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Otevírání pramenů 2013 
Luhačovice 10.–12. května

Tradiční slavnost Otevírání pramenů bude letos ve 
dnech od 10. do 12. května. Úvodní páteční dopoled-
ní program je věnován módě v lázních na počátku 20. 
století. Jak se lázeňští hosté strojili, jaká vládla etiketa 
a kdo lázně navštěvoval, to vše, a možná i něco navíc, 
slibuje komponovaný program Lázeňská módní abe-
ceda, který připraví Luhačovický okrašlovací spolek 
Calma. Večer si připravila luhačovická základní umě-
lecká škola společný koncert se Smíšeným pěveckým 
sborem L. Janáčka. Součástí sobotního programu 
budou zdarma přístupné sakrální památky v Luhačo-
vicích, které jsou zapojeny do projektu Otevřené brány 
a zájemce tam mimo jiné čeká i odborný výklad s pro-
školeným průvodcem. Tímto chceme nejenom ukázat 
krásu a historickou hodnotu těchto neobyčejných 
prostor, ale pozvat lidi k zastavení, zklidnění a relaxaci 
ducha. Naproti tomu zase celodenní sobotní jarmark, 
na kterém bude mimo nákupů možné ochutnávat 
z rozmanité a pestré nabídky regionálních produktů 
a obdivovat předvádějící řemeslníky, slibuje pravý jar-
mareční rej. Všechny sobotní programy budou v his-
torickém duchu a budou připomínat poklidné doby 
dávno minulé, s atraktivními historickými vozidly, po 
lázních budou projíždět historická kola, budou se zde 
procházet krásné dámy s klobouky a lázeňští elegáni. 
V interaktivním programu Promenáda u Slanice si 
zase děti i hraví dospělí budou moci vyzkoušet, jak si 
dříve děti hrály. Organizátoři mají připraveny kovové 
obruče, špačky, chůdy, vyprávění a další aktivity, to vše 
v unikátní atmosféře tónů z prvorepublikových fi lmů, 
a dobových šlágrů v podání neobyčejného hudebního 
tělesa Melody Gentleman. Sobotním večerem už se 
pomalu besedou u cimbálu dostaneme k folkloru.   
Strhující rytmus plný vášně přináší v sobotu večer 
unikátní projekt Gipsy way Pavla Šporcla a slovenské 
romské muziky. Vedle cikánské, maďarské a rumunské 
lidové hudby zazní na koncertě i známé skladby vážné 
hudby, to vše chvílemi ještě okořeněno trochou jazzu. 
Poděkování a vlastní slavnostní svěcení pramenů bude 
probíhat v neděli, kdy se celá slavnost přesouvá do 
roviny duchovní. Po slavnostní mši svaté se krojovaný 
průvod s knězem vydá na cestu po jednotlivých pra-
menech, u kterých se mezitím zpívá a hraje, a tím jsou 
vlastně připomínány a oslavovány. Průvod se  zastaví 
u fresky Cyrila a Metoděje umístěné na fasádě Jurkovi-
čova domu, kde si připomeneme jedinečný odkaz  kul-
turního a duchovního dědictví Luhačovic, který nám 
zde zanechali naši předkové. Poslední zastavení prů-
vodu je u kaple svaté Alžběty, ve středu lázní. Už svým 
zasvěcením patronce chudých a nemocných, svaté 
Alžbětě, byl předurčen kapli její mimořádný duchovní 
význam při léčení, což dokazují i mnohé obrazy věno-
vané z vděčnosti za uzdravení. Dobové kroniky ovšem 
zmiňují ještě jeden velmi pozoruhodný účel této, dnes 
ve srovnání s ostatními stavbami, malé, skromné 
kapličky. Hlas zvonu z kaple, který se podle dobových 
kronik linul údolím, označoval začátek a konec lázeň-
ských procedur. Bohužel hlas zvonu za 1. světové války 
utichl (byl zabrán pro válečné účely) a již se jej nepoda-
řilo obnovit. Při letošním Otevírání a svěcení pramenů 
ve dnech 10.–12. května máme záměr zvon určený 
kapli svaté Alžběty slavnostně posvětit a do konce 

Rozpočet pro rok 2013 byl schválen na jednání Zastu-
pitelstva města Luhačovice dne 14. 3. 2013. V roce 
2013 došlo na základě změn zákona o rozpočtovém 
určení daní k navýšení daňových příjmů města o cca 
9,5 mil. Kč, na druhé straně došlo ke snížení příjmů 
z důvodu zrušení dotace ze státního rozpočtu na škol-
ství a  příspěvku od obcí na úhradu poměrné části nein-
vestičních nákladů za žáky z okolních obcí, kteří nav-
štěvují Základní školu v Luhačovicích. Z rozpočtových 
příjmů města jsou fi nancovány příspěvkové organizace 
města: MŠ Luhačovice, ZŠ Luhačovice, TS Luhačo-
vice, MěDK Elektra Luhačovice, Sportovní centrum 
Radostova Luhačovice, DDM Luhačovice a organizač-
ní složka Městská knihovna Luhačovice. Dále městské 
části Polichno, Řetechov, Kladná Žilín, jednotky požár-
ní ochrany, městská policie, provozní výdaje městského 
úřadu, fi nanční příspěvky, granty sportovním a spole-
čenským organizacím a investiční akce města.  

Schválený rozpočet pro rok 2013 v tis. Kč
Příjmy 107 322
daňové příjmy 63 806
nedaňové příjmy 16 963
kapitálové příjmy 3 232
dotace 23 321
Výdaje 102 207
běžné výdaje 85 738
kapitálové výdaje 16 469
Saldo 5 115

V rámci kapitálových výdajů město v roce 2013 prove-
de tyto investiční akce: „Zateplení MŠ Luhačovice“, 
„Technologické centrum“, „Informační vyrozumívací 
a varovný systém“. Bude se spolupodílet na výstavbě 
mostu a zastávek v městské části Polichno, dále bude 
zahájena rekonstrukce ul. Dr. Veselého. Ve schváleném 
rozpočtu je zapracováno prozatím fi nancování pouze 
projektové dokumentace ul. Dr. Veselého. Provozní 
výdaje města včetně provozních výdajů  příspěvkových 
organizací, organizační složky, městské části Polich-
no, Řetechov, Kladná Žilín, jednotek požární ochra-
ny, městské policie a příspěvků na sportovní, kulturní 
a společenskou činnost občanských a jiných nezisko-
vých organizací jsou součástí běžných výdajů města.  
Rozpočet 2013 je schválený s úsporou 5 115 000 Kč. 
Finanční prostředky ze salda rozpočtu na rok 2013 
a  fi nančních rezerv minulých let budou v průběhu roku 
použity na dofi nancování dalších investičních akcí, na 
které město podalo žádosti o dotace. V případě schválení 
dotací městu Luhačovice budou investiční akce zařaze-
ny do rozpočtu pro rok 2013. V rámci fi nancování město 
v roce 2013 splatí další část úvěru ve výši 6 mil. Kč.

Alena Ehrenbergerová

Schválený rozpočet pro rok 2013

Vážení spoluobčané,
věřím, že nás paní Zima defi nitivně opouští a první 
jarní paprsky slunce dodávají každému z nás novou 
sílu do dalších dnů. Letošní zima byla poměrně 
náročná, což nakonec zjišťujeme na stavu našich 
komunikací. Velký jarní úklid, který technické služ-
by provádějí, tak bude daleko náročnější a možná 
také o něco delší než obvykle. Rozhodně nejsem 
zastáncem volání po návratu starých pořádků 
a činností. Přesto jsem přesvědčen, že uklidit si 
před svým vlastním prahem či domem je normální 
a lidské. Vím, že mnozí z vás namítnou – já platím 
řádně daně, tak ať se město stará. Je to sice pravda, 
ale pak nelze protestovat a být nespokojen s tím, 
že se na moji ulici nebo lokalitu dostane až v urči-
tý okamžik. Chtěl bych vás všechny proto požádat 
a poprosit, pokud je to ve vašich silách, abyste 
pomohli s jarním úklidem města tak, aby se naše 
krásné lázeňské městečko co nejdříve zbavilo těch 
negativních pozůstatků zimy. Předem vám všem, 
kteří si pro tuto činnost najdete chvilku, děkuji.
Jaké zásadní změny Luhačovice tento rok čekají 
a na co je nutné se připravit? Tou první je skuteč-
nost, že naše technické služby převzaly i údržbu 
celého lázeňského areálu. Slibujeme si od toho, že 
dojde nejen k jednotné údržbě, ale také ke sjednoce-
ní rukopisu vzhledu na celém území našeho lázeň-
ského města. Před dvěma týdny byl také schválen 
rozpočet města, který počítá, mimo běžných výda-
jů, s investičními akcemi. Kromě celé řady z nich 
se také připravuje velký projekt s akciovou společ-
ností Lázně Luhačovice. Je jím rekonstrukce ulice 
Dr. Veselého a dále pak pokračování úprav celého 
lázeňského areálu. Tento projekt v celkové výši 
115 milionů korun je však velmi komplikovaný 
a jeho realizace bude velmi náročná. Pokud se 
podaří prokousat všemi byrokratickými nástraha-
mi, chtěli bychom jeho realizaci spustit v polovině 
září letošního roku s tím, že hlavní práce by měly 
být dokončeny do května roku 2014 a celá akce pak 
do konce roku 2015. Velkým problémem se stále 
ukazuje v Luhačovicích doprava, především pak 
parkování. Neustálý nárůst automobilů nás tak 
nutí přijímat někdy i nepopulární opatření, která 
jsou však jedinou cestou, jak zajistit normální prů-
jezdnost městem. Dojde proto k některým úpra-
vám v ulicích Solné, Nádražní a v Pražské čtvrti. 
Zásadní změny v ulici Družstevní a vůbec v dolní 
části města jsou však natolik náročné a složité, 
že než budou spuštěny, musí se opravdu velmi 
důkladně připravit a načasovat.
Milí spoluobčané, máme před sebou další lázeň-
skou sezonu v Luhačovicích. Zdá se mi, že nebu-
de vůbec jednoduchá. Citelný propad lázeňských 
hostů pociťují všechny subjekty již nyní a vyhlídky 
zatím nejsou nijak povzbudivé. Změny úhradové 
vyhlášky významně dolehnou na každý podnika-
telský subjekt, tedy nejenom na samotné lázeňské 
společnosti. Věřím však, že tato situace nebude 
dlouho trvat a že se hosté a návštěvníci našeho 
lázeňského města zase ve větším počtu začnou do 
Luhačovic vracet.

