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Milí spoluobčané, 
úderem silvestrovské půlnoci skon-
čil rok 2013 a v nás všech zanechal 
různou směsici pocitů. Pro řadu 
z  nás byl rokem dobrým, klidným 
a  vyrovnaným, bez  větších otřesů 
a  problémů, pro jiné naopak ro-
kem nehod, životních karambolů 
a  navršených problémů, se kte-
rými se dotyční museli nějakým 
způsobem vypořádat. Všichni jsme 
si připsali o  jednu čárku více do 
svého pozemského běhu životem. 

Nový rok plný očekávání, přání 
a snah vykonat spoustu pozitivních 
věcí právě začíná. Nenechejme se 
otrávit tím vším, co negativního se 
kolem nás děje, co se nám nelíbí 
a  s  čím nejsme spokojeni. Naopak 
pokusme se alespoň malinko jít 
těm všem problémům, které nám 
život přináší, naproti. Napomoci 
vlastními silami tomu, aby byl život 
kolem nás přijatelnější, zajímavější 
a smysluplnější. Každý podle svých 

možností a podle svého nejlepšího 
přesvědčení. Vzájemná sounáležitost 
a pochopení lidského společenství je 
asi jedinou cestou, která má budouc-
nost.  A to na každé úrovni, ať se jed-
ná o stát, obec či samotnou rodinu.

Přeji Vám všem, aby rok 2014 byl pro 
Vás rokem úspěšným, spokojeným 
a aby splnil alespoň část předsevzetí 
a přání, která jste si na jeho začátku 
právě dali.

František  Hubáček, 
váš starosta

Korunka dětem  |  Benefiční koncert pro charitu  |  Medový den  |  Setkání vedení města se seniory

s příchodem nového roku se Vám 
dostává do rukou první, lednové, 
vydání Luhačovických novin. Jsou 
to první noviny plnobarevné, vět-
šího rozsahu s  celkovým počtem 
12 stran. Zásadní změnou je také 
přeměna typu a  velikosti písma, 
po které většina, zejména starších 
občanů, volala. Rovněž se mění 
vnitřní členění a  struktura novin. 
Věříme, že se tak toto periodikum 

pro Vás stane atraktivnějším, čitel-
nějším a  zajímavějším. Stále jsme 
přesvědčeni, že obyvatelům města 
Luhačovic by měly být tyto noviny 
poskytnuty do každé domácnos-
ti bezplatně. Proto neuvažujeme 
o jejich zpoplatnění, byť se náklady 
na jejich vydávání zásadně zvýši-
ly. Berte prosím tento benefit jako 
novoroční dárek pro občany města 
Luhačovic.

Zároveň mi dovolte, abych Vám do 
nového roku 2014 popřála jménem 
svým i jménem redakční rady měs-
ta Luhačovice hodně zdraví, osobní 
i rodinné pohody. 

Marie Semelová, 
místostarostka; RR města Luhačovice

Leluja 
rozkvetla do krásy

SPOLEČNOST
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Folklorní soubor Leluja oslavil slav-
nostním koncertem páté výročí svého 
založení. Atmosféru koncertu i celého 
působení souboru  vystihovala slova: 
„Radujme se. Radujme se a rozdávejme 
radost druhým pro radost naši…“

Vánoční 
jarmark

UDÁLOSTI VE MĚSTĚ
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Pouliční divadlo Kvelb s třináctimetro-
vou loutkou anděla bylo hlavní atrakcí 
letošního Vánočního jarmarku.  Atrak-
tivní program zpestřila  výstava betlémů 
s ukázkami lidových řemesel.  Nechyběl 
ani starostenský čaj, u kterého lidé při-
spívali Korunce Luhačovice.

Štědrovečerní běh 
Zahradní čtvrtí

SPORT
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Téměř 200 diváků přihlíželo 25. ročníku 
Štědrovečerního běhu Zahradní čtvrtí, 
který uspořádal oddíl orientačního 
běhu TJ Slovan Luhačovice. Na start se 
postavilo 127 závodníků  ve čtyřech 
kategoriích. V mužích zvítězil  Michal 
Hubáček, z žen byla nejrychlejší Barbara 
Vavrysová.

www.luhacovice.cz

Vážení spoluobčané,

Podívejte se 
na náš web
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Benefiční koncert 
pro Charitu

Korunka věnovala dětem 
k Vánocům přes půl milionu korun

Vánoční jarmark

UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

V pátek 6. prosince se představili žáci 
a  pedagogové hudebního oboru 
Základní umělecké školy Luhačovice 
a folklorního souboru Leluja Luhačov-
ské Zálesí v kostele svaté Rodiny Lu-
hačovice. Účinkující zahráli a zazpívali 
u příležitosti 6. Benefičního koncertu 
pro Charitu Luhačovice. Záštitu nad 
koncertem převzalo město Luhačovi-
ce a Resort Luhačovice.

Celkem benefiční koncert vynesl  
23 453 Kč. Na dobrovolném vstup-
ném to bylo 5 790 Kč a na darech od 
sponzorů koncertu se vybralo 17 663 Kč. 
Děkujeme. Výtěžek z  koncertu bude 
použit na zakoupení automobilu pro 
potřeby charitní pečovatelské služby, 
která zajišťuje péči o  seniory a  zdra-
votně postižené

Věříme, že Benefiční koncert přinesl 
všem zúčastněným hezké chvíle a na-
ladil nás na dobu adventní i nadchá-
zející vánoční svátky. 

Chceme poděkovat žákům a  peda-
gogům hudebního oboru Základní 
umělecké školy Luhačovice a  folklor-
nímu souboru Leluja Luhačovské 
Zálesí pod vedením Evy Janíkové za 
příjemný kulturní zážitek. Díky patří 
také moderátorům Heleně Janíkové 
a Ondřeji Semelovi, kteří nás večerem 
provázeli. 

Dále děkujeme městu Luhačovice 
a  Resortu Luhačovice, které převza-
ly záštitu nad touto akcí. Děkujeme 
za spolupráci farnosti Luhačovice,  
P. Hubertu Wójcikovi a  všem dobro-
volníkům z  farnosti, kteří nám po-
mohli s přípravou koncertu.

Děkujeme všem okolním obcí, spo-
lečnostem a firmám, které nás v roce 
2013 podpořily. 

Mimo Benefičního koncertu mnoho 
z Vás navštívilo také Vánoční jarmark 
před radnicí, kde Charita Luhačovice 
měla svůj prodejní stánek s  rukoděl-
nými výrobky Denního stacionáře. 
„Návštěvníkům jarmarku bychom chtě-
li poděkovat za nákup výrobků z rukou 
našich klientů. Svým nákupem jste při-
spěli na činnost Denního stacionáře,“ 
dodává vedoucí Denního stacionáře 
Bc. Ladislava Gondová.

Díky Vaší podpoře a  dobrovolnické 
pomoci může Charita Luhačovice 
v  tomto regionu působit bezmála 
deset let. 

 
(Anna Martincová)

Půl milionu korun. Takový byl vý-
těžek letošního 9. ročníku benefič-
ního Vánočního koncertu dětem, 
který občanské sdružení Korunka 
Luhačovice uspořádalo v  sobotu 7. 
prosince v  Kulturním domě Elektra 
v  Luhačovicích. Moderátory veče-
ra byla Diana Kobzanová a  Ruda 
z  Ostravy. Všem v  sále zazpívali: 
Olga Lounová, Martin Chodúr, Te-
reza Hůsková, Kristýnka Odložilová 
a Olga Zelená.

Celý výtěžek organizátoři v  průbě-
hu večera rozdělili nemocným nebo 
handicapovaným dětem, dětským 
domovům, nemocnici nebo koje-
neckému centru. „Celý večer byl plný 
emocí. Pro řadu dětí i  jejich rodiče 
byly symbolické šeky ve tvaru hvězd 
překvapením. Jsme rádi, že jsme díky 
našim sponzorům, dárcům a  všem, 
co nás již několik let podporují, mohli 
udělat tolik radosti,“ řekla ředitelka 
Korunky Luhačovice Veronika Zá-
horská, která dodala, že sdružení 
letos už přerozdělilo více než dva 
miliony korun.

Letošní obdarovávání dětí ale ještě 
nekončí. Den před Štědrým dnem 
budou dárky dostávat nemocné 
děti, které si pod své patronace 
vzali podporovatelé občanského 
sdružení. Na několika místech se 
prodávají panenky Korunky. „V kaž-
dé prodejně, kde jsou k  zakoupení, 
se vybírají příspěvky pro jiné dítě. 
Peníze z  kasiček za tyto panenky jim 
předáme i  s  vysněnými dárky právě 
před Štědrým dnem. Panenky si lidé 
mohou zakoupit ve Zlíně například 

v  květinářství Halky Adamové, v  ka-
deřnictví Romana Fiuráška, v  centru 
thajských masáží PhenOmen nebo 
v  prodejnách P. P. Mode,“ upřesnila 
Veronika Záhorská.

Korunka Luhačovice se snaží pomá-
hat především dětem ve Zlínském 
kraji. Obdarované vybírá na základě 
doporučení pediatrů, lékařů a  dal-
ších odborníků.

Benefiční koncert připravila Korun-
ka Luhačovice ve spolupráci s řetěz-
cem lázeňských hotelů Royal Spa. 
Největší poděkování patří všem 
účinkujícím, stálým partnerům ve-
čera a  také divákům, kteří zakou-
pením vstupenky přispěli ke krásné 
vánoční atmosféře.

 (Korunka Luhačovice)

Tak jako každý rok i  letos Městský 
dům kultury Elektra připravil v Luha-
čovicích Vánoční jarmark, který měl 
za úkol přenést všechny zúčastněné 
do poklidné a pohodové doby klidu 
a  odpočinku spojené s  Vánocemi. 
Každý, kdo šel kolem, se mohl za-
stavit a nasát trochu vánoční atmo-
sféry. Už klasicky hlavní dění bylo 
před radnicí na náměstí 28. října. Na 
náměstí bylo rozmístěno 36 stánků 
s  vánočním punčem, zabijačkou, 
drobnými dárky a  starostenským 
čajem, kde lidé dobrovolně přispěli 
občanskému sdružení Korunka Lu-
hačovice celkovou vybranou část-
kou 16 300 Kč. K lepší náladě přispěli 
i účinkující − Smíšený pěvecký sbor 
Leoše Janáčka z Luhačovic, pěvecký 
sbor Ashira a žáci hudebního oboru 
ZUŠ Luhačovice. Na programu bylo 
také pouliční divadlo s  třináctimet-
rovou loutkou anděla, které muselo 
být z důvodu nepříznivého, větrné-
ho počasí přesunuto za kino Elektra. 
Městem prošel více než padesáti-
členný průvod andělů, který připra-
vil dům dětí a  mládeže. Dále bylo 
v  plném proudu i  dění v  městské 
galerii, kde byly ukázky jedenácti ře-
mesel a samozřejmě s možností za-
koupení nějakého originálního dár-
ku. Spolu s řemesly se v galerii také 

konala výstava betlémů vyrobených 
školami z  Luhačovic i  okolí. „Jsem 
velmi spokojena, že byl o tuto akci ta-
kový zájem a návštěvníky neodradilo 
ani studené počasí. Trošku nás mrzí, 
že jsme z důvodu bezpečnosti diváků 
ve větru nemohli našeho krásného 
anděla pustit přímo na náměstí, ale 
zaplněný prostor za kinem a  velké 
množství spokojených dětí, hrdě si 
odnášejících vločky štěstí od anděla, 
nám zklamání vynahradilo. Velmi 
pozitivně hodnotím také předvádění 
řemesel v  galerii Elektra, které v  prů-
běhu dne navštívilo více než 870 lidí. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem, kdo se na organizaci jarmarku 
podíleli, i všem účinkujícím, dá se říct, 
že i přes nepřízeň počasí se nám všem 
jarmark moc povedl,“ zhodnotila ře-
ditelka Městského domu kultury 
Elektra Hana Slováková.    

