
rárnami, vinárnami, hotely a ochutnávárnami, které v té 
době působily v lázních. Většina z představených podni-
ků v průběhu následujících sta let zanikla anebo se zásad-
ně proměnila. Výstavu doplňují historické jídelní lístky, 
dobové reklamy, rodinné receptáře a kuchařské knihy. 
Vrcholem výstavy jsou jedinečné pohledy do interiérů 
restaurací, zachycující úpravu jídelen i vybavení kuchy-
ní, ve vzácných případech i spižíren. Trojrozměrné expo-
náty se zaměřují na kuchyňské nářadí, nádobí a náčiní 
z venkovských a městských domácností v Luhačovicích 
a nábytek i sklo z lázeňských restaurací. Po dobu celého 
roku výstavu doprovází řada komentovaných prohlídek, 
přednášek a doprovodných programů, včetně ochutná-
vek tradičních místních pochoutek.                              (A. S.)

Zdali to byla úspěšná sezona, posuďte sami. David 
Šustek: 1. místo celkově – Moravskoslovenský pohár, 
2. místo absolutně – WBS. Tomáš Čala: 1. místo cel-
kově – Slovenský pohár a nominace na mistrovství 
Evropy v kategorii Junior, 3. místo celkově v Juniorech 
– WBS. 
Nezbývá nic jiného, než našim klukům popřát stejně 
tak úspěšný i příští rok, ne-li úspěšnější, a poděkovat za 
skvělou reprezentaci našeho města. Kluci, děkujeme!

Nicol Pospíchalová

Advent, Vánoce, Silvestr

I v letošním roce Lázně Luhačovice sestavily atraktiv-
ní pobytovou nabídku na závěr roku. V předvánočním 
čase připravily krátkodobé i týdenní adventní pobyty 
v nejlepších zařízeních. Vzhledem k rostoucímu zájmu 
nabízí tyto pobyty nejen v lázeňském hotelu Jurkovičův 
dům, ale letos nově také v hotelu Alexandria. Vánoční 
pobyt založený na využití jedinečného wellness v hote-
lu je dotvořen bohatou nabídkou kulturních prožitků 
vycházejících z vánočních tradic. „Reakce klientů na 
tento pobyt nás v loňském roce příjemně překvapila 
a také letos máme v tomto okamžiku již více než tři čtvr-
tiny lůžek v hotelu obsazeny a zájem v současné době 
kulminuje. Klienty vánočního pobytu tvoří především 
česká klientela,“ říká J. Dědek, výkonný ředitel Lázní 
Luhačovice.
V nabídce nechybí ani oblíbené silvestrovské pobyty. 
Vrcholem silvestrovských pobytů bude pro všechny 
hosty slavnostní galavečer ve Společenském domě. 
Během celého večera bude hrát několik tanečních kapel, 
ale i moravská cimbálová muzika ze Strážnice. Hosté se 
mohou těšit na hlavní hosty večera Yvettu Blanarovi-
čovou a Elvis Presley Revival. Večerem bude provázet 
modelka, moderátorka a herečka Iva Kubelková.

du 28. října, v den předání stáních vyznamenání 
a svátku ČR.
Slavností recepce se zúčastnili mimo všech vyznamena-
ných prezident Miloš Zeman, bývalý prezident Václav 
Klaus a mnoho dalších osobností našeho kulturního 
a politického života. Velmi milé bylo setkání s těmito 
osobnostmi a dalšími vyznamenanými, jako Felixem 
Slováčkem a Jiřím Suchým.
Dívky se saxofony zažily kromě lesku z výskytu tolika 
celebrit v několika hradních sálech i ochutnání nepře-
berného množství dobrot.
Naše dívky se saxofony dělají dobrou propagaci nejen 
našemu regionu, ale i celému Zlínskému kraji.