Krásné a slunečné první jarní dny vám všem přeje
PhDr. František Hubáček, váš starosta

roku 2013 po nezbytných úpravách zavěsit a ukončit 
rok 2013, který by měl znamenat návrat k duchovním 
tradicím nejenom v Luhačovicích, mohutným hlasem 
obnoveného zvonu.
Po duchovních zážitcích jsou v hlavním nedělním 
odpoledním programu připraveny dětské i dospělé 
folklorní soubory, přinášející radost, tanec, zpěv, pes-
trost krojů a především kvalitní umělecký výkon.
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Zprávy z 3. schůze Rady města 

Luhačovice konané 19. 2. 2013

RML schválila podání žádosti o dotaci v rámci 8. výzvy 
MAS Luhačovské Zálesí, o. p. s., Priority 2, FICHE 
VII – Zvýšení kvality občanského vybavení a služeb 
v obcích na projekt Víceúčelový areál Polichno.
RML doporučila ZML schválit zřízení věcného břeme-
ne na části pozemku parc. č. 2443/4 k. ú. Luhačovice 
v majetku města pro umístění zařízení distribuční sou-
stavy – realizované pod názvem „Luhačovice, Uhersko-
brodská, kab. NN“, spočívající v umístění nového zemní-
ho vedení NN ve prospěch fi rmy E-ON Česká republika, 
s. r. o., za jednorázovou úplatu 500 Kč + příslušné DPH. 
(Jedná se o pozemek – chodník před objektem Lesů ČR 
v ulici Uherskobrodská.) 
RML souhlasila s uzavřením dohody o umístění 
reklamní vitríny na zdi na pozemku města parc. 
č. 690/6 za cenu 3650 Kč/rok včetně DPH s TEKOO 
REALITY, s. r. o., Na Dědinách 733/22, 141 00 Praha 
4. (Vedle restaurace U Šímů.)
RML schválila zveřejnění záměru města směnit část 
pozemku parc. č. 892/2 o výměře cca 125 m2, část pozem-
ku parc. č. 898/4 o výměře cca 38 m2 a část pozemku 
parc. č. 904 o výměře 4 m2 k. ú. Polichno za část pozemku 
st. pl. 133 o výměře cca 5 m2 k. ú. Polichno za podmínky 
úhrady doplatku za rozdíl ve výměrách směňovaných 
pozemků a úhrady nákladů spojených s převodem. (Jed-
ná se o směnu části pozemků v majetku města v místní 
části Polichno u domu č. p. 65.)
RML doporučila ZML schválit uzavření Dohody 
o společném postupu přípravy a realizaci stavby „Sil-
nice II/492, II/493: Pozlovice – Luhačovice“ mezi 
městem Luhačovice, Zlínským krajem a Ředitelstvím 
silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací.

RML doporučila ZML schválit poskytnutí dotací, 
peněžitých a věcných darů fyzickým nebo právnic-
kým osobám a jejich zařazení do rozpočtu na rok 
2013, včetně příslušných smluv k těmto schváleným 
dotacím, peněžitým a věcným darům fyzickým nebo 
právnickým osobám.
RML vzala na vědomí rozpočtový výhled na období 
let 2013–2024 a doporučila ZML schválit rozpočtový 
výhled na období let 2013–2024.
RML vzala na vědomí návrh rozpočtu na rok 2013 
a doporučila ZML jeho schválení. 
RML vzala na vědomí informaci o zřízení účtu u ČNB.
RML doporučila ZML schválit směnu části pozemku 
parc. č. 892/2 o výměře cca 125 m2, části pozemku 
parc. č. 898/4 o výměře cca 38 m2 a části pozem-
ku parc. č. 904 o výměře 4 m2 k. ú. Polichno za část 
pozemku st. pl. 133 o výměře cca 5 m2 k. ú. Polichno 
s podmínkou úhrady doplatku ve výši 30 Kč/m2 za 
rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků a úhrady 
nákladů spojených s převodem. (Jedná se o směnu 
části pozemků  v místní části Polichno.)
RML doporučila ZML schválit likvidaci majetku města dle 
předložených návrhů likvidační a škodní komise a uložit 
vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.
RML schválila zveřejnění záměru města nabýt do 
vlastnictví bezúplatně formou daru pozemek parc. 
č. 2434/8 k. ú. Luhačovice o výměře 254 m2. (Jedná 
se o pozemek, který je součástí asfaltové komunikace 
v oblasti Ovčírna.) 
RML souhlasila s podáním žádosti Technickými služ-
bami Luhačovice, příspěvkovou organizací, o přidělení 
8 pracovníků na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce 
ČR, krajské pobočky ve Zlíně.
RML schválila výpověď z nájmu bytu 3+1 v domě č. p. 
865, v majetku města Luhačovice, podle § 711 odst. 
2 písm. b) občanského zákoníku, z důvodu hrubého 
porušování povinností nájemce, a to pro neplacení 
nájemného a úhrad, za plnění poskytované s užívá-
ním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního 
nájemného bez náhrady. Výpovědní lhůta u výpovědi 
z nájmu bude tříměsíční s tím, že nájem bytu bude 
ukončen ke dni 30. 6. 2013.

Dotace, peněžité dary, granty, příspěvky 

poskytované městem Luhačovice v roce 2013

Změna termínu schůze Rady města Luhačovice z 4. 6. 
2013 se mění na 28. 5. 2013.

Zprávy ze 4. schůze Rady města 

Luhačovice konané 5. 3. 2013

Důvod, komu  v tis. Kč
Tělovýchovná činnost 
Fotbalový klub Luhačovice 295
TJ Slovan Luhačovice 355
J. Čech, Luhačovice, závody ve skicrossu 15
TJ Sokol Luhačovice 470
World Association of Karate Jutsu 5
D. Slovák, Luhačovice - běh Kerteamu 1
S. Duháň, Luhačovice, závod horských kol 10
Fotbalová akademie Luhačovice 5
Tenisový klub 2000 Luhačovice 135
Celkem 1 291
Kulturní činnost 
Lázeňská kolonáda, o. p. s. - Festival Janáček a Luhačovice, 22. ročník 15
Lázeňská kolonáda, o. p. s. - Kolonádní koncerty 2013 150
Dívčí saxofonový orchestr Luhačovice 25
Folklorní festival 95
Smíšený pěvecký sbor Leoše Janáčka 25
Muzeum JV Moravy 15
LUHOvaný Vincent  - IV. ročník festivalu 10
Luhačovický okrašovací spolek CALMA 5
Občanské sdružení Leluja  3
Sokolka žije 2013 10
Ochotnické divadlo „Jednou za rok?“ 5
Akademie Václava Hudečka, XVII. ročník   50
Občanské sdružení Divadelní Luhačovice 45
Občanské sdružení Literární Luhačovice 10
Malé Zálesí Luhačovice 150
Koncert Hradní stráže 20
Celkem 633
Záležitost církví 
Římskokatolická farnost Luhačovice - zvon do kaple svaté Alžběty 30
Projekt „Otevřené brány“  40
Celkem 70
Školství 
Základní umělecká škola Luhačovice 10
Univerzita T. Bati ve Zlíně, Cena Salvator 5
Celkem 15
Zájmová činnost 
Junák - Svaz skautů a skautek ČR, Luhačovice 10
Výstava modelové železnice - Jan Semela 5
Sbor dobrovolných hasičů Luhačovice 30
Myslivecké sdružení Luhačovice 10
Český svaz včelařů Luhačovice 5
Spolek aktivních seniorů Luhačovice 8
JAWA CLUB Luhačovice - 6. sjezd a výstava 2013 v Luhačovicích  7
Celkem 75
Sociální péče, domovy důchodců, zdravotnictví 
Charita Svaté rodiny Luhačovice 202
Svaz tělesně postižených Luhačovice 8
Mgr. Klára Masařová - canisterapeutická činnost pro seniory 5
Domov pro seniory Luhačovice 9
Český klub nedoslýchavých HELP  2
Domov pro seniory - Loučka 2
Nadace pro transplant. kostní dřeně 3
Dary obyvatelstvu při narození dítěte 90
Středisko rané péče EDUCO  3
Celkem 324
Ochrana památek 
RMPZ 10
Celkem 10
Členské příspěvky 
SMO, SLM 29
Členský příspěvek APSS ČR 2
Sdružení obcí Střední Moravy 22
Mikroregion Luhačovské Zálesí 34
Centrála cestovního ruchu 20
Reg. agentura pro rozvoj Stř. Moravy 16
Luhačovské Zálesí, o. p. s. 1
České lázně - salóny Evropy 26
Inv. příspěvek Mikroregionu Luhačovské Zálesí 9
Celkem 159
Celkem 2 577

k hotelu Ambra bude zákaz zastavení.
•  Bílá čtvrť – bude zrušeno placené parkování prostřed-

nictvím parkovacího automatu a v celé ulici bude 
povoleno placené parkování na základě parkovacích 
karet typu E, které si budou moci návštěvníci zakou-
pit v Městském informačním centru Luhainfo.

•  Pražská čtvrť (ul. Betty Smetanové) – změna směru 
– zjednosměrnění ulice, z ul. L. Janáčka k léčebnému 
domu Vítkov, dále směrem k Holubyho ulici.

•  Zpoplatnění parkování na parkovišti v ul. Nádražní 
u mostu k Alfa marketu prostřednictvím parkovacího 
automatu.