Vánoční jarmark na náměstí byl 
slavnostně ukončen starostou Fran-
tiškem Hubáčkem a  následným 
rozsvícením vánočního stromu 
a ohňostrojem. Lidé se potom mohli 
přejít ohřát do kostela svaté Rodiny, 
kde se konal Benefiční koncert pro 
Charitu.    
 

(AS)
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy z 20. schůze Rady města 
Luhačovice konané dne 19. 11. 2013

Zprávy z 21. schůze Rady města 
Luhačovice konané 3. 12. 2013

RML schválila: 
• uzavření Smlouvy č. 12122683 
o  poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životní pro-
středí mezi Státním fondem životní-
ho prostředí České republiky a měs-
tem Luhačovice na akci „Energetické 
úspory MŠ Luhačovice“ a  pověřila 
starostu města PhDr. Františka Hu-
báčka podpisem této smlouvy;

• zveřejnění záměru města prodat 
část pozemku parc. č. 407/4 o výměře 
cca 60 m2, část pozemku st. pl. 230 
o  výměře cca 20 m2 a  část pozem-
ku parc. č. 2881 o výměře cca 30 m2  
v k. ú. Luhačovice (Jedná se o pozem-
ky nad budovou MěÚ II č. p. 137.);

• plán zimní údržby místních komu-
nikací v Luhačovicích a integrovaných 
obcích  na období let 2013–2014; 

• odpis pohledávky Technických 
služeb Luhačovice, příspěvkové  
organizace, za firmu ARCHA CZECH, 
s. r. o., ve výši 6 459 Kč; 

• odpis pohledávky Technických 
služeb Luhačovice, příspěvkové or-
ganizace, za firmu INVA pohřební 
služba Zlín ve výši 4 680 Kč;

• uzavření Městské knihovny Luha-
čovice v termínu 23. 12. – 31. 12. 2013;

• úpravu rozpočtu na rok 2013 
Domu dětí a  mládeže Luhačovice, 
příspěvkové organizace; 

•  přijetí účelového věcného daru 
Domem dětí a  mládeže Luhačovi-
ce, příspěvkovou organizací, ve výši  
5 000 Kč;

• uzavření Domu dětí a  mládeže 
Luhačovice, příspěvkové organizace, 
v termínu 19. 12. 2013 – 5. 1. 2014.

RML uložila řediteli Technických 
služeb Luhačovice, příspěvkové 
organizace, pokračovat ve vymá-
hání pohledávky ve výši 87 804 Kč 
od firmy Apodis, s. r. o., Babice. 

RML vzala na vědomí oznámení 
o  ukončení mandátu zastupitelky 
města Luhačovice Aleny Tománkové.

RML schválila: 
• uzavření nájemní smlouvy na 
užívání části pozemku parc. č. 815/4 
o výměře cca 15 m2 za účelem vybu-
dování odstavné plochy pro parko-
vání osobního vozidla za cenu 500 
Kč/rok (Jedná se o  pozemek v  ulici 
Lesní u domu „Maják“.);

• zveřejnění záměru města prodat 
část pozemku parc. č. 2934/2 o  vý-
měře cca 14 m2 k. ú. Luhačovice 
(Jedná se o pozemek nad městskou 
plovárnou.);

• zveřejnění záměru města prodat 
pozemek parc. č. 904/5 k. ú. Újezdec 
u Luhačovic o výměře 197 m2 (Jedná 
se o pozemek v k. ú. Újezdec u Luha-
čovic.);

• uzavření smlouvy o  výkonu  
architektonické činnosti pro město 
Luhačovice na rok 2014 s  Ing. arch. 
Jaroslavem Habartou;

• organizační směrnici města Luha-
čovice č. 6/2013 Postup při správě 
pohledávek; 

• sazebník úhrad za poskytování 
informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., o  svobodném přístupu k  infor-
macím;

• použití vyšších výnosů v  roce 
2013 Mateřskou školou Luhačovice, 
příspěvkovou organizací, do výše  
77 000 Kč na pořízení sněžné frézy, 
motorové sekačky trávy, kancelář-
ského nábytku, kombinovaného 
kuchyňského sporáku a  nerezové 
nástěnné police;

• finanční dar ve výši 19 000 Kč 
společnosti VAK Zlín, a. s., jako podíl 
města na investiční akci rekonstruk-
ce vodovodu v ulici V Cihelně;

• použití  investičního fondu Domu 
dětí a mládeže Luhačovice, příspěv-
kové organizace, ve výši 5 832 Kč na 
opravy; 

• uzavření Mateřské školy Luhačo-
vice, příspěvkové organizace, v  ter-
mínu 23. 12. – 31. 12. 2013.

Zprávy z 24. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného 12. 12. 2013
Za paní Alenu Tománkovou, která rezig-
novala na funkci členky zastupitelstva, 
postoupila na její místo podle výsledků 
voleb za ČSSD Mgr. Libuše Dostálová 
a složila slib zastupitele.

ZML zvolilo 
• Mgr. Libuši Dostálovou členkou 
finančního výboru;

• Mgr. Libuši Dostálovou do funkce 
předsedkyně finančního výboru.

ZML rozhodlo 
• přijmout námitku podanou Ing. 
Hanou Svobodovou, JUDr. Jarmilou 
Sliackou a  Ing. Alicí Pučéglovou ve věci 
nesouhlasu s  vypuštěním podmínky 
zpracování územní studie u lokality BI 20;

• zamítnout námitku podanou Ing. 
Hanou Svobodovou, JUDr. Jarmilou Sli-
ackou a Ing. Alicí Pučéglovou ve věci vy-
mezení plochy stávajícího sportoviště 
OS v místě lyžařského svahu a návrhové 
plochy OS 67 pro rozšíření plochy tzv. 
lyžařského svahu na pozemcích výše 
uvedených majitelů;

• přijmout námitku podanou Ing. 
Hanou Svobodovou, JUDr. Jarmi-
lou Sliackou a  Ing. Alicí Pučéglo-
vou ve věci nesouhlasu s   vyme-
zením plochy OS 67 jako veřejně  
prospěšné stavby, pro která lze práva 
k pozemkům vyvlastnit;

• přijmout námitku podanou Jose-
fem Gabrielem v  zastoupení inves-
tora a  vlastníka pozemku Technické 
sporty Východní Morava, o. s., ve věci 
doplnění textové části popisu plochy  
Z – Plochy zemědělské – do přípustné-
ho využití: plochy a činnosti související 
se sportovním leteckým sportem 
(v sousedství ploch OK 63 a OS 65).

ZML schválilo
• Program regenerace městské památko-
vé zóny Luhačovice na období 2014–2018;

• uzavření Smlouvy o poskytnutí úče-
lové neinvestiční dotace ve výši 169 000 
Kč z rozpočtu Zlínského kraje na výdaje 
spojené s činností jednotky sboru dob-
rovolných hasičů;

• poplatek za provoz systému shro-
mažďování,  sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů na rok 2014 ve výši 650 Kč pro 
poplatníka;

• rozpočtové provizorium; 

• převod části neinvestičního příspěv-
ku Městského domu kultury Elektra, pří-
spěvkové organizace, ve výši 700 000 Kč 
pro rok 2013 do investičního příspěvku, 
tzn. do investičního fondu MěDK Elektra;

• Obecně závaznou vyhlášku  
č. 2/2013 O místních poplatcích; 

• 1. uzavření Dohody o správě peněž-
ních prostředků mezi městem Luhačo-
vice a Komerční bankou, a. s.; 

• 2. uzavření Dohody o narovnání mezi 
městem Luhačovice a  Ing. Jiřím Haná-
kem, insolvenčním správcem Eiffage 
Construction Česká republika, s. r. o.;
 
• 3. uzavření Dohody o  uplatňování 
práv ze záruky za jakost díla mezi Ing. 
Jiřím Hanákem, insolvenčním správcem 
Eiffage Construction Česká republika, 
s. r. o., a  městem Luhačovice (týkající 
se pověření výkonu některých práv ze 
záruky díla vůči společnosti Berndorf 
Bäderbau s. r. o.); 
 
• 4. uzavření Dohody o  narovnání 
mezi městem Luhačovice a  Komerční 
bankou, a. s. a pověřilo starostu města 

PhDr. Františka Hubáčka podpisem 
těchto právních aktů;               
                                       
• nabýt do vlastnictví koupí pozem-
ky 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  
v  k. ú. Luhačovice za cenu 100 Kč/m² 
a  úhradu nákladů spojených s  převo-
dem (Jedná se o pozemky v ulici Hra-
zanská pod místní komunikací.);

• uzavření dodatku č. 2 ke kupní 
smlouvě s  firmou KLIMASTAV, s. r. o., 
Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačo-
vice, na prodej objektu bez č. p. na po-
zemku st. pl. 1191, pozemku st. pl. 1191, 
parc. č. 1864/3 doa id. 1/2 parc. č. 1864/4 
k. ú. Luhačovice, jehož předmětem je 
prodloužení podmínky kupní smlouvy 
zahájit stavební práce do 30. 11. 2016;

• uzavření dodatku č. 2 ke kupní 
smlouvě s firmou 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;

• bezúplatné nabytí části pozemku parc. 
č. 2155/1 o výměře 2 527 m2 (dle GP po-
zemek parc. č. 2155/6 o výměře 2 527 m2) 
k. ú. Řetechov z majetku Zlínského kra-
je (Jedná se o část pozemku z majetku 
Zlínského kraje v k. ú. Řetechov.);

• bezúplatný převod části po-
zemku parc. č. 2194/14 o výměře  
166 m2, části parc. č. 1113/7 o vý-
měře 127 m2 a část parc. č. 2152/16 
o výměře 48 m2 (dle GP pozemek 

parc. č. 2194/14 o výměře 341 m2) 
část parc. č. 2142/3 o výměře 14 m2 (dle 
GP pozemek parc. č. 2142/5 o výměře  
14 m2) Zlínskému kraji (Jedná se o části po-
zemků z majetku města v k. ú. Řetechov.);

• zřízení věcného břemene na částech 
pozemků parc. č. 2465/14, 1657/10, 
1676/12,  2458/1 a 2466/18 k. ú. Luha-
čovice v majetku města pro umístění 
zařízení distribuční soustavy realizova-
né pod názvem „Luhačovice, Letiště, 
TRST+VN+NN“, spočívající v umístění 
nového podzemního kabelového ve-
dení VN ve prospěch firmy E-ON Česká 
republika, s. r. o., za jednorázovou úpla-
tu 125 Kč/bm + příslušné DPH (Jedná se 
o pozemky v lokalitě u Molků.);

• prodej části pozemku parc. č. 407/4 
o výměře cca 60 m2, části pozemku  
st. pl. 230 o výměře cca 20 m2 a části po-
zemku parc. č. 2881 o výměře cca 30 m2 
k. ú. Luhačovice, Ing. Tomáši Hlavičkovi, 
bytem Loučka 74, za cenu 1 500 Kč/m2 
s podmínkou vybudování opěrné zdi 
a parkoviště (Jedná se o pozemky nad 
budovou MěÚ II - č. p. 137.);

• likvidaci majetku města dle před-
ložených návrhů likvidační a škodní 
komise a uložilo vedoucím organizací 
provést likvidaci vyřazeného majetku;

•	 na základě žádosti likvidátorky 
úhradu podílu města Luhačovice na 
závazcích svazku Region Zlínsko ve výši 
svého členského příspěvku na rok 2011, 
a to 38 000 Kč a vzalo na vědomí, že 
tento příspěvek je zúčtovatelný ke dni 
likvidace svazku.

