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V Luhačovicích přibylo 
dalších 37 stromů, 
tentokrát v areálu 
Sportovního centra 
Radostova
V areálu Sportovního centra Radostova 
se v sobotu 12. 11. 2022 sázely stromy. 
Akce se opět shledala s úspěchem. 
Areál zkrášlilo 11 dubů, 5 habrů, 10 třeš-
ní okrasných, 1 třešeň ovocná, 5 javorů 
a 5 hlohů. Akcí „Zasaď si svůj strom“ se 
Luhačovice připojily k celostátní výzvě 
Sázíme budoucnost již začátkem roku 
2021. Jedná se tak již o 201 ks stromů, 
které byly zasazeny jak přímo v Lu-
hačovicích, tak i v místních částech 
Polichno, Kladná Žilín a Řetechov.
Noví majitelé si svoje stromy po-
jmenovali a nyní budou o ně pečo-
vat. „Strom máme pojmenovaný po 
dětech – Kristian, Lucas a Matteo 
a chtěli bychom jim strom věnovat. 
Je to opravdu krásný nápad, jsme 
srdcaři z Luhačovic a tyto akce tady 
milujeme, určitě je to nádherná vzpo-
mínka pro děti”, řekla paní Kanioko-
vá, která si s manželem a třemi dětmi 
strom na Radostově zasadila. 
Nové místo zaujalo i tajemníka města 
Luhačovice. „Areál Sportovního centra 

Radostova je pro mne spjat s celým 
mým pobytem v Luhačovicích od 18 let. 
Strom jsem věnoval svým vnukům, aby 
budování areálu pokračovalo i v dalších 
generacích, dodal František Hubáček. 
„Jsem velmi rád, že se sázení stromů 
stalo tradiční akcí a že po ohlášení 
termínu byly jednotlivé stromy ihned 
rezervovány. Jedná se o velmi pěknou 
kombinaci zájmu veřejnosti s podpo-
rou rozvoje zeleně ve městě. Už nyní 
hledáme další lokality, kde v násle-
dujícím roce doplníme další stromy”, 
řekl starosta Marian Ležák.

Vážení spoluobčané, 
nastalo jedno z nejkrásnějších období 
v roce, období adventu a Vánoc, které 
je symbolem klidu a rodinné pohody. 
K těmto krásným dnům neodmysli-

telně patří 
rozzářené 
a šťastné 
tváře našich 
dětí, které si 
stejně jako 
my užívají 
jedinečnou 
vánoční 
atmosféru 
podbarve-
nou vánoční 
výzdobou 

a rozsvíceným stromečkem. A stejně 
jako v minulých letech ani letos ne-
budou Luhačovice ochuzeny o vánoč-
ní výzdobu. Je pravdou, že hledáme 
úsporná opatření v oblasti energií 
na příští období napříč organizacemi 
i službami, ale světelnou výzdobu 
jsme pro radost nám všem ponechali. 

V letošním roce máme cenu elektrické 
energie pro městské veřejné osvětlení 
ještě zafixovanou na nízkých sazbách 
a celkové náklady na světelnou vánoční 
výzdobu nepřekročí částku 17 tis. Kč. 
Souhlasím, že je potřeba být pokorný 
v oblasti nárůstu nákladů cen energií 
v příštím roce a přistupovat zodpo-
vědně k této problematice, ale zároveň 
s ohledem na zmíněné fixované letošní 
náklady nechci nás všechny o tolik 
očekávanou vánoční atmosféru ochu-
dit. Přeci v současné době je potřeba 
se umět i radovat a povzbudit a ne se 
nechat za každou cenu znejistit. 
Stejně důležitý je pro nás, a věříme, že 
i pro vás, vánoční a novoroční pro-
gram, který město společně s Kultur-
ním a kongresovým centrem Elektra 
připravilo.  Je připravený oblíbený, 
letos dvoudenní jarmark se staros-
tenským čajem, na který vás srdečně 
zvu. Vyvrcholením jarmarku v pátek 
2. 12. bude tradiční rozsvícení stromu, 
nově doplněno o slavnostní světelnou 
show a Andělskou jízdu. Poté se bude 

v pondělí 5. 12. Luhačovicemi prohá-
nět Mikuláš, tentokrát v historickém 
kočáře se svojí družinou – s čerty 
a anděly. A co nás opravdu těší a moc 
si toho vážíme, je to, že se nám po-
dařilo najít příznivce z řady míst-
ních podnikatelů a sponzorů, kteří 
finančně podpoří a zajistí rozpočet 
pro pořádání Městského plesu. Kul-
turní akce, která je velmi očekávaná 
a po dvou letech se u nás v termínu 
14. 01. 2023 opět uskuteční.
Milí spoluobčané, děkuji za vaši 
velkou podporu a důvěru, kterou 
jste mi vyjádřili a kterou vnímám 
jako velké zadostiučinění a závazek 
do budoucího období. Rád bych 
vám, všem obyvatelům Luhačovic, 
Řetechova, Polichna a Kladné Žilín, 
popřál spokojené prožití vánočních 
svátků, příjemné chvíle strávené se 
svými blízkými a naplnění všech cílů 
a snů, které nesete ve svých srdcích 
a myslích. 

Marian Ležák, starosta
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Organizace města hledají 
úspory, i přes nárůst 
cen energií nebudou 
omezovat nabídku služeb

I přes výrazný nárůst cen energií nebu-
dou městské organizace v Luhačovicích 

v nejbližší době omezovat nabídku slu-
žeb. Od příštího roku už ale bude nutné 
extrémní nárůst nákladů promítnout 
do ceníku plovárny a sportovní haly 
a také přistoupit k úpravám provoz-
ní doby, aby bylo možné oba provozy 
udržet v chodu. Aktuálně se připravují 
rozpočty jak města, tak i jednotlivých 

příspěvkových organizací. Radnice 
jakožto zřizovatel deklaruje, že nabídka 
služeb do konce roku bude bez omezení, 
a to jak v oblasti sportovní a kulturní, 
tak vzdělávací a školské. „Naším cílem 
je udržet stávající nabídku služeb 
i do následujícího roku, a to s pomocí 
obměny energeticky méně náročných 

Volby do osadních 
výborů 10. 12. 2022
Volby do osadních výborů se uskuteč-
ní dne 10. 12. 2022 od 9.00 do 12.00 hod.
Kladná Žilín – budova hasičárny
Polichno – budova bývalé ZŠ
Řetechov – budova bývalé ZŠ

Do 5. 12. 2022 se mohou kandidáti 
přihlásit na sekretariátě MěÚ osobně, 
na tel.: 577197421 nebo e-mailem na 
sekretariat@luhacovice.eu. Každá míst-
ní část bude mít tříčlenný osadní výbor.
V Polichně bude předsedou stávající za-
stupitel Tomáš Smejkal a budou voleni 
pouze dva členové. V Kladné Žilín bude 

předsedou stávající zastupitel Ing. Ka-
rel Gergela a opět budou voleni pouze 
dva členové. V Řetechově budou voleni 
tři členové výboru, kteří si po volbách 
určí svého předsedu. K volbám si voliči 
přinesou platný OP. Hlasovací lístky se 
jmény přihlášených kandidátů budou 
k dispozici ve volební místnosti.

Rozhovor s novým 
místostarostou Danielem 
Mejzlíkem

Je samozřejmé, že vás mnozí v Lu-
hačovicích znají, přesto, můžete 
se představit těm, kteří vás ještě 
neměli možnost poznat?
Znají i neznají. Spousta lidí zná mé 
rodiče, mě třeba znají odmala, ale ve 
skutečnosti toho o mně moc vědět ne-
musí…. Jsem rodilý a hrdý Luhačovjan, 
chodil jsem sem na ZŠ, 15 let jsem hrál 
fotbal za místní klub a spolupořádám 
festival Divadelní Luhačovice. Je mi 
27 let, od 19 let jsem studoval ekonomii 
na VŠ v Brně, kde jsem posléze i zů-
stal pracovat. Mám za sebou necelých 
8 let praxe na různých obchodně-ma-
nažerských pozicích, protože jsem na 
plný úvazek pracoval už při studiu, 
v posledních 3 letech jsem měl v Brně 
finančně-poradenskou kancelář, kterou 
teď budu přesouvat sem, i když tým 
nechávám z velké části v Brně. Co se 
politiky týká, tak jsem byl před 5 lety 
zakládajícím členem sdružení nezá-
vislých kandidátů PRO Luhačovice 
a členem pracovní skupiny Strategický 
rozvoj města - téma Komunikace.

