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Milí spoluobčané,
léto je defi nitivně za námi. Žáci a studenti se po poma-
lém rozjezdu plně zapojili do svých školních povin-
ností a nás čeká, věřme, krásný podzim v našem kou-
zelném lázeňském městečku.
Určitě jste zaznamenali, že návštěvníků nám v průbě-
hu roku ubylo. Příčin to má hned několik. Pokračující 
ekonomické problémy celé Evropy i samotné České 
republiky znamenají, že lidé začínají hodně šetřit. Pro-
jevuje se to především na věcech zbytných, mezi které 
patří samozřejmě i využití volného času. Druhou pří-
činou je už avizované omezení lázeňské péče, které má 
a bude mít na lázeňské společnosti velmi velký dopad. 
Nedokážu teď odhadnout jak velký, ale v každém 
případě to bude mít dopad i na další subjekty, které 
jsou na lázeňských hostech závislé. Tedy obchodníky, 
restauratéry a hoteliéry a další služby. Chci jen věřit, 
že se tento propad podaří rychle zastavit a nahradit 
klientelu novými skupinami návštěvníků.
Do Luhačovic a okolí bylo v posledních letech zain-
vestováno velké množství fi nančních prostředků jak 
evropských, tak také státních, krajských i obecních. 
Nebyly to jen investice města, ale také celé řady pod-
nikatelských subjektů, které připravily podmínky pro 
to, aby bylo naše lázeňské město konkurenceschopné 
a ještě přívětivější k návštěvníkům a hostům. Vidím 
tedy jako úkol nás všech zainteresovaných udělat 
vše pro to, abychom dokázali přitáhnout a přilákat 
do Luhačovic nové skupiny návštěvníků, které nám 
pomohou udržet zaměstnanost a prosperitu regionu.
Celý letošní rok je rokem šestistého výročí první 
písemné zmínky o Luhačovicích. Připomenutí toho-
to významného data prolínalo celou řadu kulturních 
a společenských událostí, které se v průběhu léta u nás 
odehrály. Ať už se jednalo o celou řadu festivalů růz-
ných žánrů nebo jen jednotlivé akce, které připravili 
a zrealizovali ti, kteří vnímají a chtějí, aby město žilo 
a dokázalo se bavit. Jen mám někdy pocit, že zájem 
veřejnosti, především pak samotných obyvatel měs-
ta, není odpovídající tomu úsilí, které organizátoři do 
akce vložili. Na druhé straně vnímám i tu skutečnost, 
že počet akcí na velikost našeho města je, především 
v průběhu léta, opravdu enormní.
Vážení spoluobčané, za necelé dva týdny nás čekají 
volby, které nemají sice přímou souvislost s vývojem 
ve městě, nicméně lázeňské město Luhačovice hraje 
v rámci Zlínského kraje velmi důležitou úlohu. Přede-
vším v oblasti cestovního ruchu a lázeňství. Protože už 
před několika lety se rada města usnesla, že tyto novi-
ny nebudou sloužit k propagaci a volebním inzerá-
tům, chci vám jen sdělit, abyste tyto volby nepodceňo-
vali a k volebním urnám přišli. Už jenom proto, abyste 
vyjádřili svůj souhlas či nesouhlas s tím, kam náš kraj 
směřuje, a že kroky, které dělá, jsou z vašeho pohledu 
dobré či špatné. Přeji vám tedy při volbě krajské repre-
zentace i našeho zástupce v Senátu šťastnou ruku.

PhDr. František Hubáček, váš starosta

Paní Věra v Luhačovicích 
chyběla i „nechyběla“

Za dvě desetiletí existence si Mezinárodní festival dět-
ský folklorních souborů Písní a tancem „vygeneroval“ 
jasnou dramaturgickou i programovou linii, přesvědči-
vou kulturně uměleckou dimenzi i efektní společenský 
rámec. Přesto byl jeho letošní jubilejní dvacátý ročník 
výjimečný – poprvé od jeho založení v roce 1992 se 
ho aktivně – jako tvůrkyně, i „pasivně“ – jako divák 
nezúčastnila jeho zakladatelka a v posledních letech 
čestná prezidentka Věra Haluzová. Důvod byl nasnadě 
– špatný zdravotní stav ji upoutal na lůžko a ona tak „za 
svými“ dětmi nemohla přijet... A to ani poté, co orga-
nizátoři a představitelé FoS ČR se lékařům zaručili, že 
„velké osobnosti folkloru“ zajistí zdravotnicky kom-
fortní, profesionálně bezpečný převoz z nemocnice 
v Kroměříži do Luhačovic a zpět. 
Pocity, které evokovala její nepřítomnost, za všechny, 
kdo skromnou, vysoce vzdělanou a práci s dětmi odda-
nou folkloristku Věru znají, emotivně vyjádřila prezi-
dentka XX. MFDFS Písní a tancem Radka Ehrenber-
gerová: „Moc a moc nám tady chybí! Neznám nikoho, 
kdo by pro folklor a zejména pro dětské folklorní soubo-
ry tolik toho udělal! Programy a choreografi e, které pro 
luhačovický festival Písní a tancem připravila, už teď 
patří ke zlatému fondu tradiční lidové kultury a jejího 
způsobu vnímání a zpracování  na Moravě i ve Slezsku 
v závěru minulého tisíciletí a na počátku toho nového 
– třetího, které právě žijeme.“ 
I když paní Věra, nevyjmenovaná, přesto vysoce vážená 
doyenka současné generace aktivních folkloristek 
a folkloristů, na letošních dětských „písních a tancích“ 
chyběla, přesto její „rukopis“ byl k vidění všude a ve 
všech programových blocích. Konkrétně v pořadech 
„Už jsme tady“, „Než přijde pan učitel“ a „U nás na 
návsi“, které po jejím vzoru již svými názvy pokaždé 
předurčovaly a dodnes předurčují obsahové vyznění 
jednotlivých pořadů. Symbolika názvu prvně jmenova-
ného publiku totiž sděluje, že v lázeňské perle Moravy si 
opět po roce daly „dostaveníčko“ dětské folklorní sou-
bory z domova i ze světa a že s sebou „přivezly“ pestrou 
paletu hudebně pěveckých a tanečních, do tradičně 
národně pestrého folklorního hávu „zabalených“ čísel. 
Ve druhém programovém názvu se zase odráží myšlen-
ková podstata vystoupení, která – a to, současný světe, 
div se! – „kopírují“ sto i více let staré hry dětí ve škole, 
než doopravdy přišel pan učitel, resp. které se pod jeho 
vedením učily… Název třetího programového „bloku“ 
je smyslově rovněž výrazně „předurčující“ – do pořadu 
jsou zařazeny hry, které si děti hrály na návsi v době, kdy 
rádio – a o televizi ani nemluvě – nebylo ještě ani v ple-
nách a svět dětské fantazie, opřený o reál života deva-
tenáctého a počátku dvacátého století, nebyl zatížen 
fantasmagoriemi pohádek pofi dérního charakteru 
a pochybného myšlenkově mravoučného vyznění. 
Anebo řečeno i jinak – MFDFS Písní a tancem Luhačo-
vice, jehož synonymem je Věra Haluzová, svým letošním 
dvacátým pokračováním potvrdil, že díky ní má dobré 
a zdravé, ve folklorní půdě Luhačovického Zálesí hlubo-
ce zapuštěné kořeny. Programový tým ve složení Radim 
Bánovský, Radka Ehrenbergerová, Tereza Moravcová, 
Jaroslav Novák, Ivo Urban, Dagmar Valová, Jan Valo-
vý, Hana Tarabusová a Lenka Rašticová, bez ohledu na 

fi nanční krizi, která se promítla do složitostí při vybírání 
účinkujících – kvalitních domácích i zahraničních sou-
borů – svůj úkol splnil v duchu tradice: Dětské soubory 
přijely, po tři dny byly velmi dobře viděny, zvítězily! A to 
jak u diváků, tak i u všech, kteří chvílemi mají či nemají 
obavy o to, kdo „štafetu“ současných folkloristek a folk-
loristů ponese dál do budoucnosti.

Folklorní sdružení České republiky

Vesnicí roku 
je jihočeská obec Řepice

Z třinácti fi nalistů celostátního kola soutěže Vesnice 
roku 2012 nejvíce bodů v celkovém hodnocení získala 
obec Řepice (okres Strakonice) a po právu tak získala 
titul „Vesnice roku 2012“, včetně Zlatě stuhy, určené té 
samosprávě, která se v daném soutěžním roce zaslouží 
o nejvýraznější prohloubení kvality života občanů v dané 
obci. O vítězi a  pořadí na dalších místech rozhodla poro-
ta na svém pátečním nočním zasedání v luhačovickém 
hotelu Adamantino s tím, že na druhém, resp. třetím 
místě se umístily obec Tvarožná Lhota (okres Hodonín) 
a obec Křižánky (okres Žďár nad Sázavou). Výsledky byly 
vyhlášeny o den později – v sobotu 15. září na Lázeňském 
náměstí v průběhu odpoledního program jubilejního XX. 
Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů 
Písní a tancem Luhačovice 2012. 
Výše uvedené obce nebyly ovšem jediné, které v letošním 
osmnáctém ročníku soutěže uspěly. Pohár Folklorního 
sdružení ČR za péči o lidové tradice a jejich rozvoj získala 
obec Žlutava (okres Zlín) a Cenu komise Vesnice roku 
(tzv. Koláčovou cenu) obec Strážov (okres Klatovy).
Ocenění vítězům předal ministr pro místní rozvoj Kamil 
Jankovský, který současně podtrhl význam všestranných 
aktivit a zvýšeného úsilí místních samospráv při správě 
věcí veřejných v místech, která se nemohou pochlubit 
ani vysokým počtem obyvatel, ani nějakými mimořád-
nými zdroji fi nančních příjmů, které jsou nezbytné pro 
udržitelný rozvoj jednotlivých mikroregionů.
Osmnáctý ročník soutěže Vesnice roku v Programu obno-
vy venkova byl slavnostně vyhlášen na Dnu malých obci 
v Praze v dubnu letošního roku a jeho podmínky pode-
psali ministr zemědělství Petr Bendl, náměstek ministra 
pro místní rozvoj Michal Janeba, předseda Spolku pro 
obnovu venkova ČR Eduard Kavala a předseda Svazu 
měst ČR obcí Dan Jiránek.
Cílem této soutěže, do níž se letos přihlásilo 278 obcí 
z třinácti krajů, je snaha povzbudit obyvatele venkova 
k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozma-
nitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic 
a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Folklorní sdružení ČR
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na části pozemku parc. č. 2142/1 k. ú. Řetechov v majet-
ku města pro umístění stavby plynovodní přípojky NTL 
realizované pod názvem „KS č. 1210000798 – Ing. Jan 
Mikulec, Ing. Tabita Mikulcová“, spočívající v umístění 
nového vedení plynu ve prospěch fi rmy JMP Net, s. r. o., 
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, za jednorázovou úplatu 
4 213,75 Kč + DPH. (Jedná se o pozemek v místní části 
Řetechov.)
RML doporučila ZML schválit zřízení věcného bře-
mene na pozemcích parc. č. 460/10, 2442/5, 2445/11, 
2709 a st. pl. 641 k. ú. Luhačovice v majetku města 
pro umístění podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě – optického kabelu reali-
zovaného pod označením „OK Luhačovice, nám. 28. 
října 543“ ve prospěch Telefónica Czech Republic, 
a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, 
za jednorázovou úplatu 7 000 Kč + DPH. (Jedná se 
o pozemky u budovy radnice.)
RML souhlasila se zveřejněním záměru města prodat 
část pozemku parc. č. 892/2 k. ú. Polichno o výměře 
cca 127 m2. (Jedná se o pozemek v místní části Polichno 
u domu č. p. 65.)
RML souhlasila se zveřejněním záměru města prodat 
část pozemku parc. č. 2194/1 k. ú. Řetechov o výměře 
cca 100 m2. Jedná se o pozemek v místní části Řetechov 
u domu č. p. 42. 
RML doporučila ZML schválit výkon vedoucí koordi-
nační role městem Karlovy Vary na mezinárodní úrovni 
v procesu přípravy transnacionální sériové nominace na 
zápis do seznamu světového kulturního dědictví UNES-
CO, pracovně nazvané Významné lázně Evropy (Great 
Spas of Europe).