ZML nesouhlasilo 
se změnou OZV č. 5/2011 o místních 
poplatcích, část IV. Poplatek za užívání 
veřejného prostranství.
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ZPRÁVY Z RADNICE

V Polichně 
se už jezdí po opraveném mostě

Poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů    

Doplňovací volby do Senátu 
Parlamentu České republiky

Setkání vedení města 
se seniory

Rekonstrukce mostu a  390 metrů 
dlouhého úseku silnice II/490 byla 
dokončena v Luhačovicích v části Po-
lichno. Motoristé již tak zde mohou 
jezdit po nové silnici.

Stavební práce byly v  Polichně za-
hájeny letos v  červenci. Předmětem 
této investiční stavby Ředitelství 
silnic Zlínského kraje (ŘSZK) byla re-
konstrukce silnice II/490 jak na úze-
mí obce, tak mimo ni. Oprava silnice 
spočívala v  obnově obrusné a  ložné 
vrstvy včetně vyspravení lokálních 
poruch a  položení nových živičných 
vrstev. Stavební úprava byla mimo 
obec provedena ve stávající šířce. 
V  průjezdním úseku Polichna pak 
byla šířka silnice upravena na 7 metrů 
mezi obrubami, s rozšířením ve smě-
rových obloucích.

Rekonstruován byl také most číslo 
490-026 a blízký propustek. Na stáva-
jící most, jehož nosná konstrukce byla 
tvořena třemi monolitickými trámy 
s deskou, byla pro zvýšení únosnosti 
položena spřahující železobetono-
vá deska. Opraveny byly i  nosníky 
a spodní stavba.

Během výstavby došlo k  několika 
menším změnám proti původnímu 
projektu. „Po odbourání vozovky na 
mostě jsme zjistili, že povrch nosné kon-
strukce neodpovídá předpokladům, 
a  bylo nutné provést změny v  železo-
betonových římsách. Při výkopových 
pracích u základů opěr bylo zjištěno, že 
základy leží na naplavených zeminách 
a že hrozí riziko posunu opěr. Proto bylo 
nutné provést stabilizaci mostu pomocí 
železobetonových prahů ve dně koryta 
potoka,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav 
Malý.

Součástí stavby byla také výstavba 
dvou zastávkových pruhů osobní lin-
kové dopravy, výstavba zpomalovací-
ho prvku na vjezdu do obce ve směru 
od Luhačovic, obnova odvodnění 
silnice pomocí uličních vpustí napoje-
ných do kanalizace a obnova svislého 
i vodorovného dopravního značení.

Konečná cena za stavbu činí 16,525 
milionu korun. Stavba získala dota-
ci v  rámci Regionálního operačního 
programu Střední Morava, a to ve výši 
70 procent uznatelných nákladů. 

(Jan Vandík) 

Finanční odbor města Luhačovice 
upozorňuje všechny poplatníky 
nebo společné plátce poplatku za 
provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních od-
padů na zvýšení sazby poplatku 
pro poplatníka od 1. 1. 2014. Saz-
ba poplatku činí 650 Kč a poplatek 
je splatný do 30. 4. 2014. Je-li 
výše poplatku větší jak 1500 Kč 
za kalendářní rok a domácnost, je 
poplatek splatný ve dvou stejných 
splátkách, v termínech do 30. 4. 
2014 a do 30. 9. 2014. 
Změny platné od 1. 1. 2014 jsou 
uvedeny v Obecně závazné 
vyhlášce č. 2/2013 schválené 
Zastupitelstvem města Luhačo-
vice dne 12. 12. 2013, kterou se 
ruší Obecně závazná vyhláška  
č. 5/2011, O místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Obecně závazná vyhláška je k dis-
pozici na internetových stránkách 
města Luhačovice www.mesto.
luhacovice.cz (dokumenty města).

TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Poplatníci nebo společní plátci 
poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, kteří uhradí 
celou sazbu poplatku na rok 2014 

do 30. 4. 2014 a nebudou mít 
v evidenci poplatníků žádný ne-
doplatek z předcházejících let, ob-
drží v 2014 v pokladně Městského 
úřadu Luhačovice sadu tašek na 
tříděný odpad.

Místní poplatky mohou poplatníci 
zaplatit: 

bezhotovostním převodem na 
bankovní účet města Luhačovice 
č. 1409197309/0800, k. s. 0308, 
v. s. číslo poplatníka z evidence 
MěÚ, nebo platbou v hotovosti 
v pokladně Městského úřadu 
Luhačovice, nám. 28. října 543 
(přízemí).

Při platbě bezhotovostním pře-
vodem je nutné uvádět správné 
číslo variabilního symbolu pro 
identifikaci poplatníka. Poplatní-
ci, u kterých nedošlo ke změně 
v povinnostech úhrady poplatků 
v roce 2014 oproti roku 2013, mají 
čísla variabilních symbolů stejná 
jako v roce 2013. Informace týkají-
cí se úhrady poplatků a ohlašovací 
povinnosti poplatníka poskytne 
paní Eva Majzlíková, tel.: 577 197 
436, e-mail: majzlikova@mesto.
luhacovice.cz. 

(Alena Ehrenbergerová)

Vážení občané, připomínáme Vám, že 

v pátek 10. ledna 2014 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 11. ledna 2014 od 8.00 do 14.00 hodin 

se uskuteční doplňovací volby do Se-
nátu Parlamentu České republiky vo-
lebního obvodu č. 80.

V Luhačovicích se bude volit jako ob-
vykle v  7 volebních okrscích, jejichž 
sídla jsou totožná s  předchozími vol-
bami. Hlasovací lístky jste v  těchto 
dnech obdrželi do svých domovních 
schránek.

Pokud nedosáhne žádný kandidát 
nadpoloviční většiny odevzdaných 
hlasů, bude se konat druhé kolo, a to 
v  pátek 17. ledna 2014 od 14.00 do 
22.00 hodin a v sobotu 18. ledna 2014 
od 8.00 do 14.00 hodin. V tomto přípa-
dě obdržíte hlasovací lístky přímo ve 
volební místnosti.

(Vladislava Janíková)

Starosta Luhačovic František Hubáček a  místostarostka Marie Semelová 
navštívili v předvánočním čase domy seniorů, aby jejich obyvatelům popřáli 
hodně štěstí a hlavně zdraví do dalších dlouhých let.

Jde o setkání, kde vedení města seznámí seniory s děním ve městě v uply-
nulém roce a také s tím, co se plánuje v brzké budoucnosti. Prostor byl také 
pro dotazy seniorů a následnou diskusi. 

„To co je podstatné, je to, že každý člověk končí nějakým způsobem svůj aktivní 
život a při tom aktivním životě pracuje v nějaké společnosti, tam se loučí, ale 
senioři jsou vlastně samostatní. To znamená, je to jakési poděkování a  jakýsi 
vděk města Luhačovice lidem, kteří jsou již na odpočinku a  kteří pro město 
určitě mnoho dobrého vykonali a nyní si myslím, že je potřeba jim za to podě-
kovat,“ přiblížil setkání vedení města se seniory starosta Luhačovic František 
Hubáček.

Příjemnou a pohodovou vánoční atmosféru, která panovala, doplnilo vede-
ní města narozeninovým přáním místní seniorce a nesměl u toho chybět ani 
pořádný narozeninový dort.

 (AS)

Harmonogram schůzí rady města v roce 2014
14. 1., 28. 1., 11. 2., 25. 2., 18. 3., 1. 4., 15. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., 17. 6., 8. 7., 29. 7., 

19. 8., 2. 9., 16. 9., 7. 10.

Harmonogram zasedání zastupitelstva města v roce 2014
30. 1., 13. 3., 24. 4., 26. 6., 25. 9.



Zeptáme 
se za vás
Od příštího čísla Luhačovických no-
vin bychom chtěli odpovídat v  Lu-
hačovických novinách na dotazy 
čtenářů. Ptejte se na vše, co vás zají-
má z dění ve městě, na radnici, a my 
se zeptáme za vás. Dotazy můžete 
zasílat na e-mail:

luhainfo@mdkelektra.luhacovice

odevzdat napsané v MTIC Luhainfo, 
Masarykova 950, případně zaslat 
poštou na adresu MTIC Luhainfo, 
Masarykova 950, 763 26 Luhačovice.
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ŠKOLY, KNIHOVNA, DDM, CESTOVNÍ RUCH

Literární 
soutěž

Moravská zabijačka 
v hotelu Alexandria

Medový den

V letošním roce se v  Luhačovicích 
poprvé konala literární soutěž pro 
žáky 8. a  9. tříd základních škol. 
Slavnostní vyhlášení výsledků se 
uskutečnilo v pátek 13. prosince na 
Střední odborné škole Luhačovice. 
První ročník literární soutěže měl 
téma „Utíkej! Rychle utíkej!“.

„My jsme se rozhodli, že navážeme 
užší spolupráci se základními ško-
lami. Nejenom ve Zlínském kraji, ale 
v celém širokém okolí a hledali jsme 
nějakou situaci, ve které by se nám 
to mohlo podařit. Protože máme 
dlouholeté zkušenosti s  pořádáním 
akcí v podobě Literárních Luhačovic, 
kterých tady bylo 21 ročníků, tak 
jsme se právě ve spolupráci s Akade-
mií literatury české rozhodli pořádat 
právě tuto literární soutěž. Zdaleka 
nás nenapadlo, že se setkáme s  ta-
kovým obrovským ohlasem, že nám 
své příspěvky pošle přes 80 žáků zá-
kladních škol, zdaleka jsme netušili, 
že oslovíme přes 20 základních škol 
a  že potom na vyhlášení výsledků 
přijedou téměř všichni. I  ti, kteří 
jsou mimo okres nebo mimo kraj,“ 
doplnil akci ředitel SOŠ Luhačovice 
Karel Milička.