Jaké jsou vaše pocity v nové roli 
místostarosty?
Vstřebávám mnoho nového a zvykám 
si. Luhačovjané nás podruhé v řadě 
velmi mile překvapili, protože s ta-
kovým výsledkem jsme nepočíta-
li. A když mi přišla nabídka dělat 
místostarostu, měl jsem velmi těžké 
rozhodování. Během 3 týdnů jsem 

v podstatě musel nečekaně řešit 
stěhování zpátky do Luhačovic, řešit 
změny v práci, domluvu s týmem, co 
dál, přeplánování či opuštění rozjetých 
projektů atp. Ale do Luhačovic jsem 
měl v plánu se vrátit, osobně i pra-
covně, jen to bylo trochu rychlejší, než 
jsem čekal. Jsem ale přesvědčený, že 
Luhačovicím mám co dát, proto jsem 
tuto funkci přijal, i když jsem si vě-
dom, že to nebudu mít vůbec jednodu-
ché. Výzev jsem se ale nikdy nebál.

Co dle vašeho pohledu město 
Luhačovice potřebuje, co by se 
mělo změnit, zlepšit?
Těch témat je určitě více, chodníky, ko-
munikace, další mosty potřebují spra-
vit, ale co vnímáme a na co bychom se 
chtěli zaměřit, je dostupnost bydlení. 
Mrzí mě, když mí vrstevníci jdou z Lu-
hačovic pryč zakládat rodiny jinam, 
i když by jim srdce velelo zůstat tady. 
Většinou jsou ta rozhodnutí ekonomic-
ká. Studuju aktuálně možnosti, jak to 
řeší v jiných městech a jak bychom to 
mohli řešit u nás. Vím, že to je téma, 
které rozhodně přesáhne více než 
jedno volební období, ale chtěli bychom 
minimálně nastavit dlouhodobý směr. 
Zároveň řešíme, jak ještě více zlepšit 
a zefektivnit tok informací od vedení 
města k občanům. A potřebujeme nový 
územní plán.

Které oblasti budete mít na 
starosti?
Pode mne spadá životní prostředí, 
obzvláště nelehké téma nakládání s od-
pady, sociální agenda a agenda veřejné 
správy a vnitřní vztahy.

Co vaše 
koníčky, 
myslíte, že na 
ně budete mít 
v nové funkci 
dost času?
Vzhledem 
k pracovnímu 
vytížení posled-
ních let jsem koníčky značně očesal. 
Mám ale velké štěstí, že se dokážu bavit 
prací, kterou dělám, a věřím, že velká 
část agendy na městě mě bude obdobně 
naplňovat také, protože mě baví hledat 
řešení, třebas zdánlivě složitá či nemož-
ná. No a na knížku, procházku v příro-
dě, pivko s přáteli nebo fotbálek s mými 
kamarády si čas vždy najdu.

Chtěl byste něco vzkázat občanům 
i vzhledem k blížícím se vánočním 
svátkům?
Asi se ode mě čeká nějaké moudro, ale 
přeji jim především zdraví. Pak také 
pevné nervy v následující energetické 
krizi, ať se nemusí vzdát svých snů 
a přání, a všeobecnou spokojenost 
v Luhačovicích, protože všichni, kteří 
se jen na čas od Luhačovic vzdáli-
li, tak o to víc ví, jak nádherně tady 
máme. A Vánoce jsou za mě především 
o setkání a společně stráveném čase 
v kruhu nejbližších, takže abychom 
méně řešili materiální věci a spíše si 
užili pohodu a klid svátků vánočních 
s rodinou, navštívili se a ozvali jsme 
se těm, se kterými jsme přes celoroční 
shon nebyli tolik v kontaktu, a aby-
chom načerpali síly do dalšího roku, 
který nebude jednoduchý. Zvládli jsme 
už mnohé, zvládneme i tohle.
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Rekonstrukce Sokolovny 
se blíží ke konci, žáci ZUŠ 
budou mít brzy nové zázemí
Rozsáhlá a komplexní rekonstrukce 
a vnitřní přestavba budovy Soko-
lovny v Luhačovicích spěje ke konci. 
Vnější obálka budovy už je téměř celá 
hotová. Sokolovna má novou střechu, 
okna, zateplení a fasádu. 
„Uvnitř se pracuje na osazování kon-
cových prvků elektra, topení, zdravo-
techniky a vzduchotechniky, pokládá 
se dlažba a obklady, PVC podlahy 
i dřevěná podlaha v hlavním sále", 
uvedla Magdalena Blahová z odbo-
ru správy majetku. Práce na budově 
budou hotovy do konce roku s tím, že 
na jaře přijde na řadu ještě obslužná 
komunikace mezi Sokolovnou a Alfa 
marketem, kde se během rekonstruk-
ce Sokolovny měnily nebo překládaly 
sítě. Rekonstrukce Sokolovny je kromě 
městského rozpočtu spolufinancová-
na z dotace Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR a dotace Zlínského kraje, 
kterým město děkuje za podporu této 
rozsáhlé akce.
Sokolovna bude po rekonstrukci sloužit 
Základní umělecké škole, která tady 
bude mít nové zázemí. Žáci ZUŠ se tak 
dočkají odpovídajícího prostředí a sou-
časně zde zůstane možnost využívat 
tyto prostory pro tradiční kulturní 
akce. Předpoklad nákladů na stavební 
práce je zhruba 43 milionů korun.

technologií. Veřejnosti budeme prů-
běžně poskytovat informace o dalším 
vývoji,“ ubezpečuje starosta Luhačovic 
Marian Ležák.
K úpravám muselo přikročit například 
Kulturní a kongresové centrum Elektra. 
„Přepojili jsme topné okruhy, aby byly 
vytápěné pouze ty části budov, které 
aktuálně potřebujeme využívat. Pro-
story, které zrovna využívané nejsou, 
se nemusí vytápět vůbec, anebo jen 
minimálně. Také jsme radiátory osadily 
termohlavicemi, abychom teplotu moh-
li lépe korigovat. Postupně instaluje-
me samostatné bojlery a průtokové 
ohřívače a pokračujeme s kompletní 
výměnou halogenových svítidel za led 
osvětlení,“ popisuje ředitel Elektry Jan 
Zavřel.  Úsporná opatření zavádí také 
Městská plovárna a Sportovní centrum 
Radostova. Mění vzduchotechniku či 

oběhová čerpadla, aktuálně čeká na 
nabídky nového efektivnějšího osvět-
lení na plovárně, ve sportovní hale 
a na venkovní fotbalové ploše. Musí 
ale přikročit i k razantnějším změnám. 
„Ceny vstupného a pronájmů plovárny 
i sportovní haly se od nového roku zvý-
ší o cca 30 %. Plovárna navíc bude mít 
od ledna do dubna zkrácenou otevírací 
dobu do 20 hodin a v těchto měsících 
bude také zrušeno ranní kondiční pla-
vání. Tato opatření jsou bohužel nutná, 
aby bylo možné oba provozy udržet 
a aby obyvatelé i návštěvníci města 
mohli jejich služby nadále využívat,“ 
konstatuje ředitel Městské plovárny 
a Sportovního centra Radostova Miro-
slav Talaš. Razantní zvýšení cen energií 
se promítá také do rozpočtu Základní 
školy Luhačovice, i tam proto hledají 
cesty k úsporám. „V současné době 

díky investici města probíhá rozsáhlá 
rekonstrukce osvětlení ve škole, jídelně, 
tělocvičnách i ve školní družině. Zářiv-
kové trubice jsou postupně vyměňová-
ny za úsporné LED trubice, které zajistí 
téměř 50% úsporu za osvětlení. Na cho-
dbách a v jiných společných prostorech 
využíváme úsporné LED osvětlení už 
několik let,“ přibližuje ředitel základní 
školy Pavel Kurtin. Zároveň dodává, že 
vytápění školy samozřejmě pokračuje 
obvyklým způsobem. „Teplotu určují 
zákonné normy, kterých se pochopitel-
ně držíme. Rodiče tak nemusí mít o své 
děti obavy,“ uzavřel Pavel Kurtin.
Opatření, kterými sníží náklady za 
energie, připravila i radnice. Například 
v topné sezoně bude teplotu v jednotli-
vých místnostech speciálně upravovat.

Šárka Holubcová

Karta občana již 
od ledna 2023
Od 1. ledna začne registrace občanů 
Luhačovic do programu „Tady pramení 
výhody“. Podmínkou je trvalé bydliště 
v Luhačovicích, které zájemci prokážou 
v Městském informačním centru, kde 
jim bude vydána karta s platností na 
jeden rok. Karta se bude každý rok ob-
novovat. Během registrace proběhnou 

veškeré administrativní náležitosti, 
jako je souhlas o zpracování osobních 
údajů apod. 
Z počátku se bude program týkat 
kulturních a společenských akcí a kin, 
postupně se do něj budou zapojovat 
partneři, se kterými momentálně ko-
munikujeme. Seznam bude zveřejněný 
na webu KKC Elektra. 

