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Rekord domu dětí Jawisté v Luhačovicích Výstavba domova pro seniory Rozkvetlé údolí 50. výročí souboru Malé Zálesí

V neděli 8. září se široká veřejnost dočkala v pořadí 
již sedmého veřejně dostupného pramene v Luhačo-
vicích. Za krásného slunečného počasí a doprovodu 
Žesťové harmonie byl slavnostně odhalen pramen 
s názvem Nový Jubilejní, který se nachází se na 
Lázeňském náměstí mezi Společenským domem 
a vilou Alpská růže.
„Chtěli jsme, aby se neříkalo, že lázeňství je v krizi, 
ale že jsme schopni nabízet i nové věci. Ukázat to 
nejsymboličtější, a to je pramen. Chtěli jsme, aby lidé 
měli nové místo kam chodit, o čem se bavit. Chtěli jsme 
vzbudit jejich pozornost. A když vidím, kolik jich tady 
dneska je, tak to všechno splnilo svůj účel,“ vysvětlil 
Eduard Bláha, generální ředitel Lázní Luhačovice, 
a. s.
Pramen Nový Jubilejní byl navrtán v roce 1988, jeho 
vydatnost je 15 litrů za minutu. Tento přírodní léčivý 
zdroj se nachází v hloubce 50,5 metrů a doposud byl 
využíván hosty akciové společnosti Lázně Luhačo-
vice k přírodním minerálním koupelím a inhalacím. 
Nyní je Nový Jubilejní připraven k i k pitné kúře.
Dílo vzniklo podle architektonického návrhu 
manželů Vránových a samotný krystal je počinem 
sochaře Ondřeje Olivy, syna známého sochaře 
Otmara Olivy.
„Dílo takového rozsahu a na tak výjimečném místě 
ještě nemám. Je mi velkou ctí, že jsem se na realiza-
ci mohl podílet. Pro autora je to vlastně tak trochu 
za odměnu, když své dílo může umístit do veřejného 
prostoru, kde se s ním setkávají běžní lidé, kteří třeba 
do galerií nechodí,“ uvedl Ondřej Oliva, výtvarník, 
spoluautor pítka.

Olga Skovajsová

Pramen Nový Jubilejní 
byl slavnostně odhalen

Návštěva první dámy
Dne 4. září 2013 navštívila wellness hotel Augusti-
niánský dům první dáma České republiky paní Iva-
na Zemanová. Ocenila, jakým způsobem se podaři-
lo luhačovickou perlu zrekonstruovat a přeměnit na 
úspěšný wellness hotel, který se úrovní svých služeb 
může rovnat nejlepším hotelovým domům, které při 
svých četných cestách navštívila doma i v zahraničí. 
Ačkoliv se jednalo o krátké zastavení, první dáma si 
prohlédla zrekonstruované prostory státní kultur-
ní památky, včetně zrestaurované kaple sv. Panny 
Marie, která je součástí hotelu. Paní Ivana Zemano-
vá ocenila, jakým způsobem se majitelům podařilo 
propojit historickou budovu s moderním designem, 
ve které Leoš Janáček před více 80 lety napsal Gla-
golskou mši či Lišku Bystroušku. Poté v Restauran-
tu Symfonie ochutnala regionální pokrmy připravo-
vané podle původních receptur. 
„Je pro nás velkou ctí, že paní Ivana Zemanová nav-
štívila náš hotel a ochutnala speciality připravované 
naším šéfkuchařem. Těší nás, že se jí v Augustinián-
ském domě líbilo. Její pochvalná slova jsou pro mě i 
mé kolegy velkým oceněním a současně signálem, že 
jdeme správným směrem,“ upřesňuje Petr Borák, 
majitel hotelu. 

I přes nepřízeň počasí ožily podzimní Luhačovice 
od pátku 13. do neděle 15. září dětským folklorem. 
Pod kolonádou, v sále Rondo a nakonec v neděli i na 
podiu na Lázeňském náměstí mohli diváci sledovat 
dětské folklorní a národopisné soubory Olšavěn-
ka Uherský Brod, Vsacánek Vsetín, Hanýsek Šakvi-
ce, Kuřátka Chrudim, Malé Zálesí Luhačovice spolu 
se zahraničními soubory Perezvony z Ruska, ZPiT 
Trablanka z Polska, DFS Gerulata ze Slovenska 
a Bajnóca z Maďarska. Divákům se představili také 
nejlepší zpěváčci uplynulých ročníků celostátní 
soutěže dětských zpěváků lidových písní Zpěváček 
− Jakub Ošmera z Postřekova, Patrik a Hynek Hra-
dečtí z Domažlic a Nikol Stávková z Hodonína. 
Festival je již od svého vzniku v roce 1992 místem 
setkání dětí z různých zemí světa, místem poznávání 
a udržování lidových tradic, navazování nových přá-
telství, tance, zpěvu a krásných zážitků pro diváky.  