Vladimír Schlimbach

Ukončení gastrokurzu na SOŠ

Ve čtvrtek dne 7. listopadu se uskutečnil závěrečný cere-
moniál u příležitosti úspěšného složení zkoušky z přípra-
vy studených pokrmů, který se konal v jídelně Základní 
školy Luhačovice. Kurzu se zúčastnilo 19 studentů 
2. a 3. ročníků oboru kuchař-číšník ze Střední odborné 
školy Luhačovice. Čtyřdenní kurz studenty připravuje jak 
po stránce teoretické, tak po stránce praktické a vedl ho 
už tradičně Mistr kuchař Vladimír Picka z Pelhřimova. 
Všichni přihlášení studenti zvládli kurz dokončit úspěšně 
a na jejich pokroky a výsledky se rodiče mohli ve čtvrtek 
nejen podívat, ale také je ochutnat. Po precizně připrave-
né tabuli jak vzhledově, tak chuťově se zaprášilo během 
několika minut. Rodiče a přihlížející mohli ochutnat 
například domácí paštiku, humra, sushi nebo v poslední 
době velmi oblíbený pokrm fi nger food.  (A. S.)

Myslivecký den pro děti 

V pátek 8. listopadu zamířily děti z 1. až 3. třídy ze 
Základní školy Luhačovice k Myslivecké chatě. Akce 
byla vyvrcholením již tradičního podzimního sbírání 
kaštanů pro zvířátka. Dětem se podařilo nasbírat přes 
150 kg kaštanů, které předaly myslivcům, kteří je v zimě 
nasypou do krmelců v lese. Myslivci si pro ně za odměnu 
připravili malé občerstvení a ukázku výcviku myslivec-
kých psů, kterou děti odměnily nadšeným potleskem. 
Nejlepší sběrači kaštanů byli oceněni diplomy a slad-
kostmi.  (A. S.)

Saxofony ve Španělském sále Pražského hradu

Již po čtrnácté hrál Dívčí saxofonový orchestr u pří-
ležitosti recepce ve Španělském sále Pražského hra-

Běh Kerteamu

Konec října si k návštěvě Luhačovic rezervovali běžci, 
kteří se chtěli zúčastnit čtvrtého ročníku Luhačovické-
ho běhu Kerteamu, ten se uskutečnil v sobotu 26. října. 
O příjemný zážitek z akce se kromě organizátorů posta-
ralo taky pěkné slunečné počasí.
Na trati, která startovala u kina Elektra, excelovali pře-
devším běžci z Prahy. Mezi ženami si pro první místo 
doběhla Iva Trželová a mezi muži to v nejkratším čase 
zvládl Petr Pechek. Oba vítězové dojeli na závod prá-
vě z Prahy. V kategorii mužů nad 40 let si pro vítězství 
doběhl Radomír Soukup ze Zlína, který navázal na před-
loňské vítězství. Na stupně vítězů jej doprovodili dva 
pravidelní účastníci z okolí Luhačovic, celkový loňský 
vítěz Mirek Bětík a v dobré formě běžící Ivo Haničinec, 
který vybojoval bronzovou medaili.Celkem 50 účastníků 
si pochvalovalo příznivé počasí i zajímavou trať, pozá-
vodní vydýchání běžcům zpříjemnilo nachystané občer-
stvení a ti nejlepší se dočkali i cen od místních sponzorů. 
 (A. S.)

DH Slovan Luhačovice

 Ano, uteklo to jako voda a velmi úspěšná biková sezo-
na 2013 je za námi. 
Kluci se letos účastnili tří závodních podniků: míst-
ního WBS, poté Moravskoslovenského poháru 
a Slovenského poháru. David Šustek přesedlal ze své-
ho hardatailu na celopéro, čímž změnil i svou katego-
rii na Hobby full a to přineslo své ovoce. David se nám 
začal objevovat na bednách. Ať ale nevychvalujeme jen 
Davida, i Tomáš Čala začal okupovat vítězné bedny.                
V mezičase svých vítězných tažení si našli kluci čas i na 
to, aby přichystali trať na závody WBS v Luhačovicích, 
a tak jste se mohli v červnu sami přesvědčit o tom, jak 
jim to šlape, když pro naše město uhájili přední příčky 
a medaile tak zůstaly doma. 