Studenti učili vařit studenty

V rámci dlouhodobé spolupráce a projektů přijela skupin-
ka šesti studentů a učitelů z dánského města Skive, v rámci 
praktického vyučování, do Luhačovic. Po celý týden je hos-
tila Střední odborná škola v Luhačovicích, která jim kromě 
praxe zajistila bohatý kulturně společenský program.
„Studenti ze Skive technical institute u nás pobývali od 
neděle 3. března. Chtěli jsme, aby byl jejich program co 
nejpestřejší. Poznali naši školu, lázně, setkali se se staros-
tou města. Navštívili muzeum J. A. Komenského v Uher-
ském Brodě. V jednom pracovním odpoledni učili dánské 
studenty naši žáci připravit české jídlo, na programu byla 
svíčková. Ve druhém odpoledni učili dánští studenti ty 
naše přípravě typického dánského jídla, které se skládalo 
z brambor, speciálních sladkých brambor, kořeněného 
mletého masa, červeného zelí a čokoládového dezertu,“ 
uvedla Jana Šuráňová, zástupkyně ředitele Střední odbor-
né školy Luhačovice. Dánští studenti a učitelé si zázemí 
střední odborné školy velice pochvalovali a už teď plánují 
další spolupráci. „Máme spoustu zážitků, celá oblast je 
úplně úžasná. Vaše střední škola vyšla našim studentům 
ve všem vstříc. Vždycky jsem si myslel, že Česká republika 
je hlavně Praha a pak také možná Karlovy Vary nebo Český 
Krumlov. Jsem nesmírně rád, že jsem poznal vaše město 
a určitě se sem s manželkou vrátím na letní dovolenou,“ 
dodal s úsměvem Allan Borup Hejndorf, učitel Skive tech-
nical institute. Olga Skovajsová

DDM Luhačovice otevírá nový 

zájmový kroužek agility

Od března 2013 nabízíme majitelům psů kynologickou 
disciplínu agility. Agility nabízí občanům zajímavou spor-
tovní činnost. Ve světě i u nás se agility nejvíce věnuje dva-
nácti- až osmnáctiletá mládež a má v ní úspěchy. Oslovuje 
také dospělé. Je přitažlivá i pro to, že není tolik fi nančně 
a fyzicky náročná. Starosta města Luhačovice PhDr. Fran-
tišek Hubáček nám vyšel vstříc a k výcviku doporučil trav-
natou plochu v areálu SC Radostova – bývalou střelnici. 
Tato plocha je udržovaná, bezpečná a postupně bude oplo-
cena a vybavena vybavením důležitým pro přípravu psovo-
dů i psů. Agility poskytne psům různých velikostí možnost 
zvykat si na sebe pomocí hry, umožní psu i člověku zvýšit 
si zábavnou formou kondici. Sportovní práce se psem také 
pomůže formovat osobnost psovodů, přitáhne pozornost 
nových zájemců. Výcvik agility potřebuje trpělivost, vytr-
valost, sebeovládání, hlubší porozumění a pravé chápání 
živého tvora. Pes se učí hbitosti, poslušnosti, nebojácnosti 
a dalším vlastnostem upotřebitelným v běžném denním 
životě. Budeme organizovat intenzivní tréninky a po poří-
zení všech překážek také neofi ciální závody. Žáci i dospělí 
budou mít možnost se seznamovat s výcvikem psa a zdo-
konalovat se v něm, seznamovat se s předpisy o ochraně 
i způsobech chovu i péče o psa. Budou se potkávat s lid-
mi stejného zájmu a vyměňovat si zkušenosti. Tyto rady 
a znalosti i dovednosti budou nejen cennou zkušeností, ale 
také radostí nebo základem pro účast na závodech  agili-
ty. Kroužky vedou tři zkušení amatérští instruktoři agility. 
Spolupracujeme s instruktorkami agility.
Poděkování patří za součinnost městu Luhačovice, Josefu 
Zichovi, Kloboucké lesní, s. r. o, Technickým službám, SC 
Radostova, Františku Škodovi, Pavlu a Josefovi Živnéřovým, 
Antonínu Kociánovi, Bedřichu Semelovi. Ještě se můžete 
přihlásit osobně v DDM nebo telefonicky. Bližší informace: 
www.ddmluhacovice.cz, Agility DDM Luhačovice.
 Eva Tomalová

Od 1. 5. 2013 dojde k následujícím změnám v doprav-
ním značení na místních komunikacích:
•  Ul. Solné – v horní části ulice od vily Semtín směrem 

Upozornění občanům
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Knihovna v březnu

V prvním březnovém týdnu proběhlo v prostorách dět-
ské půjčovny Okrskové kolo recitační soutěže. Děti při-
jely z šesti škol, takže volba vítěze byla náročná. Za prv-
ní stupeň (2. až 5. třídy) vybojovali první místo Ondřej 
Pavelka ze Slopného a Natálie Janečková z Biskupic. 
Za druhý stupeň (6. až 9. třídy) vyhráli Barbora Otá-
halová z Vizovic a Milan Slovák z Luhačovic. Ve středu 
13. 3. jsme se mohli naposledy přivítat s Ivou Matyá-
šovou na besedě Probuzení síly nitra a odvahy, čímž 
zakončila cyklus přednášek o Feng shui. Z dalších akcí, 
které proběhly v březnu, bych ráda vzpomněla před-
nášku Mgr. Davida Valůška, jenž hovořil o genealogii. 
Svou přednášku obohatil vlastní prezentací. Paní Marie 
Heralecká si připravila besedu na téma Co nás nejvíce 
zajímá o příčinách nemocí. V dubnu se chystáme na 
každoroční Noc s Andersenem.
Srdečně vás zveme 22. 5. v 18.00 hod. na besedu 
se Standou Motlem, kterého můžete znát z rozhlasu 
i televize, zejména z pořadu Stopy, fakta, tajemství. 
Přenáška má název Vlak do pekla. V roce 1943 se chys-
tá další transport Židů, čeká je cesta do Terezína. Je mezi 
nimi i osmiletý chlapec. Ten má za úkol pronést do vlaku 
značné množství cenností, včetně peněz. Nemá je však 
dobře schované, čehož si všimne jeden německý voják. 
Cennosti mu sice sebere, nicméně zařídí, aby chlapec do 
transportu nešel. Začíná boj o chlapcův život. Skrývá se 
po konspiračních bytech a nakonec se dostane až na Vse-
tínsko, kde se ho ujmou řádové sestry. 
Po více než padesáti letech se chlapec, nyní zralý muž, 
Alfred Ševčík, vydává po stopách svých někdejších 
zachránců. Přednášku bude doplňovat fi lm. Vstupné 
je dobrovolné! Sledujte naše webové stránky www.
knihovna-luhacovice.cz, kde získáte všechny informace 
o dění v knihovně. Milana Mikulcová

jiný a já se mohu věnovat svým vědeckým zájmům. 
Ale ještě k vaší otázce, jak hluboko se dá dopátrat. Nej-
starší dochovaná matrika na našem území byla vedena 
od roku 1531 v Jáchymově, obecnější rozšíření ovšem 
nastalo až před polovinou 17. století. A to je také obvyk-
lá hranice, k níž se dá při hledání vlastních předků 
dobrat. Hlouběji vedou souvislé stopy většinou pouze 
u šlechtických rodů, ale zklamu většinu čtenářů, pro-
tože takové štěstí, aby objevili svou rodovou spřízně-
nost se šlechtou, naprostá většina z nich mít nebude.

vytipovat vhodné archivní fondy, kde mohou pátrat. 
Luhačovice mají u nás samozřejmě uloženy dokumenty 
z činnosti obecního, později městského úřadu, nejrůz-
nějších škol, četnické stanice, římskokatolického farní-
ho úřadu a dalších organizací. Vůbec nejstarší archi-
válií vztahující se k Luhačovicím, uloženou v našem 
archivu, je pergamenová listina z roku 1736 o prodeji 
mlýna na Pradliskách Václavu Hrbáčkovi.
Pátrání v archivech má určitě nějaký řád, jak má 
postupovat například takový zájemce o nějaký doku-
ment z archivu?
Ještě stále si někteří lidé myslí, že archiv je zavřený 
a veřejnosti běžně nepřístupný. Není tomu tak. Archiv 
slouží veřejnosti stejně jako knihovna či muzeum. Pro 
badatele máme otevřeno každé pondělí a středu od 
7 do 16 hodin, kdy u nás může každý studovat. Nejprve 
si zájemce vyplní tzv. badatelský list, do nějž mu budou 
zapisovány údaje o archiváliích, které si vyžádal. Je to 
výborná pomůcka pro toho, kdo přijde třeba za rok 
znovu a má zájem o stejné archiválie jako posledně 
a nepoznamenal si údaje o jejich uložení. Po vyplnění 
badatelského listu vysvětlí návštěvník archivu, co by 
ho zajímalo, jaké informace hledá a obsluha se mu 
bude snažit pomoci s orientací při vyhledávání. Pokud 
tomu nebrání nějaké zákonné či technické překážky, 
dostane pak na stůl složku s archiváliemi a může začít 
studovat. Výhodou v našich archivech je, že náš zákon 
umožňuje badatelům, aby si pořizovali reprodukce 
dokumentů, obvykle digitálním fotoaparátem. Napří-
klad v Rakousku nic takového dovoleno není.
Máte některé dokumenty již digitalizovány, případně 
uvažujete o digitalizaci některých dokumentů a jejich 
zveřejnění?
Digitalizace je samozřejmě v současnosti velké téma 
v našich archivech. Prozatím se pozornost Moravské-
ho zemského archivu v Brně, pod nějž patříme, sou-
středí na nejvíce využívané dokumenty, kterými jsou 
matriky. Probíhá jejich intenzivní digitalizace a jsou 
postupně zveřejňovány na portálu www.actapublica.
eu. Náš archiv momentálně připravuje rozsáhlý pro-
jekt ve spolupráci se statutárním městem Zlín, v jehož 
rámci by mělo být zdigitalizováno kolem padesáti tisíc 
fotografi í z baťovské éry a další archiválie. Digitalizaci 
se rozhodně nebráníme, ale je vždy třeba do podobných 
projektů vstupovat s dalšími subjekty, které zajistí jeho 
fi nancování. My jsme schopni nabídnout dokumenty 
k digitalizaci a odborné zázemí pro přípravu a násled-
né prezentování digitálních reprodukcí archiválií.
Lidé v dnešní době často hledají své kořeny a předky. 
Je to určitě velmi složitý postup a proces, vyžadující 
spoustu času, mohl byste našim čtenářům, kteří chtějí 
hledat své předky poradit jak postupovat?
Odpověď na vaši otázku by vystačila na mnohadílný 
seriál. Ostatně, jak komplikované, ale také zábavné 
a vzrušující je pronikání do tajů rodové minulosti, 
názorně ukazuje televizní seriál Tajemství rodu. Pro 
úplný začátek rozhodně doporučuji včas oslovit všech-
ny dosud žijící blízké příbuzné, kteří mohou výrazně 
pomoci s rozkrýváním rodového stromu v několika 
posledních generacích. Základním zdrojem informací 
jsou pak již zmiňované matriky. Za jakousi vyšší školu 
rodokmenu pak můžeme považovat využívání dalších 
zajímavých informačních zdrojů, jakými jsou sčítací 
operáty, pozemkové knihy a několik vrstev prame-
nů k odvádění daní, takzvané katastry. Zpočátku se 
zájemci často vylekají, když narazí na neznámá písma, 
němčinu či latinu. Ale není třeba se nechat odradit. 
Znám řadu genealogů, kteří před časem přišli do naší 
badatelny poprvé zcela bez znalostí a dnes se nespo-
kojují s výzkumem vlastního rodu, ale svůj zájem stále 
rozšiřují. Genealogie se často stává vášní.
Určitě se tvořením rodokmenů dlouhodobě zabýváte, dá se 
říct, jak hluboko do historie se dají předkové dopátrat?
Musím se přiznat, že tvorbě vlastního rodokmenu se 
nevěnuji :-). Naštěstí se toho ujal jiný příbuzný, kte-
rému pouze pomáhám, když si s něčím neví rady. Jak 
jsem naznačil v předchozí odpovědi, genealogie člo-
věka dokáže opravdu pohltit a to se samozřejmě nevy-
hýbá ani archivářům. Ti navíc dobře vědí, že existuje 
spousta dalších pramenů kromě matrik, kde lze nachá-
zet podrobnosti o životě vlastních předků, takže by se 
z toho lehce mohlo stát celoživotní výzkumné téma. 
Proto jsem vděčný, že tu práci za mne udělal někdo 