Zprávy ze 14. schůze Rady města 

Luhačovice konané 27. 8. 2012

RML vzala na vědomí hospodaření města Luhačovice za 
I. pololetí roku 2012 a doporučila ZML schválit hospoda-
ření města Luhačovice za I. pololetí roku 2012.
RML vzala na vědomí hospodaření příspěvkových 
organizací města: Technické služby Luhačovice, Měst-
ský dům kultury Elektra Luhačovice, Sportovní cent-
rum Radostova Luhačovice, Základní škola Luhačo-
vice, Mateřská škola Luhačovice, Dům dětí a mládeže 
Luhačovice, za I. pololetí roku 2012 a doporučila ZML 
schválit hospodaření příspěvkových organizací města 
za I. pololetí roku 2012.
RML doporučila ZML schválit poskytnutí půjčky Mikro-
regionu Luhačovské Zálesí, o. p. s., ve výši 85 % ceny díla 
realizovaného pro město Luhačovice – modernizace 3 ks 
velkoplošných panelů.
RML doporučila uzavření smlouvy o kontokorentním 
úvěru ve výši 2 000 000 Kč pro fi nancování krátkodo-
bého nesouladu mezi příjmy a výdaji města Luhačovi-
ce s Českou spořitelnou, a. s.
RML schválila harmonogram výběrového řízení na 
poskytnutí grantů města Luhačovice pro rok 2013.
RML doporučila ZML schválit realizaci projektu 
„Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice“, kte-
rý je součástí Konceptu „Revitalizace městského 
a lázeňského území Luhačovice“ v rámci Regionální-
ho operačního programu Střední Morava, zajištění 
fi nancování projektu „Rekonstrukce ul. Dr. Veselého 
Luhačovice“ v objemu 38 700 000 Kč v průběhu jeho 
realizace až do jeho fi nančního vypořádání, fi nanční 
spoluúčast města Luhačovice na tomto projektu ve výši 
25 % z celkových způsobilých výdajů projektu, včetně 
krytí nezpůsobilých výdajů projektu po dobu realizace 
projektu, každoroční zajištění fi nančních prostředků 
v rozpočtu města na krytí provozních nákladů projek-
tu, a to po dobu minimálně 5 let od fi nančního ukonče-
ní projektu, tj. po dobu jeho udržitelnosti.
RML rozhodla na základě doporučení hodnotící komise 
o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základ-
ního hodnoticího kritéria, nejnižší nabídkové ceny 
(na 1 ha lesního pozemku), na veřejnou zakázku na služ-
by „Vyhotovení lesního hospodářského plánu pro město 
Luhačovice“ takto: 1. Lesprojekt Brno, a. s., cena 280 
Kč (bez DPH), 2. Silva projekt, s. r. o., Kroměříž, cena 
320 Kč (bez DPH), 3. Lesnická projekce Frýdek-Místek, 
a. s., 350 Kč (bez DPH), a pověřila starostu města PhDr. 
Františka Hubáčka podpisem smlouvy o dílo s vybraným 
uchazečem Lesprojekt Brno.
RML doporučila ZML schválit prodej pozemku parc. 
č. 1644/6 o výměře 58 m2 k. ú. Luhačovice, za cenu 
70 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 
(Jedná se o pozemek v lokalitě nad Molkovými.)
RML doporučila ZML schválit prodej pozemku parc. 
č. 702/2 o výměře 196 m2 a část pozemku parc. č. 740/2 
o výměře cca 20 m2 k. ú. Luhačovice za účelem vybudová-
ní parkovacích stání do podílového spoluvlastnictví vlast-
níkům bytového domu č. p. 652 ul. Nábřeží, každému id 
1/8 za cenu 1 000 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených 
s převodem. (Jedná se o pozemky za bytovým domem 
č. p. 652 na ul. Nábřeží.)
RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na uží-
vání bytu 2+1 s příslušenstvím ve 3. nadzemním pod-
laží domu č. p. 865, ul. Družstevní, o výměře 56,68 m2 
na dobu neurčitou od 1. 9. 2012.
RML doporučila ZML schválit zřízení věcného břemene 
na části pozemku parc. č. 2142/3 k. ú. Řetechov v majet-
ku města pro umístění zařízení distribuční soustavy – rea-
lizované pod názvem „Řetechov, Mikulička, kab. NN“, 
spočívající v umístění nového kabelového vedení NN 
ve prospěch fi rmy E-ON Česká republika, s. r. o., za jed-
norázovou úplatu 500 Kč + DPH.
(Jedná se o pozemek v místní části Řetechov.) 
RML doporučila ZML schválit zřízení věcného bře-
mene na pozemku parc. č. 1211/3 k. ú. Luhačovice 
v majetku města pro umístění zařízení distribuční 
soustavy – realizované pod názvem „Luhačovice, T16 
Drahy, VN, TS a NN“, spočívající v umístění nového 
nadzemního vedení NN ve prospěch fi rmy E-ON Čes-
ká republika, s. r. o., za jednorázovou úplatu 1 115 Kč 
+ DPH. (Jedná se o pozemek v ulici V Drahách.)
RML doporučila ZML schválit zřízení věcného břemene 

Zprávy ze 14. zasedání Zastupitelstva 

města Luhačovice konaného 6. 9. 2012

ZML vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Lukáše Kollarčíka 
na post člena Zastupitelstva města Luhačovice a kontrol-
ního výboru k 6. 9. 2012. 
ZML schválilo uzavření dodatku ke smlouvě o part-
nerství při jednotném pořízení a správě Územně ana-
lytických podkladů na území Zlínského kraje a společ-
ném postupu směřujícím k zadání veřejné zakázky.
ZML schválilo hospodaření města Luhačovice za I. polo-
letí roku 2012.
ZML schválilo hospodaření příspěvkových organi-
zací města: Technické služby Luhačovice, Městský 
dům kultury Elektra Luhačovice, Sportovní centrum 
Radostova Luhačovice, Základní škola Luhačovice, 
Mateřská škola Luhačovice, Dům dětí a mládeže 
Luhačovice, za I. pololetí roku 2012.
ZML schválilo poskytnutí bezúročné půjčky Mikrore-
gionu Luhačovské Zálesí, o. p. s., ve výši 85 % ceny díla 
realizovaného pro město Luhačovice – modernizace 3 ks 
velkoplošných panelů.
ZML schválilo uzavření smlouvy o kontokorentním 
úvěru ve výši 2 000 000 Kč pro překlenutí časového 
nesouladu mezi tvorbou a spotřebou fi nančních zdro-
jů provozního charakteru v části běžného rozpočtu 
města Luhačovice schváleného na rok 2012 a 2013 
s Českou spořitelnou, a. s., a pověřilo starostu města 
PhDr. Františka Hubáčka podpisem smlouvy o konto-
korentním úvěru ve výši 2 000 000 Kč pro překlenutí 
časového nesouladu mezi tvorbou a spotřebou fi nanč-
ních zdrojů provozního charakteru v rámci běžného 
rozpočtu města Luhačovice schváleného na rok 2012 
a 2013 s Českou spořitelnou, a. s., v souladu s nabíd-
kou předloženou Českou spořitelnou, a. s.
ZML schválilo prodej pozemku parc. č. 376/18 o výmě-
ře 12 m² k. ú. Luhačovice za cenu 100 Kč/m² a úhradu 
nákladů spojených s převodem.  (Jedná se o pozemek, 
který je součástí zahrady u domu č. p. 469 v ulici Bran-
ka.)
ZML schválilo zřízení věcného břemene na  pozemcích 
parc. č. 2486/1, 2846 a 2876 k. ú. Luhačovice v majet-
ku města pro umístění zařízení distribuční soustavy 
realizované pod názvem „Luhačovice, Hrazanská, 
venk. NN“, spočívající v umístění nového venkovního 
vedení NN ve prospěch fi rmy E-ON Česká republika, 
s. r. o., za jednorázovou úplatu 2 500 Kč + DPH. (Jed-
ná se o pozemky v ulici Hrazanská.)
ZML schválilo zřízení věcného břemene na pozemcích 