Radost ze zpěvu a tance 
nepokazilo deštivé počasí

Nedělní Lázeňské náměstí bylo plné elegance. 
Okrašlovací spolek Calma pořádal už třetí Klobou-
kový den s Calmou. Kostýmovaná módní přehlídka 
byla zároveň poctou básnířce, pěvkyni, spisovatelce 
a inspirativní ženě Marii Calmě Veselé, manželce 
zakladatele lázní  MUDr. Františka Veselého.
„Je to historicky třetí Kloboukový den. Kostýmů jsme 
napočítali přesně padesát. Jsme rádi, že k našim 
padesáti kostýmům, které jsou součástí našeho šat-
níku, se přidala řada dalších lidí. Přijeli přátelé ze 
Zlína, Ostravy, Uherského Hradiště, Kyjova, Havířo-
va,“ vypočítala Blanka Petráková, ředitelka Muzea 
luhačovského Zálesí a zároveň organizátorka pře-
hlídky. Z Uherského Hradiště přijeli manželé, kteří 
vyhráli v soutěži o nejelegantnější pár.
„Šaty i doplňky jsem koupila v obchodě. Protože se 

Okrašlovací spolek 
Calma se loučil s létem

nám s manželem líbí období secese a přímo s námi 
souzní, tak nemáme problém oblečení využít třeba 
na svatbu známých. Pravidelně v kostýmu jezdíme na 
Otevírání pramenů. Teď jsme velmi šťastni, že jsme 
spolek Calma objevili a můžeme si tak trošku hrát na 
historickou dobu,“ svěřila se paní Dagmar.
Nejelegantnější účastník a nejelegantnější pár získa-
li luxusní večeři v restauraci Racek a Hotelu Radun. 
Kolonádní koncert s doprovodem extravagatního 
dixielandu Jazzzubs navodil na Lázeňském náměstí 
tu správnou atmosféru. Olga Skovajsová
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Zprávy z 15. schůze Rady města 

Luhačovice konané 27. 8. 2013

RML schválila vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí 
grantů města Luhačovice pro rok 2014. 
RML schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě 
uzavřené s GE Money Bank, a. s., Vyskočilova 1422/1a, 
Praha 4, předmětem kterého bude prodloužení doby 
nájmu do 31. 8. 2018.
RML rozhodla na základě doporučení hodnoticí komise 
o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního 
hodnoticího kritéria – nejnižší nabídkové ceny na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Luhačovi-
ce – přechod pro chodce u divadla, silnice II/492“ takto: 
1. Stavba a údržba silnic, s. r. o., Riegrova 817/37, 690 02 
Břeclav, nabídková cena 529 886 Kč bez DPH, 2. 3V&H, 
s. r. o., Neradice 2324, 688 01 Uherský Brod, nabídková 
cena 629 999 Kč bez DPH, 3. Ing. Luděk Čaník, Maršov-
ská 1657, 688 01 Uherský Brod, nabídková cena 658 169 
Kč bez DPH, a pověřila starostu města PhDr. Františka 
Hubáčka podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 
Stavba a údržba silnic, s. r. o., Riegrova 817/37, 690 02 
Břeclav, v souladu s nabídkou uchazeče.
RML schválila převod a sloučení nájemních smluv 
z 12. 12. 1994 a 14. 8. 2013 uzavřených s MUDr. Sylvou 
Krejčí na užívání nebytových prostor o výměře 36,63 m2 
a 42,66 m2 v objektu zdravotního střediska č. p. 315, ul. 
Masarykova v Luhačovicích, na fi rmu Ludenta, s. r. o., 
se sídlem Luhačovice,  Masarykova 315.  
RML rozhodla o zrušení zadávacího řízení „Rekonstrukce 
ul. Dr. Veselého Luhačovice“ z důvodu nepřidělení dotace 
na projekt.

pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku 
města.
(Jedná se o pozemek u hostince v místní části Řetechov.)
ZML schválilo směnit část pozemku parc. č. 644/5 
o výměře cca 25 m2, část pozemku parc. č. 644/3 
o výměře cca 670 m2 a pozemek parc. č. 578/8 o výmě-
ře 757 m2 k. ú. Luhačovice z majetku Lázní Luhačovi-
ce, a. s., za část pozemku parc. č. 644/4 o výměře 280 
m2 v majetku města za podmínky úhrady rozdílu ve 
výměrách za cenu 20 Kč/m2. (Jedná se o část pozemků 
u Slunečních lázní a pozemek, na kterém se nachází 
část vodní nádrže „Marion“, z majetku Lázní Luha-
čovice za část pozemku v majetku města u Slunečních 
lázní.) 
ZML schválilo zřízení věcného břemene na částech 
pozemků parc. č. 907, 828/1 a 829/2 k. ú. Polichno 
v majetku města pro umístění zařízení distribuční sou-
stavy realizované pod názvem „Polichno, Hanáček, 
kab. NN“ spočívající v umístění kabelového vedení NN 
ve prospěch fi rmy E-ON Česká republika, s. r. o., za jed-
norázovou úplatu 12 500 Kč + příslušné DPH. (Jedná se 
o pozemky v místní části Polichno.)
ZML zrušilo usnesení č. 112/Z6/2010-2014 z 30. 
6. 2011 ve znění: „Zastupitelstvo města Luhačovi-
ce schvaluje kupní cenu za nabytí části pozemku 
st. pl. 229/1 k. ú. Luhačovice o výměře 138 m² ve výši 
100 Kč/m² v souvislosti s usnesením č. IV/38/2006.“ 
(Jedná se o pozemek za Alfa Marketem potřebný pro 
plánovanou rekonstrukci ul. Nádražní a vybudování 
nového mostu.)
ZML schválilo kupní cenu za nabytí části pozemku st. pl. 
229/1 k. ú. Luhačovice (dle nového GP parc. č. 2895) 
o výměře 138 m² ve výši 500 Kč/m² v souvislosti s usne-
sením č. IV/38/2006. (Jedná se o pozemek za Alfa Marke-
tem potřebný pro plánovanou komunikaci napojující se 
na uvažovaný most přes Šťávnici.)
ZML schválilo uzavření smlouvy o zřízení předkupního 
práva ve prospěch města k části pozemku st. pl. 229/1 
k. ú. Luhačovice (dle nového GP parc. č. 2895) o výmě-
ře 138 m² s fi rmou Q-trend CZ, s. r. o., na dobu 15 let.
ZML schválilo podání žádosti o dotaci z ROP Střední 
Morava a realizaci projektu „Rekonstrukce ul. Dr. Vese-
lého Luhačovice“, zajištění fi nancování projektu 
„Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice“ v objemu 
38 000 000 Kč v průběhu jeho realizace až do jeho fi nanč-
ního vypořádání, fi nanční spoluúčast města Luhačovice 
na tomto projektu ve výši 30 % z celkových způsobilých 
výdajů projektu, včetně krytí nezpůsobilých výdajů pro-
jektu po dobu realizace projektu, každoroční zajištění 
fi nančních prostředků v rozpočtu města na krytí provoz-
ních nákladů projektu, a to po dobu minimálně 5 let od 
fi nančního ukončení projektu, tj. po dobu jeho udržitel-
nosti.
ZML schválilo a) podání žádosti o dotaci z ROP Střed-
ní Morava a realizaci projektu „Rekonstrukce Jurko-
vičovy aleje Luhačovice“, b) zajištění fi nancování pro-
jektu „Rekonstrukce Jurkovičovy aleje Luhačovice“ 
v objemu 11 000 000 Kč v průběhu jeho realizace až 
do jeho fi nančního vypořádání, c) fi nanční spoluú-
čast města Luhačovice na tomto projektu ve výši 30 % 
z celkových způsobilých výdajů projektu, včetně krytí 
nezpůsobilých výdajů projektu po dobu realizace pro-
jektu, d) každoroční zajištění fi nančních prostředků 
v rozpočtu města na krytí provozních nákladů projek-
tu, a to po dobu minimálně 5 let od fi nančního ukonče-
ní projektu, tj. po dobu jeho udržitelnosti.
ZML schválilo zpracování Programu rozvoje města 
Luhačovice 2014–2022 a zřízení pracovní skupiny ve 
složení: Mgr. Roman Lebloch, Mgr. Tomáš Mejzlík, 
Bc. Eva Tomalová, Ing. Karel Zicha, Ing. Marian Ležák, 
PhDr. Blanka Petráková, Ing. Roman Dostálek, MUDr. 
Karel Malík, Ing. Martin Plášek, Ing. Jan Křenek, Ing. Jiří 
Dědek.
ZML schválilo poskytnutí fi nančního daru obec-
ně prospěšné společnosti Lázeňská kolonáda, 
Luhačovice, o. p. s., ve výši 3 800 000 Kč za účelem 
částečného pokrytí nákladů na údržbu lázeňského 
areálu.

