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Vítání občánků
Za doprovodu slavnostní hudby přiví-
tal starosta v pátek 12. 11. 2021 dalších 
6 narozených dětí se svými pyšnými 
rodiči. Během letošního posledního 
vítání popřál všem hodně štěstí, dě-
tem předal dárkovou tašku s dětskou 
kolekcí v designu Luhačovic. Mamin-
ky si odnesly domů krásné květiny 
a tatínci převzali do úschovy pamětní 
listy se jménem svých dětí.
Na závěr setkání se rodiče pode-
psali do pamětní knihy a užili si 
společné radostné fotografování 
u kolébky.

A jak se líbilo vítání 
občánků rodičům?
„Vítání luhačovických občánků pro 
nás bylo krásnou událostí, na kterou 
budeme rádi vzpomínat. Děkuje-
me městu Luhačovice za pozvání. 
Potěšily nás dárky v podobě ponožek, 
trička a bodyčka pro naše miminko. 

Maminku potěšila květina a tatínek 
se dmul pýchou. Těšíme se na fotky!“ 
rodiče Patrika Hykela.
„Líbí se mi vítání občánků. Při prvním 
dítěti bohužel tato akce neprobíhala. 
Vítání vnímám jako hezký vstup do 
života miminek a zájem města o malé 
občánky,“ maminka Nely Mikuličkové.

„Vítání občánků bylo moc pěkné 
a krásné. Vnímáme to jako skvělou 
příležitost, kdy se můžeme v rám-
ci rodiny sejít a pozvat i babičky 
z Čech,“ maminka Františka Naňáka.

Jana Homolková

Nová vizuální identita 
Luhačovic zaujala 
Ministerstvo vnitra   
Před 2 lety vedení města Luhačovice 
seznámilo veřejnost s novou vizuální 
identitou, která zde do té doby chy-
běla. Dodnes zasáhla do všech oblastí 
kulturního, společenského i sportov-
ního života v celém městě. Jednotný 
vizuální styl zaujal i pracovníky Mini-
sterstva vnitra, kteří požádali vedení 
luhačovické radnice, aby letos na 
začátku listopadu s tímto úspěšným 
krokem seznámilo účastníky konfe-
rence  Moderní veřejná správa 2021, 
která se konala v Olomouci.
„Naše ministerstvo je v dlouhodoběj-
ším kontaktu se starostou Luhačovic 
Marianem Ležákem. V minulosti jsme 
například spolupracovali na přípravě 
akce – schůzky představitelů V4. Právě 
při této příležitosti nás pan Ležák s no-
vou identitou města seznámil. Přišlo 
nám, že jde o velmi podařenou věc a že 
je možné to ukázat všem jako dobrý 
nápad. Proto jsme chtěli, aby na kon-
ferenci tuto možnost předvedl. Podle 
nás jde o dobrou cestu, kterou se dá 
jít,“ uvedla za resort Kateřina Dalecká, 
ministerský rada. Podle ní odpovědné 

osoby ministerstva oslovilo především 
to, že se nová identita Luhačovic pro-
mítla do všech oblastí ve městě. „Oce-
ňujeme to, že jde o komplexní projekt, 
který se navíc nekouskuje na jednotlivé 
segmenty. Ale opravdu, když už se 
město dalo do toho, že bude mít jed-
notný vizuál, promítlo se to ve všech 
aspektech města. To určitě oceňujeme,“ 
zmínila pracovnice úřadu.
 „Luhačovice jsou známy bohatým 
kulturně-společenským životem a skvě-
lými občany, kteří jsou hrdí, že jsou 
Luhačovjany. S novou vizuální identi-
tou se podařilo sjednotit prezentaci ve-
řejnosti u všech městských organizací 
a zároveň se více propojit i s místními 

kulturními spolky a sportovními kluby. 
Také mě velmi těší projevený zájem 
o využití nové identity u místních pod-
nikajících subjektů,“ doplnil starosta 
Luhačovic Marian Ležák.
Nápaditý, a přitom jednoduchý styl za-
ložený na výrazném logotypu oslovil 
i místní výrobce, kteří rozšířili svou 
nabídku o produkty v nové měst-
ské identitě. Z nové identity se stala 
oblíbená značka a pro zvýšený zájem 
o produkty město zakládá i e-shop. 
Novou vizuální podobu přijali kladně 
občané i návštěvníci a tím se splnil 
její hlavní cíl.  

TZ města Luhačovice
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Změna v parkování 
na sídlištích
Na sídlišti Masarykova a v Zahradní 
čtvrti začne od jara příštího roku 
platit nová parkovací úprava, jejímž 
cílem je zefektivnění využití par-
kovacích míst. Nově bude možné 
parkovat v těchto lokalitách denně 
od 7.00 do 18.00 bez omezení. Mimo 
tuto dobu v čase od 18.00 do 7.00 
bude parkování umožněno pouze 
majitelům vjezdových oprávnění 
vydaných městem. Dvě karty zdarma 
na domácnost budou pouze pro ob-
čany s trvalým pobytem vlastnícím 
řidičský průkaz a nebudou omezeny 
na SPZ auta. Karty začnou být vydá-
vány od ledna příštího roku. Před-
běžně mohou lidé počítat s platností 
od 1. února na sídlišti Masarykova 
a během následujících měsíců v Za-
hradní čtvrti. „Je potřeba zdůraz-
nit, že ani majitelé karty nebudou 
mít stoprocentní garanci místa, při 
současném nedostatku parkovacích 
míst, to není možné. Cílem této 

úpravy je docílení efektivnějšího, 
spravedlivějšího systému pro naše 
občany, kteří se do těchto lokalit 
vracejí večer z práce a marně hledají, 
kam odstavit své vozidlo, a omezit 
všechny, kteří tam nechávají stát 
auta delší dobu a většinou tam 

ani nebydlí. Věřím, že nová úprava 
parkování bude úspěšná a budeme 
pokračovat v dalších lokalitách. Na-
víc dokončujeme odstavnou plochu 
za MATem, která může sloužit i těm, 
kteří vjezdové karty nedostanou,“ 
řekl starosta Marian Ležák.   

Návrhy nové vládě k podpoře rezidentního 
bydlení (občanů s trvalým pobytem)
Město Luhačovice se zapojilo do 
iniciativy Svazu měst a obcí ČR, která 
chce vyzvat novou vládu k řešení 
jejich problémů. „Asi největším pro-
blémem našeho města a i ostatních 
lázní a míst s rozvojem cestovního 
ruchu je snižování počtu obyvatel 
s trvalým pobytem. Dochází zde ke 
skupování pozemků, bytů, domů za 
účelem investic a spekulace. To má za 
následek zvyšování cen nemovitostí, 
které jsou pro běžné obyvatele, kteří 
zde chtějí žít a mít trvalý pobyt, ne-
dostupné. I přes neustálou výstavbu 
nových bytů, ubývá obyvatel s trva-
lým pobytem, město dostává méně 
prostředků z rozpočtového určení 
daní. Pohybujeme se v začarovaném 
kruhu. Lidé tady chtějí mít opravené 
budovy, cesty, chodníky, veřejnou 
zeleň, náklady se zvyšují, ale pro-
středky se snižují. Je nutné, aby vláda 
o našich problémech věděla a upravi-
la stávající legislativu, která je z naše-
ho pohledu pro občany s trvalým 

pobytem diskriminační,“ řekl k inici-
ativě starosta Marian Ležák. Jednou 
z možností jak zabránit spekulaci 
s byty je legislativní úprava daní 
z nemovitosti, zavedení takzvané 
daně z druhého bydlení (nastavený 
koeficient) po vzoru některých zemí. 
„Situaci, kdy investor má trvalý pobyt 
jinde a skoupí například v Luhačovi-
cích další byty, kde nemá nikdo trvalý 
pobyt, a město tím ztrácí občany 
(průměrně 2,5 osoby na byt), by podle 
našeho návrhu pomohla vyřešit čás-
tečná kompenzace přes zvýšení daně 
z nemovitosti u objektů, kde došlo ke 
změně účelu z bydlení na podnikatel-
skou činnost,“ vysvětlil starosta.   
Další oblastí, kde město vidí potřebu 
legislativních změn, je systém platby 
za třídění a svoz odpadu. „Mnoho 
bytů je v turisticky atraktivních 
místech stejně jako v Luhačovicích 
využíváno ke krátkodobému ubytová-
ní (booking, airbnb a další), letnímu 
přechodnému pobytu či nájemnímu 