Rozhovor s Mgr. Davidem Valůškem, 

ředitelem Státního okresního archivu Zlín

Nejenom o starých dokumentech umístěných 
ve Státním okresním archivu Zlín, ale i dnes tolik 
populární genealogii (tvoření rodokmenů) jsme 
hovořili s Mgr. Davidem Valůškem, ředitelem 
Státního okresního archivu Zlín, který je umístěn 
na zámku v Klečůvce.
Ve Státním okresním archivu je určitě uložena spousta 
dokumentů, můžete našim čtenářům vaše pracoviště 
trošku přiblížit?
V našem archivu se momentálně staráme o více než pět 
a půl kilometru dokumentů. To je samozřejmě obrov-
ské množství písemností, v nichž se ukrývá netušené 
informační bohatství o dějinách východní Moravy od 
středověku po dnešek. Vůbec nejstarší listina v našich 
depozitářích pochází z roku 1356, ale obecně lze říci, 
že čím starší období, tím méně dokumentů. Ovšem 
práce archiváře začíná ještě dříve, než se dokumenty 
dostanou na Klečůvku. V prvotní fázi kontrolujeme 
úřady a instituce, zda se řádně o dokumenty, které 
u nich vznikají, starají a jestli nedochází k jejich ztrá-
tám. S každým úřadem se také potkáme při takzvaném 
skartačním řízení, kdy rozhodujeme o tom, které doku-
menty mají trvalou hodnotu a budou uloženy u nás 
v archivu a které mohou být zlikvidovány. Archiválie 
pak zpřístupňujeme veřejnosti, zájemci je mohou u nás 
po zpracování studovat.
Pokud bychom zůstali u Luhačovic, máte přehled, jaké 
zajímavé dokumenty z Luhačovic by se daly u vás najít?
Žádný archivář nemůže mít dokonalý přehled o všech 
dokumentech u nás uložených. Při výše zmiňovaném 
množství to není samozřejmě v lidských silách. Dotazy 
a přání badatelů bývají velmi různorodá a v zásadě je 
možné je rozdělit na dvě skupiny. Jedni hledají infor-
mace a doklady, které potřebují pro řekněme praktický 
život. Dohledáváme například ztracená vysvědčení, 
stavební plány, kolaudační rozhodnutí. Ne vždy jsme 
samozřejmě úspěšní, velmi záleží na tom, jak se kon-
krétní úřady staraly o své dokumenty a zda je řádně pře-
daly k nám do archivu. Druhou velkou skupinou bada-
telů jsou zájemci o nejrůznější historická témata, a to od 
středověku až po nejnovější dějiny. U nich se snažíme 

Resort Luhačovice založil novou tradici

V sobotu 16. března podnikatelé z Luhačovic a Pozlo-
vic pod značkou RESORT LUHAČOVICE se záštitou 
obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí 
a městyse Pozlovice založili novou tradici – Luhačo-
vickou zabijačku, jejíž první ročník se konal u Luhačo-
vické přehrady od 10 hodin.
Již od samého začátku začalo proudit ke koruně hráze 
Luhačovické přehrady velké množství lidí, přestože 
pofukoval chladný vítr a během samotného dne se 
vystřídalo pravé „aprílové počasí“. Hlavní parkoviš-
tě bylo již během dopoledne zaplněno a organizátoři 
směřovali desítky aut na přilehlá místa. Řádně vytížený 
byl také minibus, který pořadatelé akce zajistili zdar-
ma a který pendloval v pravidelných intervalech na 
trase Luhačovická přehrada – Luhačovice – Pozlovice 
a zpět.
Návštěvníci měli možnost ochutnat klasické zabijač-
kové dobroty, originální speciality podle místních, 
téměř zapomenutých receptur, jako byl například 
guláš zahušťovaný čerstvým mozečkem, zadělávané 
plněné uši nebo pečené ocásky. Nechyběly ani domácí 
koláče, frgály a Jelínkova slivovice včetně Luhačovic-
ké bylinné, jednoho ze symbolů Luhačovic. Součástí 
zabijačky byli řezníci v akci, soutěže v broušení nožů 
a krájení cibule naslepo pod dohledem gastroexperta 
Mirka Horáka, který se osobně podílel na sestavení 
nabídky Luhačovické zabijačky, a společně s mode-
rátorem Josefem Michálkem, ředitelem hotelu Poho-
da, bavili účastníky akce. Během dne ve vyhřívaném 
stanu hrála cimbálová muzika Strýci a oblíbené trio 
MAMAMU z Komně. Velkým zpestřením bylo rovněž 
vystoupení mladých talentů folklorního souboru Malé 
Zálesí. Mimo zábavu pro dospělé byl připraven i dět-
ský program s atraktivní nabídkou různých stanovišť. 
Za splnění všech úkolů následovala odměna s mož-
ností výhry víkendového pobytu v hotelu Vega. Akci 
podpořila i luhačovická policie, která především zaba-
vila nejmenší návštěvníky ukázkou policejních vozů 
a techniky. V průběhu celého dne měli návštěvníci 
možnost soutěžit o hodnotné ceny, které věnovaly jed-
notlivé hotely, od vstupů do wellness centra, romantic-
ké večeře až po víkendové pobyty. Do soutěže se mohli 
zapojit všichni účastníci zabijačky, kteří vyplnili kupo-
ny s kontaktními údaji. Na akci se přišlo podívat kro-
mě vyznavačů dobrého jídla a pití několik osobností 
a profesionálů z oblasti cestovního ruchu. Akci zaháji-
la starostka městyse Pozlovice Olga Tkáčová společně 
s Tomio Okamurou, zdejším senátorem, který je nejen 
labužníkem, ale i podporovatelem regionální gastro-
nomie. Oba čestní hosté ocenili místní speciality, kva-
litu surovin a i v nepříznivém počasí nadstandardní 
návštěvnost.  Michaela Konečná

Upozornění Českého statistického úřadu

Český statistický úřad organizuje v době od 23. února 
do 12. května 2013 výběrové šetření o životních pod-
mínkách domácností v České republice. Pracovníci 
zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem 
tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení 
s občanským průkazem opravňují k provedení šetření 
nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích 
zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů 
a data jsou důsledně chráněna. Další informace poskyt-
ne vedoucí oddělení terénních zjišťování KS ČSÚ ve 
Zlíně Ing. Barbora Žídková, tel.: 577 004 956.  
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Otevření dětské léčebny Miramonti 

Pro nadcházející sezonu Lázně Luhačovice, a. s., podob-
ně jako v předcházejících letech opět provedly moderni-
zaci svých kapacit. Vzhledem k rostoucí poptávce po 
pobytech dětí s doprovodem bylo rozhodnuto, že bude 
provedena částečná rekonstrukce dětské léčebny Mira-
monti a penzionu Rodina. Cílem bylo zmodernizovat 
část ubytovací kapacity (tj. vytvoření pokojů s příslušen-
stvím) a přizpůsobení služeb právě této klientele. 
Rekonstrukce dětské léčebny Miramonti, která byla 
postavena v roce 1927, se týkala celkem 26 pokojů, což 
je polovina ubytovací kapacity. Jednalo se především 
o vestavby koupelen, úpravy podlah, elektroinstalace 
a doplnění vybavení pokojů včetně obměny nábytku. 
Součástí prací byla i kompletní výměna výtahů. Nově 
byla vybavena restaurace, společné prostory i část zdra-
votního úseku. Provedené změny umožňují v restauraci 
provozovat také denní bar. Samozřejmostí je možnost 
wifi  připojení k internetu nejen ve společných prosto-
rách, ale také přímo na pokojích pro dětské pacienty 
či doprovod a vybavení pokojů moderními televizemi. 
Vzhledem k tomu, že převážná část pacientů přijíždí 
do dětských léčeben za léčbou dýchacích cest (astma, 
alergie, záněty průdušek) naopak nejsou záměrně 
pokoje vybaveny koberci. Záměrem bylo dosažení stan-
dardu tříhvězdičkového hotelu. Obdobné úpravy byly 
provedeny i u 15 pokojů v penzionu Rodina, který leží 
v blízkosti dětské léčebny Miramonti. Rekonstrukce 
byla zahájena 1. 11. 2012 a dokončena byla na konci 
února 2013. Rekonstrukci provedly převážně zdejší 
regionální fi rmy. Celkový rozpočet akce byl 16 mil. Kč. 
Rekonstrukce ubytovací části odpovídá dlouhodobé-
mu záměru zkvalitňovat lázeňskou péči. Po moder-
nizaci kuchyně následovala v roce 2010 kompletní 
úprava zdravotnické části dětské léčebny Miramonti, 
kdy se nové podoby dočkaly prostory pro rehabilitaci 
a inhalatorium. 
Za období od roku 1992 bylo zrekonstruováno a zmo-
dernizováno 17 objektů nákladem cca 53 mil. eur 
z vlastních zdrojů. Olga Skovajsová

ze Slovenska, Německa a Izraele. V roce 2012 využilo 
služeb akciové společnosti asi 350 klientů z Ruska.

Jiří Dědek, obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a. s. 

