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Únor 2020, ročník XXVII.

Vážení čtenáři,
toto číslo Luhačovických novin Vám 
stejně jako v minulosti přináší spous-
tu informací, které jsou zpracovány 
v novém vizuálním stylu. Chceme za-
chovat stejné množství textů a foto-
grafií, tak jsme přikročili k rozšíření 
počtu stran. Věřím, že se Vám budou 
texty lépe číst, oceníte více větších 
fotografií. I nadále se budeme zajímat 
o všechny novinky ve městě, zacho-
váme zprávy z radnice a pozvánky 
na zajímavé akce v Luhačovicích. Bu-
deme velmi rádi, když nám napíšete 
své poznámky a postřehy, když se i Vy 
zapojíte. Chcete se zeptat na něco, co 
Vás zajímá? Zeptáme se za Vás. Pokud 

znáte nějakou zajímavou osobnost, se 
kterou byste si rádi přečetli rozhovor, 
upozorněte nás na ni. V budoucnu 
bychom se chtěli věnovat i místním 
mladým talentům ze všech oblastí, 
víte-li o někom, dejte nám zprávu do 
redakce. Máte nějakou vzpomínku, 
zajímavé fotografie? Podělte se o ně 
s našimi čtenáři. Všechny materiály, 
které nám zapůjčíte, v pořádku vrátí-
me zpět. 
Luhačovické noviny jsou pro Vás, 
naše čtenáře, a i Vy můžete ovliv-
nit, co všechno byste si v nich rádi 
přečetli.

Hana Slováková, redakce
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

První luhačovický městský ples 
přilákal na pět set návštěvníků
Luhačovice žily 18. ledna prvním 
ročníkem městského plesu a ten se 
setkal s mimořádným zájmem veřej-
nosti. Návštěvníků, kteří vykoupili 
vstupenky ihned po zahájení prodeje, 
zamířilo do domu kultury Elektra 
bezmála pět set. Podobné nadšení 
panovalo i v možnosti podpořit ples 
sponzorsky ze strany podnikatelů 
a firem z regionu. Celkem ples podpo-
řilo neuvěřitelných 44 firem. Velkým 
lákadlem byla moderátorská dvojice 
zvučných jmen, která plesem prová-
zela – Mahulena Bočanová a Marek 
Vašut. Po úvodní fanfáře a předtanče-
ní členů tanečního klubu Fortuna pa-
třilo slovo starostovi města Marianu 
Ležákovi. Ten premiérový ročník nové 
společenské akce oficiálně zahájil 
se svou chotí prvním tancem. Večer 
plný tance, hudby a zábavy nabí-
dl řadu vystoupení v hlavním sále 
Rondo i v dalších prostorách. V Ron-
du se Prestige Symphony Orchestra, 
pěvecky podpořená herci Slováckého 
divadla, hudebně střídala s kapelou 
Golden Delicious frontmena, muzi-
kanta a známého divadelního herce 
Tomáše Davida. Představili se nadějní 
tanečníci Kateřina Amálie Rumpíková 
a Filip Přibyl, mladé hudební skupiny 
Avarom Dnabseulb a Nightingales, 
cimbálová muzika Malého Zálesí, pě-
vecký sbor Janáček, medailista z mis-
trovství světa v aerobiku Jáchym 
Hanák a Dívčí saxofonový orchestr, 
který vítal všechny již při příchodu 
na akci. Brzy po zahájení programu 
byly předány ceny starosty města za 
mimořádný přínos pro Luhačovice. 
Dvě ocenění byla vzpomínkou na 
vynikající osobnosti, jejichž odkaz je 
pro Luhačovice stále živý. Za mimo-
řádný přínos lázeňství byla udělena 
in memoriam cena MVDr. Antonínu 
Plachému, zakladateli významné 
lázeňské skupiny Royal Spa, která 
dnes působí nejen v Luhačovicích. 
Za mimořádný přínos sportu pak 
bylo uděleno ocenění in memoriam 
Petru Mikulcovi, který byl dlouhole-
tým starostou luhačovického Sokola 
a předsedou TJ Slovan. Třetí ocenění 
nepatří jediné osobě, ale hned celé 
skupině luhačovických nadšenců. Za 

přínos k rozvoji kultury města byl 
oceněn Luhačovický okrašlovací spo-
lek Calma, který se věnuje zejména 
pořádání různých akcí v historických 
kostýmech. Dotvářením jedinečné 
atmosféry Luhačovic přispěl spo-
lek také k zisku prestižního titulu 
Evropská destinace roku, který město 
získalo koncem minulého roku. Po 
převzetí ceny pro Calmu se před-
stavila vystoupením taneční sekce 
okrašlovacího spolku zvaná Crazy 
Flappers. V programu plesu rozhodně 
nemohla chybět bohatá tombola, jejíž 
výtěžek je určen na dobročinnost Ko-
runce Luhačovice. Vítané občerstvení 
všem nabídl vynikající raut, milovní-
ky vína potěšila degustace vybraných 
vín a jako památku na skvělý ples si 
mohli příchozí udělat fotku ve stylo-
vém fotokoutku.
„Ohromil mě obrovský zájem o účast 
na plese ve stylu nové identity města 
Luhačovice. Myšlenka realizace nové 
společenské akce v Luhačovicích byla 
původně skromným přáním, které se 
podařilo naplnit do pestrého progra-
mu. Za úžasný zážitek patří podě-
kování jak realizačnímu týmu, tak 
i všem podporovatelům a účastníkům 
společenské akce v neuvěřitelné at-
mosféře během celého večera. Věřím, 

že se i příští ročník setká se stejným 
zájem u veřejnosti a opět se v Elektře 
v lednu 2021 setkáme v tak hojném 
počtu,“ nadšeně poznamenal staros-
ta Marian Ležák. „Laťka byla podle 
mě nasazena už letos velmi vysoko, 
takže lidé se určitě mají i příště na co 
těšit,“ dodal starosta. S tím, jak skvěle 
se podařilo založit novou tradici 
Plesu města Luhačovice, byla velmi 
spokojená i Hana Slováková, ředitel-
ka městského domu kultury Elektra, 
který akci realizoval.  „Bylo velmi 
potěšující, s jakým mimořádným nad-
šením se všichni zaměstnanci našeho 
kulturního domu zapojili do organi-
zace této akce. Přinášeli nové nápady, 
pracovali nad rámec svých běžných 
pracovních povinností. Myslím si, že 
je potřeba poděkovat a ocenit i ty, 
kteří sice nejsou v lesku plesových 
světel moc vidět, ale bez kterých by 
akce nemohla být úspěšná. Myslím 
si, že konečný výsledek a spokojení 
návštěvníci plesu jsou určitě pro 
všechny, kdo se na organizaci podíle-
li, novým impulzem do další práce,“ 
sdělila Slováková s tím, že už nyní její 
tým začíná přicházet s nápady pro 
další ročník plesu.   

Nikola Synek
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Zřízení trvalého bydliště 
v Luhačovicích skýtá řadu výhod
Spousta obyvatel 
Luhačovic v lázeňském 
městě sice dlouhodobě 
bydlí, ale nejsou zde 
přihlášeni k trvalému 
pobytu. Připravují 
se přitom o některé 
výhody, kterých bude 
časem přibývat. 

Sběrný dvůr
Možnost využívat bezplatně sběrný 
dvůr k odkládání odpadu mají možnost 
jen občané města s trvalým pobytem. 

Parkování
Parkovací místa v ulicích, kde jsou sta-
noveny rezidentní parkovací zóny. Jisto-
tu parkování mají v těchto lokalitách už 
jen majitelé nemovitosti nebo nájemci, 
kteří mají ve městě trvalý pobyt (TP). 

Rodiny s dětmi
Prvňáčci v ZŠ Luhačovice, kteří jsou 
občany města, dostávají na začátku 
školní docházky od samosprávy 1000 Kč 
na školní pomůcky a nově narozené 
děti finanční příspěvek ve výši 2000 Kč. 
S dětmi je zároveň spojeno i obnovené 
vítání občánků, kde nechybí setkání 
se starostou a předání věcného daru 
v podobě pamětních mincí a pamětní-
ho listu pro malé Luhačovjánky. Snazší 
je i zápis dětí do zdejší mateřské školy, 
pokud jsou občany města s TP. 

Senioři
Pro seniory je od 70 let poskytována 
dotovaná služba Senior taxi a každoroč-
ně jsou pro občany v důchodovém věku 
pořádána pravidelná kulturní setkání. 

Kultura a sport
Město dlouhodobě finančně podporuje 
místní spolky i místní jednotlivce ve 
sportovní a kulturní činnosti. 

Další rozšíření výhod pro obyvatele s tr-
valým pobytem chce připravit starosta 
Luhačovic Marian Ležák. 

„Rádi bychom do budoucna přišli také 
s nějakým systémem slev pro naše 
občany, kdy chceme ve spolupráci 
s místními podnikateli vytvořit určitý 
bonusový program. Díky němu by Lu-
hačovjané výhodněji nakupovali zboží 
a služby. Pokračovat budeme i v rozši-
řování parkovacích modrých zón, kde 
budou vymezena parkovací místa pro 
místní občany. Možností bonusů se ale 
nabízí ještě spousta dalších,“ nastínil 
starosta. 
Už zavedené výhody si lidé stále více 
začínají uvědomovat. 

