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Vážení a milí spoluobčané,
dostává se Vám do rukou druhé vydání 
novin v nové úpravě. 

První měsíc v roce 2014 uplynul jako voda. 
Zaznamenali jsme několik mimořádných 
událostí i  rekordů, ale také jsme prožíva-
li a řešili běžné rutinní záležitosti, problé-
my, úspěchy či drobné starosti a  radosti. 
Tak jako loni jsme začátek roku zahájili 
volební kampaní − tentokráte se jednalo 
o doplňující senátní volby. A potvrdila se 
prognóza o rekordně nízké volební účasti, 
zejména ve druhém kole, i to, že k volbám 
chodí spíše starší ročníky, které nevnímají 
volby jako povinnost, ale jako právo. 

Další překvapení nám připravila příroda. 
Rekordně vysoké teploty připomínají spí-
še teplý podzim, který plynule přechází 
v  jaro, a tak trochu se obávám, co přijde 
v  následujících dnech. Zda mrazivé dny, 
které spálí pučící stromy a všechno to, co 
raší, kvete, nebo rovnou skočíme do léta 
a  o  letošních Velikonocích (na rozdíl od 
loňska) se budeme opalovat na přehradě. 
Tak jako tak, obě varianty přinášejí obavy 
o budoucí úrodu − buď ji spálí mráz, nebo 
ji zlikvidují drobní škůdci, které právě mráz 
nezničil. Každopádně pro většinu obyva-

tel města je příjemnější letošní varianta. 
Také těm, kteří pracují ve venkovních pro-
storách, vyhovuje toto počasí a právě tak 
i  naše místní technické služby se mohou 
věnovat práci na zahradě, péči o dřeviny, 
stromy a keře nebo drobným opravám. 

Leden je také obdobím, kdy bilancujeme 
a hodnotíme rok předcházející. Co se po-
dařilo, co naopak méně a  stanovujeme 
nové cíle, plány na období nejbližší i na to 
vzdálenější. Výjimkou není ani město Lu-
hačovice. Připravujeme se na dvě důležité 
investiční akce, které se zásadně dotknou 
života v  našem městě. První je v  oblasti 
mezi poštou a lázeňským parkem (rekon-
strukce ulice dr. Veselého), druhá  v  čás-
ti města směrem k přehradě (rekonstruk-
ce stávající cyklostezky Jurkovičova alej). 
Hodnotila se také loňská sezona z pohle-
du cestovního ruchu. Hotely již přivítaly 
první hosty letošního roku a chystají se na 
hlavní sezonu. Proto se také zástupci na-
šeho města a infocentra mimo jiné účast-
ní veletrhů, kde propagují lázeňské město 
Luhačovice, nabízejí jak ubytovací kapaci-
ty, tak i návštěvu kulturně společenských 
událostí. Velký úspěch na tomto poli za-
znamenaly Lázně Luhačovice, a. s., které 

získaly několik medailí na největším tu-
zemském veletrhu v Brně.

Při hodnocení a  bilanci nemohu zapo-
menout na školáky a  studenty. V  těch-
to dnech si odnášeli hodnocení od svých 
učitelů − pololetní vysvědčení. Mnohým 
z nich nastává intenzivní příprava jak na 
přijímací zkoušky, tak na maturitní zkouš-
ky. První „přijímačky“ se týkají ale i  těch 
nejmenších − děti z  mateřských škol při-
cházejí k zápisu, aby v září nahradily své 
kamarády, dřívější prvňáčky. Věřím, že se 
jim v naší zrekonstruované škole bude lí-
bit, rádi sem budou docházet a po letech 
na tuto dobu s úsměvem vzpomínat. 

Pokud i  Vy jste v  minulých dnech a  týd-
nech hodnotili uplynulé období, rok 2013, 
věřím, že jste našli hodně pozitivních mo-
mentů, případně jste brali možný nezdar 
jako poučení pro Váš další život, či jako 
výzvu něco změnit... Přeji Vám příjemný 
a spokojený život v našem městě.

Zdraví Vás Vaše místostarostka 
Marie Semelová
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Pamětní deska 
generálmajora v. v.  
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Významného luhačovického rodáka, 
generálmajora v. v. W/Cdr. Josefa  Šnaj-
dra, DFC (1909−1992), který v Anglii pů-
sobil u 311. československé bombardo-
vací perutě nejdříve jako pilot, později 
jako velitel letky a nakonec jako velitel 
perutě, připomnělo město Luhačovice 
odhalením pamětní desky ve středu  
22. ledna v budově knihovny.

Tříkrálová sbírka
V sobotu 11. ledna vyšli 
do ulic počtrnácté 
tříkráloví koledníci 
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Letos se do Tříkrálové sbírky celkově 
zapojilo 51 skupinek koledníků, což je 
přes 190 koledníků spolu s  dospělými 
vedoucími. Celkově bylo v  regionu 
Luhačovicka vykoledováno 307 997 Kč.

Opravy a budování
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Přehled vybraných investičních akcí, 
které se uskutečnily v Luhačovicích  
v roce 2013, najdete na straně 5. 
  

www.luhacovice.cz

Podívejte se 
na náš web
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Luhačovice a Jáchymov na Regiontour opět ovládly Velkou cenu. 
Trendem je aktivní dovolená v lázních

událOstI Ve městě

Lázně Luhačovice, a. s., a  Léčebné 
lázně Jáchymov, a. s., které společně 
tvoří největší lázeňskou skupinu 
v  České republice SPA & WELLNESS 
NATUR RESORTS, po roce opět uspěly 
v soutěži Velká cena cestovního ruchu 
2013/2014, když získaly první dvě 
místa v  kategorii nejlepší lázeňský 
a wellness balíček. 

Soutěž je vyhlašována vydavatelstvím 
C. O. T. media a Veletrhy Brno v rámci 
veletrhů GO a Regiontour. Cílem sou-
těže je zviditelnění výjimečných a vy-
soce kvalitních počinů v oblasti cestov-
ního ruchu a upozornění na atraktivní 
novinky. Tím soutěž přispívá ke zkva-
litňování služeb v  cestovním ruchu. 
Jedná se o prestižní ocenění mimo jiné 

i  díky vysokému kreditu pořadatelů. 
Porotu tvoří zástupci institucí činných 
v cestovním ruchu, členové akademic-
ké obce, zástupci profesních asociací, 
odborníci na reklamu a  marketing či 
specialisté na problematiku rozvoje 
cestovního ruchu v  regionech, např. 
ACK, AČCKA, SLL ČR, CzechTourism, 
Veletrhy Brno, C. O. T. a další. Soutěžilo 
se v kategoriích nejlepší turistický pro-
dukt, nejlepší jednotná kampaň, nej-
lepší turistický portál, nejlepší cestovní 
kancelář, nejlepší lázeňský a  wellness 
balíček a nejlepší golfový balíček. Hod-
nocena byla stovka přihlášek, o pětinu 
více než v loňském roce. 

Cenu za vítězný produkt s  názvem 
„Aktivní dovolená v  Luhačovicích“ 
pro Lázně Luhačovice, a. s., převzal 
na slavnostním vyhlášení ve čtvrtek  
16. 1. 2014 v Brně výkonný ředitel ak-
ciové společnosti Ing. Jiří Dědek, MBA.  

„Jak již název napovídá, vítězný produkt 
si klade za cíl nabídnout spojení lázeň-
ského relaxačního programu se spor-
tovními a  kulturními aktivitami dopl-
něné o poznávání okolí. Produkt bude 
přínosný nejen pro naši společnost, ale 

i pro řadu dalších subjektů cestovního 
ruchu ze Zlínského kraje,“ sdělil J. Dě-
dek. „Program jistě osloví turisty, cyklisty 
nebo třeba milovníky vážné hudby 
a  divadla. Všem mají Luhačovice co 
nabídnout. Každý host naší společnosti 
rovněž obdrží jako bonus naši klient-
skou kartu, se kterou může čerpat slevy 
nejen v našich zařízeních, ale i v mnoha 
místních obchodech nebo galerii,“ do-
dal J. Dědek.  

Stříbrnou příčku obsadil produkt 
„Krušné hory aktivně − na kole, 
na lyžích i pěšky“. Ocenění převzala 
obchodní ředitelka Jáchymova Ing. 
Jana Vaňková. I  u  druhého nejlépe 
hodnoceného produktu porota 
ocenila propojení lázeňských služeb 
s aktivní dovolenou.

„Skutečnost, že po roce Luhačovice 
i Jáchymov získaly hlavní ocenění v této 
soutěži, svědčí o  tom, že se nám daří 
výměna zkušeností a  vzájemné propo-
jování našich obchodních aktivit v rámci 
skupiny,“ sdělil na závěr generální ředitel 
obou společností MUDr. Eduard Bláha.

(Lázně Luhačovice)

Stalo se u  nás už tradicí, že kolem 
svátku Tří králů vyráží do ulic kolední-
ci s kasičkou a písní na rtu. Chodí ode 
dveří ke dveřím, nad nimiž necháva-
jí nadepsáno K + M + B. V územní pů-
sobnosti Charity Luhačovice je jede-
náct obcí. Letos se do Tříkrálové sbírky 
celkově zapojilo 51 skupinek koled-
níků, což je přes 190 koledníků spolu 
s  dospělými vedoucími. Celkově bylo 
v  regionu Luhačovicka vykoledováno 
307 997 Kč.

Luhačovice 100 615 Kč, Kladná Žilín 
10 026 Kč, Polichno 9 452 Kč, Řete-

chov 9 310 Kč, Ludkovice 23 457 Kč, 
Biskupice 22 315 Kč, Pozlovice  46 356 
Kč, Podhradí 13 934 Kč, Dolní Lhota  
23 515 Kč, Horní Lhota 20 932 Kč,  
Sehradice 28 085 Kč.

„Konáním Tříkrálové sbírky dostáváme 
také možnost se zapojit do pomoci tr-
pícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás 
i v zahraničí. Solidarita s nimi je pro nás 
velmi důležitá, protože nám pomáhá vy-
jít ze zahledění se jen na své potřeby a vi-
dět také nouzi druhých,“  říká o sbírce Jan 
Graubner, metropolita moravský. Tuto 
sbírku pořádá Charita Česká republika.

Velmi děkujeme všem, kteří pro děti 
připravili nějakou sladkost a  teplý čaj 
na zahřátí. Každoročně část výtěž-
ku putuje na přímou pomoc rodinám 
s dětmi a další část bude využita na za-
koupení nového automobilu pro po-
třeby pečovatelské služby, který nahra-
dí 11 let staré vozidlo.

Velmi děkujeme pracovníkům Měst-
ského úřadu Luhačovice, městyse Po-
zlovice a všem pracovníkům obecních 
úřadů, kteří nám pečetí pokladnič-
ky a počítají celkový výtěžek. Děkuje-
me všem vedoucím skupinek, kteří se 

ochotně zapojili, a také malým tříkrálo-
vým koledníkům. Bez jejich ochoty za-
pojit se by tak velkou akci nebylo mož-
né uskutečnit.

