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Vážení spoluobčané!

Nastává nejkrásnější období v roce – doba adventní. Roz-
svěcování vánočního stromu a mikulášský jarmark spolu  
s charitativním koncertem v kostele svaté Rodiny se staly tra-
dicí a neodmyslitelnou součástí vánočních svátků. Těší mne, 
že ani letos tomu není jinak.

Navíc se naše město „oblékne“ do nového. Město Luha-
čovice prostřednictvím Technických služeb pořídilo novou 
vánoční výzdobu. Jistě jste si všimli, že fontána u kruhové-
ho objezdu v centru města září modrobílými světýlky, kte-
ré připomínají ledovou fontánu a sněhové koule. Také nová 
promenáda i náměstí u pošty má novou světelnou výzdobu  
a jistě zpříjemní zimní procházky směrem do lázní. Věřím, že 
najdete čas a nenecháte si ujít kouzlo zimních procházek na-
ším krásným městem.

Každý rok si připomínáme, že Vánoce nejsou o tom, ko-
lik peněz utratíme za dárky, kolik druhů cukroví  

 
upečeme, na kolik způsobů připravíme kapra či krocana. I když 
se nás o tom snaží přesvědčit jak média, televize, rozhlas, tak  
i různí prodejci, obchody, a nebo obchodní řetězce. O Vánocích 
by se dalo říci, že je to svátek či oslava rodiny, domova. Slova po-
hoda, porozumění charakterizují domov, což by mělo být cílem 
přípravy na Vánoce a samotných svátečních dní. Připomínej-
me si tedy v tomto čase, jak jsou pro nás důležití naši blízcí, jak 
je důležité teplo domova, rodinné zázemí. Vnímejme podsta-
tu těchto slov, aby se nestaly prázdnou frází. Každý člověk, ať je 
mladý, nebo starý, potřebuje mít domov. Zázemí. 

Vážení spoluobčané!
Přeji Vám klidné a pohodové prožití doby adventní. Plno 

krásných zážitků ze setkání s přáteli, známými. Přeji Vám zdra-
ví. Přeji Vám, aby nový rok 2018 byl pro Vás příznivý, splnily se 
Vám Vaše sny i novoroční přání.

Vaše starostka
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Dívčí saxofonový orchestr opět na Pražském hradě  
Dne 28. října předal prezident 

České republiky Miloš Zeman na 
Pražském hradě vybraným osob-
nostem státní vyznamenání. Již 
několik let tuto nejvýznamnější 
společenskou událost na recepci 
ve Španělském sále doprovází Dív-
čí saxofonový orchestr z  Luhačo-
vic. Slavnostní recepce se zúčastni-
lo mimo všech oceněných i mnoho 
dalších osobností našeho kulturní-
ho a  politického života, jako Šte-
fan Margita, Karel Loprais, Jaro-
mír Nohavica, Martina Sáblíková 
a  další. Překvapením večera bylo 
setkání se slovenským předsedou 

vlády Robertem Ficem, bývalým 
prezidentem Václavem Klausem 
a  předsedou US Pavlem Rychet-
ským. Kolem souboru se stále tvo-
řily hloučky, mnozí se zastavova-
li, aby si soubor vyfotografovali, 
zdravili se s  dirigentem Vladimí-
rem Schlimbachem, posloucha-
li a mnohé páry tančily. Na konec 
večera přišlo další pozvání soubo-
ru na tuto akci, což dokazuje, jak 
hudba spojuje lidi i přes jejich ná-
zorové spektrum. V tento večer to 
bylo vidět snad častěji než kdy jin-
dy. Byla to vzorná reprezentace 
Zlínského kraje.

Senioři si užili tradiční setkání s kulturním programem  
Vystoupení dětí z  kroužků DDM 

Luhačovice, pásmo folklorního sou-
boru Malé Zálesí nebo stylový tanec 
skupiny Crazy Flappers z okrašlova-
cího spolku Calma. To vše a  třeba 
také pěvecké vystoupení žáků ZŠ  
a ZUŠ Luhačovice bylo k  vidění  
14. listopadu v  kulturním domě 
Elektra na tradičním podzimním se-
tkání seniorů z Luhačovic, Kladné 
Žilína, Polichna a Řetechova.

Na akci, kam své starší občany 
jako obvykle pozvalo město, sa-
mozřejmě bylo pro každého při-
praveno i  dobré víno a  další ob-
čerstvení, stejně tak ale nechyběla 
skvělá nálada a  radost z  opětov-
ného setkání. Seniory pozdravili 
starostka Marie Semelová a  mís-
tostarosta Radomil Kop, kteří se 
akce rovněž účastnili a po oficiál-
ním programu si s mnohými obča-
ny popovídali. Představitelé měs-
ta během oficiální části setkání 
také seznámili občany s  akcemi 
a  plány města na nejbližší obdo-
bí. Stejně jako předsedkyně vý-
boru zastupitelstva pro občanské 

záležitosti Zdeňka Pančochová se-
niorům i  popřáli k  blížícím se vá-
nočním svátkům. Všichni tři rov-
něž vylosovali výherce bohaté 
tomboly, která byla pro příchozí 
také připravena. 

Součástí programu bylo jako 
obvykle i ocenění občanů, kteří se 
ve městě a  místních částech nej-
příkladněji starají o  květinovou 
výzdobu svých balkonů a předza-
hrádek. Vítězové byli jako v před-
chozích letech vybráni místním za-
hrádkářským svazem. Vybrat ale, 
kdo má nejpěknější květinovou 
výzdobu balkonů a  předzahrá-
dek, prý není úplně jednoduché. 
„Ono je to celkem časově složité. Sle-
duje se to dlouhodobě a pak se vy-
bere komise, která i několik dní ob-
jíždí městem a  sleduje ty balkony 
a  předzahrádky. Hodnotí se samo-
zřejmě trochu osobním způsobem, 
protože nějakou šablonu by bylo 
na toto složité hledat,“ pozname-
nal předseda luhačovických za-
hrádkářů Dalibor Petrželka. A kdo 
tedy měl přes letošní letní sezonu 

nejkrásněji květinově vyzdobené 
balkony a  předzahrádky? V  letoš-
ním roce byli vybráni v  kategorii 
předzahrádky: Anežka a  Jaroslav 
Bláhovi z  Luhačovic, Dana a  Alan 
Pakhoferovi z  Luhačovic a  Jarmi-
la Golešová z  Kladné Žilína. V  ka-
tegorii balkony byli oceněni: Ale-
na Mikulášková z  Luhačovic, Věra 
Adámková z  Polichna a  Olin Kraj-
ča z Polichna. 

Na setkání v  Elektře nechybě-
li kromě zahrádkářů samozřejmě 

ani členové a  členky luhačovic-
kého Spolku aktivních seniorů. 
Předsedkyně SAS Pavla Zicho-
vá pozvala ostatní přítomné, aby 
se, pokud ještě nejsou členy SAS, 
přidali k pravidelnému společné-
mu setkávání a aktivnímu trávení 
času. Seznámila všechny s  akce-
mi, které spolek pořádá, a podě-
kovala také městu za podporu 
jeho činnosti. 

Nikola Synek

Myslivci už podeváté pořádali Svatohubertskou noc  

Oblíbená zábava s hudbou k tan-
ci i  poslechu, s  nabídkou skvělých 
zvěřinových jídel a  bohatou zvě-
řinovou tombolou se 11. listopa-
du konala v  MěDK Elektra. Pořádal 
ji jako obvykle místní myslivecký 
spolek, který také tentokrát stylo-
vě vyzdobil celý sál nejen chvojím, 

ale i celými smrčky a loveckými tro-
fejemi. Na letošním ročníku zahrál 
v hlavním sále nejrůznější písně po-
pulární hudby Rivieras Show Band 
a  v salonku se pak představil zlín-
ský dixieland Jazzzubs, takže lidé si 
i tentokrát mohli vybrat, jakou hud-
bu preferují nebo na kterou si právě 

chtějí zatancovat. Na akci mnozí 
míří i  kvůli oblibě zvěřinového jíd-
la nebo tombole. „Ta byla letos opět 
bohatá, bylo 151 cen, z toho zvěřino-
vých asi třetina. První cena byla da-
něla, tedy samice od daňka, další rov-
něž, pak bylo možné vyhrát dančata 
a  také byla v  tombole jedna rarita, 
a to divoký krocan,“ nastínil předse-
da luhačovických myslivců Martin 
Šaroun. Myslivci samozřejmě pře-
devším pečují o les a zvěř a pořádá-
ní zábavy nebo možnost lovit zvěř 
jsou jen pomyslnou odměnou za 
jejich činnost. V  posledních letech 
ale prý myslivci bojují s  tím, že je-
jich členská základna stárne a  ne-
daří se příliš zajistit zapojení mlad-
ší generace. „V našem spolku je nás 
asi 25, přitom průměrný věk je přes 
59 let,“ poznamenal Šaroun. Mlad-
ší generace, které dnes lákají po-
čítače a  bohatá nabídka aktivit, se 
tak prý oslovují složitě. Přesto se 

luhačovičtí myslivci snaží mladé za-
ujmout. „Každoročně pořádáme pro 
žáky ZŠ i pro mateřskou školu odpo-
ledne, kde je seznamujeme se zása-
dami myslivosti a  ochrany přírody, 
s  místními skauty vždy pořádáme 
jarní úklid okolí města od odpadků, 
spolupracujeme i  s DDM při Týdnu 
mobility. V listopadu také máme od-
poledne pro děti z družiny s odměna-
mi za to, že se účastnily sběru kašta-
nů,“ dodal Šaroun. Děti ze ZŠ se 
rovněž podílely svými tematickými 
výkresy i na výzdobě sálu pro letoš-
ní Svatohubertskou. Takže to snad 
do budoucna s perspektivou luha-
čovických myslivců nebude tak čer-
né a přece se k nim v příštích letech 
ona mladá krev přidá a o myslivost 
i  konání dalších Svatohuberstkých 
nocí v  Luhačovicích se nebudeme 
muset strachovat. 

Nikola Synek
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zprÁVY z raDNIcE

zprávy z 19. schůze rady města Luhačovice konané 18. 10. 2017

RML schválila:
•	 vypsání výběrového řízení na ve-

řejnou zakázku malého rozsahu 
„Městský kamerový monitorova-
cí systém Luhačovice – kamero-
vý bod Vltava“ a zaslání výzvy na 
podání nabídky firmám;

•	 uzavření nájemní smlouvy s Láz-
němi Luhačovice, a. s., na užívá-
ní nebytových prostor o  výmě-
ře 181 m2 v objektu č. p. 247 na 
st. pl. 1354  k. ú. Luhačovice na 
dobu určitou od 1. 3. 2018  do  
15. 11. 2018  pro zřízení náhrad-
ních prostor finančního úřadu za 
cenu 140 000 Kč bez DPH;

•	 uzavření nájemní smlouvy na 
užívání nebytových prostor v ob-
jektu zdravotního střediska č. p. 