„V polovině měsíce ledna jsme za-
znamenali nárůst nově přihlášených 
občanů k trvalému pobytu o 62 % vyšší 
oproti začátku roku 2019,“ potvrdila 
vedoucí správního odboru luhačovické 
radnice Jana Homolková. Upozornila 
také na to, že nechat si změnit trvalý 
pobyt, je teď oproti dřívějšku v někte-
rých případech jednodušší. „Postup 
přihlášení občana k trvalému pobytu 
upravuje § 10 zákona č. 133/2000 Sb., 
o evidenci obyvatel a rodných číslech 
a o změně některých zákonů,“ sdělila 
Homolková. Oproti dříve platnému 
ustanovení je ale na základě dnes plat-
ných úprav zákona snazší změnit si ad-
resu TP například i pro lidi, kteří jsou 
v nájmu. „Od roku 2014 je totiž nájem-
ník podle zákona oprávněn přihlásit se 
k trvalému pobytu sám jen na základě 
doložení platné nájemní smlouvy a ob-
čanského průkazu. O tom, že bude mít 
nájemník trvalý pobyt na konkrétní 
adrese, pak pronajímatele domu či bytu 
úředníci písemně informují,“ přiblížila 
Homolková. 
Nejčastější ale bývá případ, kdy se na 
správní odbor MÚ Luhačovice (který je 

pro změnu pobytu tzv. ohlašovnou) do-
staví vlastník domu či bytu. I to je opro-
ti minulosti snazší. „Pro přihlášení k TP 
předloží jen občanský průkaz, vlastnic-
ké právo nemusí dokládat, ohlašovna si 
jej zjistí bezúplatným dálkovým přístu-
pem v katastru nemovitostí,“ vykreslila 
Homolková. Pokud se jedná o nájem-
níka nebo třeba někoho z rodiny, kdo 
se přistěhoval k příbuzným, ideální je, 
pokud přijdou věc ohlásit společně. „Na 
úřad se dostaví občan spolu s vlastní-
kem nemovitosti, který udělí písemný 
souhlas s přihlášením trvalého poby-

tu na tzv. přihlašovací lístek – občan 
i vlastník předloží občanský průkaz. 
Vlastnické právo úředník opět ověří 
přes on-line nahlédnutí do katastru 
nemovitostí,“ uzavřela vedoucí správ-
ního odboru. Pokud zákonní zástupci 
přihlašují dítě, musí v případě, že ještě 
nemá občanský průkaz, doložit rodný 
list. Děti do 15 let ale nehradí správní 
poplatek, který je však pro dospělé jen 
ve výši 50 Kč.
Že trend přibývání občanů se zapsaným 
trvalým pobytem v Luhačovicích bude 
dále pokračovat, věří starosta Ležák. 
„Těší mě, že mnozí vlastníci nemovi-
tostí pochopili, že být luhačovickým 
občanem je výhodné. Vážím si každého 
nového občana Luhačovic, a to jakého-
koliv věku. Nesmírně mě těší, nejenom 
když nám přibývá malých občánků 
nebo dětí, které se přistěhovaly s rodiči, 
ale můj velký respekt mají i ti, kdo jsou 
dospělí a pro to být Luhačovjanem se 
zkrátka rozhodli. S každým z nich se 
rád osobně setkám, abych je v našem 
městě uvítal,“ sdělil starosta. 

Nikola Synek
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Konalo se první letošní luhačovické vítání občánků

První vítání občánků v roce 2020 
se uskutečnilo v obřadní místnos-
ti radnice 17. ledna. Nové občánky 

přivítal za město starosta Marian 
Ležák, který jejich rodičům po-
blahopřál a předal pamětní mince, 
pamětní list, maminkám květinu. 
Nechyběl ani zápis do pamětní 
knihy a vystoupení dětí z mate-
řinky, které svým pásmem přispě-
ly k příjemné atmosféře setkání. 
Další podrobnosti přiblížila vedoucí 
správního odboru MÚ Luhačovice 
Jana Homolková. 
„Při první této slavnosti letošního 
roku bylo přivítáno šest nových ob-
čánků. Celkově jsme od znovuzave-
dení obřadu vloni v dubnu už takto 

ve městě přivítali 62 dětí. Další ter-
mín vítání občánků je 20. března. Na 
něj budou zvány opět rodiny dětí, 
které se narodily ještě v minulém 
roce, předpokládáme účast 13 dětí. 
Poté budeme již vítat děti narozené 
v roce 2020,“ sdělila Homolková. Jak 
doplnila, pamětní listy byly tento-
krát vyhotoveny už v nové podobě 
s nedávno představeným logem 
Luhačovic, v novém designu města 
byly rovněž pozvánky na akci, které 
byly předtím zaslány rodičům.

Nikola Synek

Zprávy z 22. schůze 
Rady města Luhačovice 
konané 16. 12. 2019

RML vydala:
•	 nařízení města Luhačovice 

č. 9/2019, o vymezení oblastí města, 
ve kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít ke 
stání silničních motorových vozi-
del jen za sjednanou cenu.

RML schválila:
•	 přijetí finančních darů Základ-

ní školou Luhačovice: STUDIO 
TRYANGEL, s. r. o., Praha 5, Smí-
chov – 5 000 Kč, ADEON CZ, s. r. o., 
Tečovice – 10 000 Kč, Stanislav 
Duháň, Luhačovice – 2 000 Kč, 
IVF Czech Republic, s. r. o., Brno – 
10 000 Kč;

•	 zveřejnění záměru města nabýt 
bezúplatným převodem pozemek 
st. pl. 161/6 o celkové výměře 7 m2 
v k. ú. Luhačovice;

•	 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na 
akci „Úpravy okolí MěDK Elektra 
v Luhačovicích“ uzavíraný mezi 
městem Luhačovice a COLAS CZ, 
a. s., Praha 9, a pověřila starostu 
města Ing. Mariana Ležáka podpi-
sem Dodatku č. 2;

•	 vypsání výběrového řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Luhačovice – pasporty“;

•	 organizační směrnici č. 3/19, Sprá-
va lesního majetku a dřevin ros-
toucích mimo les v majetku města 
Luhačovice;

•	 vypsání zakázky malého rozsahu na 
akci „Digitální povodňový plán města 
a ORP Luhačovice a VIS – zpracování 
dPP“;

•	 s účinností od 1. 1. 2020 vydání Sazeb-
níku úhrad za poskytování informací 
pro rok 2020;

•	 nájemní smlouvu mezi F. T. A., 
Domem dětí a mládeže Luhačovice 
a městem Luhačovice a pověřila 
starostu města Ing. Mariana Ležáka 
podpisem smlouvy;

•	 podmínky vydávání poukázek na 
Senior taxi pro rok 2020;

•	 změnu příplatku za vedení ředitelů 
příspěvkových organizací.

RML souhlasila:
•	 s vyjádřením k rozvojovým záměrům 

sociálních služeb ORP Luhačovice na 
rok 2021.

RML rozhodla:
•	 o zrušení výběrového řízení na ve-

řejnou zakázku malého rozsahu „Di-
gitální povodňový plán města a ORP 
Luhačovice a VIS – zpracování dPP“.

Zprávy z 8. zasedání 
Zastupitelstva města 
Luhačovice, které se 
konalo 12. 12. 2019

ZML schválilo:
•	 pořízení změny č. 3 Územního plánu 

Luhačovice a obsah změny č. 3 Územ-
ního plánu Luhačovice – změnu 
využití území z plochy výroby a skla-
dování (VP) na plochy občanského 

vybavení – komerční zařízení (OK) 
na pozemcích parc. č. st. 828/1, 828/2, 
828/3,828/4, 828/5, 828/6, 828/7, 
828/8, 828/9,1063,1169/1, 1197/2, parc. 
č. 1845/4 vše k. ú. Luhačovice a pod-
mínilo pořízení změny č. 3 úhradou 
nákladů na zpracování změny;

•	 uzavření smlouvy o kontokorent-
ním úvěru ve výši 4 000 000 Kč na 
překlenutí časového nesouladu mezi 
tvorbou a spotřebou finančních 
zdrojů provozního charakteru v části 
běžného rozpočtu města Luhačovice 
schváleného na rok 2019–2020 s Čes-
kou spořitelnou a pověřilo starostu 
města podpisem smlouvy;

•	 sazbu poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na rok 2020 ve 
výši 650 Kč;

•	 prodej části pozemku parc. č. 446/39 
v k. ú. Luhačovice o výměře cca 60 m2 
za cenu 800 Kč/m2 a úhradu nákladů 
spojených s převodem;

•	 nabýt do vlastnictví města část 
pozemku parc. č. 1264 v k. ú. Ludko-
vice o výměře cca 700 m2 za cenu 
100 Kč/m2 a úhradu nákladů spoje-
ných s převodem;

•	 nabýt do vlastnictví města část 
pozemku parc. č. 1267 v k. ú. Ludko-
vice o výměře cca 260 m2 za cenu 
100 Kč/m2 a úhradu nákladů spoje-
ných s převodem;