Děkujeme všem za příspěvky do této 
celorepublikové sbírky, věříme, že 
i Vám přinesli naši tříkráloví koledníci 
radostnou zprávu o příchodu Boží lás-
ky na svět skrze dítě narozené v  bet-
lémských jeslích. Příspěvky budou 
sloužit prostřednictvím Charity na po-
moc lidem v nouzi.

(Anna Martincová)

Tříkráloví koledníci vyšli do ulic na Luhačovsku 
v sobotu 11. 1. 2014 již počtrnácté
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zpráVY z radNIce

Zprávy z 22. schůze Rady města 
Luhačovice konané 17. 12. 2013

Zprávy z 1. schůze Rady města Luhačovice 
konané 14. 1. 2014

Odhalení 
pamětní desky

RML schválila:
• prominutí úhrady provozních 
nákladů pro uzavření manželství 
mimo obřadní místnost dne 11. 1. 
2014, stanovených usnesením Rady 
města Luhačovice, z  důvodu zase-
dání okrskové volební komise v ob-
řadní místnosti;  

• přijetí finančních a věcných darů 
v roce 2013 Mateřskou školou Luha-
čovice, příspěvkovou organizací;

• navýšení neinvestičního příspěv-
ku Základní školy Luhačovice, pří-
spěvkové organizace, o  99 000 Kč 
na pokrytí spotřeb energií v  roce 
2013 a  použití rezervního fondu 
Základní školy Luhačovice do výše  
26 000 Kč na nákup drobného dlou-
hodobého majetku;

• přijetí finančních darů v  roce 
2013 Základní školou Luhačovice, 
příspěvkovou organizací;

• zveřejnění záměru města nabýt 
do vlastnictví koupí pozemky parc. 
č. 815/17 o  výměře 190 m2, parc. 
č. 815/16 o  výměře 27 m2, parc. č. 
810/10 o  výměře 24 m2 a  parc. č. 

810/11 o  výměře 15 m2 k. ú. Luha-
čovice (Jedná se o  pozemky, které 
zasahují do místní komunikace ul. 
Nádražní a dětského hřiště.);

• zveřejnění záměru města nabýt 
do vlastnictví bezúplatně formou 
daru nemovitosti v k. ú. Luhačovice: 
pozemky: stavební parcela č. 924 – 
o výměře 744 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, stavební parcela č. 925 – 
o výměře 637 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, budovy: č. p. 8 – bydlení 
na parc. č. st. 925, bez č. p./č. e. – jiná 
st. na pozemku  parc. č. st. 924, bez 
č. p./č. e. – obč. vyb. na stavební par-
cele č. 1063, LV 341, jejímž vlastní-
kem je společnost BENT HOLDING, 
a. s., se sídlem třída Tomáše Bati 
3910, 760 01 Zlín (Jedná se o  po-
zemky a  budovy [hmotné rezervy] 
vedle čističky a  o  budovu v  areálu 
bývalého ČSAD.);

• poplatky za knihovnické služby 
Městské knihovny Luhačovice: po-
skytování meziknihovní výpůjční 
služby 70 Kč + 5 Kč za další knihu 
v balíku, balení knih 5 Kč za knihu, 
rezervace 5 Kč za knihu.

RML doporučila ZML: 
• nezvyšovat a  ponechat stávají-
cí výši měsíčních odměn za výkon 
funkce neuvolněným členům za-
stupitelstva a  stávající výši peněži-
tého plnění fyzickým osobám, které 
jsou členy výborů, komisí a nejsou čle-
ny zastupitelstva obce (člen rady 1 800 
Kč, předseda výboru/komise 900 Kč, 
člen zastupitelstva 600 Kč, člen ko-
mise/výboru 200 Kč, předseda OV 
300 Kč, člen OV 150 Kč); 

• schválit prodej části pozemku 
parc. č. 2934/2 o výměře cca 14 m2 
k. ú. Luhačovice firmě 3V&H, Uher-
ský Brod, za cenu 500 Kč/m2 a úhra-
du nákladů spojených s  převodem 
(Jedná se o pozemek nad městskou 
plovárnou.);

• schválit prodej pozemku parc. 
č. 904/5 k. ú. Újezdec u  Luhačovic 
o výměře 197 m2 za cenu 30 Kč/m2 
a  úhradu nákladů spojených s  pře-
vodem (Jedná se o pozemek v k. ú. 
Újezdec u Luhačovic.); 

• delegovat PhDr. Františka Hubáč-
ka, starostu města, jako zástupce 
města Luhačovice na valnou hroma-
du společnosti Valašská vodohos-
podářská, a. s., která bude mít na 
programu jednání přeměnu spo-
lečnosti sloučením společnosti Va-

lašská vodohospodářská, a. s., do 
nástupnické společnosti Vodovody 
a kanalizace Vsetín, a. s.;

• delegovat Ing. Bc. Marii Semelo-
vou, místostarostku města, jako ná-
hradní zástupkyni města Luhačovi-
ce na valnou hromadu společnosti 
Valašská vodohospodářská, a. s.

RML schválila:
• zveřejnění záměru města pro-
najmout si část pozemku parc. č. 
2468/1 o výměře 150 m2 k. ú. Luha-
čovice v  majetku Povodí Moravy, s. 
p., Brno (Jedná se o  pozemek pro 
vybudování mostu po dobu stavby 
v Jurkovičově aleji u Křenkovy vily.);

RML jmenovala: 
• komisi pro otevírání obálek na 
veřejnou zakázku „Rekonstrukce ul. 
Dr. Veselého Luhačovice“ ve složení: 
členové: Mgr. Mejzlík, PhDr. Hubá-
ček, Ing. Šůstek, náhradníci: Ing. Bc. 
Semelová, Ing. Zicha, Ing. Ležák;

• hodnoticí komisi na veřejnou za-
kázku „Rekonstrukce ul. Dr. Veselé-
ho Luhačovice“ ve složení: členo-
vé: Ing. Zicha, PhDr. Hubáček, Ing. 
Jahoda, Ing. Běhunek, Ing. Cejpek, 
náhradníci: Ing. Bc. Semelová, Mgr. 
Lebloch, Ing. Šůstek, R. Kunovský, 
Ing. Petrášová.

V budově knihovny byla ve středu 
22. ledna umístěna pamětní deska 
významného luhačovického rodá-
ka, generálmajora v. v. W/Cdr. Jose-
fa Šnajdra, DFC (1909−1992), který 
v Anglii působil u 311. českosloven-
ské bombardovací perutě nejdříve 
jako pilot, později jako velitel letky 
a nakonec jako velitel perutě.

Josef Šnajdr se narodil 22. ledna 
1909 v  Luhačovicích. Po maturi-
tě pracoval jako technický úředník 
v Hodoníně, poté se dobrovolně při-
hlásil k  letectvu, nastoupil do Ško-
ly pro důstojníky letectva v  záloze 
v prostějovském VLU, kde získal hod-
nost četař aspirant a  kvalifikaci le-
teckého pozorovatele. Byl aktivním 
sokolem a  vynikajícím gymnastou. 
V  letech 1931−1933 studoval na 
Vojenské akademii. Po absolvová-
ní byl nejdříve poručíkem pěchoty 
a v roce 1934 nastoupil jako nižší dů-
stojník u leteckého pluku 6 v Praze-
-Kbelích. Postupně zde vystřídal růz-
né funkce a v roce 1937 byl povýšen 

na nadporučíka letectva, stal se po-
bočníkem velitele I/6 perutě a v roce 
1938 prvním důstojníkem (tj. zá-
stupcem velitele) 71. lehké bombar-
dovací letky, která měla základnu 
v  Praze-Kbelích. V  roce 1939 tajně 
odešel z okupované vlasti do Polska, 
odkud odchází do Francie a do Ang-
lie, kde byl  přijat do  RAF a nastou-
pil službu u  právě zakládané 311. 
československé bombardovací pe-
rutě, které později velel. Po válce se 
vrátil do Československa v hodnos-
ti podplukovníka letectva a s četný-
mi vyznamenáními. Po únoru 1948 
byl vyhozen z armády a v roce 1949 
odchází i  s  rodinou opět do exilu. 
Ve Velké Británii založil firmu a  byl 
aktivní v  exilovém hnutí. Do svých 
rodných Luhačovic se vrátil ještě 
krátce v  roce 1990 a 14. září 1992 
zemřel. Nedlouho předtím byl ve 
vlasti povýšen na generálmajora 
ve výslužbě. Je pohřben na česko-
slovenském oddělení vojenského 
hřbitova v Brookwoodu.

Upozornění
Městský úřad Luhačovice upozorňuje, 
že od 3. 2. 2014 bude sociální odbor 
přemístěn na adresu: Masarykova 137, 

763 26  Luhačovice (naproti prodejny 
Albert), 3. poschodí.
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zpráVY z radNIce

Vyhodnocení 
dotazníků  
V rámci zpracování Programu rozvoje 
města Luhačovice na období 2014–2022 
bylo provedeno dotazníkové šetření za-
měřené na obyvatele města, podnikatel-
ské subjekty a zájmové organizace.

Dotazník určený obyvatelům Luhačovic 
včetně částí Kladná Žilín, Polichno a Ře-
techov obsahoval celkem 15 otázek, 
z toho posledních 6 se zaměřovalo na 
demografické a sociální údaje respon-
dentů. Začátek dotazníku se zamě-
řil na spokojenost s životem ve městě 
obecně i ve vybraných oblastech (např. 
školství, zdravotnictví apod.), dále na 
četnost sledování dění ve městě a pre-
ferované zdroje informací. Následoval 
blok hodnotící rozvojové projekty měs-
ta s možností vlastních návrhů a priori-
ty z hlediska rozdělování městských fi-
nančních prostředků. Na konci byl dán 
prostor pro další náměty, připomínky 
a komentáře.

Většina otázek byla uzavřených, ote-
vřené otázky se týkaly toho, co se ob-
čanům ve městě líbí a  nelíbí, co jim 
chybí, jaké jsou jejich náměty na roz-
voj města a kam by směřovali finanč-
ní prostředky.

Dotazník byl distribuován do domác-
ností jako součást listopadových Lu-
hačovických novin, respondenti byli 
seznámeni s možností vyplnit celý do-
tazník přímo na webových stránkách 
města. Ostatní jej mohli vyplněný ode-
vzdat na stanovených místech v  Lu-
hačovicích, obyvatelé městských částí 
mohli k odevzdání využít také své zá-
stupce v osadních výborech.

Obyvatelé vyplnili a  odevzdali cel-
kem 330 dotazníků, které byly násled-
ně zpracovány. Elektronická verze do-
tazníku na webu města se osvědčila, 
vyplnila ji přesně polovina všech re-
spondentů (tedy 165). Návratnost 
z  hlediska počtu obyvatel nad 15 let, 
kterým byl dotazník určen, je 7,2 %. 
Z pohledu počtu domácností, kterým 
byl dotazník distribuován prostřednic-
tvím Luhačovických novin (2 000), je 
návratnost dotazníků 16,5 %. Mezi re-
spondenty byly zastoupeny jednotli-
vé sociální a demografické skupiny, vý-
stupy tedy mohou poskytnout cenné 
informace o postojích a názorech oby-
vatel Luhačovic jako celku.