315, ul. Masarykova v  Luhačo-
vicích ve III. nadzemním podla-
ží o  výměře 16,90  m2  za účelem 
provozování masérských služeb, 
pedikúry a  kosmetiky s  J. Š., od 
1. 11. 2017 na dobu neurčitou za 
cenu 1 200 Kč/m2/rok;

•	 zveřejnění záměru města pro-
dat část pozemku parc. č. 570/1   
k. ú. Luhačovice o  výměře cca 
110 m2 pro vybudování 9 parko-
vacích míst pro osobní vozidla;

•	 dodatek č. 1  ke smlouvě o  dílo 
na akci „Úspory energie budovy 
Technických služeb Luhačovice“, 
uzavíraný mezi městem Luhačo-
vice a STAVBY VANTO, s. r. o., Pan-
ská 25, 686 04 Kunovice, a pově-
řila starostku města Ing. Bc. Marii 
Semelovou podpisem dodatku č. 

1 smlouvy o dílo na akci „Úspory 
energie budovy Technických slu-
žeb Luhačovice“;

•	 uzavření Smlouvy č. 489/
B1/2017  o  poskytnutí finanč-
ních prostředků z rozpočtu Stát-
ního fondu dopravní infrastruk-
tury na rok 2017  mezi Státním 
fondem dopravní infastruktu-
ry a městem Luhačovice na akci 
„Luhačovice – nasvětlení a  sta-
vební úpravy přechodu pro 
chodce – hotel Havlíček“;

•	 Dodatek č. 2  ke smlouvě o  vý-
půjčce mezi ČR Hasičským zá-
chranným sborem Zlínského 
kraje a  městem Luhačovice, tý-
kající se užívaných prostor v ob-
jektu č. p. 877;

•	 plán zimní údržby míst-
ních komunikací v  Luhačo-
vicích a  integrovaných ob-
cích na období let 2017–2018.  

RML vzala na vědomí:
•	 výpověď nájemní smlouvy na 

užívání nebytových prostor 
v  objektu zdravotního středis-
ka ve III. nadzemním podla-
ží o  výměře 16,78  m2  uzavřené 
14. 3. 2008  s  paní A. M., a  to ke 
dni 31. 12. 2017  a  schvaluje ke 
zveřejnění záměr města prona-
jmout nebytové prostory v  ob-
jektu zdravotního střediska ve 
III. nadzemním podlaží o výměře 
16,78  m2  na dobu neurčitou od  
1. 1. 2018.

zprávy z 20. schůze rady města Luhačovice konané 1. 11. 2017

RML jmenovala:
•	 do funkce vedoucí správní-

ho odboru Bc. Janu Homolko-
vou s  účinností od 1. 2. 2018. 

RML rozhodla:
•	 o  výběru nejvhodnější nabíd-

ky na veřejnou zakázku na stav-
bu „Úspory energie budovy č. p. 
137  Luhačovice“ – 1. LISONĚK, 
s. r. o., Uherský Brod, nabídko-
vá cena bez DPH 13  197  527  Kč, 
a  pověřila starostku města paní 
Ing. Bc. Marií Semelovou podpi-
sem smlouvy; o  výběru nejvhod-
nější nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Městský kame-
rový monitorovací systém Luha-
čovice – kamerový bod Vltava“ –  
1. Bezpečnostní systémy, s. r. o., 
Kroměříž, nabídková cena bez DPH 
139 150 Kč, 2. ELMO, a. s., Zlín, na-
bídková cena bez DPH 154 240 Kč, 
3. SLEIK, s. r. o., Kroměříž, nabídko-
vá cena bez DPH 157 479 Kč, a po-
věřila starostku města Ing. Bc. Ma-
rii Semelovou podpisem smlouvy.  
 
RML udělila:

•	 souhlas Asociaci víceúčelo-
vých základních organizací tech-
nických sportů a  činností Čes-
ké republiky, z. s., Lorecká 465, 

284 01 Kutná Hora, p. s. ZO Vizo-
vice, Razov 710, 763  12 Vizovice, 
k  použití účelových komunika-
cí v  majetku města pro pořádá-
ní motoristické akce pro řidiče – 
amatéry „Ve stopě Valašské zimy 
– Memoriál Josefa Sláčika“ v  ter-
mínu od 9. 2. 2018 do 10. 2. 2018. 

RML schválila:
•	 uzavření pachtovní smlou-

vy na užívání pozemku parc. č. 
1518/1  k. ú. Luhačovice o  výmě-
ře 30  014  m2  na dobu určitou 
od 1. 1. 2018  do 31. 12. 2022  za 
účelem jeho zemědělského 

obhospodařování s  Ing. R. D. za 
cenu 3 000 Kč/rok;

•	 uzavření Dodatku č. 5  k  nájem-
ní smlouvě z  2. 5. 2006  uzavře-
né s  Českou republikou – Gene-
rálním finančním ředitelstvím, 
předmětem kterého bude zú-
žení pronajímaných prostor 
pouze na užívání nebytových 
prostor ve III. nadzemním pod-
laží o  celkové výměře 328  m2. 

RML neschválila:
•	 zveřejnění záměru města prodat 

pozemek parc. č. 2879 k. ú. Luha-
čovice o výměře 154 m2.

UPOZORNĚNÍ
Městský úřad Luhačovice upo-

zorňuje všechny poplatníky a plát-
ce, že z  důvodu změny softwaru 
budou pro platby od 1. 1. 2018 za-
vedeny nové variabilní symboly.

Především při platbě bezhoto-
vostním převodem u  poplatku za 

komunální odpad, ze psů, za lázeň-
ský nebo rekreační pobyt, z ubyto-
vací kapacity je nutné uvádět nové 
číslo variabilního symbolu pro iden-
tifikaci poplatníka a plátce.

Informace týkající se nových variabil-
ních symbolů, které budou k dispozici 

od ledna 2018, Vám poskytnou zaměst-
nanci Finančního odboru MěÚ:

Poplatek ze psů, za lázeňský 
nebo rekreační pobyt, z  ubytovací 
kapacity – paní Iva Záhorovská, tel.: 
577 197 437, e-mail: zahorovska@
mesto.luhacovice.cz.

Poplatek za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů (komunální odpad) 
– paní Lucie Vebrová, tel.: 577 197 
436, e-mail: vebrova@mesto.luha-
covice.cz.

Dopravu v Luhačovicích komplikovala uzavírka části Nádražní ulice
Od 23. 10. do 1. 11. byla povolena 

úplná uzavírka Nádražní ulice, kon-
krétně její části směřující od autobu-
sového nádraží k budově městské 
knihovny. Zavření jinak velmi vytížené 
komunikace komplikovalo dopravu.

„O uzavírku ulice požádala společ-
nost VAK Zlín, protože zde potřebo-
vala vyměnit vodovodní potrubí. To 
se měnilo takzvanou bezvýkopovou 
metodou, odkryly se tedy jen vstu-
py do šachet, ve kterých potom pro-
bíhala výměna potrubí,“ nastínil za 
Odbor dopravy MÚ Luhačovice Jiří 
Černobila.

Vzhledem k lokalitě uzavírky se 
tak zkomplikovala dopravní situace 

v centru, zejména v souvislosti s pří-
jezdy a odjezdy autobusů na nádra-
ží. Kvůli zavření uvedené spojnice 
k hlavní tepně města, Masarykově 
ulici, se musely všechny tudy běž-
ně projíždějící spoje vydat jinu-
dy. Od Masarykovy ulice k nádraží  
a zpět se tak dostávaly autobusy ko-
lem zámku.

„Z důvodu objízdné trasy byla pro-
to také v uvedeném termínu přemís-
těna zastávka Luhačovice, u zámku, 
která se posunula z Masarykovy uli-
ce na Družstevní do úrovně Zámecké 
galerie,“ uzavřel Černobila.

Nikola Synek
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rOzHOVOr

O Technických službách Luhačovice s jejich ředitelem Josefem Pučalíkem   

S ředitelem TS Luhačovice Jo-
sefem Pučalíkem jsem se sešel 
v  dušičkovém období. Příspěv-
ková organizace, které šéfuje, 
toho má na práci mnoho. Mimo 
jiné spravuje zdejší hřbitov. Ví-
kend před Dušičkami, kdy se 
tam konává společná modlitba 
v  obřadní síni a  pobožnost pří-
mo na hřbitově, byl tentokrát 
velmi větrný, protože republi-
kou se právě prohnal orkán. Se-
tkání se tak omezilo jen na část 
v  obřadní síni. Jak moc se roz-
mary počasí na luhačovickém 
hřbitově projevily? 

Potkal nás větrný živel s  ná-
razy větru až 35 metrů za vteři-
nu. Naštěstí se na hřbitově žádné 
větší škody neprojevily. Jen něja-
ké rozbité baňky od svíček, kte-
ré spadly z pomníků a které jsme 
pak uklidili. 

V  dušičkovém období je péče 
o hřbitov určitě nejnáročnější, že?

V  průběhu Dušiček je z  naší 
strany samozřejmě zintenzivněn 
úklid, hřbitov je večer nasvícen, 
aby lidé mohli uklízet hroby i teh-
dy. Dále je tam zvýšený pohyb 
městské policie, která průběžně 
monitorovala situaci na hřbitově, 
aby se zabránilo případným krá-
dežím a podobně. 

Kolik zemřelých vlastně na 
tomto hřbitově našlo svůj věč-
ný odpočinek?

Hřbitov byl zprovozněn v  roce 
1979 a  od té doby tam byly ulo-
ženy ostatky 2400 zesnulých. Le-
tos bylo pochováno 44 zesnulých, 
z toho 22 do hrobů a 22 bylo zpo-
pelněno a jsou zde v urnách. 

Dlouhodobě se mluví o  tom, 
že hřbitov pomalu kapacitně 
přestává stačit a  měl by se ně-
jak rozšířit. Můžete přiblížit ak-
tuální situaci?

Zatím je rezerva 31 jedno- 
a  dvojhrobů a  25 urnových míst. 
Ještě v  rámci stávajícího hřbito-
va je možno ho v jeho pravé horní 
straně rozšířit o další hrobová mís-
ta. Spolupracujeme na tom s měst-
ským Odborem správy majetku  

a  s paní architektkou Tuzarovou, 
která by měla navrhnout rozmís-
tění hrobů. Dosavadní volná kapa-
cita se tak může až zdvojnásobit.

Do budoucna se hovoří ale  
i  o dalším rozšíření za rámec 
dnešního pozemku, ne?

Je vypracována studie na celko-
vé rozšíření hřbitova, kde se počí-
tá s  rozšířením na další pozemek, 
kde bude povýšena jeho kapaci-
ta, jsou zde navržena kolumbária 
a páteřové chodníky k novým hro-
bovým místům.