bydlení se zákazem nájemníkovi zří-
dit si zde TP. Dle zákona o poplatcích 
vlastník bez TP platí pouze paušální 
poplatek za jednu osobu i přesto, že 
byt slouží jako rekreační rezidence 
ke krátkodobým pobytům s velkým 
počtem osob, které se zde v rámci 
turnusů střídají. Stejný problém je 
i u dlouhodobého nájemního byd-
lení více osob bez přihlášení k TP. 
I zde neodvádí nerezidenti poplatek. 
Náklady za třídění a svoz odpadu 
nesou plně obyvatelé Luhačovic s TP 
a dochází zde k tlaku na zvýšení po-
platku,“ doplnil Marian Ležák. „Cílem 
našich inciativ není omezení investic 
a podnikání, těší nás zájem investorů, 
který svědčí o atraktivitě našeho měs-
ta. Chceme jen nastavení spravedlivěj-
šího systému, který by mohl přinést 
více prostředků na pokrytí rostoucích 
nákladů spojených s likvidací odpadů 
a zabránil tomu, aby občané s trvalým 
pobytem byli finančně znevýhodňová-
ni,“ ukončil starosta.
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Tady pramení 
architektura
Luhačovice mají zbrusu nového turis-
tického průvodce! Představuje vzácné 
historické budovy a architektonické 
skvosty prostřednictvím jejich tvůrců, 
slavných architektů a stavitelů. Prak-
tická skládací brožura nabízí nevšední 
procházku po jedné ze tří tras. Dle 
výběru můžete získat informace až 
o 60 objektech a jejich 35 tvůrcích. Díky 
QR kódu, který na průvodci naleznete, 
se dostanete do webového prostředí, 
kde se dočtete zajímavosti z historie 
dané budovy. Také každá trasa má vlast-
ní QR kód, který vás zavede do inter-
aktivní mapy. Každá budova postupně 
získá svůj QR kód, který umístíme před 
objekt. Návštěvník, turista i místní 
občan tak dostává šanci proniknout do 
světa architektury mnohem hlouběji.  

Jarmila Durďová

Seniorům
Milé seniorky, milí senioři,
situace v letošním roce bohužel opět 
není příznivá k jakýmkoliv setkáním.
Už druhý rok jsme museli zrušit 
setkání v kulturním domě Elektra 
a předvánoční setkání v domově pro 
seniory a ve Strahově, ačkoliv jsme se 
na tyto akce těšili stejně jako vy.

V letošním roce jsme se bohužel 
nesetkali ani s jubilanty. Je toho 
mnoho, co se letos znovu neusku-
tečnilo. Věřte, že na Vás v těchto ne-
lehkých a složitých časech myslíme. 
V době před epidemií jsme mnoho 
věcí brali jako samozřejmost, ale 
teď si všichni uvědomujeme, že 
nemusí být všechno samozřejmé. 
O to víc se těšíme na všechna naše 
společná setkání v době, kdy to 

už bude možné. Dovolte mi, abych 
Vás alespoň touto cestou srdečně 
pozdravil a popřál Vám především 
hodně zdraví a abyste Vánoce pro-
žili v klidu, a pokud je to možné, 
tak i v rodinné pohodě. Věřím, že se  
brzy sejdeme a že si další setkání 
o to víc užijeme.

Jiří Šůstek, Váš místostarosta

Zasaď si svůj strom 
Celkem 127 stromů se v letošním 
roce podařilo zasadit v Luhačovi-
cích a v místních částech Polichno, 
Řetechov a Kladná Žilín. Na projekt, 
který jsme nazvali „Zasaď si svůj 
strom“, radnice získala 100% finanč-
ní podporu od MŽP prostřednictvím 
Státního fondu ŽP ČR. Již od jara, 
kdy proběhla první výsadba, se akce 
těší velkému zájmu. Do sázení se 
podařilo zapojit celé rodiny nad-
šenců. Po výsadbě všichni obdrželi 
památeční certifikát a stali se tak 
patronem svého stromu. Děkujeme 

všem za zájem a také následnou 
péči, kterou nyní bude potřeba své-
mu stromu věnovat. 
Zájemci, kteří jste se nestihli 
přihlásit, nezoufejte. Aktuál-
ně pracujeme na získání dalších 
finančních prostředků a od jara 
2022 plánujeme v Luhačovicích 
vysadit dalších 74 stromů. Stačí se 
přihlásit manažerce celého pro-
jektu Jarmile Ďurďové na e-mail: 
durdova@luhacovice.eu.

Jarmila Durďová
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Senior taxi Luhačovice bude 
pokračovat i v roce 2022
Služba Senior taxi Luhačovice se osvěd-
čila, a tak bude pokračovat i v roce 
2022. I v letošním roce se zvýšil počet 

uživatelů a věřím, že tento trend bude 
pokračovat i nadále. Přesná pravidla 
této služby budou zveřejněna v příštím 

čísle Luhačovických novin po schválení 
radou města, ale nepředpokládáme 
žádné výrazné změny.

Jiří Šůstek, místostarosta 

Školní jídelna v novém kabátě
Jednou z mnoha věcí, o kterou se 
v naší škole snažíme, je neustálé 
zlepšování kvality prostředí, v němž 
se naši žáci i zaměstnanci pohybují. 
V tuto chvíli se jedná zejména o po-
stupnou výměnu podlahových krytin 
ve třídách či pořizování nového ná-
bytku do tříd a kabinetů.
Mezi prvními kroky na této cestě 
však byla kompletní výměna nábyt-
ku a celkové zmodernizování školní 
jídelny. Starý nábytek už opravdu 
dosluhoval a dal by se bez přeháně-
ní zařadit do kategorie „pro pamět-
níky“. Ve školní jídelně tak prakticky 
nezůstal kámen na kameni. Došlo 
ke kompletní výmalbě, nový nátěr 
mají také radiátory, pořídilo se nové 
nerezové nádobí na čaj a výdejní 
okénka byla opatřena průhlednými 
clonami. 
Od samotného počátku jsme spo-
lupracovali s paní Gabrielou Ger-
gelovou z galerie Elektra, se kterou 
jsme „ladili“ barevnost nových stolů 
a židlí, aby dobře zapadala do stylu 
identity města Luhačovice. Paní Ger-
gelová následně jídelnu „oblékla“ do 
veselých barev a motivů jídla, za což 
jí patří velké poděkování. 
Chybí už jen slogan, na který je v jed-
né z maleb připraveno místo. Ten 
si vzal na starosti náš nově vzniklý 
žákovský parlament pod vedením 
Mgr. Žanety Urbancové. Chopil se 
své práce s vervou a přináší celou 
řadu nápadů, které mohou naši školu 
posunout zase o něco blíže k moderní 
a hrdé instituci.
Kromě rekonstrukce jídelny v součas-
né době dokončujeme projekt vstup-
ního čipového systému ve školní dru-
žině a připravujeme se na instalaci 
podobného systému i v hlavní budově 
školy. Hlavním důvodem je zejména 
bezpečnost žáků, na kterou klademe 
velký důraz. 

Pavel Kurtin, ředitel školy
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Vzpomínky
Dne 15. prosince by se dožil 90 let 
pan MIROSLAV JANČA. 
Letos si připomínáme 4. výročí jeho úmrtí. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. 
Sestry Věra a Hana s rodinami

Dne 9. prosince uplyne rok, kdy nás opustil 
pan ŠTEFAN KUCEK. 
A dne 12. prosince by se dožil 70 let. 
S láskou vzpomíná manželka Světlana, 
dcera Zdeňka s přítelem.

Dne 11. 12. 2021 by oslavil 80 let 
pan JIŘÍ KONEČNÝ. 
Všem, kteří mu věnují tichou vzpomínku, 
děkuje manželka Marie a syn Jiří s rodinou.