Věkové skupiny respondentů jsou za-
stoupeny poměrně rovnoměrně – nej-
více odpovědí přišlo od obyvatel ve 
věku 30−49 let (30 %), následuje sku-
pina 50−64 let (25 %), nejmladší věko-
vá kategorie 15−29 let (23 %) a nejstarší 
skupina respondentů ve věku 65 a více 
let (20 %). Zbylá část (2 %) věk neuvedla. 
Nadpoloviční většina odpovědí byla od 
žen (54 %), 43 % připadá na muže (zby-
lá část tuto otázku nezodpověděla). Re-
spondenti bydlí v 55 % případů v rodin-
ném domě, 42 % uvedlo bytový dům.

Největší zájem o  vyplnění dotazníku 
měli obyvatelé, kteří v  Luhačovicích 
žijí od narození (54 %), a ti kteří se při-
stěhovali v  dospělosti před více než 

pěti lety (27 %). Menší zastoupení pak 
mají ti, co se přistěhovali v dětství spo-
lu s rodiči (11 %), a obyvatelé žijící zde 
méně než pět let (5 %). U typu domác-
nosti respondentů je na prvním místě 
vícegenerační domácnost (34 %), ná-
sleduje domácnost bez dětí (případně 
děti již bydlí jinde) s 26 % a domácnost 
s  nezaopatřenými dětmi do 18 let  
(20 %). Jednočlenných domácností 
mezi respondenty je 12 %. Celkem 
37 % respondentů uvedlo, že dojíždí 
za prací/studiem, o něco menší část 
(32 %) pracuje nebo studuje v  Lu-
hačovicích. V kolonce „jiné“ se obje-
vily odpovědi, že respondenti jsou 
již v  důchodu (9 %), na rodičovské 
dovolené (2%), nezaměstnaní (2%), 
nebo nebylo uvedeno nic.

Vyhodnocení některých otázek

Jak se Vám ve městě žije?
Většině respondentů se v  Luhačovi-
cích žije dobře. Téměř polovina re-
spondentů uvedla „spíše dobře“, spolu 
s odpovědí „velmi dobře“ je to dohro-
mady 59 %. Necelá třetina (29 %) je 
s  odpovědí „ani dobře, ani špatně“ 
na pomezí. Ostatním se ve městě žije 
špatně („spíše špatně“ uvedlo 8 %, „vel-
mi špatně“ 2 %).

Co se Vám na Vašem městě 
nejvíce líbí? 
Skoro třetina odpovědí ze všech ode-
vzdaných dotazníků uváděla u  této 
otázky přírodu a  její blízkost, krajinu, 
prostředí, parky, zeleň nebo květinové 
záhony. Dále byly často zmiňovány láz-
ně a  lázeňské prostředí, čistota, upra-
venost, klidné prostředí, architektura, 
atmosféra města, možnost koupání, 
kulturní nabídka atd. 24 % responden-
tů neuvedlo žádnou odpověď.

Pokuste se zhodnotit město z  hle-
diska níže uvedených podmínek.
Respondenti měli zhodnotit stanove-
né oblasti dle své spokojenosti na škále 
„velmi spokojen“ – „velmi nespokojen“, 
nebo „je mi to lhostejné“.

Nejvíce spokojených respondentů 
(součet odpovědí „velmi spokojen“ 
a „spíše spokojen“) má oblast životní-
ho prostředí (80 %). Následuje oblast 
bydlení (77 %), bezpečnost (73 %), in-
formovanost o dění ve městě (63 %), 
kultura a  sport (oba 62 %). Naopak 
u  oblasti podmínek pro podnikání je 
tento součet nejnižší (24 %).

Nejvíce nespokojených respondentů 
(součet odpovědí „velmi nespokojen“ 
a „spíše nespokojen“) má oblast rozvo-
je města (46 %), dále mezilidské vztahy 
(43 %), podmínky pro podnikání (41 %) 
a péče o prostředí ve městě (40 %).

Nejvíce odpovědí „je mi to lhostejné“ 
bylo u oblasti podmínky pro podniká-
ní (28 %), sport (15 %), školství (14 %) 
a dopravy (13 %).
Oblast bydlení byla většinou odpově-
dí hodnocena kladně − 21 % respon-
dentů je „velmi spokojeno“, dalších  
56 % „spíše spokojeno“. S 13 % násle-

duje skupina, která je „spíše nespoko-
jena“, 5 % je „velmi nespokojeno“.

O málo více než 50 % spokojených re-
spondentů má oblast školství. „Velmi 
spokojeno“ je 10 %, „spíše spokojeno“ 
43 %. Čtvrtina respondentů je se škol-
stvím nespokojena (18 % „spíše nespo-
kojena“, 7 % „velmi nespokojena“). 14 % 
respondentů je tato oblast lhostejná.

Oblast zdravotnictví a  sociálních slu-
žeb má také nadpoloviční většinu 
spokojených respondentů (8 % „vel-
mi spokojen“, 47 % „spíše spokojen“), 
ale poměrně významná je také sku-
pina „spíše nespokojen“ (27 %) a „vel-
mi nespokojen“ (12 %) – dohromady 
39 %. 51 % respondentů uvedlo, že je 
s oblastí dopravy spokojeno (9 % „vel-
mi spokojeno, 42 % „spíše spokojeno“). 
Třetina je nespokojena (22 % „spíše ne-
spokojeno“, 11 % „velmi nespokoje-
no“). Dalším 13 % respondentů je tato 
oblast lhostejná.

S  kulturou a  společenským životem 
jsou spokojeny téměř 2/3 responden-
tů (16 % „velmi spokojeno“, 46 % „spí-
še spokojeno“). Necelá jedna třetina je 
nespokojena (17 % „spíše spokojeno“, 
14 % „velmi nespokojeno“). Ostatní ne-
odpověděli nebo je jim oblast lhostej-
ná. Obdobná je situace u sportovního 
vyžití. Také zde jsou spokojeny nece-
lé 2/3 respondentů (18 % „velmi spo-
kojeno“, 44 % „spíše spokojeno“). Ne-
spokojenost vyjádřilo méně z  nich,  
12 % je „spíše nespokojeno“ a  5 % 
„velmi nespokojeno“. Jako lhostejnou 
uvedlo tuto oblast 15 % respondentů.

Největší spokojenost v rámci této otáz-
ky dotazníku se objevila u  oblasti ži-
votního prostředí. 40 % respondentů 
je „velmi spokojeno“ a dalších 40 % je 
„spíše spokojeno“. Nespokojenost vy-
jádřilo 16 % respondentů (9 % „spí-
še nespokojeno“, 7 % „velmi nespoko-
jeno“). S péčí města o své prostředí je 
spokojena nadpoloviční většina re-
spondentů (14 % „velmi spokojeno“,  
40 % „spíše spokojeno“). Dalších 40 % 
je nespokojeno (28 % „spíše nespoko-
jeno“ a 12 % „velmi nespokojeno“).

Nejméně spokojených responden-
tů má oblast podmínek pro podniká-
ní. Spokojená je 1/4 respondentů (2 % 
uvedla „velmi spokojen“, 22 % je „spíše 
spokojeno“). Oproti tomu 41 % respon-
dentů vyjádřilo svoji nespokojenost  
(21 % „spíše nespokojeno“, 20 % „velmi 
nespokojeno“). Více jak čtvrtině respon-
dentů (28 %) je tato oblast lhostejná.

U  oblasti rozvoje města mírně převa-
žují nespokojené odpovědi – 43 % 
spokojených ku 46 % nespokojených 
(7 % „velmi spokojeno“, 36 % „spíše 
spokojeno“, 34 % „spíše nespokojeno“ 
a 12 % „velmi nespokojeno“). Informo-
vanost o dění ve městě hodnotí nad-
poloviční většina respondentů kladně 
(13 % „velmi spokojeno“a 50 % „spíše 
spokojeno“). 21 % je „spíše nespokoje-
no“ a 7 % „velmi nespokojeno“.

Poměrně vyrovnané jsou skupiny 
spokojených a  nespokojených u  ob-
lasti mezilidských vztahů ve městě. 
45 % respondentů je spokojeno (4 % 
„velmi spokojena“, 41 % „spíše spoko-
jeno“) a  43 % je nespokojeno (27 % 
„spíše nespokojeno“ a 16 % „velmi ne-
spokojeno“). 8 % je tato oblast lhostej-
ná. Převaha spokojených odpovědí je 
u oblasti bezpečnosti ve městě. 18 % 
je „velmi spokojeno“, 55 % „spíše spo-
kojeno“. Pětina respondentů je nespo-
kojena (12 % „spíše nespokojeno“, 8 % 
„velmi nespokojeno“).

Co se Vám na Vašem městě nelíbí?
Pětina respondentů u této otázky ne-
uvedla žádnou odpověď. Nejvíce se 
mezi odpověďmi objevovala oblast 
parkování (placené parkování, auta 
parkující na chodnících atd. – viz níže 
v přehledu), následují odpovědi o vel-
kém provozu v centru, nákladní dopra-
vě a chybějícím obchvatu, dále špatný 
stav chodníků a stav ve „spodní části“ 
města (od nádraží směrem k ul. Druž-
stevní a dále).

Co Vám ve městě nejvíce chybí?
Nejčastěji se v odpovědích objevova-
lo, že lidem chybí služby, obchody, trh, 
dále více kulturních akcí (mimo sezo-
nu, diskotéky, kluby atd.), odborní lé-
kaři (ortoped, oční, RTG atd.), zdravotní 
pohotovost, uváděli také potřebu řeše-
ní parkování, hřiště pro děti nebo zlep-
šení veřejné dopravy o víkendech a ve 
večerních hodinách. Žádnou odpověď 
neuvedlo 27 % respondentů.

Jak často sledujete informace o dění 
ve městě?
Polovina respondentů (50 %) sledu-
je dění ve městě pravidelně – alespoň 
1× týdně. Další větší skupina (36 %) 
pak občas (1× za měsíc). 8 % respon-
dentů sleduje informace o dění denně  
(i několikrát), naopak 2 % uvedla, že se 
o dění nezajímá vůbec.

Jaké informační médium ke sledová-
ní dění ve městě upřednostňujete?
Respondenti nejčastěji upřednostňu-
jí sledování informací na webových 
stránkách města nebo v  Luhačovic-
kých novinách, ostatní možnosti byly 
zmiňovány méně (internet, televize 
LuhaTV, ročenky, rozhovory s lidmi, vý-
věsní tabule a další).

Jak by se podle Vás mělo město dále 
rozvíjet?
Zde měli respondenti obodovat nabí-
zené rozvojové projekty podle jejich 
zájmu (od „projekt se mi velmi líbí“ přes 
„spíše líbí“ a „spíše nelíbí“ po „vůbec ne-
líbí“, případně mohli uvést, že „projekt 
je jim lhostejný“) a  také mohli uvést 
vlastní návrhy na rozvoj města.