A kdy se věc realizuje?
To není ani tak otázka na mě, 

ale spíše na správu majetku a  za-
stupitele města, kteří musejí o re-
alizaci a financování celé věci roz-
hodnout. 

Po Dušičkách nastane pro TS 
období zimní údržby komunika-
cí. Je pro TS nejobtížnějším ča-
sem, nebo je to naopak letní lá-
zeňská sezona?

Je to lázeňská sezona, kdy se 
Luhačovice co do počtu obyvatel 
zdvojnásobí o  rekreanty a  všech-
ny na léčebném pobytu. Luhačo-
vice mají statut lázeňského měs-
ta, proto jsou tu vyšší nároky na 
čistotu města, která se udržuje 
při dvojnásobném pohybu osob 
samozřejmě složitěji. Zároveň tu 
v  tomto obdobím jsou zvýšené 
nároky na parkování na údržbu 
záhonů a  zeleně, na svoz odpad-
kových košů.

Teď vás čeká ta zimní sezo-
na. Na kolik údržba průměrně 
vyjde?

Počasí nikdo neporučí, tak-
že se to hodně liší. Třeba v  roce 
2008 jsme měli 19 výjezdů, o rok 
později 41 výjezdů. Loňskou zimu 
asi 35 výjezdů. Při nich se řídí-
me schváleným plánem zimní 
údržby, který přesně určuje, kte-
ré úseky jsou na řadě jako první 
a  v jakém časovém horizontu se 
musí na ně nastoupit. Plán musí 
být v  souladu s  legislativou pro-
vozu na veřejných komunikacích 
a  zároveň jsou v  něm zakompo-
novány technické a  ekonomické 
možnosti TS Luhačovice. Ohledně 

zimní údržby bych chtěl ale i a pe-
lovat na občany a řidiče.

V čem?
Řidiči by si měli uvědomit, že 

my ze zákona nejsme povinni zce-
la odstranit závady ve sjízdnosti, 
ale pouze je zmírnit. Je tedy na li-
dech, aby svou jízdu vždy přizpů-
sobili stavu a  povrchu vozovky. 
Chtěl bych občany také požádat, 
aby v  úzkých ulicích neparkova-
li necitlivě, což se bohužel často 
stává. Špatně zaparkovaná auta 
pak někde údržbu nejen ztěžu-
jí, ale i  zcela znemožňují. Vozi-
dlo s  radlicí mezi špatně zapar-
kovanými auty prostě neprojede. 
A  navíc takto zaparkovaná vozi-
dla na většině místních komuni-
kací v Luhačovicích jsou v rozpo-
ru s vyhláškou.

Na kolik zimní údržba v  Lu-
hačovicích v průměru vyjde pe-
něz?

Průměrná zima finančně vy-
chází na nějakých 800 až 850 tisíc, 
což byla například loňská zima. Při 
údržbě se nesolí, kvůli možnému 
dopadu na léčivé prameny, ale na 
posyp kupujeme posypovou drť. 
Té máme na zimu nějakých 350 
tun. To znamená cca 150 tisíc Kč 
za posypový materiál. Ostatní ná-
klady jsou ve mzdách, pohonných 
hmotách a  dalších nákladech na 
dopravní prostředky, které údrž-
bu provádějí. 

Před zimou teď při Dušičkách 
už máte posyp nakoupen?

Stále nakupujeme, protože stej-
ná drť se používá aktuálně i  při 
rekonstrukci chodníku v  Nádraž-
ní ulici. Takže zásoby doplňuje-
me. Musíme mít ale aspoň 400 tun 
v  zásobě, aby byla jistota, že na 
průměrnou zimu posypový mate-
riál v pohodě vystačí. 

Třeba Masarykova, tedy hlav-
ní průtah Luhačovicemi, je ale 
v  gesci Správy a  údržby silnic 
Zlínska, protože silnice patří 
kraji. Koordinujete nějak údrž-
bu, případně když se sem ze 
SÚSky včas nedostanou, vyšle-
te váš vůz s radlicí?

Moc se to koordinovat nedá, 
protože SÚS pracuje ve zcela ji-
ném režimu. Mají noční služby, 
jiné pořadí nasazení vozů. Po-
kud se ale třeba stane, že stou-
pání u  plnírny Vincentky zablo-
kují kamiony, protože nemohou 
vyjet, byť je to krajská komunika-
ce v  intravilánu města, pošleme 
sypač, aby aspoň problémový 
úsek posypal a doprava se uvol-
nila. Nějaká nepsaná spolupráce 
tedy funguje. 

Činnost TS Luhačovice je ale 
daleko širší než údržba a úklid. 
Čemu všemu se věnujete? 

Jsme největší příspěvkovou or-
ganizací města. Jak co do záběru 
činností, tak co do počtu zaměst-
nanců i  co do prostředků, kte-
ré „protečou“ za rok účetnictvím 
TS. Město nám ročně na provoz 

přispívá částkou 16,5 milionu Kč, 
dalších 16,5 milionu si ale musíme 
vydělat, abychom mohli fungo-
vat v rozsahu, v jakém fungujeme. 
Samozřejmě investice jsou hra-
zeny rovněž z  prostředků města. 
Co se týče předmětu činnosti, jde 
o kompletní servis města, tedy čiš-
tění komunikací, veřejné osvětle-
ní, provozování parkovišť, údržba 
zeleně a záhonů, trávníků, údržba 
hřbitova, běžné opravy na komu-
nikacích, chodnících, popřípadě 
jejich rekonstrukce. Také údrž-
ba veřejných toalet a nebytových 
prostor města. Důležitou složkou 
činnosti je samozřejmě odpadové 
hospodářství. 

Na to můžete být celkem hrdí, 
ne? 

Luhačovice jsou velmi vyso-
ce hodnoceny za třídění odpadu. 
Už pošesté jsme letos vyhráli sou-
těž EKO-KOMu O  keramickou po-
pelnici. V kraji jsme nejlépe třídící 
město v  kategorii do 15 000 oby-
vatel. V Luhačovicích a integrova-
ných obcích máme rozmístěno jen 
na tříděný odpad nějakých 1200 
popelnic a 220 kontejnerů o obje-
mu 1100 l.

Odpadové hospodářství je tu 
opravdu celkem silné…

Za rok odvezeme jen od obča-
nů 1900 tun odpadu, z  toho 550 
je tříděného, 200 bioodpadu. Tří-
děné složky stále narůstají a  je to 
dobře, protože za prvé se tím ušet-
ří na poplatku za uložení odpadu 
na skládce, který se stále zvyšu-
je. Za druhé se nám vrací příspě-
vek EKO-KOMu za odběr vytřídě-
ného odpadu. Ročně nějakých 850 
tisíc. Za dobré třídění je samozřej-
mě potřeba poděkovat občanům, 
kteří jsou ukáznění a dobře odpad 
třídí. 

Je to ale určitě i  tím, že jim 
k třídění dáváte dobré podmín-
ky. 

Zvyšujeme i počet svozů těch-
to odpadů, protože třeba u  plas-
tů by to rozhodně nestačilo jed-
nou za měsíc. Svoz se dělá i třikrát 
měsíčně. Pokud by se tak nestalo, 
lidé by neměli kam plasty odlo-
žit, ty by končily ve směsném od-
padu nebo by u popelnic vznikal 
nepořádek. 

Teď jsou tu celkem nově i kon-
tejnery na textil, ne?

Jsou tu 4 kontejnery firmy AI-
DED, z. s., která je má vyvážet. Bo-
hužel ale se zpožďují, nevíme, co 
se děje. Rozhodli jsme se proto 
přes dotace rozšířit třídění v Luha-
čovicích o  textil přímo jako Tech-
nické služby. Pokud bude dotace 
schválena, bude v  Luhačovicích 
a místních částech rozmístěno asi 
10 kontejnerů, odkud textil bude-
me sbírat a dále pak předávat na-
smlouvanému odběrateli. 

Teď jsem zaznamenal v médi-
ích, že Čína možná ustupuje od 
výkupu plastů z ostatních zemí, 
a  přejde více k  třídění odpadu 
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vlastní produkce. Sledujete ten 
vývoj?

Sledujeme, ale těžko odhadne-
me, co bude dál. My plasty po-
stupujeme Rumpoldu, který je 
na vlastní třídicí lince dál třídí, li-
suje, prodává. Plastů ale přibývá 
a je pravda, že právě v našem kraji 
tvoří plast s ostatními komoditami 
cca 30 procent z celku vytříděné-
ho odpadu, což je i více než repub-
likový průměr. Dopad dalšího vý-
voje se zřejmě už bude muset řešit 
na úrovni ministerstev a  dalších 
kompetentních orgánů. 

Funkce ředitele TS asi není 
jednoduchá, musí řešit ve měs-
tě spoustu věcí.

Jsme na očích, máme za úkol 
věci, které mají zkomfortňovat ži-
vot občanům i  návštěvníkům. Ti 
se na nás obracejí někdy i  ve vě-
cech, které nám nepřísluší, ale na 
druhou stranu to upozornění mů-
žeme dát třeba dál těm zaintere-
sovaným. 

V  tom se jistě osvědčilo i  in-
ternetové hlášení závad.

Ano, tato upozornění nám po-
máhají operativně řešit závady na 
obsluhovaném majetku, pokud se 
přímo týkají údržby a oprav. I když 
nám někdy řešení nepřísluší, mů-
žeme na závadu upozornit např. 
vlastníka pozemku a  díky tomu 
se předejde možným dalším ško-
dám. Za ta upozornění proto ob-
čanům děkuji. 

Nedávno TS řešily i stav mos-
tů, jedna lávka musela být uza-
vřena. Co ty ostatní?

Nechali jsme udělat prohlíd-
ky mostů, abychom zmonitoro-
vali jejich stav. Další stupeň bude 
vystavení tzv. mostních listů, dal-
ší určení zatížitelnosti. Celkem se 
analyzoval stav 9 mostů a 5 lávek. 
Ještě se bude řešit lávka v Polich-
ně a most v Kladné Žilínu.

A  jak zatím prohlídka mostů 
dopadla?

U  třech bylo nutné stanovit 
opatření okamžitě, zpravidla ale 
šlo jen o  to zamezit možnému 
vjezdu vozidel umístěním beto-
nových květináčů a  DZ. Lávka za 
Alfamarketem dopadla nejhůř. 
Jednak se tam drolí nekvalitní be-
ton v  opěrách. Horší ale bylo, že 
na mostovce nebyla hydroizolace, 
takže protékala voda na železnou 
konstrukci a ta zkorodovala. Proto 
tam bylo nařízeno okamžité uza-
vření a následná demolice. 

Kromě dohledu nad mosty 
kontrolujete třeba i  stav dět-
ských hřišť…

Byla zadána revize dětských 
hřišť. Kde se zjistily potíže složi-
tějšího charakteru, zadali jsme si 
u  pracovníků provádějících revi-
ze opravu, za kterou nám zhoto-
vitelé ručí. Běžné věci, jako nátěry 
nebo vyměnit ulomenou desku, 
to řešíme v  rámci TS. Zatím, do-
kud je v  zámku DDM, dohlížíme 
i na hřiště v zámecké zahradě, byť 
už je zahrada navrácena v restitu-
ci Serenyiům. 