Dne 14. 12. uplyne rok od úmrtí mého 
manžela, tatínka, dědečka 
pana KARLA MIKULIČKY. 
Děkujeme všem přátelům a známým 
za tichou vzpomínku. Za celou rodinu 
manželka Vlasta

Dne 2. 12. uplyne již rok od chvíle, kdy nás 
opustila naše skvělá maminka a babička 
LUdMILA „dUNA“ KŘENKOVá.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají synové Honza a Pavel 
s rodinami.  

Společenská kronika
Narození
Kristian Slánský
Blahopřejeme.

Sňatky
Helena Bulíčková a Ladislav Kubíček
Blahopřejeme.

Úmrtí
Oldřich Studený 76 let
Ludmila Rýznarová 90 let
Luděk Mahdalík 63 let
Miloslav Kment 75 let

Jindřiška Šenkyříková 86 let
Radomír Bárta 52 let
Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Ztráty a nálezy
Finanční hotovost, mobilní telefon, peněženka, sportovní hodinky

Calma v Praze
Nejen na Dušičky, ale i o Vánocích se sluší navštěvovat 
hroby předků. Proto snad nebude vadit, když ve vánoč-
ním čísle připomínáme akci, která se uskutečnila letos 
na podzim před Svátkem Všech svatých. Luhačovický 
okrašlovací spolek Calma se v počtu 35 členů vypravil 
na zájezd do Prahy, aby uctil hrob manželů Veselých. 
Po celý letošní rok jsme si totiž připomínali 140. výro-
čí narození Marie Calmy Veselé, pěvkyně, spisovatelky 
a organizátorky kultury, která je patronkou luhačovic-
kého spolku. Spolek v rámci připomínky výročí věnoval 
lázním lavičku s citátem veršů Marie Calmy, zasvětil 
její osobnosti celý slavnostní Kloboukový den v neděli 
5. září, členové spolku položili v den jejích narozenin 
kytku u pamětní desky na vile Lipové a na závěr oslav 
se vypravili do Prahy. Zájezd skvěle připravila a zorga-
nizovala Barbara Koňaříková Zbránková (každoročně 
pro nás připravuje nějakou lahůdku v podobě poznáva-
cího a okrašlovacího výletu v historických kostýmech, 
kromě Prahy třeba do Vídně, do zámku Schloss Hof, do 
lázní Baden u Vídně anebo do kláštera Heiligenkreuz). 
Hlavním cílem výpravy byla návštěva Olšanských hřbi-
tovů, kde je pochována Marie Calma se svým manželem, 
budovatelem moderních luhačovických lázní a jejich 
prvním ředitelem ve 20. století, MUDr. Františkem Vese-
lým. Spolek se o hrob stará již více než 10 let, kdy jsme 
jej společně navštívili poprvé. Protože v letošním roce 
skončilo vyplacení hrobu na 50 let a neexistují již žádní 
pozůstalí, kteří by na něj dohlíželi, rozhodli jsme se, že 
hrob adoptujeme a převezmeme plnou odpovědnost za 
jeho úpravu. Po položení věnců, krátkém pietním zamy-
šlení, zapálení svíček a recitaci Calminých veršů jsme 
využili příležitosti komentované prohlídky Olšanských 
hřbitovů s doprovodem profesionální průvodkyně, poza-
stavili se u hrobů rodiny Masarykovy, Jana Palacha, An-
tonína Slavíčka, rodiny Dostalovy a řady dalších uměl-
ců, politiků, významných osobností a českých hrdinů. 
Po tomto zážitku byl pro nás připraven další, neméně 
povznášející program, a tím byla komentovaná prohlíd-
ka Národního divadla. Doslova od sklepa až na půdu 
jsme s vynikajícím průvodcem prošli celým skvostným 
prostorem a prohlídku zakončili na střeše s vyhlídkou 
na Vltavu, Karlův most a Pražský hrad. Po obědě v perle 
pražské secese, Obecním domě, jsme prošli v historic-
kých kostýmech centrem města až k paláci Lucerna , 
kde jsme program zakončili přípitkem ve střešním baru, 
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doplněným hudebním programem 
s hudbou dvacátých let 20. století. 
S výhledem na západ slunce nad 
Petřínem a na střechy pražských 
paláců jsme se s Prahou rozloučili 
a přistaveným autobusem odjeli 
zpět do Luhačovic. Stalo se již tradi-
cí, že zájezdy v historických kostý-
mech za památkami Moravy, Čech 
i sousedních zemí patří k vrcholům 
programu našeho spolku, snad ale 
mohu říci, že letošní zájezd do Pra-
hy byl nepřekonatelný. Díky, Calmo 
(a Barbaro). 

Blanka Petráková

Rozhovor s Radkem Malým
„Genius loci Luhačovic 
může spisovatele skoro 
až odvádět od toho, 
kvůli čemu přijel – tedy 
psaní.“
V prosincovém čísle Luhačovických 
novin přinášíme rozhovor s dalším 
účastníkem literárního pobytu pořá-
daného Nadačním fondem Pramen 
Luhačovice Radkem Malým. Radek 
Malý (*1977, Olomouc) píše knížky 
pro děti, také básně „pro dospělé“ 
a překládá z němčiny, zejména poezii 
a dětské knížky. Napsal několik roz-
hlasových her a přeložil do češtiny 
dvě operní libreta. Jako literární 
vědec se zabývá hlavně česko-němec-
kými literárními vztahy, literaturou 
pro děti a mládež a translatologií 
(vědě o překladu). Věnuje se i výuce 
tvůrčího psaní a nakladatelské praxe. 
Radek Malý v Luhačovicích pobýval 
v září a v rámci svého pobytu navští-
vil dvakrát Střední odbornou školu 
v Luhačovicích, kde studentům před-
nášel o ilustrované tvorbě pro děti 
a Franzi Kafkovi.

Jak se Vám v Luhačovicích líbilo, 
pracovalo a pobývalo na zámku?
Luhačovice jsem znal částečně už 
z dřívějška, ale zářijový pobyt mi dal 
zčásti proniknout do jejich ducha. 
Tedy zejména do ducha zámku, 
v němž ostatně o ducha či duchy 
údajně není nouze. Pro spisovatele je 
to učiněný ráj. 

Pracoval jste na nějakém 
konkrétním výstupu? Na jakém?
Ano, především jsem upravoval a do 
počítače přepisoval básně původně 
psané psacím strojem na děrné štítky. 
To vše za účelem přípravy rukopisu 
básnické sbírky, která by měla vyjít 
snad ještě roku 2021 v Odeonu. Kromě 
toho jsem některé rukopisy dokončil 
a doladil, kupříkladu poemu zpra-
covávající postavu Svaté holčičky 
známou z půvabného náhrobku na 
Malostranském hřbitově.

Co Váš kontakt s místními?
Malíř František Petrák mě seznámil 
s Bárou pracující pro Paměť národa 
a sympatickým místním zastupite-
lem. Ten mi doporučil některé místní 
cíle na doběh – a skutečně se mi po-
dařilo dvakrát zdolat vrch Komonec. 
Kromě toho jsem se seznámil s vyu-
čujícími českého jazyka a literatury 

na místní střední odborné škole, kde 
jsem měl besedy se studenty.

Co tady na Vás nejvíce zapůsobilo?
Čerstvost a intenzita pramenů v láz-
ních a párek vycpaných zámeckých 
kachen na chodbě zámku.

Co Vás překvapilo?
Že místní pekárna s nočním prode-
jem je stále v provozu. 

Je to Vaše první rezidence? Pokud 
ne – můžete nabídnout srovnání?
Pobýval jsem podobným způsobem 
už v broumovském klášteře, tam 
však šlo o tandemovou spolupráci 
s Matějem Formanem. A loni v lednu 
si mě na týden pozvali do Mikulova. 
O všech těch nádherných místech 
včetně Luhačovic se dá říci, že jejich 
genius loci může spisovatele skoro 
až odvádět od toho, kvůli čemu přijel 
– tedy psaní. Ale ty impulzy se třeba 
zpracují později.

Jak Vám tady plyne čas?
Příjemně zpomaleně. Přijel jsem 
z Prahy vlakem a už sama cesta byla 
očistná. Pokud zrovna neprobíhám 
mezi hosty ve sportovním, snažím se 
přizpůsobit mírnosti jejich pohybu.

