
LUHAČOVICKÉ 
NOVINY

Prosinec 2015
ročník XXII. 

Vážení spoluobčané,
svůj příspěvek píši v době, kdy jsme 

všichni otřeseni barbarským zloči-
nem v Paříži. Žijeme v Evropě, ve svě-
tadílu, který už bohužel asi nikdy ne-
bude tím světadílem, kterým byl. Náš 
stát je součástí společenství, jež ztra-
tilo původní a ušlechtilý smysl. Místo 
aby se staralo o  bezpečnost občanů 
tohoto kontinentu, řeší názvy más-
la, rumu a já nevím čeho všeho. Z úst 
různých europoslanců slyšíme nic ne-
říkající fráze (kdo by je taky za tučný 
měsíční plat neustále neopakoval). 
Je s  podivem, jak jsou občané masí-
rováni tou ,,správnou propagandou“. 
A když prezident Zeman sdělí odlišný 
názor od mínění oficiálního proudu, 
tak je málem považován všemi těmi 
pravdoláskaři za vyvrhele.

Na ostrově Lesbos se každý den 
vyloďují stovky lidí a EU nikde, situ-
aci pomáhají řešit jen dobrovolníci.

Evropa nemůže zaopatřit tako-
vou obrovskou masu nových lidí. 
My starší jsme byli zvyklí na kontro-
ly při přejíždění hranic a nikdo z nás 
se z toho nezbláznil. A kdyby to byly 
kontroly kvůli naší bezpečnosti, tak 
ať tam jsou.

Nebyl jsem nikdy příznivcem po-
litiky M. Thatcherové, ale líbil se 
mně její výrok, se kterým jistě ne-
budete mnozí souhlasit, ale mně 
přijde výstižný:

„Sjednocená Evropa je klasic-
kým utopickým projektem, pomní-
kem marnivosti intelektuálů, progra-
mem, jehož nevyhnutelným údělem je 
krach.“ (Umění vládnout 2002).

Je období před Mikulášem, na 
kterého se děti vždy těšily.

V jak absurdní době žijeme, uka-
zuje nově objevené téma - stra-
šení malých dětí čerty může být 
trestným činem. Takže se můžeme 
dočkat i konce stoletých tradic.

Je dobře, že hospodářství takří-
kajíc šlape, a  Vánoce budou proto 
možná trochu bohatší. Nechci ale 
domýšlet, co bude, až se růst zasta-
ví. Přeji Vám všem, pokud to půjde, 
klidný advent a hezké svátky.

Setkáme se 4. 12. na náměs-
tí u  radnice a 9. 12. na Lázeňském 
náměstí.

Na shledanou v lepších časech 

R. Lebloch, místostarosta

Vážení spoluobčané,
přichází nejkrásnější období roku 

– Vánoce. V dnešní zrychlené době je 
potřebné se i pozastavit, nejvhodnější 

dobou je právě čas adventu. Vánoce, 
to není jen dobré jídlo a  dárky, ale 
především setkání rodičů se svými 
dětmi, vnoučaty a  blízkými. Prožijte 

tuto vánoční atmosféru ve zdraví, kli-
du a lásce. Těšte se z maličkostí a kaž-
dého upřímného úsměvu.

Radomil Kop, místostarosta 
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Lotyšská návštěva se pokochala večerní 
atmosférou Luhačovic 

Velvyslanec Lotyšska Alberts 
Sarkanis s chotí zavítali v dopro-
vodu poslance Parlamentu ČR  Ja-
roslava Holíka ve čtvrtek 12. lis-
topadu do Luhačovic. Na radnici 
je v pozdních odpoledních hodi-
nách přijal místostarosta Luhačo-
vic Radomil Kop. 

S  lotyšskou delegací si vymě-
nili drobné pozornosti a  setrva-
li v asi půlhodinovém přátelském 
hovoru. Mluvilo se například 
o  minerálních pramenech v  Lu-
hačovicích i  Lotyšsku a  o  životě 
lázeňského města. „Hovořili jsme 
ale také třeba o  čerpání dotací 
z  Evropské unie. Pan velvyslanec 
mě také informoval, že v  Lotyš-
sku se potýkají s  častým odchá-
zením mladých lidí do států EU, 
a  ptal se, jaká je situace v  tomto 
ohledu u  nás,“ poznamenal mís-
tostarosta Kop.

Na radnici nechybělo ani ochu- 
tnání lahvované Vincentky a symbo-
lický přípitek Luhačovickou bylinnou. 
Přijetí v sídle luhačovické samosprá-
vy uzavřel podpis velvyslance do pa-
mětní knihy. Poté se návštěva v  do-
provodu místostarosty vydala na 
příjemnou procházku večerními Lu-
hačovicemi. „Při té jsem hostům při-
blížil historii města a  lázeňství v  Lu-
hačovicích. Prohlédli si samozřejmě 
také nedávno opravenou ulici Dr. Ve-
selého se stěnou paměti připomínají-
cí nejslavnější návštěvníky Luhačovic 
a osobnosti pojící se k městu,“ nastí-
nil Kop. Pak zamířila návštěva do lá-
zeňského areálu a  nevynechala ani 
ochutnání pramene doktora Šťastné-
ho a  prohlídku kolonády a  blízkého 
okolí. Hosté si tak mohli vychutnat at-
mosféru romanticky nasvíceného lá-
zeňského města.

Nikola Synek

Luhačovice by mohly patřit mezi památky UNESCO v roce 2017
Koncem října se v  německých 

lázních Bad Homburg uskutečni-
la další ze schůzek zástupců 16 ev-
ropských lázeňských měst, která 
se chtějí společně ucházet o zařa-
zení mezi památky chráněné or-
ganizací UNESCO. Za Luhačovice, 
které mezi usilující města patří, se 
schůzky konané 22. 10. účastnil ta-
jemník městského úřadu František 
Hubáček.

„Shodli jsme se na tom, že zájem 
o  zápis trvá a  původně stanovené 
termíny platí. Pokud budou všech-
ny potřebné dokumenty zajištěny 
do konce příštího roku a podána žá-
dost, mohly by na seznam památek 
UNESCO být vybrané evropské lázně 
včetně Luhačovic společně zapsány 
v roce 2017,“ informoval Hubáček. Do-
kumenty, které jsou potřeba, mají Lu-
hačovice přichystané. „Máme hotový 
takzvaný management plán rozvoje 
města. Z  dokumentu jasně vyplývá, 
že se v dalších letech s rozvojem Lu-
hačovic počítá tak, aby byl zachován 
jejich ráz a  bylo postaráno o  místní 
památky. Kromě toho máme hotové 

také čtyři další tematické studie,“ po-
znamenal tajemník.

I ostatní společně kandidující měs-
ta z Česka, kterými jsou Karlovy Vary, 
Mariánské Lázně a  Františkovy Láz-
ně, jsou podle Hubáčka už také při-
praveny. U všech spolukandidujících 
tomu tak prý ale ještě není. „Někte-
ré ze zahraničních lázní na dokumen-
tech nutných pro společnou žádost 
teprve pracují. Do další schůzky spo-
lečně kandidujících lázeňských měst, 
která má být v únoru, musejí mít ale 
dokumenty přichystané,“ podotkl 
Hubáček.

Na setkání v Bad Homburgu účast-
níci již schválili také logo Great Spas 
of Europe, které má provázet společ-
ný zápis skupiny lázní do seznamu 
památek UNESCO. Kromě uvedených 
lázní z Česka a Bad Homburgu o za-
psání usiluje dalších pět německých 
měst, například Wiesbaden nebo Ba-
den-Baden, ze sousedního Rakous-
ka se ucházejí Bad Ischl a Baden bei 
Wien, dalším členem skupiny je měs-
to Bath z  Velké Británie. Ve společ-
né žádosti se počítá také s  italskými 

lázněmi Montecatini Terme, belgic-
kým městem Spa a  francouzským 
centrem Vichy.

A co by v případě podání žádosti 
v příštím roce následovalo?

„V první půli roku 2017 by pak do 
uchazečských měst včetně Luhačovic 
zavítaly kontrolní návštěvy zástupců 
organizace UNESCO. Jednak oficiál-
ně ohlášené, ale také inspekce inko-
gnito. Objevily se dokonce v tisku ne-
správné informace, že se Luhačovic 
návštěvy komisařů týkají už letos, což 
je ale nesmysl i vzhledem k tomu, že 
žádost na UNESCO ještě není podána. 
Pokud bude společná kandidatura lá-
zeňských měst zaslána v předpoklá-
daném termínu, myslím, že je veliká 
šance uspět. Rozhodnutí ze strany 
UNESCO by mohlo přijít zhruba v půli 
roku 2017,“ doplnil Hubáček.

A  jaký má být přínos případného 
zařazení Luhačovic mezi památky 
pod ochranou UNESCO?

„Určitě zvýšení turismu a tím i pří-
jmů z  cestovního ruchu. Vzrostla by 
také celková prestiž města. A díky tvr-
dým kritériím pro památky UNESCO 

by zapsání na seznam kulturního dě-
dictví znamenalo také jistotu zacho-
vání genia loci Luhačovic. Zkrátka 
záruku, že nebude atmosféra města 
třeba narušena nevhodně zvolenou 
novou výstavbou,“ míní Hubáček. 

Luhačovice původně usilovaly sa-
mostatně o  zařazení mezi památky 
UNESCO, žádost připravovaly v letech 
2002–2007. „Vzhledem k vývoji, který 
naznačoval, že nebudeme úspěšní, 
byla tehdy kandidatura stažena. Po-
kud totiž UNESCO žádost jednou za-
mítne, nelze o  zápis usilovat znovu. 
Hrozilo tehdy, že na rozhodnutí o při-
jetí by se mohl projevit tlak některých 
dalších evropských lázní, které zača-
ly usilovat o totéž, ale myšlenku zača-
ly realizovat později. Existovala u nich 
obava, že pokud by Luhačovice byly 
mezi památky UNESCO přijaty, ne-
muselo by se totéž v dohledné době 
podařit jiným evropským lázním. 
V současnosti vznikající společná žá-
dost lázeňských měst tento problém 
tedy řeší,“ uzavřel Hubáček.

Nikola Synek

Pramen Viola a Marie spojuje nová  
křížová cesta 

V  neděli 15. listopadu se kona-
la slavnost svěcení obrazu svaté-
ho Huberta u  pramene Viola, kam 
průvod účastníků zamířil po slav-
nostní odpolední mši v nedalekém 
kostele svaté Rodiny. Původní zá-
měr ozvláštnit pramen portrétem 
světce se ale rozrostl a  vznikla na-
víc i  křížová cesta na spojnici mezi 
prameny Viola a Marie a další obra-
zy a textová výzdoba. Majitelka zří-
del Anna Kneblová, která má dove-
deny oba prameny také do svého 
lázeňského domu Praha, sdělila, jak 
vše začalo. „Na začátku roku přišel 
za mnou pan farář a donesl zabale-
ný obrázek svatého Huberta. Ptal 
se, jestli bychom podobným mo-
tivem nechtěli vyzdobit bílou stě-
nu ochranné stavby Violy. Společně 
jsme hledali nějakého malíře, který 
by tu malbu zvládl. Nikdo z místních 
se k tomu neměl, a tak jsem si vzpo-
mněla na výtvarnici Jitku Jurnečko-
vou z  Brna, která byla u  nás v  láz-
ních. Pozvala jsem ji v  létě a  místo 
si prohlédla. Řekla, že tak velká mal-
ba by byla časově náročná a snadno 
by se mohla zničit. Doporučila tedy 
techniku malby na smaltu,“ sdělila 
Kneblová.  

Výtvarnice pak Kneblové zasla-
la v náhledu obraz svatého Huber-
ta a  také Panenku Marii, protože 
byl záměr vyzdobit oba vrty. „Mně 

se to ztvárnění Huberta po pravdě 
na tu Violu nehodilo. Říkala jsem si, 
že by měl mít nějaké čestnější místo 
bokem. Tak jsme vymysleli tu stříš-
ku a  umístění na našem pozem-
ku vedle té stavby. Požádala jsem 
paní Jurnečkovou, zda by neudě-
lala ještě další obrázek, že by se mi 
líbila tančící víla. Tak jsme vzájem-
ně odkonzultovaly několik návrhů. 
Když vše už šlo k realizaci, vnukla se 
mi myšlenka, že když už na tom vý-
tvarnice tolik pracuje a musí jet zno-
vu do dílny, mohli bychom obrázků 
udělat ještě víc,“ nastínila Kneblová.