Vlastní návrh uvedlo 29 % responden-
tů (opakovaly se např. návrhy na opra-
vu cest a  chodníků, řešení dopravy 
a parkování, řešení ul. Družstevní nebo 
dětská hřiště).

Největší podporu (v součtu odpovědí 
„velmi líbí“ a „spíše líbí“) mají projek-
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ty cyklostezky z  Biskupic do Polichna 
(73 %), navazující cyklostezka k Újezd-
ci (71 %), zateplení a výměna oken v ZŠ 
(70 %) a oprava zámku (65 %). Nejvíce 
odpovědí „nelíbí“ měly projekty rekon-
strukce náměstí 28. října (25 %) a  re-
konstrukce č.p. 137 (22 %).

Často se objevovala i  odpověď „je mi 
lhostejný“ – 32 % u  rekonstrukce č.p. 
137, 28 % u nového střediska odpadů, 
27 % u řešení dopravy v ul. Družstevní.

Představte si, že můžete rozhod-
nout o využití městských finančních 
prostředků. Na co byste je přednost-
ně využil/a?
Respondenti měli u  jednotlivých na-
bízených možností uvádět svůj názor 
– od „rozhodně ano“ přes „spíše ano“ 
a „spíše ne“ po „rozhodně ne“, případně 
„nedovedu posoudit“. Mohli také uvá-
dět vlastní náměty na využití finanč-
ních prostředků města.

Vlastní námět uvedlo 22 % respon-
dentů (jsou uvedeny níže). Zmiňovali 
např. rekonstrukci místních komunika-
cí a chodníků, dětské hřiště, podporu 
bytové výstavby, péči o veřejnou zeleň 
a prostředí.

Nejvíce kladných odpovědí (součet 
„rozhodně ano“ a  „spíše ano“) mělo 
směřování finančních prostředků 
města na péči o veřejnou zeleň a pro-
středí ve městě (88 %), na rekonstruk-
ci místních komunikací a  chodníků  
(86 %), opravu památek ve městě  
(74 %) a podporu kulturních/společen-
ských/sportovních aktivit (71 %).

Nejvíce záporných odpovědí (součet 
„spíše ne“ a „rozhodně ne“) měly ob-
lasti podpory bytové výstavby (27 %) 
a veřejná doprava (22 %).

Ovlivnily to ale také odpovědi „nedo-
vedu posoudit“, které se nejvíce obje-
vovaly u zlepšení podmínek pro pod-
nikání (32 %), častějších spojů veřejné 
dopravy (24 %) nebo podpory bytové 
výstavby (17 %).

Další náměty, připomínky, 
komentáře:
Tuto možnost využilo 20 % respon-
dentů, kteří uvedli další svoje náměty, 
připomínky a komentáře.

Dotazníky pro podnikatelské subjek-
ty byly distribuovány (osobně nebo 
e-mailem) na začátku listopadu 2013, 
odevzdat je bylo možné do 15. 11. na 

podatelně radnice, v městském infor-
mačním centru nebo e-mailem.

Celkem bylo osloveno 62 podnikatel-
ských subjektů ve městě, počet vyplně-
ných a vrácených dotazníků je 14 – pro-
cento návratnosti je tedy 22,6 %. Mezi 
respondenty se objevili i  dva největší 
zaměstnavatelé ve městě – ZÁLESÍ, a. s., 
a Lázně Luhačovice, a. s.

Dotazníky pro zájmové organizace byly 
distribuovány (osobně nebo e-mailem) 
na začátku listopadu 2013, odevzdat 
je bylo možné do 15. 11. na podatelně 
radnice, v městském informačním cen-
tru nebo e-mailem.

Celkem bylo osloveno 33 zájmových 
organizací ve městě, počet vyplněných 
a vrácených dotazníků je 19 – procento 
návratnosti je tedy 57,6 %.

Vyhodnocení všech otázek dotaz-
níku pro občany a  výsledky dotaz-
níkového šetření podnikatelských 
subjektů a zájmových organizací na-
leznete na webových stránkách měs-
ta Luhačovice (www.mesto.luhaco-
vice.cz) v sekci  Dokumenty města.

(Magdalena Blahová)
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Opravy a budování v Luhačovicích
V roce 2013 proběhla ve městě Luha-
čovice řada investičních akcí. Z  nej-
větších můžeme jmenovat zateplení 
mateřské i  základní školy, knihovna 
má novou střechu, pokračovalo se ve 
výměně oken v zámku a v městském 
kulturním domě. Za zmínku určitě 
stojí také nový osvětlený přechod pro 
chodce, hřiště a  rekonstrukce mostu 
v Polichně, oprava hasičské zbrojnice 
v Řetechově a mnohé další. 

„Z nejvýznamnějších akcí bych asi 
připomenul zateplení mateřské 
školky, včetně výměny všech oken 
a  rekonstrukce střech, v  hodnotě přes 
8 milionů korun, z  nichž jsme asi 4 
miliony získali z  dotace. Opravy se 
dočkala také budova základní školy 2 
(bývalé jesle), která nakonec přesáhla 
4,5 milionu, a i zde nám výrazně 3 mi-
liony korun pomohla dotace. Město se 
dvoumilionovou částkou spolupodíle-
lo na rekonstrukci chodníků a zastáv-
kových zálivů na investici Zlínského 
kraje, rekonstrukci mostu v  Polichně. 
Tato městská část se v  loňském roce 
dočkala i  nového, hojně využívaného 
sportovního víceúčelového hřiště.  

Dále se pokračovalo v  budování nové 
hasičské zbrojnice v  Řetechově. Další, 
možná menší akcí, ale velmi potřeb-
nou byla úprava přechodu pro chodce 
u  divadla, který byl kolizním místem 
dlouhé roky. Výměnou střešní krytiny 
a  části střechy na knihovně v  hodnotě 
1,2 milionu korun jsme začali s postup-
nou opravou této budovy. V zámku bylo 
vyměněno nebo repasováno dalších 15 
oken. Já věřím, že se nám konečně nut-
nou výměnu, která probíhá již čtyři roky, 
povede dokončit,“ shrnul krátce nej-
větší loňské investice města vedoucí 
odboru správy majetku Jiří Šůstek.

V  současné době se ale pokračuje 
v  přípravě a  plánování na rok 2014. 
Již nyní je jasné, že na všechny po-
třebné investice finanční prostředky 
nebudou a zastupitelé budou muset 
rozhodnout a  vybrat nejpotřebnější, 
případně ty, na které je možné získat 
nějakou dotaci. 

„Zastupitelstvo prozatím ještě neschvá-
lilo rozpočet města, abychom mohli 
začít realizace. Ale již nyní je jasné, že 
se v  rozpočtu na rok 2014 objeví dvě 

důležité akce, na které máme příslib 
dotace. Je to zahájení rekonstrukce 
ulice Dr. Veselého, kdy po mnohaletých 
přípravách a  loňské první neúspěšné 
žádosti o  dotaci, byla druhá žádost 
úspěšná a  v  prosinci byla městu přislí-
bena dotace. Zahájení prací plánujeme 
na duben 2014 a na jaře 2015 by ulice 
Dr. Veselého měla získat úplně nový 
vzhled,“ nastínil dále Šůstek.

Kompletní rekonstrukce nebude 
spočívat pouze ve výměně povrchu, 
ale budou vyměněny všechny sítě, 
veřejné osvětlení, ulice bude částečně 
rozšířena, bude doplněn mobiliář. 
V části od pošty po Vltavu bude po-
stavena nová opěrná zeď. Ulice získá 
mimo nového vzhledu i další funkce. 
V  části před poštou vznikne prostor 
pro shromažďování a menší venkovní 
kulturní akce. 

Po sezoně roku 2014 by měla být 
zahájena další výrazná a  potřebná 
investice, a  to je rekonstrukce stezky 
pro chodce a  cyklisty od slunečních 
lázní po most v Jurkovičově aleji. 

(A. S.)

18. 1. 2014, Brno – Již po sedmé 
odborná porota ocenila na ve-
letrzích Go & Regiontour 2014 
výjimečně kvalitní počiny v  ob-
lasti cestovního ruchu. V  5 ka-
tegoriích porota vybírala ze sta 
přihlášených projektů. Food Fes-
tival Resortu Luhačovice si odne-
sl Speciální cenu Veletrhů Brno za 
Nejlepší turistický produkt. 

Soutěž Velká cena cestovního ru-
chu 2013/2014 vyhlašuje každo-
ročně vydavatelství C. O. T. media 
společně s Veletrhy Brno s cílem 
ocenit kvalitní projekty a produk-
ty cestovního ruchu. V  letošním 
roce do soutěže dorazila rekordní 
stovka vyhlášek, které soutěžily 
v pěti kategoriích − Nejlepší jed-
notná kampaň, Nejlepší turistic-
ký portál, Nejlepší turistický pro-
dukt, Nejlepší cestovní kancelář, 
Nejlepší lázeňský a  wellness ba-
líček a  Nejlepší golfový balíček. 
Ocenění Food Festivalu Resortu 
Luhačovice Speciální cenou pře-
dal Miloň Mlčák, ředitel Veletrhu 
GO & Regiontour. Za největší kla-
dy považuje především zajíma-
vost nápadu, ale také jeho pro-
pracovanost a komplexnost. 

„Jsme rádi, že projekt Food Festiva-
lu Resortu Luhačovice získal ocenění 
odborné veřejnosti. Svědčí to jednak 
o vysoké úrovni akce, ale také o tom, 
že spolupráce komerčních subjektů 
a  veřejné sféry, o  které se v  Resortu 
Luhačovice snažíme, je jedinečná,“ 
komentuje úspěch na veletrhu 
Lenka Blažková, marketingová 
manažerka Resortu Luhačovice. 

Ocenění získaly také Lázně Lu-
hačovice, a. s., které si odnesly 
cenu v kategorii Nejlepší lázeňský 
a  wellness balíček za produkt Ak-
tivní dovolená v Luhačovicích. Obě 
ocenění jsou důkazem, že Luhačo-
vice jsou lázeňskou destinací s vel-
mi kvalitní nabídkou pro seniory, 
aktivní sportovce i rodiny s dětmi. 

(Lenka Blažková)

Doplňující volby do Senátu
Výsledky druhého kola doplňujících 
voleb do Senátu za Tomia Okamuru, 
lídra hnutí Úsvit přímé demokracie, 
jsou na světě. Voliči ve Zlínském kraji 
dosadili na post senátora čtyřicetileté-
ho starostu Uherského Brodu Patrika 
Kunčara (KDU-ČSL). Ten soupeřil ve 
druhém kole s  bývalým hejtmanem 
Zlínského kraje Liborem Lukášem 
(ODS). K  urnám přišlo necelých 16,5 

procent voličů. Patrika Kunčara poslalo 
do senátorského křesla více než 10 000 
hlasů z celkových 16 189. Získal 63,16 
procent hlasů. Libora Lukáše volilo 
36,83 procent voličů. Funkční období 
nového senátora však bude kratší. 
V senátorském křesle zůstane po zby-
tek Okamurova mandátu, který končí 
na podzim 2018.