A jaký dojem na Vás udělaly lázně?
Skutečně mile mě překvapila koloná-
da a nově vzniklé krámky, dokonce 
s knihami!

Magdalena Petráková
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Rozhovor 
s Ing. Jiřím Dědkem 
Od počátku října byl jmenován gene-
rálním ředitelem akciové společnosti 
Lázně Luhačovice Jiří Dědek, který ve 
zdejších lázních působí od roku 1996.

Jak se za dobu Vašeho působení 
změnila akciová společnost Lázně 
Luhačovice, v čem vidíte největší 
rozdíl?
Změnila se především klientela. Když 
jsem před pětadvaceti lety do spo-
lečnosti nastupoval, většinu tvořili 
pacienti zdravotních pojišťoven. Jako 
jedna z prvních lázeňských společ-
ností v ČR jsme tehdy začínali nabízet 
samoplátecké relaxační a regenerační 
pobyty, bez kterých bychom si dnes 
fungování nedokázali představit. Změ-
nilo se postupně i vnímání lázní širo-
kou veřejností. Věřím, že dnes je naše 
společnost považována za místo, kam 
se mohou klienti přijet nejen kvalitně 
léčit, ale i strávit zde dovolenou nebo 
víkend v průběhu celého roku. 
Výraznou proměnou prošly nejen 
naše hotely a penziony, ale také veřej-
ná místa od kolonády přes lázeňský 
park až po pítka minerálních prame-
nů. Naše společnost od svého vzni-
ku investovala do obnovy majetku 
přibližně 1,8 miliardy korun.    

Lázně se rozhodly i v dnešní 
nelehké době investovat do 
opravy Říčních a slunečních lázní. 
Pokračují práce podle plánu, 
kdy se můžeme těšit na jejich 
otevření?
Práce pokračují podle plánu. První 
návštěvníci by do muzea mohli vstou-
pit v polovině roku 2023.
Je pravda, že opatření spojená s pan-
demií samotnou realizaci ohrožovala 
a stavbu zdržela. Museli jsme velmi 
pečlivě zvažovat, zda se za stávající si-
tuace do rekonstrukce pustíme. Přesto 
jsme se na konci ledna letošního roku 
rozhodli obnovu Vodoléčebného ústa-
vu a Říčních a slunečních lázní zahá-
jit. Rozhodující byl především špatný 
technický stav objektů spolu s rizikem 
ztráty dotace. Do stavby jsme se pusti-
li v kritickém čase finanční nejistoty, 
ale věříme, že v době největší finanční 
zátěže už bude situace více stabili-
zovaná. Hlavním cílem je záchrana 
výjimečného architektonického díla 
Dušana Jurkoviče. Luhačovice tak 

získají muzejní expozici sloužící jako 
unikátní doklad lázeňství a kulturní 
atmosféry počátku 20. století. 

Obnova této architektonické 
památky je rozdělena na několik 
etap, můžete je našim čtenářům 
přiblížit?
Realizace projektu je rozdělena na 
stavební část a realizaci muzeální ex-
pozice. Dokončení stavby, včetně re-
staurátorských prací, předpokládáme 
v březnu 2023 a dokončení expozice 
do pololetí 2023.

Vaše společnost je důležitou 
součástí města Luhačovice. 
Jak byste zhodnotil dosavadní 
spolupráci s vedením města, 
budete chtít něco změnit?
Spolupráce s vedením města je na 
velmi dobré úrovni a věřím, že i nadále 
zůstane. Tudíž si myslím, že není nutné 
něco zásadně měnit. Doufám, že kromě 
dalších věcí budeme společně hledat 
i nadále cestu, jak získat prostředky na 
péči o lázeňský areál, který je veřejně 
využíván všemi obyvateli Luhačovic 
a také návštěvníky všech dalších lázeň-
ských, hotelových či gastronomických 
provozů v Luhačovicích i Pozlovicích. 
Kromě běžné údržby mluvím i o pře-
mostění Lázeňského náměstí, které 
bude v horizontu 5–10 let potřebovat 
rekonstrukci, a bude nutné získat fi-
nanční prostředky na tuto opravu, aby 
nedošlo k jeho uzavření. 

V oblasti lázeňství a cestovního 
ruchu chybí zaměstnanci. Musíte 
tento problém řešit?
Podobně jako většina podnikatelů 
nejen v lázeňství a cestovním ruchu 

i my pociťujeme nedostatek pracov-
ních sil. Poskytnutí kvalitní služby 
není jen ve vybavenosti hotelu či 
léčebného zařízení, ale záleží přede-
vším na kvalifikovaných kolezích. A je 
pravda, že v poslední době je udržení 
a získání nových kolegů těžší a těžší. 
Proto naše společnost investuje stále 
větší prostředky do mezd, do zlepšo-
vání pracovních podmínek, ale také 
do nabídky stálého i přechodného 
ubytování zaměstnanců či možnosti 
využití dalších benefitů.

Můžete našim čtenářům prozradit 
něco o sobě? Určitě by je zajímalo, 
co děláte ve volném čase.
Od roku 1996 bydlím s manželkou 
v Uherském Brodě a máme dvě 
dospělé dcery, které studují vysokou 
školu. Nejlépe si odpočinu při turis-
tice či výletech s manželkou a přáte-
li, četbě dobré knihy nebo práci na 
chatě nebo na zahradě. V posledních 
letech jsem si začal plnit svůj odvěký 
sen a začal jsem se věnovat rybaře-
ní. Alespoň jednou začas se posadit 
v létě ve čtyři hodiny ráno na břeh je-
zera či řeky a pozorovat, jak se začíná 
probouzet příroda a vychází slunce, 
je opravdu krásný zážitek. Vedle toho 
rekreačně hraji tenis a florbal.  

Máte v Luhačovicích nějaké 
oblíbené místo, využíváte služeb 
některého wellness centra?
Mezi má oblíbená místa v Luhačo-
vicích patří okolní stráně a krásné 
výhledy na luhačovické údolí. Na vyu-
žívání wellness služeb v Luhačovicích 
mi čas nezbývá, ale rád poznávám jiná 
lázeňská místa v Česku i zahraničí. Je 
to inspirace a odpočinek zároveň.

dá se už nyní částečně zhodnotit 
letošní rok?
Nebyl to rozhodně lehký rok. V době 
lockdownů, tj. v zimě a na jaře, 
byla obsazenost výrazně nižší než 
v předcházejících letech vzhledem 
k vládním omezením, kdy bylo možné 
téměř výhradně poskytovat lázeňskou 
léčbu hrazenou zdravotními pojišťov-
nami. Naše hotely a penziony jsme 
měli zaplněné jen z 20 až 30 %.   
Po uvolnění opatření se situace zlep-
šila. Obsazenost kapacit byla vysoká 
a dosahovala přes 80 %, což odpovída-
lo úrovni roku 2020 i předcházejícím 
letům před covidem. Letos se u nás 
léčilo také více než dva tisíce pacientů 



Luhačovické noviny 9

ZPRÁVY Z MĚSTA

Pěvecký úspěch Kateřiny Martincové 
Na naší základní škole proběhl 
v loňském roce již 6.ročník přehlídky 
nejlepších zpěváčků lidových písní 
– LUHAČOVICKÝ ZPĚVÁČEK LIDO-
VÝCH PÍSNÍ. Jsme rádi, že se tato 
postupová přehlídka stala příjemnou 
tradicí, do které jsou zapojeny děti 
napříč ročníky. I letos jsme si poradili 
a soutěž uskutečnili i přes mimořád-
ná opatření. 
Ve školním kole si vždy užijeme 
příjemné odpoledne plné lidových 
písniček a hudebních her. Pedagogové 
pak dále pracují s vybranými talenty 
na přípravě do dalších kol soutěže.
Národní soutěž Zpěváček si dává za 
úkol probudit u dětí zájem o lidové 
tradice a uvědomování si kořenů. 
Účast ve školních kolech děti učí pra-
covat s trémou a vystupovat před pu-
blikem. Učitelům pomáhá vyhledávat 
a podporovat nadějné pěvecké talenty. 
Cílem soutěžní přehlídky „Děti a pí-
seň“ je posílení zpěvnosti mezi dětmi 
a mládeží ve vztahu k lidové písni 
a umožnění společného koncertního 
vystoupení dětí z různých folklorních 
regionů Čech, Moravy a Slezska.
Národní soutěž Zpěváček – Děti a pí-
seň má více než dvacetiletou tradici. 
Soutěží prošla mimo jiné i řada sou-
časných populárních či komorních 
umělců. Dříve se velké republikové 
finále konalo ve Velkých Losinách. 
Hlavním pořadatelem národní soutě-
že Zpěváček – Děti a píseň je Brněn-
ský rozhlasový orchestr lidových 
nástrojů (BROLN).