Porota byla složena ze 7 členů. 
Své zastoupení tam našli ředitelé, 
učitelé i  studenti. Ze známějších 
jmen se tam objevili například 
český básník Jiří Žáček nebo čes-
ký básník a  prozaik Jan Cimický. 
Hodnocení prací kvůli široké škále 
žánrů bylo velmi náročné. Pomy-
slnou zlatou medaili získala mezi 
žáky 8. tříd Adriana Sedláčková ze 
ZŠ Velký Ořechov a z 9. tříd si cenu 
za první místo převzala Eliška Mar-
tincová ze ZŠ Kunovice. K  závěru 
vyhodnocení soutěže nechybělo 
ani pohoštění připravené studenty 
luhačovické střední odborné školy, 
a kdo chtěl, mohl se s českým bás-
níkem a  prozaikem Janem Cimic-
kým vyfotit nebo si odnést jeho 
autogram. 

(AS)

Podmanivá vůně pravé moravské za-
bijačky lákala v sobotu 30. listopadu 
v  poledních hodinách kolemjdoucí, 
kteří si vyšli po hlavní třídě v  Luha-
čovicích, a  to hlavně před hotelem 
Alexandria. Jako uvítací drink nesměl 
při takové příležitosti chybět ani 
tradiční moravský nápoj – slivovice 
nebo hruškovice. Po celou dobu ko-
nání akce hrála k poslechu a příjem-
ným chvílím cimbálová muzika. Lidé, 
kteří si tuto akci nenechali ujít, mohli 
ochutnat tradiční zabijačkovou po-
lévku, voňavé jitrničky, křupavé škvar-
ky, jelítka, libovou tlačenku, šunku 
od kosti a  mnoho dalších pochutin. 
Podobné akce se již v minulosti v ho-
telu uskutečnily, ale přímo moravská 
zabijačka byla letos poprvé.

„Jedním z  lákadel může být to, že 
za jednotnou cenu je neomezená 
konzumace, takže kolik kdo zvládne, 
tolik může sníst. Jiné návštěvníky to 
může zase lákat z  důvodu, že mohou 
ochutnat jídel více, neboli od každého 
trochu. Co tak nejvíce mizí, možná bych 
to tipl na jelítka a jitrnice. Myslím, že byl 
zajímavý nápad zprovoznit i v takovém 
chladném počasí naši letní terasu, kde 
jsou vystavené hotové výrobky, které se 
dají zakoupit a odnést domů. Byla taky 
možnost ochutnat pochutiny přímo na 
místě, kde se vaří například ovar nebo 
kde se připravuje svařené víno,“ popsal 
akci Martin Helia, vedoucí restaurace 
hotelu Alexandria. 

(AS)

Ve středu 4. prosince se vše točilo 
v  Základní škole v  Luhačovicích ko-
lem medu. V prostorách školy se totiž 
konal Medový den. Nejen žáci mohli 
přijít na tuto akci, kde si mohli vy-
zkoušet nejrůznější produkty z medu 
a  taky se mohli dozvědět různé za-
jímavosti o medu. Ať už to byla jeho 
výroba, nebo co všechno si z  medu 
můžeme připravit. Již tradičně vedl 
tuto akci Pavel Horák, předseda zá-
kladní organizace včelařů a  zároveň 
vedoucí včelařského kroužku při 
základní škole. 

„Máme šest včelích produktů, máme 
tady názorné ukázky. Těm, kteří chtějí 
něco vysvětlit, rádi vyhovíme. Děti 

nejvíce zajímá ochutnávka medu 
a  výrobků z  něj, především perníků. 
Sami si je teď mohou i ozdobit, protože 
starší děti je dnes napekly ve školních 
kuchyňkách. Od letošního roku máme 
již dva včelařské kroužky. Tuto akci 
děláme taky proto, abychom se zvidi-
telnili, že tady včelaři jsou. Tak jako lidé 
potřebují svého zubaře, tak by měli mít 
i  svého včelaře, aby mohli brát český 
med a ne ty medy, které jsou dováženy 
ze zahraničí, které jsou i více alergenní 
než český med, který je vhodnější pro 
našeho člověka,“ konstatoval po akci 
Pavel Horák, předseda základní orga-
nizace včelařů. 

(AS)

Krátké zprávy

V  podvečerních hodinách 4. 12. 
jsme letos již podruhé mohli 
přivítat v  luhačovické knihovně 
reportéra, spisovatele a  novináře 
Stanislava Motla. 

Vyprávěl nejenom o  záhadném 
stínu, který se mu podařilo před 
patnácti lety nafilmovat v  jihlav-
ském podzemí, ale také o  dalších 
neuvěřitelných příhodách, které 
zažil na svých expedičních cestách 
po mořích a  velehorách. Součástí 
přednášky bylo i  téma okultních 
kořenů nacismu a  dva krátké do-
kumentární filmy. Téma apoštolů 
temných sil, jak nazývá pan Motl 
nacistické pohlaváry, kteří se za-
bývali magií, bylo pro posluchače 
velmi přitažlivé. Okultní kořeny 
nacismu na našem území, mágové 
proti Hitlerovi, tajemství hory Bla-
ník, záhady hradu Zvíkov všechny 
přítomné zaujaly a  přivedly k  za-
myšlení nad tím, jaké síly ovlivňují 
náš život. Je naše životní cesta 
daná osudem, řídí ho nějaká vyšší 
síla? Odpověď zůstane neznámá.
Navštívit nás přišly také děti z prv-
ních tříd, pro které jsme připravili 
besedu s vánoční tematikou.

Chtěli bychom poděkovat všem 
spolupracujícím organizacím za 
ochotu a nezištnost při spolupráci. 
Našim návštěvníkům a  čtenářům 
děkujeme za přízeň a  těšíme se 
na Vás i  v  následujícím roce. Vám 
všem přejeme do nového roku 
2014 hodně lásky, zdraví a klidu. 

(Milana Mikulcová)

Rada města Luhačovice schválila 
částku 40 000 Kč na realizaci do-
pravního hřiště. Během měsíce 
října a  listopadu 2013 jsme pořídili 
nejnutnější vybavení – mobilní do-
pravní značky a podstavce. Projekt 
podpořil i  Zlínský kraj dotací ve 
výši 9 000 Kč. 

Toto mobilní hřiště v  zámecké 
zahradě budou využívat jak ZŠ 
a  MŠ Luhačovice, tak kroužky 
DDM Luhačovice a  veřejnost. 
Výukové programy s  dopravní 
tematikou budou připraveny i pro 
školy z okolních obcí.

Pro realizaci programů potře-
bujeme ještě dovybavit mobilní 
hřiště dostatečným počtem kol 
a  koloběžek. Realizaci výukových 
programů plánujeme od měsíce 
dubna 2014. 

(Eva Tomalová)

Novinky z knihovny

Mobilní dopravní 
hřiště DDM Luhačovice
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Pobytová nabídka 2014 Lázní Luhačovice

Ve vile Najáda se opravovalo

Narození
Miles Carrington Kraft
Samuel Dvorský
Anna Klenk
Matyáš Kužela
Karolína Kubelová
Rodičům srdečně blahopřejeme.

Zlatá svatba 
Bohuslav a Jaroslava Krajíčkovi
Jaromír a Hana Švábovi
Blahopřejeme.

Výročí narození
Ludmila Kudláčková  86 let
Františka Brzáková  93 let
Marie Majzlíková  88 let
Karla Semelová  89 let
Karel Semela    85 let
Marie Šustková   95 let
Marie Semelová   80 let
Marie Majzlíková   92 let
Ludmila Váňová  85 let
Květoslava Káňová  91 let
Oldřiška Mlčková  85 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

Úmrtí
Ludmila Bubláková  87 let
Zdenka Gregůrková  56 let
Jiří Petřík  80 let
Božena Švadleňáková  85 let
Marie Čechová   88 let 
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, 
sdělte to prosím do redakce LN (tel.: 577 133 980) nebo na 
matriku MěÚ Luhačovice.

„Nabídka pro příští sezonu byla sesta-
vena našimi odborníky tak, aby upev-
nila postavení naší společnosti na trhu 
a  dostála heslu Lázeňské jedničky 
v Luhačovicích, která garantuje našim 
klientům využívání přírodního léčivé-
ho zdroje k léčebným i relaxačním po-
bytům,“ sdělil generální ředitel Lázní 
Luhačovice MUDr. Eduard Bláha.

Prioritou stále zůstává poskytování 
odborné lázeňské léčby. Možnost 
léčit nová onemocnění přivedla do 
Luhačovic stovky pacientů s  pohy-
bovými nebo nervovými obtížemi, 

ale také spoustu batolat.

Kromě léčebných pobytů je připra-
vena i  široká nabídka oblíbených 
relaxačních, wellness i víkendových 
pobytů pro ženy, muže, seniory či 
aktivní sportovně založené klienty.

Chybět nebudou ani pobyty spoje-
né s kulturními programy a  letními 
festivaly či jarní prázdniny pro rodi-
ny s dětmi. Připravena je také rozší-
řená nabídka pobytů pro zájemce 
o  aktivní dovolenou (kolo, tenis, 
turistika apod.).

Vila Najáda (stará lékárna) je jednou 
z nejstarších budov v Luhačovicích, 
významnou památkou na druhou 
polovinu devatenáctého století. Vy-
stavěna ve stylu novorenesančním 
kombinovaným se stylem švýcarským. 
Zajímavá je nárožní věž, zábradlí tvoře-
né kuželkami a barevné dřevěné de-
korace – práce místních mistrů stolařů.

Místo lékárny je kavárna – čokolá-
dovna, hojně navštěvovaná místními 
občany i návštěvníky Luhačovic. 

Postupná etapovitá obnova této 
významné kulturní památky podle 
finančních možností pokračuje. Letos 
se prováděla oprava vnitřních prostor. 
V přízemí vily se instalovala nová 
dřevěná zástěna a prováděly opravy 
nátěrů. V severovýchodním nárožním 
arkýři se opravila podlaha a přesně 
podle dobového vzoru původní staré 
dveře. 

Dík za to vyslovujeme Zlínskému kraji, 
za poskytnutí dotace, a památkovému 
úřadu za pomoc a cenné rady.

 (Jaroslava Tomanová)

Dne 7. 1. 2014 uplyne již 5 let, co nás opustila naše milá 
manželka a maminka 
MUDr. Marcela Klimešová.
S láskou vzpomínají manžel Jiří, synové Honzík, Jiří a Michal.

Vzpomínka
Dne 23. ledna uplyne smutných 8 let, kdy nás opustila 
naše milovaná manželka, maminka, babička a teta 
paní Věra Buriánková.
S láskou vzpomínají manžel Josef, synové Radek, Josef, 
Lumír s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka
Jen svíci hořící ti můžeme na hrob dát, pomodlit se otčenáš 
a s láskou vzpomínat. Dne 13. ledna 2014 uplyne 1. smutný 
rok, co nás opustila paní Ludmila Boráňová z Řetechova.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí s námi tichou vzpomín-
ku. Manžel a děti s rodinami.

Vzpomínka
Dne 7. 1. 2014 uplyne 5 let od chvíle, kdy nás navždy opus-
til manžel, tatínek, dědeček a pradědeček 
pan Zdeněk Malaník.
S láskou vzpomínají manželka Soňa, dcera Olga s rodinou 
a syn Zdeněk s rodinou.