Rok 2012 z pohledu některých hotelů

Josef Michálek, ředitel hotelu Pohoda, Pozlovice
Z mého pohledu byl rok 2012 velmi rychlý. Hotel 
Pohoda byl uveden do provozu v únoru 2012, takže 
nemohu hodnotit celý rok komplexně.
Rekonstrukci Pohody jsme věnovali celý rok 2011, 
kdy jsme z kapacity 81 lůžek přešli na kapacitu 184 
lůžek ve čtyřhvězdičkovém standardu. Připravili 
jsme pro hosty nabídku, která zahrnuje pobyty jak 
týdenní, tak víkendové (od dvoudenních až po čtyř-
denní pobyty s relaxačními procedurami). Za deset 
měsíců provozu jsme se přiblížili k 30tisícové hranici 
lůžkodnů. Hotel Pohoda má 15 krytých stání v garáži 
a 70 parkovacích míst před hotelem. Restaurace 
hotelu Pohoda je otevřena nejen pro ubytované, ale 
i pro návštěvníky. Počet zaměstnanců je pohyblivý. 
V zimních měsících je to 42 zaměstnanců. V létě přes 
50 zaměstnanců.
Roman Taťák, marketingový manažer hotelu 
Augustiniánský dům, Pražská čtvrť
Augustiniánský dům měl, k našemu potěšení, v roce 
2012 lepší výsledky než v roce 2011. Co se týká obsa-
zenosti, zaznamenali jsme dvacetiprocentní nárůst. 
Celková obsazenost hotelu byla více než šedesátipro-
centní (byly tu silnější i slabší měsíce). Snažili jsme se 
upravit cenovou nabídku skutečné kupní síle na trhu. 
Například jsme oproti předcházejícímu roku zkrátili 
pobyty. Lidé chtějí jezdit opakovaně, a to znamená, 
že k nám jezdí už od dvou nocí. Jsme na trhu třetím 
rokem. Snažíme se oslovit širokou klientelu. Orien-
tujeme se na fi remního zákazníka, na zákazníka, kte-
rý má zájem o svatbu, na zákazníka, který chce přijít 
na wellness pobyt, a především na zákazníka, který 
chce zážitkovou gastronomii v hotelové restauraci 
Symfonie nebo využít služeb wellness centra.
Hotel Augustiniánský dům byl uveden do provozu 
19. března 2010. Disponuje 26 pokoji v pěti kate-
goriích. Kapacita je 50 lůžek a až 8 přistýlek. Hosté 
mohou využít 50 parkovacích míst. Maximální kapa-
cita wellness centra v jeden okamžik je 40 osob. Hotel 
Augustiniánský dům má 44 zaměstnanců, přes sezo-
nu se číslo navýší až na 55 lidí.
Marek Nesázal, majitel hotelu Radun v Bílé čtvrti
Pro hotel Radun byl rok 2012 určitě úspěšný. My jsme 
ho po náročné rekonstrukci otevřeli na konci roku 
2010. V roce 2012 jsme se zabydlovali a hledali si 
místo na trhu luhačovických hotelů. Hostů postupně 
přibývalo a máme z toho velikou radost. Ve srovnání 
s rokem 2011 přibylo asi 50 % hostů. Je potřeba brát 
v úvahu, že Radun měl prvorepublikovu historii pře-
rušenou a my budujeme úplně od začátku. Snažíme 
se oslovit hosty, kteří dokážou ocenit klidovou atmo-
sféru Radunu jako takového a vychutnat si ji. Panuje 
tu genius loci, který má málokterý dům. Hosté u nás 
využívají individuální péči, kterou se jim snažíme 
poskytovat. V roce 2013 budeme určitě pokračovat 
v tom, co se nám osvědčilo. Budou to pobyty orien-
tované nejen na relaxaci těla, ale i duše. Řada našich 
programů je orientována na Tibet. Oblíbené jsou jaz-
zové večery a večery s klavírem. 
Kapacita hotelu je 15 pokojů s 29 lůžky. Restaurace 
má 44 míst. Parkování u hotelu je bezproblémové, 
protože máme zajištěna stání i pro hosty restaurace. 
Hotel Radun má 16 zaměstnanců.

Olga Skovajsová

Luhačovická nádrž prošla i s okolím 

kompletní rekonstrukcí

Kompletní rekonstrukci včetně svého okolí má nyní 
po více než dvou letech za sebou vodní dílo Luhačo-
vice. Státní podnik Povodí Moravy zde provedl řadu 
dílčích akcí v celkové hodnotě zhruba 146,5 milionu 
Kč. Největší z nich bylo kompletní odstranění 295 000 
krychlových metrů sedimentů s vysokým obsahem 
živin pro sinice ze dna vypuštěné nádrže. „Naším 
cílem byla nejen nutná oprava technologií, ale i snaha 
vrátit k nádrži rekreanty, které před letní návštěvou 
odradil masivní rozvoj vodního květu,“ řekl generální 
ředitel Povodí Moravy, s. p., Radim Světlík. 
Podle něj měla těžba sedimentů a následné letnění 
nádrže smysl. Hloubka těžby byla totiž proměnli-
vá a pohybovala se v závislosti na únosném podloží 
od 50 centimetrů až do tří a půl metru. Zárodky sinic 
se přitom vyskytovaly v hloubce asi 15 centimetrů 
a navíc dostalo obnažené dno dvě ozdravné kúry 
v podobě mrazu. „Celková cena díla dosáhla 125 mili-
onů korun, přičemž bylo nutno odtěžit o 60 000 m3  

více než byl původní odhad,“ připomněl generální 
ředitel. V létě 2011 se navíc nádrž po přívalové vlně 
zcela napustila, což znemožnilo pokračování prací až 
do opětovného vypuštění.
Stavbaři nyní dále pracují na korytě Luhačovického 
potoka. V úseku dlouhém 826 metrů, který protéká 
lázeňskou zónou a kolonádou, opraví tři stavítka 
a lokálně odstraní asi 900 metrů krychlových napla-
vených sedimentů. „Popsané práce za více než 2,2 
milionu korun obnoví průtočnou kapacitu koryta 
a za zvýšených průtoků zlepší bezpečnost při manipu-
laci se stavítky,“ uvedl ředitel závodu Střední Morava 
(Povodí Moravy, s. p.) Pavel Cenek s tím, že vše by 
mělo být hotovo do konce dubna.  
Vodohospodáři ještě plánují vybudovat k dalšímu 
zlepšování kvality vody sedimentační nádrže při 
zaústění pravobřežního bezejmenného přítoku do 
vodního díla Luhačovice. Účelem této stavby zhruba 
za 700 000 Kč bude především zamezit usazování 
hlinitých sedimentů a splachů z povodí toku v „Pozlo-
vické zátoce“ vodního díla Luhačovice. Vodní plocha 
východně od intravilánu obce Pozlovice bude rovněž 
plnit ochrannou funkci a zvyšovat také biologickou 
rozmanitost živých organismů na daném území. 
„Odborníci navrhli nádrž průtočnou s  přímým bez-
pečnostním přepadem, projektovaným na stoletý prů-
tok, a s vypouštěcím zařízením, takzvaným otevřeným 
požerákem,“ popsal Pavel Cenek.
V letech 2011 a 2012 využil správce nádrže její vypuš-
tění a provedl několik zásadních oprav a revizí tech-
nologií. Patřila sem také oprava obslužné lávky, revi-
ze vtokového objektu nebo opravy bezpečnostního 
přelivu a zábradlí na koruně hráze. Pracovníci Povodí 
Moravy, s. p., odstraňovali navíc postupně v rámci běž-
né údržby toků nánosy z koryta Luhačovického potoka 
přímo v lázeňském městě. Ze dvou úseků odvezli cel-
kem 1600 m3  sedimentů, které uložili na rekultivované 
skládce komunálního odpadu v lokalitě Loska.
Loni v jarních a letních měsících provedla stavební 
fi rma stabilizaci levobřežních sesuvů poblíž hráze, 
které vznikly na území s velmi nepříznivými geologic-
kými poměry. „Celkové náklady stavby se zde podařilo 
snížit na polovinu a dosáhly 7,7 milionu korun,“ při-
pomněl Radim Světlík. Oprava více než dva kilometry 
dlouhého úseku obslužné komunikace kolem přehra-
dy, poškozeného mimořádnou hydrologickou situací 
v roce 2011, pak skončila 8. listopadu a propojila vod-
ní dílo Luhačovice s okolní dopravní infrastrukturou. 
Na tuto, necelý měsíc trvající, stavbu přispěl dvoumi-
lionovou dotací Zlínský kraj. 
Na konci roku 2012 přišla na řadu trojice dalších plá-
novaných prací, celkem za 2,5 milionu korun. Výmě-
nu osvětlení na hrázi za nejnovější úsporná svítidla 
doplnila oprava vlnolamu, jehož konstrukci pracov-
níci dodavatele očistili tlakovou vodou a po natažení 