 Světový den památky zesnulých dětí

„Mít děti není samozřejmost. V běhu všedních rados-
tí a starostí si to často neuvědomujeme. Zastavme se 
dnes na chvíli. Zapalme dnes svíčku za děti, které zde 
s námi už nejsou. Vzpomeňme na ně a uctěme tak jejich 
památku. Naše láska stále trvá.“
„Zapalme svíčku“ – Světový den památky zesnulých 
dětí –  vychází z tradice mezinárodní organizace 
„Soucitní přátelé“ /www.thecompassionatefriends.
org/. Poprvé byl organizován v roce 1997 ve Spoje-
ných státech a koná se vždy druhou neděli v prosinci.
Tento den spojuje rodiny a přátele po celém světě. 
Svíčky se zapalují 8. 12. 2013 v 19.00 hodin místních 
časů a tvoří virtuální vlnu světla. Stovky a tisíce lidí 
společně vzpomínají a uctívají památku dětí, které 
zemřely v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny.
V letošním roce se ke světové akci chceme připojit 
již potřetí i u nás. Občanské sdružení Dlouhá cesta 
připravuje na tento den akce nejen v Praze, ale např. 
i u nás ve Zlínském kraji – v kostele Českobratrské 
církve evangelické na Slovenské ul. ve Zlíně, kde 8. 
12. proběhne od 14.30 v malém sále setkání rodičů 
dětí, které již nejsou mezi námi, od 16.00 ve velkém 
sále bohoslužba a od 17.00 v malém sále posezení. 
Velmi nás potěší, pokud přijmete naše pozvání nebo 
se zapojíte do podpory tohoto dne připomínkou na 
nějaké veřejné kulturní či jiné akci nebo jen doma 
v soukromí. 

Iveta Coufalíková
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Narození
Anna Semelová
Vít Kolařík
Rodičům srdečně blahopřejeme.

Sňatky
Václav Bětík a Klára Hájková
Igor Šiška a Jana Stolaříková 
Blahopřejeme.

Zlatá svatba 
Ludmila a Josef Prchlíkovi
Blahopřejeme.

Výročí narození
Marie Konečná 80 let
Buhumil Merta 85 let
Dagmar  Jančaříková 80 let
Marie Vlčnovská 91 let
Alois Lipinský   80 let
Jarmila Hrabalová  80 let
Vlasta Límová             89 let
Věra Hamrlová  80 let
Jarmila Svobodová 91 let
Stanislav Velek 87 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

Úmrtí
Jindřiška Trnková 88 let
Eva Menčíková 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 Luhačovice.

Vzpomínka
Dne 22. 12. uplyne 10 let 
od úmrtí manžela 
Jaromíra Svobody. 

S láskou vzpomíná manželka 
Ludmila Svobodová.

Vzpomínka
Dne 12. 12. uplyne rok, co nás 
navždy a náhle opustil můj manžel 
Jiří Semela.

S láskou a úctou vzpomíná 
manželka a děti.
Děkujeme všem, co vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Dne 31. 12. 2013 uplynou již 4 roky, 
co nás opustila naše obětavá maminka 
paní Jarmila Skovajsová z Biskupic. 

Odešla tiše, ale v našich srdcích 
zůstává stále.
Za vzpomínku děkují dcery Jarmila a Hana 
s rodinami.

Vzpomínka
Dne 1. 12. 2013 uplynulo 10 let 
od úmrtí 
pana Milana Hanouska.

S láskou vzpomínají manželka a děti.
Děkujeme všem za vzpomínku.

Kronika

Pokračujeme v našem vyprávění starých kronikářů, dostá-
váme se do roku 1937.
Kulturní podniky městské rady a místní osvětové komise.
Masarykův večer. Masarykův večer, pořádaný ve velkém 
sále sokolovny v sobotu 6. března 1937 pod názvem 
Slavnostní večer, měl poněkud jiný ráz než minulá léta. 
Převahu měla zpěvní čísla, přednesená pěveckým spol-
kem Svatopluk z Uh. Hradiště za řízení odb. uč. V. Hal-
my. Hradišťané zazpívali Nešverovu Kantátu, Foerstrovy 
sbory Když jsme se loučili a Skřivánkovi, Prausův Chorál 
Čechů, Brahmsovu Ukolébavku, Spilkovo Koupím já si, 
Kopeckého Nalej ty, Wünschovu  Ešče jednu – k tomu 

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

Vzpomínka
9. prosince to je 25 let, co od nás 
navždy odešel můj manžel 
a náš tatínek pan Jaroslav Jurík. 

Stále vzpomínají manželka, 
děti a celá rodina.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme

Vzpomínka
Dne 21. 12. 2013 uplyne již 6 let, 
co nás bez slůvka rozloučení opustil 
náš milovaný syn Lukáš Coufalík.

Čas plyne, ale bolest zůstává!
Luki, chybíš nám moc, už aby byla zase noc!
Tma vše přikryje, denní svit a spěch ustane 
a dá nám plané naděje.
V našich srdcích zůstaneš navždy!