Ubylo vám třeba díky těm re-
stitucím i  pozemků, které udr-
žujete?

Zatím se vracely asi spíše lesy, 
nás se to tedy dosud nedotklo kro-
mě areálu zámku, kde ale běžnou 
údržbu po dobu fungování DDM 
a MŠ budeme nadále vykonávat.

Luhačovicemi hýbe i  spor 
s Lázněmi. Vás se spor ale tuším 
vlastně moc nedotkl?

Nadále děláme údržbu jejich 
pozemků podle platné smlouvy 
za 3 miliony ročně. Lázně nám za 
to řádně a včas platí. 

V nedávné minulosti se obje-
vil problém s  vandalismem, re-
spektive vykradení kasičky ve-
řejných toalet. Pachatel získal 
pár drobných, ale udělal ško-
du za tisíce. Je tu vandalismus 
na veřejném majetku velký pro-
blém?

My pociťujeme nejvíc to, když 
se někteří vracejí podroušení 
v nočních hodinách z nějaké akce 
a  jejich přičiněním pak končí bo-
hužel dokonce i  jedenáctistov-
kové kontejnery v  potoce. Ty pak 
musíme z řeky tahat, což stojí zby-
tečně čas i  úsilí. Vandalismus ale 
my nevyřešíme, je to celospole-
čenský problém vycházející hlav-
ně ze špatné výchovy v rodinách. 

TS Luhačovice dělá řadu věcí 
i  pro další obce, tuším včetně 
svozu odpadu, že?

Ten děláme pro obec Petrův-
ka již řadu let a  tato spolupráce 
vznikla již od osamostatnění obce. 
Petrůvka je ale zákazník jako kaž-
dý jiný. Přímo ve městě jsou nej-
většími odběrateli našich služeb 
v  odpadovém hospodářství fir-
ma Zálesí, hotely Miramare a  sa-
mozřejmě Lázně Luhačovice. Dal-
ší obce si často pronajímají ostatní 
služby naší techniky – plošinu, za-
metací vůz. Třeba aktuálně Dolní 
Lhota plošinu pro opravy veřejné-
ho osvětlení. 

Kolik různých strojů vůbec TS 
mají?

Máme 33 pojízdných mechanis-
mů, které ze 75 % podléhají STK 
a všechny potřebují údržbu. Spek-
trum je od běžného auta přes 
traktory, nákladní auta, komunál-
ní techniku, bagr, autojeřáb až po 
svozový vůz. Naposled se poři-
zovala dvě moderní vozidla GAZ, 
jedno je pro svoz odpadu, druhé 
je univerzální a  má i  nástavbu na 
zimu, kdy slouží jako sypač.

V  současnosti se opravuje 
i budova, která slouží TS.

Ano, ale to dozoruje správa ma-
jetku, jde tuším o  4,7 milionů na 
zateplení budovy, z  toho 1,8 je 
dotace. Má to přinést přes 50 % 
úspory energie. Opravy jsou pro 
náš provoz samozřejmě komplika-
cí, střídá se zde hodně řemeslníků. 
Ale už se to dokončuje, až to bude 
hotovo, určitě se všem našim za-
městnancům uleví. 

Kolik jich vlastně máte?
Máme 44 kmenových zaměst-

nanců, 6 je na dohodu, např. 

uklízečky nebo obřadník na hřbi-
tově. Další jsou přes léto na sezon-
ní práce, jako sečení trávy v míst-
ních částech. 

Mívali jste i lidi v rámci veřej-
ně prospěšných prací, které pla-
til úřad práce…

Vloni se tak protočilo 5 lidí, letos 
2, kteří dosluhují do konce března. 
Je trošku problém, že ty osvědče-
né, které jsme si brali i  znovu, ty 
už nám ÚP neposílá. Posílají nám 
teď lidi, kteří jsou u nich evidova-
ní i v době, kdy je nedostatek pra-
covníků všech profesí… Ale zkou-
šíme to.

Byl někdo i  z VPP, kdo se tak 
osvědčil, že jste jej vzali na pra-
covní poměr?

I  to se stalo. Třeba teď jsme 
u  jednoho z  VPP pokračovali ve 
spolupráci. Zjistili jsme, že umí 
kromě sečení i  ostatní práce a  je 
schopen řídit i mechanizační pro-
středek, což se nám často hodí. 

Dnes šéfujete asi padesátce 
lidí, mimo jiné i  popelářům. To 
je v útlém dětství vysněná pro-
fese mnohých kluků. Čím jste 
chtěl být jako malý Vy?

Neměl jsem to takto vyhraně-
né, ale jako každý kluk jsem měl 
k  technice blízko. Líbilo se mi 
všechno, co jezdilo, vrčelo, samo-
zřejmě i  ta komunální technika. 
A moc se mi líbilo, když nás v létě 
jako děcka postříkala projíždějící 
kropička. 

Jaká byla vůbec Vaše profesní 
dráha, která vedla až k šéfování 
TS Luhačovice?

Začínal jsem pracovat také 
u  technických služeb, ale těch 
ve Zlíně. Ale nedělal jsem v  pro-
vozní části, ale jako zástupce in-
vestora na dostavbě tamního 
plaveckého areálu na Hradské. 
Pak jsem stejnou pozici dělal při 
opravě staršího bazénu, který je 
součástí těchto zlínských lázní. 
Protože jsem bydlel na Petrův-
ce, tak když se v  Luhačovicích 
uvolnilo místo vedoucího pro-
vozu TS, přihlásil jsem se na tu 
pozici a  uspěl. Už tu řediteluji 
deset let. 

S  čím jste v  TS Luhačovice za 
těch 10 let nejvíc spokojený?

Určitě s  úspěšnou obměnou 
techniky díky získání dotačních ti-
tulů, některé z nich byly realizová-
ny přes zřizovatele, některé jsme 
připravovali sami. Nová techni-
ka je důležitá, protože zkvalitňu-
je služby a v hospodářské činnosti 
generuje příjmy. 

Technické služby v  Luhačovi-
cích a krajském Zlíně se asi hod-
ně liší, už jen rozsahem…

Jasně. Oproti našim pár desít-
kám zaměstnanců jich TS Zlín za 
mého působení měly snad 300. 
Ale já tam tolik nebyl v  provo-
zu, spíše na těch stavbách. I když 
jako technicko-hospodářský pra-
covník jsem i já musel v rámci zim-
ní údržby, která se tam drží i přes 
noc, chodit na služby jako vedou-
cí dispečinku. 

A  co vás původně přivedlo 
k  té práci na stavbách pro TS 
Zlín? 

Mám vystudovanou SPŠ sta-
vební ve Zlíně, odkud i  pochá-
zím, pak jsem absolvoval VUT 
v  Brně, obor dopravní stavby, 
jsem také autorizovaným inže-
nýrem v  oboru dopravních sta-
veb. Těm jsem se ale nikdy plně 
nevěnoval, přesto se to hodí. Tře-
ba když někomu kopeme základy 
nebo při stavební činnosti v rám-
ci údržby majetku, tak to je v rám-
ci tzv. vázané živnosti, na kterou 
odbornost firma potřebuje mít, 
jinak bychom se museli smluvně 
nechat zatupovat autorizovaným 
stavebním dozorem. 

Kromě práce ředitele TS Lu-
hačovice jste i  místostaros-
tou blízké obce Petrůvka. Je to 
dobré být zároveň v  komunál-
ní politice a  vědět tím pádem 
víc o  financování samosprávy  
a  o problémech, které samo-
správy řeší?

Problémy na obci i  ve městě 
jsou v  komunální politice stejné. 
V samosprávě jsem od roku 1999, 
byl jsem i několik volebních obdo-
bí starostou. Myslím, že ve městě 
i  na vesnici jde vždy o  to rozumě 
uspokojit co nejširší potřeby ob-
čanů. Ale vždy dělat jen to, na co 
obec nebo město má. To platí sa-
mozřejmě také, když se rozpočtují 
věci, které dělají TS tady v Luhačo-
vicích. Člověk se nemůže vznášet 
v oblacích, mohou se dělat jen ty 
věci, na které má náš zřizovatel 
prostředky. 

Na Petrůvce jste nejen ve ve-
dení města, ale samozřejmě 
tam s  rodinou i  žijete. Můžete 
o  Vašich blízkých aspoň něco 
málo prozradit?

Máme dvě dcery, jedna už je 
dospělá, z domu, druhá ještě stu-
duje. 

A jak třeba ředitel TS Luhačo-
vice relaxuje?

Mám už nějaké roky, tak se mu-
sím trošku hýbat, takže je to hlav-
ně plavání a jízda na kole. 

A  na závěr prozraďte, co se 
v TS pro nejbližší dobu plánuje?

Určitě musíme plánovat, i jsme 
na městě teď předkládali střed-
nědobý výhled do roku 2020. 
V  něm se uvažuje o  zakoupení 
nějakého ramenového naklada-
če, kvůli přepravě odpadů, kte-
ré jsou pro nás slušným a  stá-
lým zdrojem prostředků. Vozíme 
odpad nejen produkovaný ob-
čany, ale i  podnikatelskou sfé-
rou. Pokud vyjdou dotace, je 
v  plánu v  příštím roce budovat 
sběrný dvůr v  bývalém objektu 
hmotných rezerv. Celkově asi za 
5 milionů, z toho dotace by byla 
85 procent. V  návaznosti na to 
možná vznikne v  areálu odpa-
dové centrum. Rovněž s městem 
řešíme plán oprav a rekonstrukcí 
komunikací na příští období. 

Nikola Synek
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NAROZeNí 
Zuzana Blahutová 
eliáš Hanáček 
Daniel Vítek  
Rodičům srdečně blahopřejeme.

SňATKy
Petr  Pištek a Kateřina Juríková 
Blahopřejeme.

VýROČí NAROZeNí
Jarmila Svobodová 95 let
Stanislav Velek 91 let
Anděla Černochová 87 let
Josef Žáček 86 let
Františka Kratěnová 86 let
Jaroslav Žmolík 85 let
Růžena Mikulčílová 85 let
Irena Máčalová 85 let
Mária Zábojníková 80 let
Ludmila Mikulcová 80 let
Anděla Malaníková 80 let
Bohuslava Žmolíková 80 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

ÚMRTí
Pavel Gregůrek 67 let
Ludmila Kuráňová 98 let
Antonín Liška 69 let
Josef Bárek 85 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.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínky, poděkování

SpOLEČENSKÁ KrONIKa

Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Luhačovicích za 45 milionů zahájena 
14. 11. 2017 – Čistírna odpadních 

vod v  Luhačovicích prochází mo-
dernizací, která výrazně zvýší její 
efektivitu. Úplně nový bude řídicí 
systém čistírny. Společný projekt 
společností VaK Zlín a  Moravská 
vodárenská v hodnotě 45 milionů 
korun je plně financován Morav-
skou vodárenskou. Investice se ni-
jak nepromítne do ceny vodného 
a stočného v regionu.