Letos byla jednotlivá kola soutěže 
přesunuta do podzimních měsíců. 
Žákyni naší školy Kateřině Martin-
cové (9. C) se podařilo prozpívat až 
do celorepublikového finále, které se 
uskuteční v neděli 28. 11. 2021 v Brně. 
Kateřina je zároveň členkou folklorní-
ho souboru Malé Zálesí Luhačovice.
Kateřina navázala na úspěchy z minu-
lých školních let a postoupila z ob-
lastního kola do kola regionálního. 
Probojovala se mezi 6 nejlepších zpě-
váčků Valašska. Následně se v sobotu  
6. 11. 2021 zúčastnila zemské přehlídky 
nejlepších zpěváčků lidové písně z Mo-
ravy a Slezska. V postupovém kole 

celorepublikové soutěže Zpěváček 2021 
– Děti a píseň předvedla opět výborné 
výkony. Podařilo se jí postoupit mezi 
18 nejlepších zpěváčků celé ČR. 
Katce gratulujeme k obdivuhodnému 
úspěchu, děkujeme za reprezentaci 
školy a do finále držíme palce! 
A na závěr k zamyšlení. Podporovat 
talent dětí má smysl. Je známo, že 
osobnost mladého člověka se formuje 
již od útlého dětství. Katčin příběh 
může být krásným příkladem toho, že 
vynaložená snaha a úsilí se rozhodně 
vyplácí. 

Pavel Kurtin, ředitel školy

po prodělaném onemocnění covid-19 
přes zdravotní pojišťovny a další stov-
ky hostů přijely na speciální samoplá-
tecký pobyt Rehabilitace po covid-19.  
Kromě zahájení rekonstrukce Vodolé-
čebného ústavu jsme v hotelu Jurkovi-
čův dům vybudovali zážitkové uhličité 
koupele pro dva v původních zlatých 
vanách z počátku minulého století. 
Doporučuji vyzkoušet tuto proceduru 
i všem obyvatelům Luhačovic, je to 
skutečně výjimečný zážitek, samozřej-
mě až pominou pandemická opatře-
ní. Se zájmem o naši nabídku jsme 
v posledních měsících po uvolnění 
vládních opatření spokojeni. 

Plány pro následující rok se asi 
připravují v dnešní době velmi 
složitě. Můžete i přes to prozradit 
našim čtenářům, co připravujete? 
Věříme, že příští rok už nebudou 
takové výkyvy obsazenosti jako letos. 
V těchto týdnech zaznamenávám 
růst poptávky po pobytech na rok 
2022 a těší nás, že lidé myslí na léčbu 
a dovolenou s předstihem. A tak jak 
říkáte, připravovat plány v této době 
je velmi náročné. 

Naši čtenáři znají lázeňský park, 
prameny, kolonádu. Kam byste 
je ještě pozval?

Pozval bych je do Lázeňského divadla, 
k osvětlené fontáně na náměstí, do 
hotelu Dům B. Smetany alias hote-
lu Popper, kde se natáčeli Četníci 
z Luhačovic, připomenul bych také 
lavičky v parku věnované osobnostem 
Luhačovic, na naše tenisové dvor-
ce, kde se ve třicátých letech hrál 
Davisův pohár, nebo na zákusek do 
Lázeňské cukrárny.
Pro mne i pro všechny, kteří mají rádi 
Luhačovice, určitě není špatné čas 
od času navštívit také jiné lázně. Pak, 
když se vrátíme, si znovu můžeme 
uvědomit, že ty naše Luhačovice jsou 
lázně z nejkrásnějších … 



10 Luhačovické noviny

KULTURA

 Premiéra   Art film   Skutečný příběh   Bio senior   Film a kniha Filmásek  Nevhodné mládeži do 12  15  18  let

Kino

Čtvrtek 2. 12. • 19.00
Hlas lásky
Životopisný Kanada, 2020, titulky

Pátek 3. 12. • 19.00
Země medu
Dokument Makedonie, 2019, titulky

Sobota 4. 12. • 19.00
Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Komedie ČR, 2021

Pondělí 6. 12. • 19.00
Karel
Dokumentární ČR, 2020

Středa 8. 12. • 19.00
Tady hlídáme my
Komedie ČR, 2021

Sobota 11. 12. • 19.00
Přání Ježíškovi
Komedie ČR, 2021

Čtvrtek 16. 12. • 19.00
Známí neznámí
Komedie ČR, 2021

Úterý 21. 12. • 13.30
Králíček Petr bere do zaječích
Animovaný USA, 2021

Úterý 28. 12. • 19.00
Hlas lásky
Životopisný Kanada, 2020, titulky

Středa 29. 12. • 19.00
Zátopek
Životopisný ČR, 2021

Čtvrtek 30. 12. • 15.00
West Side Story
Muzikál USA, 2021, titulky

Pátek 31. 12. • 15.00
Karel
Dokumentární ČR, 2020

Kultura

Sobota 18. 12. • od 12.00 Komonec
Předvánoční svařáček
Svařák, punč, polévka, mož-
ná i něco navíc. Více informací 
na fb.com/cyklotoulkyluhacovice

Akce Charity

Neděle 19. 12. kostely po mších svatých 
(Luhačovice, Pozlovice, dolní a Horní 
Lhota)
Bazárek vánočního cukroví
Výtěžek z bazárku bude použit na 
činnost Charity Luhačovice.
Bazárek spočívá v napečení a nabíze-
ní cukroví ostatním. Kdo chce, může 
věnovat něco z vlastní výroby.
Sběr těchto výrobků bude probíhat od 
středy 15. 12. do pátku 17. 12. 2019 od 
8.00 do 15.30  na Charitě Luhačovice.

Akce v knihovně

Úterý 7. 12. • 18.30 
Jak se správně stravovat 
a zhubnout / Ing. Veronika Foksová, 
certifikovaná fitness trenérka

Úterý 14. 12. • 17.00 
Byliny a vitamíny pro zdraví 
/ Stanislav Zábojník, bylinkář 
a léčitel
Vstupné 40 Kč
Možnost rezervace míst: 
tel.: 577 132 235, 
e-mail: info@knihovna-luhacovice.cz

Výstavy

Muzeum luhačovického Zálesí
Masky, kostýmy, maškary

Galerie Elektra
Vladimír Kubík / dřevěné betlémy 
z Podkrkonoší

Akce SVČ

Sobota 4. 12.
2. kolo OFL muži – východ

Úterý 7. 12. od 10.00 
Klubík / Čtení pohádek se 
štěňátkem
Členové Klubíku zdarma, ostatní 30 Kč

Úterý 14. 12. od 17.30 do 18.30 
Free jumping
Balanční cviky pro dospělé na měkké 
trampolíně
Poplatek 60 Kč

Novinky z knihovny

V posledním měsíci letošního roku 
jsme pro zájemce o zdravou výživu 
připravili přednášku certifikované 
fitness trenérky Ing. Veroniky Fokso-
vé Jak se správně stravovat a zhub-
nout.
Přednáška bude zaměřena na sesta-
vování optimálního programu pro 
redukci váhy, výběr potravin pro 
vyvážené stravování a zároveň se 
seznámíte s obsahem vitaminů a mi-
nerálů v nejpoužívanějších potravi-
nách. Akce se koná v úterý 7. 12. 2021 
v 18.30, vstup volný.
Příznivci alternativní medicíny jistě 
uvítají další setkání s léčitelem a by-
linkářem Stanislavem Zábojníkem na 
téma Byliny a vitaminy pro zdraví. 
Beseda se bude konat v úterý 14. 12. 
v 17. hodin. Vstupné 40 Kč.
Pro obě přednášky platí mož-
nost rezervace míst, a to buď te-
lefonicky: 577 132 235, e-mailem: 
info@knihovna-luhacovice.cz, či 
osobní návštěvou knihovny. S ohle-
dem na stále se měnící epidemiolo-
gickou situaci může dojít ke změnám. 
O všech změnách vás budeme včas 
informovat.