Poté, co malířka souhlasila, zamí-
řila Kneblová vše dohodnout na sta-
vební úřad. „A také za lesním správ-
cem. Dohodli jsme se, že lze umístit 
ty obrazy,“ popsala Kneblová. Na 
základě toho objednala u  autorky 
zpracování ještě čtrnácti zastave-
ní křížové cesty, což ale nebylo vše. 
„Chtěla jsem tomu dát i takový jem-
nější podtext, takže ještě před sa-
motnou křížovou cestou je zobraze-
ní poslední večeře Páně. Posledním 
obrázkem je navíc zmrtvýchvstá-
ní Ježíše Krista,“ dodala Kneblová. 
Když se jednotlivá zastavení realizo-
vala, vyhloubili ale pracovníci o jed-
nu jámu na sloupek nesoucí obrá-
zek víc. „Tak se ptali, co s tím, už to 
měli zabetonované. Vznikl proto 
patnáctý obrázek – prázdný hrob, 
kde kromě podobizny anděla a ho-
lubice dominuje hlavně text, citace 
papeže Jana Pavla II. Celkově včet-
ně výzdoby obou domečků, které 
chrání prameny, vzniklo dílo čítají-
cí dvacet obrazů a tři heslovité ná-
pisy,“ uvedla Kneblová.

Nikola Synek

Den pro seniory nabídl cimbálovku  
i taneční vystoupení Calmy 

Příjemné odpoledne mohli strá-
vit 13. listopadu senioři z  Luhačo-
vic a  místních částí Polichno,  Ře-
techov a  Kladná Žilín na tradičním 
setkání, které pro ně připravilo měs-
to v domě kultury Elektra. Svým vy-
stoupením návštěvníky akce v úvo-
du potěšily děti z  mateřské školy. 
Představili se ale také členové krouž-
ků DDM Luhačovice a ve dvou pro-
gramech i taneční uskupení Okrašlo-
vacího spolku Calma. Závěr patřil 
cimbálové muzice Pavla Růžičky, kte-
rá předvedla své umění spolu se sbo-
rem Tetky z Kyjova a kyjovským muž-
ským pěveckým sborem. V průběhu 

odpoledne seniory pozdravili mís-
tostarostové Radomil Kop a  Ro-
man Lebloch a  předsedkyně výbo-
ru pro občanské záležitosti Zdena 
Pančochová, která přítomné sezná-
mila s podmínkami zvažované služ-
by seniortaxi. Ta by v případě zřízení 
byla podporována městem a senioři 
mohli v rámci akce vyjádřit svůj zá-
jem o tuto službu. Jak bývá tradicí, na 
setkání v Elektře nechyběla ani tom-
bola nebo udílení ocenění od za-
hrádkářů za nejlépe vyzdobené bal-
kony a předzahrádky.

Nikola Synek
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Zprávy z 19. schůze Rady města Luhačovice 
konané 21. 10. 2015
RML schválila:
•	 uzavření Smlouvy o  poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace ve výši 
7400 Kč z  rozpočtu Zlínského kra-
je na výdaje spojené s činností jed-
notky sboru dobrovolných hasičů;

•	 poskytnutí dotace ve výši 5000 Kč 
z  rozpočtu města Luhačovice na 
rok 2015 spolku Jurkovičův svět,  
o. s., na tvorbu modelu Jurkovičovy 
rozhledny v rámci projektu Miniga-
lerie rozhleden a uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy; 

•	 zveřejnění záměru města prodat 
část pozemku parc. č. 414/9 o cel-
kové výměře 225 m2 a část pozem-
ku parc. č. 414/1 o  výměře 50 m2  
k. ú. Kladná Žilín u domu č. p. 45;

•	 uzavření veřejnoprávní smlouvy 

č. D/2341/2015/ŽPZE o  poskytnu-
tí dotace z rozpočtu Zlínského kra-
je ve výši 29 680 Kč na hospodaření 
v lesích – obnovu a zajištění lesních 
porostů;

 
•	 plán zimní údržby místních komu-

nikací v  Luhačovicích a  integrova-
ných obcích na období let 2015–
2016;

•	 stanovila plat Mgr. Danuši Čuříko-
vé po dobu jejího zastupování ředi-
tele Základní školy Luhačovice, pří-
spěvkové organizace; 

•	 schválila nominaci pana Petra Va-
vryse na ocenění dobrovolných 
pracovníků za dlouhodobou a kva-
litní činnost v  oblasti volnočaso-
vých aktivit dětí a mládeže Zlínské-
ho kraje 2015.

Zprávy z 21. schůze Rady města Luhačovice 
konané 11. 11. 2015
RML schválila:
•	 harmonogram výběrového říze-

ní na poskytnutí individuálních do-
tací města Luhačovice pro rok 2016 
ve znění: Město Luhačovice vyhlašu-
je výběrové řízení na poskytnutí in-
dividuálních dotací města Luhačovi-
ce pro rok 2016. Žádat o individuální 
dotaci mohou právnické nebo fyzic-
ké osoby. Dotace je určena na pod-
poru čtyř oblastí: sportu a  tělový-
chovy, kultury a kulturního dědictví, 
vzdělávání a  volnočasové aktivity 
dětí, mládeže a  seniorů, na sociál-
ní služby, zdravotnictví a humanitár-
ní pomoc. Žádost lze podat pouze 
do jedné z  vyjmenovaných oblas-
tí. Žádost se podává na formulářích 
žádostí, které jsou k dispozici na in-
ternetových stránkách města Luha-
čovice – www.mesto.luhacovice.cz  
nebo na finančním odboru Městské-
ho úřadu, nám. 28. října 543, 763 26 
Luhačovice. Žádosti o dotaci na pře-
depsaném formuláři přijímá město 
Luhačovice do 11. 12. 2015 do 12 ho-
din prostřednictvím podatelny MěÚ, 
razítko podání je rozhodující pro do-
držení termínu podání. Předkláda-
ný projekt musí být realizován v roce 
2016.  Žadatel, který nepředloží žá-
dost ve stanoveném termínu, je vy-
řazen z  výběrového řízení. Výsledky 
výběrového řízení budou zveřejně-
ny na internetových stránkách města 
Luhačovice – www.mesto.luhacovi-
ce.cz do 31. 3. 2016. Podané projekty 

včetně jejich příloh město Luhačovi-
ce nevrací. Se žadateli, kteří uspěli ve 
výběrovém řízení, bude uzavřena ve-
řejnoprávní smlouva o poskytnutí in-
dividuální dotace;

• uzavření dohody o užívání části po-
zemku parc. č. 446/47 a části pozem-
ku parc. č. 446/39 o celkové výměře 
cca 95 m2 v k. ú. Luhačovice s K. M. za 
účelem jeho užívání a údržby;

• uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 
o  dílo na zhotovení projektové do-
kumentace „Úspory energie ZŠ Luha-
čovice, Školní 666 – 2. etapa“ s firmou 
BM-BAUMAS, spol. s  r. o., Na Veselí 
1703/51, 140 00 Praha 4;

•	 uzavření Městské knihovny Luhačo-
vice v době vánočních svátků v ter-
mínu 28. 12.–31. 12. 2015; 

• nákup automobilu pro orgán soci-
álně-právní ochrany dětí Luhačovi-
ce na výkon sociálně-právní ochrany 
dětí z neinvestiční dotace na výkon 
sociálně-právní ochrany dětí;

• schvaluje vypovězení nájemní 
smlouvy na pronájem bytu v ma-
jetku města Luhačovice v  domě  
č. p. 1 v místní části Polichno, uza-
vřenou 17. 6. 2013 s  D. K., a  to 
dle § 2291 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, z  dů-
vodu dlouhodobého neplacení 
nájemného a  nákladů za služby 

Zprávy z 9. zasedání Zastupitelstva města Luha-
čovice 2014–2018 konaného 5. 11. 2015
ZML schválilo:
•	 zřízení věcného břemene na části po-

zemku parc. č. 2440/23 k. ú. Luhačo-
vice v  majetku města pro umístění 
zařízení distribuční soustavy realizo-
vané pod názvem „Luhačovice, Osa-
da Branka, Roják, kab. NN“, spočívají-
cí v umístění kabelového vedení NN 
ve prospěch firmy E-ON Česká re-
publika, s. r. o., za jednorázovou úpla-
tu 125 Kč/bm + příslušné DPH (Jedná 
se o pozemek v chatové osadě v lo-
kalitě Branka.);

•	 Smlouvu o  bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovitým vě-
cem s omezujícími podmínkami, č. j. 
UZSVM/BZL/7184/2015-BZLM s Čes-
kou republikou – Úřadem pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových, 
předmětem které je bezúplatné na-
bytí pozemků parc. č. 1821/2, parc. 
č.  1846/8, parc. č. 1821/6 a  parc. č. 
1821/8  k. ú. Luhačovice z  majetku 
státu (Jedná se pozemky, na kterých 
jsou chodníky a místní komunikace 
v ulici Uherskobrodská.);

• nabýt do vlastnictví koupí část po-
zemku parc. č. 786/29 o  výměře 
cca 150 m2 k. ú. Luhačovice za cenu  
100 Kč/m2 a úhradu nákladů spoje-
ných s převodem (Jedná se o poze-
mek v ulici Výsluní.);

• prodej části pozemku parc. č. 414/9 
o celkové výměře 225 m2 a části po-
zemku parc. č. 414/1 o výměře 50 m2 
k. ú. Kladná Žilín Ing. Karlu Gergelo-
vi, bytem Kladná Žilín 45, za cenu  
30 Kč/m2 a  úhradu nákladů spoje-
ných s  převodem (Jedná se o  po-
zemek v  místní části Kladná Žilín 
u domu č. p. 45.);

• zrušení předkupního práva ve pro-
spěch města k  bytové jednotce  
č. 452/1 v domě č. p. 452, včetně spo-
luvlastnického podílu id. 574/29 na 
společných částech domu a pozem-
ku st. pl. 505 a id. 1/6 k pozemku parc. 
č. 819/111 k. ú. Luhačovice za pod-
mínky zřízení věcného břemene do-
žití současného majitele;

• řešit poskytování dotací z  rozpočtu 
města Luhačovice pro rok 2016 for-
mou individuálních dotací bez vyhlá-
šení dotačních programů, obdobně 
jako v předcházejících letech v sou-
ladu s  platnou legislativou (záko-
nem 250/2000 Sb., o  rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, a zá-
konem 128/2000 Sb., o obcích) a při 
hodnocení žádostí o  individuální 
dotace využít nová kritéria pro hod-
nocení předložená kontrolním vý-
borem, rozdělená do čtyř oblastí 
podpory, a  uložilo kontrolnímu vý-
boru ve spolupráci s finančním výbo-
rem dopracovat nová „Pravidla pro 
poskytování dotací z rozpočtu města 
Luhačovice“, která se použijí pro vý-
běrová řízení při poskytování dota-
cí z rozpočtu města Luhačovice roku 
2017, do konce května 2016; 

• podání žádosti o  dotaci na vzdělá-
vání pracovníků sociálního odbo-
ru MěÚ Luhačovice z ESF v rámci OP 
Podpora procesů ve službách a pod-
pora sociální práce a  dofinancová-
ní projektu z rozpočtu města ve výši  
5 % celkových nákladů;

•	 v případě získání dotace z MŠMT do-
financování investiční akce Rekon-
strukce sportovního povrchu v  are-
álu Sportovního centra Radostova, 
příspěvkové organizace (umělý tráv-
ník);

•	 přistoupení města Luhačovice k pro-
jektu Imperial SPA – Central Europe;

•	 podání žádosti o dotaci z Programu 
pro poskytování dotací z  rozpočtu 
Zlínského kraje pro rok 2016 na po-
žární techniku nebo věcné prostřed-
ky požární ochrany jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí Zlínského 
kraje na nákup vozidla pro přepravu 
osob pro SDH Luhačovice a dofinan-
cování projektu z rozpočtu města Lu-
hačovice v roce 2016.

ZML uložilo:
•	 výboru pro občanské záležitosti zjis-

tit při setkání seniorů 13. 11. 2015 zá-
jem seniorů o službu seniortaxi orga-
nizovanou v souladu s předloženým 
návrhem výboru pro občanské zále-
žitosti a předložit informaci o tomto 
průzkumu na 10. zasedání zastupitel-
stva města.

ZML neschválilo:
• zrušení předkupního práva ve pro-

spěch města k  bytové jednotce 
636/1 v domě č. p. 636 včetně spo-
luvlastnického podílu id. 628/9533 
na společných částech domu a  po-
zemku st. pl. 784 a id. 1/16 k pozem-
ku parc. č. 719/1 k. ú. Luhačovice.

Zprávy z 20. schůze Rady města Luhačovice 
konané 5. 11. 2015
RML schválila:
•	 zveřejnění záměru města prona-

jmout pozemek parc. č. 133/2 o vý-
měře cca 8200 m2 v k. ú. Luhačovice 

Fotbalovému klubu Luhačovice se 
sídlem Luhačovice, Hradisko 1029, 
na dobu 15 let.
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a  závažného poškozování bytu, 
čímž nájemce porušil své povin-
nosti zvlášť závažným způsobem. 
Z tohoto důvodu bude nájem vy-
povězen bez výpovědní doby 
a bez náhrady.

RML neschválila:
• nabýt bezúplatným převodem úče-

lovou panelovou komunikaci na po-
zemcích parc. č. 1980/30, 1715/6, 
1715/5, st. pl. 220 a  st. pl. 221 k. ú. 
Kladná Žilín. 