•	 nabýt do vlastnictví města poze-
mek parc. č. 2152/17 v k. ú. Řetechov 
o výměře 99 m2 za cenu 100 Kč/m2 
a úhradu nákladů spojených s pře-
vodem;
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•	 nabýt do vlastnictví města poze-
mek parc. č. 2152/8 v k. ú. Řetechov 
o výměře 99 m2 za cenu 100 Kč/m2 
a úhradu nákladů spojených s pře-
vodem;

•	 nabýt do vlastnictví města část 
pozemku parc. č. 2152/19 v k. ú. 
Řetechov o výměře cca 420 m2 za 
cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů 
spojených s převodem;

•	 nabýt do vlastnictví města části po-
zemků parc. č. 2152/2, 1192 a 2152/11 
v k. ú. Řetechov o celkové výměře 
cca 710 m2 za cenu 100 Kč/m2 a úhra-
du nákladů spojených s převodem;

•	 nabýt do vlastnictví města část 
pozemku parc. č. 1184 v k. ú. Řete-
chov o výměře cca 35 m2 za cenu 
100 Kč/m2 a úhradu nákladů spoje-
ných s převodem; 

•	 směnu části pozemku v majetku 
města parc. č. 2194/1 v k. ú. Řete-
chov o výměře cca 140 m2 za části 
pozemků parc. č. 2152/12 a 1163/2 
v k. ú. Řetechov o celkové výměře 
cca 280 m2 za podmínky doplatku 
ceny rozdílu ve výměrách směňova-
ných pozemků za 100 Kč/m2 a úhra-
du nákladů spojených s převodem 
rovným dílem;

•	 nabýt do vlastnictví města pozemky 
parc. č. 379/22 o výměře 21 m2, parc. 
č. 379/26 o výměře 96 m2 a parc. 
č. 1856/3 o výměře 66 m2 vše v k. ú. 
Luhačovice za cenu 100 Kč/m2 
a úhradu nákladů spojených s pře-
vodem;

•	 nabýt do vlastnictví města poze-
mek parc. č. 2682/9 o výměře 38 m2 
v k. ú. Luhačovice za cenu 100 Kč/m2 
a úhradu nákladů spojených s pře-
vodem;

•	 směnu části pozemku v majetku 
města parc. č. 1179/4 v k. ú. Řetechov 
o výměře cca 70 m2 za část pozem-
ku parc. č. 1179/2 v k. ú. Řetechov 
o výměře cca 40 m2 za podmínky 
doplatku ceny rozdílu ve výměrách 
směňovaných pozemků za 100 Kč/m2 
a úhradu nákladů spojených s pře-
vodem rovným dílem;

•	 nabýt do vlastnictví města části po-
zemků parc. č. 1199/1, 1208/6, 1253/18, 
2152/7, 2152/9, 2153/17 a 2152/10 v k. ú. 
Řetechov o celkové výměře cca 
500 m2 za cenu 100 Kč/m2 a úhradu 
nákladů spojených s převodem;

•	 prodej části pozemku parc. č. 923/1 
v k. ú. Polichno o výměře cca 100 m2 
za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů 
spojených s převodem;

•	 bezúplatně nabýt do vlastnictví 
města části pozemků parc. č. 1448/3, 
1447/2, 1441/1, 1445, 1446, st. 162 a parc. 
č. 1455/1 v k. ú. Kladná Žilín o celko-
vé výměře cca 700 m2 za podmínky 
úhrady nákladů spojených s převo-
dem;

•	 nabýt úplatným převodem části po-
zemků parc. č. 205/3 a 205/6 o celkové 
výměře cca 30 m2 v k. ú. Řetechov za 
cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů 
spojených s převodem;

•	 zřízení věcného břemene práva 
chůze a jízdy ve prospěch města přes 
část pozemku parc. č. 2429/1 o výmě-
ře cca 120 m2 v k. ú. Luhačovice, na 
kterém se nachází železniční přejezd;

•	 likvidaci majetku města dle předlo-
žených návrhů likvidační a škodní 
komise a uložilo vedoucím organi-
zací provést likvidaci vyřazeného 
majetku;

•	 podání žádosti o dotaci z výzvy Mini-
sterstva životního prostředí č. 7/2019 
– Přírodní zahrady a dofinancování 
projektu z rozpočtu města Luhačovi-
ce v roce 2020;

•	 podání žádosti o dotaci z Operační-
ho programu Životní prostředí na 
projekt „Revitalizace sídelní zeleně 
Luhačovice“ a dofinancování projek-
tu z rozpočtu města Luhačovice;

•	 podání žádosti o dotaci z Integro-
vaného regionálního operačního 
programu na projekt „Parkoviště 
Luhačovice – centrum“ a dofinan-
cování projektu z rozpočtu města 
Luhačovice;

•	 podání žádosti o dotaci z Operač-
ního programu Životní prostředí 
na projekt „Luhačovice – výměna 
nepropustných povrchů“ a dofinan-
cování projektu z rozpočtu města 
Luhačovice;

•	 připojení se k žádosti Sdružení měst 
a obcí Východní Moravy o dotaci 
z Operačního programu Životní 
prostředí na projekt separace odpadů 
a dofinancování projektu z rozpočtu 
města Luhačovice;

•	 podání žádosti o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí na pro-
jekt „Výměna zdroje tepla v budově 
Školní č. p. 811 Luhačovice“ a dofi-
nancování projektu z rozpočtu města 
Luhačovice;

•	 Rozpočtové provizorium pro rok 
2020;

•	 poskytnutí věcného daru – elektroko-
la v ceně cca 35 000 Kč Korunce Lu-
hačovice, z. s., organizátoru tomboly, 

která se koná v rámci Plesu města 
dne 18. 1. 2020 a zařadit finančně do 
rozpočtu města na rok 2020;

•	 poskytnutí finančního daru ve výši 
30 000 Kč Lázním Luhačovice, a. s., 
Luhačovice na slavnostní otevření 
zrekonstruované lázeňské kolonády;

•	 předfinancování dotačního projektu 
z IROP – ZŠ Luhačovice – Moderni-
zace učebny PC a zeměpisu ve výši 
1 708 000 Kč;

•	 navýšení fondu investic Technic-
kých služeb Luhačovice, příspěvkové 
organizace, o 141 000 Kč a finanční 
prostředky fondu investic použít 
k nákupu parkovacího automatu 
na parkoviště u lázeňských garáží 
v hodnotě cca 165 000 Kč;

•	 převod finanční částky 350 000 Kč 
z rezervního fondu MěDK Elektra Lu-
hačovice, příspěvkové organizace, do 
fondu investic a ukládá odvod částky 
350 000 Kč z fondu investic organi-
zace do rozpočtu zřizovatele města 
Luhačovice na financování investiční 
akce „Rekonstrukce prostoru před 
MěDK Elektra“.

ZML neschválilo:
•	 prodej pozemku parc. č. 1591/6 v k. ú. 

Řetechov o výměře 1 048 m2.

RML stanovilo:
•	 provádění rozpočtových opatření 

radou města v rámci zabezpečování 
hospodaření města podle schválené-
ho rozpočtu do výše 150 000 Kč včet-
ně na jednu rozpočtovanou položku.

ZML vydalo s účinností od 1. 1. 2020:
•	 Obecně závaznou vyhlášku města 

Luhačovice č. 3/2019, o nakládání 
s odpady;

•	 Obecně závaznou vyhlášku města 
Luhačovice č. 4/2019, o místním 
poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů;

•	 Obecně závaznou vyhlášku města 
Luhačovice č. 5/2019, o místním po-
platku ze psů;

•	 Obecně závaznou vyhlášku města 
Luhačovice č. 6/2019, o místním po-
platku z pobytu;

•	 Obecně závaznou vyhlášku města Lu-
hačovice č. 7/2019, o místním poplat-
ku za užívání veřejného prostranství;

•	 Obecně závaznou vyhlášku města 
Luhačovice č. 8/2019, o místním po-
platku ze vstupného.

ZPRÁVY Z MĚSTA
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SPOLEČNOST

Společenská 
kronika
Narození

Matěj Burský
David Neumann
Karolína Kolářová
Vilém Semela

Blahopřejeme.

Úmrtí

Blažena Malaníková,  87 let
Miloš Černý,  90 let
Marie Buchtová,  84 let
Helena Klimáková,  88 let
Pavel Pešák,  72 let
Marie Čumíčková,  92 let
Jana Lekešová,  73 let
Lidmila Molková,  73 let
Alena Škvárová,  73 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Ztráty a nálezy
červen telefon, klíče, zapalovač 
červenec koženková bunda 
listopad batoh

Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice.

Vzpomínky
Zdenek Hrančík *15. 5. 1955 †21. 2. 2016
Nikdy neztratíš někoho, koho máš ve svém 
srdci. 
Možná ztratíš jeho hlas, jeho přítomnost…
Ale to, co ses od něj naučil, to, co ti po 
sobě zanechal, to neztratíš nikdy…
Vzpomínají Hrančíkovi a přítelkyně Ivana.

Kdo Tě znal, ten zná naši bolest, ten ví, 
co jsme v Tobě ztratili.
Dne 4. 2. 2020 vzpomeneme nedožitých 
70. narozenin
pana Jiřího Slováka.
Tichou vzpomínku od manželky Ludmily 
a sourozenců s rodinami.