Jan Zavřel, ředitel KKC Elektra
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Tady pramení architektura
Hala Vincentky

Prostor na Lázeňském náměstí, kde 
se ukrývá největší přírodní bohat-
ství našeho města – pramen léčivé 
minerální vody Vincentka. 

„Nemocnému k útěše, zdravému 
k potěše“
Tento nápis zdobil historicky první 
zděný pavilon v podobě kaple uza-
vřené mříží. Pavilon nahradil jed-
noduchou stříšku z roku 1680, která 
chránila pramen proti dešti. Tehdy se 
mu říkalo Hlavní pramen, až roku 1792 
dostal svůj nynější název Vincentka. 
Původní pramen měl velmi mělké jí-
mání, proto byl mnohokrát upravován. 
Vincentka byla podávána na císařském 
dvoře i ve vídeňských kavárnách. Byla 
zdrojem obživy zdejších vodařů, kteří 
ji vozili povozy na různá místa do 
Rakouska a Uher. Za to, že se stala nej-
známějším luhačovickým pramenem, 
vděčí především tomu, že byla až do 
roku 1991 jediným místním prame-
nem, který se plnil do lahví.

Při výstavbě nové kolonády 
byla postavena současná hala 
Vincentky. 
Budova z roku 1950, navržená známým 
architektem Oskarem Pořískou, dostala 
novou tvář díky rekonstrukci v letech 
2018–2019. Ta vrátila komplexu koloná-
dy původní funkcionalistickou čistotu, 
vzdušnost, světlost a propojení s příro-
dou. Dílo představuje poslední realizaci 
modernistického směru meziválečné 
architektury. Sanačními zásahy prošly 
hlavní nosné prvky, které se působe-
ním agresivních minerálních vod ocitly 

mnohdy v havarijním stavu. 
Poškozené původní mozai-
kové dlažby byly nahrazeny 
replikou, navrácena byla his-
torická podoba osvětlení. Na 
ochozech si lze prohlédnout 
zajímavou expozici o histo-
rii luhačovického lázeňství, 
o původu zdejších léčivých 
pramenů i proměnách této 
impozantní stavby. Hala Vin-
centka, zastřešující nejzná-
mější luhačovický pramen, se vrátila do 
podoby z roku 1947.
Vincentka je ojedinělá přírodní léčivá 
minerální voda, velmi silně minera-
lizovaná, jódová, uhličitá minerální 
voda hydrogenuhličitano-chlorido-
sodného typu, se zvýšeným obsahem 
fluoridů a kyseliny borité.
Je určená k pitným kúrám, kloktání, 
inhalacím. Měla by se podávat dvakrát 
denně nalačno, v dávce 2,5–3,5 dcl. Pitná 
kúra by měla trvat 15 až 20 dní. Svým 
obsahem a vyvážeností minerálních solí 
a prvků umožňuje rozpouštění hlenů 
v dýchacích cestách, žaludku a střevech, 
je doporučována k pitným a inhalačním 
kúrám při onemocnění cest dýchacích, 
hlasivek, při chorobách látkové výměny, 
vředové choroby žaludku a dvanácter-
níku. Málokdo ví, že tato voda pomáhá 
regenerovat vnitřní prostředí člověka 
po velkých ztrátách potu (sport, těžká 
fyzická práce, horečnatá onemocnění), 
ale také upravuje metabolismus po 
divokých alkoholových večerech.
Léčba přírodními léčivými prostředky 
je přirozeně nejstarším léčivým způso-
bem vůbec. Je starší než lidstvo samo. 
Víme, že i zvířata pudově vyhledávají 
místa s teplými vodami a bahny, aby 

nalezla úlevu při bolestech kloubů 
a urychlila hojení ran. Není tedy divu, 
že se již staří Řekové proslavili vyspě-
lým lázeňstvím. V tehdejší snaze o krá-
su tělesnou i duševní hrálo lázeňství 
významnou úlohu. 

Jarmila Ďurďová 
Projektová manažerka cestovního ruchu

Víte, jak využít 
Vincentku?
Vincentka se nemusí používat jen 
jako prevence proti nemocem, ale 
má i mnoho dalších využití. V let-
ních vedrech je například účinným 
zdrojem minerálů a solí, ideální je 
například pro sportovce. 
Po těžkém dnu si můžete připra-
vit z Vincentky chutný vinný střik 
s kvalitním suchým vínem v pomě-
ru 1:1.

Kolik produktů má 
Vincentka?
Mezi nejoblíbenější patří Vincentka 
nosní sprej určený k ošetření nosohlta-
nu, který je také k dostání v Junior verzi 
pro novorozence a malé děti. Dalším 
přípravkem s Vincentkou je sirup s ob-
sahem jitrocele a mateřídoušky, který je 
vhodný při kašli (podporuje odkašlává-
ní) a zahlenění dýchacího ústrojí . Pastil-
ky Vincentka jsou vynikajícím zdrojem 
minerálních solí a také pozitivně působí 

na ústní dutinu a hlasivky. Vincentka 
Nasalis je určena na proplachování 
nosních dutin a nosohltanu, používá se 
i při předoperační přípravě. Minerální 
voda Vincentka je také součástí několika 
kosmetických přípravků. Hydratační 
krém a zubní pasta tak přinášejí všech-
ny výše popsané pozitivní účinky i při 
péči o pokožku nebo chrup. Nově máme 
k dispozici i Vincentku v plechovce 
(250 ml), kterou můžete mít nyní, díky 
jejímu praktickému balení a lehkému 
obalu, vždy po ruce.
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Je-li prosinec deštivý, 
mírný a proměnlivý, není 
se kruté zimy třeba báti…
Prosinec 
je mnoha 
lidmi velmi 
oblíbený 
měsíc. 
Nejenže je 
poslední 
v roce, dva-
náctý, ale 
je plný zají-
mavých událostí. Celý měsíc je advent, 
v prosinci také přicházejí čerti s an-
dělem a Mikulášem. Závěr měsíce je 
pak slavnostní ve spojení s Vánocemi, 
koledami, dárky, pohádkami, cukrovím 
a volnem... A samozřejmě začíná roční 

období zvané zima. Prosinec je typický 
svými teplotami kolem 1-4 °C, častými 
ranními mlhami, oblačností a sně-
žením. V prosinci se již běžně denní 
teploty pohybují pod nulou. V horských 
oblastech začíná lyžařská sezóna.

První sníh mnohé řidiče překvapí, 
jste na zimu dostatečně připraveni? 
Na co byste neměli zapomenout?  

Vozidlo musí být v dobrém technic-
kém stavu a mít základní povinnou 
výbavu. Toto je základ nejen pro zimní 
období. Na zimu je nutné zimní obutí 
vozidel. Povinnost používat zimní 
pneumatiky platí v České republice 
již několik let. Zákonem stanovené ob-
dobí mezi 1. listopadem a 31. březnem 
má však svá specifika a povinnost 

zimního obutí platí v těchto přípa-
dech: Řidič má povinnost použít zim-
ní pneumatiky, pokud se na komuni-
kaci nachází sníh, led nebo námraza. 
Zimní pneumatiky musí být vždy na 
všech čtyřech kolech vozidla. Řidič má 
povinnost použít zimní pneumatiky 
v případě, že lze vzhledem k povětr-
nostním podmínkám předpokládat 
sníh, led nebo námrazu na vozovce. 
Povinné zimní obutí v období od 
začátku listopadu do konce března na 
některých komunikacích přikazuje do-
pravní značka „Zimní výbava“. Jedná 
se o problematické úseky se zvýšeným 
rizikem výskytu sněhu, ledu nebo 
námrazy.

Michal Kubela, dobrovolný a profesionální 
hasič Luhačovice

Vánoční cukroví

Kdy začít péct vánoční cukroví?
Ideální čas je tři týdny před Štědrým 
dnem. Začíná se perníčky a suchými 
druhy pečiva. Dva týdny před Štědrým 
dnem se slepuje cukroví marmeládou 
a týden před Vánocemi se plní kré-
mem. Úplně na závěr si necháváme 
vosí hnízda, šohajky a kokosky. Pokud 
nestíháme, tak toto nepečené cukroví 
je nenáročné a může se připravovat 
těsně před Vánocemi. 

A na co si dát při pečení pozor? 
Rozhodně bychom se měli vyvarovat 
náhražek surovin, nekvalitních surovin 
a nedodržení správného množství. 
Nezapomeňte, že všechny suroviny 
by měly mít stejnou teplotu před 
pečením. Pokud nejste úplně zkušené 

pekařky, tak opatrně s novými recepty. 
A ještě jedna rada na závěr. Aby bylo 
pečivé vláčné, dejte do krabice kousek 
jablka, ale nezapomeňte ho vyměňovat. 