Vzpomínka
Dne 8. 1. 2014 budou tomu 2 roky, kdy nás opustil můj 
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček 
pan Karel Kalínek. 
S láskou vzpomínají manželka Terezie, syn Karel s rodinou.

Vzpomínka
Dne 12. 1. uplyne již 20 let od úmrtí pana Oldřicha Leblocha.
S  láskou vzpomíná zarmoucená rodina. Děkujeme také 
všem za vzpomínku.
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Edice Prameny vydala publikaci 
nazvanou Luhačovické kuchyně. 
Je možno se v ní dočíst, jak se 
v Luhačovicích vařilo v minulých 
staletích. 

Kronika

Leluja 
rozkvetla do krásy

Odpověď na otázku, co jedli a jak upra-
vovali pokrmy naši předkové, rozdělu-
je text do několika částí. Jinak se totiž 
v  minulých dobách stravovali usedlí 
obyvatelé zemědělské obce, poněkud 
odlišná byla kuchyně majitelů luhačo-
vického panství a  jiné byly stravovací 
nároky hostů, kteří se přijížděli léčit do 
místních lázní. 

Asi nejméně toho víme o  kuchyni 
zámecké, ale i  zde se naskýtá řada 
pozoruhodných indicií, pomocí kte-
rých se dovídáme například o  tom, 
co ukrývala spižírna na panské tvrzi. 
V roce 1630 se do ní totiž vloupali dva 
pacholci a  odnesli si nejrůznější po-
choutky, včetně „bělek“ – housek z bílé 
mouky, koláčů, chleba, brynzy a slani-
ny.  V úředních spisech luhačovického 
panství nás z  hlediska stravování 
mohou zaujmout některé zdánlivě bi-
zarní povinnosti poddaných, mezi něž 
patřil i sběr šneků pro vrchnost. Šneci 
byli u nás dříve ve vyšších vrstvách vy-
hledávanou lahůdkou a  ještě po celé  
19. století byli poměrně běžnou slož-
kou jídelníčku i ve středostavovských 
domácnostech, doporučovanou jako 
vhodné postní jídlo, spolu s raky, žába-
mi, mušlemi, dnes téměř neznámými 
druhy ryb, vodními ptáky atd. 

Kuchyně venkovských obyvatel luha-
čovického panství byla podle našich 
dnešních měřítek velmi prostá. Mu-
sela převážně vystačit se sezonními 
plodinami, vypěstovanými vlastními 
silami na místních kopcovitých 
a nepříliš úrodných pozemcích. S po-
měrně omezeným výběrem surovin 
však hospodyně nakládaly s  velkou 

nápaditostí a  maximálně uměly také 
využívat nabídku okolní přírody. Ku-
chyně poněkud odlišných světů – tra-
dičního venkovského a  městského či 
lázeňského – se symbolicky střetávaly 
na tržišti, kde místní hospodáři nabízeli 
své výpěstky lázeňským hostům, děti 
prodávaly lesní ovoce, plody a houby 
nasbírané v  okolí a  venkovské ženy 
z  blízkých obcí přicházely pravidelně 
s  nabídkou mléčných výrobků a  dal-
ších produktů. Po první světové válce 
došlo k velkým změnám ve stravování 
a venkovská kuchyně se přiblížila ku-
chyni městské. V lázních nastává důraz 
na dietní kuchyni a v Luhačovicích se 
objevily i  první vegetariánské jídelny. 
Dobrodružnou výpravu do historie 
stravování doprovází pohledy do 
kuchyní restaurací a hotelů první polo-
viny 20. století v Luhačovicích. 

(Blanka Petráková)

Pokračujeme v našem vyprávění starých 
kronikářů, dostáváme se do roku 1937.

Zborovský večer.  Místní osvětová 
komise, jednota Čs. obce legionářské 
a  vojenský lázeňský ústav uspořádaly 
v  pátek 2. července na Lázeňském 
náměstí Zborovský večer na paměť 
20. výročí bitvy u Zborova. Po zahrání 
předehry k opeře Libuše od B. Smetany 
lázeňským orchestrem promluvil kapi-
tán gen. štábu na téma Odkaz Zborova. 
Když dohráli Dvořákův Domov můj, 
recitovala Dolfa Dostalová slavnou 
Medkovu báseň Zborov, zachycující je-
dinečným způsobem zborovské vítěz-
ství ruských legionářů. Po přednesení 
Medkovy básně obrátily se zraky všech 
účastníků, kterých bylo neobyčejné 
množství, od orchestrády Společen-
ského domu k  Hudebnímu pavilonu 
nad kolonádou. S nevídaným zájmem 
pozorovali hold padlým hrdinům 
u  Zborova, živý obraz, který utvořili 
legionáři, vojáci, sokoli, orli, sportovci, 
skauti, hasiči a  jedinci v  slováckých 

krojích podle návrhu sokola J. Koláře. 
Překrásný obraz! Nezapomenutelný 
dojem! Po dobu trvání obrazu hrál 
lázeňský orchestr Moravo, Moravo… 
Na závěr Zborovského večera zahrál or-
chestr Kinclovu směs slováckých písní 
Tancuj, tancuj. 

28. říjen. Oslava státního svátku se 
konala opět ve velkém sále sokolovny. 
Po zahrání Obručova Pochodu župy 
Masarykovy místní hudbou, vzpomněl 
v  zahajovacím proslovu Novotný ne-
dávného odchodu prezidenta Osvobo-
ditele a označil dnešní dobu jako jednu 
z  nejtěžších dob od vzniku republiky, 
která proto vyžaduje velikého vypětí 
všech hmotných a  mravních sil. Dle 
úvah plukovníka gen. štábu Emanuela 
Moravce připomenul všech možností 
válek, do nichž by se naše republika 
mohla dostat ať již následkem středo-
evropských, nebo koloniálních sporů 
našich obranných smluv, jakož i  naší 
neutrality, která nám spíše uškodila, než 
prospěla. (Pokračování příště)

V sobotu 23. listopadu se sešlo na dvě 
stovky příznivců lidové kultury, aby 
si připomněli jedno malé půlkulaté 
výročí. Před pěti lety totiž zapustil své 
kořeny, nejprve v  Provodově a  ná-
sledně i v Řetechově, folklorní soubor 
Leluja. Tedy spisovně lilie. Kořeny to-
hoto sdružení jsou však mnohem roz-
sáhlejší a sahají mnohdy až za hranice 
nejbližšího okolí Luhačovic, protože na 
činnosti sdružení se podílejí i členové 
mimo vlastní region Luhačovského 
Zálesí. A působení Leluje? Na počátku 
byla snaha „pouze“ o  vzkříšení něko-
lika málo zvyků v  rámci Provodova, 
ale záhy se stává její činnost stále 
zřetelnější. Kromě působení ve svých 
domovských obcích v  Provodově 
a Řetechově se Leluja již po několik let 
pravidelně účastní Otevírání pramenů 
v  Luhačovicích, spoluúčinkuje na ad-
ventním koncertě pro luhačovickou 
Charitu nebo prezentuje region v rám-
ci Slavností vína a otevřených památek 
v Uherském Hradišti. 

Leluja se za pět let své existence roz-
rostla z dětského kroužku do podoby 
multigeneračního spolku, který se 
neváže na lokální působení, ale jehož 
cílem je povznesení celkového kul-
turně-společenského života na Luha-
čovském Zálesí. Původní záměr své 
činnosti již dávno překročila a rozšířila 
za hranice prostého souborničení a cit-
livě prezentuje náš kraj a jeho tradice 
doma i v zahraničí. 

Koncert, jenž byl nazván Rok na Zálesí, 
byl poděkováním všem podporova-
telům činnosti občanského sdružení 

Leluja, zejména pak rodičům nejmen-
ších členů. V  hledišti se však vedle 
rodinných příslušníků a  přátel členů 
tísnili též lidé, které Leluja svým lidsky 
hřejivým a  milým přístupem při své 
činnosti oslovila již někdy dříve, a pro-
to si nenechali toto představení unik-
nout. Podle vyjádření všech zúčastně-
ných nebyla jejich cesta do Provodova 
marná a nikdo jí nelitoval. V průběhu 
bezmála dvouhodinového koncertu 
vykouzlila Leluja před zraky diváků 
neskutečně nádhernou atmosféru. 
Celkově nálada v sále vystihovala slo-
va vyřčená v závěru představení: „Ra-
dujme se. Radujme se a  rozdávejme 
radost druhým pro radost naši. Klidně, 
prostě jen tak…“  

V  rámci závěrečných gratulací bylo 
vysloveno mnoho děkovných slov, 
a to nejen od představitelů obcí přímo 
dotčených činností Leluje, ale i  členů 
okolních souborů a  též od jednotliv-
ců. Zdravici k výročí zaslal též Slovác-
ký krúžek z Brna, coby nejstarší trvale 
fungující spolek na poli lidové kultury, 
PhDr. Věra Kovářů či manželé Perůtko-
vi. Dobrá nálada pak neopustila sál ani 
po skončení programu a oslavy pokra-
čovaly až do pozdních nočních hodin. 

No a co přát Leluji za nás ostatní? Aby 
jejím členům radost, dobrá nálada 
a  nadšení vydrželo a  neopouštělo je 
ani v dalších letech. Aby i nadále rostla 
jejich aktivita jak tady u nás, tak v rámci 
prezentace Luhačovského Zálesí všu-
de jinde, kam zavítají. 

(Eva Janíková)
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Rozhovor s Martinem Zichou, 
trenérem týmu A mužů FK Luhačovice

Jak byste zhodnotil uplynulou podzimní část sezony?
Já myslím, že průběh této půlsezony hodnotíme velice 
kladně, umístili jsme se na první příčce krajského pře-
boru, tak podle nás to hodnotíme velmi dobře.

Jaké byly změny oproti loňské sezoně?
Změny nebyly více méně žádné. Spíš ten tým je 
dlouhodobě pohromadě, déle spolu. Doplnili jsme to 
mladými kluky, kteří přišli z  mládeže, takže já v  tom 
nevidím žádnou velkou změnu.

Čemu dáváte zásluhy, že jste na prvním místě v tabulce?
Myslím, že tým pracuje dlouhodobě pohromadě. Snažíme se dobře doplnit kádr. 
Tak spíš to vidím dlouhodobou prací. Tu soutěž hrajeme déle jak 10 let, tak i sou-
peře už dobře známe. Teď už i díky internetu můžeme sledovat zápasy soupeře. 
To nám může taky víc pomoct přečíst jeho hru. Vidím víc věcí, které nám pomohly 
dostat se na první pozici v tabulce.

Přichází zimní příprava na jarní část, jak ta bude probíhat?
Zimní příprava u nás už je taková klasická. Trénujeme většinou v Luhačovicích, 
máme umělou trávu, máme halu, tak využíváme místní podmínky. Uvidíme, jestli 
v  našem rozpočtu najdeme nějaké finanční prostředky na nějaké soustředění, 
ale není to naší prioritou. Spíš chceme pozvat zase soupeře a hrát tady přes zimní 
přípravu. To přípravné období chceme být tady v Luhačovicích.