12
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Co se týká otevírací doby v posled-
ním prosincovém týdnu, zavřeno 
bude pouze ve středu (jako obvykle) 
a v pátek 31. 12. 2021.
Vážení a milí návštěvníci a čtenáři, 
děkujeme vám za přízeň a ochotu 
navštěvovat knihovnu, přestože to 
nebylo kvůli okolnostem mnohdy 
jednoduché. Přejeme vám všem krás-
né a pokojné svátky vánoční, prožité 
ve zdraví, lásce a s těmi, které máte 
rádi.

M. Mikulcová

Co jsou Sasanky? 

Hezké bílé jarní kytičky a u nás v Lu-
hačovicích také SAS – Spolek aktiv-
ních seniorů. Scházeli jsme se každé 
pondělí v budově knihovny v naší 
klubovně v 15.00 hod., kde jsme 

hráli pétangue, stolní hry nebo něco 
vyráběli. Od května byla pravidelná 
schůzka SAS každý první čtvrtek 
v měsíci, kdy jsme se domlouvali na 
příštích výletech a dalších aktivitách 
následujícího měsíce. Pokud nám je 
stávající epidemická situace ovšem 
dovolí. Od prosince 2021 do odvolání 
nebudou žádné schůzky možné, ruší 
se i výroční schůze SAS. Ale může-
me chodit na individuální vycházky 
v malých 2–3 členných skupinkách. 
Musíme si přece udržet kondičku, 
abychom se na jaře zase s chutí 
pustili do práce na zahrádkách a na 
naše oblíbené vycházky a pétangue. 
V letošním roce jsme toho v rámci 
možností dost navštívili a viděli. 
Někdy to byly jen krátké vycházky 
do lázní nebo na přehradu, ale také 
k Červenému kříži, do Vizovic na 
Kozí farmu, do Vlachovic, na Žítko-
vou nebo Syrákov. Letošní zájezd 

do termálů Velkého Mederu byl 
moc hezký. Velmi pěkný zájezd pro 
luhačovické seniory se uskutečnil 
v září do Náměště n/Oslavou a Tře-
bíče. Výlet do Uherského Ostrohu 
nebo na Velehrad a rozhlednu Salaš 
či posezení na Petrůvce byly moc 
hezké. Také oslavy kulatých naroze-
nin 80 a 90 let našich členů SAS byly 
krásně připraveny, dík paní Záho-
rovské. Velké poděkování patří naší 
milé předsedkyni paní Pavle Zichové 
za její velkou snahu a obětavost pro 
náš spolek SAS. Svůj post předala na 
výroční schůzi v červnu paní Aleně 
Němcové. Na příští rok máme zase 
plno nápadů a plánů a já doufám, že 
je uskutečníme.
Přeji vám všem krásné Vánoce 
a v novém roce hlavně zdraví, štěstí 
a pohodu.

Alena Němcová

Koník Emil potěšil seniory
Díky Nadačnímu fondu Českého roz-
hlasu a projektu Ježíškova vnoučata 
mohl v úterý 16. listopadu navštívit 
DS Luhačovice terapeutický koník Emil. 
Emil se specializuje na terapii zejména 
u ležících klientů, ale radost udělal 
všem. Nadšení z něj byli jak klienti, tak 
zaměstnanci. Jeho panička Veronika 
Šranková je zkušená hipoterapeutka, 
která ví, jak pracovat se seniory, a tak 
si mohli užít mazlení s poníkem, ale 
také se o koníkovi něco dozvědět. Vero-
nika Emila cíleně cvičí pro práci s kli-
enty se specifickými potřebami. Emil je 
velmi trpělivý a klidný koník plemene 
falabella, které se vyznačuje přátelskou 
povahou a ochotou se učit. Má hebký 
kožíšek a hřívu, kterou si klienti mohli 
česat a připínat do ní sponečky nebo 
kolíčky se slovy, které souvisí s koněm. 
Emil má také speciální botičky, aby mu 
chůze po dlažbě nebo linoleu nečinila 
potíže. Seniory nadchla návštěva ma-
lého černého koníka tak, že jedno oko 
nezůstalo suché. Pro naše klienty to byl 
neobyčejný zážitek, který si snad ještě 
v příštím roce zopakujeme. Budeme si 
to přát od Ježíška.
Mockrát děkujeme Emilkovi a Ve-
ronice za jejich trpělivost a radost, 
kterou k nám přinesli. Věříme, že se 
ještě uvidíme!

Více o Emilovi a jeho práci se můžete 
dozvědět na www.emilpomaha.cz.
Domov pro seniory Luhačovice 
se letos opět zapojuje do projektu 
Ježíškova vnoučata, kde můžete 

plnit vánoční přání seniorům. Se-
znam všech přání najdete na webu 
www.jeziskovavnoucata.cz.

Adéla Vitteková
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Živý, nebo umělý a jak jej nazdobit?
Rozzářené dětské oči při pohledu na 
svítící stromeček, který v některých 
rodinách ještě nosí Ježíšek. Jinde jej 
s láskou zdobí rodiče, někde s asis-
tencí dětí, ale každému se s pohledem 
na něj vybaví dětství, jistota a ta 
pravá vánoční pohoda. V Čechách 
poprvé ozdobil vánoční strom jako 
překvapení pro své přátele v roce 
1812 ředitel Stavovského divadla Jan 
Karel Leibich, dostal od nich násled-
ně zajímavý dárek, jeho splacené 
směnky. Zatímco dříve strom nahra-
zovala košatá větev, dnes nevíme, zda 
vybrat stromek živý řezaný, který 
voní a podle většiny domácností je 
stále tou jedinou správnou volbou. 
Široká nabídka speciálně vypěstova-
ných stromků na plantážích může 
uspokojit i ty, jež se pravidelně vydá-
vali s pilkou do lesa jako ve známé 
televizní reklamě. Tradiční smrček se 
dá pořídit za nejnižší cenu, ale jeho 
jehličí může rychle opadat. Honos-
ná kavkazská, norská, dánská jedle 
dlouho vydrží, krásné voní, může 
ale odradit cenou. Zajímavá borovi-
ce vydrží, na druhou stranu smůla, 
kterou v teple roní, může někomu 
vadit. A nerudovské „Kam s ním?“ po 
Vánocích, plné kontejnery stromků již 
některá města řeší ekologicky, zvlášt-
ními kontejnery a následnou likvi-
dací štěpkováním. Zatížení životního 
prostředí dovozem ze zahraničí se dá 
vyřešit i českým stromkem z šetrně 
obhospodařovaných lesů s certi-
fikátem FSC. Dalším ekologickým 
trendem je nákup živého vzrostlého 
stromečku v kontejneru. Aby se dal 
opakovaně využívat, potřebuje ovšem 
speciální péči. V teple by neměl trávit 
příliš dlouhou dobu, protože by mohl 
začít rašit a po návratu do venkov-
ního prostředí uhynout. Doporučuje 
se pouze pár vánočních dnů (také je 
třeba ho po tu dobu rosit či trochu 
zalévat). Stromek se před umístěním 
do tepla musí aklimatizovat. Není 
možné ho rovnou přenést z mrazu do 
vytopeného pokoje, nejdříve se uloží 
cca 10–14 dnů před Vánoci na chladné 
a světlé místo. Na návrat do venkov-
ního prostředí se musí zase postupně 
připravovat. Odměnou za péči by 
mohl být stromek, který každý rok 
vyroste o jedno patro a i v létě může 
zkrášlit zahradu. Postupem času se 