„Modernizace čistírny odpadních 
vod v  Luhačovicích je druhou největší 

investicí do vodárenství na Zlínsku po-
sledních let. Naše společnost, a přede-
vším obyvatelé Luhačovic díky ní zís-
kají ty nejmodernější technologie, a to 
bez nutnosti investovat jedinou korunu 
z rozpočtu VaK Zlín. Moravská vodáren-
ská totiž vše pokryje z vlastních zdrojů,“ 
říká předseda představenstva VaK 
Zlín Svatopluk Březík. „Potřebná část-
ka je totiž investována ze zdrojů Mo-
ravské vodárenské nad rámec peněz, 
které do obnovy a  rozvoje infrastruk-
tury vkládá skrze nájemné. To je pro rok 

2018 nastaveno na 133 milionů korun. 
Investice se tak nijak nepromítne do 
ceny vody v regionu,“ dodává Březík.

Čistírna odpadních vod v Luha-
čovicích získá novou technologii, 
která umožní efektivní odstraňo-
vání znečištění zejména dusíka-
tého původu, ale současně dal-
ších cizorodých látek včetně léčiv 
a  pesticidů. Kromě celkové mo-
dernizace technologií i  celého 
areálu získá luhačovická čistírna 
i nový řídicí systém. 

Na čistírnu odpadních vod v  Lu-
hačovicích je napojeno zhruba šest-
náct tisíc obyvatel nejen Luhačovic, 
ale i Pozlovice a Podhradí. Denně se 
zde vyčistí až sto tisíc kubických me-
trů vody, tedy téměř padesát litrů za 
vteřinu. Tato investice tudíž řeší nejen 
technologický problém v citlivém lá-
zeňském prostředí, ale také možnost 
dalšího rozvoje obcí a lázní. 

VaK Zlín, 
tisková zpráva

Sokolka žije nabídla divadlo  
se Žilkovou i koncert Šrůmové a Hedla   

Divadlo s Veronikou Žilkovou 
nebo koncert někdejší zpěvačky 
Tiché dohody Blanky Šrůmové-
vystupující v současnosti s další 
rockovou legendou, Janem Saha-
rou Hedlem. To byly hlavní taháky 
letošního ročníku festivalu Sokol-
ka žije. V luhačovické sokolovně se 
ale od 14. do 19. listopadu dosta-
lo i na vystoupení kapel Generace 
75,  Fackink Feakz nebo Celardor, 
nechyběla také výstava malířky 
Martiny Liškové nebo divadelní 
představení pro děti. Lidé mohli 
přijít i na film o blogerce naroze-
né už v roce 1912. 

Jednu z nejznámějších vystu-
pujících letošního ročníku Sokol-
ky Blanku Šrůmovou si lidé jistě 
vybaví z hitů Marioneta nebo Tu-
lák po hvězdách, které nazpívala s 
Tichou dohodou. Spolupráce Šrů-
mové s touto kapelou je však již 
pro ni minulostí. 

„Pro mě skončila asi v roce 2001, 
potom jsme měli nějaký comeback  
v roce 2012, kdy jsme jezdili po někte-
rých českých městech. Ale už to ne-
mělo žádný vývoj a nešlo to nikam 
dál. A hlavně jsme se tehdy potkali 

tady s Jendou (tedy J. S. Hedlem). 
Najednou jsme zjistili, že můžeme 
jednak spolu žít, ale taky muzikant-
sky pracovat. Tak jsme udělali no-
vou kapelu Něžná noc,“ vysvětlila 
Šrůmová. Podle Hedla to byl šťast-
ný souběh okolností. „Já se rozved 
a zároveň jsem nezávisle na tom 
dával dohromady kapelu z kluků, se 
kterýma už jsem hrál. Do toho se ob-
jevila Blanka a naše setkání a najed-
nou nastala situace, že spolu jsme,“ 
podotkl Hedl. „Já ale nejsem žád-
ný hrobař Tichý dohody, kdyby oni 
chtěli dál spolu jezdit, já bych jezdil 
se svejma muzikantama, to byl pů-
vodní záměr,“ upozornil Hedl. Po-
stupně, jak se se Šrůmovou dal 
dohromady, se ale začali věnovat 
spolu i muzice. „Začali jsme brnkat 
a říkat, co a jak, a tak vznikla asi za 
týden tak půlka věcí z tý naší posled-
ní desky,“ popsal Hedl. 

„Vzniklo to spontánně a bylo to 
pěkný. Viděla jsem v tom něco, co 
by mě mohlo muzikantsky zajímat. 
Přeci jen repertoár s Tichou doho-
dou byl starý 20 let,“ osvětlila Šrů-
mová. Nová spolupráce s Hedlem 
se následně osvědčila i podle 
ohlasů publika. „Lidi na koncerty 
choděj a my jsme šťastný a už se to 
sune k nový desce, která by měla vy-
jít v březnu,“ prozradila zpěvačka. 
„Asi za tejden už jdem do studia,“ 
uzavřel Hedl. 

Nikola Synek

…to, že se rána zahojí, je jen zdání, v srdci bolest 
zůstává a vzpomínání…
Dne 21. 12. 2017 uplyne již 10 let, co nás bez slůvka 
rozloučení opustil, náš milovaný 
syn LUKÁŠ COUFALíK.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

V naších srdcích stále zůstanou.

Dne 19. 10. 2017 uplynulo 18 let, co nás opustil 
pan FRANTIŠeK ZICHA, 

a 12. 11. 2017 to byl rok od úmrtí 
paní ANeŽKy ZICHOVÉ.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, známým a kamarádům 
z mládí za projevenou soustrast svojí účastí při posledním rozloučení 
s naším drahým tatínkem 
panem BOHUSLAVeM KRAJíČKeM 
dne 2. září 2017 v zámecké kapli v Luhačovicích. Zachovejte si, 
prosíme, na něho pěkné vzpomínky. Jaroslava Krajíčková, manželka, 
Lada a Vít, děti s rodinami



strana 7

NOVINKY z MĚSTa

Mezinárodní konference o africkém moru prasat 
Luhačovice hostily mezinárod-

ní konferenci o  africkém moru 
prasat. Nákaza zvěře už měsíce 
trápí myslivce ve Zlíně a jeho blíz-
kém okolí.

V  luhačovickém domě kultury 
Elektra se konala 7. listopadu me-
zinárodní konference, jejímž téma-
tem byla problematika afrického 
moru prasat. Nemoc sužuje už řadu 
měsíců populaci divočáků v příro-
dě v některých okrajových částech 
krajského města Zlína a  katastru 
některých blízkých obcí.

Konferenci společně pořádaly 
Českomoravská myslivecká jedno-
ta a Zlínský kraj. Své příspěvky na 
ní přednesli odborníci z Českomo-
ravské myslivecké jednoty nebo 
Myslivecké rady. Mezi přednášejí-
cími byli také zástupci Polské lo-
vecké asociace, Lotyšské lovecké 
asociace nebo Estonské společ-
nosti lovců.

„Nejdůležitějším bodem konfe-
rence byla výměna zkušeností s po-
tlačováním afrického moru prasat 
v  jednotlivých zemích, kdy se jasně 
prokázalo, že nařízení Evropské ko-
mise uváděla tyto země v omyl a že 
nefunguje přenos informací z  pra-
xe směrem k  vědecké úrovni. Uká-
zalo se, že politici často neberou 
na poznatky z praxe zřetel, z čehož 
pak plynou chybná rozhodnutí. Za 

velice důležité považuji to, že jsme 
na konferenci rozdiskutovali více 
otázek a s kolegy ze zahraničí jsme 
si ukázali směr, kterým bychom se 
měli vydat ve vzájemné spolupráci. 
Shodli jsme se, že musíme spolu ko-
munikovat a pokusit se protlačit na 
evropské úrovni veškeré naše pozi-
tivní poznatky, tak aby v případě, že 
by tento problém v budoucnu v Ev-
ropě opět nastal, byl co nejrychleji 
a nejefektivněji řešen,“ uvedla Mar-
gita Balaštíková, radní Zlínského 
kraje pro životní prostředí a  ze-
mědělství.

Že se ve zlínském regionu úspěš-
ně daří výskyt afrického moru po-
tlačovat, je podle Balaštíkové ze-
jména díky ukázkové spolupráci 
zemědělců, myslivců a  pracovní-
ků Zlínského kraje.

„Směrem ke Zlínskému kra-
ji a  pracovníkům krajského úřadu 
zde ze strany myslivců a zemědělců 
padlo hned několik pochvalných 
a děkovných slov za to, jak jsme se 
k  tomuto problému dokázali po-
stavit,“ komentovala krajská rad-
ní Balaštíková.

Kraj a veterinární správa na Zlín-
sku vyhlásily v  uplynulých měsí-
cích některá opatření, která měla 
šíření nemoci prasat zabránit, což 
se daří. Byly například vytvoře-
ny koridory, kde je zakázán vstup 

lidí do lesů, aby se odtud případně 
nějak na botách nemohla infekce 
roznášet a aby zde myslivci (a poz-
ději dokonce i policejní ostřelova-
či) mohli bezpečně zajistit odstřel 
černé zvěře. Území, kde se vysky-
tl úhyn divokých prasat, bylo také 
ohrazeno elektrickým ohradní-
kem, aby se odtud zvěř nepohy-
bovala jinam a  nepřenášela ná-
kazu. Zemědělci v  postižených 
lokalitách ani nesklízeli úrodu, 
aby nemocná prasata nemigrova-
la jinam za potravou. Protože se 
udělala řada opatření, lidé sami 

by se o vlastní zdraví v souvislosti 
s uvedenou nemocí podle odbor-
níků neměli obávat, neboť zmíně-
ná choroba zvířat by pro člověka 
neměla být nebezpečná. Lokali-
ty Luhačovic a nejbližšího okolí se 
každopádně přímo řešení proble-
matiky afrického moru prasat ne-
týká, protože zde žádný úhyn di-
vočáků v  této souvislosti nebyl 
zaznamenán a lázeňské město ani 
jeho blízké okolí tak nespadá do 
koridoru se zvláštními opatřeními. 

Nikola Synek

Studentky SOŠ Luhačovice byly opět 
úspěšné na točířské soutěži 

Radka Kubičíková a Bára Brázdilová, 
které studují obor design a tvorba kera-
miky na Střední odborné škole Luhačo-
vice, uspěly na tradiční točířské soutěži. 

Ta se konala 9.–10. listopadu v Be-
chyni na tamní Střední uměleckoprů-
myslové škole. Soutěž se tam konala 
letos už po jedenadvacáté. 