Stále na Tebe vzpomínají rodiče, bratr Martin, 
prarodiče, všichni příbuzní a kamarádi.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi!

přidali ještě mnoho vlastních písní. V úvodním projevu 
ředitel Fr. Novotný ukázal celkový obraz vynikající osob-
nosti prezidentovy. J. Zatloukal v delším proslovu vyložil, 
co dal T. G. Masaryk naší armádě a brannosti národa. 
Slavnostní večer ukončily sokolské dorostenky holdem 
prezidentu Osvoboditeli, při němž členové Svatoplukova 
sboru zpívali státní hymnu. Obecenstva přišlo hojně jako 
v minulých letech, nálada byla slavnostní, jen myšlenka, 
že prezidentu Osvoboditeli je již 87 let, trochu tesklivě 
zasáhla do ovzduší slavnostního večera, uspořádaného 
k poctě prvního prezidenta a čestného občana města 
Luhačovic.
Benešův večer. Ve středu 26. května 1937 se konal ve vel-
kém sále sokolovny slavnostní večer k poctě prezidenta 
republiky dr. Ed. Beneše, čestného občana Luhačovic, 
společně pořádaný městskou radou a místní osvětovou 
komisí. Na rozdíl od Masarykova večera, který byl pře-
vážně rázu pěveckého, převládala na Benešově večeru 
hudební čísla, zahraná lázeňským orchestrem za řízení 
dirigenta A. Kincla. Největšího úspěchu si dobyl orchestr 
temperamentním provedením Kinclovy směsi slovác-
kých písní Tancuj, tancuj, po zahrání předehry k Sme-
tanově opeře Hubička a Dvořákova Slovanského tance
 č. 6 nezůstalo obecenstvo lhostejné, ale člen místní osvě-
tové komise Fr. Novotný stručně nastínil, jaký význam 
má pro čs. národ (stát) náš druhý prezident, načež fran-
couzsky přivítal přítomné cizince, Francouze a Angli-
čany. O Masarykovi a Benešovi, ideových tvůrcích čs. 
zahraniční politiky, promluvil v slavnostním proslovu 
J. Zatloukal. Dolfa Dostalová recitovala básně báseň 
Zdar o polednách!, kterou autor Jaroslav Kvapil věnoval 
Edvardu Benešovi, když byl zvolen za prezidenta republi-
ky. Před zahráním slavnostní hymny, jíž byl večer ukon-
čen, vzpomněl Fr. Novotný dr. K. Kramáře, čestného 
občana Luhačovic, který toho dne zemřel v Praze; památ-
ku uctili přítomní povstáním. 

P O Ř A D  B O H O S L U Ž E B - V Á N O C E   2013

    LUHAČOVICE   POZLOVICE

ÚTERÝ 24.12.2013 7:30 kaple 15:30  pro děti 15:30  pro děti
  21:00 Biskupice 
  21:00  Ludkovice  21:00 Kladná Žilín
Štědrý den  24:00 Půlnoční    24:00 Půlnoční
       

STŘEDA 25. 12. 2013   8:30 10:15 17:00  8:00 10:00
Boží hod vánoční     15:30 živý betlém

ČTVRTEK 26. 12. 2013   8:30 10:15 17.00  
  15:00   zpěv koled   8:00 10:00
svatý Štěpán   16:00   živý betlém    

PÁTEK 27. 12. 2013  17:00   16:00
sv. Jana Evangelisty   žehnání vína   žehnání vína

SOBOTA 28. 12. 2013  08:00   17:00
sv. Mláďátek mučedníků  kostel svaté Rodiny   

NEDĚLE 29. 12. 2013 8:30 10:15 17:00  
svaté Rodiny nazaretské 15:00  koncert sboru    8:00 10:00
patrocinium kostela      Gymnázia Vsetín    
 
PONDĚLÍ 30. 12. 2013   18:00  17:00 

ÚTERÝ 31. 12. 2013  16:00   17:30
    Poděkování za uplynulý rok, s prosbou o   Boží požehnání    
sv. Silvestra          a ochranu svaté Rodiny nazaretské v   novém roce 2014  

STŘEDA 1. 1. 2014      
slavnost   8:30 10:15 17:00 8:00 10:00
Matky Boží, Panny Marie 15:00    koncert   „Královny klasické hudby“   
 