parc. č. 2441/3, 417/3 a 428/1 k. ú. Luhačovice v majet-
ku města pro umístění stavby NTL/STL plynovodu rea-
lizované pod názvem „REKO NTL/STL Luhačovice, 
ul. Rumunská“, spočívající v umístění nového vedení ply-
nu ve prospěch fi rmy JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, 
657 02 Brno, za jednorázovou úplatu 47 625 Kč + DPH. 
(Jedná se o pozemky v ulici Rumunská.)
ZML schválilo změnu v usnesení č. 253/Z13/2010-
2014 ve výši kupní ceny za pozemek parc. č. 828/4 
k. ú. Polichno o výměře 134 m2, která se mění na cel-
kovou cenu 4 540 Kč a úhradu nákladů spojených 
s převodem. (Jedná se o pozemek v místní části Polich-
no u domu č. p. 96.)
ZML schválilo prodej pozemku parc. č. 1644/6 o výměře 
58 m2 k. ú. Luhačovice, za cenu 70 Kč/m2 a úhradu nákla-
dů spojených s převodem. (Jedná se o pozemek v majetku 
města označený modře v lokalitě nad Molkovými.)
ZML schválilo prodej pozemku parc. č. 702/2 o výmě-
ře 196 m2 a část pozemku parc. č. 740/2 o výměře 
cca 20 m2 k. ú. Luhačovice za účelem vybudování par-
kovacích stání do podílového spoluvlastnictví vlastní-
kům bytového domu č. 652 ul. Nábřeží: každému id 
1/8 za cenu 1 000 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených 
s převodem. (Jedná se o pozemky za bytovým domem 
č. p. 652 na ul. Nábřeží.)
ZML schválilo zřízení věcného břemene na části pozemku 
parc. č. 2142/3 k. ú. Řetechov v majetku města pro umístě-
ní zařízení distribuční soustavy – realizované pod názvem 
„Řetechov, Mikulička, kab. NN“, spočívající v umístění 
nového kabelového vedení NN ve prospěch fi rmy E-ON 
Česká republika, s. r. o., za jednorázovou úplatu 500 Kč + 
DPH. (Jedná se o pozemek v místní části Řetechov.)
ZML schválilo zřízení věcného břemene na pozem-
ku parc. č. 1211/3 k. ú. Luhačovice v majetku města 
pro umístění zařízení distribuční soustavy – realizo-
vané pod názvem „Luhačovice, T16 Drahy, VN, TS 
a NN“, spočívající v umístění nového nadzemního 
vedení NN ve prospěch fi rmy E-ON Česká republika, 
s. r. o., za jednorázovou úplatu 1 115 Kč + DPH. (Jedná 
se o pozemek v ulici V Drahách.)
ZML schválilo zřízení věcného břemene na části pozemku 
parc. č. 2142/1 k. ú. Řetechov v majetku města pro umís-
tění stavby plynovodní přípojky NTL realizované pod 
názvem „KS č. 1210000798 – Ing. Jan Mikulec, Ing. Tabi-
ta Mikulcová“, spočívající v umístění nového vedení ply-
nu ve prospěch fi rmy JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, 
657 02 Brno, za jednorázovou úplatu 4 213,75 Kč + DPH. 
(Jedná se o pozemek v místní části Řetechov.)
ZML schválilo zřízení věcného břemene na pozemcích 
parc. č. 460/10, 2442/5, 2445/11, 2709 a st. pl. 641 
k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění pod-
zemního komunikačního vedení veřejné komunikační 
sítě – optického kabelu realizovaného pod označením 
„OK Luhačovice, nám. 28. října 543“ ve prospěch Tele-
fónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 
140 22 Praha 4 – Michle, za jednorázovou úplatu 7 000 
Kč + DPH. (Jedná se o pozemky u budovy radnice.)
ZML schválilo realizaci projektu „Rekonstrukce ul. Dr. 
Veselého Luhačovice“, který je součástí Konceptu „Revi-
talizace městského a lázeňského území Luhačovice“ 
vedeného pod registračním číslem 2.2/2012/01 v rámci 
Regionálního operačního programu Střední Morava 
a zajištění fi nancování projektu „Rekonstrukce ul. Dr. 
Veselého Luhačovice“ v objemu 38 700 000 Kč v průběhu 
jeho realizace až do jeho fi nančního vypořádání a fi nanční 
spoluúčast města Luhačovice na tomto projektu ve výši 25 
% z celkových způsobilých výdajů projektu, včetně krytí 
nezpůsobilých výdajů projektu po dobu realizace projek-
tu, každoroční zajištění fi nančních prostředků v rozpočtu 
města na krytí provozních nákladů projektu, a to po dobu 
minimálně 5 let od fi nančního ukončení projektu, tj. po 
dobu jeho udržitelnosti.
ZML schválilo uzavření Smlouvy o připojení ke Komu-
nikační infrastruktuře Zlínského kraje 21 NET mezi 
Zlínským krajem a městem Luhačovice.
ZML schválilo výkon vedoucí koordinační role městem 
Karlovy Vary na mezinárodní úrovni v procesu přípravy 
transnacionální sériové nominace na zápis do seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO, pracovně nazva-
né Významné lázně Evropy (Great Spas of Europe).
ZML odvolalo Davida Rumana a Jaroslava Belžíka 
z funkce člena kontrolního výboru.
ZML jmenovalo členem kontrolního výboru Dalibora Liš-
ku, bytem Luhačovice, Masarykova 54.
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Granty města Luhačovice pro rok 2013

Granty jsou určeny na činnosti, které mají přímý vztah 
k městu Luhačovice a splňují tematická zadání, viz 
„Obecná pravidla pro udělování grantů města Luhačo-
vice“ uvedená na internetových stránkách města – www.
luhacovice.cz. Žádost se podává na formulářích žádostí, 
které jsou k dispozici na internetových stránkách města 
Luhačovice – www.luhacovice.cz – nebo na Finančním 
odboru Městského úřadu, nám. 28. října 543, 763 26 
Luhačovice. 
Žádosti o grant na předepsaném formuláři přijímá do 
2. 11. 2012 do 12.00 hodin město Luhačovice prostřed-
nictvím podatelny MěÚ, razítko podání je rozhodující 
pro dodržení termínu podání. Předkládaný projekt smí 
být uplatněn pouze v rámci jednoho tematického zadá-
ní a musí být realizován v roce 2013. Žadatel, který 
nepředloží žádost ve stanoveném termínu, je vyřazen 
z výběrového řízení. Výsledky výběrového řízení budou 
zveřejněny na internetových stránkách města Luhačovi-
ce – www.luhacovice.cz – do 31. 3. 2013. Podané pro-
jekty, včetně jejich příloh, město Luhačovice nevrací. 
Se žadateli, kteří uspěli ve výběrovém řízení, bude uza-
vřena smlouva o poskytnutí grantu. Zahájení školního roku v mateřské škole

Ve školním roce 2012/2013 je v Mateřské škole Luhačo-
vice zapsáno k předškolnímu vzdělávání celkem 152 dětí. 
Jsou rozděleny do pěti běžných a jedné logopedické třídy. 
Děti vzdělává 12 pedagogických pracovnic, které jsou plně 
kvalifi kované. Pracují s dětmi podle školního vzdělávacího 
programu, jehož hlavním cílem je výchova dětí ke zdraví 
a zdravému způsobu života. K dosažení tohoto cíle využí-
váme programu otužování, saunování, čištění zubů a výuky 
plavání. Děti mají dostatek pohybu, pobytu venku a všech-
ny činnosti jsou přizpůsobeny jejich schopnostem a zájmu. 
Důraz je kladen na spontánní hru, která je dětskou nejpři-
rozenější činností. Pro děti jsou po celý školní rok připravo-
vány různé akce – divadelní představení, exkurze, návštěvy. 
Ve spolupráci s rodiči jsou v jednotlivých třídách pořádány 
každý měsíc společné akce – tvořivé dílny, vycházky, dny 
otevřených dveří, apod. Naší největší snahou je, aby se 
dětem v mateřské škole líbilo a byly zde šťastné.
V letošním školním roce byla opět zřízena v mateřské 
škole logopedická třída. Je zde zapsáno na žádost rodičů 
a doporučení SPC pro vady řeči 14 dětí. Pracovnice SPC 
pravidelně dojíždí 1× za měsíc na metodickou kontrolu 
a paní učitelky (speciální pedagogové) s dětmi každodenně 
pracují. Zařazení dítěte s vadou řeči do logopedické třídy je 
nejintenzivnější formou logopedické péče.
Více si o dění v mateřské škole a pořádaných akcích přečte-
te na našich webových stránkách www.ms.luhacovice.cz.

Bc. Jana Malaníková, ředitelka školy

Dvacátý ročník mezinárodního kongresu 

a výstavy Odpady – Luhačovice 2012

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa zaštítil letošní 
kongres a výstavu Odpady – Luhačovice 2012, pořádané 
fi rmou JOGA LUHAČOVICE, s. r. o. Kongres patří mezi 
nejvýznamnější odborné akce v oblasti odpadového hos-
podářství pořádané v České republice. Na letošní dvacátý 
ročník, který byl uspořádán ve dnech 10.–13. září v pro-
storách Městského domu kultury Elektra, se akreditovalo 
235 účastníků a bylo pozváno 55 čestných hostů. Zároveň 
se zde prezentovala dvacítka odborných fi rem.
„Letošní ročník je hodně bilanční. Je to dvacet let práce 
v odpadech. Byli pozváni bývalí ředitelé odboru odpadů 
Ministerstva životního prostředí, kteří zákony o odpadech 
začali dělat už v roce 1992. Letošní téma kongresu je vel-
mi zajímavé – Povinnost zahájení třídění bioodpadu. To 
znamená, že kromě povinnosti třídit papír, sklo a plast se 
bude nejspíše od 1. 1. 2014 třídit i bioodpad,“ uvedl Josef 
Gabryš, ředitel kongresu Odpady – Luhačovice 2012.
První ročník kongresu se konal v roce 1993 jako meziná-
rodní odborný seminář na téma „Separace domovního 
odpadu v praxi“. Od roku 1995 je již organizován jako 
Mezinárodní kongres a výstava. V roce 1998 byl v rámci 
kongresu zahájen program prezentace zemí Evropské 
unie, které seznamují účastníky kongresu s technolo-
giemi, výrobky a platnou legislativou v Evropské unii. 
Od roku 1999 je vyhlašována „Cena Karla Velka“ jako 
zvláštní projev uznání jednotlivci za mimořádně precizní 
a tematicky objevnou odbornou práci z oblasti odpadové-
ho hospodářství.

Olga Skovajsová

Konference o holocaustu v Piešťanech

V pátek 7. září 2012 jeli vybraní žáci 9. ročníku Základní 
školy Luhačovice a studenti Střední odborné školy Luha-
čovice do našeho družebního města Piešťany. Konala se 
tam totiž konference o holocaustu v kinosále Domu kul-
tury. Začala krátkým fi lmem Čára života, v němž o svých 
zážitcích z období druhé světové války vyprávěla jedna 
z přeživších žen.
Po krátkých proslovech primátora Piešťan a velvyslance 
Izraele následoval referát o holocaustu prof. Eduarda 
Nižňanského, Csc., který působí na Katedře všeobec-
ných dějin Filozofi cké fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislavě a je zároveň autorem knihy „Holocaust 
v Piešťanech a Trenčíně“. Po jeho slovech jsme vyslech-
li vícejazyčný zpěv místního rabína. Přednáška končila 
druhým krátkým fi lmem popisujícím atmosféru v kon-
centračním táboře Bergen–Belsen. Po skončení progra-
mu jsme ochutnali košer pohoštění a obohaceni o nové 
vědomosti jsme odcestovali domů.

Pavel Herinek, 9.D, ZŠ Luhačovice

Návštěva ruského generálního 

konzula v Luhačovicích

Ruský generální konzul v Brně Andrej Jevgenjevič Šaraškin 
s doprovodem navštívil v rámci své opakované návštěvy 
Zlínského kraje i Luhačovice. Na radnici města ho ve středu 
29. září přivítal starosta města František Hubáček. V přá-
telském rozhovoru starosta představil město z pohledu jak 
historického, tak současného budování. Připomněl letošní 
významné výročí, které si město připomíná.
Cílem jednání generálního konzula v Luhačovicích bylo 
podrobnější zaměření na ekonomický a turistický poten-
ciál. Získání co nejvíce informací k další spolupráci mezi 
ruskými regiony a Zlínským krajem. Během pracovního 
dne stráveného v Luhačovicích Andrej Jevgenjevič Šaraškin 
uskutečnil návštěvu dalších významných míst. Setkal se se 
zástupci Lázní Luhačovice, a. s., prohlédl si Dětské léčebny 
Miramonti a Vítkov, Lázeňský hotel Palace. Do nabitého 
programu patřila prohlídka hotelů Augustiniánský dům, 
Radun, Vega, Pohoda, Niva a hotelu Rezidence Ambra. 
Ve čtvrtečním dopoledni pokračovala návštěva generálního 
konzula v Brně na zámek Nový Světlov, do skláren Květná 
a do obce Strání.
„Od naší poslední návštěvy v prosinci jsme se snažili, aby 
existovaly struktury nebo společnosti, které budou turisty 
vozit přímo na Moravu. Výsledek naší půlroční práce je ten, 

Volební okrsek č. 1: volební místnost SOŠ Luhačovice, 
Masarykova 101, voliči bydlící v ulicích a čp.: Družstevní, 
čp. 2, 35, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 153, 154, 193, 194, 201, 
349, 507, 599, 656, 687, 785, 786, 788, 864, 865, 866, 
876, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 942,1012, 1028, 1047. 
Hrazanská, Kuželova, Lipová, Ludkovická, Stráň, V Dra-
hách, Zahradní čtvrť.