Březen 2015: kolo
Říjen 2015: kamera

Bližší informace na matrice  
MěÚ Luhačovice.

Ztráty a nálezy 
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Bezplatně daroval krev už padesátkrát
Zasloužilého dobrovolného 

dárce krve, jinak profesionálního 
hasiče Františka Tvarůžka, přija-
li 26. října na luhačovické rad-
nici místostarosta Radomil Kop  
a 2. místostarosta Roman Lebloch. 
Poděkovali dárci za jeho přispění 
k péči o zdraví ostatních lidí a pře-
dali mu drobné věcné dary. 

Tvarůžek, občan luhačovické 
místní části Řetechov, se v  rámci 
dobrovolného dárcovství účast-
nil už padesáti odběrů krve. Stan-
dardní odběr je přitom 450 milili-
trů. Daroval tak v  součtu už více 
než 20 litrů krve. K  dárcovství se 
dostal před lety na vojně. „Sloužil 
jsem v Praze-Počernicích a tenkrát 
nám řekli, že bychom tak měli udě-
lat něco pro zdravotnictví,“ vzpo-
míná Tvarůžek. Krev dává zhruba 
dvakrát ročně. „Měl jsem ale i  pře-
stávky. Jde sice dávat co tři měsíce, 
ale dvakrát do roka to u  mě bývá 
nejčastěji,“ uvedl. Má krevní sku-
pinu 0+, kterou lékaři pro pomoc 
pacientům skvěle využijí. Skupi-
na nula se totiž dá dát i lidem, kte-
ří mají skupiny A, B nebo AB. Když 
dá krev,  prý to na sobě příliš ne-
pozná. „Člověk je v ten den jen ma-
ličko unavenější, ale jinak se nic ne-
děje,“ popsal Tvarůžek. Pokud se 
nerozhodne na transfúzní stanici 

do Zlína vydat on, stává se, že ho 
tam sami pozvou. „To už se dnes 
neřeší poštou poslanou pozvánkou, 
ale mailem,“ nastínil dárce krve. 
I  z  kolegů v  jeho profesi, kde jde 
při požáru často o život ať už hasi-
čů, či zachraňovaných, se rekrutu-
je více dárců. „Mezi hasiči se dává 
krev hodně, třeba i  s  Korunkou Lu-
hačovice. Dobré ale je, když se za-

pojí do dárcovství i široká veřejnost. 
Pamatuji si, když u  nás z  Řetecho-
va před mnoha lety šel jeden známý 
na operaci srdce. To šlo tak půl dědi-
ny ze solidarity dávat krev,“ pozna-
menal Tvarůžek. V dárcovství chce 
pokračovat, dokud mu to zdraví 
dovolí. Není přitom v této činnosti 
sám nejen mezi kolegy, ale i v ro-
dině. „Krev chodí dávat třeba šva-
gr nebo jeho zeť. Čím víc lidí se ale 
na dárcovství přihlásí, tím lépe,“ vy-
zval Tvarůžek. 

Nikola Synek 

Projekt zaměřený na bioodpady  
v Luhačovicích

Město Luhačovice využilo na 
jaře 2015 jednu z posledních výzev 
Operačního programu Životní pro-
středí pro končící dotační období 
2007–2013 a  předložilo úspěšnou 
žádost o dotaci s názvem Doplnění 
separace a svozu bioodpadů – Lu-
hačovice. Projekt je v  rámci Ope-
račního programu Životní prostře-
dí spolufinancován z  evropského 
Fondu soudržnosti a také ze Stát-
ního fondu životního prostředí.

Doplnění sběru a svozu bioodpadů 
od občanů a z obecních ploch má vést 
ke snížení množství biologicky roz-
ložitelného odpadu ukládaného na 
skládky spolu se směsným komunál-
ním odpadem i k eliminaci vzniku čer-
ných skládek tvořených biologickým 

odpadem. Za tím účelem bylo v rám-
ci projektu pořízeno 150 kusů hnědých 
popelnic, 3 kontejnery a také štěpko-
vač určený ke zpracování dřevního od-
padu. Vše bylo během září a října 2015 
dodáno firmou ZÁLESÍ, a. s. Obyvate-
lům Luhačovic se tak rozšířily možnos-
ti pro třídění odpadů, ve kterém patří 
opakovaně k nejlepším v celém Zlín-
ském kraji.

Celkové náklady projektu dosáh-
ly 1 mil. Kč, dotace z  Operačního 
programu Životní prostředí a  Stát-
ního fondu životního prostředí činí 
890 0000 Kč.

Magdalena Blahová

Oceněná zvládla drama na kolejích,  
zachránila seniorce život

Zástupci města poděkovali 
v pondělí 26. října na radnici ob-
čance Luhačovic Adéle Vitteko-
vé za její nedávný příkladný čin. 
Ten se odehrál za dramatických 
okolností v  pátek 2. října neda-
leko železničního přejezdu u lu-
hačovického zámku.

Vitteková tehdy šla z práce z ne-
příliš vzdálené nové budovy Do-
mova pro seniory Luhačovice, kde 
pracuje jako pečovatelka. Všimla si 
však cestou, že přímo na koleje ne-
daleko přejezdu ze strany od řeky 
přišla starší žena, která pak postá-
vala na kolejích. Závory na přejez-
du přitom byly stažené.

„Začala jsem volat, ať jde pryč. Ří-
kala mi jen, že to je dobré…," popsa-
la Vitteková. Neváhala však a  roz-
hodla se ženu zachránit. „Běžela 
jsem tam a strhla ji z kolejí. Vlak hned 
poté projel, a  přestože strojvedou-
cí situaci zpozoroval, dokázal zasta-
vit až za místem, kde původně žena 
byla," vzpomíná Vitteková. Do-
sud prý neví, co starší ženu oprav-
du k jejímu jednání vedlo. „Každo-
pádně jsem ale nechtěla, aby ji srazil 
vlak. Měla v ruce papír s příjezdy vla-
ků a  policistům, které pak strojve-
doucí zavolal, tvrdila, že si jen chtěla 
vlak prohlédnout," nastínila Vitteko-
vá. Na místo dorazili také zdravot-
ničtí záchranáři a  spolu s policisty 
poté zajistili další bezpečí šestase-
dmdesátileté seniorky.

O  celé situaci podrobně po-
vyprávěla Vitteková při setká-
ní s  místostarosty Radomilem Ko-
pem a Romanem Leblochem, kteří 
jí za její odvahu při záchraně života 
předali kromě pamětního listu jako 
poděkování také drobné věcné po-
zornosti, včetně nabitých čipů do 
městské plovárny v  celkové hod-
notě vstupného bezmála 1500 ko-
run. Místostarostové se od Vitteko-
vé dozvěděli i některá fakta, která 
se stala před dramatem na kolejích, 
ale i v zápětí po něm.

„Původně jsem chtěla jet na  

přednášku do Zlína a nemusela jsem 
tudy vůbec jít," sdělila například 
oceněná mladá žena. Do Zlína, kde 
studuje Vitteková na Univerzitě To-
máše Bati v rámci kombinovaného 
studia sociální pedagogiku, se však 
tentokrát nevydala, což seniorku 
zachránilo. Vitteková však upozor-

nila také na nepěkné fámy, které se 
k ní donesly a bohužel se po Luha-
čovicích začaly šířit hned po oné 
vypjaté situaci na kolejích. „Slyše-
la jsem, jak se šíří řeči, že šlo o seni-
orku od nás z domova, která prý tak-
to řešila nespokojenost s  přesunem 
zařízení do nové budovy. To musím 
striktně vyloučit. Jednak o  obyva-
telku domova nešlo a  navíc vím, že 
obyvatelé domova jsou u nás v nové 
budově velmi spokojení, protože jim 
nabízí skvělý komfort," poznamena-
la Vitteková. Právě v sociální sféře, 
kde nyní pracuje, si tato sympatic-
ká třicátnice, představuje i své dal-
ší působení, přestože původní pro-
fesí je knihkupec. Maminka dvou 
dcer (6 a  9 let) se proto letos za-
psala k  už zmiňovanému dalšímu 
vzdělání v  tomto oboru. Poděko-
vání na radnici by nemuselo být 
jediným oceněním, které se Vit-
tekové v  souvislosti s její ochotou 
zachránit člověka dostane. „Urči-
tě navrhneme tuto statečnou ob-
čanku našeho města na krajskou 
cenu Salvator, která právě takovéto 
skvělé činy odměňuje a upozorňu-
je na ně," podotkl 2. místostarosta 
Luhačovic Lebloch. Místostarosta 
Kop při poděkování vyzdvihl odva-
hu Vittekové i všech ostatních po-
máhat druhým. Není podle něj jed-
noduché odhodlat se do vypjaté 
situace zapojit. „Mám osobní zkuše-
nost, při níž jsem kdysi pomohl starší 
ženě se zdravotními potížemi. I  přes 
veškerou snahu se ji poté ale nepo-
dařilo zachránit. Lidé někdy mají 
možná právě z  takového vývoje si-
tuace obavu. Nesmějí se však dát tě-
mito úvahami odradit a mají pomoc 
druhým poskytnout," nabádá Kop.

Čtenářská soutěž
V  Luhačovických novinách uveřej-

ňujeme fotografie zajímavých, zapo-
menutých míst v  našem městě a  vy, 
naši čtenáři, můžete soutěžit. Ze zasla-
ných správných odpovědí vždy v kaž-
dém čísle vylosujeme jednoho, který 
získá zajímavou cenu.

Odpovědi se jménem a  kontak-
tem pro vyzvednutí ceny může-
te zasílat vždy do dvou týdnů od 
vydání příslušného čísla novin na  
e-mail: luhainfo1@mdkelektra.lu-
hacovice.cz, odevzdat napsané  
v  MTIC Luhainfo, Masarykova 950, 
případně zaslat poštou na adresu 
MTIC Luhainfo, Masarykova 950, 763 
26 Luhačovice.

Správná odpověď z minulého čís-
la, kterou zaslalo 6 čtenářů (všichni 
správně), je vila Zora, Publikaci Lu-
hačovický uličník získává Karel Prais 
z Luhačovic. 

Blahopřejeme. 
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Rodiny by se měly více scházet, míní missis Eurobabička Mikulcová
Začátkem podzimu zvítězila 

Jana Mikulcová z Luhačovic v ce-
lorepublikové soutěži Missis Eu-
robabička. O  tom, že je zaslou-
žilou babičkou, svědčí už to, jak 
se domlouval termín rozhovo-
ru. Muselo se přitom totiž dbát 
na jednu z obvyklých aktivit ba-
biček. „Ve středu a  ve čtvrtek ne-
můžu, to hlídám nemocnou vnuč-
ku. Tak přijďte v  pátek, stavte se 
k  nám na kafe,“ pozvala mě úřa-
dující Eurobabička. Při návštěvě 
jsem si mohl prohlédnout i to, jak 
její vnoučata vypadají. I když ne 
naživo. Na parapetu v  obývacím 
pokoji totiž má Mikulcová vysta-
venu řadu drobných sošek, kte-
ré povětšinou sama vytvořila. 
Jsou mezi nimi i zpodobněné hla-
vy vnoučat, tedy nejmladší pěti-
leté vnučky a  vnuků, kterým je 
teď už 12, 14, a  22 let. Všechny 
má vystaveny na parapetu s dal-
šími soškami příbuzných, ale tře-
ba i  Beethovena. K  výtvarnému 
umění jsme se proto v hovoru do-
stali také, řeč se ale točila přede-
vším kolem úspěšné účasti v sou-
těži Missis Eurobabička. 

Co Vás přivedlo k  tomu zúčast-
nit se?

Ukážu vám výstřižek… To bylo ve 
Vlastě, takový malinký článeček. Sou-
těž pro babičky, jedinou podmín-
kou, že musí mít vnouče. Dcera říka-
la: „Mami, tak na univerzitu třetího 
věku chodíš, lyžuješ, hraješ kuželky. 
Kdo už jiný by tam měl jít. Já tě při-
hlásím!“ Moc se mi nechtělo, ale na-
konec říkám: „Tak mě přihlas.“ No, při-
hlášky se podávaly do konce dubna, 
ale třeba jedna účastnice se přihlási-
la, a teprve v březnu se jí narodilo prv-
ní vnouče. Byla o dvacet roků mlad-
ší, tak jsem si říkala, to nemám šanci 
mezi mladicemi.

To ona ale zase neměla zkuše-
nosti babičky, ne?

Neměla. Ale mladá byla! 

Vyjmenovala jste tu řadu akti-
vit, kterým se věnujete…

Tady Vám ukážu, podívejte: Jed-
no osvědčení univerzita třetího věku, 
druhé, třetí, čtvrté páté… 

Člověk nesmí přestat ty mozko-
vé buňky cvičit, to je stejné i s tělem. 
Ono to není zadarmo. Třeba vás něco 
bolí, ale nesmíte se tomu stáří poddat 
a sportovat, dokud to jde.