V  Luhačovicích se voleb zúčastnilo 
719 voličů z  celkového počtu 4 354. 
Volební účast tak byla 16,51 procent. 
Téměř dvojnásobný počet hlasů získal 
Patrik Kunčar. Pro uherskobrodského 
starostu hlasovalo 455 voličů (63,54 %). 
Libor Lukáš v Luhačovicích obdržel 261 
hlasů (36,45 %).

(A. S.)
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Resort Luhačovice nabídne pestrý program 
i v novém roce

Stejně jako v minulém roce chystá 
i  letos Resort Luhačovice pestrou 
nabídku pro turisty i  domácí. Na 
své si přijdou jak sportovci, tak 
gurmáni, senioři i  rodiny s  dětmi. 
Sérii akcí Resortu zahájí březnová 
Luhačovická zabijačka, následovat 
bude Cyklovýjezd, Vítání prázd-
nin, Food Festival nebo Svatomar-
tinské hody. 

„Snažíme se, aby Luhačovice po celý 
rok tepaly čilým ruchem. V  loňském 
roce jsme proto uspořádali několik 
úspěšných akcí, které chceme letos 
zopakovat. Protože se zaměřujeme na 
aktivní turistiku, rekreaci a  wellness, 
outdoorové aktivity i kvalitní gastrono-
mii, naše nabídka zahrnuje Food Festi-
val i sportovní víkendy,“ odhaluje tvář 
letošních aktivit Resortu Luhačovice 
Roman Kašpar. 

Lázeňská sezona proto v  Luhačo-
vicích začne už 15. března, kdy se 
na hrázi přehrady chystá Luhačo-
vická zabijačka. Oproti loňskému 
ročníku organizátoři chystají více 
prodejních míst i  širší nabídku 
produktů a  výrobků, než tomu 
bylo v  loňském roce. „První ročník 

Zabijačky nás překvapil velkou účas-
tí místních i  přespolních. Abychom 
předešli frontám a  dlouhému čeká-
ní, přidali jsme letos více prodejních 
míst a  připravili nové rozmístění 
stánků,“ upřesňuje Kašpar. 

Jarní akce doplní také květnový 
Cyklovýjezd nebo Vítání prázdnin 
v  Resortu Luhačovice, které dětem 
v  červnu otevře dveře ke dvěma 
krásným měsícům zaslouženého 
volna. Pomyslným vyvrcholením 
sezony bude druhý ročník Food 
Festivalu. V roce 2013 se této gastro-
nomické akce spojené s  ochutnáv-
kou pokrmů z  hotelových kuchyní 
zúčastnilo téměř 3000 lidí, nejdis-
kutovanějším tématem byla ento-
mofagie, tedy pojídání brouků. Pro 
letošní ročník organizátoři připravují 
bohatší doprovodný program a více 
aktivit pro děti. Stejně jako loni se 
však gurmáni mohou těšit na vy-
branou kuchyni hotelových domů 
Resortu Luhačovice. Sérii akcí završí 
podzimní Svatomartinské hody 
nebo Silvestrovské pobyty. 

Podle Romana Kašpara se Resort 
Luhačovice chce v roce 2014 zaměřit 

především na rozvoj spolupráce mezi 
subjekty v  Luhačovicích i  veřejným 
sektorem. Dalším cílem pak je rozvoj 
cestovního ruchu nebo zvyšování 
kvality služeb na Luhačovicku. Po-
kračovat chce také ve spolupráci 
s  Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. 
Vypadá to, že letošní lázeňská sezona 
rozhodně nebude nudná.    

Kalendář akcí Resortu Luhačovi-
ce 2014

Luhačovická zabijačka
aneb II. ročník hodování do sytosti, 
15. března 2014
na hrázi Luhačovické přehrady
od 11 hodin

Vítáme prázdniny v Resortu Luha-
čovice
den plný zábavy a  her, 28. června 
2014

Food Festival Resortu Luhačovice
Gurmánský festival, 16. srpna 2014
Luha park Luhačovice

Svatomartinské hody Resortu Lu-
hačovice
Hotely Resortu, od 11. listopadu 2014

(Lenka Blažková)

Novinky 
z knihovny

Veletrhy cestovního 
ruchu v Brně

Saxofony na meziná-
rodním veletrhu

Chtěli bychom upozornit naše 
čtenáře na některé změny 
v  knihovně. Od 1. ledna 2014 
poskytujeme nově službu balení 
vlastních učebnic a  knih. Vaše 
donesené učebnice rádi zaba-
líme do igelitu za poplatek 5 Kč 
za kus. Dále se účtuje poplatek 
za rezervování knihy (neplatí 
pro děti, studenty a seniory nad 
65 let). Cena je 5 Kč za jednu 
knihu, tento poplatek bude 
účtován i tehdy, pokud si čtenář 
knihu do 10 dnů nevyzvedne. 
Veškeré změny jsou uvedeny 
v  našem knihovním řádu, který 
je umístěný na našich webo-
vých stránkách www.knihovna-
-luhacovice.cz. Zde se dočtete 
i o našich připravovaných akcích 
a můžete využít i elektronický ka-
talog nebo možnost prodloužení 
svých výpůjček přes čtenářské 
konto. Informace o  dění získáte 
i na našem Facebooku.
                                                                                                         

(Milana Mikulcová)

Luhačovice se ve dnech 16.–19. 
ledna prezentovaly na veletrzích 
GO a REGIONTOUR – festival chu-
tí a zážitků v Brně ve společném 
stánku CCR Východní Moravy. 
„Obecně se dá říct, že i  v  dnešní 
době internetu je spousta lidí, 
které zajímají tištěné informační 
materiály na veletrzích. Poptávají 
především mapy, ucelené nabídky 
ubytování, doprovodné programy, 
cíleně se zajímají o kulturní a spo-
lečenské akce a novinky z Luhačo-
vic,“ shrnula Barbora Švehlíková 
z MTIC Luhačovice. 

V rámci doprovodného programu 
REGIONTOUR na brněnském vý-
stavišti již opakovaně koncertuje 
i náš Dívčí saxofonový orchestr.

Naším úkolem je bavit návštěvní-
ky veletrhu, uvádět do prostředí 
našeho kraje a seznamovat je se ži-
votem v našem lázeňském městě.
Již nyní se orchestr připravuje na 
kolonádní koncerty nejen u  nás, 
ale i v zahraničí.

Velmi pozitivním jevem v posled-
ní době je návrat několika členek 
do orchestru. Naší činností vypl-
ňujeme volný čas dětí a mládeže 
a  touto koncertní činností re-
prezentujeme nejen naše město 
Luhačovice, ale i Zlínský kraj.

Krátké zprávy

UPOZORNĚNÍ  PRO  PODNIKATELE 
Živnostenský úřad upozorňuje pod-
nikatele provozující prodej kvasné-
ho lihu, konzumního lihu nebo liho-
vin na novelu živnostenského zákona, 
provedenou zákonem č. 309/2013 Sb., 
účinným od 17. 10. 2013. Novela mimo 
jiné rozšiřuje dosavadní předmět pod-
nikání koncesované živnosti „Výroba 
a  úprava kvasného lihu, konzumního 
lihu, lihovin a  ostatních alkoholických 
nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, 
ostatních vín a medoviny a ovocných 
destilátů získaných pěstitelským pále-
ním)“ o prodej kvasného lihu, konzum-
ního lihu a lihovin.

Podnikatelé, kteří jsou ke dni naby-
tí účinnosti tohoto zákona oprávně-
ni prodávat kvasný líh, konzumní líh 
nebo lihoviny, mohou v  této činnos-
ti pokračovat po dobu 6 měsíců ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Pokud podnikatelé hodlají i  po této 
lhůtě prodávat kvasný líh, konzumní 
líh nebo lihoviny, musí nejpozději do  
17. 4. 2014 požádat živnostenský 
úřad o koncesi na prodej kvasného 
lihu, konzumního lihu nebo liho-
vin. Povinnost se vztahuje na všechny 
podnikatele, kteří se zabývají distribucí 
a prodejem kvasného lihu, konzumní-
ho lihu nebo lihovin jak podnikatelům, 
tak i konečným spotřebitelům. 

Kromě prodejců lihovin v  obcho-
dech se povinnost vztahuje také na 
podnikatele, kteří lihoviny prodávají 
v  restauračních zařízeních, stáncích, 
v  dopravních prostředcích, případ-
ně i  jiným způsobem. Přijetí žádosti 
o koncesi pro stávající prodejce liho-
vin nepodléhá správnímu poplatku 
a  současně není třeba splnit žádné 
kvalifikační předpoklady.

Pokud podnikatelé nepodají žá-
dost o  koncesi na prodej kvasné-
ho lihu, konzumního lihu nebo li-
hovin ve stanovené lhůtě, tj. do 
17. 4. 2014, právo prodávat kvas-
ný líh, konzumní líh nebo lihoviny 
jim zaniká.

Bližší informace podají pracovníci 
Obecního živnostenského úřadu Lu-
hačovice, pracoviště: Masarykova 137,  
3. patro, tel. 577197261−263, 577197270.
Úřední hodiny: pondělí, středa 7.30–
12.00, 13.00–17.00 h

Neúřední hodiny (po dohodě): úte-
rý, čtvrtek, pátek 7.30–12.00, 13.00–
14.30 h. Doporučujeme podnika-
telům neodkládat podání žádosti 
o  koncesi z  důvodu očekávaného 
zvýšeného množství žádostí a  mož-
ného tvoření front na úřadě.



Vzpomínky

Společenská kronika

Ztráty a nálezy 2013

Novoroční koncert 

Zlatá svatba 
František a Marie Dostálkovi

Blahopřejeme.

Výročí narození
Emílie Hráčková   87 let
Jaroslav Kašík  85 let
Jarmila Kovářová  85 let
Marie Kovaříková  93 let
Božena Řezníková    85 let
Marie Chmelová   86 let
Jarmila Majzlíková   95 let
Anežka Humpolová   80 let
Blažena Zápecová  85 let
Hilda Hanáčková  89 let
Jiřina Máčalová  86 let
Artur Stoja  87 let
František Příkazský   85 let
Marie Čumíčková  87 let
Margita Janíková  90 let
Štěpán Gardoň  80 let
Marie Divoká  80 let

Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

Úmrtí
Pavel Janík  50 let
Eduard Jílek  71 let
Věra Mlčková  71 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.

srpen: plynová láhev, batoh, říjen: taška, 
listopad: kolo, kabelka, prosinec: klíče, leden: klíče, mobil.

Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice.

Novoroční koncert královny klasické hudby se sólistkou Martinou Kociánovou 
přilákal do kostela svaté Rodiny v Luhačovicích 1. ledna velké množství diváků.  
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Vzpomínka 
29. 1. uplynulo 100 let od narození paní Marie Vašíčkové.
S láskou vzpomínají dcera Jindřiška a syn Jaroslav 
s rodinami.
Děkujeme všem za vzpomínku.

Vzpomínka 
Dne 12. 2. 2014 uplyne 1 rok, co nás navždy opustil 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček 
pan František Stolařík z Řetechova.
S láskou vzpomíná manželka a synové s rodinami.