Volební okrsek č. 2: volební místnost Městská knihovna 
Luhačovice, Masarykova 350, voliči bydlící v ulici a čp: 
Branka, Družstevní, čp. 78, 86, 87, 187, 279, 333, Hra-
disko, Krátká, Lužné. Masarykova, čp. 50, 52, 53, 54, 55, 
56, 58, 59, 60, 61, 68, 120, 125, 156, 257, 266, 326, 336, 
564, 976, 994, 1016, 1017. Mlýnská, Nádražní, Pod Léš-
tím, Rumunská, Uherskobrodská, V Cihelně.

Volební okrsek č. 3: volební místnost Městský úřad 
Luhačovice, nám. 28. října 543 (radnice), voliči bydlící 
v ulici a čp.: Antonína Slavíčka, Bezručova, Bílá čtvrť, 
Dr. Veselého, Josefa Černíka, Kamenná, Komenského, 
Lesní, Masarykova, čp. 63, 102, 105, 108, 115, 149, 
151, 159, 167, 184, 185, 190, 197, 198, 202, 208, 209, 
211, 214, 221, 226, 233, 252, 263, 271, 286, 287, 288, 
315, 559, 655. Nábřeží, nám. 28. října, Pod Kamennou, 
Příční, Slunná, Solné, Školní, U Šťávnice, Újezda, Úpr-
kova, Výsluní, Zatloukalova a voliči, kteří byli zapsáni do 
seznamu voličů na základě nahlášení správce lázeňského 
zařízení (týká se voleb do Senátu Parlamentu ČR).

Volební okrsek č. 4: volební místnost DPS Strahov Luha-
čovice, Holubyho 383, voliči s místem trvalého pobytu 
v ulicích: A. Václavíka, Betty Smetanové, Čes. armády, 
Dr. Palka Blaho, Holubyho, Jurkovičova alej, Lázeňské 
náměstí, Leoše Janáčka.

Volební okrsek č. 5: volební místnost Kladná Žilín 1, 
budova městského úřadu, voliči s místem trvalého pobytu 
v části Kladná Žilín.

Volební okrsek č. 6: volební místnost Polichno 1, budova 
městského úřadu, voliči s místem trvalého pobytu v části 
Polichno.

Volební okrsek č. 7: volební místnost Řetechov 48, budova 
městského úřadu, voliči s místem trvalého pobytu v části 
Řetechov.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou 
totožnost a státní občanství České republiky (platným 
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky anebo cestovním prů-
kazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými 
doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb 
hlasovací lístky na adresu trvalého pobytu. Ve dnech voleb 
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V případě, že proběhne druhé kolo voleb do Senátu Par-
lamentu ČR, uskuteční se dne 19. října 2012 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a dne 20. října 2012 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin.

V tomto případě obdrží volič hlasovací lístky přímo 
ve volební místnosti. Pokud by se volič ze závažných 
důvodů (především zdravotní stav) nemohl v době voleb 
osobně dostavit do volební místnosti, může požádat o hla-
sování do přenosné volební schránky na tel. 577 197 415.

Živnostenský úřad upozorňuje podnikatele provozující silniční 
motorovou dopravu na novelu silničního zákona provede-
nou zákonem č. 119/2012 Sb., účinnou od 1. 6. 2012, která 
novelizuje i živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. Podle tohoto 
zákona jsou podnikatelé provozující dopravu velkými vozi-
dly, tj. nákladními o hmotnosti nad 3,5 tuny a osobními pro 
přepravu více než 9 osob včetně řidiče, povinni do 1 roku od 
nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 31. 5. 2013, požádat 
živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání 
a doložit doklady podle tohoto zákona. Povinnost se vztahuje 
i na dopravce, kteří mají přerušené živnostenské oprávnění. 
Nebude-li žádost včetně doložených dokladů podána ve sta-
novené lhůtě, živnostenský úřad změní rozhodnutí o udělení 
koncese vydané před nabytím účinnosti tohoto zákona a omezí 
rozsah předmětu podnikání na provozování dopravy pou-
ze malými vozidly, tj. nákladními o hmotnosti nepřesahující 
3,5 tuny a osobními pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. 
Bližší informace podají pracovníci Obecního živnostenské-
ho úřadu Luhačovice, pracoviště: Masarykova 137, 3. patro, 
tel.: 577 197 261, 577 197 263, 577 197 270.

Upozornění pro podnikatele
že tu jsou už tři společnosti, které se budou zabývat speciálně 
dovozem ruských turistů. Jeden z představitelů pan Miroslav 
Souček je tady s námi na naší pracovní cestě. Tato společnost 
už v září přiveze první turisty do Luhačovic,“ shrnul Andrej 
Jevgenjevič Šaraškin, ruský generální konzul .

Olga Skovajsová

Volby do zastupitelstva Zlínského kraje 

a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční dne 

12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

a dne 13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
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Knihovna v září

Dne 10. 9. 2012 byla v luhačovické knihovně ukončena 
výstava květin a plodů našich zahrádek. Tři výherci byli 
odměněni drobnými cenami, které věnoval místní Svaz 
zahrádkářů. Vzhledem k tomu, že se letos sešlo více než dva-
cet exponátů, bylo těžké určit nejkrásnější kytici či kolekci 
zeleniny. Do hodnocení se zapojili také návštěvníci knihov-
ny, kteří mohli dávat hlasy svému favoritu.
První místo získala paní Džubová z Pozlovic se svou kyticí 
růží a půvabnou ikebanou složenou z letniček, na druhém 
místě se umístila paní Fialová z Luhačovic, která zaujala 
diváky i porotu bohatou a originální vazbou kytic a třetí mís-
to získala paní Rozumová, taktéž z Luhačovic, která oboha-
tila výstavu neobvyklými druhy dýní a květinami. Ceny pře-
dali členové vedení Zahrádkářského svazu a knihovnice.
I letos jsme se zapojili do Evropského týdne mobility, který 
má za cíl upozornit na problémy se stále narůstající auto-
mobilovou dopravou. Děti druhých a třetích tříd se u nás 
formou zábavných scének seznámily s pravidly silničního 
provozu a také s tím, jak se například chovat správně ve 
veřejných dopravních prostředcích. Beseda byla obohace-
na výkladem Stani Duháňa z fi rmy BI-FU, který předvedl 
dětem složení jízdního kola a také jim ukázal, jak o kolo 
správně pečovat.
Ve dnech od 1. 11. do 5. 11. bude téměř ve všech knihov-
nách již tradiční Týden knihoven. U příležitosti tohoto 
týdne vyhlašujeme amnestii na upomínky pro dlužníky, 
přihlašování všech nových čtenářů zdarma a také se zde 
bude konat burza starých knih. Srdečně zveme seniory 
ve středu 3. 10. od 9.00 na Internetový kurz pro začá-
tečníky. Kurz je zdarma. Vysvětlíme vám v něm základy 
používání PC a seznámení s Internetem.
Od září v knihovně probíhá jedenkrát měsíčně beseda 
s paní Ivou Matyášovou, která se věnuje FengShui. Další 
přednáška s názvem Rozbor jednotlivých místností doma 
i na pracovišti podle FengShui se bude konat 10. 10. 2012 
v knihovně v 16.00 hod. Vstupné dobrovolné. Na před-
nášce je možné si zakoupit harmonizační a léčivé doplňky. 
Další termíny besed jsou 7. 11. a 5. 12., vždy v 16.00 hod. 
Po novém roce se přednášky budou týkat nejen léčivé ener-
gie, ale také krásy žen a nových svěžích energií, které zejmé-
na ženy ovlivňují. 
Veškeré informace o dění v knihovně můžete také získat na 
našich webových stránkách www.knihovna-luhacovice.cz 
nebo na Facebooku. Můžete zde sledovat i nákup nových 
knih a v případě zájmu si je přes náš nový katalog zrovna 
zarezervovat.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme příjemné prožití pod-
zimních dnů.

Milana Mikulcová

Příběhy domů a vil

„Já osobně mám radost ze všech knih, které v edici Pra-
meny vyšly,“ říká v rozhovoru PhDr. Blanka Petráková, 
spoluautorka úspěšné publikace Příběhy domů a vil.
Podle jakého klíče jste vybíraly vily a  čím se řídil objem zve-
řejněných informací?
Knížka vychází z výstavy a odpovídá zhruba počtu vil, kte-
ré jsou na výstavě. Objem informací se trošku různí. Do 
knížky se nám vešlo více textu, více podrobností, zajíma-
vostí i pikantností ze života v uvedených vilách. Na druhou 
stranu je zase na výstavě více fotografi í, protože u publikace 
jsme omezeni jednak počtem stran, jednak tím, že publika-
ce v edici Prameny nejsou barevné, nýbrž černobílé. Takže 
ta spousta úžasných fotek a dokumentů, které jsme v prů-
běhu přípravy výstavy a publikace nashromáždily s kolegy-
ní Laďkou Horňákovou, se v knize bohužel nezobrazila.
U přípravy publikace jsme byly omezeny počtem stran, 
u výstavy prostorem a počtem panelů. Každému je jasné, že 
těch staveb a krásných vil je v Luhačovicích nespočetněkrát 
více, než se nám do publikace vešlo. Lidé se ptají, proč tam 
nejsou takové skvosty, jako je Radhošť, Ludmila, Plzeň… 
Staveb, o kterých by se dalo psát, je mnoho a my od začátku 
říkáme, že toto je jen začátek, že naším zájmem je pokra-
čovat v mapování a dokumentaci. Chceme zpracovávat 
nejenom další vily (rodinná bydlení), ale i lázeňské domy 
a další stavby. Mapovat co nejvíce aspektů a stránek. Ale 
chce to čas.
Jak jste měly se spoluautorkou výstavy i knihy rozděleny úkoly?
Práci na publikaci jsme si rozdělily. Magistra Laďka Hor-
ňáková, která pracuje v Galerii výtvarného umění ve Zlíně, 
se od počátku svojí profesionální dráhy odborně věnuje 
architektuře. Má architekturu velice dobře nastudovanou, 
a to především ve Zlínském kraji, nicméně není omezena 
regionem. Kdežto já výlety do oblasti architektury podni-
kám spíše nárazově. Její specialitou jsou architekti, kteří se 
nějakým způsobem účastnili na projektování moderního, 
velkého Zlína. To je hlavně období 20. a 30. let dvacátého 
století, což souvisí s funkcionalismem. Právě toto je její 
doménou. Už při přípravě publikace jsme se dohodly, že 
luhačovické vily ve funkcionalistickém stylu nebo z období 
30. a 40. let bude zpracovávat ona. Já, protože mě zajímá 
více ta starší historie, budu pracovat na alpském stylu nebo 
stylu secese.
Z jakých pramenů jste čerpaly?
Základ informací o stavbách je uložen v archivech. Hlavním 
zdrojem materiálu je Státní okresní archiv Zlín v Klečůvce. 
Také samotné město Luhačovice má svůj stavební archiv. 
Tam je celá řada dokumentů, které jsme mohly využít. Část 
historických dokumentů, co se týká Luhačovic, je uložena 
v Moravském zemském archivu, kde je fond rodiny Sereny-
iů a je tam i lázeňský archiv. Samozřejmě to obnášelo roz-
hovory s pamětníky a lidmi, kteří v těch konkrétních vilách 
žili, pátrání v rodinných archivech. I když ještě záleželo na 
tom, jaký mají současní obyvatelé ke svým domům vztah. 
Jestli byli ochotni se s námi o ty informace podělit. Ne kaž-
dý si nechá zasahovat do soukromí. Ale musím podotknout, 
že kdykoliv člověk něco zpracovává z historie a týká se to 
života konkrétních lidí nebo jejich předků, musí se s těmito 
prameny nakládat velice opatrně. Vím, jaké bylo 20. století 
složité, jaké se děly nespravedlnosti, že lidé mnohdy při-
cházeli o majetky. To jsme se také snažily v  knížce zdůraz-
nit, že osudy těch vil byly velice komplikované. Že mnohdy 
ti lidé, kteří se zadlužili nebo vypjali k tomu, že si letní sídlo 
v Luhačovicích postavili, tak si jich mnohdy vůbec neužili. 
Přišla válka, znárodnění, nejrůznější peripetie. My jsme se 
rozhodly, že naše pátrání v historii ukončíme rokem 1948. 