A  co jste na univerzitě třetího 
věku studovala? 

Já se přihlásila na dějiny umění, za-
jímá mě kultura. Udělala jsem dva se-
mestry a pak další pokračování byla 
praktická část, začalo se kreslit tuž-
kou, malovat… Říkala jsem si: „Tak to 
zkusím!“ Je to pěkné, dělají nám i pro-
moce, jen ten titul není, ale to neva-
dí. Měli jsme tam partu a šli do toho 
společně. Začli jsme malovat a  mo-
delovat, tak po baráku mám asi dva-
cet obrazů. (Ochotně je představila.) 

S  tím výtvarnem jsem ale začala až 
v důchodu. V tom už jsem deset roků, 
vždyť mně bude příští rok už sedm-
desát! 

A jak vítěze soutěže o nej Euro-
babičku vlastně vybírali?

Když jsem se přihlásila, nejprve 
mi paní Tauchmanová, co to pořá-
dá, telefonovala a třeba se ptala, jaké 
bych uvařila rychlé jídlo. Zkoušela, jak 
účastnice dokáží reagovat na dotazy. 
Nebo co bych chtěla na světě změ-
nit. A tak. Přihlásilo se na pět set babi-
ček, tak byl takový předvýběr formou 
toho telefonátu. 

Co následovalo?
Pak bylo moravské kolo a  české 

kolo. Já byla na moravském kole v Ky-
jově, to nás tam bylo už jen devět. 
Kolo bylo neveřejné a  měly jsme už 
zadání. Interpretaci vtipu, rozhovor 
a  volnou disciplínu. Tři dané úkoly. 
Tak vtip jsem nějaký řekla, že…

A o čem byl?
Vtipy byly v každém kole. Já je řek-

nu, jestli chcete. Tady v  tomto jsem 
si vzala šátek jako babka a  (vyprá-
ví a  velmi komicky předvádí) říkám: 
Stojí babička před zrcadlem a zálibně 
se prohlíží. A říká Pepíčkovi: „Pepíčku, 
že ještě nevypadám jak stará babka.” 
(klučičím hlasem): „Néé babi, jak sta-
rej dědek.” 

Dále bylo co?
Prezentovala jsem se jako sportov-

ní babička, tak jsem tam tančila ro-
kenrol. Dala jsem si paruku, oblékla 
sukýnku a jak mají holky trička a legí-
ny, začala tančit rokenrol, všichni byli 
vyvalení, ostatní předváděli nějaký 
zpěv, pak pantomimu, no zkrátka, to 
mé vystoupení bylo takové akční. Tak 
se mi za čtrnáct dní ozvali, že jdu do 
dalšího kola. To se už odehrávalo před 
plným sálem lidí.

Jaké byly přípravy, když jste jela 
na tu soutěž?

Nejprve byl ten Kyjov, pak už před 
plným sálem lidí Lázně Bohdaneč, 
tam bylo semifinále, no a finále v Tep-
licích nad Bečvou. Člověk se musel na 

všechna ta kola chystat. Úkoly byl tře-
ba rozesmát šíleně smutného prince, 
to v semifinále. Než člověk něco vy-
myslí, aby to trochu vypadalo, to trvá. 

Jak jste prince rozesmívala?
Já si složila básničku. Namaškařila 

se, vzala si paruku a dlouhé šaty dáv-
no vyšlé z módy. Vycpala jsem si ňad-
ra a říkala tomu princi: „Princi, princi, 
princátko, pousměj se nakrátko, když 
se hezky usměješ, za ženu mě dosta-
neš! Představ si svou hlavičku na mém 
lepém tělíčku (a já ho přivinula na ty 
své „vycpané balonky“). Šáhni na ty 
boky, infarktové šoky! A když zvednu 
sukýnku, uvidíš tam pipinku…“ A  já 
si dala pod sukni takové bombarďá-
ky a na ty připla obrázek slepice, tedy 
pipinky. Možná tu legraci někteří ne-
pochopili, bylo z toho haló. Ale pokra-
čovala jsem: „A to všechno stojí za to, 
usměj se, ty moje zlato!“ Ale on tam 
furt seděl a nic, tak jsem k němu při-
šla, rukama mu roztáhla škraně do 
úsměvu a  řekla: Usmál se! To je on, 
mého srdce šampión! A za 14 dní při-
šlo, že jsem postoupila.

Jak vypadalo to finále?
„Ve finále byly zase tři úkoly, byla 

tam imitace někoho, jak vypráví vtip. 
Tak jsem dělala, když jsem z pomezí 
Valašska, folklorní zpěvačku Jarmilu 
Šulákovou. Říkala jsem, že jsem Šulá-
ková po redukční dietě. A vtip byl ná-
řečím, takový lechtivý. Taky tam byl 
rozhovor, kdy pan Náhlovský, který to 
moderoval, dělal vnoučka a my měly 
rychle reagovat. A měly jsme ukázat, 
co nás baví. Tak jsem tančila kankán, 
v  tom mi pomohla i  dcera, protože 
jedna tanečnice je málo.

A co samotné vyhlášení vítězů - 
překvapilo Vás umístění?

Oni vyhlašovali třetí, druhé, a  ne-
říkali mě, tak jsem myslela, že už ne-
mám šanci. 

A  najednou jsem byla první. To 
víte, že se to pak oslavilo! 

Po příštím desátém ročníku sou-
těže chtějí pořadatelé udělat ješ-
tě superfinále pro všech deset ví-
tězek jednotlivých ročníků. Jak 

vidíte svoje šance?
Ale to už zas budu o  kolik starší! 

Účastnit se budu určitě ráda, myslím, 
že si to užiju ještě více. Už jsem vyhrá-
la, tak podruhé nemusím, ne? Bude to 
beze stresu.

Jak se jako Eurobabička díváte 
na funkci babičky v  dnešním svě-
tě? Změnily se podle Vás v posled-
ních letech vztahy v rodinách?

Určitě. Toho času není a rodina do-
stává zabrat. Ale když se něco stane, 
kdo jiný pomůže než rodina? Myslím, 
že dobrý vztah k prarodičům je hod-
ně výchovou. Třeba nedávno mě můj 
dvanáctiletý vnuk strašně mile pře-
kvapil.

Čím?
Jeli jsme nakupovat kolem nové-

ho domova důchodců. Říkám man-
želovi: „Poslouchej, měli bychom 
tam zajít si to obhlídnout…“ A vnuk 
hned: „Babi a co byste tam dělali?“ Ří-
kám mu: „Až nebudeme moct, kdo 
se o nás postará?“ A vnuk na to: „Babi, 
přece já, ty se o mě taky staráš!“ Tak to 
mi šly štěstím do očí slzy!

Jak na to, aby to takhle fungo-
valo?

Rodiny by se měly víc scházet, což 
dnes kolikrát není, a učit děti, že pra-
rodiče jsou také členy rodiny, a ne jen 
jednou za uherský rok za nimi zajít na 
návštěvu.

Umějí dnes být ženy babičkami?
No, babička Boženy Němcové, to 

už není… Babičky jsou dnes aktivní, 
chtějí si užívat života, mezitím mají 
ale ty vnuky. Možná mají někdy na ně 
míň času.

Už se ani tak nebydlí v dvouge-
neračních domech, staří rodiče, 
potomek s partnerem a vnoučata.

My jsme tento dům měli dvouge-
nerační, rodiče tu bydleli nahoře. Ale 
žádné z našich dětí pak nechtělo o ta-
kovém bydlení ani slyšet. Hlavně byd-
let sami! Ale dovolené, Vánoce, to 
ano, přijet, a mami, uvař něco dobré-
ho, to jo (úsměv). 

Vidíte. Babičky vždy výborně 
vařily. Jak to máte vy?

Já už tolik nevařím, jak jsem v dů-
chodě. Soboty a  neděle, nebo když 
mladí přijedou, i  peču, ale jinak tak 
normálně. Sladká jídla ale moc ne, já 
jsem od mala na maso, ale teď víc ze-
leninka, zdravá výživa, méně kaloric-
ké věci.

A s vnoučaty jste jak často?
Když byly menší, hlídala jsem je po-

řád. Toho nejstaršího ještě, když jsem 
chodila do práce, jsem ho brala do 
školky ze školky.

A čím jste byla v zaměstnání?
Já jsem dělala učitelku právě v ma-

teřské škole, mám i  střední pedago-
gickou školu. A  po léta jsem vedla 
i cvičení rodičů s dětmi.
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SpOLEčNOST

NAROZENí
Viktorie Lauterbachová
Hynek Kočík
Tomáš Kořínek
Darina Dvořáková
Natálie Soldánová
Šimon Gottfried
Lukáš Vebr
Rodičům srdečně blahopřejeme.

SňATKy
Lubomír Šenovský a Dagmar 
Juríková
Petr Vyoral a Eva Zápecová
Blahopřejeme.

VýROČí NAROZENí
Jarmila Svobodová  93 let
Marie Vlčnovská 93 let
Stanislav Velek 89 let
Anděla Černochová  85 let
František Tvarůžek 80 let
Irena Juřičková 80 let

Bohuslav Kacálek 80 let
Miloš Vala 80 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

ÚMRTí
Zdenka Vránová 83 let
Božena Ardelyová 89 let
Všem pozůstalým vyjadřuje-
me upřímnou soustrast.

Pokud nemáte zájem o  zveřejně-
ní ve společenské kronice, sdělte to 
prosím do redakce LN (tel.: 577 133 
980) nebo na matriku MěÚ Luha-
čovice.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Sporty děláte dodnes.
Lyžuju, hraju tenis, taky hraji dru-

hou ligu kuželkářek. Jsem nejstarší 
hráčkou ligy.

Váš manžel je také sportovec. Je 
dokonce starostou Sokola.

Někde muž lyžuje, manželka ne. 
My spolu jezdíme na hory, spolu 
k moři, hrajeme oba kuželky, tenis. To 
je výhoda. 

A čeká ho už taky penze?
Moc se mu nechce, ale ano. Dě-

lal ředitele v  Zevosu v  Brodě, ale je 
tam už jen na zkrácený úvazek. Tak-
že brzo…

A  nemáte obavu, že najednou 
budete oba pořád spolu doma? 

Někdo říká, to bude hrůza, jak 
chlap bude doma, ale já se těším. 
Tím, že děláme všechny aktivity spo-
lu, aspoň nebudeme muset třeba na 

horách na lyžích přemýšlet, že se kvů-
li začátku pracovního týdne musíme 
už v neděli vrátit. 

A Vaše děti působí kde, mluvila 
jste o tom, že i mimo Luhačovice?

Dcera je provdaná Křenková. Ta 
je tu a  je právnička. Její manžel byl 
i v zastupitelstvu. Oni mají dva kluky. 
Syn, který pracuje jako technik v Ma-
lenovicích v  Tajmacu, se odstěhoval 
do Hradiště. Mají kluka a holku. Tak-
že tu jejich malou hlídám asi míň než 
předtím ty starší, když musím jezdí-
vat hlídat k  nim. Hodně ale s  vnou-
čaty jezdíme na dovolené. Bereme 
je s manželem k moři nebo na hory 
nebo jedem rodiny společně. 

Vnoučata tu máte i  vymodelo-
vaná. Tedy jejich hlavy. Jak dlouho 
takové dílko vzniká?

Je to ze sochařské hlíny. Časově 
jde o to, jak se daří. Někdy to odložím 

a vrátím se k tomu za týden. Ta hlína se 
pak i patinuje, to musím u hlavy vnuč-
ky ještě dodělat. Kromě rodiny jsem 
třeba dělala i hlavu Havla, když umřel. 
Byla v  Radunu taková tryzna a  na ni 
mě prosili, ať ho zvěčním (ukazuje soš-
ku Havla). Trochu podobný si snad je, 
no je to jen podle fotky. A zlatý je, pro-
tože to bylo jako Havel – zlatý chlapec. 

Stejně jako u  obrazů po domě 
oceňuji během hovoru značnou 
zdařilost sošek. Při povídání o vý-
tvarné tvorbě mi proto paní Mikul-
cová prozrazuje i zajímavost:

Jednou jsem měla na střední škole 
ale i trojku z výtvarky na vysvědčení!

Jak to?
My jsme malovali kohouta podle 

vycpaniny a to byla hrůza. Já až kon-
cem hodiny vzala tužku, udělala čmrk 
čmrk a  bylo to. Odevzdala jsem to 
a profesor se na výkres dívá, vidí jen 

ty nohy a načmáraný velký ocas. Říká 
mi: „Pětka to nebude, protože jste to 
odevzdala, dám čtyři méně.“ A já jako 
přidrzlá puberťačka povídám: „Hm, 
slavní umělci nebyli nikdy na začát-
ku pochopení!“ On se na mě podíval 
a roztrhl výkres a říká: „Pět!“ A to zka-
zilo pak vysvědčení.