Vzpomínka
Dne 30. ledna uplynul rok, kdy nás navždy opustila paní 
Marie Coufalíková, roz. Valášková.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Vzpomínka
Dne 14. února uplyne 5 let od chvíle, kdy nás navždy 
opustila paní Anděla Dolečková. 
Všem, kdo vzpomínají, děkuje dcera s rodinou.

Vzpomínka
Dne 31. 1. 2014 uplynulo 15 let, kdy nás navždy opustil 
můj manžel, náš tatínek a dědeček pan Josef Hletko.
S láskou vzpomínají manželka Eliška, dcera Eva s rodinou 
a syn Miroslav s rodinou. 
Děkujeme za vzpomínku.

Vzpomínka
Dne 21. února 2014 uplyne již 5 let, co nás náhle opustila 
paní Jana Kovaříková.
S láskou vzpomíná celá rodina.
Děkuje všem, kdo vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Dne 11. 2. to bude už 6 let, co nás opustil pan René Hiller. 
Vzpomeňte s námi. Manželka a děti.

Vzpomínka
Dne 1. 3. 2014 uplynou již 4 roky, co nás opustil náš 
milovaný manžel, tatínek a dědeček 
pan Ing. František Anders.
S láskou vzpomínají manželka a děti.

Vzpomínka
Dne 7. února 2014 by oslavila své 91. narozeniny paní 
Marie Kovaříková. 19. února uplynou 3 roky od jejího 
úmrtí. S láskou a vděčností vzpomíná dcera Helena a syn 
Karel s rodinou. 
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Dne 28. 2. 2014 uplyne již 11 let, kdy nás opustil pan 
Drahomír Máčala. S láskou vzpomíná manželka a děti 
s rodinami. 
Děkujeme všem za vzpomínku.

Vzpomínka
Dne 12. dubna uplyne 30 let od úmrtí mého 
otce, pana Miroslava Krajíčka.
Za vzpomínku děkuje syn Miroslav s rodinou.
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Luhačovické hotely a restaurace 
se žlutou hvězdou

Čtenářská soutěž

Poděkování

27. ledna si připomíná celý svět 
tragické události druhé světové 
války Mezinárodním dnem památ-
ky obětí holocaustu. Luhačovické 
muzeum k tomuto termínu připra-
vuje pravidelně programy, které 
reflektují příběhy židovských 
a  romských obětí šoa.  Holocaust 
se velmi úzce dotýkal také Lu-
hačovic, protože bezprostředně, 
kromě řady dalších, krutě postihl 
místní občany židovského původu 
a usedlé Romy. Letošní vzpomínka 
na luhačovickou židovskou komu-
nitu se zabývá pozoruhodnými 
kulturními a  zejména gastrono-
mickými židovskými tradicemi. 
Připomínka této složky života 
v  Luhačovicích vychází z  aktuální 
muzejní výstavy „Lázeňské menu“. 
Týká se zejména hotelů, restaurací 
a dalších podniků, které v Luhačo-
vicích provozovali do roku 1939 
židovští spoluobčané. Některé 
z nich byly přímo zaměřené na po-
četnou židovskou klientelu lázní, 
která přijížděla z  mnoha míst Ev-
ropy. V  těchto hotelových kuchy-
ních a restauracích se vařilo košer 
a pod dozorem rabína.

Židovské stravovací předpisy patří 
mezi nejdůležitější faktory, které 
ovlivňují přípravu jídel a  stravování 
v hebrejské kultuře. Jejich dodržování 
podmiňovalo též možnost cestování 
a  pobytu pravověrných Židů v  láz-
ních. Určují, co je povoleno, neboli co 
je košer, a také co je zakázáno. Jedná 
se zejména o  přípravu masa formou 
rituální porážky tak, aby se úplně 
zbavilo krve. V  židovské kuchyni se 
důsledně odkrvené maso nejprve 
máčí ve studené vodě, pak se prosolí, 
nechá odkapat a  pak se ještě něko-
likrát promývá vodou. Maso musí 
být ve všech fázích přípravy přísně 

odděleno od mléčných výrobků, včet-
ně použitého nádobí a složení menu. 
Povoleno je všechno ovoce a  zele-
nina, z  ryb se mohou požívat jen ty, 
které mají šupiny a současně ploutve. 
Za košer je považováno maso hovězí, 
skopové i maso domácí drůbeže, vše 
ostatní (vepřové  a králičí maso, maso 
všech dravců a šelem, divokých ptáků, 
maso zvířat, která zemřela přirozenou 
smrtí atd.) je chápáno jako nečisté a je 
zakázáno. Ortodoxní Židé z  Polska 
a  Podkarpatské Rusi, kteří navštěvo-
vali Luhačovice v  největším počtu 
v období první republiky, dbali přísně 
na rituální přípravu stravy a  také na 
dodržování šabatu, kdy se podle 
ortodoxní tradice nesmí vykonávat 
žádná práce včetně vaření a rozdělá-
vání ohně a veškeré jídlo na sobotu se 
připravuje již o pátečním předvečeru. 
Nejznámějším šabatovým pokrmem 
je šoulet. Aby šoulet vydržel teplý po 
celý šabat a  při dlouhém udržování 
v teple trouby se nepřipekl, musí být 
hodně tučný. Připravuje se nejčastěji 
z fazolí či hrachu, hovězího nebo hu-
sího masa, jeho součástí bývají bram-
bory, rýže anebo kroupy. 

Na stravování židovských hostů v  lu-
hačovických lázních se na počátku 
20. století specializovalo několik pod-
niků. Do Luhačovic přijížděl v období 
lázeňské sezony „šochet“ (židovský 
řezník) Guttmann z  Uherského Bro-
du a  v  prostoru Barboříkových jatek 
u  zámku prováděl rituální porážku 
masa. V  domě číslo 315 na hlavní 
ulici v místech dnešního zdravotního 
střediska se od roku 1908 připravo-
vala košer strava podle židovských 
rituálních předpisů. Majitelem or-
todoxního hostince byl restauratér 
Isidor Singer, po jeho smrti se vedení 
restaurace ujal jeho syn Aladar Singer. 
Před sezonou 1930 Aladar Singer 

přestavěl a rozšířil hotel i s restaurací, 
takže pojala najednou 250–270 hostů 
u 57 stolů. 

Hotel v  čísle popisném 169 na cestě 
k  lázním, dnes na ulici Dr. Veselého, 
je nejstarším hotelem v Luhačovicích 
provozovaným do současnosti. Byl 
zřízen roku 1876, vystřídala se zde 
řada majitelů i  provozovatelů a  pro-
dělal několik přestaveb. Jeho název se 
proměňoval, ve známost vešel hlavně 
pod názvem hotel Frankl, přičemž 
Frankl bylo jméno majitele, movitého 
židovského palírníka z  Horní Lhoty. 
Kromě ubytování poskytoval hotel 
i výčep a restauraci. V roce 1904 provo-
zoval výčep v čísle 169 Isidor Donath. 
V  jedné části hotelu Frankl působil 
na přelomu století „kafé restaurant“ 
Karla Krajíčka. V  desátých letech  
20. století byl již objekt znám jako 
Hotel a  restaurace u  Krajíčků. V  roce 
1912 po Karlu Krajíčkovi převzal 
podnik Oldřich Jaroš, za něhož hotel 
disponoval prostornými restaurační-
mi místnostmi a dvacítkou vzdušných 
pokojů pro lázeňské hosty i rekreanty.  
Od roku 1918 získal koncesi na vedení 

hotelu Marcus Smetana, který zde 
zřídil restauraci s rituální kuchyní, kde 
se vařilo podle pravidel kašrutu pro 
židovské hosty. Po něm se ujal vedení 
jeho syn Leopold Smetana, za něhož 
zažil hotel své nejslavnější období. 
Poslední předválečný majitel Leopold 
Smetana dal hotelu nový lesk. Profe-
sionál vyučený ve švýcarském Svatém 
Mořici, uskutečnil roku 1922 rozsáh-
lou přestavbu hotelu a  modernizaci 
zařízení. Po rekonstrukci nabízel hotel 
již 50 pokojů. Přestože Leo Smetana 
neopustil židovskou tradici, zaměřo-
val se více na mezinárodní klientelu 
a  oslovoval hosty všech národností 
a  vyznání. Hotelová restaurace při-
pravovala kromě rituálního jídelníčku 
zvláštní dietu pro nemocné cukrov-
kou a pro nemoci žaludku, na kvalitu 
dietních jídel dohlížel přítomný die-
tolog. Po celý týden byla v  nabídce 
i mléčná a máslová jídla. Mezinárodní 
a  dietní kuchyni vedla choť majitele 
Mila Smetanová. Roku 1940 byl hotel 
arizován a přejmenován na Vltavu.

(Blanka Petráková)

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 zasílat 
vždy do dvou týdnů od vydání pří-
slušného čísla novin na e-mail: lu-
hainfo1@mdkelektra.luhacovice.cz, 
odevzdat napsané v  MTIC Luhain-
fo, Masarykova 950, případně zaslat 
poštou na adresu MTIC Luhainfo, 
Masarykova 950, 763 26 Luhačovice.

Správná odpověď z minulého čís-
la, kterou zaslalo 11 čtenářů (3 
nesprávné odpovědi), je Výhled 
na Komonec z  lesní kavárny Bar-
randov z roku 1936.
Výhercem publikace Luhačovický 
uličník od Josefa Kolaříka se stali 
Šmardovi a Vondráškovi  
Blahopřejeme.

Za další doplnění informací k  to-
muto místu děkujeme Jaroslavu 
Pančochovi.

Jedná se o  fotografii z  tanečního 
parketu besídky básníků − Bar-
randov, kterou postavil Stanislav 

Kotek z  Uherského Brodu roku 
1935. Fotografii směrem na Ře-
techov zhotovil fotoateliér Ka-
rel Francl Luhačovice. Fotografie 
byla později zneužita na pohled-
nici pražského tiskaře. Po válce 
byl nájemce této restaurace-lesní 
kavárny Bedřich Homola (od roku 
1946 do roku 1947) kvůli peně-
zům zavražděn skoromístním ob-
čanem. Po jeho smrti byla kavár-
na rozkradena a zničena. 

Chtěli bychom poděkovat paní 
Jílkové za báječné chvilky při jejích 
akcích, které vždy rozveselí naše 
tvářičky. Děkujeme jí také za dobré 
občerstvení, které má připraveno. 
Díky za Veselou trojku a teď za duo 
Yamaha při Litovelském plese. 

(Děkují manželé Novosádovi)  
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Rozhovor 
Hetmera a Máčaly

Novoroční 
vycházka

Výstava 100 let kopané 
v Luhačovicích

Rozhovor s luhačovickými rodáky Patrikem Hetmerem, českým reprezentantem v alp-
ském lyžování pro zrakově postižené, a jeho trasérem Miroslavem Máčalou, zkušeným 
lyžařem a skikrosařem.