S jakými ambicemi půjde tým do jarní části?
My máme ambice udržet se určitě na prvním místě, co nejdéle to půjde. Já bych 
osobně i se svým trenérským kolegou rád tuto soutěž vyhrál. Uvidíme, co bude 
v našich možnostech, protože ne všechny zápasy jsme byli lepší, většinu zápasů 
jsme vyhráli o gól. Tak uvidíme v průběhu sezony, jak se nám bude dařit.

S  prvním místem je taky spojený postup do vyšší ligy, jaké jsou záměry 
ohledně postupu?
Já osobně i se svým kolegou bychom si to přáli, ale už je to asi problém finanční  
stránky, protože rozpočet se musí navýšit. Nevím, jestli by to v dnešní době zvládl 
náš klub finančně. Je tam víc aspektů, jako je cestování, rozhodčím se zvýší platy, 
hráčům bychom taky měli dát nějaké peníze, tak nevím, jestli by tohle klub chtěl. 
Já osobně bych si to přál.

Plánujete do jarní části sezony nějaké změny, co se týče kádru 
nebo taktiky?
Spíš chceme doplnit kádr, už jsme se bavili o tom i s trenéry mládeže, že bychom 
chtěli zkusit některé kluky z  mládeže, protože tam máme šikovné kluky, nebo 
i kluky z okolí, ale nějaké velké jméno z okolí nebo za peníze, tak to určitě ne. Spíš 
chceme využít tu základnu, co máme v Luhačovicích, protože je myslím dostateč-
ná. Ještě chceme oslovit kluky z okolí, které znám já, když jsem trénoval mládež, 
kteří, si myslím, že by nám mohli pomoct.

Stále hrajete na umělé trávě, jsou nějaké plány do budoucna, zda přejít na 
normální trávník, nebo jestli v  tom vidíte třeba výhodu oproti ostatním 
týmům?
Myslím, že už doba umělé trávy, kdy jsme toho využívali, je už dávno pryč, protože 
umělou trávu má v tomto krajském přeboru asi polovina mančaftů, tak pomoc od 
umělé trávy, že na ni nikdo není zvyklý, je už dávno pryč. Já osobně bych prefero-
val živou trávu a i co mám zprávy od ostatních klubů, tak klasická tráva je lepší pro 
tělo. S  umělou trávou vznikají komplikace s kotníky, s koleny a se zády. Kluci tímto 
trpí, tak já osobně preferuju klasickou živou trávu. 

(AS)

Přátelský florbalový turnaj Mikulášský den

Běh

V Luhačovicích ve sportovním cen-
tru Radostova proběhl 23. 11. 2013 
přátelský florbalový turnaj mladších 
žáků pořádaný DDM Luhačovice. 
Turnaje se zúčastnilo 6 týmů: DDM 
Luhačovice, DDM Astra Zlín, DDM 
Napajedla, FBK Halenkovice, SŠK ZŠ 
Želechovice, ZŠ Pozlovice. Hrací doba 
jednoho zápasu byla stanovena na  
2 ×10 minut a systém hry každý s kaž-
dým. Všechny amatérské týmy půso-
bily srovnatelnými výkony i výsledky 
a o umístění se většinou rozhodovalo 
až v posledních zápasech. 

Náš tým DDM Luhačovice obsadil 
konečné páté místo a  prezentoval 

se v  sestavě: Michal Hyžík-G, Marek 
Buráň, Jakub Plášek, Jakub Slovák, 
Dominik Hanáček, Jindřich Caletka, 
Josef Goldmann, Martin Andrle, Ja-
kub Hájek. Trenér je ovšem spokojený 
s umístěním na tomto turnaji, jelikož 
se postupně daří začleňovat nové 
hráče do týmu.

Týmy, které se umístily na prvních 
pěti místech, získaly poháry a  první 
tři týmy medaile. Oceněn byl také nej-
lepší brankař, hráč a střelec turnaje. 
Všem zúčastněným blahopřejeme 
a děkujeme za předvedené výkony. 

(Jan Tomala)

Mikulášský sportovní den se letos ko-
nal 7. prosince ve sportovním centru 
Radostova za podpory města Luhačo-
vice, Domu dětí a mládeže Luhačovice 
a taky samotného sportovního centra. 
Děti si tam za doprovodu Mikuláše, 
čerta a anděla mohly vyzkoušet spous-
tu sportovních disciplín, kterými byly 
například skládání čertovského puzzle, 
hod míčem na branku nebo překážko-
vá dráha.

Kromě soutěží, jež se odehrávaly 
uvnitř haly, připravili organizátoři 
i venkovní aktivity, které si získaly své 
fanoušky navzdory chladnějšímu po-
časí. Novinkou byl nový sport disgolf, 

který se rozšiřuje po celé České repub-
lice rychlým tempem. Disgolf je něco 
jako golf, cíl ale netrefujete golfovým 
míčkem ale létajícím talířem. Pro děti 
byly ve sportovním centru Radostova 
připraveny malé dílničky, kde si mohly 
například namalovat Mikuláše spo-
lečně s  čertem a  andělem nebo taky 
sněhuláka. V doprovodném programu 
pro děti a rodiče byla nachystána řada 
vystoupení. V  odpoledních hodinách 
byl potom pro děti připraven florba-
lový turnaj a  rodiče si mohli užít na-
příklad badminton společně se svými 
ratolestmi. 

(AS)

Jubilejní 25. ročník  Štědrovečer-
ního běhu Zahradní čtvrtí přilákal  
24. prosince 127 závodníků. Běželo 
se ve čtyřech kategoriích 0–6 let  
(300 m, 28 dětí), 7–9 let (300 m,  
17 dětí ), 10–14 let (600, 22 závodníků), 
15–99 let (2000 m, 60 závodníků). 
Výsledky:
0–6 let chlapci: 1. Václav Stacke,  
2. Jan Berentéš, 3. Jakub Linhart, 0–6 
let dívky: 1. Michaela Hrbáčková,  
2. Karolína Gavendová, 3. Nikola Janíková.
7–9 let chlapci: 1. Jakub Slovák,  
2. David Humeník, Petr Kment,  7–9 let 
dívky:  1. Kristýna Hubáčková, Kateři-
na Kacálková, 3. Amálie Zichová.
10–14 let chlapci: 1. Tomáš Turza, Jan 
Kadleček, Kryštof Turza, 10–14 let dív-
ky: Eliška Mudráková, Tereza Ressová, 
Dáša Hubáčková. 
15–99 let muži: 1. Michal Hubáček, 
Zdeněk Slezák, Štěpán Mudrák, 15–99 
let ženy:  1. Barbara Vavrysová, Angeli-
ka Levková, Dáša Hubáčková.



strana 9

DOPISY ČTENÁŘŮ, RŮZNÉ

Přehled činnosti sdružení 
Dlouhá cesta na Moravě

Čtenářská soutěž

Chtěla bych touto cestou velice 
poděkovat všem, kteří jakýmkoliv 
způsobem podporují činnost ob-
čanského sdružení Dlouhá cesta. 
Jen díky sponzorům a  příznivcům 
můžeme pořádat různé akce i  zde 
u nás na Moravě. 

Rodiče, které potká ztráta dítěte, již 
nemusí cestovat až do Prahy, aby 
se mohli setkávat a vzájemně sdílet 
prožitky, pocity uvolnění emocí s lid-
mi, kteří se vyrovnávají se stejnou 
bolestnou zkušeností. Na setkáních 
čerpáme energii a inspiraci – „co po-
máhalo ostatním“ – a mnohdy navá-
zání nových přátelství. Jedno takové 
svépomocné setkání se bude konat 
dne 8. 12. 2013, na které bych Vás 
tímto chtěla pozvat. Bude se konat 
v  evangelickém kostele na Sloven-
ské ulici ve Zlíně ve 14.30 hod. Po 
setkání bude probíhat bohoslužba, 
během které se zapálením svíčky 
zapojíme do mezinárodní akce „Za-
palme svíčku“. (Druhá neděle v pro-
sinci, totiž připadá na Světový den 
památky zesnulých dětí. Tento den 
spojuje rodiny a  přátele po celém 
světě. Stovky a  tisíce lidí společně 
vzpomínají a uctívají památku dětí, 
které zemřely v  jakémkoliv věku 
a z jakékoliv příčiny.)  

Mezi další projekty bych chtěla uvést 
vzpomínkové akce. Pořádáme je pro 
zachování a  sdílení vzpomínek na 
naše děti. Jejich realizace je zároveň  
i naším  poděkováním rodinám, přá-
telům a  známým dětí a  příznivcům 
Dlouhé cesty.  Mezi ně patří i  me-
moriál  našeho syna, který se konal 
29. 6. 2013. Poděkování patří všem, 
kteří si přišli zavzpomínat na našeho 
syna Lukáše, „našim“ dětem, které 
nám pohlídaly počasí, všem kama-
rádům, kteří věnovali svůj volný čas 
a pomohli nám s organizací memo-
riálu, a  hlavně sponzorům, protože 
bez nich by tato akce nemohla být 
každoročně uskutečňována!  

V  září se konal již podruhé rekon-
diční víkend ve Velkých Karlovicích 
určený pro celé rodiny po ztrátě 
dítěte. Zde bylo mnohem více pro-
storu a času na vzájemnou podporu. 
Počasí nám přálo, tak jsme si mohli 
dostatečně užít celý naplánovaný 
program.    

Nezapomínáme ani na sourozence 
zemřelých dětí! Letos proběhly 3 
proměny pokojíčků v rámci projektu 
Barevný anděl na Moravě. Změnou 
prostředí dítěte se mnohdy utuží 
vztah v  rodině poznamenané úmr-
tím jiného dítěte v  rodině. V  rámci 

projektu se snažíme aktivně propo-
jit účast dítěte a rodičů na společné 
práci – přeměně prostředí, ve kte-
rém sourozenci žili společně a které 
tragédii připomíná. Naším cílem je 
motivovat dítě k  aktivitě, která na-
startuje život bez sourozence a při-
tom se naučí o situaci komunikovat. 

Od října začíná fungovat nová kance-
lář Dlouhé cesty. Nachází se v Praze 9 
– Běchovicích na adrese: Podnikatel-
ská 539 (areál Technologického par-
ku). Zatím je většina věcí v krabicích, 
ale postupně se vybalují a zabydlují. 
Od příštího roku zde budou k zapůj-
čení i knížky z knihovny DC.

O  všech našich aktivitách jsou čle-
nové informování ve zpravodaji, 
který jim je zasílán elektronicky 1× 
za dva měsíce. Dále na našich strán-
kách www.dlouhacesta.cz, kde jsou 
pro všechny zveřejněny informace 
o sdružení, první pomoc, kterou při-
vítají všichni, kteří se dostanou do 
této těžké životní situace, aktuality, 
diskusní fórum, kam si rodiče píší 
a vzájemně se podporují , nebo zde 
najdete, na které dítě v daný týden 
vzpomínáme. 