Když jste ta Eurobabička, ještě 
mě napadá, zda pletete, to babič-
ky dělávají…

 Pletení já nedělám, ale drátkuju, 
což je vlastně pletení z  drátků. Po-
dívejte, tady je anděl s  drátkovaný-
mi křídly (ukazuje drobnou plastiku). 
Nebo když k  někomu jdeme na ná-
vštěvu a neseme mu slivovičku, tak tu 
láhev odrátkuju. Dárek je pak osob-
nější, jedinečný. Ale takové ty ba-
bičkovské činnosti, to je i  zahrádka, 
a o tu se starám. I když někdy je slo-
žité všechno to skloubit, protože se 
snažím opravdu být co nejvíc aktivní. 

Dne 1. 12. 2015 uplynou 2 roky, kdy nás opustila 
paní ZDENKA GREGŮRKOVÁ, manželka a babička.
S láskou vzpomíná manžel, synové Pavel a Zdeněk 
a vnučka Karolínka.

Dne 21. 12. 2015 uplyne již 8 let, co nás bez slůvka 
rozloučení opustil náš milovaný syn
LUKÁŠ COUFALíK.
Navždy zůstaneš v našich srdcích!
Stále na tebe vzpomínají rodiče, bratr Martin, prarodi-
če, všichni příbuzní a kamarádi.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi!

19. prosince uplyne 5 let od chvíle, kdy od nás odešla
moje milovaná teta, paní LUDMILA PLÁŠKOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Neteř a vnoučata.

Dne 9. prosince 2015 vzpomeneme 1. smutného vý-
ročí úmrtí pana LADISLAVA KOLÁŘE z Kladné Žilína.
S láskou vzpomíná sestra Marie s rodinou.

Blahopřání
dne 23. 12. 2015 oslaví 80. narozeniny 

naše maminka a babička paní Irena Juřičková.
Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.

Dcera Světlana a syn Ladislav s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 16. 12. 2015 uplyne jeden rok od úmrtí pana 
LADISLAVA JUŘIČKy.
S láskou a vděčností stále vzpomínají manželka 
Irena, dcera Světlana a syn Ladislav s rodinami.
Děkujeme za vzpomínku všem, kdo ho znali.

Dne 3. 12. 2015 uplyne 37 let od úmrtí 
našeho tatínka, dědečka a pradědečka pana 
LADISLAVA PERUTKy
a dne 4. 12. 2015 uplyne 105 let od jeho narození.
S láskou vzpomínají dcera Bohumila, synové Ladislav 
a Zdeněk s rodinami. Děkujeme všem, kdo jste ho 
znali, za tichnou vzpomínku.

Kdo jste je znali, vzpomeňte prosím s námi na naše 
zesnulé rodiče, kteří by letos v prosinci oslavili své 
kulaté narozeniny.
MILADA KUDLÁČKOVÁ 90 let.
OLDŘICH KUDLÁČEK 96 let.
S láskou vzpomíná dcera a syn s rodinami.

Dne 12. 12. uplynou 3 roky, co nás navždy a náhle 
opustil můj manžel JIŘí SEMELA.
S láskou a úctou vzpomíná manželka a děti.
Děkujeme všem, co vzpomenete s námi.
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Chceme dělat rybařinu ve prospěch všech, říká hospodář rybářů Hubáček

S  Františkem Hubáčkem, hos-
podářem Rybářského svazu Lu-
hačovického Zálesí, jsme se sešli 
na Rybářské chatě. Ale také jsme 
v průběhu společně zamířili k pře-
hradě, protože právě v  ten den 
tam vysazovali štiky nakoupené 
ze sádek. Řeč byla nejen o štikách, 
ale i o čistotě přehrady nebo o po-
koře k rybám a k přírodě. 

Dnes dovážíte štiky, kolik jich 
bude?

Letos je to poslední dodávka ryb 
podle zarybňovacího plánu. Ten nám 
stanoví přesné počty, co můžeme vy-
sazovat. Bude to 150 kilo štiky, kolem 
půl kila kus, tedy asi 300 kusů. 

Proč se vysazuje?
Snažíme se, aby tu byla trochu po-

tlačena populace bílé ryby.  
A ta bílá ryba je co?
To je souhrnný název pro plevelné 

ryby, to je třeba plotice, perlín, cejn, 
cejnek, karas, ouklej. 

V  přehradě tedy chcete kapry 
a štiky?

Třeba kaprů máme podle plánu 
6700 kusů. Pokud by sem nechodili 
rybáři a nebyl by výlovek, nemůžem 
je dál sadit. Štika a candát jsou dravci, 
kteří potlačují přirozenou reprodukci 
bílé ryby. Nejde o to, že by bílá ryba 
byla z přírodního hlediska špatně, ale 
život v umělé nádrži prostě musí být 
uměle regulovaný, protože zde nej-
sou přirozené potravní vztahy. A z ně-
kterých ryb je prostě lepší hospodář-
ský užitek. 

A třeba ta štika si nedá kapra?
Taky dá. A ony jsou dokonce štiky 

velké kanibalky. I proto se tu dosazu-
jí. Hlavně tu ale štika nemá přirozené 
podmínky pro reprodukci. Patří mezi 
fytofilní ryby, které se vytírají na rost-
liny, a protože Luhačovická přehrada 
má břehy zmeliorované a tráva či rá-
kos chybí, jikra se nemá na čem za-
chytit a dopadne do bláta. 

Neuvažovalo se zřídit na přehra-
dě nějaké zákoutí s tím rákosem?

Z mého pohledu by to bylo neje-
fektivnější. Nádrž má ale především 
funkci retenční a  rekreační a  zájmy 
rybářů jsou v pozadí. Možná je to ke 
škodě rybích společenství, ale lidé 
mají přednost.

V létě se v tisku řešily sinice na 
přehradě i zda to není krmením či 
přemírou ryb.

Tím to určitě není a  přes léto tu 
bylo jen více chlorofylu, což nemusí 
znamenat přemíru sinic. A vzhledem 
k extrémnímu létu to byl ještě skvě-
lý výsledek. U nás se ryba krmí maxi-
málně tak, že rybář nahodí návnadu 

na prutu. Občas možná turista hodí 
rohlík. Správné zarybnění může ale 
naopak výskyt sinic potlačit. Čistotě 
přehrady jednoznačně pomohlo vy-
bagrování kalů ze dna, ale nezapo-
mínejme i  na některé faktory, které 
kvalitu vody ovlivňují. I přes odkana-
lizování obcí nad přehradou zůstá-
vá řada chat kolem ní bez kanalizace 
a v přitékajícím potoce ty sedimenty 
s fosforem a jinými nežádoucími lát-
kami také trochu jsou, takže se do ná-
drže mohou v malé míře uvolňovat. 
Přesto je velká snaha tuto situaci ře-
šit jak ze strany Povodí Moravy, tak 
i z obcí nad přehradou a městyse Po-
zlovice, v jehož katastru nádrž je.

Kolik je v přehradě více než dva 
roky po napuštění ryb? 

To je těžko říci. Jejich počet se tu 
rozvíjí i  samovolně. Každá nově na-
puštěná přehrada, což Luhačovická 
po nedávném čištění je, má svá spe-
cifika. Je to prostor pro doslova ex-
plozivní výskyt života. A ten musíme 
nějak rozumně obhospodařovat.  My 
vysazujeme přesně podle povolené-
ho plánu, aby byl stav 6700 kusů kap-
ra, 600 kusů štik, 600 candátů, stej-
ně línů a okounů. Ale jsou tu i ty další 
ryby. Některá ryba dorůstá, některá 
se vyloví, podle toho se pak dále za-
rybňuje. Máme tu ale jeden problém, 
který s počty ryb souvisí, to je zvlášť 
chráněný živočich – vydra říční. Půso-
bí nemalé škody, dokonce ji mám už 
zachycenou na snímcích z  fotopas-
ti (ukazuje fotku). Vloni jsme monito-
rovali generační pár a tři mladé. Mlá-
ďata pak dál obsazují revír, kde vydra 
dělá nepředstavitelné škody. 

Jaké?
Mám tu v  mrazáku čtyřkilové-

ho kapra, ze kterého zkonzumovala  
10 deka a  zbytek nechala ležet, což 
je standardní. Dole na chovných ryb-
níčcích pod přehradou nám tak vydry 
zlikvidovaly tak půl tuny násadových 
kaprů za asi 45 tisíc. To jen ve dvou ze 
tří malých rybníčků. 

To je dost problém, ne?
Ano a výraznou škodu působí taky 

navrchu na pstruhových revírech. 
Vydra ale do přírody patří.
Ano, ale také využijeme zákonné-

ho práva žádat stát o  náhradu ško-
dy. Nikdo nám nic totiž nedá zadar-
mo a  u  škod způsobených vydrami, 
dříve jinde i kormoránem, lze toto žá-
dat. My jsme občanské sdružení, mu-
síme bojovat o každou korunu a ne-
můžeme to dotovat ze svého. Pokud 
je vydra v  biotopu velkých řek, kde 
dochází k  přirozené reprodukci ryb, 
jsou škody minimalizované, proto-
že ryba přiteče s vodou, rozmnoží se. 
Škoda je nepoznatelná či zanedbatel-
ná. Pokud škodu působí nad přehra-
dou, kde je šířka potoka čtyři metry, 
vybere ho skoro do poslední mřenky.  

Co v tom potoce je za ryby?
My sadili na potok pstruhy. Jen-

že když ho tam za 15 tisíc nasadíme 
a pak jen za dva vylovíme, je to pro-
blém, přestože máme i  vlastní pro-
dukci těch mladých pstruhů. Zva-
žujeme proto, zda to budeme dál 

provozovat jako pstruhový revír, pro-
tože takto „krmit“ vydru pstruhem 
v ceně 120 korun na kilo, je dost ne-
ekonomické.

V  těch rybách se tedy točí dost 
peněz. Jaký má váš spolek vůbec 
roční obrat?

Zhruba kolem 2,5 milionu ročně 
je nákladová položka, větší polovinu 
tvoří nákup ryb ze sádek. A to je ještě 
ta částka rozumná díky systému vý-
běrových řízení a nasmlouvání dob-
rých cen. Část produkce zařizujem 
z   vlastních rybochovných zařízení. 
Candát stojí 350 korun za kilo a špat-
ně se shání, tak si rychleného candáta 
produkujeme sami. 

Váš rybářský svaz má kolik členů?
Přes 200 dospělých a  k  tomu 36 

dětí. Velký dík patří Jirkovi Tomkovi, 
který rybářský kroužek vede. Výcho-
va je nedílnou součástí naší práce, vy-
táhnout děti do přírody.

Co vše kromě Luhačovické pře-
hrady vlastně Váš svaz obhospo-
dařuje?

Ještě revír Šťávnice I, což je po-
tok pod přehradou až po kynologic-
ký klub, Šťávnice II, potok nad pře-
hradou po Slopné, pak ty rybníčky 
pod přehradou, přehradu ve Velkém 
Ořechově, necelé 3 hektary, pak ryb-
ník Gramanec u Ostrožské Nové Vsi,  
4 hektary, a hektarovou přehradu na 
Kladné Žilín. 

Zisky plynou z čeho? Děláte ně-
jaké výlovy?

Hlavně z  prodeje povolenek, po-
řádání rybářských závodů a  proná-
jmů chaty restauraci a z ubytovacích 
kapacit, také z  členských poplatků. 
Výlovy pro prodej neděláme. To, co 
vyprodukujeme, slouží pro naši po-
třebu, pro sportovní rybolov. 

Kapříka z Luhačovické přehrady 
si tedy člověk na Vánoce koupit ne-
může, leda ho tu ulovit?

Ano, leda ulovit.
Loví se tu i v zimě?
Záleží na počasí. Ryba se dá ulovit 

za každého počasí. 
Sekáte třeba kvůli rybám díry 

v ledu na zimu?
Poslední roky byly mírné zimy, tak-

že to nebylo potřeba. Díry v ledu ale 
nejsou jen kvůli okysličení, ale pro 
odvětrání hnilobných plynů. Pokud 
je kolem břehů dost nedomrzlých 
míst, na přítoku, kolem věže u hráze, 
stačí to. Pokud je zamrzlé vše, amoni-
ak ryby přidusí. Díry už nebylo nutné 
sekat léta, to musí být led tak 13 cen-
timetrů tlustý.

Když výlovy neděláte, jezdíte 
tam jako host? 

Zvou mě, ale nemám na to obvykle 
čas. To produkční rybářství je ale dost 
odlišné od toho sportovního, které 
my provozujeme. 

Nedávno vám zloději vybrali 
chatu, že?

To byla velká rána. Pachatele ješ-
tě nedopadli. Ztratily se peníze z po-
kladny, vylomili okno, zmizel foťák. 
Navíc se to stalo v době, kdy potřebu-
jeme pořídit nové auto a zrekonstru-
ovat stavidla na chovných rybníčcích. 

Teď jste měli poprvé kromě běž-
ných podzimních závodů i  nové 
padesátihodinové.