Pokoj a požehnání od Boha, který se stal člověkem, abychom my měli naději na život věčný, ochranu a lásku 
svaté Rodiny v roce 2014 vyprošují P. ThDr Hubert Wójcik a P. Mgr. Jacek Brończyk
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Koupím byt v Luhačovicích
80-100 m2. Ne RK, ne panel dům.
Jen solidní nabídky. Tel.: 734 721 595

Ochraňte své vodoměry 
před mrazem

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., doporučuje 
svým odběratelům, aby nepodcenili zabezpečení vodoměrů 
před mrazem. Stává se, že zákazníci zjistí poškození vodomě-
ru až při dalším odečtu vody nebo i za několik měsíců, kdy již 
došlo k velkým škodám.
Výměna poškozeného vodoměru přijde odběratele přibližně na 
jeden tisíc pět set korun. Za škody na vodoměru, které vzniknou 
jeho nedostatečnou ochranou, například mrazem, plně zod-
povídá odběratel (dle zákona č. 274/ 2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění § 17, odst. 
2 je odběratel povinen umožnit provozovateli přístup k vodomě-
ru, chránit vodoměr před poškozením a bez zbytečného odkladu 
oznámit provozovateli závady v měření).
Před nástupem mrazivého období je vhodné zkontrolovat, zda 
je vodoměr umístěn ve vytápěné místnosti či minimálně izolo-
ván například izolační vatou (ne skelnou). Jako tepelnou izolaci 
zásadně nepoužívejte materiály, které mohou navlhnout. Pokud 
se vodoměr nachází ve vodoměrné šachtě, musí zákazník dbát na 
to, aby šachta byla pečlivě uzavřena a její vstup zabezpečen tak, 
aby ji nemohla zaplavit povrchová voda. V zimě je navíc vhodné 
poklop šachty přikrýt tepelnou izolací, například polystyrenem.   
Pokud je vodoměr umístěn ve sklepních prostorách a hrozí riziko 
promrzání, je vhodné snížit ventilaci. V případě, kdy jsou odběry 
minimální nebo vůbec žádné, např. na letních chatách, je nutné 
rozvody vody úplně vypustit.
Kontrolujte svůj vodoměr i během roku.
Velmi důležité je zapisovat si stav vodoměru, měsíčně nebo čtvrt-
letně. Díky tomu si odběratel může nejen kontrolovat správnost 
údajů na faktuře, ale hlavně tak lze odhalit potencionální únik 
vody. Je-li odběrné místo vybaveno vodoměrnou sestavou, obsa-
huje uzávěr před a za vodoměrem. Oba uzávěry je vhodné zhruba 
2x ročně několikrát nenásilně protočit, aby byla zachována jejich 
funkčnost.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., tel.: 840 668 668 , www.smv.cz

I letos Vám skauti a skautky přivezou
Betlémské světlo

Malý plamínek, tento novodobý symbol Vánoc, jenž svou 
silou spojuje mnohá srdce po celé Evropě, vám budeme 

předávat v Luhačovicích v úterý 24. 12. od 8.00 
do 10.00 hodin v prostorách před prodejnou Albert.

Betlémské světlo si můžete vyzvednout i v sídle 
Charity Sv. Rodiny Hradisko 100, kde Vám jej 

nabídnou její pracovnice v pondělí 23. 12. a v úterý 
24. 12. od 9.00 do 11.00 hodin. 

PENZION OÁZA VÁS ZVE NA
DOMÁCÍ ZABIJAČKU TRADIČNÍ PRODEJ
PRODEJ V BUFETU  VÁNOČNÍCH KAPRŮ
STŘEDA-PÁTEK PRODEJ ZAHÁJEN

 OD 18. 12. DO 23. 12.
Nabízíme – vlastní výrobky,     
Ovarová plévka, jitrničky, jelítka Kapr, sumec, štika, pstruh
ovar, tlačenka, 
domácí paštiky, klobásy

Tel.: 608 976 976, 775 976 961 Změna sortimentu vyhrazena

M U Z E U M
Ve čtvrtek 19. prosince vás v 17.00 hodin zveme do muzea na program

Štědrá večeře našich předků
Vyprávění o tradičním jídelníčku doprovodí 

vánoční písně v podání žáků ZUŠ a komorního pěveckého sboru 
Puellae Carminum a křest CD Koledy a vánoční písně Evropy 

Výstavy Lázeňské menu a Hotel na hlavní ulici jsou otevřeny do neděle 22. 12., během vánočních 
svátků ve dnech 27. – 29. 12. 2013 a od 2. 1. 2014.  