Dne 1. 3. 2020 vzpomeneme smutné 10. vý-
ročí úmrtí mého manžela a našeho tatínka 
a dědečka 
pana Františka Anderse. 
S láskou stále vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují manželka, syn a dcera 
s rodinou.

Dne 2. února 2020 uplyne 5 smutných let, 
kdy nás opustil
pan Jaromír Slánský.
S láskou vzpomíná celá rodina. Děkujeme 
všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 15. 2. 2020 uplyne již 40 let, kdy nás 
opustil 
pan Jiří Klučka. 
Stále vzpomínají manželka, dcery a syn 
s rodinami. 
Děkujeme za vzpomínku, kdo jste ho znali.

Dne 13. 2. uplyne 1 rok, kdy nás opustil 
pan Vladislav Martinec. 
S láskou vzpomínají tatínek, bratři a rodina. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 11. 1. 2020 uplynulo 10 let, co nás na-
vždy opustila 
paní Helena Raková. 
S láskou stále vzpomínají manžel Miloslav, 
dcera Iveta a syn Miloš s rodinami. 
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

8. ledna uplynulo 8 let od úmrtí mého 
manžela 
pana Karla Kolínka. 
S láskou stále na něj vzpomíná manželka 
Terezie a syn Karel s celou rodinou. Děku-
jeme všem, kdož vzpomenou s námi.

Dne 11. 2. to bude už 12 let,  
co nás navždy opustil 
pan René Hiller. 
Vzpomínají manželka a děti.

16. 2. uplyne 5 let, co nás navždy opustila 
naše maminka a babička 
paní Hilda Hanáčková. 
S láskou vzpomíná rodina. Děkujeme 
všem, kdo vzpomenou s námi.

Blahopřání
22. 1. 2020 oslavila naše maminka 
Marie Kranzová krásné  
88. narozeniny. 
Do dalších let jí ze srdce přejeme 
hlavně zdraví, pohodu a životní elán, 
který může rozdávat. 
Dcera Marie a syn Josef s rodinami
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Společný projekt nové 
gastroučebny ještě posílí 
spolupráci města, Střední 
odborné školy Luhačovice 
a Zlínského kraje
Připravuje se nový projekt, který by 
měl ještě posílit skvělé vztahy města 
Luhačovice se zdejší Střední odbornou 
školou a Zlínským krajem coby zřizo-
vatelem této vzdělávací instituce.
„V současnosti připravujeme rekon-
strukci menší budovy ZŠ, která by 
měla po opravě nově sloužit především 
pro dům dětí a mládeže. Zachována tu 
ale bude školní družina, a protože zde 
fungovala i kuchyně a jídelna, chce-
me tento prostor upravit pro potřeby 
výuky gastronomických oborů místní 
střední školy, která takovouto učebnu 
potřebuje. Projekt by se měl realizo-
vat v horizontu dvou let,“ informoval 
starosta Luhačovic Marian Ležák. 
O tomto záměru už starosta jednal 
nejen s vedením SOŠ Luhačovice, ale 
také s krajským radním pro oblast 
školství Petrem Gazdíkem. „Sešli jsme 
se na pracovním obědě v prostorách 
SOŠ a pan radní této myšlence vyjádřil 
podporu. Bavili jsme se samozřejmě 
i o možnostech financování rekon-
strukce prostor, které by sloužily 
nově pro výuku středoškoláků,“ dodal 
starosta.
Podle vyjádření krajského radního 
Petra Gazdíka si novou gastroučebnu 
SOŠ rozhodně zaslouží. „Luhačovická 
střední odborná škola patří ve svých 
oborech k tomu nejlepšímu, co Zlínský 

kraj má, a nová učebna umožní další 
rozvoj školy a její reálné přiblížení 
praxi. Za mě je to špičková škola s kva-
litním pedagogickým zázemím a my 
se jako kraj snažíme, aby i materiální 
zázemí odpovídalo jednadvacátému 
století a té kvalitě pedagogické. Jed-
noznačně proto vznik učebny vítám,“ 
uvedl krajský radní Petr Gazdík.
Odbor správy majetku MÚ Luhačovice 
už připravil studii úprav nutných pro 
vznik moderního výukového prostoru. 
Jak zmínila ředitelka SOŠ Luhačovice 
Jana Šuráňová, pomohlo by to vyřešit 
palčivý problém. „V poslední době nás 
nejvíce trápí právě chybějící moder-
ní prostory pro praxi našeho oboru 
kuchař-kuchařka, který už několik let 
využívá kuchyňku v hlavní budově 
ZŠ. Tato kuchyňka už ale neodpovídá 
dnešním požadavkům. Proto jsme 
byli rádi, když nás oslovil pan staros-
ta s touto nabídkou. Z výkresů jsme 
nadšeni a věříme, že nápad se podaří 
uskutečnit podle plánu a naši žáci se 
budou brzy vzdělávat v nadčasových 
prostorách vytvořených v souladu 
s moderními trendy,“ sdělila Šuráňová. 
Jak dodala, projekt jen prohloubí dlou-
hodobou vynikající spolupráci města 
a školy.
„Nadstandardní vztahy s městem má 
naše škola už řadu let a pokračují 
i v době současného vedení radnice. 
Moc si toho vážíme, chceme si i dále 
vzájemně pomáhat a spolupodílet se 
na krásných akcích, kterých je v Lu-
hačovicích po celý rok plno,“ dodala 
ředitelka. Během minulého roku 
potěšil veřejnost například školou 

organizovaný majáles. Studenti se 
pod vedením pedagogů zapojili také 
do oslav 30. výročí sametové revolu-
ce v Luhačovicích. „Realizovali podle 
svých návrhů tematické barevné kolá-
že připomínající události 17. listopadu 
1989, a to přímo v ulicích různých 
částí města na čtyřech pro tyto účely 
rozmístěných betonových sloupech,“ 
dodala Šuráňová. Další ze zajímavých 
akcí se pojí i se zdejším Muzeem luha-
čovického Zálesí. „Naši studenti oboru 
design a zpracování dřeva vyrobili pro 
jeho expozici přesné repliky sedacího 
nábytku podle originálů navržených 
Dušanem Jurkovičem. Na různých ak-
cích města pak vypomáhají žáci našich 
gastronomických oborů, například 
také na letošním Prvním městském 
plesu,“ zmínila Šuráňová.
SOŠ Luhačovice sice nepatří k největ-
ším školám, nabízí však široké spekt-
rum oborů studia s dobrým uplatně-
ním a opírá se o více než padesátiletou 
tradici svého fungování. Pro město 
tedy znamená mnohé. „Jsme velmi 
rádi, že u nás tuto střední školu máme, 
a tak se k ní také snažíme i přistu-
povat. Všech přibližně 300 žáků a 60 
zaměstnanců patří nedílně k našemu 
městu. Nejde jen o to, že škola nabízí 
kvalitní vzdělání mladým lidem od 
nás, z okolních obcí i vzdálenějších 
částí kraje a republiky. SOŠ taky 
významně dotváří atmosféru města 
a přispívá k rozvoji kulturního a spo-
lečenského života v Luhačovicích,“ 
poznamenal starosta Ležák.

Nikola Synek

NOVINKY Z MĚSTA

Seniorská obálka
•	 Co je seniorská obálka? 
Formulář, který obsahuje základní 
informace o zdravotním stavu osoby. 
Pomáhá lékařům, hasičům a policis-
tům v naléhavé situaci při příjezdu 
do domácnosti.

•	 Kam ji umístím?
Na viditelné místo, např. dveře led-
nice nebo vnitřní stranu vchodových 
dveří. 

•	 Kde je k dispozici?
Volně ke stažení je na webových 
stránkách Zlínského kraje, sekce 

Sociální oblast. Tiskopis je možné vy-
zvednout na odboru sociálním MěÚ 
Luhačovice.

•	 Kdo mi pomůže s vyplněním?
Příbuzní, sousedé, pracovníci odboru 
sociálního MěÚ Luhačovice.