Jak se vyvíjí vše, tak i  rybářský 
sport. Většina rybářů, kteří se věnují 
lovu větších ryb, jsou vyznavači lovu 
typu chyť a pusť. Je to regulérní sou-
těž na pomezí profesionálních sou-
těží, kdy se boduje ryba. Každý gram 
chycené ryby se počítá za bod. A jde 
i o taktiku. Někdo loví velké ryby, ně-
kdo víc malých. Všechny se zdoku-
mentují a pak pustí. Je to posun k pro-
fi závodům. 

I na klasických jarních a podzim-
ních závodech si rybáři úlovky be-
rou, ale největší trofejní ryby se 
pouští, že?

 Ta velká ryba je nekřesťansky dra-
há a špatně se shání. Proto je stano-
vená i horní míra. Nad 65 cm se kapr 
pouští. Tím se snažíme zabezpečit, 
aby byla v přehradě i osádka velkých 
ryb, které pak z hráze obdivují rekre-
anti. 

Co čeká luhačovické rybáře 
v nejbližší době?

Slovy jsme odsunuli na jaro, tak 
nás čeká vyprání a vysušení sítí, ukli-
dit sklady, snížit hladinu chovných ná-
drží. Zima jako taková slouží k eviden-
ci, kolik se prodalo povolenek, kolik 
se vylovilo ryb. Od ledna, února také 
pracujeme na organizaci závodů, od 
příštího roku bychom chtěli naběh-
nout na to, že před tradičními závody 
na jaře a na podzim by měl vždy být 
ten kaprařský maraton. 

Jak často Vy sám chodíte na 
ryby?

Já říkám, že skrz rybařinu nemám 
čas na ryby. Takže tak desetkrát do 
roka. Jsem ještě myslivec a  nemám 
ani čas na les. Ale to jsem v revíru Ka-
ňovic a Sehradic. Jsem rozený Luha-
čovjan, ale bydlím v Kaňovicích. 

Máte v rybářství následovníky?
Určitě! Mám čtyři děti, nejmlad-

ší 13, nejstarší 23 let. Mám dva klu-
ky, dvě holky. Kluci jsou rybáři, jedna 
dcera byla taky rybářka, ale teď je ve 
věku, kdy se jí „zapalujou lejtka“, tak 
toho nechala. Má teď jiné preferen-
ce (úsměv).

Všiml jsem si, že máte na ruce 
prima kérku, tedy tetování.

Ještě není dodělané. Je to letošní – 
mám tu Dianu, bohyni lovu, pod ní je 
Medúza a Kerberos.

Kromě přírody miluju historii a my-
tologii, ale bude jakoby celý rukáv. 

Co má to tetování vyjadřovat?
Možná postoj k ženským, které ně-

kdy zlobí (smích). Ale víc jak tu ruku 
si tetovat nenechám. Je to umělec-
ky zpracované, krásné. Je to i trochu 
módní záležitost, ale když se pytláko-
vi postaví dvoumetrový chlap v trič-
ku, ještě s kérkou na rameni, cosi mu 
to možná napoví…

Na pytláky jsem se chtěl také ze-
ptat. Máte jich tu hodně?

Lidé považují pytláka za člově-
ka, který loví bez patřičných dokla-
dů. Z mého pohledu je ale pytlákem 
rybář, který nedodržuje zákonné 
ustanovení. Tedy pokud loví rybu 
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nedosahující lovné délky nebo pře-
sahující horní hranici, nebo když ry-
baří v době hájení. 

Z běžného pohledu jde o ty, kdo 
nemají rybářský lístek. To je tu často?

Na přehradě je to omezený jev. Po-
tkávám je na potoce. Ten ale není tak 
hospodářský vytížený, beru to proto 
malinko benevolentněj. Udělám na 
ně trochu bu bu bu, vyženu je a po-
važuji to za vyřešené. Problém je na 
rybochovných zařízeních. Tam se 
snažím ten nešvar vymýtit. Třeba na 
Velkém Ořechově, jsem chytil během 
dvou let 15 pytláků! A to jsou jen ti, co 
jsem chytil.

O  přehradě a  přírodě mluvíte 
fundovaně. Máte i  zemědělskou 
školu nebo tak?

Od malička jsme doma chovali zví-
řata, od osmi jsem rybář, od 18 mysli-
vec, inklinuji k přírodě. Čtyři roky jsem 
pracoval u rybářského svazu jako po-
mocník hospodáře. Potom jsem sklá-
dal vyšší odborné zkoušky, které mě 
opravňují dělat práci hospodáře. 

Co jste dělal předtím?
Původně jsem vyučený kuchař-číš-

ník, takže mám blízko i k tomu ubyto-
vacímu provozu, co máme. U znalostí 
přírody záleží na snaze o  sebevzdě-
lávání. Vždy jsem si myslel, že o vodě 
vím skoro vše a o lese taky, pak jsem 
se učil na odborné zkoušky a  zjistil 
jsem, že nevím vůbec nic. Musím říct, 
že jsem byl předtím pošetilý. V příro-
dě se je pořád co učit, ale nejdůleži-
tější je úcta ke všemu živému a ocho-
ta přijmout, že jsme součástí přírody. 

Jaký je Váš zatím největší úlo-
vek?

Nejsem lovec extrémních úlovků. 
Největší byl myslím 89 centimetrů 
kapr, ten se ale nevážil. 

Kde jste byl nejdál na rybách?
V Norsku, 400 kilometrů za polár-

ním kruhem. Tam je ale rybaření jiné 
a i tu sílu přírody tam vidíte ještě víc 
a pokora k přírodě ve vás roste.  

Co se změnilo za poslední více 
než 2 roky, co jste hospodářem?

Hodně. Lidé nás bohužel stále 

vnímají s  takovým negativním pří-
lepkem z minulosti. Je pravda, že za 
minulého hospodáře bylo hlavní slo-
vo sponzor a věci se prosazovaly růz-
nými způsoby. Ten přístup se zásad-
ně změnil a  doufáme, že to zlepší 
i  pohled veřejnosti na naši činnost. 
Chceme jen dělat co nejlépe rybařinu 
a žádnou politiku nebo cokoliv jiné-
ho. A tu rybařinu ve prospěch všech. 

Jak se to projevuje? 
Třeba do propagace Luhačovic-

ké přehrady my dáme ročně sto ti-
síc. Rybářské závody jsou dobře 
známé a  dávají regionu renomé. 
I  na chatu nejezdí jen rybáři, to 
je tak polovina. Je to tu nádher-
né a  lidé na to přichází, přispívá-
me cestovnímu ruchu a  dobrému 
jménu. Snažíme se to dělat lidsky. 
Je to poctivá práce, i počet zaměst-
nanců jsme snížili ze tří na jedno-
ho, aby byly nižší náklady, a prostě 
jsme dobře hospodařili. Jen přes 
léto je kromě mě na dohodu ještě 
správce na prodej povolenek. 

Když myslivec střelí zvíře, dá mu 
z úcty větvičku. Mají něco takové-
ho i rybáři?

Ne. Ale byl bych rád, aby všichni 
rybáři tu úctu také měli, samozřejmě 
zejména k živé rybě. Je tu ale zásadní 
rozdíl mezi rybářem a myslivcem. Ry-
bář rybu uloví a teprve se rozhodne, 
zda ji zabije. Myslivec střelí a je to ne-
vratné. Respekt k přírodě je ale nutný 
v obou případech. 

Blíží se Vánoce, míváte kapra?
Někdy. Jsem kuchař, tak preferu-

ji spíš plněnou drůbeží kapsu, rybu 
mám raději párkrát za rok čerstvě vy-
taženou z rybníka. 

A  co pouštění vánočních kaprů 
zpět do přehrad?

To je největší hovadina, kapr samo-
zřejmě uhyne. Potřebuje mít na zimu 
tukové zásoby a aklimatizaci. Ta ryba 
je dva měsíce v sádkách, stresovaná, 
plus teplotní šok při té přepravě. Jed-
noznačně všem vzkazuji, když si takto 
koupí živou rybu, ať ji pak sní! K tomu 
je v tu chvíli určená.

Dívčí saxofonový orchestr opět na Pražském hradě

V  Luhačovicích vládlo krásné slu-
nečné počasí a v autobuse příjemná 
nálada. Většina z  dívek zná už rituál 
příprav a cesty na jeden z jejích nej-
významnějších koncertů roku. I v le-
tošním roce dostal soubor pozvání 
na Pražský hrad, aby vystoupil u pří-
ležitosti oslav Dne vzniku Českoslo-
venského státu. Stejně jako už mno-
hokrát v  minulosti jedou i  tentokrát 
nové členky saxofonistky, které se 
k  souboru přidaly v  letošním roce. 
Taky proto jako každý rok opakuje 

v průběhu cesty pan Schlimbach, di-
rigent a duše souboru, pravidla cho-
vání v  prostorách Pražského hradu 
a průběh celého odpoledne a veče-
ra. To je moc dobře, protože umět 
perfektně zahrát je samozřejmé, ale 
umět se k  tomu vhodně chovat, je 
bonus celého souboru. Vystoupe-
ní ve Španělském sále je pro orches-
tr velmi výjimečnou situací, protože 
zde nereprezentuje jen sebe, nýbrž 
celý Zlínský region včetně domov-
ských Luhačovic a Pozlovic.

Příprava na vystoupení je o trochu 
delší než jindy. Po příchodu a kontro-
le všech osob včetně nástrojů se dív-
ky rychle rozběhnou do šaten, ale 
vzápětí se vracejí na první zkoušku. 
Noty, pultíky a  nástroje už jsou na 
místě, ještě doladit ozvučení a už zní 
první tóny. Po pár skladbách nezbyt-
né doladění nástrojů a konečně mají 
dívky chvíli pro sebe. Nezbytný ma-
ke-up, převléct se a  opět rychle na 
jeviště. Koncert pro přicházející hos-
ty do Španělského sálu byl ochutnáv-
kou jako předkrm na svátečním stole. 
Druhá část vystoupení začne po tele-
vizním přenosu z Vladislavského sálu, 
který sledují dívky na velké obrazovce 
společně s ostatními hosty a končí až 
úderem půlnoci. Po slavnostním oka-
mžiku předání státních vyznamenání 
ve Vladislavském sále se hosté účast-
ní recepce pořádané prezidentem 
Milošem Zemanem k této příležitosti. 
Kolem souboru se stále tvoří hloučky, 

mnozí se zastavují, zdraví pana di-
rigenta, poslouchají a  usmívají se. 
Mezi velmi příjemná a  určitě neza-
pomenutelná setkání patří rozhovor 
se zpěvákem Václavem Neckářem 
nebo ministrem obrany Martinem 
Stropnickým, ale také s bývalým pre-
zidentem Václavem Klausem či s  ji-
nými pozvanými hosty, kteří už měli 
příležitost Dívčí saxofonový orchestr 
slyšet a rádi se k panu Schlimbacho-
vi hlásí a  obdivují takovou originál-
ní možnost reklamy pro Zlínský kraj 
i lázně Luhačovice. 

A jen poznámka na konec. Jak do-
káže hudba spojit lidi přes celé jejich 
názorové spektrum, bylo vidět v ten-
to večer snad častěji než jindy. O to 
více si soubor váží vystoupení při 
této příležitosti, které se realizovalo 
za podpory kanceláře hejtmana kra-
je či jejich domovského města.

Mgr. Marie Pegnerová  

Povinnosti občanů týkající se  
bezpečnosti státu – projektové dny  
v ZŠ

Ve čtvrtek 5. 11. a v pátek 6. 11. 
2015 proběhly na naší škole pro-
jektové branné dny, které objas-
nily žákům problematiku přípra-
vy občanů k obraně státu. 

Ve čtvrtek se uskutečnil bran-
ný den pro 6. ročník. Krajské vo-
jenské velitelství Zlín připravilo 
čtyřhodinový program. V prvních 
dvou vyučovacích hodinách ab-
solvovali žáci přednášku s  teo-
retickou částí a  pak následovala 
praktická část, kde si vyzkoušeli 
protichemický oblek,  vojenskou 
výzbroj i  střelbu na střeleckém 
trenažeru.

V  pátek proběhl branný den 
pro 7. ročník. Centrum branných  

aktivit ve spolupráci s  Brannou 
mládeží ČR si připravilo šestiho-
dinový program. První čtyři vy-
učovací hodiny strávili na před-
náškách s  tematikou – systém 
armády ČR, povinnosti občana, 
bezpečnostní prostředí ČR a  his-
torie. Pak následovala atraktivní 
praktická část – střelba ze vzdu-
chovky, hod granátem na cíl, pře-
kážková dráha v ochranné masce 
a taktická příprava s použitím air-
softu a laseru.

Všechny žáky branné dny zau-
jaly a  odnesli si z  nich cenné in-
formace.

 Ing. L. Peléšková

Folklorní muzikál Moravský advent
Folklorní soubor Leluja, Luha-

čovské Zálesí se rozhodl podpo-
řit tradiční předvánoční hudební 
benefici Charity Luhačovice. V pá-
tek 4. prosince vystoupí v koste-
le sv. Rodiny Luhačovice v  18.00 
a  bude se kromě hudby a  zpěvu 
i na co dívat. 