(Iveta Coufalíková) 

Na tomto místě budeme uveřejňo-
vat fotografie zajímavých, zapome-
nutých míst v  našem městě a  vy, 
naši čtenáři, můžete soutěžit. Ze 
zaslaných správných odpovědí vždy 
v každém čísle vylosujeme jednoho, 
který získá zajímavou cenu.

Odpovědi se jménem a  kontaktem 
pro vyzvednutí ceny můžete zasí-
lat vždy do dvou týdnů od vydání 
příslušného čísla novin na e-mail: 
luhainfo1@mdkelektra.luhacovice, 
odevzdat napsané v MTIC Luhainfo, 
Masarykova 950, případně zaslat 

poštou na adresu MTIC Luhainfo, 
Masarykova 950, 763 26 Luhačovice.

Krátké zprávy

Spolek aktivních seniorů má od 
ledna klubovnu v  prostorách 
městské knihovny, za což jsme 
velmi vděční. Uspořádali jsme 
tam přednášku o bylinách, bese-
du s cestovatelkou Alenou Bímo-
vou, cvičení nebo jsme jen tak 
besedovali u kávy. Navštěvujeme 
Slovácké divadlo v  Uh. Hradišti, 
zúčastňujeme se akcí, které po-
řádá městská knihovna. Rovněž 
chodíme rádi do muzea, které 
má velmi zajímavý program. 
V  květnu jsme navštívili seniory 
v  Kladné Žilíně, kteří nás velmi 
mile přivítali a ukázali nám celou 
jejich pěknou obec. V září jsme je 
pozvali k  nám do klubovny, kde 
jsme si hezky popovídali a  za-
zpívali při harmonice. Také jsme 
uspořádali zájezd do Lednice, 
který se všem líbil. Pomůžeme 
charitě, když to potřebují, uspo-
řádáme táborák, zahráli jsme si 
bowling na Radostově. Chodíme 
plavat každou středu. V říjnu jsme 
navštívili Zlínské dny. 3. 12. jsme 
měli výroční schůzi v  klubovně, 
kterou jsme si hezky vánočně 
vyzdobili. Společné setkávání 
seniorů upevňuje naše zdraví. 

Jana Černocká, předsedkyně SAS

Vánoční koncert Základní umě-
lecké školy Luhačovice se usku-
tečnil 12. prosince v  Městském 
domě kultury Elektra v  sále 
Rondo. I  přes řadu let konání 
této akce bylo stále na co se těšit. 
To potvrdil i  vysoký počet ná-
vštěvníků vánočního koncertu. 
Návštěvníci si letos úplně poprvé 
mohli užít cimbálové vystoupení.

„V dnešním slavnostním advent-
ním čase se děti představí neje-
nom tedy s  vánočními písněmi, 
ale zazní tady samozřejmě také 
například skladby barokní, sklad-
by současníků, ale také uslyšíme 
slovanský tanec. Ohlasy jsou 
samozřejmě úžasné, každý rok 
zaznamenáváme větší a  větší 
návštěvnost, protože je to kon-
cert tradiční, tak se již o  něm ví 
v Luhačovicích i v širokém okolí,“ 
okomentovala vánoční koncert 
Monika Slováková, ředitelka 
Základní umělecké školy Luha-
čovice. 

(AS)

Činnost SAS 
v roce 2013 

Vánoční koncert 
Základní umělecké 
školy Luhačovice
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KULTURA

Akce DDM leden

Kino Elektra

Program SAS PLESYCharita Svaté rodiny

Kultura - leden

Pátek 3. 1.   Putování s dinosaury  
16.00 / PREMIÉRA
 Animovaný, VB 2013

Sobota 4. 1.  Ledové království 
16.00   / PREMIÉRA 
 Animovaný, USA 2013

Neděle  5.1.  Hobit: 
16.00 Šmakova dračí  
 poušť   
 Dobrodružný, USA 2013

Neděle 26. 1.   Ledové království  
16.00 Animovaný, USA 2013

Pátek  31. 1.  Putování s dinosaury  
16.00 /  FILMÁSEK  
 Animovaný, VB 2013

Úterý 7. 1. Přednáška o zdraví /
15.00     Hana Kolaříková,
  Klubovna

Pátek 17. 1.  Divadlo 
8.00  Uherské Hradiště
  Sraz na nádraží

Úterý 21. 1.  Vycházka 
13.00  po cyklostezce
  V případě nepříznivého  
  počasí posezení v klubovně
  Sraz svatého Jana 

Pátek 24. 1.  Z receptářů našich  
15.00  babiček, beseda /  
  Blanka Petráková
  Muzeum

Od 9.30 do 11.30. Vstup 20 Kč.

6. 1. Keramická dílna / formičky

8. 1. STRAHOV / Trénink paměti

13. 1. Burza receptů 

15. 1.    POZLOVICE / Jamajka, 
 beseda  /  Trénink paměti

20. 1. Sváteční slovo / 
 P. Jacek Bronczyk

22. 1.    STRAHOV / Sváteční slovo / 
 P. Jacek Bronczyk

27. 1. Pouť do Svaté země, 
 beseda s promítáním   

29. 1. STRAHOV / 
 Pyžamová párty 

Denní stacionář CHSR, Hradisko 100, Strahov, 
Holubyho 383

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

Tříkrálové koledování 
Charita Svaté rodiny Luhačovice oznamuje, že se v sobotu 11. 1. 2013 
uskuteční 

TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ.

Prosíme děti, mládež i dospělé o POMOC PŘI TŘÍKRÁLOVÉM KOLEDOVÁ-
NÍ. Prosíme i rodiče o podporu pro děti.
Přihlásit se můžete v sakristii nebo dov Charitě Luhačovice.
Mnohokrát děkujeme za vlídné přijetí koledníčků a za všechny vaše pří-
spěvky do této sbírky.

Kontakt na koordinátora dobrovolníků: 
Mgr. Karel Adámek, mobil: 737 012 235,
e-mail: dobrovolnici@luhacovice.charita.cz

Úterý 14. 1.  Rukodělný kurz / 
17.00  Drátování láhve
   zámek

  Pro dospělé a mládež  
  od 5. třídy. 
  Láhev s sebou. 
  Přihlášky předem  
  do10. 1. Poplatek 
  60  Kč/1 výrobek

 Pátek 24. 1.   Škola historických  
 – tanců 
 neděle 26. 1.  zámek

  Lektor semináře  
  Miroslav Smaha  
  (www.skolatance.cz).  
  Výuka bude přizpů- 
  sobena  začáteč- 
  níkům i pokročilým.  
  Účastnický poplatek  
  600 Kč 
  (4 lekce, 12 hodin  
  tance.) 

 Sobota 25. 1.  Karneval
14.00   KD Dolní Lhota

Pátek 10. 2.  Muzikoterapie
19.00   zámek 

  Aleš Hanus a Radka  
  Kozubíková
  Přihlášky předem do  
  8. 1. Poplatek 80  Kč/ 
  osoba

 Pátek 31.1.  Zámecká strašidýlka
  16.00  zámek

  Určeno pro děti MŠ 
  a žáky do 5. třídy ZŠ.
  Poplatek 30 Kč/ 
  osoba. Přihlášky  
  předem, do 29.1. 

 od 14.00  Akce v klubu
 – 
 16.00  X – BOX v Klubu 
  pondělí, úterý, 
  čtvrtek, pátek, 
  rezervace předem  

 21. 1.  Akce v Klubíku 
 10.00 
  Výtvarné tvoření  
  členové klubíku 
  20 Kč, ostatní 40 Kč
 

V měsíci lednu se můžete přihlásit 
do zájmových kroužků s  volnými 
místy  za poplatky na 2. pololetí za 
kroužek. Přehledný seznam krouž-
ků najdete na nástěnkách a webo-
vých stránkách DDM (www.ddmlu-
hacovice.cz)

Bližší informace najdete na podrob-
ných plakátech, telefon: 577 131 687, 
736 487 999, www.ddmluhacovice.cz

Pátek 3. 1.  
19.30 
Taneční večer
LH Palace, kavárna

K tanci a poslechu hraje duo R Boom
LH Palace, kavárna

6. – 26. 1.                 
 9.00 – 17.00           
Výstava / 100 let kopané 
v Luhačovicích 
Galerie MěDK Elektra    

Pátek 10. 1.  
19.30 
Strážnická cimbálová 
muzika Michala Miltáka
LH Palace, kavárna

Sobota 11. 1.           
20.00 
Ples Zálesí
MěDK Elektra, sál Rondo 

Pátek 17. 1.  
19.30 
Operetní a muzikálové melodie
LH Palace, kavárna

Pátek 17. 1.      
20.00 
Ples SOŠ – SOU
MěDK Elektra, sál Rondo 
 
Sobota 18. 1.       
20.00 
Křesťanský ples
MěDK Elektra, sál Rondo  

Sobota 18. 1.  
19.30 
Taneční večer
Alexandria, night club

Středa 22. 1.  
19.30 
Jazzzubs Zlín
LH Palace, kavárna

Sobota 25. 1.  
19.30 
18. REPREZENTAČNÍ LÁZEŇSKÝ 
PLES 
Společenský dům 

K  tanci a  poslechu hrají: Top Band 
Jana Smolíka, Marathon Band, Ca-
roline Band, Strážnická cimbálová 
muzika Michala Miltáka. Moderuje  
J. Čenský. Hosté večera: Hana Zagoro-
vá, Pavel Vítek, Queenie – world Que-
en tribute band  
Rezervace vstupenek: 
tel.: 577 682 220

Středa 29. 1.   
19.30 
Trio Mavoro
LH Palace, kavárna

Pátek  31. 1.  
19.30 
Stanley´s  dixie street band 
Alexandria, night club

MěDK 
Elektra
Luhačovice 

PLESY
2014

Křesťanský ples

Ples SOŠ

Ples Zálesí

Hasičský ples

Ples růží ČSSD

Sobota 18. 1. 2014 / 20:00 hod.

Pátek 17. 1. 2014 / 19:30 hod.

Sobota 11. 1. 2014 / 20:00 hod.

Pátek 7. 2. 2014 / 20:00 hod.

Sobota 8. 2. 2014 / 20:00 hod.

 / DH Vlčnovjanka

/ Kasanova

/ Rivieras Showband

 / DH Mistříňanka

/ Focus rock

MěDK 
Elektra
Luhačovice 

PLESY
2014

Křesťanský ples

Ples SOŠ

Ples Zálesí

Hasičský ples

Ples růží ČSSD

Sobota 18. 1. 2014 / 20:00 hod.

Pátek 17. 1. 2014 / 19:30 hod.

Sobota 11. 1. 2014 / 20:00 hod.

Pátek 7. 2. 2014 / 20:00 hod.

Sobota 8. 2. 2014 / 20:00 hod.

 / DH Vlčnovjanka

/ Kasanova

/ Rivieras Showband

 / DH Mistříňanka

/ Focus rock

MěDK Elektra 
Luhačovice

PLESY
2014

Křesťanský ples

Ples SOŠ

Ples Zálesí

Hasičský ples

Ples růží ČSSD

Sobota 18. 1. 2014 / 20:00 hod.

Pátek 17. 1. 2014 / 19:30 hod.

Sobota 11. 1. 2014 / 20:00 hod.