8 Luhačovické noviny

Luhačovický okrašlovací spolek 
Calma inspiruje i baví už skoro dvě 
desetiletí
Bylo to v roce 2002, když se začala 
psát historie Luhačovického okrašlo-
vacího spolku Calma, který si od té 
doby v lázeňském městě našel mnoho 
příznivců a obdivovatelů z řad obyva-
tel i návštěvníků. Tehdy před 18 lety 
pořádalo místní muzeum akci „Na-
vštivte lázně před 100 lety“, při které 
prezentovalo mimo jiné i historickou 
módní přehlídku. Vedoucí muzea Blan-
ka Petráková, která se pak stala jednou 
z vůdčích osobností nově vzniklého 
spolku, zajistila díky dotaci ušití prv-
ních 10 replik historických kostýmů 
pro přehlídku a secesní fotoateliér. Od 
založení spolku se počet kostýmů roz-
rostl na několik desítek a je používán 
při mnoha akcích během celého roku.
Autorkou většiny nejkrásnějších 
kostýmů je vedoucí spolku Gábina 
Gergelová. Spolek si dal za úkol vrátit 
i do dnešní doby lázeňskou eleganci 
a noblesu let největšího rozvoje lázní 
na přelomu 19. a 20. století. Organizace 
nese jméno podle Marie Calmy Veselé. 
Tato mimořádná osobnost žila v letech 
1881 až 1966, byla operní pěvkyní, 
básnířkou a kulturní buditelkou a je 
neodmyslitelně spojena s luhačovic-
kými lázněmi. K rozkvětu kultury 
zde měla možnost zásadně přispět 
jistě i díky tomu, že byla manželkou 
prvního ředitele luhačovických lázní 
MUDr. Františka Veselého. Spolek si 
dnes sám nové kusy garderoby na 
základě historických pramenů šije 
a pořádá nebo se účastní řady udá-
lostí, na kterých se padesátka členů 
a desítky dalších příznivců prezentují 
v historických kostýmech, dnes také 
dalších historických epoch, například 
20. a 30. let 20. století. V roce 2018 
nechyběla ani kostýmovaná postava 
prezidenta Masaryka, který se tak 
u příležitosti stého výročí založení 
Československa objevil na několika 
akcích v Luhačovicích, a to i s druži-
nou v sokolských krojích nebo důstoj-
níky tehdejších ozbrojených složek. 
K vidění byli například na Otevírání 
pramenů, kterých se Calma po léta 
účastní. Mezi akce, které spolek přímo 

pořádá, patří už řadu let Klobouko-
vý den, konaný v září u příležitosti 
narozenin Marie Calmy Veselé. Na jaře 
zase obvykle pořádá spolek Slavnost 
ptačích budek ve Vincentce, kde se 
spojuje historická módní přehlídka 
s výstavou designových ptačích budek. 
Calma totiž vytvořila Luhačovicemi 
naučnou stezku, kde takovéto budky 
rozmístila. Během roku se konají ale 
i další akce, jako vánoční setkání, Štěd-
rá ptačí hostina, letní Piknik v bílém, 
Rozmarné loučení s rozmarným létem 
a další. Organizace jezdí ale reprezen-
tovat i mimo město, například taková 
procházka v historických garderobách 
centrem Vídně zaujala řadu kolem-
jdoucích. Doma se spolek účastnil 
nejen různých akcí, ale také vystupoval 
při natáčeních televizních a filmových 
dokumentů o Luhačovicích, při kterém 
třeba členové předváděli a populari-
zovali tzv. vzduchoplavecká cvičení. 
Ta byla oblíbená právě za dob vzniku 
první lázeňské společnosti.
Od roku 2014 funguje také taneč-
ní složka Crazy Flappers zaměřená 
především na období 20. let a věnuje 
se tanci charlestonu. Vedoucí taneční 
složky, choreografkou a skvělou taneč-
nicí v jedné osobě je Jarmila Durďo-
vá. Skupina dokáže nejen zaujmout 
a potěšit skvělými výkony, ale napří-
klad při Dni tance taky roztančit dav 
na Lázeňském náměstí. Calma rovněž 
vydává jako občasník své Okrašlovací 

noviny, ale křtila už i almanachy plné 
krásných fotografií členek a členů 
v historických kostýmech. Grafické 
úpravě a propagaci se věnuje František 
Petrák. Díky působení spolku se řada 
návštěvníků i místních dobře baví, 
získává vztah k noblese dávno minu-
lých časů a dovídá se spoustu zajíma-
vostí z historie nejen odívání. I díky 
vystoupením Calmy se vloni podařilo 
získat městu titul v soutěži EDEN – 
Evropská destinace roku. Není se proto 
co divit, že aktivity Calmy si vysloužily 
i různá ocenění. V roce 2014 tak Calma 
získala 1. místo v celostátní soutěži Má 
vlast v srdci Evropy, kterou vyhlašuje 
Památková komora české republiky. 
Aktuálně byl oceněn spolek cenou 
starosty města na prvním městském 
plese. Tam prozradila po převzetí oce-
nění jednatelka Calmy Blanka Petrá-
ková i další z aktivit, kterou aktuálně 
někteří členové spolku iniciovali. 
„Nově vznikl Nadační fond Pramen 
Luhačovice, který se bude snažit 
získávat prostředky na různé projekty 
pro rozvoj kulturního a komunitního 
života v Luhačovicích. Více informací 
lze získat na webu pramenluhacovice.
cz,“ sdělila Petráková. Jak je vidět, 
Calma se stále vyvíjí a jistě všechny 
i v dalších letech chce potěšit řadou 
nevšedních krásných akcí i dalšími 
výsledky své chvályhodné činnosti.

Nikola Synek 

UDÁLOSTI VE MĚSTĚ
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Šibřinky nabídnou už 
80. ročník
Luhačovická sokolovna bude 22. února 
hostit už 80. ročník šibřinek, které 
se konají jako obvykle o masopustní 
sobotě. Letošní ráz akce je ve stylu 
„Svatba aneb Má první láska se dnes 
vdává“.
„Také na letošním jubilejním ročníku 
uvítáme rádi všechny návštěvníky 
a zejména každou masku. Letošní 
datum 22. 2. které pro šibřinky vychází 
z katolického kalendáře, je číslo magic-
ké, složené ze samých dvojek. Taková 
data lidé využívají rádi třeba pro 
svatby. Zároveň byl pro ráz letošních 
šibřinek využit název písně proslavené 
králem české pop music,“ sdělil staros-
ta TJ Sokol Luhačovice Robert Kolařík. 
Ztvárnění masek tak skýtá nespočetné 
možnosti a je se jistě na co těšit.
Tradiční sokolská slavnost šibřinky má 
v Luhačovicích bohatou tradici, která 
byla zahájena už v roce 1936. Až na 
vynucenou přestávku válečných let se 
šibřinky v Luhačovicích konají nepře-
tržitě každý rok a místní sportovci (TJ 

Sokol a TJ Slovan) je pořádají s velkým 
úspěchem celá desetiletí. Karnevalová 
taneční zábava, kterou končí období 
plesů, má obvykle vždy specifický ráz. 
Například premiérový ročník roku 
1936 byl ve stylu „Z pohádky do pohád-
ky“. O deset let později při obnovení 
akce po osvobození se v roce 1946 lidé 
bavili pod mottem „Kouzelná noc“, rok 
1947 měl ráz „Filmujeme“. Zajímavé 
musely být ale například i šibřinky 
„V hračkářském krámě“ roku 1955,

„Peklo a ráj“ roku 1970 nebo o rok poz-
ději „Na pouti“. V některých případech, 
jako právě letos, se opírá ráz šibřinek 
o datum jejich konání – například 
několikrát se objevil odkaz na konání 

olympiády v daném roce, i když třeba 
v krásné slovní hříčce „Olympijácká 
noc“ (2014). V roce 2015 připadlo ko-
nání na Valentýna, a tak nebylo těžké 
najít téma „Valentýnská noc aneb 
Láska je láska“. Na konání v den výročí 
komunistického puče z osmačtyři-
cátého roku pak vtipně reagoval 
ročník 2017 nazvaný „Vítězný únor 
aneb Kupředu pravá“. Jindy se v rázu 
šibřinek zase nejedná o vztah k datu, 
ale reaguje se na nějaký fenomén 
současného období. Tak tomu bylo 
i v roce 2018, kdy organizátoři pouká-
zali na oblibu známé televizní show 
rázem „Tvoje tvář má známý hlas aneb 
Buď, čím chceš.“ Jistě se i letos podaří 
úspěšně navázat na loňské „V zdravém 
těle zdravý duch aneb Ordinace nejen 
v růžové zahradě“. To bylo k vidění na 
šibřinkách mimo jiné úžasné vzdu-
choplavecké cvičení. Snad bude masek 
i zábavy i letos co nejvíce. Jisté je, že 
určitě nevyschne pramen populárního 
nápoje Saratoga, který pramení právě 
při luhačovických šibřinkách.

Nikola Synek

ZUŠ Luhačovice  
zřejmě brzy  
opustí zámek
Ročně na čtyři stovky žáků navštěvují 
Základní uměleckou školu Luhačovice, 
která po léta působila v části luhačo-
vického zámku. Ten však získali před 
dvěma lety potomci šlechtického rodu 
Serényiů, rodina Thienen. Počátkem 
roku 2020 se však zřizovatel ZUŠky, 
Zlínský kraj, nedohodl s majiteli zámku 
na dalším setrvání školy v této budově. 
Výši nájmu a dalších investic do oprav 
budovy totiž kraj nechce akceptovat, 
protože by musel vysoké náklady 
promítnout do školného. „Pro nás je 
nepřípustné, aby v Luhačovicích bylo 
úplně jiné školné, než je třeba v Kro-
měříži, Uherském Hradišti nebo Zlíně,“ 
uvedl pro Českou televizi Petr Gazdík, 
krajský radní zodpovědný za školství. 
Situace nebyla vyjasněná ani v druhé 
půli ledna, jak přiblížila 22. 1. ředitel-
ka školy Monika Slováková. „Situace 

základní umělecké školy na zámku se 
nyní intenzivně řeší. Rodině Thienen 
jsme zaslali návrh na setrvání školy 
v zámku do 30. 6. 2020. Po vystěhování 
škola nalezne nové sídlo na ul. Masary-
kova 137 a další odloučená pracoviště 
vzniknou v základní škole, v sokolovně, 
na internátě SOŠ a ve školní budově 
SOŠ. ZUŠka tak bude vyučovat na 5 
místech,“ informovala ředitelka ZUŠ.
Kdy přesně a za jakých podmínek se 
bude ZUŠ stěhovat do náhradních pro-
stor, tak ani koncem ledna ještě nebylo 
zcela jasné. Jasný je naopak postoj 
města, které nabídlo větší část zmíně-
ných náhradních prostor, a to v základ-
ní škole, v budově sokolovny, která je 
již v majetku města, a v objektu č. 137, 
kde se uvolnily prostory po omeze-
ní finančního úřadu. „Městu velmi 
záleží na tom, aby byl zachován chod 