Kvalitnější služby pro návštěvníky 

i obyvatele

Luhačovice si mohou zapsat další pomyslný bod v kvalitě 
nabízených služeb. Od začátku lázeňské sezony využívají 
návštěvníci i obyvatelé staronových toalet v centru města. 
V budově Alfa Marketu jsou k dispozici toalety pánské, 
dámské, pro imobilní občany a také pejsci tu mají svůj 
patník. Veřejné záchody vždy patřily k tradicím lázeňského 
místa. Ty původní, které byly součástí nákupního středis-
ka Rozkvět (postaven v roce 1981, investorem prodejního 
areálu byl podnik Drobné zboží Jihlava), byly v roce 2010 
zrušeny.
„My jako nový majitel Alfa Marketu, tedy fi rma Q-trend CZ, 
s. r. o., jsme hledali náhradní řešení, abychom byli schopni 
tyto služby občanům zajistit. Bez tohoto zařízení je problém 
naše služby v tak velkém prostoru provozovat. Toalety, které 
jsou ze zadní strany Alfa Marketu, jsou na minimálním pro-
storu, ale jsou dostatečně vyhovující,“ vysvětlil František 
Jordák, technický dozor stavby.
Toalety jsou zpoplatněny klasickou sazbou 5 Kč za použití. 
Otevřeno je sedm dnů v týdnu od 7 do 17 hodin. Po sezoně 
bude otevírací doba v okrajových hodinách zkrácena. Toa-
lety jsou s trvalým dohledem. Jen tak lze v tomto zařízení 
zajistit kvalitní služby.
Společnost Q-trend CZ začala s celkovou rekonstrukcí 
a dostavbou nákupního střediska Alfa Market Luhačovice 
v roce 2009. V současné době probíhá nástavba polyfunkč-
ního objektu. Jedná se o 17 apartmánů o velikosti 2+1, které 
budou vybudovány na střeše stávajícího objektu. 
„Toto budování je rozděleno do tří etap. V letošním roce by 
mělo být dokončeno šest objektů na části B, která je smě-
rem k parkovišti. Obchody ve spodní části objektu budou 
zachovány. Podmínky v jednotlivých obchodech se postup-
ně vylepšují,“ uvedl František Jordák.
V souvislosti s rekonstrukcí horní části probíhá úprava 
pasáže. Konkrétně výměna dlažby a překrytí. Byl vybudo-
ván výtah a rekonstruováno schodiště. U výtahu bude zbu-
dován přístřešek, který dovolí zajet s nákupními vozíky až 
na parkoviště.
„V roce 2014 by měla být celá stavba dokončena. Co se týká 
pasáže, schodiště a výtahu, chtěli bychom mít toto dokonče-
no do konce roku tak, aby vánoční sezona už byla v nových 
podmínkách,“ dodal František Jordák.

Olga Skovajsová

Unikátní publikace slavnostně 

uvedena do života

Kniha Příběhy domů a vil, doprovodná publikace stej-
nojmenné výstavy luhačovického muzea, byla ve čtvrtek 
6. září slavnostně pokřtěna. Kniha mapuje tři desítky his-
toricky a architektonicky zajímavých staveb. Autorky, 
Ladislava Horňáková z Krajské galerie výtvarného umění 
ve Zlíně a Blanka Petráková z Muzea jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně, do publikace zařadily historizující vily v městské 
části Luhačovic, soubor funkcionalistických staveb nebo 
vily alpského stylu.
„Knížka vyšla z tiskárny na konci června, od července se 
prodává. Ale protože je Luhačovické kulturní léto velmi 
nabité, tak jsme křest posunuly až na začátek září. Chce-
me přečíst a představit nejrůznější kapitoly a zajímavosti, 
které se do knížky nevešly, a statě a dokumenty, které jsme 
nemohly otisknout v plném rozsahu,“ uvedla Blanka Petrá-
ková, spoluautorka knihy Příběhy domů a vil.
Kniha s množstvím fotografi í v grafi cké úpravě Františka 
Petráka vyšla v edici Prameny. Tato edice je jednou z aktivit 
města Luhačovice.
„Když jsme v roce 2004 zakládali edici Prameny, dali jsme 
si za cíl každý rok vydat jednu nekomerční publikaci, která 
bude vycházet z pramenů, které by jinak zůstaly zapomenu-
ty. Díky štědré podpoře města Luhačovice se nám to daří,“ 
vysvětlila Hana Slováková, ředitelka Městského domu kul-
tury Elektra.

Tehdy se odehrály bolestné věci, které nejsou často ani do 
dnešní doby ukončeny. Zaměřily jsme se na první generace 
stavebníků, kteří si vily nechali postavit pro sebe, pro svoje 
rodiny. A na to, jestli v nich nakonec žili, a jak to dopadlo, to 
necháme posoudit další generace. 
Co Vás na práci při přípravě publikace těšilo a která je Vaše 
nejoblíbenější stavba?
Pro mě osobně jsou vždycky nejdůležitější ty momenty, kdy 
se najednou člověk dostane k opravdu zajímavým informa-
cím. Když se dostanete k lidem, kteří jsou pro vás nějakým 
způsobem zajímaví nebo inspirativní. Pro mě osobně, jako 
pro muzejnici, byla vždycky důležitá vila Niva. Ta jediná 
vlastně neleží v katastru Luhačovic, ale Pozlovic. 
Vila Niva patřila do roku 2011 rodině Václavíkově, která si 
ji nechala postavit v roce 1923. Já jsem se se členy rodiny 
Václavíkovy setkávala osobně, navštěvovala jsem je čas-
to v Nivě anebo druhou rodinnou větev v Praze, a to i při 
odborné práci kolem muzea, muzejní sbírky, lidové kultury 
Luhačovického Zálesí, národopisného hnutí v Luhačovi-
cích. Niva je pro mě skutečně  hodně důležitá.
Ale toto nebyly pro náš výběr ty nejdůležitější věci. Tam byla 
spousta jiných okolností a zvláštností. A co mně asi nejvíce 
leží na srdci, tak to jsou vily, které měly smůlu. To je případ 
třeba vily Kancnýřky a dalších, které jsou jednoznačně 
hodnotné po stránce architektonické, jsou pozoruhodné, 
krásné a zajímavé a Luhačovice na ně mohou být hrdé. Ty 
vily jsou shodou nejrůznějších okolností ve špatném stavu. 
Přestože jsou památkově chráněné, v podstatě jsou velmi 
ohrožené, a to je strašná škoda, protože často je to neřeši-
telná situace…
Těší Vás takový zájem o publikaci Příběhy domů a vil?
Já osobně mám radost ze všech knih, které v edici Prameny 
vyšly. 

Olga Skovajsová

Základním posláním edice Prameny je vydávání regionál-
ních historických publikací menšího rozsahu. Veškeré pub-
likace jsou vydávány tak, aby byly fi nančně dostupné pro 
širokou veřejnost. Publikace Příběhy domů a vil je k dostá-
ní v luhačovických knihkupectvích, v muzeu a v Městském 
informačním centru Luhainfo.
„Já mám osobně velkou radost ze všech knížek, které do 
dnešní doby v edici Prameny vyšly. Každá je pro Luhačo-
vice důležitá a zajímavá. Pravdou ale zůstává, že publikace 
o vilách se jakýmsi způsobem trefi la. Že to v tuto konkrétní 
dobu lidi zajímá a že je těší si v ní listovat. Z toho máme 
samozřejmě velkou radost,“ dodala Blanka Petráková.

Olga Skovajsová
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Návštěvnost městské plovárny 

mírně poklesla

„Počet návštěvníků v období prázdnin mírně poklesl, 
přesto jsme na tom lépe než podobná zařízení v kraji,“ 
říká v rozhovoru Tomáš Mejzlík, ředitel Městské plovár-
ny Luhačovice.
Těžká ekonomická situace, která se ve státě projevila, 
poznamenala nejen návštěvnost lázní, ale i návštěvnost 
samotné městské plovárny. A právě letní měsíce jsou ty, 
které krytou plovárnu naplňují.
„Já mám o návštěvnosti plováren v celé republice poměr-
ně detailní informace, protože jsme členy Asociace 
bazénů a saun České republiky. U nás byl pokles zhruba 
o 2000 (koresponduje s přesným číslem) návštěvníků, 
to počítám za letní prázdniny. Odpovídá to asi deseti-
procentnímu poklesu. Nejedná se o nic dramatického, 
protože je to jakýsi současný všeobecný trend. Samotná 
návštěvnost je i přesto poměrně slušná,“ vysvětlil Tomáš 
Mejzlík.
V červenci navštívilo plovárnu 11 094 návštěvníků, to je 
propad o 678 lidí. V srpnu byl posun ještě větší, zatím-
co v roce 2011 navštívilo plovárnu 11 421 běžných náv-
štěvníků,  letos to bylo jen 10 045, to je propad o 1 376 
návštěvníků.
Návštěvnost kopíruje i tržby. Naštěstí se podařilo během 
uplynulých dvou let provozu upravit energie, a tak se 
ztráty zčásti eliminují.
„Myslím si, že v závěru nebude letošní rok horší než ten 
minulý. Velmi jsme přemýšleli o úpravě cen na hlavní 
sezonu. Udělali jsme pouze jednu úpravu a tou bylo zvý-
šení základního vstupného o deset korun. Tedy z původ-
ních 70 na 80 korun za hodinu. Úmysl byl jediný, podpo-
řit delší vstupy a tím zvýšit tržby,“ dodal Tomáš Mejzlík.
Provozovatel plovárny přišel ještě s dalšími výhodami. 
„Pokud chtěl návštěvník využít služby plovárny maxi-
málně, celodenní vstupné bylo 190 korun. Dále reklamní 
akce O2 s bazény v republice. U nás konkrétně 30% sleva 
na celodenní vstup po předložení kuponu od O2,“ vysvět-
lil Tomáš Mejzlík.
Osvědčuje se také spolupráce s místními hotely. Jejich 
klienti jsou cenově zvýhodněni a pro hotely samotné je to 
zajímavý marketingový počin. Hotely si tuto výhodu totiž 
zahrnou do své nabídky.

Olga Skovajsová

Rozloučení s prázdninami

Poslední srpnové odpoledne se v zámecké zahradě roz-
loučili s prázdninami skauti, jejich kamarádi i náhodní 
návštěvníci parku. Pro menší děti zde byly nachystány 
úkoly, jako zatloukání hřebíků, třídění těstovin poslepu, 
hod míčky do kotlíku, překážková dráha či sestřelování 
plechovek tenisákem.
Starší se při bojových hrách proměnili v pašeráky, poli-
cajty, architekty, stavebníky nebo naopak ve škodiče 
a zloděje. Nakonec všichni vyzkoušeli lanovou minidrá-
hu a odnesli si domů papírové větrníky a rozvrhy hodin, 
které všem připomněly, že školní rok je už za dveřmi.