V  konkurenci studentů z  dalších 
čtyř uměleckých škol se podařilo 
v  hlavní soutěži Kubičíkové zvítězit, 
Brázdilová pak obsadila třetí místo. 
O úspěchu studentek na svém webu 
informovala SOŠ Luhačovice. Špatně 
si reprezentantky luhačovické školy 
nevedly ani v doplňkové soutěži, kte-
rá setkání keramiků v Bechyni rovněž 
doprovázela. Klání nazvané Jeden 
jako druhý, ve kterém šlo o dodržení 

konkrétního tvaru keramického vý-
robku, přineslo medailovou příčku 
Kubičíkové, která obsadila třetí místo. 
Brázdilová byla pátá.

Na skvělou reprezentaci školy obě 
mladé keramičky připravila a na soutěž 
je rovněž doprovodila jejich učitelka od-
borného výcviku Mgr. Jana Rosinová.

Kubičíková navázala letošním vítěz-
stvím na loňskou úspěšnou účast v be-
chyňské soutěži. Tehdy skončila Kubi-
číková stříbrná a spolu s ní uspěla také 
další luhačovická studentka Hana Jiří-
ková, která byla třetí. Opakované skvě-
lé výsledky mladých keramiček z luha-
čovické školy tak svědčí o vysoké kvalitě 
odborné přípravy na SOŠ Luhačovice.

Nikola Synek

Školka pořádala Veselé dýňování 
Oblíbená akce Veselé dýňování se 

uskutečnila 8. listopadu v  Mateřské 
škole Luhačovice. Žáčci místní mate-
řinky si spolu s rodiči vyrobili krásné 
halloweenské dekorace z  dýní, kte-
ré vydlabali, vyřezali a nazdobili. Při 
odchodu ze školky pak své dílko vy-
stavili na zídce před budovou a ne-
zapomněli v dýni zapálit svíčku, aby 
krásně zářila i večer do tmy. Na akci 
vznikly opravdu osobité kousky, na-
příklad dýně s netopýřími křídly, dý-
ňový mimoň nebo dýně vyřezaná do 
podoby fotbalového míče. K zdobe-
ní dýní použily děti také přírodniny, 

které nasbíraly na vycházkách se 
školkou, například šišky. Nešlo zda-
leka o jedinou akci, kterou školka po-
řádá společně pro děti s rodiči. „Sna-
žíme se tak budovat s rodiči dobrou 
spolupráci. Ročně se ve školce usku-
teční na 40 akcí tohoto druhu, ať už 
jde o různé výtvarné dílny, nebo tře-
ba společnou procházku ke krmelci, 
či pasování předškoláků. V každé ze 
tříd se koná i šest akcí tohoto druhu 
ročně,“ poznamenala ředitelka MŠ 
Luhačovice Jana Malaníková.

Nikola Synek  
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Zhodnocení podzimní části krajského přeboru trenérem FK Luhačovice  
Janem Jelínkem  

Konec října přinesl závěr pod-
zimní části fotbalových soutěží, 
které hrají áčko a  béčko FK Lu-
hačovice. Poslední zápasy pod-
zimu zakončila obě družstva 
úspěšně v  domácích utkáních 
o  posledním říjnovém víken-
du, kdy áčko uzavřelo tuto část 
krajského přeboru výhrou nad 
Holešovem 1:0 a  béčko zdolalo 
v okresním přeboru při atraktiv-
ní přestřelce Bylnici 6:4. Posled-
ní zápasy se tak minimálně co do 
výsledku vydařily. Jak ale hod-
notí celou podzimní část trenér 
áčka Jan Jelínek, který zároveň 
i hraje za béčko? Nejprve prober-
me působení v krajském přebo-
ru, jak bys shrnul výkony áčka? 

Úvod podzimu nám nevyšel, 
hledali jsme formu. Nakonec jsme 
se trošku zvedli a  dotáhli jsme 
čelo tabulky. Takže nakonec spo-
kojenost s koncovým postavením. 
Méně jsem spokojený s  produkti-
vitou. Neměli jsme úplně takovou 
střeleckou formu.

Co čeká tým za přípravu přes 
pauzu?

Začneme zimní přípravu v  úno-
ru. Máme naplánované nějaké přá-
telské utkání i  tradiční zimní sou-
středění. Trošku nabereme kondici 
a  zaměříme se na zlepšení jak de-
fenzivní činnosti, tak překonávání 
obrany soupeře.

Jsou myšlenky na nějaké změ-
ny v kádru, případně jaké?

Kádr bychom v  první řadě chtě-
li udržet, uzdraví se kluci, kteří měli 
delší dobu zdravotní problémy. 
Zvedne se opět konkurence.

Co se ve hře nejvíc dařilo, co by 
chtělo dotáhnout?

Dařil se nám hrát kombinační fot-
bal, u  většiny zápasů jsme soupe-
ře dokázali přehrávat. Ovšem jen 
po šestnáctku, a  to je málo. Musí-
me se zaměřit na proměňování šan-
cí a zlepšení finální fáze před poku-
tovým územím.

Který zápas áčka během pod-
zimu považuješ za nejzdařilejší 
a proč?

Tak to opravdu nevím. Pár zápa-
sů se nám podařilo herně i výsled-
kově, ale že bych byl z  některého 
úplně vedle to ne. (úsměv)

Před vámi je první Provodov 
(s 36 body), bodově stejně jako 
Luha mají Velké Karlovice (24 b). 
V čem tkví hlavní síla těchto dvou 
týmů a v čem jsou oproti nim tře-
ba Luha lepší?

Provodov dlouhodobě patří ke 
špičce KP, letos jsou jasně nejlepší. 
Mají ve svém týmu mnoho zkuše-
ných fotbalistů a  ty doplnili mladí-
ci z vyšší soutěže. Dobře si to sedlo. 
Dokázali vyhrát i zápasy, kde třeba 
herně nebyli úplně lepší. Proto jsou 
tam, kde jsou. Karlovice mají zku-
šenosti z divize a dokazují to v naší 
soutěži. Hrají o  čelo. Netroufám si 
říct, v čem jsme lepší my. To ať po-
soudí jiní.

Myslíš, že tyto dva týmy do-
kážete v  druhé půli sezony s  FK 
Luha překonat a obhájíte titul?

Myslím si, že Provodov letos sou-
těž vyhraje. Mají už luxusní náskok, 
hrajou si svou soutěž. My se jim bu-
deme snažit co nejvíce přiblížit.

Kromě přeboru vás na jaře 
čeká i  pohárové semifinále – 
proti Nevšové. Jak hodnotíš 

dosavadní působení v  poháru 
(když úspěch v něm byl i jedním 
z cílů sezony)?

Splnili jsme si cíl podzimu, po-
stoupit do jarních bojů o  pohár. 
Tam nás ale nečeká vůbec nic leh-
kého. I cesta do semifinále byla trni-
tá, musíme se ještě lépe připravit na 
boj o postup do finále.

Jak vidíš šance Luhačovic na ví-
tězství v poháru, co by to pro tým 
znamenalo?

Znamenalo by to další historic-
ký milník pro FK Luhačovice. Za-
tím tato trofej v Luhačovicích chybí. 
Jednou Luhačovice hrály finále, bo-
hužel na penalty podlehly. Já přebí-
ral tým, když byl v semifinále, kam 
ho dotáhl můj předchůdce. Tehdy 
jsme ale se Slušovicemi taky vypad-
li na penalty. Takže pohár je pro nás 
obrovská výzva.

V tomto ročníku se velmi daři-
lo i béčku v okresní soutěži. Co je 
jeho největší síla?

Slavíme titul půlmistra, ale je to 
pořád jen polovina soutěže, tak-
že to nic neznamená. Naše síla je 
v  produktivitě, doma máme výho-
du velkého hřiště. Snažíme se hrát 
kombinační fotbal, držíme míč a tím 
soupeře obíráme o sílu. Bez míče se 
vždy běhá hůř.

Podaří se vám s béčkem napo-
dobit úspěch áčka, když v  loň-
ském roce bylo půlmistrem a  po 
druhé části sezony bralo i titul?

Doufám, že ano. Uděláme maxi-
mum. Už loni jsme slavili půlmistra, 
a závěr soutěže jsme nezvládli, dou-
fám, že letos to bude jiné. A dotáh-
neme to k titulu.

Nikola Synek

Jáchym Hanák a Zuzana Němcová – mistři světa smíšených párů v aerobiku  
S  úctyhodným úspěchem se 

závodníci MV TEAM Univerzity 
Tomáše Bati Zlín pod vedením 
trenérky Mgr. Moniky Váňové zú-
častnili ve dnech 17. až 19. října 
2017 mistrovství světa ve spor-
tovním aerobiku FISAFINTER-
NATIONAL v  Holandsku. Všichni 
závodníci reprezentující zlínský 
klub v zastoupení kategorie juni-
oři Vanda Šimková, Marek Dudek 
a  kategorie kadeti Zuzana Něm-
cová a  Jáchym Hanák se probo-
jovali do finále a přivezli domů 3 
drahocenné kovy. 

Jáchym Hanák (Luhačovice) si 
úžasným výkonem na mistrovství 
světa ve sportovním aerobiku při-
vezl hned dvě medaile. V katego-
rii 1–13 let smíšených párů spolu 
se svou partnerkou Zuzkou Něm-
covou (Zlín) získal zlatou medai-
li a  vybojoval tak titul mistr svě-
ta 2017. Ten obhájil z  roku 2015 

z  Martiniku. Ke zlaté medai-
li Jáchym přidal ještě stříbrnou 
medaili v  kategorii jednotlivci 
muži. Domů si odvezl tedy i  titul 

vicemistr světa 2017. Jáchym tak 
úspěšně zakončil svoji hvězdnou 
sezonu. Celou ji závodil v  obou 
kategoriích, jednotlivci muži 

a  smíšené páry (Jáchym a  Zuza-
na). Závody probíhaly nejen po 
celé ČR, ale také v  Polsku a  Švý-
carsku. Získal za tuto sezonu 
sbírku 14 zlatých a 10 stříbrných 
medailí.

V  květnu tohoto roku na mis-
trovsví Evropy v  Karlových Va-
rech získat titul mistra Evropy 
2017 v párech a vicemistra Evropy 
v mužích. Na začátku října si z Plz-
ně z  mistrovství České republiky 
přivezl také tituly mistr ČR v  pá-
rech a vicemistr ČR muži. Jáchym 
Hanák trénuje pod vedením tre-
nérky Mgr. Moniky Váňové v klu-
bu MV TEAM Univerzity Tomá-
še Bati ve Zlíně a svými letošními 
skvělými výkony vzorně repre-
zentuje Českou republiku a  měs-
to Luhačovice.