Mohli byste nám na úvod blíže popsat to, čemu se přesně věnujete?
P. H.: Věnujeme se alpskému lyžování, ale pro zrakově postižené sportovce. To 
znamená, že jezdíme ve dvojici. Jezdím já a můj trasér Miroslav Máčala.

Otázka přímo na vás, Patriku, v čem spočívá vaše zrakové postižení?
P. H.: Mé zrakové postižení spočívá v tom, že mám zúžené zorné pole na 4 stup-
ně u obou očí. Můžete si to představit tak, že vidím asi takový tunel před sebou. 
Normální člověk vidí zhruba 180 stupňů do boku a já prostě vidím jen 4 stupně 
a kolem mám tmu.

Kdy jste se potkali a  kdy jste spolu začali spolupracovat na profesionální 
úrovni v alpském lyžování?
M. M.: My se známe odmalička, takže už spolu odmala lyžujeme. Závodní činnosti 
jsme se začali věnovat teprve před rokem, kdy jsme začali objíždět závody.

Jak vypadá vaše příprava na závod?
M. M.: Momentálně každé úterý trénujeme u nás na Valašsku v Karolince. Tam 
máme společné tréninky se Ski klubem Soláň. Na podzim jsme absolvovali tři 
soustředění a nyní z nich čerpáme.

Jak vypadá samotný závod a spolupráce závodníka s trasérem?
M. M.: Samotný závod začíná prohlídkou tratě, kdy oba dva jedeme pomalu tratí 
a snažíme se si ji celou nahrát do paměti. Zapamatovat si všechny vlásenky, prů-
jezdné brány, dvojbrány, případně nerovnosti terénu, nějaké ledové plochy. Je 
potřeba si všechno zapamatovat tak, abychom minimalizovali rizika zbytečných 
chyb v závodě.

Komunikace probíhá pomocí interkomů, které máme zabudovány v  helmách, 
musíme být stále ve spojení, domlouváme se a komunikujeme mezi sebou.

Jak vnímáte vy, Patriku, komunikaci mezi trasérem a vámi samotným? 
P. H.: Komunikace je určitě hodně důležitá, protože zrakově postižený sportovec 
nemá možnost vidět úplně všechno to, co vidí trasér na trati, a díky komunikační-
mu zařízení dokáže trasér závodníkovi říct, co tam je, že je tam nějaká díra v trati, 
ledová plotna třeba nebo prostě jakákoliv jiná překážka. Závodník se na to během 
jízdy dokáže potom lépe připravit a přizpůsobit styl jízdy aktuálnímu stavu trati.

U tohoto sportu je velmi důležitá důvěra. Jak to je u vás?
P. H.: Já myslím, že jsme na tom dobře, jak už jsme říkali, tak se známe od malička 
vlastně od první třídy. Bydlíme na stejné ulici a vyrůstali jsme spolu. Myslím si, že 
i díky tomu je důvěra v našem případě maximální, a myslím, že i oboustranně. Bez 
důvěry to nejde, ta je při tomto sportu nejdůležitější.

Určitě trénujete celý rok a do toho spadá i letní příprava. Jak u vás vypadá?
M. M.: V letní přípravě jsme absolvovali bikové závody. Absolvovali jsme triatlony, 
různé duatlony a připravujeme se individuálně na kole, běháním v posilovně.

Jaké jsou vaše nejvyšší dosažené úspěchy a cíle do budoucna?
P. H.: Na posledních závodech jsme si vyjeli první stupně vítězů během naší krátké 
kariéry, byli jsme třetí ve slalomu na mezinárodních závodech v Rakousku a den 
předtím jsme byli čtvrtí v obřím slalomu. Takže pořád se motáme někde kolem 
stupňů vítězů. Do budoucna jsme předběžně nominováni na zimní paralympijské 
hry v Soči. Takže určitě kvalitně trénovat, objíždět závody a do Soči nejenom na 
výlet, ale porvat se i tam o co nejlepší umístění. 

Jezdíte pod nějakým klubem?
P. H.: Jezdíme pod klubem Blind Sport Club Praha, který zastřešuje zrakově posti-
žené sportovce, nejenom lyžaře, ale i sportovce z jiných odvětví. Nejvyšším orgá-
nem je Český svaz zrakově postižených sportovců, který nám pomáhá nejenom 
morálně, ale i finančně.

Součástí vašeho týmu je ještě někdo další, nebo jste to jen vy dva, závodník 
a trasér?
Nejsme tam jen my dva, protože sami bychom to nezvládli. Máme dva trenéry, 
respektive trenéra a trenérku. Trenér je tady zdejší, luhačovjan Franta Dostálek, bý-
valý skikrosař a lyžař, který s námi objížděl soustředění a pomáhal nám tam, a pak 
máme ještě trenérku Míšu Hubačovou, která byla na několika paralympiádách 
jako trasérka, tak ví, jak to na  závodech ve světě chodí, a to nám hodně pomáhá.

Určitě je ten sport finančně velmi náročný. Kde hledáte takovou finanční 
pomoc?
P. H.: Náročné to určitě je, to máte pravdu. Prostě sháníme peníze, kde se dá. Oslo-
vujeme známé, podnikatele, různé nadace, které pomáhají zrakově postiženým 
sportovcům. Něco se nám sehnat podařilo, samozřejmě bez sponzorů by to abso-
lutně nešlo. U lyžování jsou peníze hodně důležité.

(A. S.)

Zcela netradičně až třetí sobotu no-
vého roku vyrazila skupina „věrných“ 
a příznivců aktivního odpočinku na již 
11. ročník „Novoroční vycházky“.

Kvůli atypickému lednovému počasí 
jsme letos zvolili delší variantu trasy. 
Ta vedla od sokolovny přes Aloisku, 
odpočívadlo nad plnírnou Vincentky, 
Červený kříž, obrázek nad Solným, 
Bílý kříž, obrázek nad Lužným až na 
bowling v areálu SC Radostova.

Díky každoročnímu tradičnímu závěru 
vycházky, což je turnaj v bowlingu, ubí-
hala túra rychle i  dětem, které tak ani 
nestihly protestovat proti kopcovitému 
terénu a více jak 6 km dlouhé trase.

Do turnaje se pak s nadšením zapo-
jilo všech 23 účastníků. Motivací pro 
hráče byl pověstný „žlutý trikot“ pro 
vítěze, takže výkony byly i  přes mír-
nou únavu obdivuhodné.

Věřím, že pro všechny to byla příjem-
ně strávená sobota a počet nadšenců 
pro tuto hezkou akci se bude v příš-
tích letech jen a jen zvyšovat.

Výsledky turnaje dětí:
1. Dominik Mejzlík 108 bodů, 
2. Patrik Hiller  69 bodů, 
3. Tobiáš Novosád 54 bodů                                        
1. Daniela Semelová 62 bodů, 
2. Agáta Křenková 53 bodů, 
3. Eliška  Bali-Jenčíková 52 bodů

Výsledky dospělých:
1. Miroslav Krajíček 144 bodů, 
2.– 3. Alois Gavlas, František Dostálek 
143 bodů                                                                                    
1. Eva Škrabalová 127 bodů, 
2.–3. Ilona Eischmannová, Alena Ma-
chalová  100 bodů
                                                                                             

                                 
(Luďka Mejzlíková)

Loňské výročí 100 let kopané v  Lu-
hačovicích připomněla v  lednu 
v  Galerii Elektra výstava s  názvem 
100 let kopané v Luhačovicích. Panely 
znázorňující vývoj tohoto oblíbeného 
sportu od dob jeho skromných začát-
ků, kdy MUDr. Eduard Slánský založil 

sportovní klub Lázně Luhačovice, až 
po současnost, byly doplněny o práce 
dětí ze Základní školy v Luhačovicích 
i  o  nezbytné fotbalové dresy, míče, 
poháry, diplomy a  další předměty, 
které se za dlouhou fotbalovou histo-
rii povedlo shromáždit.
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kultura

Kultura - únor Charita Svaté rodiny

Výstavy - únor

Program SAS

Akce DDM únor 

Kino Elektra uvádí zajímavou novinku

Kino

Nevhodné mládeži do          let

Středa  5. 2.  Elvis Presley 
19.30   revival band 
  LH Palace, kavárna

Pátek 7. 2.   Pinocchio
16.00    Kinosál MěDK 
  Proslulou pohádku  
  podle knihy 
  C. Collodiho uvádí  
  Slovácké divadlo.  
  Hrají Tomáš Šulaj 
  a Pavel Majkus. 

Pátek 7. 2. Hasičský ples    
20.00   MěDK Elektra, sál Rondo  

Pátek 7. 2.   Létající rabín
   Alexandria, night club
  Melodie židovské  
  svatby i jedinečné  
  písně v jazyce jidiš

Sobota 8. 2.   Ples růží ČSSD   
20.00    MěDK Elektra, sál Rondo  

Pátek 14. 2.  Cimballica
19.30   Alexandria, night club 
 
Pátek 21. 2. Dixieland band  
19.30   Jazzzubs 
  Alexandria, night club

Sobota 22. 2.   Šibřinky
   Sokolovna 

Neděle 23. 2.    Dětské šibřinky 
   Sokolovna  

Úterý 25. 2.   Pochovávání basy
  Sokolovna 
 
Pátek 28. 2.  Setkávání  
19.30   Alexandria, night club
  Večer 
  šansonů s Helenou 
  Čermákovou.

Pondělí 3. 2.   Burza receptů /  
9.30–11.30 vaříme levně, 
  ale chutně
  budova CHSR

Středa 5. 2.   Trénink paměti 
9.30–11.30   Strahov 

Pondělí 10. 2. Keramická dílna   
9.30–11.30   budova CHSR  

Středa 12. 2.   Papírový pedig
9.30–11.30  Strahov   

Pondělí 17. 2.   Jednoduché cviky  
9.30–11.30 pro zdraví / 
  J. Herinková   
     budova CHSR  

Středa 19. 2.  Z receptářů našich  
9.30–11.30 babiček / návštěva  
  muzea
   Strahov
 
Pondělí 24. 2. Sváteční slovo / 
9.30–11.30  P. Jacek Bronczyk  
   budova CHSR

Středa 26. 2.  Sváteční slovo / 
9.30–11.30   P. Jacek Bronczyk  
   Strahov
Denní stacionář CHSR, Hradisko 100, Strahov, 
Holubyho 383
Další informace mobil: 739 344 052, 731 646 717, 
pevná linka: 577 132 363

Do Luhačovického kina přichází nesmírně zajímavý 
španělský dokument  Poslední vrchol, na který bych 
ráda upozornila. Jedná se o životní příběh španělského 
kněze Pabla Domíngueze, který v čase mezi studiem 
a působením na fakultě pokořil mnohé horské vrcholy 
v Andách, Himalájích a Alpách. Filozof, který se nebál 
života ani smrti. Česká premiéra filmu se odehrála 
teprve v lednu v Praze. Je to film, který se sice po světě 
šíří pomalu, ale v zemích Latinské Ameriky i Evropy se 
stává nevídaným fenoménem. 