Ještě než zapálíte druhou advent-
ní svíčku, nalaďte se na dobu advent-
ní a nadcházející vánoční čas. Předvá-
noční čas je nejen časem přípravy na 
Vánoce, ale také časem štědrosti a be-
nefice. Charita Luhačovice Vám díky 
folklornímu souboru Leluja nabízí 
prožít příjemný večer se vzpomínkou 
na moravské kořeny a tradice. V kos-
tele sv. Rodiny tak proběhne v pořa-
dí již osmý benefiční koncert. Vstup-
né na tuto událost je dobrovolné a její 

výtěžek chceme použít na podporu 
charitní pečovatelské služby a  pod-
pořit tak její další činnost.

Na „folklorní muzikál“ Vás také zve 
umělecká vedoucí folklorního sou-
boru paní Eva Janíková a  k  celému 
benefičnímu počinu dodává: „Kom-
ponovaný pořad Moravský advent 
jsme připravili speciálně pro Benefič-
ní koncert pro Charitu Luhačovice. Ná-
vštěvníci koncertu uslyší nejen skladby 
duchovní, které zpívali naši předkové, 
ale i dávno zapomenuté balady, které 
jsme si dovolili ztvárnit i vizuálně. Di-
váci se dozvědí příběh o  krásné pan-
ně Ulijáně či o svaté Dorotě. V poslední 
části koncertu máme připraveny lido-
vé kolednické písně z Moravy.“

Anna Martincová
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Prestižní certifikát pro ZŠ Luhačovice
V  posledních letech nenápad-

ně mizí zahrady, a  proto jsme se 
na jaře roku 2015 se žáky ZŠ v pra-
covních činnostech rozhodli získat 
certifikát přírodní zahrady. Nejdů-
ležitější tři kritéria zahrada splňo-
vala, a  to – nepoužívání umělých 
minerálních hnojiv, nepoužívá-
ní pesticidů, herbicidů a  chemic-
kých postřiků, nepoužívání rašeli-
ny k úpravě půdy.

Další prvky, které v zahradě ne-
smí chybět, jsme tvořili v  hodi-
nách pracovních činností.  Díky 

ochotě a nadšení malých i velkých 
na zahradě vznikal záhon s bylin-
kami, záhon s  okrasnými trvalka-
mi, domečky pro zvířátka atd.

Naše zahrada získala certifikát 
PŘÍRODNÍ ZAHRADY 29. 6. 2015. 
Produkuje čerstvé a zdravé potra-
viny, které využíváme v hodinách 
domácnosti, umožňuje žákům re-
laxovat, je estetická a  pestrá a  je 
místem poznávání a  učení se pří-
rodním procesům. 

Ing. L. Peléšková

Rekonstrukce ul. Dr. Veselého
První práce a  přípravy na rekon-

strukci ul. Dr. Veselého, která byla 
z  důvodu nevyhovujícího stavu této 
pěší zóny nevyhnutelná, byly zaháje-
ny v roce 2004. 

Projektová dokumentace během 
příprav doznala mnoha změn a úprav. 
Dalším faktorem bylo čekání na mož-
nost získání dotace. Smlouva o přidě-
lení dotace byla podepsána v červenci 
2014.      Rekonstrukci realizovala na zá-
kladě výběrového řízení firma SATES 
MORAVA, spol. s r. o., Valašské Meziříčí. 

Projektantem stavby byla firma 
UPOSS, spol. s  r. o., Luhačovice, za-
stoupená hlavní projektantkou Ing. 
Janou Semelovou a  architektem  
Ing. arch. Ladislavem Semelou. 

Výrazným prvkem je stěna pamě-
ti zobrazující významné návštěvní-
ky, příznivce a  budovatele luhačo-
vických lázní. O  obsahovou náplň 
a  grafické ztvárnění stěny paměti 
se nejvíce zasloužili manželé Blanka 
a František Petrákovi.

Rekonstrukce zahrnovala výmě-
nu všech inženýrských sítí (vodovod 
včetně přípojek, plynovod včetně pří-
pojek, dešťová kanalizace), veřejné 
osvětlení, přeložku minerální vody, 
přeložení části kabelů O2, přemístě-
ní veřejného telefonního automa-
tu včetně sítí, statické zajištění svahu 
a rekonstrukci části opěrné zdi a vý-
stavbu nové opěrné zdi, kompletní 
výstavbu nové komunikace a  scho-
diště, výsadbu zeleně a osazení nové-
ho mobiliáře. 

Celkové náklady činily přes 35 mil. Kč 
(stavební práce cca 30,5 mil. Kč), při-
čemž dotace z  fondů Evropské unie 
činila cca 24,6 mil. Kč. Žádost o dotaci 
byla podána v říjnu 2013. 

Práce byly zahájeny 1. 4. 2014 s tím, 
že v  období hlavní lázeňské sezony 
(od konce června do začátku září 2014) 
byla stavba přerušena.

K hodnocení průběhu stavby:
Vedle hlavního cíle vybudo-

vání nové komunikace a  zlepšení 

Otto Serényi – moravský zemský hejtman
Pro ty, kteří nestihli v  luhačo-

vickém muzeu navštívit výstavu 
„Ve znamení tří deklarací – šlech-
ta v  letech nacistického ohrožení 
československého státu“, přiná-
šíme text spoluautorky výstavy 
Dity Jelínkové, který se vztahuje 
k  osobnosti posledního předsta-
vitele luhačovického velkostatku 
Aloise Serényiho. 

Šlechta v  letech nacistického 
ohrožení československého státu 

Nátlak na šlechtu k  přijetí ně-
mecké národnosti

Případ Serényi
Po vzniku protektorátu Čechy 

a  Morava nacisté na mnohé přísluš-
níky šlechtických rodin vytvářeli sil-
ný nátlak, aby se přihlásili k němectví 
a  stali se říšskými státními přísluš-
níky, a  to bez ohledu na národnost, 
k níž se hlásili v době první republiky. 
Vlastenečtí šlechtici byli stavěni před 
rozhodnutí, zda nátlaku proti své-
mu přesvědčení podlehnout, nebo 
nacistické moci odporovat a  ohro-
zit tak své rodiny, rodové majetky 
a  své zaměstnance. Více než osm-
desát příslušníků šlechtických rodů 

protestovalo důrazně proti takovému 
postupu okupačních úřadů, který byl 
vyvíjen kromě dalších na Aloise Seré-
nyiho (Lomnice u Tišnova a Lázně Lu-
hačovice), Josefinu Podstatskou-Lich-
tensteinovou (Telč a  Velké Meziříčí), 
Alfonse Paara (Bechyně), Hugo Salm-
-Reifferscheidta (Rájec nad Svitavou), 
Alexandra Kálnokyho (Letovice) i dal-
ší. V  prohlášení, které sepsali v  září 
1939, důrazně deklarovali, že se hlásí 
k českému národu, s nímž budou sdí-
let osud. Jedním ze signatářů daného 

prohlášení byl i  Alois Serényi. Alois 
Serényi se narodil 13. září 1893 v Lu-
hačovicích. Dostalo se mu české vý-
chovy i vzdělání. Již roku 1919 se hlá-
sil do služeb československé armády. 
V prvorepublikových sčítáních lidu se 
s celou rodinou hlásil k české národ-
nosti. V září 1939, po vzniku protekto-
rátu Čechy a Morava, se připojil k sig-
natářům prohlášení české šlechty, 
kde deklaroval svou věrnost českému 
národu. Přesto byl nucen změnit svou 
českou národnost a přihlásit se k říš-
ské státní příslušnosti. Počátkem září 
1940 bylo gestapem zatčeno šest ob-
čanů Luhačovic, včetně správce a les-
ního rady velkostatku, učitele i člena 
ilegální organizace Sokola v Luhačo-
vicích, a  umístěno do vazby v  Uher-
ském Hradišti. Alois Serényi podle 
svědectví samotných zatčených „na-
sadil vše“, aby je zachránil. Po dlou-
hém vzdorování však podlehl nátlaku 
nacistických úřadů a ve snaze zachrá-
nit životy místních občanů podepsal 
pět dní po jejich zadržení přihlášku 
k  říšské státní příslušnosti. Po deseti 
dnech byli všichni zatčení díky jeho 
zásahu z vězení propuštěni. Podařilo 
se mu rovněž z pozice člena předsed-
nictva Lázní Luhačovice udržet jejich 

českou správu a  zabránit tak jejich 
poněmčení. Alois Serényi i  nadále 
projevoval ryze české postoje a jeho 
vynucená přihláška k  říšské státní 
příslušnosti nezměnila nic na jeho 
smýšlení. I  proto mu po skončení 
války okresní národní výbor v Uher-
ském Brodě v červnu 1946 udělil pro-
zatímní osvědčení o zachování stát-
ního občanství a v červenci 1946 mu 
vydal osvědčení o národní spolehli-
vosti, které však ministerstvo vnitra 
– patrně v důsledku stížností místní 
KSČ – v březnu 1947 odmítlo bez ná-
ležitého odůvodnění potvrdit. Proti 
tomuto postupu podal Alois Serényi 
stížnost u Nejvyššího správního sou-
du a v říjnu 1947 byl ministerstvem 
vnitra přiznán odkladný účinek. Až 
do uchopení moci komunisty o  ní 
ale nebylo rozhodnuto. Soudní říze-
ní zabývající se Serényiho stížností 
nebylo nikdy ukončeno, neboť Nej-
vyšší správní soud po únoru 1948 
přerušil činnost a později byl komu-
nisty zrušen.

Mgr. Dita Jelínková,
Ústav pro studium 
totalitních režimů,

Praha 2014

celkového vzhledu pěší zóny bylo sna-
hou obnovit všechny inženýrské sítě. 
Protože to nebyly dodávky v  rám-
ci stavby, ale samostatné dodávky fi-
nancované vlastníky těchto sítí – VaK 
Zlín a  provozovatel Moravská vodá-
renská, RWE – nový plynovod a  pří-
pojky, kabelová síť Orthodox, jednalo 
se o velmi náročnou koordinaci prací. 
Přestože bylo zájmem města obnove-
ní těchto sítí, stávalo se, že došlo k ne-
dodržení termínů ze strany investorů 
sítí nebo podmínky realizace nedovo-
lily provádění souběžných prací. Na 
průběh stavby, na vícepráce a také na 
prodloužení termínu dokončení mělo 
vliv hodně faktorů – problémy při 
zemních pracích při uložení sítí, nedo-
statečná únosnost podloží, upřesňo-
vání projektové dokumentace a změ-
ny v projektové dokumentaci – tvary 
opěrných zdí, místo česaného betonu 
u vstupů do budov tmavá žula, místo 
schodiště mezi poštou a  spořitelnou 
česaný beton apod.

V  souvislosti s  ukončením rekon-
strukce ul. Dr. Veselého schválila Rada 
města Luhačovice „Pravidla pro jed-
notný vizuální styl restauračních za-
hrádek v ul. Dr. Veselého, Luhačovice“. 
Dle aktuálního postupu prací moh-
li jednotliví provozovatelé restaurací 
a kaváren umísťovat na nově vydláž-
děné komunikaci své restaurační za-
hrádky s  posezením. Byl instalován 
nový mobiliář (lavičky, koše, květináče, 
2 pítka), osazeno nové dopravní zna-
čení a znovu umístěny vitríny a infor-
mační mapy, které nově naleznete na 
opěrné zdi na začátku ul. Dr. Veselého. 

Od 4. července 2015 bylo znovu 
otevřeno nové veřejné WC v budově 
vedle pošty.

V  měsících dubnu a  květnu 2015 
proběhlo mnoho jednání všech za-
interesovaných stran, vedení města 
a  rady města o  posunu termínu do-
končení. Následně bylo toto předlože-
no zastupitelstvu. Termín pro dokon-
čení stavebních prací byl prodloužen 
do 31. 7. 2015. Závěr stavby a násled-
né předání včetně veškeré dokumen-
tace však dodavatelská firma nezvlád-
la. Termín pro protokolární předání 
díla byl 17. 8. 2015, ale k podpisu pro-
tokolu o předání a převzetí díla došlo 
až 26. 10. 2015.

A bohužel na základě různých vad 
musí město některé věci ihned rekla-
movat. Po předání díla bylo obnoveno 
kolaudační řízení a probíhá závěrečné 
vyúčtování dotace. Stavební činnost 
způsobila místním obyvatelům, ná-
vštěvníkům i  provozovatelům služeb 
v ulici Dr. Veselého velkou řadu kom-
plikací, ale nově rekonstruovaná pěší 
zóna jim snad tyto nesnáze vynahradí.

Přesto se všem za tyto komplikace 
spojené se stavbou omlouváme a dě-
kujeme za trpělivost.