Výstavy o historii pohostinství a kuchařského umění v Luhačovicích v první polovině 20. století 
představují unikátní sbírku historických lázeňských jídelníčků, fotografi e zaniklých restaurací 

a hotelů a další doklady z historie místní gastronomie. Po celý následující rok bude muzeum pravi-
delně každý měsíc připravovat doprovodné programy k výstavě Lázeňské menu ve formě předná-
šek, komentovaných prohlídek, ochutnávek, programů pro školy a nabídky farmářských výrobků. 

Členky ČSŽ Petrůvka srdečně zvou na 
3. ročník silvestrovského pochodu k Červené-
mu kříži (mezi Petrůvkou, Kladnou Žilínem 
a Luhačovicemi.) Sraz v 31. 12. v 10.30. 
Občerstvení zajištěno.



ková, F. Tomsa, Z. Pantůček, M. Zounar, J. Přeučil, 
M. Sobotka, P. Vítek.
 Lázeňské divadlo
  
Středa 1. 1.  15.00
Novoroční koncert / Novoroční Alleluja / Queen of 
classic se sólistkou Martinou Kociánovou
 Kostel svaté Rodiny

Neděle  8. 12. 16.00
Thor: Temný svět                                                                              
Dobrodružný, USA 2013, nevhodný mládeži do 12 let

Pátek 13. 12. 19.00          
Přijde letos Ježíšek? / PREMIÉRA
Romantický, ČR 2013, přístupné bez omezení

Sobota 14. 12. 19.00
Křídla Vánoc
Komedie,  ČR 2013, nevhodný mládeži do 12 let

Neděle 15. 12.  10.00
Hobit: Šmakova dračí poušť / PREMIÉRA 
Dobrodružný USA 2013, přístupné bez omezení, dabing

Pátek 20.12.  16.00
Sobík Nico 2 / VÁNOČNÍ FILMÁSEK
Animovaný, Finsko 2012, přístupné bez omezení, 

Úterý 24.12. 10.00
Hobit: Šmakova dračí poušť                      
Dobrodružný USA 2013, přístupné bez omezení, dabing

Čtvrtek 26. 12. 19.00          
Přijde letos Ježíšek?                        
Romantický, ČR 2013, přístupné bez omezení

Sobota 28. 12. 18.00 
Labutí jezero / Hudba: P. I. Čajkovskij           
Balet / záznam  z Mariinského divadla v Petrohradě, 
přístupný bez omezení
Hudba: P. I. Čajkovskij

Neděle 29.12.  16.00
Hobit: Šmakova dračí poušť                      
Dobrodružný USA 2013, přístupné bez omezení, dabing

Podělí 30. 12. 18.00 
Popelka / Hudba: Sergej Prokofi ev   
Balet / záznam. Holandský národní balet, 
přístupný bez omezení

Úterý 31. 12. 16.00
Přijde letos Ježíšek? 
Romantický, ČR 2013, přístupné bez omezení
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 kam v Luhačovicích  
Pátek 6. 12. 9.00 – 17.00
Vánoční jarmark
 Náměstí  28. října

Pátek 6. 12. 15.30 – 16.30
Naděje Zrození / pouliční divadlo Kvelb
 Veřejné prostranství ul. Dr Veselého a nám. 28. října

Pátek 6. 12.       18.15 – 19.15   
Benefi ční koncert pro charitu Luhačovice 
 Kostel Svaté Rodiny

Pátek 6. 12. 19.30
Petra Fúriková band
 Alexandria,  night club

Sobota 7. 12. 19.00
Vánoční koncert dětem
 Sál Rondo MěDK Elektra

Pátek 13. 12. 19.30
Adventní zpívání s pěveckým sborem L. Janáčka
 hala Vincentka
 
Neděle 15. 12. 15.00
Vánoční koncert Malého Zálesí
 Kinosál MěDK Elektra

Neděle 22. 12. 17.00 
Psaní Ježíškovi / v hlavní roli Pavel Liška 
 Kinosál MěDK Elektra