ZUŠ, a ve spolupráci s krajem řešíme 
intenzivně možnosti jejího umístění 
v náhradních prostorách,“ sdělil staros-
ta Marian Ležák.
ZUŠka tak rozhodně má v případě 
nutnosti nenadálého vystěhování ze 
zámku kam jít a rodiče žáků se ne-
musejí obávat, že by výuka v druhém 
pololetí neprobíhala. Dlouhodobým 
řešením nastalé situace má být budou-
cí umístění ZUŠ v budově sokolovny, 
kterou chce město ve spolupráci s kra-
jem v blízkých letech za tímto účelem 
zrekonstruovat a stavebně přizpůsobit 
výuce ZUŠ. Zachrání se tím chátrající 
historicky cenná budova sokolovny 
a přitom stavba najde dobré uplatnění 
do budoucna. Částečně však bude slou-
žit i nadále Sokolu.

Nikola Synek
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Kultura

Úterý 4. 2. • 19.30 Alexandria night club 
Strážnická CM Michala Miltáka

Čtvrtek 6. 2. •	19.00 MěDK Elektra, 
kinosál
Zkurvení havlisti / D. Gondík, 
M. Hanuš, T. Měcháček

Pátek 7. 2. •	16.00 MěDK Elektra, kinosál
Máša a tři medvědi / Sváťovo dividlo

Pátek 7. 2. •	20.00 MěDK Elektra, sál 
Rondo
Ples SOŠ 

Pátek 7. 2. •	19.30 Alexandria night club 
Modrý cimbál

Úterý 11. 2. •	19.30 Alexandria night club 
CM Vincúch

Pátek 14. 2. •	19.30 Alexandria night 
club 
Sing Brothers 

Pátek 14. 2. •	20.00 MěDK Elektra, sál 
Rondo
Hasičský ples 

Úterý 18. 2. •	19.30 Alexandria night club 
CM Korečnica

Pátek 21. 2. •	19.30 Alexandria night club 
Klubový pořad

Neděle 23. 2. •	15.00 hala Vincentka 
Dívčí saxofonový orchestr

Úterý 25. 2. •	19.30 Alexandria night 
club 
CM Denica

Pátek 28. 2. •	16.00 MěDK Elektra, 
kinosál
Žabáci (Sny starého dědka) /Divadlo 
Líšeň Brno

Pátek 28. 2. •	19.30 Alexandria night 
club 
Strážnická CM Michala Miltáka 

Kino

Sobota 1. 2. •	19.00 
Příliš osobní známost  15

Komedie ČR, 2020

Pondělí 3. 2. • 19.00
Poslední aristokratka  
Komedie ČR, 2019

Úterý 4. 2. •	19.00
Milost 12

Drama Polsko, 2018 titulky

Sobota 8. 2. •	19.00
Gentlemani  15

Krimi USA, 2020 titulky

Pondělí 10. 2. •	19.00
Vlastníci 12

Komedie ČR, 2019

Úterý 11. 2. •	19.00 
Příliš osobní známost  15

Komedie ČR, 2020

Středa 12. 2. •	16.00
Ženská na vrcholu 
Komedie ČR, 2019

Čtvrtek 13. 2. •	19.00
Můj příběh 12

Romantický ČR, 2019

Sobota 15. 2. •	19.00
Chlap na střídačku  12

Komedie ČR, 2020

Pondělí 17. 2. •	19.00
Poslední aristokratka 
Komedie ČR, 2019

Středa 19. 2. •	19.00
Vlastníci 12

Komedie ČR, 2019 

Čtvrtek 20. 2. •	19.00
Gentlemani 15

Krimi USA, 2020 titulky

Pátek 21. 2. •	19.00 
Příliš osobní známost  15

Komedie ČR, 2020

Pondělí 24. 2. •	19.00
Chlap na střídačku   12

Komedie ČR, 2020

Úterý 25.2. •	19.00 
Daleko od Reykjavíku  12

Komedie Island, 2019 titulky

Čtvrtek 27. 2. •	19.00
Vlastníci 12

Komedie ČR, 2019

Sobota 29. 2. •	19.00
Poslední aristokratka 
Komedie ČR, 2019

Akce v muzeu

Čtvrtek 13. 2. • 17.00
Sehrad – andělský hrad nad Horní 
Lhotou
Přednáška historika Dalibora Janiše 
a památkáře Radima Vrly mapuje historii 
středověkého hradu Sehrad, známého též 
jako Sehradice, Engelsberk nebo Tetov, jehož 
pozůstatky se nachází u Horní Lhoty.  

Středa 26. 2. • 17.00
Duchovní život židovské ortodoxní 
rodiny 
Přednáška Miriam Mouryc, badatelky 
českého původů žijící v Izraeli a působící 
v památníku obětí a hrdinů holocaustu Yad 
Vashem v Jeruzalémě. Miriam Mouryc se 
zabývá výukou o holocaustu v evropských 
školách. 

Akce DDM

Čtvrtek 13. 2. • 18.15–19.15 
Free jumping
Od 18 let, maximální nosnost trampolíny 
100 kg. Přihlášky do 10. 2. Poplatek 50 Kč

Pátek 14. 2. • 16.00–17.00
Valentýnská slizománie
Poplatek 100 Kč, přihlášky předem 

KLUB
Program pro děti a mládež v klubovnách 
DDM Luhačovice 14.00–18.00
Deskové, karetní a stolní hry (fotbálek, 
kulečník,…) Xbox, rezervace předem

 Premiéra   Art film   Skutečný příběh   Bio senior   Film a kniha Filmásek  Nevhodné mládeži do 12  15  18  let
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Termíny vybraných akcí v Luhačovicích

 11. 4.  Velikonoční jarmark
 26. 4.–2. 5.  Roztančené Luhačovice
 8.–10. 5.  Otevírání pramenů
 16. 5.   Luhačovice město zdraví 

a módy
 1.–6. 6.  Řezbářské sympozium
 18. 6.  Koncert Hudby hradní 

stráže
 20. 6.  Svátek sborového  

zpěvu
 21. 6. Folklorní lázně

 13.–18. 7.   Festival Janáček a Luha-
čovice

 27. 7.–8. 8.   Akademie Václava Hudečka
 16.–22. 8.  Divadelní Luhačovice
 3.–5. 9.  Dny slovenské kultury
 6. 9.  Kloboukový den
 10.–13. 9.   DFF Písní a tancem 2020
 4.–5. 12.  Vánoční jarmark s rozsví-

cením stromu
 5. 12.  Vánoční koncert s Korun-

kou Luhačovice

Podrobnější kalendář akcí je dispozici 
v MTIC Luhainfo a na www.luhaco-
vice.cz.

Knihovna–únor 2020

Zájemce o studium Virtuální univer-
zity středního věku srdečně zveme do 
knihovny na zahájení nového semest-
ru s názvem České dějiny a jejich 
souvislosti II. Studenti z řad seniorů 
se u nás scházejí každých čtrnáct dní, 
zhlédnou videopřednášku, probe-
rou zhlédnutou lekci a společnými 
silami vyplní test. Univerzita, to  není 

jen studium, ale také setkávání se 
a příjemně strávený volný čas. Rádi 
uvítáme nové studenty, kteří se mo-
hou přihlásit v knihovně nebo se jen 
tak přijít podívat ve čtvrtek 6. 2. 2020 
v 10.00 hodin.
Pro zájemce o jógu jsme připravili 
přednášku lektorky jógy Jany Horáč-
kové Jóga a dechové techniky. Správné 
dýchání vám může pomoci ke zklid-
nění, duševní rovnováze, lepšímu 

spánku, zvýšení soustředění či uvol-
nění paniky. Beseda se koná ve čtvrtek 
13. 2. 2020 v 17.00 hodin, vstupné 50 Kč.
Děti se mohou těšit na Valentýnské 
tvoření a celý únor bude stále probí-
hat velký bazar vyřazených či darova-
ných knih. Bližší informace o našich 
akcích najdete na našich webových 
stránkách, FB a plakátech.