Hana Hýsková

1. ročník Fotbalové akademie 

v Luhačovicích

V úterý 4. září  2012 byla zahájena činnost 1. ročníku 
Fotbalové akademie Luhačovice. Občanské sdružení se 
sídlem v Luhačovicích zahájilo svou činnost 4. září v 16 
hodin pro děti od 4 do 6 let, tedy děti předškolního věku.
Rodiče a děti byli seznámeni s tím, jakou cestou se bude 
celý projekt ubírat. Fotbalová akademie je od počátku  
zaměřena především na pohyb dětí. Děti jsou pomocí 
sportovních pomůcek vedeny k pohybu. Hry, které  jsou 
v tréninku zařazeny, musí být nejen praktické, ale i zábav-
né. Do těchto cvičení je zařazen strečink, protahování, 
uvolňovací cviky.  Nezapomínáme ani na pitný režim. 
V tréninku je  zařazena celá řada cvičení s míčem. Každé 
dítě má svůj míč, který se učí ovládat.
Tato věková kategorie se učí fotbal jen pozvolna. Všestran-
nost her s míčem děti baví a jedna hodina uběhne velmi 
rychle. Rodiče a děti by měli vědět, že FA děti neregistru-
je, dává jim dostatek volnosti. Děti nejsou v žádné soutěži 
a mají volnost v docházce. Mohou docházet také do jiných 
sportů. Dětem a rodičům jsou nabízeny Dny sportu 
a pohybu. Ten první byl 16. září na hřišti v Sehradicích. 
V nabídce je 15. prosince od 8 do 14 hodin Velký vánoční 
turnaj v hale na Radostově. Účast přislíbil náš úspěšný 
hráč Sparty Praha Vlastimil Vidlička,  který je patronem 
a tváří Fotbalové akademie. Pro luhačovické děti jsou 
v základní škole vytvořeny odpovídající podmínky pro 
sport a pohyb.  Ve spolupráci s Lázněmi Luhačovice, 
a. s., připravujeme pravidelné rehabilitace. Tímto děku-
jeme vedení základní školy a akciové společnosti Lázně 
Luhačovice za jejich vstřícnost. 

Ludvík Blažej, trenér

Velká spokojenost plaveckého oddílu 

Tělovýchovné jednoty Šumperk

Plavecký oddíl TJ Šumperk má dvacetiletou tradici, svou 
činnost zaměřuje na mládež. Děti jsou rozděleny do tří 
úrovní – plavecká přípravka, zdokonalovací plavání 
a závodní družstvo. Přestože náš oddíl nepatří mezi nej-
větší plavecké kluby u nás, naši plavci pravidelně vozí 
medaile z republikových šampionátů. Velkou zásluhu na 
tom má trenérský tým, v jehož čele stojí „nestor“ šum-
perského plavání pan Jiří Šváb, který nedávno oslavil 
pětasedmdesátku. Na konci prázdnin náš oddíl pravidel-
ně pořádá týdenní plavecké soustředění. V loňském roce 
jsme soustředění poprvé absolvovali v Luhačovicích 
a moc se nám tady líbilo. Našli jsme zde ideální podmín-
ky, a proto jsme se sem letos opět vrátili. Provozovatel 
městské plovárny nám vychází maximálně vstříc, bazén 
nám vyhovuje jak kapacitou, tak i možností regenerace 
ve wellness po náročném tréninku. Letos se soustředění 
účastní dvacet tři plavců ve věku od šesti do čtrnácti let 
a osm dospělých v doprovodu. Jsme ubytováni v pen-
zionu Hubert, kde se o nás výborně starají. V blízkosti 
penzionu jsou dobré podmínky na „suchý“ trénink. Děti 
mají postaráno i o doprovodný program, v loňském roce 
byli např. na exkurzi u hasičů nebo ve stáčírně Vincent-
ky. Letos máme v plánu výlet lázeňským vláčkem k pře-
hradě.
Pokud to za rok bude možné, opět přijedeme. Zároveň 
bychom chtěli všechny obyvatele Luhačovic pozvat na 
návštěvu Šumperka, který je nazýván bránou Jeseníků. 

Dagmar Hejlová, 
hlavní organizátorka plaveckého soustředění

Přebor TK 2000

Ve dnech 8.–9. 9. 2012 uspořádal tenisový klub TK 
2000 Luhačovice tradiční přebor klubu. Za krásného 
slunečného počasí se sešla téměř třicítka nejen místních 
vyznavačů tohoto bílého sportu a svedla mezi sebou 
boje jak ve dvouhrách, tak i ve čtyřhrách. Ve dvouhrách 
obhájili nejvyšší pozice hráči závodního družstva dospě-
lých, které letos opět slavilo postup, a to do I. třídy kraj-
ského přeboru JMK. Celkovým vítězem se nakonec stal 
P. Hlaďák, který ve třísetové fi nálové bitvě těsně  pora-
zil  A. Gavlase. Ve čtyřhře, hrané letos také jako vzpo-
mínkový  turnaj  Radka Obrtela, slavila úspěch dvojice 
F. Dostálek,  Z. Petira, která opět po třísetovém vyrov-
naném boji porazila otce a syna Malotovy.  Příjemným 
překvapením turnaje byl výkon F. Dostálka, který vedle 
čtyřhry předvedl výborný výkon i ve dvouhře.
Letos poprvé se uskutečnil i turnaj v kategorii nad 55 let, 
kterého se zúčastnilo 6 hráčů. Ve fi nále jen velmi těsně 
zvítězil P. Kudláček nad J. Koutným.

Alois Gavlas

Turnaj družstev v kuželkách 

Lázně Cup 2012

V polovině a na konci srpna se v kuželně v SC Radosto-
va uskutečnily dva turnaje kuželkářských družstev 
pod společným názvem LÁZNĚ CUP 2012. Hrálo se 
o Putovní pohár generálního ředitele Lázní Luhačovi-
ce, a. s., v disciplíně 120 hodů sdružených. Tři nejlepší 
družstva obdržela fi nanční odměny, tři nejlepší jednot-
livci plakety a věcné ceny. Každé družstvo obdrželo před 
startem v 1. turnaji malý dárek. V turnajích startovalo 
celkem 29 čtyřčlenných družstev, 22 z České a 7 ze Slo-
venské republiky. Družstva mohla být sestavena z hráčů 
různých oddílů, registrovaní a neregistrovaní společ-
ně. Turnaje byly odehrány v deseti hracích dnech a pro 
konečné pořadí se výsledky 1. a 2. turnaje sečítaly. Kdo 
chtěl tedy uspět, musel absolvovat start v obou turnajích 
a do Luhačovic přijet dvakrát. Učinilo tak 24 družstev, 
pouhých 5 družstev startovalo jen jednou. Pro většinu 
družstev byl Lázně Cup součástí přípravy na nový sou-
těžní ročník 2012/2013.

Pořadí družstev na 1.–3. místě, 2× (4× 120 h. s.):
1.  Hošani Vyškov (Machala, Varga, Vaněk, Gartus 

Zezulka) 4611 bodů,
2.  Sokolíci Luhačovice (Červenka, Kubálek, Markus, 

Staněk) 4523 bodů,
3.  Luhačovští Jiříci (Konečný, Kudláček, Martinů, 

Mrlík) 4442 bodů.

Pořadí jednotlivců na 1.–3. místě, 2×120 h. s.
1. Martin Vaněk (Hošani Vyškov) 1219 bodů,
2. Pavel Kubálek (Sokolíci Luhačovice) 1179 bodů, 
3. David Machala (Hošani Vyškov) 1170 bodů.

Podrobné výsledky a pořadí všech družstev a jednotliv-
ců je možné najít na webových stránkách oddílu kuželek 
TJ Sokol Luhačovice: www.kuzelky.luhacovice.cz. 

Jiří Martinů

Letos do prvních tříd nastupují silné ročníky. První A učí 
paní učitelka Eliška Svitáková, bude tam chodit 24 dětí. 
Dvacet tři dětí bude mít v první B paní učitelka Ilona 
Matulová.
„Letošní školní rok jsme zahájili s hasiči, kteří přivezli 
svou hasičskou techniku. Dům dětí a mládeže by chtěl od 
nového školního roku otevřít kroužek mladých hasičů. 
To bude velmi záslužná činnost. Pro prvňáky chystáme 
nový předmět – angličtina hrou. Třeťáci budou mít oblí-
bený lyžařský výcvik. Při škole vzniká 1. ročník fotbalové 
akademie. Je tady dům dětí a mládeže, základní umělec-
ká škola; děti mají opravdu velký výběr aktivit,“ uvedl 
Roman Lebloch, ředitel Základní školy Luhačovice.
Nový školní rok zahajovala také Střední odborná ško-
la Luhačovice. Už tradičně v devět hodin v sále Rondo 
Městského kulturního domu Elektra. Žáky a jejich rodi-
če přivítal ředitel školy Karel Milička a starosta města 
Luhačovice František Hubáček. V průběhu slavnostního 
zahájení byli oceněni vybraní studenti školy.
„V letošním školním roce nás čeká především změna 
ve vedení managementu školy. Po odchodu magistry 
Libuše Dostálové do důchodu se mění zástupci ředite-
le. Zástupcem ředitele pro teorii se stala inženýrka Jana 
Šuráňová. Zástupcem ředitele pro praxi byl jmenován 
magistr Lubor Černobila,“ řekl Karel Milička, ředitel 
Střední odborné školy Luhačovice, a dodal, „pro střední 
školy nastává to avizované ‚dno‘. V současné době ubývá 
dětí vycházejících ze základních škol. Pro nás to zname-
ná udržet úroveň školy tak, aby byla atraktivní i pro žáky, 
kteří nejsou přímo z Luhačovic a nejbližšího okolí.“
Střední odborná škola Luhačovice je více než 40 let vzdě-
lávacím zařízením, jehož zřizovatelem je Zlínský kraj. 
V současné době vzdělává téměř 400 studentů v obo-
rech uměleckých řemesel, knižní kultury, managementu 
umění a reklamy a v oblasti gastronomie. 
V teoretické výuce využívá odborné učebny v nově rekon-
struované hlavní budově vybavené moderní výpočetní 
technikou, jazykovou učebnou a rozsáhlou knihovnou. 
Má galerii, přednáškový sál, internetové knihkupectví, 
prodejnu studentských prací, domov mládeže s jídelnou 
a fi tcentrum. 
Praktická výuka probíhá v dílnách uměleckých řemesel, 
ve školní kuchyni, jídelně a na špičkových externích pra-
covištích v regionu. V síti asociovaných škol UNESCO je 
škola od 3. srpna 2005. 

Olga Skovajsová 

Začal nový školní rok 2012/2013   

Před budovou základní školy (bývalé jesle) byl v pondělí 
3. září slavnostně zahájen školní rok 2012/ 2013.
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Narození
Joshua Thomas Bláha
Adéla Foksová
Rodičům srdečně blahopřejeme.

Sňatky
Jakub Kollarovič a Jana Šimáková
Dalibor Procházka a Petra Kopuncová
Stanislav Plášek a Lenka Michalčíková
Michal Obadal a Michaela Grebíková
Blahopřejeme.