Pokud stále hledáte inspiraci, 
tak nabízíme recept na rumové 
kuličky s kandovaným ovocem:
125 g změklé máslo, 1 žloutek, 100 g piš-
kotů, 60 g sušeného ovoce /tako-
vé, které máme rádi - např. sušený 
ananas, hrušky, švestky, višně, rozinky), 
20 g oříšků, podle chuti rum, kokos, 
citronovou kůru a čokopecičky
Postup: Piškoty si nadrtíme, ovo-
ce nakrájíme nadrobno a všechny 
suroviny spojíme a tvarujeme kuličky, 
skladujeme v lednici. 

Dobrou chuť přeji kuchařky Zdeňka a Petra 
z hotelu Litovel Luhačovice

Pokud na letošní Vánoce nestihnete 
upéct cukroví a budete mít hodně 

koledníků, můžete si cukroví objednat.  
Hotel Litovel nabízí pečení 11 druhů 
cukroví. Objednávky pouze emailem: 

provoz@litovel-luhacovice.cz. Objednat 
si můžete nejpozději do 5. 12. 2022.

Těšit se můžete na moderátorskou 
dvojici ve složení Marek Vašut 
a Hanka Srncová. Účinkují: Prestige 
Symphony Orchestra, diriguje Jo-
sef Fojta, Hudební skupina Kolorez, 

DJ Saxofonista / Dr. Zeppelina 
a Radim Nowak, taneční škola Fortu-
na Zlín, CM Malé Zálesí, PS Janáček, 
Dívčí saxofonový orchestr, The Cra-
zy Flappers, Filip Přibyl a Kateřina 
Amálie Rumpíková. Bohatá tombola, 
jejíž výtěžek bude věnován Korunce 
Luhačovice. Vstupenky k zakoupe-
ní od 5. 12. 2023 v MTIC Luhačovice, 
577 133 980, 608 326 255.

Město Luhačovice děkuje za 
finanční podporu:
Vincentka a.s., Lukrom s.r.o., IVF Zlín, 
Royal Spa a.s., Zálesí a.s., KDZ, spol. 
s..r.o., Vodovody a kanalizace Zlín, 

a.s.,RC Europe a.s., Aeroclub Luhačovice 
z.s., Rudolf Jelínek a.s., GEOHUNTER, 
s.r.o., AUTOCAR ANVY, s.r.o., Cyrrus 
a.s., PMT Atrium s.r.o., Dr. Max Phar-
ma, s.r.o., Vera spol.s.r.o., Autobazar 
CALIFORNIA, Lázeňské oplatky Clip, 
UPOSS, spol. s.r.o., Orthodox Networks, 
s.r.o., Knebl, spol. s.r.o., Hotel Radun 
s.r.o., Hotel, Augustiniánský dům s.r.o., 
BONULO s.r.o., Hotel Vyhlídka Luhačo-
vice, Rostislav Hrbáček, BIFU s.r.o., KLI-
MASTAV, s.r.o., Karmínová s.r.o.,  ALSPO 
Zlín s.r.o., Váňa Tomáš - TOMASCAR, si-
liXcon s.r.o., TOM Transport s.r.o., MDP 
GEO s.r.o., AVONET, s. r. o., Autoservis 
Humeník, Martin Nohavka
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Krásný stylový dárek 
s identitou města pod 
stromečkem 
Funkční trika a cyklodresy pro dámy 
i pány s identitou města. V růz-
ných velikostech a dvou barevných 
variantách. Připravte se již nyní na 
cyklistickou sezonu 2023. A nechy-
bí ani dárky pro nejmenší. Dětská 
trika v modré a růžové variantě. Pro 
milovníky kávy je v nabídce luxusní 

káva v malém i větším balení z pra-
žírny a kavárny Jizba. Ke všem 
dárkům zakoupeným v Městském 

informačním centru dostanete balící 
papír nebo dárkovou tašku s logem 
města zdarma.

Vánoční dárek, který mi změnil život
Květoslava Kasalová

Svým příběhem se chci s vámi 
podělit o zkušenost, že i ve stáří 
bychom se neměli bát měnit svá 
rozhodnutí a učit se novým věcem. 
Žiji v Domově pro seniory, v tolik disku-
tovaném místě těch, kteří zde z různých 
důvodů prožívají závěr své životní cesty. 
Před pěti lety opět nastal čas blížících 
se Vánoc. Doba setkávání a vzpomínání. 
Pro pracovnice našeho Domova doba, 
kterou se nám snaží zpříjemnit různý-
mi akcemi. Ve svém příběhu chci ale 
vyprávět o jedné, která svým naplněním 
pro mne přesáhla obvyklý rámec dříve 
prožitých vánočních svátků zde v Do-
mově. Jednou z možností, jak udělat 
klientům Domova radost a překvapit je, 
je zapojení do akce Českého rozhlasu – 
Ježíškova vnoučata. Zúčastnit se mohl 
každý klient a své přání sdělit pracovni-
ci, která už zařídila vše potřebné. Zpo-
čátku jsem váhala, protože podle mého 
mínění se vztahy mezi lidmi změnily 
natolik, že jsem si myslela, že se mnoho 
dárců nenajde. Jak jsem se spletla!
Významným činitelem pro spokojenost 
každého z nás je jistě možnost komu-
nikace s blízkými. Vzhledem k tomu, že 
mám všechny své příbuzné daleko, má 
komunikace s nimi probíhala pomocí 
mobilu a považovala jsem to za vrchol 
svých technických schopností. A jelikož 
mám dvě své příbuzné v zahraničí, 
byla komunikace s nimi složitější. 
Proto mi pracovnice navrhly, jestli 
bych nechtěla zkusit komunikovat 
s pomocí tabletu. Nejdříve jsem váhala, 
přece se znám a vím, že to nezvládnu… 
Nakonec jsem ale souhlasila a napjatě 
čekala, jak se mé vánoční dobrodruž-
ství bude odvíjet dál.

Jako dárci si mé 
přání vybrali stu-
denti SOŠ z Břeclavi 
a co víc – rozhodli 
se dárek přijet pře-
dat osobně! Přišel 
den, na který ráda 
vzpomínám s krás-
ným přesvědčením, 
že ještě existují lidé, 
kteří se umí radovat 
z radosti jiných a jsou ochotni věnovat 
nejen věcný dar, ale také svůj zájem, 
vstřícnost a hlavně čas.
Paní učitelka Šárka, která se studen-
ty přijela, vzala na setkání se mnou 
i svou dceru Barunku. V okamžiku, kdy 
mi pověděla své jméno, evokovala mi 
Barunku z Babičky Boženy Němcové, 
která byla pro několik generací před-
lohou vztahů mezi dětmi a starými 
lidmi. Barunka svou bezprostředností 
a milým chováním sehrála v našem 
setkání značnou roli. Se studenty jsme 
si povídali o školství v dobách mého 
mládí a také o jejich budoucnosti 
a možnostech po maturitě. Chovali 
se velmi mile a slušně. Dostala jsem 
dárek i od Barunky – s paní učitelkou 
z MŠ vyrobily děti andělíčky a spolu 
s fotografií mi poslaly přání krásných 
a spokojených Vánoc. Vždy o Vánocích 
vzpomínám a andělíčky beru do rukou, 
velmi si jich vážím. 
Opravdovým bonusem od paní Šárky 
byla nahrávka krásné podlužácké písně 
z besedy u cimbálu v Břeclavi, kterou 
s ohlášením mého jména nechala za-
hrát a nahrávku mi poslala.

A čím a jak se můj život změnil?
Za pomoci ochotných pracovnic 
Domova jsem se naučila s tabletem 

alespoň v základech pracovat a ovlá-
dat komunikační kanály jako je e-
mail, WhatsApp a Messenger a komu-
nikovat tak se svými blízkými. Mohu 
tak mít čerstvé informace o svých 
vnučkách a už i dvou pravnučkách, 
které takto mohu na fotkách a vi-
deích vidět vyrůstat prakticky den po 
dni, což by bez této možnosti nebylo 
možné. Nenacházím slova, kterými 
bych vyjádřila, jak moc to pro mne 
znamená.
Dělá mi radost, že jsem se nezalekla 
a zvládla se naučit ovládat i takovou 
moderní techniku, a domnívám se, že 
doba, kdy jsem kolem tabletu chodila 
oklikou, už nenastane.
S paní učitelkou a Barunkou jsme zů-
staly v kontaktu. Od té doby mi každé 
Vánoce Barunka posílá hezčí a hezčí 
obrázky a její maminka Šárka přidá 
řádky, jak se v uplynulém roce měly. 
Vzniklo tak další přátelství s hezkou 
vzpomínkou.