Mgr. Monika Váňová, 
MV TEAM UTB Zlín
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Výběr dalšího studia deváťákům usnadnila burza škol  

Také v tomto školním roce před 
žáky devátých tříd luhačovické zá-
kladky stojí zásadní rozhodnutí  
o jejich dalším směřování po skon-
čení základní školní docházky. Roz-
hodování, na jaký další obor studia 
se zaměřit po základce, žákům i je-
jich rodičům jistě usnadnila Burza 
středních škol, kterou řada z nich 
navštívila v úterý 14. listopadu pří-
mo v respiriu Základní školy Luha-
čovice. Tam se od 15 hodin prezen-
tovaly různé střední školy z regionu 
a rodiče i žáci tam tak mohli získat 

řadu cenných informací o možnos-
tech dalšího studia a o jednotlivých 
nabízených oborech. Akci přiblížil 
ředitel ZŠ Luhačovice Roman Le-
bloch. „Děláme burzu středních škol 
vždy v listopadu, abychom usnad-
nili žákům a rodičům rozhodování. 
Tady jim nabízíme ucelené informa-
ce a nemusejí tak kvůli jejich získání 
třeba objíždět jednotlivé školy a zjiš-
ťovat si informace tam. Letos se burzy 
zúčastnilo 21 škol. Máme tu letos ško-
ly z Uherského Hradiště, samozřejmě 
z Luhačovic, ze Slavičína, Zlína, ale 

třeba i Kroměříže, Bystřice pod Hostý-
nem nebo až z Hranic na Moravě,“ po-
znamenal Lebloch. 

Mnozí žáci se spolu rodiči i díky 
burze už o dalším výběru školy roz-
hodli. Pokud ještě i po konání akce 
váhali, na základce se jim snaží i dále 
poradit. „Každý deváťák dostává na-
víc takzvaný atlas školství škol  v našem 
kraji, tam jsou další informace o ško-
lách v kraji,“ vysvětlil ředitel. Tento-
krát se rozhodování o dalším studiu 
v Luhačovicích týká méně žáků než  
v dřívějších letech. „Letos je to nece-
lá sedmdesátka deváťáků. Je to slab-
ší ročník, obvykle jich bývá přes de-
vadesát i sto,“ zmínil Lebloch.    Na 
prezentaci středních škol na Luha-
čovické základce se rodiče i děti 
mohli zeptat na řadu věcí přímo 
zástupců zúčastněných vzděláva-
cích institucí. Dostali obvykle kro-
mě odpovědí na své konkrétní 
dotazy i letáček s informacemi o 
možnostech studia. Řada škol také 
své možné budoucí studenty a je-
jich rodiče zvala na dny otevřených 
dveří s prohlídkou konkrétní školy. 
Například Střední odborná škola 
Luhačovice jich pořádá hned řadu, 
kromě těch listopadových také na-
příklad 8. a 9. prosince a dokonce 
i začátkem dalšího roku, 13. ledna. 

Některé z nich přitom jsou i spoje-
ny s přípravnými kurzy, které mají 
uchazečům pomoci u přijímaček. 

Zajímavou taktiku na luhačovické 
Burze středních škol zvolila Střední 
zdravotnická škola Zlín. Tu tady neza-
stupoval jen někdo z pedagogů školy, 
ale rovnou také současné studentky.  
I když celou prezentaci školy zde měla 
na starost odborná učitelka této školy 
Eva Řeháková. A proč s sebou budou-
cí zdravotní sestřičky, které se v jejich 
škole připravují, přivedla? Na počíta-
či ukazovaly zájemcům fotky ze školy  
a mohly jim sdělit osobní zkušenost 
se studiem na této škole. „Jde o stu-
dentky, které absolvovaly luhačovic-
kou základní školu. Takže se tu vracejí 
domů. Na počítači vlastně představují 
takovou virtuální prohlídku školy,“ po-
znamenala Řeháková. A proč si mys-
lí, že by žáci (zde tedy určitě častě-
ji žákyně) měli jít právě za dalším 
vzděláním do jejich instituce? Určitě 
prý kvůli bezproblémovému hledá-
ní pracovního místa po absolvování 
školy. „Zaměstnatelnost po naší ško-
le je stoprocentní, pokud ten člověk 
má o práci zájem. Všichni jistě vědí z 
médií, jaký nedostatek zdravotních 
sester je,“ nastínila Řeháková. 

Nikola Synek

Tenistům přes zimu opět postaví nafukovací halu  
Jak se již stalo tradicí, ani 

chladnější měsíce roku v  Luha-
čovicích nijak nezabrání milov-
níkům bílého sportu v jejich ob-
líbené aktivitě. Tenisté mohou 
i letos využít s příchodem chlad-
ných podzimních dnů možnosti 
zahrát si v  příjemném prostředí 
nafukovací haly, která opět pá-
tého října vyrostla nad kurtem, 
jenž je součástí Sportovního 
centra Radostova. 

Jak potvrdil ředitel SC Rados-
tova Tomáš Mejzlík, je o možnost 
zahrát si zde tenis značný zájem. 
„Týdně se zde hraje zhruba 50 až 
60 hodin. Nejvíce je hala vytížena 
samozřejmě v odpoledních hodi-
nách a večer do zhruba 21 hodin,“ 
nastínil Mejzlík. 

Místní i  turisté, kteří se roz-
hodnou navštívit lázeňské město 
v chladnější části roku, si tak mo-
hou v pohodě zahrát v příjemném 

klimatu haly a  nemusejí se ohlí-
žet na rozmary počasí ani na to, 
že dny se krátí a  tma bývá již 
brzy, protože hala je samozřejmě 
osvětlená. Také tato možnost vy-
žití nabídnutá milovníkům tenisu 
je jistě vítaným zpestřením pro ty, 
kdo do Luhačovic zamíří v období 
podzimu a zimních či jarních mě-
síců. Stejně jako například zbu-
dování městské plovárny před 
pár lety tak zvyšuje atraktivitu 

pobytu v  Luhačovicích i  mimo 
hlavní lázeňskou sezonu. 

Cena hodinového pronájmu 
kurtu je ve všední dny do 15 ho-
din 250 Kč. Ve zbývajícím čase, 
tedy v  pracovní dny později od-
poledne a během víkendů a svát-
ků přijde hraní na kurtu na 350 ko-
run. Další informace lze nalézt na 
www.radostova.cz.

Nikola Synek

Florbalisté DDM Luhačovice opět na stupních vítězů  
Ve čtvrtek 26. 10. 2017 jsme uspo-

řádali přátelský florbalový turnaj pro 
mladší žáky.

Do zápasů se mohli zapojit hrá-
či a hráčky s ročníkem narození 2005 
a mladší. Turnaje se účastnila 4 druž-
stva. Domácí DDM Luhačovice, DDM 
Napajedla, ŠSK ZŠ Želechovice nad 
Dřevnicí a FBC Slovácko.

Našemu mladému týmu se poda-
řilo dvakrát ze tří zápasů zvítězit. Zisk 
6 bodů znamenal krásné druhé místo 
v turnaji.

Hráči DDM Luhačovice: Adam Liška 
– G – vyhlášen jako nejlepší hráč naše-
ho týmu, Matyáš Rumpík –  3 góly, Pa-
trik Záhorovský, Patrik Kresta – 3 góly, 
Matyáš Pírek – 1 gól, Matěj Horáček – 
1 gól, Vojta Mituník, Václav Mituník, 
Alexandr Caletka, Ondřej Humpola, 
Adam Vančura, Petr Nášel, Adam Smý-
kal, Vojta Semela, Samuel Elshennawi.

V sobotu 4. 11. 2017 se předvedla ka-
tegorie starších žáků a musím říci, bylo 
se na co dívat. Turnaje se účastnili hrá-
či s  ročníkem narození 2003 a mladší, 
hráčky 2002 a mladší. Turnaje se účast-
nila opět 4 družstva. Domácí DDM Lu-
hačovice, DDM Napajedla, ŠSK ZŠ Žele-
chovice nad Dřevnicí a DDM Astra Zlín.

Náš tým potvrzoval vysokou kvalitu 
a dominanci ve všech zápasech. Prv-
ní formace předváděla velmi pěkný 
kombinační florbal. Soupeři měli ov-
šem co dělat, aby udrželi na uzdě i naši 
druhou, mladší formaci. Velice pěkná 
byla divácká podpora rodičů určená 
našim hráčům.

Tři výhry znamenaly zisk prvního 
místa v turnaji.

Sestava: Libor Dostálek – G, Jakub 
Slovák – 4 góly – vyhlášen jako nej-
lepší hráč našeho týmu, David Má-
čalík, Jan Boráň – 3 góly, Petr Novák 

– 6 gólů – vyhlášen jako nejlepší stře-
lec turnaje, Radim Pinďák C – 5 gólů, 
Patrik Záhorovský, Matyáš Rumpík, 

Patrik Kresta – 3 góly, Nikola Štěpančí-
ková, Tereza Krestová.

Jan Tomala
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KULTUra  Premiéra   Art film   Skutečný příběh   Bio senior   Film a kniha Filmásek  Nevhodné mládeži do 12  15  let

KULTURA 

Pondělí 11. 12. • 19.00 • MěDK Elektra, 
kinosál
Afrika na Pionieri s Marekom 
Slobodníkom

Středa 13. 12. • 18.00 • MěDK Elektra, sál 
Rondo
Vánoční koncert ZUŠ Luhačovice

Sobota 16.12. • 16.00 • MěDK Elektra, 
kinosál
Vánoční koncert Malého Zálesí

Pátek 22. 12. • 16.00 • MěDK Elektra, 
kinosál
Andělé z lesa / Divadlo Líšeň 
Brno

Středa 27. 12. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Maroš Bango / koncert nevidomého 
zpěváka nazývaného „slovenský Bocelli“

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

Středa 27. 12. • 19.30 • Morava, kavárna
CM Korečnica

Středa 27. 12. • 19.30 • Palace, kavárna
DJ Andersen

Čtvrtek 28. 12. • 19.00 • MěDK Elektra, 
kinosál
Labutí přebor / Divadlo Jednou a rok

Čtvrtek 28. 12. • 15.00 • hala Vincentka
Varmužova cimbálová muzika 
a Děcka ze Skoronic

Čtvrtek 28. 12. • 19.30 • Alexandria, night 
club
Swing Brothers 

Čtvrtek 28. 12. • 19.30 • Palace, kavárna
Večer s CM

Čtvrtek 28. 12. • 19.30 • Morava, kavárna
DJ Andersen

Pátek 29. 12. • 15.00 • hala Vincentka 
Dívčí saxofonový orchestr 
z Luhačovic

Pátek 29. 12. • 19.30 • Alexandria, night 
club
Another way

Pátek 29. 12. • 19.30 • Palace, kavárna
Muzikály do kapsy

Pátek 29. 12. • 19.30 • Morava, kavárna
Hodonská CM

Pátek 29. 12. • 19.30 • Domino
Diskotéka Oldie´s party

Sobota 30. 12. • 11.00 • Lázeňské divadlo
Tobogan s Alešem Cibulkou 
a jeho hosty