M. Mikulcová

KLUBÍK
Od pondělí do pátku 9.00–11.00, 14.00–18.00
Členové zdarma, ostatní poplatek 30 Kč

Úterý 11. 2. od 10.00
Sportování se zvířátky 

Úterý 25. 2. od 10.00
Výtvarné tvoření  

Přihlášky do zájmových kroužků s volnými 
místy na 2. pololetí.
Bližší informace o akcích naleznete na 
podrobných plakátech. Tel.: 577 131 686, 
736 487 999, ddm@ddmluhacovice.cz, 
www.ddmluhacovice.cz

Akce Charity

Programy v prostorách Denního stacionáře 
Charity Luhačovice, Hradisko 100, 9.30–11.30, 
vstup 20 Kč
3. 2.   Sváteční slovo  P. Martin 

Rumíšek
10. 2.  Prevence proti nachlazení 

a rýmě, beseda
17. 2.  Opomíjená jídla a zvyky 

v Luhačovickém Zálesí
24. 2.  Masopust–lidově fašank, 

ostatky či končiny

Další informace: tel.: 739 344 052, 731 646 717, 
577 132 363

Akce SAS

Čtvrtek 6. 2. • 15.00 Klubovna 
Přihlášky na zájezdy 

Pondělí 17. 2. •	8.30 nádraží    
Slovácké divadlo–V žabím pyžamu 

Čtvrtek 20. 2. •	14.00 nádraží 
Návštěva hotelů Radun a Viola 

Čtvrtek 27. 2. •	13.30 nádraží 
Vycházka s návštěvou muzea

Pondělí 2. 3. •	8.30 nádraží   
Slovácké divadlo–Její pastorkyňa 

Středy od 13.00–14.00  jsou na plovárně 
vyhrazeny pro seniory

Akce v knihovně

Čtvrtek 13. 2. • 17.00
Jóga a dechové techniky / Jana 
Horáčková

Vstupné 50 Kč, rezervace míst: 
info@knihovna-luhacovice.cz, 
tel.: 577 132 235

Sobota 22. 2. 20.00 sokolovna

ŠIBŘINKY 
ráz – Svatba aneb Má první láska 
se dnes vdává
hraje Georgo Zlín, DJ Renny
předprodej tel.: 605 175 628, 
728 270 640, od 19.00 

Neděle 23. 2. 14.00 sokolovna

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
Ráz – Z pohádky do pohádky
vystoupení  DDM, hry, soutěže, 
diskotéka DJ Renny

Úterý 25. 2. 19.00 sokolovna

POCHOVÁVÁNÍ BASY
hraje cimbálová muzika Olšava, 
Georgo Zlín
Předprodej MTIC Luhainfo od 18. 2.
Všechny srdečně zveme
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Sezona 
luhačovického 
skikrosaře  
Čecha  
se teprve  
rozjíždí

Jednou 
z nejznámějších 
luhačovických 
sportovních osobností 
posledních let je 
skikrosař Jiří Čech, 
mimo jiné vítěz 
MČR, Českého 
poháru ve skikrosu 
a také Světové 
univerziády v Almaty. 
Jak prozradil při 
krátkém rozhovoru 
pro Luhačovické 
noviny, jeho letošní 
sezona je ale hodně 
ovlivněna tím, že 
sportovec v běžném 
životě po úspěšném 
studiu architektury 

nastoupil do 
zaměstnání. V půli 
ledna tak musel 
konstatovat, že 
v aktuální sezoně 
zatím ostrý závod 
ještě neabsolvoval, 
což se ale mělo záhy 
změnit. Závody jej 
ovšem čekaly, a to 
nejen v roli jezdce, 
ale i trenérské pozici. 
Že se i přes pracovní 
vytížení skikrosu 
rozhodně nevzdává, 
konec konců dokládá, 
že nevynechal ani 
předsezonní přípravu, 
která začala už v létě 
2019. Jak vypadala?

Přípravu na závodní lyžařskou sezo-
nu jsem zahájil v červenci, kdy jsem 
společně s reprezentačním týmem 
měl soustředění na francouzském 
ledovci Les Deux Alpes. Kromě samot-
ného lyžování jsme dva týdny pra-
covali na fyzičce, která v nadmořské 
výšce 3600 m n. m. dávala pěkně tělu 
zabrat. Po soustředění jsem se připra-
voval formou suchého tréninku až do 
prosincového lyžařského soustředění 
na rakouském ledovci Pitztal.

Dokončil jste studia a věnujete se 
zaměstnání. Můžete ho přiblížit 
a zhodnotit, jak se to dá se spor-
tem na Vaší úrovni skloubit?
Je to boj! (Směje se.) Ale doufám, že 
až se zaběhnu a projdu pár projekty 
v našem architektonickém ateliéru 
Atelier-r, budu si moct práci lépe roz-
vrhnout a zbude i čas na soustředění 
a závody. V podzimní části trénin-
kového plánu jsem byl ve zkušební 
lhůtě, a tak se týdenní soustředění 
a úvodní závody světového poháru 
nedaly skloubit s prací.
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Jaké závody Vás v nejbližší době 
čekají a jaké máte pro tuto sezo-
nu cíle?
Pro letošní sezonu mám v plánu 
s ohledem na časové možnosti: 
závod Světového poháru v němec-
kém Feldbergu, podniky Evropského 
poháru v německém Grasgehrenu, 
rakouském středisku Reiteraml 
a v domácí Dolní Moravě. Chci jet 
všechny závody Českého poháru 
a mistrovství ČR. Zároveň jsem se 
stal i členem trenérského týmu pro 
republikovou Zimní olympiádu dětí 
a mládeže, konanou v lednu v Kar-
lovarském kraji. Mezi účastníky je 
i nastupující generace skikrosových 
jezdců z Luhačovic.

Jak se vyvíjí Vaše spolupráce 
s národním týmem?
Nadále s ním spolupracuji jako člen 
reprezentačního týmu, kdy mám 
vyjeté body pro start na Světovém 
poháru. Tým převzal nový mladý 
trenér, a tak doufám, že to bude 
vzpruha pro celý český skikros.

Měnil jste pro přicházející sezonu 
třeba nějak vybavení?
Výbavu jsem obměnil a jezdím mo-
mentálně na lyžích Elan, jedny mám 
dokonce po kanadském medailistovi 
z ZOH v Pchjongčchangu. Závodím 
dohromady na třech párech.

Co považujete za své silné stránky 
při závodních jízdách a kde vidíte 
rezervy?
Při volném ježdění mohu říci, že s no-
vým vybavením – lyže, lyžáky – se mi 
do jízdy dostal podstatně větší cit, a tak 
se i moje lyžařské dovednosti posunuly. 
Při samotném závodění jde ale cit stra-
nou a jako hlavní svou rezervu vidím 
v kritickém uvažování, kdy a jak zaúto-
čit, anebo kdy zase vyčkat na vhodnou 
příležitost. To je asi základ pro skikros 
a závodění ve čtyřech, být vždy včas na 
správném místě a postoupit tak dál ve 
vyřazovacích jízdách.

Dlouhodobějším cílem bude asi 
kvalifikovat se na olympiádu 
v Pekingu, která se koná za 2 
roky, ne? Čeho pro účast musíte 

dosáhnout – jaká jsou kritéria 
a myslíte, že to vyjde?
Obávám se, že tento cíl už se mi napl-
nit nepodaří. Kritéria jsou totiž velmi 
těžká, na ZOH se kvalifikuje pouze 32 
nejlepších jezdců podle pořadí ve Svě-
tovém poháru a k tomu je potřeba celý 
seriál Světového poháru absolvovat 
a ještě všude bodovat.

Závody mají teprve přijít, ale byl 
jste si tuto zimu někde jen tak 
rekreačně zalyžovat? Jak jste si to 
užil?
Přes Vánoce jsem se dostal na Sloven-
sko do lyžařského areálu Jasná, kde 
jsem jezdil jako malý kluk a musím 
říci, že se tam toho hodně změnilo, 
a kdyby vyšlo počasí, tak bych si to 
i užil. Poté, co jsem projezdil velké 
množství středisek, jak ve světě, tak 
v evropských Alpách, mohu říci, že 
i menší česká střediska, jako např. 
Dolní Morava, mě opravdu nadchnou 
jak lyžařsky, tak architektonicky a rád 
se tam vracím.

Nikola Synek

Fotbalové přípravce se v turnaji 
dařilo
Příjemný vstup do nového roku mají 
za sebou nejmenší fotbalisté FK 
Luhačovice. Přípravka se 11. ledna 
úspěšně účastnila turnaje ve Zlíně. 
Jak uvedl klub na svém facebooku, 
skupinou prošla bez porážky. Luha-
čovické fotbalové naděje porazily 
Louky 2:1, Hvozdnou 1:0 a Horní Lho-
tu rovněž 1:0. Ve skupině tak Luha-
čovicím odolal jen Lukov, se kterým 
tým lázeňského města remizoval 1:1. 
Díky této výborné bilanci se Luhačo-
vice probojovaly až do finále, kde už 
ale nestačily na Baťov, jemuž podleh-
ly 0:3. I tak jde o vynikající výsledek. 
Druhé místo z turnaje, kterého se 
účastnilo celkem 10 týmů, je hezkým 
příslibem pro další skvělé fotbalové 
zážitky malých sportovců v začínají-
cím roce 2020.