Pátek 7. 2. 2014 / 20:00 hod.

Sobota 8. 2. 2014 / 20:00 hod.

 / DH Vlčnovjanka

/ Kasanova

/ Rivieras Showband

 / DH Mistříňanka

/ Focus rock
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KULTURA

Pozvánky
Muzeum luhačovického Zálesí 
vás zve
ve čtvrtek 16. ledna 2014 
v 17.00 hodin na program
Z receptářů našich babiček

Přehlídku oblíbených prvorepubli-
kových receptů doprovodí 
výstava vyšívaných nástěnných ku-
chařek a kuchyňského textilu 

Výstava potrvá do 20. února 2014 

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. Odpovědná redaktorka a autorka nepodepsaných článků Hana Slo-

váková. Fotografie Jan Dostál, Hana Slováková, Adam Sekanina, autoři článků. Grafický návrh a sazba: Joker, spol. s r. o. Vydávání povoleno. Číslo registrace: 
MK ČR 11027. Toto číslo vychází 6. 1. 2014.

22. 2. 2014
ŠIBŘINKY 
ráz – OLYMPIÁDSKÁ NOC 2

23. 2. 2014 
DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
 
25. 2. 2014 
POCHOVÁVÁNÍ BASY

Všechny srdečně zveme 
a do nového roku Vám přejeme 
hodně optimismu, zdraví a lásky.   
 
  TJ Sokol a TJ Slovan

Luhačovice v Roce české hudby

Tiráž

Rok 2014 v  Luhačovicích bude ve znamení Roku české hudby. Oslavy se budou 
prolínat celou řadou akcí a určitě je z čeho vybírat. Městský dům kultury připravil 
ze  známých termínů rozsáhlý kalendář akcí od všech organizátorů a  v  průběhu 
roku jej budeme doplňovat. Aktuální verzi najdete na www.luhacovice.cz a měsíč-
ně v  Luhačovických novinách. Pokud sami pořádáte nějakou akci pro veřejnost, 
zvažujte výběr termínu, tak aby se zbytečně nepřekrývala s jinou a tím se vzájemně 
nepřipravovaly o  diváky. Pokud máte zájem o  zveřejnění na www.luhacovice.cz 
a v Luhačovických novinách, kontaktujte nás s dostatečným časovým předstihem.

Vybrané akce v Luhačovicích v roce 2014

Festivaly
Duben–říjen   
Rok české hudby na stříbrném plátně
Duben–říjen
Festival krojovaných dechových hudeb
8. – 11. 5.         
Otevírání pramenů / Slavnosti k zahájení hlavní lázeňské sezony
2. – 7. 6.          
Setkání řezbářských mistrů 
12. – 14. 6.      
Luhačovická divadelní sešlost / Přehlídka amatérských divadel
27. –  29. 6.      
Luhovaný Vincent / Festival zaměřený na tvorbu mladých umělců
7. – 11. 7.      
Luhačovický švihák / Festival humoru a smíchu J. A. Náhlovského
14.  – 18. 7.       
Festival Janáček a Luhačovice
28. – 8. 8.     
Akademie Václava Hudečka
16. 8.                
Food Festival Resortu Luhačovice / Gurmánský festival 
17. – 23. 8.       
Divadelní Luhačovice / Přehlídka komorní divadelní tvorby
3. – 6. 9.      
Dny slovenské kultury
12. – 14. 9.      
Písní a tancem / Mezinárodní festival dětských folklorních souborů   

Jarmarky
19. 4.
Velikonoční jarmark  
10. 5.
Jarmark při Otevírání pramenů
13. 7. 
Jarmark při Luhačovické pouti  
13. 9. – 14. 9.
Jarmark při Mezinárodním festivalu dětských folklorních souborů 
28. 9. 
Svatováclavský jarmark 
5. 12.
Vánoční řemeslný jarmark 

Ztráty a nálezy 2013
červenec: nářadí, srpen: prstýnek, peněženka, plynová láhev, batoh, říjen: taška, 
listopad: kolo, kabelka, prosinec: klíče.

Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice.

Živý betlém
Zaplněné prostranství před  kostelem svaté Rodiny sledovalo 26. prosince 
živý betlém, který připravila Helena Janíková s  dětmi, mládeží a  scholou 
z  farnosti. Samozřejmě v  jesličkách nechyběl Ježíšek, tříměsíční Františka 
Hřibová, která si v betlémě zahrála společně se svými rodiči a sourozenci. Již 
potřetí se před betlémem zpívaly koledy s Malým Zálesím.



Cena vody platná od 1. 1. 2014: (údaje v Kč/m3)

Okres ZLÍN 2013 bez DPH 2014 bez DPH 2014
včetně DPH (15 %)

vodné 36,98 37,72 43,38

stočné 36,07 36,79 42,31

vodné + stočné 73,05 74,51 85,69
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INZERCE

Specializovaná sběrna 
Autobaterie, barevné kovy, nerez, kabely, elektromotory, trafa, 
autokatalyzátory, slinuté karbidy, stříbro, PC desky atd.

VÝKUP BAREVNÝCH KOVŮ
Zlín, ul. Přílucká (naproti Gemini)         608 052 745    577 220 494
Pracovní dny: 8-12  13-17,  soboty: 9-12     •     WWW.QUINTALDOG.CZ

Cena vodného a stočného pro rok 2014 na Zlínsku

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., schválilo ceny 
vodného a stočného od 1. ledna příštího roku. Cena vodného a stočného 
pro rok 2014 je zvýšena pouze o míru inflace 2,0 %.  Za dvouleté období 
2013 a 2014 tak stoupne cena pro vodné a stočné na Zlínsku za rok v prů-
měru o jediné procento.

Zatímco letos většina obyvatel Zlínska platí za 1 000 l upravené pitné vody 
a její následné odvedení a vyčištění 84,01 Kč (s DPH), od nového roku to 
bude v celé tarifní oblasti 85,69 Kč (s DPH). Cena vodného a stočného se 
tak zvýší o 1,68 Kč za 1000 litrů odebrané a následně vyčištěné vody. 

Za částku cca sedmi korun a třiceti haléřů za den, která zahrnuje úhra-
du za denní spotřebu pitné vody, odvedení vody odpadní a její následné 
vyčištění, získá každý spotřebitel kompletní servis, zahrnující vodu k mytí, 
vaření, pití, praní, úklidu, splachování…

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
840 668 668
www.smv.cz

Sledujte vysílání Luha TV 
na www.luhacovice.cz

Hledám chlapíčka z Luhačovic, který má šikovné 
ručičky! Přistěhovala jsem se do Luhačovic a potře-
buji pomoci při zařizování. Cena dohodou. 
Tel. 607 915 710

Harmonogram svozu odpadu I. pololetí   2014 
Zbytkový odpad  / kontejnery 1 100 l (vždy v pátek) 
3. 1., 10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1., 7. 2., 14. 2., 21. 2., 28. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3., 4. 4., 
11. 4., 18. 4., 25. 4., 2. 5., 9. 5. (2 osádky), 16. 5., 23. 5., 30. 5., 6. 6., 13. 6., 20. 6., 27. 6.                           
 
Zbytkový odpad / nádoby  120 a 240  l
Trasa: od vesnice po nádraží (mimo 22. 4. vždy v pondělí)                           
 6. 1., 13. 1., 20. 1., 27. 1., 3. 2., 10. 2., 17. 2., 24. 2., 3. 3., 10. 3., 17. 3., 24. 3., 31. 3., 7. 4., 
4. 4., 22. 4., 28. 4., 5. 5., 12. 5., 19. 5., 26. 5., 2. 6., 9. 6., 16. 6., 23. 6., 30. 6.    
             
Trasa: od nádraží po Pražskou čtvrt (vždy v úterý)                 
7. 1., 14. 1., 21. 1., 28. 1., 4. 2., 11. 2., 18. 2., 25. 2., 4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3., 1. 4., 8. 4., 
15. 4., 22. 4., 29. 4., 6. 5., 13. 5., 20. 5., 27. 5., 3. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6.
 
Obce / nádoby  110 l (vždy ve středu, mimo 2. 1.)
2. 1., 8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1., 5. 2., 12. 2., 19. 2., 26. 2., 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3., 2. 4., 
9. 4., 16. 4., 23. 4., 30. 4., 7. 5., 14. 5., 21. 5., 28. 5., 4. 6., 11. 6., 18. 6., 25. 6.
Sběr nebezpečných odpadů v obcích proběhne mobilním způsobem v dubnu. 

Papír  / nádoby a kontejnery (čtvrtek, 14 denní svoz, mimo 9. 5.)
2. 1., 16. 1., 30. 1., 13. 2., 27. 2., 13. 3., 27. 3., 10. 4., 24. 4., 9. 5., 22. 5., 5. 6., 19. 6.
                 
Sklo / nádoby a kontejnery (čtvrtek, měsíční svoz)
9. 1., 6. 2., 6. 3., 3. 4., 15. 5., 12. 6.    

 Plasty / pytle a kontejnery (první úterý v měsíci)
7. 1., 4. 2., 4. 3., 1. 4., 6. 5., 3. 6.                                                                                  

Nápojové kartony / pytle (vždy první úterý v měsíci, čtvrtletní svoz)
4. 3. a 3. 6.   

Nádoby na tříděný odpad (papír, plasty) rozmístěné v Luhačovicích a integrova-
ných obcích budou  v průběhu I. pololetí vyváženy nad rámec svozových dnů 
dle vzniklé  potřeby.  

Sezonní přistavení velkokapacitních kontejnerů
Kontejnery na stanovištích budou pod dozorem pracovníka TS a ještě týž den 
budou odvezeny. Tato služba je výhradně pro občany. Podnikající osoby fyzické 
nebo právnické musí řešit likvidaci odpadů dle zákona 185/2001 Sb. samostat-
ně a na své náklady. Sestava 3 kontejnerů slouží pro uložení velkoobjemového 
odpadu, který svým rozměrem přesahuje  možnosti popelnice, dřeva a železa.  
Ostatní odpady včetně nebezpečných nebude možné do kontejnerů uložit. 
Tento odpad mohou občané Luhačovic ukládat na sběrném dvoře v provozních 
hodinách zdarma, podnikatelé za úplatu. Je zde zřízeno i místo zpětného odbě-
ru elektrozařízení.

Sběrné místo pro VKK : (9. 00 – 16. 00 hod.)
Branka, Rumunská                                               sobota 29. 3.
ul. L. Janáčka, Solné – Marion                            sobota  5. 4.
Újezda, Parkoviště za Alfamarketem                 sobota  12. 4.
Polichno    pátek  28. 3. 
Kladná Žilín   pátek  4. 4.
Řetechov    pátek 11. 4.

Provozní  doba  sběrného  dvora  v ulici  Uherskobrodská
ZIMNÍ (zimní čas)                          LETNÍ (letní čas)           
úterý        14.00 – 17.00 hod.                   úterý      15.00 – 19.00 hod.
čtvrtek     14.00 – 17.00 hod.                   čtvrtek    15.00 – 19.00 hod.
sobota       9.00  – 15.00 hod.                   sobota      9.00 – 15.00 hod.

Technické služby Luhačovice