Lázně Luhačovice, a. s., v číslech

Po celý rok 2012 se začaly projevovat změny vyvolané 
připravovaným indikačním seznamem, který vstoupil 
v platnost 1. 10. 2012. To nás velmi ovlivnilo v rámci 
léčebných pobytů plně nebo částečně hrazených zdra-
votními pojišťovnami ČR. V ostatních segmentech 
nedošlo ani k nárůstu, ani k poklesu. U českých samo-
pláteckých klientů i u zahraničních klientů jsme zůstali 
na srovnatelných číslech s rokem 2011. Ovšem celkově, 
jako fi rma, máme pokles asi o 6,5 % u pobytových dnů 
a o 5 % klientů, kteří k nám v roce 2012 přijeli.
V rámci segmentu samopláteckých pobytů to s ohledem 
na rostoucí konkurenci považujeme za mírný úspěch. 
Jsou to hotely a penziony, které v minulých letech vzni-
kaly a v roce 2012 byly otevřeny. Všichni tito konkurenti 
začali shánět obdobnou klientelu, klienty na relaxační 
a preventivní wellness pobyty. Takže to, že v  naší spo-
lečnosti nedošlo k velkému poklesu těchto klientů, 
považujeme za úspěch.
Pro rok 2013 jsme si připravili nabídku, ve které se 
snažíme zdůraznit hostům naši odlišnost od ostatních 
poskytovatelů služeb v Luhačovicích. Garantujeme 
využívání přírodního léčivého zdroje. U nás hosté sku-
tečně dostanou procedury s využitím léčivé vody, kterou 
tady v Luhačovicích máme. Nejde jen o pitnou kúru, ale 
i inhalace a koupele, kdy jsme například v roce 2012 
poskytli celkem 69 000 uhličitých koupelí. To je naše 
odlišnost od ostatních hoteliérů. My i pro samoplátecké 
klienty poskytujme služby léčebného a preventivního 
charakteru. 
V roce 2012 k nám přijelo 28 500 klientů. To číslo je srov-
natelné s předcházejícím rokem. U zahraniční klientely 
byl srovnatelný počet s rokem 2011. Bylo to zhruba 
 10 %, tedy necelé tři tisíce klientů. 90 % zahraničních 
klientů jede jednoznačně za lázeňskou léčbou. Jde 
o 14denní, 3týdenní pobyty, které si hradí sami. Jsou 
to hosté především z Rakouska, ale narůstá klientela 

omítky ošetřili disperzní barvou. Rekonstrukce koru-
ny hráze pak navázala na předchozí opravu obslužné 
komunikace kolem vodního díla. Původní kryt vozov-
ky na hrázi stavbaři vybourali a nahradili jej novou 
obrusnou vrstvou ze živičné směsi z asfaltobetonu.
Vodohospodáři spolu s experty na problematiku tlu-
mení výskytu sinic ve vodě po dokončení všech činnos-
tí věří, že dlouhodobý tlak na vyčištění Luhačovické 
přehrady bude mít efekt. „Dolní a Horní Lhota, Sehra-
dice a Slopné spustily v červnu 2011 kvalitní systém 
čištění odpadních vod za téměř 286 milionů korun, což 
ve svém důsledku na čistotu vody v nádrži Luhačovice 
napomůže dále rozvíjet turistický a lázeňský průmysl 
v regionu,“ uzavřel generální ředitel. 

Gabriela Tomíčková, tisková mluvčí 
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Při Slavnosti ptačích budek si pochutnáte 

i na speciálním „ptačím menu“

Jedinečný projekt Luhačovického okrašlovacího 
spolku Calma se úspěšně rozvíjí. První krmítka 
a budky jsou shromažďovány v Muzeu luhačovic-
kého Zálesí. K výrobě ptačích budek a krmítek byla 
oslovena celá veřejnost. Jsou zde zastoupeny tři 
druhy budek. Schází se tu budky na úrovni recese, 
posledním takovým přírůstkem byla háčkovaná pta-
čí budka, kterou zaslala newyorská výtvarnice. Pak 
jsou to budky špičkového designu, především od 
studentů uměleckých škol. Poslední kategorií jsou 
budky, které vznikly po konzultaci s ornitologem. 
Tyto dřevěné budky se stříškou jsou určeny pro kon-
krétního zpěvného ptáka a splňují všechny normy.
Slavnost Ptačích budek 3.–5. května bude mul-
tižánrovým festivalem. Kromě slavnostního otevření 
Trasy uměleckých ptačích krmítek a budek se budou 
promítat fi lmy s ptačí tematikou. Do akce se zapojili 
i luhačovičtí restauratéři, kteří pro festival chystají 
Ptačí hody. Budou to jídla, u kterých se v názvech 
objevují nějakým způsobem ptáci (upozorňujeme, 
že to nebudou jídla vyrobená ze zpěvného ptactva). 
Dokonce existuje specifi cký pokrm, který je zave-
dený i v bývalých československých (dnes českých) 
normách pro teplá jídla. Je to Luhačovický špaček, 
který byl vymyšlen panem Lukešem v hotelu Alexan-
dria na konci 60. let.
V rámci festivalu bude připraven příjemný, pohodo-
vý večer v luhačovické sokolovně. Okrašlovací spo-
lek Calma už teď připravuje speciální reprezentativní 
kolekci klobouků vyzdobených ptačím peřím, která 
bude k vidění na velkolepé módní přehlídce.

Olga Skovajsová

„Začali jsme léčit celoplošně, což bylo velice 
důležité. Chodily skupiny lidí, které učily včelaře 
správně léčit. Loni jsme k posílení efektu ještě 
přidali kyselinu mravenčí,“ vysvětlil Pavel Horák, 
předseda základní organizace v Luhačovicích.
Začínajícím včelařům pomáhá Zlínský kraj už od 
roku 2006. V letech 2006–2012 je podpořil sou-
hrnnou sumou ve výši 4, 177 milionu korun. 
Celkově bylo podpořeno 491 včelařů, kteří za 
obdržené prostředky pořídili 1 562 nových úlů 
a 1 189 rojů včel. Z toho v roce 2012 bylo Zlín-
ským krajem podpořeno 102 žadatelů. Také dva 
včelaři z luhačovické organizace touto cestou zís-
kali fi nanční prostředky.
„Prioritou je pro nás regionální soutěž Zlatá včela, 
která proběhne 28. dubna v prostorách základní 
školy. Jsme pořadatelé této prestižní soutěže mla-
dých včelařů. V tomto dubnovém víkendu k nám 
přijede na 120 soutěžících a další, asi 30členný 
doprovod. Chceme se organizace zhostit co nejlé-
pe,“ dodal Pavel Horák.

Olga Skovajsová

hem nového rozpočtu. V přátelské atmosféře se pak 
přálo loňským jubilantům k narozeninám. Na závěr 
proběhla rozprava, do které se zapojili i naši hosté 
a přidali pár hřejivých a povzbudivých slov.
,,Přes všechny problémy, které nás provázely, jsem 
přesvědčen, že se nemáme za co stydět. Potvrzují to 
výsledky jak na poli společenském, tak i organizač-
ním a sportovním. Mějme v sobě zdravé sebevědomí. 
Přenášejme sokolské myšlenky na další generace. 
Musí si uvědomit, že Sokol jako takový je jedinečný 
a nemá ve světě obdoby,“ uvedl Petr Mikulec, staros-
ta Tělocvičné jednoty Sokol Luhačovice.
Nově zvolenému výboru přejeme velkou trpělivost, 
odvahu a nadšení, aby i v dalším období naše TJ pat-
řila mezi respektované organizace našeho města.

Taťána Heinzová

Vincent navštíví Luhačovice počtvrté 

Multižánrový festival LUHOvaný Vincent letos 
proběhne od pátku 28. 6. do neděle 30. 6. 2013 
a počtvrté tak obohatí poslední předprázdninový 
víkend v Luhačovicích.
Stejně jako v minulých ročnících i letos je cílem 
festivalu přivést do Luhačovic aktuální a atraktiv-
ní umění. Hlavní část programu se bude odehrávat 
v suterénním prostoru luhačovické sokolovny 
– budou zde probíhat koncerty, audiovizuální pro-
jekce, Slam poetry ad. Scéna Lázeňského divadla 
svá prkna propůjčí jedinečné performanci. Ulice 
opět ožijí uměním site-specifi c čerpajícím z místní-
ho genia loci. Představí se cirkusová, pantomimická 
i loutkoherecká uskupení. Noční produkce Djs budou 
směsicí nejrůznějších nových tanečních stylů a žán-
rů. Jeden koncert se uskuteční i  na venkovním pódiu 
uprostřed Lázeňského náměstí. Ve výtvarné sekci 
přibydou tvůrčí workshopy. Ve fi lmové části progra-
mu se již potřetí zaměříme na české dokumentární 
fi lmy. Projekce budou doplněny besedami s tvůrci 
a tematickými přednáškami. Proběhnou také dvě 
projekce celovečerních fi lmů pod širým nebem 
v letním kině, které bude zřízeno speciálně pro účel 
festivalu na terase městské plovárny. Již tradičně 
v restauraci hotelu Radun přijde na řadu prezenta-
ce současné české literární tvorby a letos také jeden 
komorní recitál. Vynechána nebude ani oblíbená 
nedělní komentovaná prohlídka luhačovické archi-
tektury. Pořadatelem festivalu je občanské sdružení 
Luhovaný Vincent, o. s., jehož vznik iniciovali v roce 
2009 současní i bývalí studenti uměleckých oborů 
středních a vysokých škol původem z Luhačovic 
a blízkého okolí. Hlavní motivací sdružení bylo 
založit v Luhačovicích tradici stejnojmenného mul-
tižánrového festivalu. Jeho první ročník úspěšně 
proběhl na začátku letních prázdnin v roce 2010.
Od roku 2011 Luhovaný Vincent, o. s., organizuje 
před samotným festivalem tzv. Ozvěny LUHOva-
ného Vincenta i v dalších městech a v rámci jednoho 
večera uvádí monotematický program (audiovisual 
nights, vernisáže doprovázené hudbou apod.) a zve 
tak hosty na následující ročník festivalu.

Magdaléna Petráková a Jitka Honajzrová, 
www.luhovanyvincent.cz

Včelaři hodnotili

V neděli 10. března proběhla v salonku kulturního 
domu Elektra výroční schůze základní organizace 
včelařů. V roce 2012 pracovalo v organizaci 41 
registrovaných a 4 neregistrovaní včelaři, 1 včelař 
bez včelstev a kroužek mladých včelařů při základ-
ní škole. Tam docházelo 13 dětí. Členové základní 
luhačovické organizace mají celkem 543 včelstev.
Okresní organizace včelařů hodnotí práci základní 
organizace v Luhačovicích velmi dobře. 
„Okresní organizace Zlín má 21 základních orga-
nizací. Zdravotní stav včelstev, co se týká varoázy, 
je poměrně dobrý. Ze zprávy Státní veterinární 
správy vyplývá, že v současné době v okrese Zlín 
není žádné ohnisko včelího moru,“ vysvětlil Jaro-
slav Studeník, předseda okresního výboru Zlín 
– Českého svazu včelařů.
Ve Zlínském kraji je registrováno 4 700 včela-
řů. V Okrese Zlín 1 116 včelařů, kteří se starají 
o 10 905 včelstev. Loni tato včelstva vyprodukova-
la 27 162 kg medu a 4 435 kg včelího vosku.