Pátek 27.12. 19.00
Divadlo / Rock na vsi
 Kinosál MěDK Elektra

Pátek 27. 12.  19.30
Večer poslechových melodií
 Alexandria – night club

Pátek 27. 12. 19.30
Varmužova cimbálová muzika
 LH Palace,  kavárna 

Sobota 28. 12. 15.00
Stanley ´s dixie street band
 hala Vincentka 

Sobota 28. 12. 19.30
Taneční večer 
 Alexandria, night club

Sobota 28. 12. 19.30
Večer muzikálových a populárních melodií
 LH Palace, kavárna 

Neděle 29. 12. 15.00
Bzenecké drmolice s CM Ohnica
 hala Vincentka 

Neděle 29. 12. 19.00
Taneční hity s DJ Andersem
 Společenský dům, vinárna Domino

Neděle 29. 12. 19.30
Hraje dixieland band Jazzzubs 
 Alexandria, night club  

Neděle 29. 12. 19.30
Houslová show Jiřího Erlebacha
 LH Palace, kavárna  

Pondělí 30. 12. 19.30
Světáci
Hrají: A. Gondíková, O. Želenská, I. Andrlová, M. Kantor-

Vydavatel a kontakty na redakci: Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace, Masarykova 950, 763 26 Luhačovice, IČ: 00373281, DIČ: CZ 00373281, tel.: 577 133 980, 
e-mail: luhainfo@mdkelektra.luhacovice.cz. Měsíčník. Odpovědný redaktor a autor nepodepsaných článků:  Hana Slováková. Vydávání povoleno. Číslo registrace: MK ČR 11027. Toto číslo vychází 1. 12. 2013.

Kino Elektra

Úterý 3. 12. , 16.00 zámek
Andělské dílničky
Výroba kostýmu anděla, poplatek 30 Kč.

Pátek 6. 12., 15.00
Průvod andělů
Kolik máme ve městě andělů? Průvod andělů od 
zámku k poště (s sebou kostým, lucernu)

Pátek 6. 12., 15.30 
„Naděje zrození“ Pouliční představení divadla 
Theatre Kvelb s obří 13m loutkou anděla

Sobota 7. 12. , 9.00 SC Radostova
Mikulášský sportovní den
Pestrý sportovní program pro veřejnost. 
Vstup pouze v čisté obuvi se světlou podrážkou.

Úterý 10. 12., 15.30 Domov seniorů Luhačovice
Vánoční vystoupení

AKCE V KLUBU
X – BOX v Klubu pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, 
od 14.00 – 16.00, rezervace předem. 

AKCE V KLUBÍKU 
3. 12. 10.00  Jindřiška Mlčková, fyzioterapeutka 
členové klubíku zdarma, ostatní 20 Kč
10. 12. 10.00 Vánoční tvoření členové klubíku 20 Kč, 
ostatní 40 Kč 

V prosinci proběhne dále: Vánoční výukový program 
pro žáky ZŠ, MŠ, Mikulášské nadílky v Dolní Lhotě 
a ve Vlčnově. Účast zájmového kroužku Florbal 
2. na přátelském fl orbalovém turnaji ve druhé ZŠ 
Napajedla.
Bližší informace najdete na podrobných plakátech, 
telefon: 577 131 687, 736 487 999, 
www.ddmluhacovice.cz

Akce DDM prosinec

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

   2. 12. Keramická dílna, vánoční ozdoby
   4. 12. STRAHOV / Potravinové alergie 
 / Pharm Dr. Eva Valentová, beseda 
   9. 12. Sváteční slovo / P. Jacek Bronczyk 
11. 12. STRAHOV / Sváteční slovo / P. Jacek Bronczyk
16. 12.  Výroba vánočních ozdob
18. 12.  STRAHOV / předvánoční posezení s kytarou
 / Návštěva Muzea luhačovického Zálesí 
Další informace mobil: 739 344 052, 731 646 717, 
pevná linka: 577 132 363

Program SAS 
Pondělí 11. 12. sraz u zámku 15.00  
Návštěva galerie

Pondělí 7. 1. klubovna
Přednáška o zdraví / vrchní setra Kolaříková

Výbor SAS přeje pěkné vánoční svátky

Besedy v Městské 
knihovně Luhačovice

Středa 4. 12. 18.00
Nacisté a okultismus 

Stanislav Motl, 
spisovatel, reportér a lovec nacistů 

Vstupné 20 Kč

Rezervace míst: tel.: 577 132 235, 
e-mail: info@knihovna-luhacovice.cz
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