Sobota 30. 12. • 16.00 • 19.00 Lázeňské 
divadlo
Kvartet / Hrají: Veronika Freimanová, 
Rudolf Hrušínský, Jana Švandová, Zdeněk Žák

Neděle 31. 12. • 19.00 • Společenský dům 
Silvestrovská oslava

Pondělí 1. 1. • 15.00 • kostel sv. Rodiny
Novoroční koncert / Moravský 
komorní sbor
 
Pátek 1. 12. • 16.00 • Galerie Elektra 
Luhačovice 
Režiséři ateliéru Hermíny 

Týrlové / vernisáž výstavy za účasti 
zástupců Ateliérů Zlín 
Výstava originálních výtvarných návrhů a rekvizit 
z animovaných filmů režisérů spolupracujících se 
zlínskou filmovou legendou, režisérkou 
a výtvarnicí H. Týrlovou. Návštěvníci tak uvidí 
práce z filmů H. Týrlové, Ludvíka Kadlečka, 
Antonína Horáka, Václava Dobrovolného, Jana 
Dudeška, Ladislava Pálky a Milana Šebesty

Kino 

Pondělí 4. 12. • 19.00   12

Kvarteto
Komedie ČR, 2017

Pátek 8. 12. • 19.00 
Zahradnictví. Nápadník 
Drama ČR, 2017

Neděle 10.12. • 16.00  
Přání k mání
Pohádka ČR, 2017 

Pátek 15. 12. • 19.00 12

Kvarteto 
Komedie ČR, 2017

Neděle 17. 12. • 16.00 
Přání k mání 
Pohádka ČR, 2017

Čtvrtek 21. 12. • 13.30 
Velká oříšková loupež 2 
Animovaný USA, 2017

Neděle 24. 12. • 10.00  
Anděl Páně 2
Pohádka ČR, 2016 

Pátek 29. 12. • 19.00 12

Kvarteto 
Komedie ČR, 2017

Sobota 30. 12. • 18.00 
Balet / Louskáček / Boĺšoj teatr

Neděle 31. 12. • 16.00 
Po strništi bos 
Komedie ČR, 2017

Akce Charity
Programy v prostorách Denního stacionáře 
Charity Luhačovice, Hradisko 100, od 9.30 do 
11.30, vstup 20 Kč

4. 12. Sváteční slovo / P. Martin Rumíšek
11. 12. Jak si udržet zdravá játra a žlučník  
 / beseda, PharmDr. Eva Valentová
18. 12. Zpívání koled

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

Akce DDM

Neděle 3. 12. od 9.00 do 18.00
MIKULÁŠSKý DeN 
Pohybový a sportovní program pro všechny: 
• Vystoupení zájmových kroužků DDM   
 Luhačovice
• Pohybové a tematické soutěžení  
 s Mikulášem, andílkem a čerty, s odměnami 
• Papírové fotky vašich dětí s mikulášskou   
 tematikou přímo na akci
• Bumper ball s arénou 
• Florbalový turnaj pro žáky 
• Florbalový turnaj pro dorost a dospělé
Vstup pouze v čisté obuvi se světlou 
podrážkou.

KLUB
Program pro děti a mládež v klubovnách DDM 
Luhačovice.
Deskové, karetní a stolní hry (fotbálek, 
kulečník,…)
X – BOX denně od 14.00 do 17.00, rezervace 
předem, poplatek 20 Kč

KLUBÍK
Každé pondělí, úterý, středu, poplatek členové 
zdarma, ostatní 30 Kč 
Pondělí 4. 12. od 9.30
Pečení čertů 

Úterý 12. 12. od 9.30
Canisterapie s přednáškou 
a mazlení se štěnětem 

V měsíci prosinci také proběhnou: vánoční 
výukové programy a mikulášské nadílky.

Bližší informace naleznete na podrobných 
plakátech 
Tel.: 577 131 686, 736 487 999, ddm@
ddmluhacovice.cz, www.ddmluhacovice.cz 

Akce SAS
Středa 6. 12. 15.00 Elektra, salonek
Výroční zhodnocení 

Neděle 31. 12. 10.30 
Silvestr na Petrůvce (individuální 
doprava)

Akce TJ Sokol, Slovan 
Luhačovice

3. 12., 10. 12., 17. 12. • 15.30 • Klub 
Sokolka
Adventní koncerty 

2. 12. • 15.30 • Klub Sokolka
Vánoční besídka pro děti 
a dospělé 

26. 12. • 19.00 • Klub Sokolka
Štěpánská veselice 

24. 12. • 13.00 • Zahradní čtvrť
Štědrovečerní běh 

30. 12. • 13.00 • SC Radostova
Turnaj rodinných dvojic 
v kuželkách 
 
13. 1. • 13.30 • sraz před sokolovnou
Novoroční vycházka 

10. 2. 2018
Šibřinky 

11. 2. 2018
Dětské šibřinky 

13. 2. 2018
Pochovávání basy 

Akce v knihovně

Sobota 2. 12. od 9.00 do 12.00
Den pro dětskou knihu
Tvůrčí dílnička, deskové hry

Středa 13. 12. • 17.00
Marie Pechová
Sladké kváskování, kurz pečení 
sladkého pečiva s kváskem, vstup 20 Kč

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

Novinky z knihovny
V uspěchaném předvánočním čase Vás srdečně 
zveme do knihovny na kurz Sladké kváskování,
jenž bude probíhat pod vedením lektorky Marie 
Pechové. Dozvíte se, jak upéct pomocí kvásku 
koláče, buchty, vdolky, palačinky a samozřejmě 
vánočku i s názornou ukázkou jejího pletení ze 6 
pramenů. Účastníci kurzu si budou moci vše 
vyzkoušet na místě a odnést si domů živý kvásek.
Zájemci si mohou zarezervovat místa telefonicky, 
mailem či osobní návštěvou. Kurz se koná ve středu 
13. 12. 2017 v 17 hodin, vstupné 20 Kč.
Sobotní dopoledne 2. 12. bude věnováno Dnu 
dětské knihy. V čase od 9.00 do 12.00 nabídneme 
drobné vánoční tvoření, registraci dětských čtenářů 

do 15 let zdarma, prohlídku budovy knihovny či 
hraní deskových her. Šálek kávy či čaje určitě 
nebude chybět. Akce je zdarma.
Všechny čtenáře a návštěvníky knihovny si 
dovolujeme upozornit, že knihovna v době od 27. 
12. 2017 do 1. 1. 2018 bude uzavřena.
Přejeme Vám krásné a pokojné Vánoce a děkujeme 
za Vaši přízeň.

Milana Mikulcová

Silvestrovský pochod
Obec Petrůvka a její občané Vás srdečně zvou 
na 7. ročník tradičního Silvestrovského 
pochodu a setkání občanů „spřátelených obcí“ 
u Červeného kříže (mezi obcemi Petrůvka, 
Kladná Žilín, Luhačovice). 

Sraz u kříže dne 31. 12. 2017 v 10:30 hod. 

Občerstvení zajištěno. 
Těšíme se na setkání s Vámi.

Světový den památky zesnulých dětí
„Mít děti není samozřejmost. V běhu všedních radostí  
a starostí si to často neuvědomujeme.
Zastavme se na chvíli. Zapalme svíčku a uctěme pa-
mátku všech dětí a mladých lidí, kteří odešli z tohoto 
světe dříve, než stačili dospět a zestárnout…“
V médiích často slyšíme o tragédiích a nemocech, 
které potkávají děti a mladé lidi. Všichni se shodují na 
tom, že nejbolestivěji tyto ztráty zasahují pozůstalé 
rodiče. Jsou zde, ale i další příbuzní a jsou zde i spolu-
žáci, kamarádi, sousedé, kterých se ztráty také bolest-
ně dotýkají. Po dětech, které předčasně odešly, zůstá-
vá prázdné místo v rodinách, ve třídách, v zaměstnání, 
v sousedství …
Druhá neděle v prosinci je světovým dnem památky 
zesnulých dětí. Tento den spojuje rodiny a přátele po 
celém světe. Svíčky se zapalují a tvoří tak virtuální 
vlnu po celé zeměkouli. Stejně jako v předchozích le-
tech i letos pořádá spolek Dlouhá cesta akci „Zapalme 
svíčku“. Na různých místech v naší zemi 10. prosince 
2017 konají otevřená setkání rodiny, přátel a veřej-
nosti. Akce se uskuteční i ve Zlíně v evangelickém kos-
tele na Slovenské ulici.
Podrobnější informace budou postupně doplňovány 
na web www.dlouhacesta.cz.
I vy se můžete zapojit do podpory tohoto dne účastí 
na setkání nebo připomínkou na nějaké jiné veřejné 
akci nebo vzpomínkou doma se svou rodinou a přáte-
li. Důležitý je pocit sounáležitosti.
Kontakt pro další informace: Iveta Coufalíková, koor-
dinátor, e-mail: iveta@dlouhacesta.cz,
tel.: 731 520 330, www.dlouhacesta.cz.
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Tipsport a.s. sázková kancelář 
v Luhačovicích 

přijme pracovnici/ka na HPP 

se zkráceným úvazkem 
32,5 hodin týdně. 

Bližší informace u obsluhy pobočky 
Luhačovice, Masarykova 190 nebo 
na tel. čísle 702 012651 nejpozději 

do 10. prosince.

Další články, rozhovory, videoreportáže sledujte na www.luhacovice.cz

Tiráž: Periodický tisk územního samospráv-
ného celku.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: luha-

info@mdkelektra.luhacovice.cz. Měsíčník. 
Odpovědná redaktorka a autorka nepodepsa-
ných článků: Hana Slováková. Fotografie: Jan 

Dostál. Grafické zpracování a tisk: Joker, spol. 
s r. o. Vydávání povoleno. Číslo registrace: MK 
ČR 11027. Toto číslo vychází 1. 12. 2017.

Koupím byt v Luhačovicích
v OV 1+1, 1+2. Ne RK. Kont.: 775 999 550.
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Sdružení POLUSS
• veškeré zednické práce
• rekonstrukce domů
• zateplování fasád
• obklady a pokládka zámkové dlažby

František Hrnčiřík, 731 457 602, 
poluss@centrum.cz
Masarykova 263, 76326 Luhačovice

Nadělujeme
pevný internet
zdarma

do konce roku 2017

Ověřte si dostupnost i ve vašem rodinném domě na www.avonet.cz nebo na telefonu 575 575 820

Neváhejte a využijte nově jen 30denní zákonnou 
výpovědní lhůtu u vašeho stávajícího poskytovatele. 
Smlouvu vyřešíme za vás.

Hledám spolehlivou 
pomocnici / asistentku / pečovatelku 

k dospělému postiženému synovi. 
Jedná se o příležitostnou po-

moc asi 3x týdně dle domluvy.
Osobní jednání nutné. Kontakt: 606 423 820