Výročí narození
Oldřicha Dubcová  91 let
Zdeňka Kudláčková 86 let
Anděla Dostálková 91 let
Ludmila Lekešová 85 let
Blažena Malaníková 80 let
Josef Macek  80 let
Zbyněk Pol 90 let
Anežka Zábojníková 89 let
Anežka Semelová 85 let
Jana Semelová 88 let
Miroslav Opelík 85 let
Hedvika Švachová 86 let
Josef Záhorovský  80 let
Jindřiška Trnková 88 let
Anna Štrajtová 86 let
Marie Čechová 87 let
Olga Kučerová 80 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

Úmrtí
Františka Bačová 88 let
Hedvika Zábojníková 64 let
Josef Hájek 81 let 
Marie Jelínková 91 let
Marie Růžičková 80 let
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou sou-
strast.

Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské 
kronice, sdělte to prosím do redakce LN (tel.: 577 
133 980) nebo na matriku MěÚ Luhačovice.

Ztráty a nálezy – rok 2012
březen:  svazek klíčů 
duben: mobilní telefon, květen: kolo
červen:  nákupní taška, červenec: diář + tlakoměr,
kapesní svítilna, září: mobilní telefon.
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice.

Poděkování
Děkujeme všem za účast 
na posledním rozloučení 
a projevy upřímné soustrasti 
s úmrtím našeho manžela, 
tatínka, dědečka pana Josefa Hájka.

Zarmoucená rodina.

Vzpomínka
Dne 30. 9. uplynul smutný 
jeden rok od chvíle, 
kdy nás navždy opustila 
milovaná manželka a babička 
paní Helena Schlimbachová.

Stále vzpomíná manžel s rodinou. 

Vzpomínka
Kdo lásku a radost rozdával,
ten neodešel a žije v srdcích dál.
Dne 2. října to bude již 15 let, kdy 
nás navždy opustila naše milovaná 
paní Maruška Semelová.

S láskou a úctou stále na Tě vzpomíná Tvá rodina.

Vzpomínka
Dne 4. 10. 2012 by oslavila 
90. narozeniny  naše maminka 
a babička paní Marie Máčalová. 

A dne 7. 9. 2012 uplynulo 15 let, 
kdy nás opustil náš tatínek 
a dědeček pan Stanislav Máčala. 

S láskou stále vzpomínáme. 
Syn a dcera s rodinami.

Vzpomínka
Dne 14. října 2012 vzpomeneme 
10. výročí úmrtí 
paní Elišky Mlčkové. 

S láskou vzpomínají dcera Eva 
a syn František s rodinami.

Nabídka volného místa
Vedoucí střediska zeleně TS Luhačovice
Vedoucí střediska zeleně je vedoucí pracovník, kte-
rý řídí středisko zeleně a vede pracovní kolektiv. 
Zabezpečuje realizaci a údržbu veřejného pro-
stranství a krajinářských úprav.

Pracovní činnosti:
Zpracování plánů zahradnické výsadby na veřej-
ném prostranství vč. stanovení odrůdové skladby. 
Organizace a řízení prací ve výrobě květin hrnko-
vých či k řezu. Organizace a řízení prací při výsadbě 
a údržbě okrasných dřevin.
Organizace a řízení prací při údržbě veřejné zeleně. 
Kontrola výskytu chorob a škůdců vč. zjišťování 
aktivních ochranných opatření. Vedení kolekti-
vu pracovníků střediska zeleně. Vedení příslušné 
dokumentace. 
Zajišťování nákupu, prodeje rostlinného materiálu 
vč. fl oristických doplňků. Zajištění údržby měst-
ského hřbitova.
Plní další ústní i písemné příkazy nadřízeného pra-
covníka, udělené v souladu s druhem a povahou 
práce ujednané v pracovní smlouvě. Při své činnosti 
se řídí obecně závaznými právními předpisy a vnitř-
ními předpisy fi rmy TS Luhačovice, p. o. Zachová-
vá mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
dozvěděl při výkonu své práce.
Předpokládaná hrubá měsíční mzda: 
dle příslušného mzdového tarifu
Pracovní poměr: doba určitá do 31. 12. 2013 
s možností prodloužení a změny na PP na dobu 
neurčitou.
Datum nástupu: 1. 11. 2012
Příprava a vzdělání (min. požadované vzdělání):
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyuče-
ní) v oboru zahradnictví, pěstování rostlin, země-
dělství.
Odborné znalosti: základy ekonomiky, řízení a plá-
nování v zahradnické produkci, květinářství, pěsto-
vání okrasných dřevin, stroje a zařízení v zahrad-
nické produkci, realizace a údržba zeleně
Odborné dovednosti: nákup sazenic, semen, hno-
jiv a techniky pro zahradnickou výrobu, kontro-
la výskytu škodlivých organizmů v zahradnictví 
a posuzování vhodných ochranných opatření, sta-
novování druhu, typů a množství sazenic, semen, 
hnojiv a techniky a technologických procesů 
v zahradnické výrobě, posuzování půdy pro pěsto-
vání různých druhů květin a okrasných rostlin, keřů 
a stromů a procesu jejich růstu, návrhy výsadby 
květin a okrasných rostlin.
Ostatní požadavky: řidičský průkaz B, praxe 
3 roky v oboru zahradnictví a sady, základní znalost 
PC, organizační schopnosti a vedení kolektivu
Kontakt na zaměstnavatele pro osobní schůzku 
či zaslání životoposu:
Ing. Josef Pučalík, ředitel, 
reditel@tsluhacovice.cz, mobil: 724 651 033

Kronika

Pokračujeme v našem vyprávění starých kronikářů, 
dostáváme do roku 1936.

Sousední okresy Bojkovice a Valašské Klobouky jsou 
vlastně okresy Masarykovými. Vítá Vás kraj hýřivých 
krojů vlčnovských, překrásných výšivek hrozenkov-
ských, kraj písní kopaničářských i náladových pís-
ní valašských. Okres uherskobrodský je druhý dle 
rozlohy v zemi moravskoslezské. Vítá Vás 80 000 
obyvatel horského okresu Moravského Slovácka se 
svými bolestmi i radostmi. Hlad po půdě byl částečně 
vyřešen pozemkovou reformou, která se ve zdejším 
kraji panských statků velmi osvědčila. Průmysl však 
upadl následkem zastavení nečetných podniků, tak-
též s povděkem a pochopením sledujeme snahy vlá-
dy, aby průmysl byl stejnoměrně rozdělen. Zvětšenou 
výdělečnou možností pomohlo by se stavu živnosten-
skému i obchodu. Doufáme, že v této věci nastane 
okresu v brzké budoucnosti lepší příští. Obyvatelé 
okresu jsou hloubaví. Do okresního výboru poslali 
jen zástupce státotvorných stan. S láskou a oddanos-
tí lnou k svému samostatnému státu československé-
mu. Je již v jejich povaze, že v případě potřeby budou 
chrániti republiku do všech důsledků.
Ve Vás, pane presidente, vidím ztělesnění těch 
ušlechtilých sil, které udržují státy, a jsme ochotni 
v každé chvíli konat všechny služby, ke kterým nás 
povoláte. Chceme a budeme pracovat pro opravdo-
vou demokracii vyrůstající z humanistického ideálu, 
usilující o větší a větší svobodu člověka, aby se umož-
nilo každému člověku a všem složkám obyvatelstva 
vytvářet co největší hodnoty hospodářské a kulturní, 
dbající při všem svém jednání sociální spravedlnosti. 
Ujišťujeme Vás o své neomezené oddanosti, své lásce 
k národu československému a svému svobodnému 
státu, která je schopna všech obětí. Vám, pane pre-
sidente republiky, děkujeme za Vaši milou návštěvu, 
která je pro nás dějinnou událostí. Přejeme Vám, 
abyste se dočkal nejlepších výsledků své houževnaté 
a úmorné práce.
Končím slovy velikého našeho rodáka: „Živ buď, 
národe posvěcený v Bohu, neumírej, muži Tvoji ať 
jsou bez počtu!“
President republiky dr. Edvard Beneš odpověděl na 
tyto projevy:
Páni starostové a občané!
Děkuji Vám upřímně za milá slova uvítání i za infor-
mace o lázních a Vašem kraji. Rád mezi Vámi chvilku 
zůstanu a rád přijedu zase znovu. Vaše lázně vykazují 
opravdu podivuhodný rozvoj, za který vděčí neje-
nom vybraným podmínkám přírodním, nýbrž jistě 
i dobrému vedení.  Mají svůj velký význam kulturní 

i hospodářský i pro republiku. A zdůrazniti to svou 
zajížďkou bylo mým úmyslem. Je mi zvláště milé, že 
tak důrazně vzpomínáte, čím Luhačovice přispěly 
k utužení československých politických styků, zvláště 
v dobách předválečných. Byli jste tehdy na pomezí. 
Nyní jste však uprostřed státu a tím úkol a význam 
Váš ještě více vynikl a ve svém politickém dosahu 
stoupl. Víte, jak ohromný význam vidím pro celou 
naši budoucnost v jedné republice československé. 
Víte, že to pokládám přímo za životní podmínky 
našeho společného osudu a zdárného vývoje národa 
i státu. Naše nejednota by byla pádem Čechů i Slová-
ků. Proto jejich odpůrci útočí především na ni. Vaší 
práci pro naši národní jednotu přeji mnoho zdaru.
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Jste spokojeni s dodávkami 
pitné vody a službami vodáren?
Tuto otázku mohou zaslechnout zákazníci společ-
nosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. od 14. září 
do 9. října v telefonním sluchátku. Telefonický prů-
zkum spokojenosti zákazníků všech vodárenských 
společností skupiny Veolia Voda provádí nezávislá spo-
lečnost IBRS – International Business and Research 
Services, s. r. o., která je členem evropského sdružení 
výzkumu trhu ESOMAR. Celkem bude dotazováno 
3 700 zákazníků. Průzkum se týká spokojenosti zákaz-
níků se službami vodáren, zákaznickým centrem, ale 
i kvalitou dodávané vody.
Na Olomoucku, Zlínsku a Prostějovsku bude osloveno 
asi 700 zákazníků, z toho 600 domácností, 50 fi rem 
a 50 správců bytových domů nebo zástupců bytových 
družstev. Názory našich zákazníků jsou pro nás velmi 
důležitou zpětnou vazbou. Vítáme každou možnost 
dozvědět se, s čím jsou naši zákazníci spokojeni, a kde 
máme podle nich rezervy. Telefonický průzkum probí-
há již osmým rokem a jeho výsledky budou k dispozici 
v listopadu.
Průzkum probíhá tak, že operátorka zavolá zákazní-
kovi a ten, pokud má o rozhovor zájem, odpovídá asi 
10 minut na její otázky. Ty se týkají samozřejmě pitné 
vody a zvyků zákazníka: například zda je spokojen 
s kvalitou dodávané vody nebo se způsobem plateb za 
vodu. Padnou také otázky: zda zákazník ví, kdo je jeho 
provozovatelem v regionu nebo zda je spokojen se služ-
bami vodáren či s množstvím a dostupností informací 
o vodě. Děkujeme všem zákazníkům, kteří se zúčastní 
telefonického průzkumu, jejich cenné odpovědi nám 
mohou přispět k dalšímu zkvalitnění našich služeb.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668 –  24 h denně havárie vody i zákaznické 

služby, www.smv.cz

NÁDRAŽNÍ 282, LUHAČOVICE, Tel. 577 133 230, mobil: 721 902 830 

N A B Í Z Í M E :
•  P R O D E J  S O RT I M E N T U  V O D O – T O P O – P L Y N

•  S P O J O VA C Í  M AT E R I Á L  – V RU T Y,  Š R O U B Y,  H M O Ž D I N K Y, …

P R O VÁ D Í M E :
•  M O N TÁ Ž E  A  O P R AV Y  V O D O  –  T O P O  –  P L Y N

•  V Ý MĚN U  K O T LŮ ,  O HŘ Í VAČŮ ,  R A D I ÁT O RŮ , …
•  V Ý MĚN U  V O D O V O D N Í C H  B AT E R I Í ,  S A N I TÁ R N Í  K E R A M I K Y