…a čas běží a běží, brzy zase budou 
Vánoce. 
Domov pro seniory Luhačovice 
se i v letošním roce zapojuje do 
projektu Ježíškova vnoučata. Se-
znam přání můžete nalézt na webu 
www.jeziskovavnoucata.cz.
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Rozhovor se Zdenkou Studénkovou
Nestárnoucí slovenská herečka 
Zdenka Studénková, kterou jsme si 
zamilovali především jako okouzlují-
cí zpěvačku Gábinu v komedii století 
S tebou mě baví svět, navštívila 
v létě Luhačovice. V rámci festiva-
lu Divadelní Luhačovice ztvárnila 
hlavní roli v představení s názvem 
Shirley Valentine od Willyho Ru-
ssella. Zdenka Studénková v Luha-
čovicích zasadila společně s Milosla-
vem Mejzlíkem “Strom duše“, který 
město věnovalo právě zakladateli 
a prezidentovi Divadelních Luhačo-
vic. Půvabná plavovláska se narodila 
19. 5. 1954 v Bratislavě. Vyrůstala ve 
velmi skromných poměrech, jelikož 
byl její otec ve vězení – šlo o politic-
kého vězně, což učitelé a spolužáci 
Zdeně s gustem připomínali. Vystu-
dovala fotografii na Střední umě-
leckoprůmyslové škole. Toužila po 
studiu estetiky na filozofické fakultě, 
ale kvůli nevyhovujícímu kádrové-
mu profilu to vzdala a vystudovala 
herectví na Akademii múzických 
umění. Je nejúspěšnější oceněnou 
osobností televizní obrazovky s osmi 
cenami OTO v divácké anketě.

Jak nám sama v rozhovoru 
prozradila, v Luhačovicích je 
podruhé.
Poprvé jsem tady byla – už ani 
nevím při jaké příležitosti, ale 

předpokládám, že to bylo s mojí 
kamarádkou Maruškou, která je 
z Uherského Hradiště a je keramička. 
Vždy jsem si říkala, že je to krásné 
městečko a že bych se sem mohla 
vrátit.  No a nyní jsem tady v rám-
ci Divadelního festivalu, kde hraju 
v jednom představení, a moc se na 
to těším, protože pokud má některé 
městečko divadelní tradici, tak při-
jdou diváci, kteří jsou právě diva-
delní. Hraju hlavní hrdinku, která 
se rozhodla změnit svůj život. Je to 
místy vtipné, ale i smutné. 

Co připravujete do budoucna? 
Uvidí Vás diváci i v TV? 
Já se přiznám, že jsem již delší 
dobu nic nenatáčela. Ani se mi moc 
nechce, už toho mám za ty roky 
plné zuby, takže já hraju především 
divadlo. V Národním divadle jsem 
zaměstnaná již 45 let. Pak ještě dě-
lám nějaké představení v soukromé 
produkci. Ale teď jsem se nechala 
přemluvit a od září natáčím v se-
riálu Ordinace v růžové zahradě. 
Kromě dalšího se bude na Sloven-
sku natáčet jeden historický seriál, 
který bude o vzniku prvního módní-
ho domu v Československu, o Bílé 
labuti, v Bratislavě to byl Brouk 
a babka. A pak začnu ještě v dubnu 
2023 zkoušet v Národním divadle 
jednu hru.

To, že nyní již spíš odpočíváte 
a užíváte si, se tedy nedá říct?
Ale kdepak ty věci, měsíčně mám 
23 představení, a kromě toho mi ještě 
vyjde na podzim kuchařská kniha… 
pokud bude papír, což je teď velký 
problém, protože papír nemáte… tak 
kniha vyjde i v Česku. 

Senior Taxi zdražovat 
nebude
Oblíbený projekt Senior Taxi, který 
využívají občané Luhačovic starší 
70 let, bude pokračovat i v roce 2023, 
a to s neměnnými podmínkami. Co je 
tedy potřeba splnit, abyste vy či vaši 
rodinní příslušníci mohli tuto službu 
využít?
•	 Zájemce musí být starší 70 let.
•	 Registrovat se od 2. 1. 2023 v Měst-

ském turistickém a informačním 
centru Luhačovice, Masaryko-
va 950 – tel. 608 326 255.  Je potře-
ba předložit občanský průkaz a po-
depsat Souhlas se zpracováním 
osobních údajů. Pokud se zájemce 
nemůže dostavit osobně, může 
někoho pověřit plnou mocí.

•	 Zájemce obdrží:
 � při registraci do 31. 5. 2023 16 ks 

jízdenek platných do konce roku
 � při registraci po 1. 6. 2023 8 ks 

jízdenek platných do konce roku
•	 Před plánovaným využitím part-

nerských taxi služeb, jejichž seznam 
dostane zájemce při registraci, je 
potřeba taxi službu telefonicky 
objednat v dostatečném předstihu 
(ideálně 1 hodinu až 1 den dopředu).

Senior platí za jednu jízdu vždy jednou 
jízdenkou s paušálním doplatkem 
30 Kč. Řidič taxi není oprávněn vyža-
dovat více jízdenek nebo vyšší částku. 
Jednou jízdou se potom rozumí nástup 
seniora v nástupním místě a odvoz na 
cílové místo, kterými jsou pouze ordi-
nace lékařů, pošta, lékárny, úřady, hřbi-
tov, nádraží, kostel, obchod, kulturní 
dům, zařízení sociálních služeb v k. ú. 
Luhačovice a místo, které je trvalým 
bydlištěm seniora. Čekací doba před za-
početím jízdy je max. 10 min, přepravce 
je dále povinen pomoci seniorovi při 
nástupu či výstupu z auta a s donosem 
nákupu a zavazadel k domu seniora. 
Službu lze využít v pracovních dnech 
v době od 07:00 do 16:00.

místostarosta Daniel Mejzlík

Foto: Radka Dynková a Lenka Kuželová
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Vzpomínky
Dne 7. 11. uplynuly 2 roky, kdy nás opustil 
pan ANTONÍN SVOBODNÍK. S láskou 
vzpomíná manželka Marta, syn Pavel 
a dcera Jana s rodinami. 

Dne 2. 12. uplynou již dva roky 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.

Dne 14. 12. uplynou již 2 roky od úmrtí 
mého manžela, tatínka, dědečka, bratra 
pana Karla Mikuličky. Děkujeme všem 
za tichou vzpomínku. Za celou rodinu 
manželka Vlasta.

Dne 12. 12. 2022 uplyne 10 let, co nás 
navždy opustil pan Jiří Semela. 
Dne 29. 10. by se dožil 64 let. Čas plyne, 
vzpomínky zůstávají. Manželka, děti 
a sestry.

Před deseti lety nás 
opustili rodiče Marie 
a Antonín Pecháčkovi. 
S láskou a úctou 
vzpomínají syn a dcery 
s rodinami.

Dne 21. 12. 2022 uplyne 15 let, co nás bez 
slůvka rozloučení opustil náš milovaný 
syn Lukáš Coufalík. I přesto, že zaroste 
cesta, kterou jsi chodil, a Tebou 
vyšlapané pěšinky se ztratí v hloubi 
lesa, ani tehdy na Tebe nezapomeneme. 
Navždy zůstaneš v našich srdcích.

Stále na Tebe vzpomínají rodiče, bratr Martin s rodinou, 
prarodiče, všichni příbuzní a kamarádi. Děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s námi.

Dne 26. 12. 2022 uplynou 3 roky, od 
chvíle, kdy nás navždy opustil 
pan Pavel Pešák. S láskou vzpomíná 
manželka a synové s rodinami. 
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Dne 25. 12. 2022 uplynou 2 roky od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 
pan František Jurák. S láskou 
vzpomínají manželka, synové a dcera 
s rodinami. Děkujeme za vzpomínku 
všem, kdo ho znali.

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a sousedům za 
projevenou upřímnou soustrast a květinové dary při 
posledním rozloučení s paní Libuší Máčalíkovou. 
Zároveň děkujeme charitě Luhačovice, paní Vratislavské 
za odbornou pomoc a lidský přístup. Za celou 
zarmoucenou rodinu syn Karel.

Společenská 
kronika

Úmrtí
Eliška Hřibová 96 let
Vladimír Nášel 66 let
Dagmar Divišová 85 let
Libuše Máčalíková 101 let

Jarmila Rejdová 64 let
František Srcháček 65 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Narození
Markéta Bujáčková
Anna Dostálková

Blahopřejeme.