Valašská sportovní liga

Ve čtvrtek 14. 3. se uskutečnil v SC Radostova 
v Luhačovicích další turnaj Valašské sportovní ligy. 
V tomto školním roce probíhá již 15. ročník, úlohy 
hlavního pořadatele se zhostila ZŠ Brumov-Bylni-
ce. Do projektu VSL se před patnácti lety zapojilo 
osm škol z okolí: ZŠ Slavičín, Újezd, Nedašov, Vla-
chovice, Brumov-Bylnice, Val. Klobouky, Štítná n/
Vl. a Luhačovice. Každá z uvedených škol v daném 
měsíci zorganizuje soutěž v určitém sportovním 
odvětví tak, aby se v průběhu školního roku těchto 
soutěží mohla zúčastnit družstva chlapců, dívek či 
smíšená a napříč věkovými kategoriemi. Naše ško-
la v rámci VSL pořádá v měsíci březnu každoročně 
turnaj v košíkové starších žáků a v dubnu pak tur-
naj v minikopané starších žáků. Družstvo našich 
chlapců obhajovalo 1. místo v košíkové z loňského 
ročníku. I letos naši starší žáci bojovali natolik 
úspěšně, že se jim podařilo postoupit do semifi nále 
z 1. místa v tabulce, ale bohužel se radovali z bron-
zového postu. Holt v kolektivních sportech, kde se 
hraje s míčem, je štěstí někdy vrtkavé. Přesto jim 
patří dík za vzornou reprezentaci školy a města i za 
krásné umístění.

Mgr. Luďka Mejzlíková, ZŠ Luhačovice

Zahrádkáři už netrpělivě čekají na jaro

Vždy v měsíci březnu se tradičně v hotelu Vltava 
setkávají členové místní organizace zahrádkářů na 
výroční členské schůzi, nejinak tomu bylo i 17. břez-
na. Zhodnotili jsme uplynulý rok, kdy bohužel byla 
velmi špatná úroda švestek, takže pěstitelská pále-
nice spíše zahálela, ale zato moštárna byla v plném 
provozu. Byli jsme rádi, že se schůze zúčastnil 
i pan starosta PhDr. F. Hubáček společně s paní mís-
tostarostkou Ing. Bc. M. Semelovou. Mezi pozva-
nými hosty byl také zástupce územní rady ČZS Ing. 
F. Němeček a předseda základní organizace České-
ho svazu včelařů P. Horák. Doufejme, že už budeme 
moci po dlouhé zimě znovu zvelebovat své zahrady, 
zahrádky, chatky nebo balkony a pomáhat ke zlep-
šení celkového vzhledu našeho městečka.

Zbyněk Lekeš, jednatel ZO ČZS

Valná hromada TJ Sokol

Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokola Luhačo-
vice se konala na domácí půdě v sokolovně v pátek 
15. 3. 2013. Výbor Sokola přivítal přítomné hosty 
a členy tělocvičné jednoty. Zhodnotil uplynulý rok 
po stránce sportovní i společensko-kulturní. Dále 
proběhly volby do výboru TJ Sokol. Členové obce 
sokolské byli seznámeni s hospodařením a návr-

Krajský přebor
Kolo Datum Kde Zač. utkání Odjezd Soupeř
18. So 6. 4. D 15.30  Vlachovice
19. So 13. 4. V 16.00  Holešov
20. So 20. 4. D 16.00  Slušovice
21. So 27. 4. V 16.00  Chropyně
22. So 4. 5. D 16.30  1. Valašský FC

DOROST - Krajský přebor
Kolo Datum Kde Zač. utkání Odjezd Soupeř
18. So 6. 4. D 10.00  Kunovice
19. So 13. 4. V 10.00 8.00 Hulín
20. So 20. 4. D 10.00  Paseky Zlín
21. Ne 28. 4. V 13.30 12.00 Dolní Němčí
22. So 4. 5. D 10.00  1.Valašský FC

ŽÁCI - Krajská soutěž sk. A
Kolo Datum Kde Zač. utkání Odjezd Soupeř
16. Ne 7. 4. D 9.30  11.15  Holešov
17. Ne 14. 4. D 9.30  11.15  Štítná n. Vláří
18. Ne 21. 4. V 9.30  11.15 07 45 Hulín
19. Ne 28. 4. D 9.30  11.15  Juřinka
20. Ne 5. 5. V 9.30  11.15 07 15 Horní Bečva

MUŽI „B“ - III. Sk. B
Kolo Datum Kde Zač. utkání Odjezd Soupeř
18. So 6. 4. D 12.30  Nedašova Lhota
19. Ne 14. 4. V 16.00  Biskupice
20. So 20. 4. D 13.00  Poteč
21. Ne 28. 4. V 16.00  Pozlovice
22. So 4. 5. D 13.30  Rokytnice

FK rozlosovani jaro 2013
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Narození
Tomáš Potocký
Tobias Jan Hrančík
Dominik Sviták
Rodičům srdečně blahopřejeme.

Sňatky
Ondřej Červenka a Veronika Vavrysová
Blahopřejeme.

Výročí narození
František Černoch  87 let
Marie Ponížilová 90 let
Marie Pospíšková 86 let
Anděla Matulová 85 let
Marie Vaculová 80 let
Lubor Vokurka  87 let
František Vajdík 86 let
Ludmila Lysáková 80 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

Úmrtí
Věra Černocká 88 let
František Stolařík 78 let
Jaroslav Procházka 82 let
Ludmila Hlubučková 83 let
František Vajdík 86 let
Jiří Holub 69 let
Vladimír Levek 44 let 
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

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

Vzpomínka
Ve vzpomínkách jste stále s námi. 
Dne 11. 3. uplynuly 2 roky 
od smrti paní Marie Koutné 

a dne 20. 5. to bude již 11 let, 
kdy zemřel pan Zdeněk Koutný. 

S láskou vzpomíná dcera Zdeňka 
s rodinou.

Oznámeni a inzerce

Koupím les s pozemkem, tel.: 603 275 476

Vzpomínka
Dne 17. 4. uplyne 10 let 
od úmrtí pana Josefa Kadlece. 

Stále vzpomíná manželka 
a děti s rodinami. 
Všem, kdo si vzpomenou s námi, děkujeme. 

Vzpomínka
Očím odešel, srdcím zůstal.
Dne 3. 4. 2013 uplynulo pět let 
od úmrtí pana Ladislava Pláška.
S láskou a vděčností stále 
vzpomínají manželka Jaroslava, 
synové Karel, Ladislav a dcera Dagmar s rodinami.
   

Děkujeme za vzpomínku všem, kdo ho znali.

Vzpomínka
Dne 4. 4. 2013 vzpomene 
10. výročí úmrtí maminky 
paní Svatavy Jahodové 

a dne 30. 5. 2013 vzpomene 
15. výročí úmrtí tatínka 
pana Lubomíra Jahody.

S láskou a úctou vzpomíná 
dcera Svatava s rodinou.

Vzpomínka
Dne 20. dubna 2013 
uplyne 5 let, kdy neočekávaně 
zemřela naše maminka 
paní Božena Semelová.

S láskou vzpomínají dcery s rodinami. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Vzpomeňte prosím s námi 
na naši maminku a babičku 
paní Jarmilu Pančochovou, 
která nás opustila před deseti lety.

Přes všechny životní těžkosti měla vždy pro každé-
ho trpělivost, laskavou radu a úsměv na tváři. 
S úctou a vděčností vzpomínají synové Jaroslav 
a Vladimír s rodinami.

Vzpomínka
Dne 24. 3. 2013 uplynul 1 rok, 
kdy nás navždy opustil manžel, 
tatínek a dědeček pan Evžen Slovák. 

S láskou vzpomínají manželka, syn a dcera. 
Za tichou vzpomínku s rodinou děkuje rodina. 

Podlahářské práce
Parkety, palubovky, PVC, plov. podlahy, 

koberce, broušení, lakování, 
olejování podlah, opravy.
Mobil: 604 664 058
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Stavební fi rma „Poluss“ 
sídlo v Luhačovicích. 
Provádí:  • zateplení bytů

• rekonstrukce bytů

• provedení zámkové dlažby

Mobil: 603 827 853, pevná linka: 577 336 523 

Nechte si na jaře zkontrolovat 
vodu ve svých studních
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. doporučuje svým 
zákazníkům, aby si nechali zkontrolovat vodu ve svých studních 
během jarních měsíců. Zvláště po dlouhém zimním období a tání 
sněhu může dojít ke zhoršení kvality vody ve studni. Voda v sou-
kromých studních nepodléhá žádné pravidelné povinné kontrole. 
V České republice je necelých 10 % obyvatel trvale zásobováno 
vodou z domovních nebo veřejných studní, vedle toho mnoho 
lidí používá vodu ze studní na chatách a chalupách o víkendech 
a dovolených. Mít vlastní studnu je výhoda. Voda je vždy čerstvá 
a nemusí se za ni platit. Má to však také svá „ale“. Není-li o studnu 
pečováno, nemusí být levným zdrojem dobré vody, ale zdrojem 
starostí a zdravotního rizika. Pouze laboratorním rozborem fyzi-
kálně chemických a mikrobiologických ukazatelů, které musí 
splňovat limity dané vyhláškou, se dá zjistit, zda je voda ve studni 
pitná. Na pohled křišťálově čirá voda může v sobě skrývat nebez-
pečí v podobě mikrobiálního znečištění. 
Všechny rozbory provádí zkušební laboratoř akreditovaná 
ČIA č. 1446 MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s., Oddělení kon-
troly kvality vody, e-mail: laboratore@smv.cz.
Kontakty na pracoviště: Laboratoř Olomouc, Dolní novosadská, 
779 00 Olomouc, tel. 585 412 031-32 / Laboratoř Prostějov, 
ČOV Prostějov – Kralický Háj, 798 12 Kralice na Hané, tel. 582 
337 441 / Laboratoř Zlín, ÚV Klečůvka, 763 11 Želechovice 
nad Dřevnicí, tel.: 577 901 654. Zde se domluvíte, kdy si můžete 
vyzvednout připravené lahve (sterilní vzorkovnice), do kterých 
provedete odběr vody z vaší studny. Dozvíte se jak správně odběr 
uskutečnit a kdy je možné vzorky donést. Součástí protokolu 
o zkouškách je také interpretace výsledků a v případě vzorků, kte-
ré překročí hygienický limit, je zákazníkům doporučen i vhodný 
postup řešení pro zlepšení kvality vody.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., 840 668 668, www.smv.cz

V rámci 49. Diabetologického kongresu 
v Luhačovicích 2013

Proběhne ve čtvrtek 18. dubna 
od 10 do 17 hodin ve stanu u pošty 

naproti České spořitelny veřejné 
měření krevního cukru, hladiny 

cholesterolu a krevního tlaku.
Otevření stanu za přítomnosti starosty města 

Luhačovice pana Františka Hubáčka

Ztráty a nálezy 2012 (2013)
říjen: mobilní telefon, fi nanční obnos, listopad: klíče, 
leden: kufr, březen: bunda.
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice.

60. JARNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
O putovní pohár Lázní Luhačovice, a. s. na přehradě v Pozlovicích
Ve dnech 11. – 12. 5. 2013 od 12.00 do 12.00 hod. (24 hod.) 
Startovné činí 700 Kč. Výdej povolenek budezahájen od 13. 4. 
denně na rybářské chatě od 7.00 do 13.00. 

60. JARNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MLÁDEŽE 
V sobotu 4. 5. od 6.00 do 14.00. Startovné: 200 Kč. 
Výdej povolenek  od 14. 4. denně od 7.00 do 13.00, 
v sobotu 4. 5. od 4.30 na rybářské chatě (tel./fax: 577 132 780, 
mob. 737 538 105.)



Středa 3. 4. 19.00
Babovřesky / Komedie ČR 

Sobota 6. 4. 18.00 
Záznamy oper z Metropolitní opery New York 
Don Giovanni / W. A. Mozart         

Neděle 7. 4. 16.00
Croodsovi / Animovaný USA

Středa 10. 4.  19.00
Babovřesky / Komedie ČR 

Neděle 14. 4. 16.00
Jack a obři / Dobrodružný USA

Úterý 23. 4. 19.00
Babovřesky / Komedie ČR 

Pátek 26. 4.  16.00   
Croodsovi / FILMÁSEK / Animovaný USA 
5 vylosovaných vstupenek vyhrává věcnou cenu
            

Program SAS 
2. 4. 15.00  klubovna
 KLASICKÉ CVIČENÍ
9. 4. 15.00  klubovna 
 SPOLEČENSKÉ HRY
15. 4. 8.00  sraz na nádraží 
 DIVADLO /  POPEL A PÁLENKA
17. 4. 12.00  sraz na nádraží  
 VYCHÁZKA NA STARÝ SVĚTLOV
22. 4. 13.55  Hotel Alexandria / 50% SLEVA
 DO WELLNESS CENTRA
30. 4.  15.00  SÁL RONDO MěDK ELEKTRA 
 JARNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
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 kam v Luhačovicích  
Čtvrtek  4. 4.  19.00    
Koncert Věry Špinarové se skupinou Adama Pavlíka
 MěDK Elektra sál Rondo

Pátek 5. 4.  19.00        
Posel z Liptákova / Divadlo DNO Vizovice
 Kino Elektra MěDK Elektra   
Pátek 5. 4. 19.30
Dixieland band Jazzzubs ze Zlína
 Alexandria, night club

Pátek 12. 4.  19.00  Premiéra
Ro©k na vsi/ Divadlo Jednou za rok? Luhačovice
 Kino Elektra MěDK Elektra      
Pátek 12. 4. 19.00   
Krojovaná dechová hudba Mistříňanka z Mistřína / 
Moravské Slovácko
  MěDK Elektra sál Rondo            
Pátek 12. 4. 19.30
Šanson&jazz s Ivou Kevešovou
 Alexandria, night club

Sobota 13. 4.         19.00  
Ro©k na vsi/ Jednou za rok? Luhačovice
 Kino Elektra MěDK Elektra

Sobota 13. 4.  16.00 
Narodil se drak / Míša Růžičková 
15.00 – 15.30 interaktivní program DDM  
 MěDK Elektra sál Rondo            
Neděle 14. 4.        19.00    
Na stojáka / Lukáš „Tydýt“ Pavlásek aj.
 MěDK Elektra sál Rondo            
Sobota 20. 4.    19. 00       
Brouk v hlavě / Divadlo Komenského z Komně
 Kinosál MěDK Elektra   
Středa 24. 4. 15.00
Architekt Dušan Jurkovič a Luhačovice / PhDr. Blanka 
Petráková, přednáška
 Společenský dům, salonek

Pátek 26. 4. 19.30
Abba Revival
 Alexandria, night club

Sobota 27. 4.      19.00     
Komedie / Poprvé vdaná / Tatáňa Medvecká
 Kino Elektra MěDK Elektra      
Úterý 30. 4.   15.00 beseda, 16.00 hlavní program
Jarní setkání seniorů z Luhačovic, Řetechova, 
Polichna a Kladné Žilína 
 MěDK Elektra sál Rondo

Připravujeme: 
Pátek 3. 5.
Divadelní komedie / Tři v háji 

Sobota 4. 5.  
Madam Butterfl y / G. Puccini / záznam opery v kině 

Úterý 14. 5.  
Koncert / Jakub Smolík

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. 4. 2013.

CHARITA SVATÉ RODINY
Od 9.30 do 11.30. Vstup 20 Kč. Denní stacionář 
CHSR, Hradisko 100, Strahov, Holubyho 383
3. 4. STRAHOV/Cesta v Mexickém zálivu, beseda s promítáním 
8. 4. Sváteční slovo/P. Václav Fojtík 
10. 4. STRAHOV/ Sváteční slovo/P. Václav Fojtík 
15. 4. Hedvábná batika, výtvarná dílna
17. 4.  Multifunkční centrum městyse Pozlovice/Bezpečnost 

našich domácností/Bc. Vlastimil Červenka 
22. 4. Zvonkohra, keramická dílna
24. 4. STRAHOV/Trénink paměti
29. 4. Turnaj ve hře Člověče, nezlob se! 
Další informace mobil: 739 344 052, 731 646 717, 
pevná linka: 577 132 363

Kino Elektra
Pátek 5. 4. 19.00, zámek
NOC S ANDERSENEM
Akce proběhne v DDM Luhačovice a Městské knihovně v Luhačovicích. 
Přihlášky předem do 29. 3., poplatek: 30 Kč/osoba/spaní.   
Pondělí 8. 4. 16.00, zámecká zahrada 
(sokolovna při špatném počasí)
SOUTĚŽENÍ S DRÁČKEM FRÁČKEM 
Ekoškolička pro rodiče s dětmi. I vy můžete svou účastí 
podpořit Den Země. 
Středa 10. 4. od 9.00 do 15.00
DEN ZEMĚ - JARNÍ ÚKLID MĚSTA
Úklid předem vytipovaných míst ve městě. I vy můžete akci 
podpořit tím, že provede úklid v okolí svých domů. Sběrný 
dvůr je připraven pro sběr všech druhů odpadů.
Pátek 12. 4. 16.30, SC Radostova
OLD BOY´S  Š.O.F.L.
Přátelský turnaj, bývalých i současných hráčů. 
Počet hráčů: max. 11 / v týmu. Hrací systém 5+1, startovné 
za tým: 200 Kč. Registrace týmů do 5. 4. 
Sobota 13. 4. od 15.00 do 15.30, salonek MěDK Elektra (1. patro)
NARODIL SE DRAK/ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU
Interaktivní hry a doprovodný program ke koncertu. 
Úterý 16. 4. 16.00, zámecké nádvoří
NA KOLE PŘES PŘEKÁŽKY
Bezpečný nácvik a otestování vlastních schopností při 
dovednostní jízdě na kole v zámecké zahradě. Akce pro-
běhne za účasti ředitele dopravního hřiště v Malenovicích 
Zdeňka Patíka. Poplatek: 20 Kč/cyklista. Za deštivého 
počasí se akce přesouvá na úterý 23. 4. od 16.00 hod.
Sobota 20. 4. od 15.00 do 15.30 registrace, 
15.45 start, areál přehrady, CYKLOZÁVODY
Pro všechny od 3,5 – 99 let. Startovné: 50 Kč/závodník. Za 
deštivého počasí akce přesunuta na neděli 21. 4. od 10.00 hod.
Pátek 26. 4. od 16.30, sraz u zámku 
14. VELKÝ SLET ČARODĚJNIC
Čarodějnický poplatek za osobu je 30 Kč + špekáček, chléb 
a pití + tradičně krásně šeredný oděv a make up + nezapo-
meňte čarodějný dopravní prostředek či svého zvířecího 
pomocníka (netopýra, hada, ropuchu…) Ukončení akce cca ve 
19.30 hodin u lyžařské chaty, odkud bude samostatný rozchod 
domů. Z důvodu vysokého počtu účastníků na akci a organi-
zace programu celé akce, doporučujeme rodičům, aby si dozor 
nad svými dětmi během programu i po programu zajistili sami.
Úterý 30. 4. 19.00, zámek, MUZIKOTERAPIE/
ODPOČINKOVÝ HUDEBNÍ PODVEČER
Přihlášky předem do 26. 4. Poplatek za akci: 80 Kč/osoba
KLUB K
X–BOX v Klubu, pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, 
od 14.00 do 16.00 hod., rezervace předem
Pátek 12. 4. od 14.30, „MISTR v X–BOXu“
ve sportovních disciplínách pětiboje. S sebou: pohodlné 
oblečení, chuť soutěžit a dobrou náladu. 
Pro všechny soutěžící budou připraveny ceny. 
Startovné 20 Kč/osoba. Přihlášky předem 11. 3.
AKCE V KLUBÍKU
Program pro maminky s dětmi, 
vždy od 10.00 do 11.00 v klubovnách DDM Luhačovice
16. 4. Výtvarné tvoření, 20 Kč (členové Klubíku), 40 Kč (ostatní)
Beseda s Jitkou Ponczovou a beseda na téma stravování v těhotenství
Další akce, které se budou konat: Jízdy zručnosti pro 4. třídy  
a účast vybraných hráčů ze zájmových kroužků Florbal 2, 
Š.O.F.L. na fl orbalovém turnaji mladších žáků v Želechovicích
Bližší informace najdete na podrobných plakátech 
tel.: 577 131 687, 736 487 999, www.ddmluhacovice.cz

Akce DDM duben

Muzeum luhačovického Zálesí vás zve 
v měsíci dubnu na tyto programy: 
Ve čtvrtek 18. 4. 2013 v 16.00 hodin si přijďte poslech-
nout vyprávění o spletitých osudech panenek z výstavy, 
doplněné promítáním a čtením z knihy Hadrová Ančka
Výstava Hračky ze staré půdy potrvá do 21. dubna 
2013
V sobotu 27. dubna od 15.00 hodin budou zahájeny 
dvě nové výstavy Naši pěvci – Odborná přírodovědná 
ilustrace Pavla Procházky a Příběhy krajiny a malířů 
Luhačovic 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