Nikola Synek
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Tři králové letos vykoledovali zase 
o 25 000 Kč více než loni 
V sobotu 11. ledna se koledovalo v Lu-
hačovicích již po dvacáté. Tříkrálo-
vým koledníkům letošní 
počasí přálo. Vyrazili po společném 
požehnání do ulic Luhačovic i dalších 
deseti okolních obcí, které má Chari-
ta Luhačovice ve své územní působ-
nosti. V Luhačovicích šlo tentokrát 
o pět skupin méně než v loňském 
roce. Všem dobrovolníkům, obcím 
a veřejnosti mnohokrát děkujeme za 
spolupráci a podporu. Koledníci byli 
všude přijímáni velmi mile. 
„Konáním Tříkrálové sbírky dostává-
me také možnost se zapojit do pomo-
ci trpícím a potřebným lidem, kteří 
žijí u nás i v zahraničí. Solidarita 
s nimi je pro nás velmi důležitá, pro-
tože nám pomáhá vyjít ze zahledění 
se jen na své potřeby a vidět také 
nouzi druhých,“ říká o sbírce Mons. 
Jan Graubner, metropolita moravský. 
Tuto sbírku pořádá Charita Česká 
republika. Celkově letos koledovalo 
49 skupinek koledníků a současně 
bylo zapojeno asi 200 koledníků. Ti 
přinášejí do domácností radostnou 
zvěst o narození Ježíše. Nad dveřmi 
nechávali nápis K + M + B, který žeh-
ná jejich domu. 
Díky jejich snaze a štědrosti obča-
nů Luhačovic a okolních obcí bylo 
v našem regionu vykoledováno 
401 668 Kč, což je téměř o 25 000 Kč 
více než v roce 2019. 

Výsledky koledování v jednotli-
vých obcích: 
Biskupice 30 026 Kč, Dolní Lhota 
30 066 Kč, Horní Lhota 31 041 Kč, 
Kladná Žilín 10 338 Kč, Ludkovice 
30 868 Kč, Luhačovice 131 737 Kč, 
Podhradí 16 250 Kč, Polichno 
12 680 Kč, Pozlovice 60 038 Kč, Řete-
chov 11 684 Kč, Sehradice 36 940 Kč 
Velmi děkujeme všem za vlídné 
přijetí koledníků, za poskytnutí 
občerstvení. Jako každý rok část 
výtěžku poputuje na přímou pomoc 
rodinám s dětmi v našem regionu 
a další část na rozvoj sociálních 
služeb Charity Luhačovice. Velmi 

děkujeme všem pracovníkům měst 
a obcí, kteří nám pečetí pokladničky 
a počítají celkový výtěžek. Děkuje-
me všem vedoucím skupinek, kteří 
se ochotně zapojili, a také malým 
tříkrálovým koledníkům. 
Vaší pomoci si velmi vážíme. Dě-
kujeme všem za příspěvky do této 
celorepublikové sbírky, věříme, že 
i Vám přinesli naši tříkráloví koled-
níci radostnou zprávu o příchodu 
Boží lásky na svět skrze dítě naroze-
né v betlémských jeslích. 

Mgr. Karel Adámek, místní koordinátor 
Tříkrálové sbírky 2020 

O přednášku léčitele byl 
zájem
Zhruba čtyřicítka lidí přišla 14. ledna 
do luhačovické městské knihovny na 
přednášku známého léčitele Stanislava 
Zábojníka, takže zaplnili prostor pro 
publikum do posledního místečka. Al-
ternativní medicína, bylinky a samoléč-
ba s ukázkami různých masáží pomocí 
tlakových bodů láká na Zábojníkovy 
přednášky v knihovně v posledních 
letech lidi pravidelně. Léčitel hovořil 
hodně o stravování a o látkové přemě-
ně a čistění těla. Právě zimní období 
je pro tělo zátěží. Proto i v ochraně 
před různými chřipkami, nachlazeními 

a angínami záleží podle něj hodně na 
tom, co a kolik jíme a zda podporujeme 
čištění těla vhodnými látkami.

„Jde o to nejen neprochladnout, ale 
také pomáhat organismu s očistou 

a nezatěžovat ho špatnou a těžkou 
stravou, aby měl dostatek sil pro obra-
nu. Třeba pro játra je jedním z nejvý-
znamnějších vitamín B17, pro ledviny je 
dobrý ledvinový čaj s celíkem zlatobý-
lem. S membránami tlustého střeva 
a lymfatických uzlin pomáhají echina-
ceové kapky,“ sdělil Zábojník. Samozřej-
mě mluvil i o vitamínu C, například 
i o tom, že jeho skvělým zdrojem je 
kysané zelí, a nezapomenul zmínit ani 
příznivý vliv tak běžných potravin, jako 
jsou cibule a česnek. Informací byla ale 
celá spousta, takže pokud vás alterna-
tivní způsoby léčby a prevence zajímají, 
přijďte se na přednášku podívat, až zas 
Zábojník do Luhačovic zavítá příště.

Lukáš Hýsek
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LÉKAŘI V LUHAČOVICÍCH

MUDr. Aleš Jirátko
Gynekolog
Út 08:00–16:00, 
St 13:00–16:00, 
Pá 07:00–11:00
Nábřeží 971
Tel.: 577 133 764

MUDr. Jaroslav Kudrna
Ženský lékař
Po 07:30–12:00, Út 07:30–15:00, 
St 13:00–17:00, Čt 07:30–12:00
Masarykova 315
Tel.: 577 133 470

MUDr. Helena Lutrová
Praktický lékař
Po, Út, Čt, Pá 07:15–12:15, 
St 08:00–11:30
Hotel Palace
Tel.: 577 681 297

MUDr. Karel Malík
Interní lékař
Po, St, Pá 07:00–13:00, 
Út, Čt 12:00–18:00
Masarykova 315
Tel.: 577 132 722

MUDr. Pavel Bárek
Praktický lékař
Po 07:00–13:00, Út 12:00–17:00, 
St, Čt, Pá 07:00–13:00
Masarykova 315
Tel.: 577 132 777

MUDr. Stanislav Pochylý
Praktický lékař
Po 12.00–18.00, Út–Pá 07.00–13.00
Masarykova 315
Tel.: 577 330 740

MUDr. Helena Hauerlandová
Praktický lékař
Po, Út, Čt, Pá 07:00–13:00, 
St 12:00–18:00,
Masarykova 315
Tel.: 577 133 478

MUDr. Vladimír Vondrák
Chirurgicko-traumatol. ordinace
Po 13:30–18:00, 
St 08:00–14:00, 
Pá 13:30–16:00
Masarykova 315
Tel.: 577 132 440

MUDr. Zbyněk Kůřil
Urologická ambulance
Čt 07:00–12:00
Masarykova 315
Tel.: 577 132 440

MUDr. Jitka Kandrnálová
Praktický lékař pro děti a dorost
Po 07:30–13:30, Út 7:30–15:00, 
St 07:30-12:30, Čt 11:00–18:00,
Pá 07:30–12:30
Masarykova 315
Tel.: 577 131 055, 603 504 619

MUDr. Věra Rajchlová
Praktický lékař pro děti a dorost
Po, Čt 07:30–13:30, Út 11:00–18:00, 
St 07:30-10:30, Pá 07:30–12:30
Masarykova 315
Tel.: 577 132 411

MUDr. Jitka Slezáková, s. r. o.
Zubní lékař
Po–Čt 07:30–15:00, Pá 07:30–12:00
Masarykova 315
Tel.: 577 133 466

Stomatologie Dékány
Zubní lékař
MDDr. Gabriel Dékány
Po, Čt 7:00–15:00, Út 7:00–17:00, 
St 7:00–14:00, Pá 7:00–13:00
Zahradní čtvrť 1110
Tel.: 777 669 498

LuhaDent
Zubní lékaři
MUDr. Martin Zicha, 
MDDr. František Berčík
Po–Čt 7:30–16:00 Pá 7:30–13:00
Nádražní 282
Tel.: 577 132 808, 577 133 657

MUDr. Andrea Vargová
Ušní, nosní, krční ambulance
Út 08:30–12:00 13:00–17:00, 
St 08:00–12:30, Pá 08:00–12:30
Masarykova 315
Tel.: 577 133 012

MUDr. Pavla Dostálková 
Vyoralová
Oční lékař
Út, Čt 07:00–14:00, Pá 07:00–12:00
Bety Smetanové 393 (Hradčany)
Tel.: 577 132 463

Mgr. Milan Hon
Klinická psychologie
St 07:30–14:00
Masarykova 315
Tel.: 608 850 996

MUDr. Daniela Barošová
Dermatolog
Pá 07:00–13:00
Masarykova 315
Tel.: 577 133 470

ALIAVET – Veterinární služba
MVDr. Petr Mlček, 
MVDr. Miroslava Daňková
Po–Pá 09:00–11:00 a 14:00–18:00
Masarykova 336
Tel.: 731 570 167, 577 131 438

Lékárna Palma
Po–Pá 07:15–17:30, So 08:00–11:30
Masarykova 185
Tel.: 577 131 301

Lékárna Dr. Max
Po–Pá 07:30–18:00, So 07:30–12:00
Masarykova 200
Tel.: 577 131 352

Lékaři
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INZERCE

20% SLEVA NA PERMANENTKY
•do wellness centra

•do fi tness centra

•na vibrační plošinu

Permanentky lze zakoupit v hotelové recepci
nebo objednat online: www.HotelAlexandria.cz

Sleva platí na permanentky zakoupené do 29. 2. 2020

Luhačovice | www.HotelAlexandria.cz 
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Služby městyse Pozlovice, s.r.o.
vyhlašuje výběrové řízení

na pronájem bufetů v areálu koupaliště
u Luhačovické přehrady.

Bližší informace na tel. 577 113 073,
e-mail: papousek@pozlovice.cz.