Sňatky
Michaela Kardosová a Filip Hrančík
Lucie Klabalová a Jakub Mizera

Prosincová 
facebooková 
soutěž
o balení 6 kusů Vincentky 
v plechovce
Otázka: Kolik produktů má Vincentka? 
Na Facebooku do komentáře odpovídejte nejpozději 
do 15. 12. 2022. 
Tři výherci budou vylosováni náhodným výběrem. 
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Kino

Čtvrtek 8. 12.  • 19. 30
Za vším hledej ženu
Komedie, drama, Česko 2022

Pátek 9. 12. • 19. 30
Grand Prix
Komedie, drama, Česko 2022

Čtvrtek 15. 12. • 19. 30
Spolu
Drama, Česko 2022

Pátek 16. 12. • 19. 30
Avatar 2 – The Way of Water
Akční, dobrodružný, sci-fi, fantasy

SVČ Luhačovice

Účast Elévů na florbalovém turnaji
Sobota 3. 12. 2022, Uherský Brod

Přátelský florbalový turnaj 
dorostenců
Sobota 10. 12. 2022, SC Radostova

Klubík - Pečení perníčků
Úterý 13. 12. 2022, od 10.00 hod.
Členové Klubíku zdarma, nečlenové 30,- Kč

FREE JUMPING
Úterý 13. 12. 2022, od 16.30–17.30 hod.
Balanční cviky pro dospělé na měkké 
trampolíně
Poplatek 70,- Kč

Mikuláš v MŠ Dolní Lhota 
2. 12. 2022
Mikuláš v MŠ Vlčnov 
6. 12. 2022

Spolek aktivních seniorů

Čtvrtek 1. 12. / 15.00
společná schůzka s kávou 
v Klubovně. Příjem nových členů.

Pátek 2. 12. / 18.30
Benefiční koncert Charity 
Luhačovice v kostele Sv. Rodiny

Sobota 3. 12. / 8.40 AN
Výlet Jarmek Val. Klobouky

Pondělí 5. 12. / 14.00
Mikulášské posezení v Klubovně

Čtvrtek 8. 12. / 12.40 AN
Vycházka na Podhradí Sirčena

Sobota 10. 12. / 19.00
Koncert Backwards
KKC Elektra / Vstupenky v předprodeji.

Podělí 12. 12. / 14.00
společná schůzka s kávou 
v Klubovně.
Téma „Svatební fotografie“

Městská plovárna / plavání pro se-
niory každou středu od 13.00 hodin.

Jóga / cvičení jen pro přihlášené, 
každou středu od 9.00 / 10.15 v Klu-
bovně.

Druhou polovinu prosince si užije-
me v rodinném kruhu a první setká-
ní v novém roce proběhne 5. 1. 2023.

V sobotu 31. 12. 2022 se ale můžeme 
setkat na guláši u Koudelků na 
Podhradí.

Přeji vám všem krásné Vánoce a v no-
vém roce hlavně zdraví, štěstí a pohodu.

Alena Němcová

Domov pro seniory

Pátek 16. 12.
ZIMNÍ SLAVNOST od 14:00
Prostranství před budovou 
DS Luhačovice

Součástí bude malý vánoční jarmark, 
kde si budete moci zakoupit jak výrobky 
klientů DS Luhačovice, tak také bene-
fiční předměty, kterými můžete v rámci 
projektu Pomáháme onkologii podpořit 
zlínské onkologické oddělení. K dispo-
zici bude také stánek s občerstvením, 
které zajistí Pivní bar u Suchánků.
Na závěr vystoupí pěvecký sbor Janáček 
a děti z folklorního souboru Malé Zálesí.

Základní umělecká škola 
Luhačovice
Pátek 2. 12. 2022
Rozsvícení vánočního stromu
vystoupí hudební obor ZUŠ Luhačovice

Pátek 2. 12. v 18.30
13. Adventní benefiční koncert pro 
Charitu Luhačovice,
Kostel sv. Rodiny

Pátek 2. 12. 2022 – 13. 1. 2023
Výstava výtvarného oboru ZUŠ 
Luhačovice
galerie Elektra

Středa 7. 12. 2022 v 17.00
Vernisáž výstavy výtvarného 
oboru ZUŠ
galerie Elektra

Úterý 13. 12. 2022 v 18.00
Vánoční koncert ZUŠ

Neděle 25. 12. 2022
Vánoční mše
Vystoupí žesťový soubor, 
Kostel sv. Rodiny
V průběhu prosince budou probíhat 
adventní besídky, respirium ZŠ Luhačo-
vice. Více info na www.zusluhacovice.cz

Muzeum luhačovického 
Zálesí
DUŠAN SAMO JURKOVIČ ZNÁMÝ 
A NEZNÁMÝ
6. 10. v 17.00 hodin
Nové poznatky a pohledy na tvorbu 
architekta Dušana Jurkoviče. Výsta-
vu připravilo Muzeum jihovýchod-
ní Moravy ve Zlíně ve spolupráci 
se Spolkom architektov Slovenska 
a Slovenskou technickou univerzitou 
v Bratislavě.

Vánoce s Dušanem Jurkovičem
8. 12. 2022 od 14.00–17.00 hodin
Program pro veřejnost s dílnou
Vánoční program k výstavě Dušan 
Samo Jurkovič známý a neznámý 
představí dětem Vánoce a tradice 
na Slovensku, kde architekt vyrůstal 
a trávil dětství. V doprovodné dílně si 
vyrobíme dárkový balicí papír s motivy 
inspirovanými Jurkovičovou tvorbou.
Vstupné 30,- Kč
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11. 12. 2022 – Malé Zálesí / Vánoční 
koncert / 14:30
Místo konání: sál Rondo KKC Elektra
Vstupné: dobrovolné
Pestrý program folklorních souborů, 
po kterém bude přichystána vánoční 
výtvarná dílna a společné zpívání koled.
Účinkují: Vizovjánek z Vizovic a CM 
Ocún, Soubor písní a tanců Dyleň, 
Karlovy Vary, Malé Zálesí Luhačovice

Kostel svaté Rodiny

3. 12. od 15:00 
Adventní duchovní obnova téma 
„Raduj se v Hospodinu a dá ti, po 
čem touží tvé srdce.“ Ž 37,4

5. 12. Mikuláš - mše svatá v 17:00

Bohoslužby o Vánocích
Luhačovice 24. 12. v 15:00 a ve 22:00

25. 12.  - 8:30, 10:15 a 18:15
26. 12. - 8:30, 10:15 a 18:15
Silvestr 31. 12. - 16:00
Nový rok 1. 1. 2023 - 8:30, 10:15 a 18:15

1. ledna v 15:00 
KONCERT v kostele

Mikulášská jízda 
městem
5. 12. 2022  / 17:00

Program před poštou:
16:30 Kočár s Mikulášem vyjíždí  
 od pošty, dvakrát projede 
 Luhačovicemi po uvedené  
 trase a vrátí se zpět k poště. 
17:00 Stánky s občerstvením
 a vánočním punčem
18:00 Mikulášská nadílka
18:30 Čertovská diskotéka

Okružní trasa: ulicí dr. Veselého zpět 
kolem Najády, směr k nádraží, ulice 
Masarykova, Družstevní, Zahradní. 
Na zpáteční cestě krátká zastávka 
před Domovem pro seniory, pokra-
čuje kolem nádraží, kostela a kolem 
kina až k poště.

Program / pátek 2. 12.
08:00–17:00 Letí anděl po nebi / Výstava ZUŠ Luhačovice / galerie Elektra
10:00–18:00 Jarmark s punčem, zabijačkou a vánočními produkty / u pošty a radnice
11:00–15:00 Ukázky dravců a sov / Stanice Fauny Hluk / u radnice
14:00–17:00 Dílničky pro andělíčky / výroba vánočních ozdob v galerii Elektra
15:00–17:00 Dobročinná sbírka / Korunka Luhačovice, o.s., / u radnice
15:00–16:00 Andělská jízda / koněspřežný kočár plný andělů vyjíždí od SVČ směr pošta, doprovodit jej 
 mohou děti i dospělí (andělský kostým a lucerny vítány) / sraz v 15:00 před SVČ, nebo rovnou    
 15:30 u pošty / možnost focení u kočáru
16:00 Trubači ZUŠ / zahájení přivítání starostou města, pozvánka na starostenský čaj / u radnice
 Podávání starostenského čaje
 Žesťový dechový orchestr a Pěvecký sbor ZUŠ Luhačovice, u radnice
16:30 FS a CM Malé Zálesí / u radnice
17:00 PS Janáček Luhačovice / u radnice
17:30  Rozsvícení vánočního stromu za doprovodu trubačů
17:30–18:00 Světelná show / FAJRáci Uherský Brod / u radnice
18:30 13. Adventní benefiční koncert / žáci a pedagogové ZUŠ Luhačovice / Kostel sv. Rodiny