Ačkoli se jedná o dokument, má jenom samé výho-
dy. Můžu zmínit jednu z nich −- lidé odcházejí z kina 
šťastni a dobiti energií, zažijí překvapení, pocítí emoce 
a uvidí krásu všednosti. 

Pablo Domínguez Prieto, kněz, filozof, děkan teologic-
ké fakulty v  Madridu, věděl, že zemře mladý a přál si, 
aby to bylo v horách. Odevzdal svůj život Bohu a Bůh 
přijal jeho nabídku. Ve 42 letech umírá při sestupu 
hory Moncayo. Pablo byl znám a  milován velkým 
počtem osob, které o tom svědčí po jeho smrti. Byla to 
poslední hora ve Španělsku nad 2 000 metrů, která mu 
zbývala zdolat. Čtyři dny před svou smrtí vedl Pablo 
exercicie v klášteře na úpatí hory Moncayo. Jeho před-
nášky byly zaznamenány a  poté vydány jako kniha 
„Hasta La Cumbre −- Až na vrchol“.

Divadlo pro děti
V kinosále čekají na děti dvě představení a obě určitě 
budou stát za návštěvu. Pinocchio je proslulou pohád-
kou podle knihy C. Collodiho, kterou na divadelní scénu 
přivádí Slovácké divadlo. Nesmrtelný Pinocchiův pří-
běh, v němž si v režii Zoji Mikotové „živí“ herci  „podají 
ruce“ s loutkami mnoha provedení a velikostí, okouzlí 
všechny děti a rodiče. V hlavní roli uvidíme oblíbeného 
herce Tomáše Šulaje.

Divadelní společnost Julie Jurištové se v Luhačovicích 
poprvé představí pohádkou O  mědvědu Ondřejovi 
(14. 3.). Pohádka o  tom, jak Ondřej v  přestrojení za 
medvěda najde cestu k princezně a k jejímu srdci, je 
zdramatizována na motivy lidové pohádky a zahraje 
si v ní i sama principálka. Inscenace plná nádherných 
kostýmů a  výpravnou scénou se zajisté bude líbit  
všem divákům!

Bio senior 
V klubu Bio senior kino Elektra uvede ve středu v 16. 00 
hodin tyto projekce: 12. 3. českou komedii režiséra To-
máše Vorla Vejška a 16. 4. nový film s Bolkem Polívkou 
Dědictví aneb Kurva se neříká.

(Regina Bittová)

Do 16. 2.     Hudební nástroje  
8.00 – 17.00   výstava ZUŠ k Roku  
  české hudby   
  Galerie MěDK 

19. 2. – 14. 3.   ZUŠ Luhačovice  
8.00 – 17.00 výtvarný obor
   Kinosál MěDK 

Úterý 4. 2.      Společenské hry 
15.00    klubovna

Pátek 7. 2.    Divadlo 
8.00  Uherské Hradiště  
  sraz na nádraží

Úterý 11. 2.    Bowling Radostova
15.00–17.00  Bowling

Úterý 18. 2.     Vycházka do lázní
13.00    sraz na nádraží

Čtvrtek 20. 2.    Přednáška 
17.00  o židovských 
  restauracích 
  a hotelích 
  v Luhačovicích
   muzeum

Úterý 4. 3.     Zdravá výživa, 
15.00   přednáška / paní  
  Daňková 
    klubovna

Sobota 15. 2.       Karneval 
14.00     kulturní dům Sehradice

Středa 19. 2.     Kdo si hraje, nezlobí  
15.30–16.30  Tělocvična ZŠ
  Pro žáky 1.– 3. tříd.  
  Přihlášky předem do  
  18. 2. Vstup pouze ve  
  sportovní obuvi se  
  světlou podrážkou.

Neděle 23. 2.     Dětské šibřinky
14.00    Sokolovna
  Vystoupení kroužků  
  DDM Luhačovice.

  Akce v klubu

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

úterý 18. 2.      Výtvarné tvoření 
10.00    členové klubíku 20 Kč,  
  ostatní 40 Kč 

V  měsíci únoru se také uskuteční program pro školní 
družinu a výukové programy pro ZŠ. 
Bližší informace najdete na podrobných plakátech tele-
fon: 577 131 687, 736 487 999, 
www.ddmluhacovice.cz
V měsíci lednu se můžete přihlásit do zájmových krouž-
ků s volnými místy za poplatky na 2. pololetí za kroužek. 

Sobota 8. 2.   Vejška  
19.00    PREMIÉRA
  Komedie ČR
 
Pátek 14. 2.    Něžné vlny                     
19.00   PREMIÉRA 
  Komedie ČR
 
Sobota 15. 2.     Poslední vrchol                    
17.00   PREMIÉRA 
  Dokumentární 
  Španělsko
 
Neděle 16. 2.  Lego příběh
 16.00  PREMIÉRA 
    Animovaný USA

Pátek 21. 2.    Dědictví aneb
19.00  Kurva se neříká
  PREMIÉRA
  Komedie ČR 

Sobota 22. 2.      Vejška
19.00   Komedie ČR

Pátek 28. 2.      FILMÁSEK
16.00   Lego příběh
  Animovaný USA

12
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12
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kultura

Pozvánka
Muzeum luhačovického Zálesí Vás zve 
ve čtvrtek 20. února 2014 od 17.00 hodin
na program o historii restaurací a hotelů se žlu-
tou hvězdou v Luhačovicích

Jak se vaří macesové knedlíčky 
Do tajů tradiční židovské kuchyně zasvětí ná-
vštěvníky muzea Věra Andrysíková z  Ostravy, 
která s sebou přiveze i  rodinný recept na pří-
pravu macesových knedlíčků, nezbytných pro 
přípravu polévky o svátku Pesach. 

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 

Slováková. 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 3. 2. 2014.

Tiráž

Zeptáme se za vás

Zeptali jsme se za vás starosty města 
Františka Hubáčka
V  tomto čísle Luhačovických novin 
máme vyhodnocení dotazníků ob-
čanů k dalšímu rozvoji města, naše 
čtenáře určitě zajímá, jaký bude dal-
ší postup vyhodnocení dotazníků?
Zpracování dotazníků bude sloužit 
jako základ pro vytvoření strategie dal-
šího rozvoje města v příštím desetiletí. 
K tomu bude vytvořena analýza kladů 
a záporů, které město má, a také ana-
lýza reálných možností a eventuálních 
hrozeb, které může město očekávat. 
Na základě těchto rozborů pak bude 
na zastupitelích města, aby se rozhod-
li, kterým směrem dále do budoucna 
Luhačovice směřovat a  rozvíjet, nebo 
naopak, na co si dát pozor a čeho se 
vyvarovat. Po diskusích v  různých or-
gánech města by měla být tato strate-
gie schválena na letošním dubnovém 
zasedání zastupitelstva.

Překvapilo vás v  dotazníku něco, 
můžete zhodnotit jeho výsledky?
To co mne překvapilo, a musím říci ne-
mile, byl počet vrácených odpovědí. 
Pouze 320 vrácených dotazníků může 
znamenat jen dvě možnosti.  Buď je vět-
šina občanů spokojena a nemá zásad-
ních připomínek k rozvoji města, nebo 
je jim rozvoj zcela lhostejný. Chci věřit té 
první variantě − tedy že se město ubí-
rá v zásadě správným směrem a kroky, 
které dělá zastupitelstvo svými rozhod-
nutími, jsou kroky, vedoucími k dalšímu 
správnému rozvoji Luhačovic.

Podle četnosti odpovědí nejvíc re-
spondentům vadilo parkování ve 
městě. Jak vidíte tento problém?
Myslím, že nejvíce připomínek a pro-
blémů bylo skutečně k parkování ve 
městě, ale především k parkování ve 
spodní části Luhačovic a  především 
pak v ulici Družstevní. Tento problém 
hodláme řešit v  co nejkratší době 
a já doufám, že k zásadnímu posunu 
v této věci dojde už v letošním roce. 
Chtěli bychom v  co největší míře 
omezit parkování v této lokalitě pře-
sunutím aut a  vytvořením parkova-
cích míst v lokalitě za restaurací Mat.

Na otázku, co lidem ve městě chy-
bí, nejčastěji odpovídali, že některé 
služby. Může tuto skutečnost město 
nějak ovlivnit?
Do určité míry ano. Především vy-
tvořením podmínek pro daný typ 
služby nebo pronájmem městských 
prostor. Je však nutno mít na pamě-
ti, že Luhačovice mají i  s  integrova-
nými obcemi něco málo přes pět ti-
síc obyvatel. A  že nabídka spousty 
služeb je závislá na jejich využívání. 
Řada firem a provozoven v minulos-
ti vyzkoušela své provozování v  na-
šem městě a po vyhodnocení dříve či 
později svoji činnost ukončila. Řada 
respondentů, kteří v  dotazníku od-
povídali, si tuto základní skutečnost 
velikosti našeho města vůbec neu-
vědomila a  jejich přání či připomín-
ky směřovaly k  velikosti města typu 
Brna či Prahy.

V minulém čísle Luhačovických novin jsme vás vyzvali k zasílání dotazů, na 
které budeme odpovídat v Luhačovických novinách. Ptejte se na vše, co vás 
zajímá z dění ve městě, na radnici, a my se zeptáme za vás. Dotazy můžete za-
sílat na e-mail: luhainfo@mdkelektra.luhacovice.cz, odevzdat napsané v MTIC 
Luhainfo, Masarykova 950, případně zaslat poštou na adresu MTIC Luhainfo, 
Masarykova 950, 763 26 Luhačovice.

?
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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

Přijmeme servírku do kavárny Bonjour caffe 
v Luhačovicích. Tel.: 777 014 705.

Sledujte vysílání Luha TV na www.luhacovice.cz

Prodám štípané palivové dřevo do krbů, 
krbových a kachlových kamen, kotlů atd.
Rozměr polen dle dohody, dovoz zajištěn. 
Tel.: 728 239 777

HOMEOPATIE
Poradna klasické homeopatie každé pondělí 
od 16.00 do 20.00
Kvetoucí strom, Masarykova 655, Luhačovice.
Telefon: 603 586 153, 
E-mail: homeopatkajitka@gmail.com, 
informace: www.kvetoucistrom.cz.

BOWLING SLAVIČÍN

ZAHAJUJEME PŘIHLAŠOVÁNÍ TÝMŮ
DO BŘEZNOVÉHO AMATÉRSKÉHO

BOWLINGOVÉHO TURNAJE

20. - 24. 2. AMERICAN DAYS
100% HOVĚZÍ HAMBURGERY

Patrik Kunčar 
Váš senátor pro region

za Vaši podporu
Děkuji

•	 kvalitní	služby
•	příznivá	cena
•	 individuální	přístup
•	 výhoda	využití	služeb	účetní		  
	 kanceláře	z	jiného	města	
	 z	důvodu	vaší	konkurence

Web: www.dmaccounting.cz
Tel.:+420	777	518	763

Kancelář: Otakarova 81, Uherské Hradiště
(budova hotelu Maxi, 2. patro)

ÚČETNÍ 
A DAŇOVÁ KANCELÁŘ
D	&	M	Accounting	s.	r.	o.