Ing. Jiří Šůstek, vedoucí odboru  
správy majetku

Projekt je spolufinancován z  pro-
středků Evropské unie, Evropského fon-
du pro regionální rozvoj, v rámci Regio-
nálního operačního programu Střední 
Morava (podoblast podpory 3.1.1 Inte-
grovaný rozvoj cestovního ruchu).



Kultura 

Pátek 4. 12. • 9.00–17.00 • nám. 
28. října 
Jarmark / Vánoční řemeslný jarmark 

Pátek 4. 12. • 18.00 • kostel svaté 
Rodiny 
Benefiční koncert pro charitu 

Sobota 5. 12. • 19.00 • MěDK Elektra, 
Rondo
Vánoční koncert s Korunkou 
Luhačovice

Úterý 8. 12. • 18.00 • MěDK Elektra, 
Rondo 
Vánoční koncert ZUŠ 

Středa 9. 12. • 18.00 • Lázeňské 
náměstí
Česko zpívá koledy 

Pátek 11. 12. • 19.30 • Alexandria, 
night club 
Vánoční nálady / Vojtěch Szabó (klá-
vesy) a Roland Hamaj (zpěv)

Pátek 18. 12 • 16.00 • MěDK Elektra, 
kinosál 
Vánoční hvězda / Divadlo Scéna Zlín

Pátek 18.12. • 19.00 • MěDK Elektra, 
Rondo
Schola Gregoriana Pragensis

Sobota 26. 12. • 16.00 • kostel 
svaté Rodiny 
Živý betlém 

Neděle 27. 12. • 19.00 • MěDK 
Elektra, kinosál 
Tenkrát v Chicagu / Divadlo Jed-
nou za rok?

Neděle 27. 12. • 19.30 • Alexandria, 
night club
Večer poslechových melodií

Neděle 27. 12. • 19.30 • Palace, kavárna 
Taneční večer / Vivian Band

Neděle 27. 12. • 19.30 • Morava, 
kavárna
CM Dolňáci 
  
Pondělí 28. 12. • 15.00 • Hala Vincentka 
Komorní orchestr z Kopřivnice

Pondělí 28. 12. • 19.30 • Palace, 
kavárna
Strážnická cimbálová muzika

Pondělí 28. 12. • 19.30 • Alexandria, 
night club
Amoroso Radima Schwaba

Pondělí 28. 12. • 19.30 • Morava, 
kavárna
DJ Anders  

Úterý 29. 12. • 15.00 • Hala Vincentka 
Krojovaný ženský pěvecký 
sbor Tetky z Kyjova, krojovaný 
mužský pěvecký sbor z Boršo-
va a cimbálová muzika Stužka 

Úterý 29. 12. • 19.00 • vinárna Domino
DJ Kalus

Úterý 29. 12. • 19.30 • Palace, kavárna 
To nejlepší ze světa operety 
a muzikálu / Účinkují: M. Vitková, L. Bar-
tolšicová a M. Čížek

Úterý 29. 12. • 19.30 • Alexandria, 
night club 
Showband Pavla Březiny

Úterý 29. 12. • 19.30 • Morava, 
kavárna 
DJ Anders

Středa 30. 12. • 19.30 • Lázeňské 
divadlo 
Do ložnice vstupujte jednot-
livě 
Obsazení: K. Špráchalová, L. Vaculík,  
M. Zounar, A. Gondíková, J. Birgusová,  
F. Tomsa, Z. Pantůček, O. Želenská, V. Žehrová

Čtvrtek 31. 12. • 19.00 • Společenský 
dům 
Silvestrovská oslava / Pavel Vítek, 
Aleš Cibulka, Marathon Band Dušana Matho-
na, Showband Pavla Březiny, Vivian Band, 
Varmužova cimbálová muzika, fotoateliér, 
Mmalování na obličej, novoroční ohňostroj

Pátek 1. 1. • 15.00 • kostel svaté 
Rodiny 
Novoroční koncert / Marek Zvolá-
nek, trubka, Iva Kramperová, housle, Pavel 
Svoboda, varhany, Barocco sempre giovane

Kino prosinec

Neděle 6. 12. • 16.00 
Malý princ
Animovaný Francie, 2015

Čtvrtek 10. 12. • 19.00 
Monty Python 
a Svatý Grál 
Komedie VB, 1975

Pátek 11. 12. • 19.00 
Trable o Vánocích
Komedie USA, 2015

Sobota 12. 12. • 18.00 
Jindřich V. / záznam představení Royal 
Shakespeare Company z Shakespearova rod-
ného města Stratfordu nad Avonou.
Historický VB, 2015, vstupné 200/250 Kč

Čtvrtek 24. 12. • 10.00 
Malý princ
Animovaný Francie, 2015

Úterý 29. 12. • 19.00 
Star Wars. Síla se probouzí 
Dobrodružný USA, 2015

Středa 30. 12. • 19.00 
Trable o Vánocích 
Komedie USA, 2015

Akce DDM

Pátek 4. 12. • 15.30 • nádvoří zámku
Průvod andělů
V průvodu jsou vítáni všichni andělé ve vlast-
ních kostýmech i s lucernami/lampiony a ob-
rázkem svého anděla, kterého odevzdáme 
u radnice v andělské galerii. 

Sobota 5. 12. • 9.00 • SC Radostova
Mikulášský den
Vystoupení zájmových kroužků DDM Luha-
čovice, sportovní a tematické soutěžení s Mi-

kulášem, andílkem a čerty, s odměnami, flor-
balový turnaj pro žáky, rehabilitační cvičení 
pro dospělé, žáky, studenty SŠ, turnaj v sálo-
vé kopané – dorost a dospělí. Vstup do sálů 
SC Radostova pouze v čisté obuvi se světlou 
podrážkou.

Pátek 18. 12. • 19.00 • zámek
Odpočinkový hudební pod-
večer
S sebou: přikrývku, pohodlné oblečení, po-
platek: 80 Kč/osoba. Přihlášky do 16. 12. 

Pondělí 21. 12. • 15.30 • tělocvična ZŠ
Florbalový turnaj 
Turnaj pro žáky 4.–7. třídy ZŠ. Přihlášky týmů 
3+1 do 16. 12. Startovné 30 Kč/hráč. 

KLUB

Denně od 14.00 do 16.00
Program pro děti a mládež  
v klubovnách DDM Luhačovice, 
deskové, karetní a stolní hry (fotbálek, kuleč-
ník,…), X – BOX v Klubu 

Pondělí, úterý, středa od 9.00 do 11.00 
klubovny DDM

KLUBÍK

Program v Klubíku (členové zdarma, 
ostatní 20 Kč)

Středa 2. 12. od 10.30 do 11.00
Výtvarné tvoření 

Středa 9. 12. od 10.00 do 10.30
Pohybový program 
 
V měsíci prosinci proběhnou: vánoční vý-
ukové programy pro žáky ZŠ, mikulášská 
nadílka pro MŠ Dolní Lhota a MŠ Horní 
Lhota, MŠ Vlčnov 8. 12. vystoupení vybra-
ných kroužků DDM Luhačovice v domově 
pro seniory 

Bližší informace naleznete na podrob-
ných plakátech. Tel.: 577 131 686, 736 
487 999, www.ddmluhacovice.cz 

SAS

Pátek 4. 12. • 13.00 • Galerie Elektra
Výroba papírových ozdob

Středa 9. 12 • 18.00 • Lázeňské 
náměstí
Česko zpívá koledy

Čtvrtek 10. 12. • 17.00 • Muzeum
Jan Jakub Ryba: Česká mše 
vánoční

CHARITA SVATÉ RODINY

2. 12.  STRAHOV: Sváteční slovo 
  s P. Stanislavem Trčkou
7. 12.  Sváteční slovo / 
  P. Stanislav Trčka
9. 12.  STRAHOV / PharmDr. Eva Valen-  
  tová / Deprese a kognitivní 
  poruchy ve stáří, beseda
14. 12. Výtvarné dílničky, vánoční 
  dekorace
16. 12. STRAHOV / Adventní a vánoční  
  zvyky v našich i jiných kulturách  
  / Helena Talašová
21. 12.  Vánoční recepty, pečeme 
  vánočky 

Programy v prostorách denního stacioná-
ře Charity Luhačovice, Hradisko 100, a ve vile 

Strahov (Pražská čtvrť, Holubyho 383) od 9.30 
do 11.30, vstup 20 Kč.

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

Akce TJ Slovan a TJ Sokol

Sobota 12. 12. • 16.00 • klub Sokolka
Sokolská vánoční besídka 
s programem 
od 15.00 zdobení vánočního stromku

Sobota 12. 12. • 19.30 • klub Sokolka
Divadlo Schod, Valašské Me-
ziříčí
nejznámější pohádky humorně: Zlatovláska, 
O Budulínkovi, O koblížkovi.

Čtvrtek 24. 12. 
Štědrovečerní běh 

Čtvrtek 24. 12. • 14.00 • lyžařská chata
Vánoční setkání

Sobota 26. 12. • 20.00 • klub Sokolka
Oldies party

Sobota 26. 12. • Pozlovice
Štěpánský běh  

Středa 30. 12. • 13.00 • SC Radostova
Turnaj rodinných dvojic v ku-
želkách

Pátek 15. 1. • večer klub Sokolka
Lední kino / film Kalamita

Sobota 6. 2. • sokolovna
Šibřinky

Neděle 7. 2. • sokolovna
Dětské šibřinky

Úterý 9. 2. • sokolovna
Pochovávání basy

20. REPREZENTAČNÍ  
LÁZEŇSKÝ PLES  
V LUHAČOVICÍCH
Sobota 30. ledna 2016 od 19.30 hodin,
Společenský dům

K TANCI A POSLECHU HRAJÍ
Septet Plus Dalibora Kaprase – velký sál
Caroline Band – koncertní sál
Marathon Band Dušana Mathona – vinár-
na Domino
Cimbálová muzika Korečnica - salonek

HOSTÉ VEČERA
Petra Janů
Dalibor Janda & Jiřina Jandová
Bee Gees revival
Tam-Tam Batucada
Tradición Grupo de Baile
Taneční škola A.&A. Mědílkovi

VEČEREM PROVÁZÍ
Jan Čenský

REZERVACE A PRODEJ VSTUPENEK:
Lázně Luhačovice, a. s., kulturní oddělení
Telefon: 577 682 220, 724 585 773
E-mail: kultura@lazneluhacovice.cz

Akce v knihovně

pátek 11. 12. 2015 od 9.00 do 17.00
Vánoční tvoření
pečení perníčků, výroba drobných vánočních 
ozdob a přáníček
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Premiéra Art film Skutečný příběh Bio senior Film a kniha Filmásek
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Vánoční dárek 
pro Vás

30% sleva na luxusní komplet-
ní ošetření pro zralou pleť

30% sleva na inovační liftingové ošet-
ření na vyhlazení a omlazení ple-
ti s použitím  svalové stimulace.

+420 730 822 195
Permanentní make-up

10 až 20% slevy
Prodlužovaní a trvalá na řasy.

+420 606 208 711

AMP visage Luhačovice

Bazárek 
vánočního cukroví

4. neděli adventní po mších svatých 20. 12. 
Bazárek spočívá v napečení a na-

bízení cukroví ostatním.
Kdo chce, může věnovat něco „dob-

rého“ z vlastní výroby.

Neděle 20. 12. 2015
9:30 a 11:30 předsálí kostela sva-

té rodiny v Luhačovicích
9:00 a 11:00 v kostele sv. Martina v Pozlovicích

10:00 v kostele sv. Dionýsia v Horní Lhotě
11:30 v kostele Panny Marie Kar-

melské v Dolní Lhotě

Sběr těchto výrobků bude probíhat v pátek 
18. 12. od 9.00 do 17.00 v Obchůdku u kostela.

Těšíme se na Vaše příspěvky, dobrou vůli 
podpořit touto sbírkou naši činnost a dě-

kujeme všem, kdo se zúčastní.
Charita Svaté rodiny Luhačovice

Tiráž: Periodický tisk územního samosprávného 
celku.Vydavatel a  kontakty na redakci: Městský 
dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková 
organizace, Masarykova 950, 763 26 Luhačovi-
ce, IČ: 00373281, DIČ: CZ 00373281, tel.: 577 133 
980, e-mail: luhainfo@mdkelektra.luhacovice.cz. 
Měsíčník. Odpovědná redaktorka a autorka ne-
podepsaných článků: Hana Slováková. Fotogra-
fie: Jan Dostál. Grafické zpracování a tisk: Joker, 
spol. s  r. o. Vydávání povoleno. Číslo registrace: 
MK ČR 11027. Toto číslo vychází 1. 12. 2015.

Tiráž



ALEXANDRIA                     Spa & Wellness hotel

akce platí do 31.1.2016
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Další články, rozhovory, videoreportáže sledujte na www.luhacovice.cz

Přejděte k nám 
a získejte 3 měsíce 
internetu zdarma

www.avonet.cz

Internet až 40 Mb/s, od 259 Kč

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

Pronajmu prodejnu 
v Bojkovicích 50 m2. 

Více na tel.: 774 355 008.