Program / sobota 3.12.
09:00–17:00 Letí anděl po nebi / Výstava ZUŠ Luhačovice / galerie Elektra
10:00–17:00 Dílničky pro andělíčky / výroba vánočních ozdob / galerie Elektra
10:00–18:00 Ukovej si srdce / Umělecké kovářství Boršická kovárna / u radnice
10:00–18:00 Vánoční jarmark s punčem, zabijačkou a vánočními produkty / u radnice
11:00–15:00 Ukázky dravců a sov / Stanice Fauny Hluk / u radnice
15:00–16:00 Magdaléna Malaníková a Mirka Soukalová/ Vánoční koncert / u radnice
16:00–17:30 Anděl páně II / Vánoční promítání filmové pohádky / u radnice

Děkujeme JK Luhaturf a jeho majiteli panu Dostálkovi za koňské spřežení včetně krásných kočárů. www.luhaturf.cz 
Akce Vánoční jarmark se uskuteční díky podpoře skupiny ČEZ. / Mediální partner Rádio Čas.
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Informace k odpadovému hospodářství
Čipování nádob
V průběhu roku 2023 budou všechny od-
padové nádoby, které jsou sváženy Tech-
nickými službami Luhačovice, označeny 
RFID čipy. Tyto čipy budou sloužit 
k přesné evidenci a kontrole veškerých 
odpadových nádob. Žádáme proto 
občany Luhačovic a integrovaných obcí, 
aby umožnili pracovníkům Technických 
služeb opatřit těmito čipy své nádoby 
na směsný komunální odpad. Nádoby, 
které nebudou řádně očipované, nebude 
možné nadále vyvážet.
Veškeré nádoby na tříděný odpad 
(papír, sklo, plast, bioodpad apod.) jsou 
majetkem města a v průběhu roku 
budou rovněž očipovány. Nádoby na 
směsný odpad jsou však ve vlastnictví 
občanů, kteří si tyto nádoby pořizu-
jí na své vlastní náklady. Životnost 
popelnic se odvíjí od kvality použitého 
materiálu, stáří popelnic a rovněž dle 
hmotnosti odpadu ukládaného do 
popelnic (při přetěžování plastových 
nádob dochází k jejich poškození, nej-
častěji k utržení plastového límce, kam 
se instalují čipy). Proto vyzýváme obča-
ny, aby objektivně posoudili technický 
stav svých popelnic a příp. si preven-
tivně pořídili nové, neboť se může stát, 
že poškozené nádoby nebude možné 
označit čipem. Čip se šroubuje do ot-
voru na plastové popelnici. Pro kovové 
popelnice existují jiné, speciální čipy, 
které se k nádobám nýtují.

Čip „A“ a ukázka instalace čipů 
na plastové nádoby.

Čip „B“ a ukázka instalace čipů 
na kovové nádoby.

Ukázka poškozené popelnice, na kterou 
nebude možno čip umístit.

Na směsný odpad doporučujeme 
v budoucnu pořizovat nádoby černé 
barvy odpovídajícího objemu (obvykle 
120 l). Jelikož nově pořizované čipy 
vyžadují, aby v nádobách byl při-
pravený otvor požadovaných rozmě-
rů, doporučujeme věnovat nákupu 

popelnic zvýšenou pozornost. Tomuto 
požadavku vyhovují např. vyzkoušené 
plastové nádoby z prodejny zahrád-
kářských potřeb Biskupice. 

Sběrný dvůr
Od 1. ledna 2023 dojde ke změně 
otevírací doby na sběrném dvoře. 
Nově bude otevřeno celoročně v úte-
rý a čtvrtek 13.00 hod. – 17.00 hod. 
a v sobotu 9.00 hod. – 15.00 hod.
Žádáme občany, aby vozili na sběrný 
dvůr odpad co nejlépe roztříděný (pře-
devším papír, sklo, plasty, kov) a řídili 
se pokyny obsluhy, aby vykládka odpa-
du mohla probíhat efektivně a plynule. 
Sběrný dvůr je určen primárně pro 
občany Luhačovic a integrovaných obcí. 
Podnikatelé a živnostníci mohou od-
pady ukládat vždy pouze po předchozí 
domluvě a dle platného ceníku.

Rozšíření sběru 
tříděných odpadů

V roce 2023 budou po městě a inte-
grovaných obcích rozmístěny šedé 
kontejnery na plechovky a drobný 
kovový odpad a oranžové popelnice 
na jedlý olej. Jejich přesné umístění 
bude uvedeno na www.mesto.luhaco-
vice.eu pod záložkou INFORMUJEME 
– ODPADY. Další aktuální informace 
včetně svozového harmonogramu 
najdete také na www.tsluhacovice.cz.

Milí přátelé, máte starost 
o své příbuzné ve vyšším 
věku nebo se zdravotním 
postižením, které musíte 
část dne zanechat doma 
samotné?
Vaši blízcí mohou trávit svůj den 
v Denním stacionáři Charity Luha-
čovice. Bude o ně dobře postaráno 
a vám ubude starost, co zrovna doma 
dělají, zda se najedli, jestli nevznikl 
zdravotní problém, neupadli nebo je 
nepotkala nějaká nemilá příhoda, se 
kterou si nevědí rady. Přes den budou 
mít vaši blízcí jiné činnosti, než jen 
sedět na židli a nudit se. Pracovnice 
denního stacionáře se starají o tréno-
vání paměti, diskuze na různá témata, 

aktuální dění ve světě i ve městě, čtení 
z oblíbených knih, rukodělné práce, 
jako je malování, modelování, pletení 
nebo jiné činnosti podle individuálních 
přání. Na pořadu dne jsou i cvičení, 
vycházky, účast na besedách, prohlíd-
ky zajímavých míst v Luhačovicích. 
Nezanedbatelný je i fakt, že budou 
mít celý den společnost, domů přije-
dou příjemně naladěni a budou vám 
vyprávět o svých prožitcích v kolektivu. 
Denní stacionář Charity Luhačovice 
poskytuje sociální služby pro seniory, 
pro seniory s pohybovým omezením, 
pro seniory s počínající demencí a pro 
osoby se zdravotním postižením od 
19 let v kompletně vybaveném prosto-
ru s bezbariérovým WC a koupelnou. 
Přístup do budovy je také bezbariéro-
vý, k dispozici je i parkoviště. Sociální 

služba je připravena vyjít vstříc po-
třebám vaší rodiny a přáním vašeho 
blízkého. Dohodnuté služby, potřeby 
i přání budou uvedeny ve smlouvě, 
jejíž součástí bude i ceník služeb. 
Předběžnou kalkulaci nákladů pobytu 
ve stacionáři vám můžeme sdělit již při 
nezávazné prohlídce denního stacioná-
ře. Neváhejte a přijďte mezi nás. Bližší 
informace vám sdělí vedoucí denního 
stacionáře Mgr. Ivona Slováková na 
tel.č. 731 646 717 nebo na e-mailové ad-
rese: stacionar@luhacovice.charita.cz,
Adresa: Denní stacionář Charity Lu-
hačovice, Hradisko 100, 763 26 Luha-
čovice, autobusová zastávka U zámku.
Těšíme se na vás!

Ivona Slováková, vedoucí a sociální 
pracovník
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Harmonogram svozu domovního 
odpadu I. pololetí 2023
ZBYTKOVÝ ODPAD
(pozn. pro podnikatele: 14denní svoz 
probíhá vždy v lichém týdnu)

1) Trasa PONDĚLÍ:  od vesnice po 
nádraží + Malá Kamenná 
(10. 4., 1. 5., 8. 5. je řádný svoz)
2. 1., 9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1., 6. 2., 13. 2., 
20. 2., 27. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4., 
10. 4., 17. 4., 24. 4., 1. 5., 8. 5., 15. 5., 22. 5., 
29. 5., 5. 6., 12. 6., 19. 6., 26. 6.               

2) Trasa ÚTERÝ:  od nádraží  
po Pražskou čtvrť
3. 1., 10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1., 7. 2., 14. 2., 
21. 2., 28. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3., 4. 4., 
11. 4., 18. 4., 25. 4., 2. 5., 9. 5., 16. 5., 23. 5., 
30. 5., 6. 6., 13. 6., 20. 6., 27. 6.                 

3) Trasa STŘEDA: integr. obce 
Polichno, Řetechov, Kladná Žilín 
4. 1., 11. 1., 18. 1., 25. 1., 1. 2., 8. 2., 15. 2., 
22. 2., 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3., 29. 3., 5. 4.,  
12. 4., 19. 4., 26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5., 
31. 5., 7. 6., 14. 6., 21. 6., 28. 6.

4) Trasa PÁTEK:  kontejnery 
(o Velikonocích v pátek 7. 4. 
je řádný svoz) 
6. 1., 13. 1., 20. 1., 27. 1., 3. 2., 10. 2., 17. 2., 
24. 2., 3. 3., 10. 3., 17. 3., 24. 3, 31. 3., 7. 4., 

14. 4., 21. 4.,  28. 4., 5. 5., 12. 5., 19. 5., 
26. 5., 2. 6., 9. 6., 16. 6., 23. 6., 30. 6.