možná víc rozšíří i novinka z posled-
ních let, pronájem stromku. 
Pro mnoho domovů je volbou umělý 
stromek. Poslední trendy s 3D jeh-
ličím už vypadají jako čerstvě dove-
zené z lesa. Fakt, že takový stromek 
vydrží řadu let, nepadá z něj jehličí, 
dá se třeba i bez každoroční práce se 
zdobením uschovat už nadekorovaný, 
může usnadnit rozhodnutí. Jedním 
z argumentů je i to, že se nemusí ká-
cet živý strom. Na druhé straně jsou 
vyrobeny z PVC (ropy), jejich výroba 
i následná likvidace není zrovna pro 
životní prostředí nejšetrnější. 
Stromek by se měl zdobit zásadně 
v noci 23. prosince nebo na Štědrý 
den, jinak by mohl přinést smůlu. 
V dnešní uspěchané době je to jinak, 
s lesklými stromečky se můžeme 
setkat už od prvních adventních dní. 
A čím jej nazdobit? Mohla by poradit 
Dagmar Juřičková z luhačovické fir-
my Kalada. „Naše firma vznikla v roce 
1993 jako malá rodinná firma, která 
vyráběla háčky na vánoční stromeček. 
Postupem času se přidala výroba kla-
sických vánočních řetězů a bodců na 
svíčky na adventní věnce a svícínků 
na vánoční stromeček. Vlastní výroba 
byla doplněna velkoobchodním pro-
dejem skleněných vánočních ozdob, 
který se rozšířil i na e-shop, v nabídce 
máme velké množství ozdob – koule, 
olivy, srdíčka, zvonečky, špice, rakety, 
figurky, ptáčky. Zdobené i nezdobe-
né,“ řekla majitelka firmy Dagmar 
Juřičková. 
Nejdříve se stromky zdobily sušeným 
ovocem, ořechy, preclíky. V polovině 
19. století se v Německu urodilo málo 
jablek, a tak šikovní skláři vyfouk-
li tvar jablka ze skla a tak vznikly 
dnešní baňky. Z Německa se dostaly 

postupy výroby až do Čech, původně 
se u nás foukaly pouze skleněné duté 
perle, později začala slavná česká 
výroba různých barev a tvarů. „Od 
19. století, kdy byl první vánoční stro-
meček nazdoben, bylo hodně změn. 
K původním ozdobám, jako bylo suše-
né ovoce a cukrlátka, se časem přidaly 
skleněné vánoční ozdoby. Nejprve to 
byly koule různě barevné, něco málo 
zdobené. Postupně se dekory propra-
covávaly. Byli jsme zvyklí zdobit stro-
mečky hodně barevně, tento styl byl 
hned po revoluci nahrazen zdobením 
do jedné barvy. Nejvíce to byla klasic-
ká červená, zlatá, stříbrná a modrá. 
V oblibě je hodně i retro styl zdobe-
ní, jak se říká ozdoby našeho mládí, 
barevné, reflektorkové koule, hodně 
figurek, ptáčků, labutí, prostě veselo. 
Stromek může být laděn do ledové-
ho stylu (modrá, zlatá), elegantního 
moderního (bílá, zlatá), elegantního 
luxusního (zlatá samostatně nebo 
v kombinaci s jinou barvou), skandi-
návského (bílá, červená), hodně jsou 
oblíbené pastelové barvy – pudrová, 
růžová, lila, tyrkysová, světle modrá,“ 
přiblížila historii zdobení majitel-
ka firmy Kalada. V každé rodině se 
určitě najde oblíbený ptáček, andílek 
či autíčko, které visí vždy na čest-
ném místě, někde má svůj pevný řád 
i umístění dalších ozdob, nic se nesmí 
měnit. Jinde se řídí nejmodernější-
mi trendy. „I letos budou stálicemi 
barvy červená, zlatá, stříbrná a bílá 
doplněná nějakou pastelovou barvou. 
Figurky nesmí chybět. Každý strome-
ček je vždycky krásný, ať je trendem 
retro, ledový, moderní. Hlavně se lidé 
okolo něj musí cítit dobře,“ uzavřela 
povídání o vánočních ozdobách Dag-
mar Juřičková.  
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Advent
Advent je dobou přípravy na Vánoce. 
Označení pochází z latinského slova 
„adventus“, které znamená příchod. 
Z křesťanského pohledu je to příchod 
Vykupitele, na který se máme připra-
vit. Příprava, jak ji známe dnes, není 
nekonečný úklid, pečení, shánění 
dárků, ale spíš zastavení, zamyšlení, 
rozsvícení svíce na adventním věnci. 
Letos jsme začali poměrně brzy. První 
adventní neděle připadla na 28. listo-
padu, říká se jí železná, druhá 5. pro-
since bude bronzová, třetí 12. prosince 
stříbrná a poslední 19. prosince zlatá. 
První začátky slavení adventu se ob-
jevují ve Španělsku koncem 4. století. 
Od 12. do 13. století se stal advent 
začátkem nového liturgického roku, 

který do té doby začínal Vánocemi. Vě-
nec, který dnes prozařuje naše domo-
vy, měl dříve charitativní poslání. Prv-
ní dřevěný adventní věnec visel v roce 
1838 na začátku adventu nad dveřmi 
sirotčince, pod ním byla pokladnička, 
do níž mohli lidé házet peníze pro 
děti. Každý den dali na věnec jednu 
zapálenou svíci. Dnes jsou svíce čtyři, 
správně by měly být tři fialové a jedna 
růžová. Svíce se zapalují proti směru 
hodinových ručiček, symbolizují čtyři 
světové strany a zapálení světla je po-
žehnáním. První svíce je památkou na 
proroky, kteří předpověděli narození 
Ježíše, druhá svíce, lásky, představuje 
Ježíškovy jesličky, třetí růžová, pas-
týřská, vyjadřuje radost z blížících se 
Vánoc. Poslední fialová svíce, andělská, 
znamená mír a pokoj. 

Tato doba je také příležitostí k roz-
jímání, zamyšlení a pomoci potřeb-
ným. Pořádají se charitativní koncer-
ty. V našem městě můžete, pokud to 
epidemická situace umožní, navštívit 
3. prosince benefiční koncert pro 
Charitu,  zapojit se do Bazárku vá-
nočního cukroví. Možností je hodně. 
Každý může pomoci. 

I letos bude 
v Luhačovicích 
Betlémské světlo
Nenápadná jeskyně v Betlémě se 
stříbrnou hvězdou, nad kterou se tyčí 
bazilika Narození Páně, je místem, 
odkud k nám každoročně míří světlo, 
které má rozsvítit naše domácnosti 
a prozářit tmu dnešní uspěchané 
konzumní doby. Podle legendy dovezli 
poprvé světlo z Betléma do Itálie 
v 11. století křižáci jako poděkování za 
záchranu života. Plamínek svíce chrá-
nili v každém počasí, vezli jej po moři, 
po souši. Touto legendou se inspiro-
vali pracovníci rakouského rozhlasu 
v Linci, když v roce 1986 pořádali sbír-
ku pro zrakově postižené děti. Přišli 
s myšlenkou dovézt světlo z Betléma. 
Do Čech se tato tradice dostala až po 
revoluci díky exilovým skautům z Ra-
kouska, kteří jej v roce 1989 přinesli 
pod sochu svatého Václava. 
Nenápadný plamínek se dopravuje le-
tecky do Rakouska a odtud se rozváží 
vlaky do 25 zemí světa, jeho rozvoz 
zajišťují skauti. „Hned v roce 1990, kdy 
byla obnovena činnost skautského 

střediska v Luhačovicích, bylo světlo 
poprvé i v Luhačovicích. Tehdy bylo 
vyzvednuto u skautů v Uherském 
Brodě, v dalších letech jsme si pro něj 
jezdili do Brodu na nádraží. Několikrát 
jsme Betlémské světlo vyzvedávali se 
skupinou skautek a skautů. Od roku 
2018  je rozvoz vlakem zajištěn až do 
našeho města,“ konstatoval Petr Mi-
tuník, vedoucí luhačovických skautů. 
Symbol pokoje rozzáří naše domác-
nosti i v letošním roce. Ke dni uzávěr-
ky našich novin ještě nebyly známy 
přesné časy ani trasy, ale byl zveřejněn 
termín rozvozu 18. prosince a motto 
letošního ročníku Zasejte mír – sklí-
zejte spravedlnost. Víme ovšem, že pro 
světlo nemusíme na nádraží, ale stejně 
jako každý rok nám jej místní skauti 
donesou na čtvrtou adventní neděli 
do kostela a zase jej budou rozdávat 
o Štědrém dnu před Albertem. „Je 
skvělé každý rok sledovat, jak roste 
počet těch, kteří si za námi chodí pro 
Betlémské světlo cíleně. Do této akce 
se nás zapojuje více než dvacet a vidí-
me, jak se v této službě za těch třicet 
let vystřídala celá generace. Je úžasné 
být součástí celoevropské komunity 