•  K O M P L E T N Í  R E K O N S T RU K C E  V Y TÁ PĚN Í
•  S E RV I S  A  P O R A D E N S T V Í  V  O B L A S T I  V O D O  –  T O P O  –  P L Y N

CHARITA SVATÉ RODINY
Od 9.30 do 11.30. Vstup 20 Kč.
Denní stacionář CHSR, Hradisko 100, 
Strahov, Holubyho 383

1. 10. Sváteční slovo / P. Václav Fojtů
3. 10. STRAHOV / Sváteční slovo / P. Václav Fojtů
8. 10. Keramická dílna, výroba betlémů
10. 10. STRAHOV / Krásy a zajímavosti Španělska
15. 10. Burza receptů / vaříme z dýně
17. 10. Trénink paměti 
22. 10. Šicí dílna 
24. 10.  Bezpečnost seniorů v dopravě / Z. Patík, 

krajský koordinátor BESIP 
29. 10. Keramická dílna, výroba betlémů
31. 10.  Řemesla našich předků / L. Skládalová, měst-

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

TATIANA
V ý u k a  němč i n y

v Luhačovicích a ve Zlíně. Doučování, 
příprava k maturitě, konverzace, 

němčina všeobecná i odborně zaměřená.

Firma Mgr. Soňa Košařová 
skosarova@seznam.cz

tel. 605 289 307

KVALITNÍ POTRAVINY 
 v Luhačovicích

www.farma-obchod.cz 



Sobota 6. 10. 18.00 
Zlato Rýna (Das Rheingold) / PREMIÉRA
Záznam přenosů z Metropolitní opery New York

Neděle 7. 10. 17.00 
Norman a duchové / Animovaný

Neděle 7. 10. 19.30 
Prométheus / Thriller USA

Úterý 9. 10. 19.30 
Druhá šance / Komedie USA 

BIO SENIOR
Středa 10. 10. 16.00 
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka / 
Komedie ČR 

Středa 10. 10. 19.30 
Temný rytíř povstal / Akční USA 

Čtvrtek 11. 10. 19.30 
Divoši / Krimi USA 

Pátek 12. 10. 19.30 
Ve stínu / Krimi ČR 

Neděle 14. 10.      17.00 
Rebelka / Animovaný USA 

Neděle 14. 10. 19.30 
Temný rytíř povstal / Akční USA 

Úterý 16. 10. 19.30 
Ve stínu / Krimi ČR

Středa 17. 10.      19. 30 
Cesta do lesa / Komedie ČR / PREMIÉRA

Pátek 19. 10. 17.00
Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva / 
Rodinný Francie / PREMIÉRA

Pátek 19. 10. 19.30 
Ve stínu / Krimi ČR 

Sobota 20. 10. 19.30 
Divoši / Krimi USA 

Neděle 21.10. 17.00
Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva / 
Rodinný Francie 

Neděle 21. 10. 19.30
Temný rytíř povstal / Akční USA 

Úterý 23. 10. 19.30 
Sousedská hlídka / Komedie USA 

Středa 24. 10. 19.30 
Prométheus / Thriller USA

Čtvrtek 25. 10. 19.30 
Posel / Drama ČR / PREMIÉRA

FILMÁSEK

Pátek 26. 10. 17.00
Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva / 
Rodinný Francie
16.00 program DDM, hry soutěže nábor do kroužků
5 vylosovaných vstupenek vyhrává věcnou cenu

Pátek 26. 10. 19.30
Skyfall / Dobrodružný VB / PREMIÉRA 

Sobota 27. 10. 19.30 
Skyfall / Dobrodružný VB 

Neděle 28. 10. 17.00
Skyfall / Dobrodružný VB 

Úterý 30. 10. 19.30 
Posel / Drama ČR 

Středa 31. 10. 19.30 
Ve stínu / Krimi ČR 

Program SAS 
2. 10. v 15.00 
salonek Elektra - informace o slevách plynu
9. 10. v 8.45 
sraz u plnírny Vincentka – prohlídka
10. 10. v 16.00 
BIO SENIOR Okresní přebor / DERNIÉRA
17. 10. v 13.30
sraz na nádraží - odjezd na Podhradí

kam za kulturou .... strana 8

 kam v Luhačovicích  
Pátek 5. 10.  19.30
Evergreen, Evergreen
 Alexandria****, night club

Sobota 6. 10. 19.30
Bez roucha aneb Ještě jednou zezadu /Michael 
Frayn
DS Právě začínáme
 Lázeňské divadlo

Středa 10. 10. 19.30
Tao sexu aneb Jak udržovat ženu v blahu …
Výchovná komedie Benjamina Kurase 
podle staročínských receptů!
Účinkují: Petr Novotný a Sandra Pogodová
 MěDK Elektra, sál Rondo

Čtvrtek 11. 10. 19.00
DH Zálesanka z Luhačovic 
MěDK Elektra, sál Rondo

Pátek 12. 10. 19.30
Večer s dixielandem
Hraje Dixieland Band JAZZZUBS ze Zlína
 Alexandria****, night club

Sobota 13. 10. 19.00
Zhasněte lampiony 
Českoslovanská tragikomedie o jeho touze jít k ní 
domů. 
Táňa Vilhelmová ohromující v hereckém rejstříku. 
 MěDK Elektra, kinosál
Tuto akci podporuje Miramare Lázeňské hotely 
Luhačovice www.miramare-luhacovice.cz

Pátek 19. 10. 19.30
Francouzský večer
 Alexandria****, night club

Čtvrtek 25. 10. 19.00
DH Vracovjáci od Strážnice a Kyjova
 MěDK Elektra, sál Rondo

Pátek 26. 10 19.30 
Setkávání
Večer šansonů v podání přední herečky a zpěvačky 
Městského divadla Zlín Heleny Čermákové 
 Alexandria****, night club

 Výstavy  

Do 12. 10. Eva Vontorová 
/ Kombinovaná malba pomocí vosku na hedvábí
 MěDK Elektra

13. 10. – 2. 11.  
Margita Nedomlelová / Tapiserie  
 MěDK Elektra   

 Kino Elektra
Úterý 2. 10. 19.30 
Ve stínu / Kriminální ČR / PREMIÉRA

Středa 3. 10. 19.30 
Druhá šance / Komedie USA

Nezávislé fi lmové čtvrtky / FILM A KNIHA 

Čtvrtek 4. 10. 17.00 
Faust / Drama, Rusko

Pátek 5. 10. 19.30 
Sousedská hlídka / Komedie USA

Vydavatel a kontakty na redakci: Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace, Masarykova 950, 763 26 Luhačovice, IČ: 00373281, DIČ: CZ 00373281, tel. 577 133 980, 
e-mail: luhainfo@mdkelektra.luhacovice.cz. Měsíčník. Odpovědný redaktor a autor nepodepsaných článků:  Hana Slováková. Vydávání povoleno. Číslo registrace: MK ČR 11027. Toto číslo vychází 1. 10. 2012.

Pátek 5. 1. 16.00 zámecká zahrada
STŘELECKÝ BIATLON
Přihlášky předem do 3. 10. 
Za deštivého počasí 12. 10., poplatek: 20 Kč/osoba
Pátek 12. 10. 19.00 zámek
MUZIKOTERAPIE
Odpočinkový hudební podvečer s netradičními nástroji  
Přihlášky předem do 10. 10., poplatek 80 Kč/osoba
Středa–pátek 17.–19. 10. 15.00–18.00 zámek
PODZIMNÍ BAZÁREK
Zaměření na dětské podzimní a zimní sportovní vybavení, 
maximální počet prodávaných věcí 30 ks/osoba. 
Věci k prodeji přineste do DDM 15. 10. a 16. 10. 
Od 15.00 do 18.00. Neprodané věci se vyzvedávají 22. 
10. od15.00 do 18.00 hod. Stanovené doby je nutné dodržet 
Poplatek 50 Kč/prodávající osoba. 
Bližší informace na plakátech
Sobota 27. 10. 18.00 sraz Jurkovičova alej 
naproti parkoviště u lázeňských garáží 
LAMPIONOVÝ PRŮVOD a HALLOWEENSKÁ PÁRTY
ve spolupráci s hotelem LUHA Luhačovice. S sebou svítící 
lampion. V případě deštivého počasí se nebude konat 
lampionový průvod a uskuteční se halloweenská párty 
s občerstvením v areálu a prostorách hotelu LUHA (bývalý 
hotel Fontána I.)
PODZIMNÍ PRÁZDNINY V ZÁMKU
Čtvrtek 25. 10. 10.00–12.00 
VYCHÁZKA DO PŘÍRODY
Za deštivého počasí se koná v DDM i s grilováním špekáčků. 
S sebou špekáček, poplatek 20 Kč/osoba       
Čtvrtek 25. 10. 10.00 tělocvična ZŠ
FLORBALOVÝ TURNAJ
pro žáky 4.–7. tř., přihlášky týmů (min. 3+1) 
a zaplacení startovného do 22. 10., startovné 30 Kč/hráč.
Možnost zapůjčení fl orbalového vybavení
Pátek 26. 10.  od 16.00 kino Elektra
SOUTĚŽENÍ S FILMÁSKEM
Veselé soutěžení pro děti a rodiče s dětmi před kinem Elektra. 
Po něm bude následovat první fi lm „Asterix a Obelix ve služ-
bách jejího veličenstva, od 17.00 hod. Vstupné na fi lm 90 Kč
AKCE V KLUBU
Program pro děti a mládež v Klubovnách DDM Luhačovice
8. 10. Tvoření v klubu: 10 Kč/osoba, 15.00–16.00 hod.
11. 10. Výtvarné tvoření v klubu: 10 Kč/osoba, 14.30–15.30 hod.
22. 10. Taneční odpoledne: X – BOX Zumba 20 Kč / 1 hod., osoba
X – BOX v Klubu můžete využít ve dnech – pondělí, úterý, 
čtvrtek, pátek, od 14.00–16.00 hod., přijďte si předem 
rezervovat termín v kanceláři DDM Luhačovice.
AKCE V KLUBÍKU
Program pro maminky s dětmi, vždy od 10.00 
do 11.00 v klubovnách DDM Luhačovice
První pomoc 
(beseda se záchranářem rychlé záchranné služby Oskarem Svi-
tákem – první pomoc u malých dětí) nečlenové  Klubíku 20 Kč 
Termín bude upřesněn
23. 10. Výtvarné tvoření
20 Kč (členové), 40 Kč (nečlenové)
V měsíci říjnu také proběhne: 
ve spolupráci s Městskou knihovnou Luhačovice výukový 
program na téma Božena Němcová a Indiáni. 

Bližší informace najdete na podrobných plakátech, 
telefon: 577 131 687, 736 487 999, www.ddmluhacovice.cz

Akce DDM říjen
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