PAPÍR 
(modré 
nádoby) 

ČTVRTEK, 
1x za 14 dní, 
lichý týden 
5. 1., 19. 1., 2. 2., 
16. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5., 
25. 5., 8. 6., 22. 6.

SKLO 
(zelené 
nádoby)

vždy ve 
ČTVRTEK, 
1x za měsíc
12. 1., 9. 2., 9. 3., 6. 4., 4. 5., 15. 6.  
 

PLAST 
(žluté 
pytle 
a nádoby)

vždy  první 
ÚTERÝ 
v měsíci
3. 1., 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6.        

NÁPOJOVÉ 
KARTONY 
(oranžové 
pytle) 

vždy 1x za ¼ roku první ÚTERÝ
 7. 3 a 6. 6.  

Poznámka: 
Občané, kteří nedostávají oranžo-
vé pytle, mohou průběžně ukládat 
nápojové kartony do žlutých   kon-
tejnerů a popelnic na plasty roz-
místěných ve městě, nebo je mohou 
odevzdat na sběrném dvoře

BIOODPAD  
(hnědé nádoby)
vždy ve 
STŘEDU 
(1x za 
týden, 
1x za 14 
dní, 1x za 
měsíc)
18. 1., 15. 2., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4., 
3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5., 31. 5., 7. 6., 14. 6., 
21. 6., 28. 6.

Poznámka:
Nádoby na tříděný odpad (papír, sklo, 
plasty, bioodpad) rozmístěné v Luha-
čovicích a integrovaných obcích budou 
vyváženy nad rámec svozových dnů dle 
vzniklé potřeby.

Sběrný dvůr Luhačovice, ul. Uherskobrodská 
(vedle čističky odpadních vod)
Provozní doba:

úterý  13.00–17.00 hod.               
čtvrtek  13.00–17.00 hod.               
sobota   9.00–15.00 hod.          

Na sběrném dvoře mohou občané zdar-
ma v provozní době ukládat vybrané 
odpady. Na sběrný dvůr mají přístup 
pouze občané s trvalým pobytem 

v Luhačovicích a v integrovaných ob-
cích (Polichno, Řetechov, Kladná Žilín). 
Podnikatelé, kteří jsou zapojeni do sys-
tému odpadového hospodářství obce, 
mohou odpady za úplatu a vždy po 
předchozí domluvě na ústředí TS také 
uložit na sběrném dvoře. 

Technické služby Luhačovice, 
tel.: 724 651 032, 724 651 034, 577 131 287



14 Luhačovické noviny

SPORT

Silvestrovský pochod 
k Červenému kříži – 
11. ročník

Srdečně vás zveme na tradiční Sil-
vestrovský pochod a setkání občanů 
spřátelených obcí u Červeného kříže 
(mezi obcemi Petrůvka, Kladná Žilín, 

Luhačovice). Sraz u kříže dne 31. 12. 2022 
dle individuálních možností od 10:30 
hod. Občerstvení zajištěno. Organizátoři 
se těší na setkání s vámi.

Štědrovečerní běh 
Zahradní čtvrtí
Tradiční den, čas i místo. Již 34. roč-
ník proběhne v sobotu 24. 12. 2022 se 
začátkem ve 13,00 hodin v prostoru 
vjezdu do Zahradní čtvrti. Připra-
veny budou opět tři dětské tratě 
podle věku účastníků. Ti nejmenší 
do 6 let poběží 300 m dlouhý zá-
vod, stejně jako kategorie 7–9 let. 
Starší děti 10–14 mají délku závodu 

600 m a hlavní kategorie 15 let a víc 
pak 2 000 metrů. Tedy dvakrát okruh 
kolem Zahradní čtvrti. No a letos pro 
účastníky připraví náš pořádající 
oddíl orientačního běhu novinku. 
Během jednotlivých závodů bude 
možnost vyzkoušet si krátkou, asi 5–8 
minutovou ukázku závodu v orientač-
ním běhu v prostoru Zahradní čtvrti.    
Těšíme se na vás

Libor Slezák

Starší žáci SDH Polichno 
během sezony výrazně 
pokročili
Bylo to náročné a vypjaté, ale když se 
teď tým starších žáků SDH Polichno 
ohlédne za letošní sezonou v požár-
ním sportu, může být nadmíru spoko-
jený. Vstupovali do ní v nekompletním 
složení, a přesto ji díky celoročnímu 
zápalu a odhodlání dokončili s ob-
divuhodnými výsledky a především 
s obrovským výkonnostním posunem. 
„Na začátku jsme se potýkali s ne-
dostatkem dětí. Podařilo se nám to 
vyřešit zápůjčkou Honzy, který s námi 
pak doběhl celou sezonu, což nám 
obrovsky pomohlo,“ vysvětluje vedoucí 
týmu Pavel Novosad. Jan Berenteš 
na pozici rozdělovače doplnil sestavu 
David Chaloupka – koš, Ondřej Koneč-
ný – spoj savic, Matěj Janča – stroj-
ník, Štěpán Josefík – béčkař, Matyáš 
Kadlčík a Patrik Janča – proudaři. 
Odběhli pětadvacet závodů, první 
velký úspěch se povedl na okrskovém 

kole na Radostově v Luhačovicích, kde 
brali 1. místo. Tým se dohodl, že hlavní 
priorita v sezoně budou závody zlín-
ské ligy, kde měřili síly s nejlepšími 
týmy z celého Zlínského kraje. Z té se 
zúčastnili devíti závodů.
„Největší úspěch bylo 4. místo z Te-
čovic a zisk deseti bodů. Další super 
závod kluci odběhli v Mysločovicích, 
kde skončili sedmí. Některé závody 
jsme bohužel museli vynechat, ve 
zbylých už se tak nedařilo a bodů se 
už moc neposbíralo. Bylo to o drob-
ných chybkách, které se občas stanou.  
Ale celkově se v první sezoně mezi 
elitou kluci vůbec neztratili a koneč-
né 15. místo z 25 týmů hodnotím jako 
velký úspěch,“ chválí Pavel Novosad.
Vyzdvihuje především celoroční 
zápal týmu a taky obrovský posun ve 
výkonnosti. „Začít sezonu na 18 vte-
řinách a zakončit ji s časem 14:06 
a rychlejší terč s hodnotou 13:63, to je 
obrovský pokrok,“ podotýká.
Ve výsledcích kluků vidí velký po-
tenciál do dalších sezon. Letos podle 

něj ukázali, že můžou měřit síly se 
špičkou ligy. „A věřím, že jednou tou 
špičkou sami budou. Mám velkou ra-
dost, jak jim to jde, a jsem rád, že jen 
nesedí u tabletů a počítačů,“ dodává 
Pavel Novosad. 

Další informace o činnosti SDH Po-
lichno můžou zájemci zjistit na je-
jich facebookovém profilu. 

Knihovna – prosinec 
2022
   Milí čtenáři, návštěvníci a příz-
nivci naší knihovny. Chtěli bychom 
vás upozornit, že v týdnu od 26. 12. 
do 30. 12. bude otevřeno v úterý, ve 
čtvrtek a v pátek tak, jak jste zvyklí, 
čili do 17.30 hodin.
Pro děti budou připraveny desko-
vé hry, omalovánky, kvízy, spousta 

nových dětských knih, takže nehrozí, 
že by se nudily. Dospělí si mohou 
zapůjčit knihy, časopisy (nově ode-
bíráme například D-test) anebo jen 
tak pobýt. Pokud budete chtít knihy 
jen vracet, můžete využívat bibliobox 
umístěný před knihovnou (ta modrá 
pomalovaná krabice). Funguje 24 ho-
din denně, 7 dní v týdnu a my ho 
každý pracovní den vybíráme.
Pomalu se blíží konec roku a s ním 

i vánoční svátky. Velmi vám děkuje-
me za vaši přízeň, která se odráží na 
stále stoupajícím počtu našich regis-
trovaných čtenářů, a přejeme všem ze 
srdce krásné prožití Vánoc se všemi, 
které milujete a kteří milují vás, hod-
ně důvodů ke štěstí a do nového roku 
hlavně pevné zdraví.
Krásné Vánoce všem.

Vaše knihovnice Milana Mikulcová
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J&J Stav 
Vložkování a stavba komínů 

včetně fasádních
Rekonstrukce bytů a rodinných domů 

J&J Stavební činnost 
Tel. 775 269 937

Email: fa.jipo@seznam.cz
Web: www.jajstav7.webnode.cz 

Vánoční focení
1000 Kč / 5 ks upravených 

fotografií v elektronické podobě.

Adresa ateliéru: 
Alena Jelínková, Branka 335, Luhačovice

K objednávce, prosím, využijte rezervační 
systém na webu www.alphoto.cz
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