lidí, kteří mají ve svém domově zapá-
lenou svíčku či lampičku od jednoho 
zdroje z Betléma, navíc ve svátečním 
čase, kdy si všichni připomínáme 
příchod Spasitele, kdy je většina rodin 
pohromadě a prožívají spolu ty nej-
krásnější dny z celého roku. Plamínek, 
který jedinečným způsobem spojuje 
všechny lidi dobré vůle. Stejně tak je 
skvělý pocit podílet se na celé věci 
naším malým dílem,“ připomněl Petr 
Mituník. Svíčku s plamínkem, který 
letos přináší poselství míru pro všech-
ny, si můžete odnést z kostela svaté 
Rodiny, kde bude Betlémské světlo 
hořet, nebo 24. prosince od Alberta, 
kde jej budou skauti rozdávat. 

Drazí farníci a občané 
města,
vstupujeme do nejkrásnějšího období 
v roce – budeme prožívat Vánoce.
Co to pro nás znamená? Na tuto 
otázku bychom v tyto dny slyšeli asi 

mnoho odpovědí. Jinak by odpovídala 
prodavačka v supermarketu, jinak 
děti, jinak lidé v domovech pro senio-
ry, jinak rodiče, jinak dospívající mlá-
dež, jinak věřící, jinak ateisté, jinak 
děti z neúplných rodin, jinak podni-
katelé, jinak lidé, kteří jsou sami…

Pastýři v Betlémě jednoduše zjišťují: 
„Dítě se nám narodilo.“  A najdou 
ho v chudobě stáje, v jednoduchosti 
života, v překvapivé nepatrnosti. Na 
setkání s Ním je třeba jít tam, kde je.
Záleží na tom dítěti, na tom jediném 
dítěti narozeném v Betlémě. Vánoce 
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Pozvání k  
bohoslužbám 
o Vánocích a na Nový 
rok v Luhačovicích, 
Pozlovicích a okolních 
vesnicích

ŠTědRÝ dEN 
pátek 24. prosince 2021
 15:00 vánoční mše svatá pro děti 

Luhačovice
 15:00 vánoční mše svatá pro děti 

Pozlovice
 20:00 mše svatá v Biskupicích

 21:30 mše svatá v Ludkovicích
 22:00 mše svatá v Luhačovicích
 23:00 mše svatá v Pozlovicích

SLAVNOST NAROZENÍ PáNě 
BOŽÍ HOd – sobota 25. prosince 2021
 8:00 mše svatá  v Pozlovicích
 8:30 mše svatá v Luhačovicích
 10:00 mše svatá v Pozlovicích
 10:15 mše svatá v Luhačovicích
 11:30 mše svatá v Kladné Žilín
 18:15 mše svatá v Luhačovicích

SVáTEK SVATÉ ROdINY 
neděle 26. prosince 2021
 8:30 mše svatá v Luhačovicích
 9:00 mše svatá v Pozlovicích

 10:15 mše svatá v Luhačovicích
 10:30 mše svatá na Řetechově
 18:15 mše svatá v Luhačovicích

SV. SILVESTRA 
pátek 31. prosince 2021
 16:00 mše svatá v Luhačovicích
 17:00 mše svatá v Pozlovicích

Slavnost Matky Boží Panny Marie 
NOVÝ ROK – sobota 1. ledna 2022
 8:00 mše svatá v Pozlovicích
 8:30 mše svatá v Luhačovicích
 10:00 mše svatá v Pozlovicích
 10:15 mše svatá v Luhačovicích
 18:15 mše svatá v Luhačovicích

Anketa
Jak prožíváte Vánoce, dodržujete vánoční zvyky? 

Vánoce slavíme 
díky mému manže-
lovi. Slavíme 
tradiční Vánoce 
– ryba, bramborový 
salát, rybí polévka, 
chlebíčky. Máme 
ještě druhou večeři 

– vinné klobásy s chlebem. Zdobíme 
velký strom až do stropu ozdobami 
z cibulového porcelánu, se svíčkami 
a prskavkami.  Máme to dokonalé. 
Asi mi budou závidět všechny ženy, 
ale nic nepřipravuji sama, všechno 
si zajistím i pečení cukroví, pouze 
se zúčastňuji a prožívám je společně 
se svou rodinou, jsme rádi spolu. 
Ivana Zíková, Praha

Vánoční svátky 
slavíme obyčejně. 
Nastrojíme strome-
ček, ozdoby i svíčky 
máme bílé, když 
nás začnou nudit, 
červené nebo zlaté. 
Manželka napeče 

cukroví. Večeříme kapra, kterého 

sám ulovím, s bramborovým salá-
tem. Máme i adventní věnec, na 
kterém každý týden zapálíme jednu 
svíčku. O Štědrém dni vypustíme do 
vany každý na jiném místě plovoucí 
svíčku. Je zajímavé, že se nám každý 
rok svíčky spojí.
daniel Mikutovski, Brno

Vánoční zvyky jsme 
dodržovali spíš, 
když byly ještě 
doma děti. Pod 
talíře dáváme 
šupiny a drobné 
mince, vždy máme 
založený talíř navíc. 

Krájíme jablíčka. Každý z rodiny si 
vybere čtyři ořechy, které mu po 
rozlousknutí prozradí, co jej 
v následujících čtyřech ročních 
obdobích čeká. Máme rádi plno 
světla, svíčky, chceme si užít 
i vánoční stromeček, chodíme na 
půlnoční. Na stole nechybí sůl, 
chléb, vánočka, kapr, salát, vaříme 
rybí a hrachovou polévku.
Pavel Šlimar, Ostrava

Zdobíme stromeček 
slaměnými ozdoba-
mi i baňkami. 
Večeříme kapra se 
salátem a kyselici. 
Před Vánoci trháme 
barborky a na Štědrý 
den házíme panto-

flem a pouštíme svíčky ve skořápkách. 
Společně s mými kamarády z folklor-
ního souboru chodíme na půlnoční.
Iva Smýkalová, Luhačovice

Vánoce prožívám 
spíš duchovně, 
připravuji se na ně 
účastí na adventních 
mších svatých. 
Zdobíme stromeček, 
pod kterým nechybí 
dárky. Cukroví peču 

sama, něco dostanu od maminky. 
Ráda chodím na půlnoční, ale v po-
sledních letech už večer nechodím. 
Vánoce prožívám v kostele o Božím 
hodu. Vánoční zvyky nedělám, 
nevěřím na ně.
Marie Bubláková, Luhačovice

znamenají: On přišel! Osvětlil noc 
našich temnot, noc našich nepo-
chopení, krutou noc našich strachů 
a beznadějí. On přišel, abychom neži-
li ve tmě. 

Zapalte svíci – ta má více smyslu než 
veškerá temnota. Světlo přišlo na 
svět a temnota ho nepohltila. 
Přejeme vám všem pokojné a ra-
dostné prožití vánočních svátků, vše 

dobré v novém roce, pevné zdraví, 
naději, odvahu, lásku, trpělivost. Ať 
vám Bůh žehná.

P. Jan Ston a P. Jan Svozilek
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www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz 

Klece pro chov křepelek 
Doprava po celé ČR 

DARUJTE
VYSNĚNÝ RELAX

jedinečné wellness •  wellness masáže
exkluzivní spa a kosmetické rituály

Více inspirace na vánoční dárky: www.HotelAlexandria.cz

NÁŠ TIP: Novoroční brunch ve Francouzské restauraci 1. 1. 2022

Tady 
pramení 
pohoda