Vyhlášení výběrového řízení 

na granty města

Město Luhačovice vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí 
grantů města Luhačovice pro rok  2014. Granty jsou urče-
ny na činnosti, které mají přímý vztah k městu Luhačovice 
a splňují tematická zadání podle Obecných pravidel pro 
udělování grantů města Luhačovice, která jsou uvedena na 
internetových stránkách města www.luhacovice.cz
Žádost se podává na formulářích žádostí, které jsou k dis-
pozici na internetových stránkách města Luhačovice www.
luhacovice.cz nebo na Finančním odboru Městského úřa-
du, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice. 
Žádosti o grant na předepsaném formuláři přijímá do 4. 11. 
2013 do 12.00 hodin město Luhačovice prostřednictvím 
podatelny MěÚ, razítko podání je rozhodující pro dodržení 
termínu podání.
Předkládaný projekt smí být uplatněn pouze v rámci jedno-
ho tematického zadání a musí být realizován v roce 2014. 
Žadatel, který nepředloží žádost ve stanoveném termínu, je 
vyřazen z výběrového řízení.
Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na interne-
tových stránkách města Luhačovice www.luhacovice.cz 
do 31. 3. 2014. Podané projekty, včetně jejich příloh, město 
Luhačovice nevrací. Se žadateli, kteří uspěli ve výběrovém 
řízení, bude uzavřena smlouva o poskytnutí grantu.

ZML schválilo navýšení neinvestičního příspěvku (gran-
tu) v roce 2013 TJ SOKOL o 95 000 Kč, TJ SLOVAN 
o 85 000 Kč, Tenisovému klubu o 50 000 Kč a Fotbalové-
mu klubu o 70 000 Kč.
ZML schválilo použití fi nančních prostředků z inves-
tičního fondu Městského domu Elektra, příspěvkové 
organizace, ve výši 160 000 Kč na posílení klimatizace 
v sále Rondo.
ZML schválilo uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru 
ve výši 4 000 000 Kč na překlenutí časového nesouladu 
mezi tvorbou a spotřebou fi nančních zdrojů provozního 
charakteru v části běžného rozpočtu města Luhačovice 
schváleného na rok 2013 a 2014 s Českou spořitelnou, 
a. s., a pověřilo starostu města podpisem smlouvy o kon-
tokorentním úvěru ve výši 4 000 000 Kč pro překlenutí 
časového nesouladu mezi tvorbou a spotřebou fi nančních 
zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu 
města Luhačovice schváleného na rok 2013 a 2014 s Čes-
kou spořitelnou, a. s.
ZML schválilo podání žádosti o dotaci z Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem 
„Standardizace sociálně právní ochraně dětí Městské-
ho úřadu Luhačovice“.

Zprávy z 22. zasedání Zastupitelstva 

města Luhačovice konaného 5. 9. 2013

ZML schválilo smlouvy o poskytnutí fi nančního příspěvku 
za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Zlín-
ského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou.
ZML schválilo hospodaření města Luhačovice za 
I. pololetí roku 2013.
ZML vzalo na vědomí hospodaření příspěvkových orga-
nizací města: Technické služby Luhačovice, Městský dům 
kultury Elektra Luhačovice, Sportovní centrum Radosto-
va Luhačovice, Základní škola Luhačovice, Mateřská 
škola Luhačovice, Dům dětí a mládeže Luhačovice za 
I. pololetí roku 2013.
ZML schválilo bezúplatný převod pozemku parc. 
č. 427/12 o výměře 155 m² k. ú. Luhačovice za podmín-
ky úhrady nákladů spojených s převodem. (Jedná se 
o dořešení majetkoprávních vztahů k pozemku v ulici 
Rumunská u domu č. p. 732.) 
ZML neschválilo prodej části pozemku parc. č. 1930/2 
k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 110 m2. (Jedná se o poze-
mek v místní části Kladná Žilín.)
ZML schválilo prodej části pozemku parc. č. 407/4 
o výměře cca 130 m2, části pozemku parc. č. 2881 
o výměře cca 590 m2, části pozemku st. pl. 230 o výměře 
cca 40 m2 a pozemku st. pl. 793 o výměře 11 m2 k. ú. 
Luhačovice za cenu 1 500 Kč/m2 za podmínky úhrady 
nákladů spojených s převodem. (Jedná se o pozemky 
nad budovou č. p. 137.)
ZML schválilo předání majetku z hospodaření Technic-
kých služeb Luhačovice, příspěvkové organizace, zpět 
k hospodaření městu Luhačovice dle předloženého návr-
hu. (Jedná se o budovu Zálesanka.)
ZML schválilo směnu části pozemku parc. č. 2155/1 
o výměře cca 2 527 m2 k. ú. Řetechov z majetku Zlínské-
ho kraje do majetku města Luhačovice za část pozemku 
parc. č. 2194/14 o výměře 166 m2, část parc. č. 2142/3 
o výměře 14 m2, část parc. č. 1113/7 o výměře 127 m2 
a část parc. č. 2152/16 o výměře 48 m2 z majetku města.   
(Jedná se o část pozemku z majetku Zlínského kraje za 
části pozemků z majetku města v k. ú. Řetechov.) 
ZML schválilo bezúplatné nabytí pozemku st. pl. 33 
o výměře 151 m2 k. ú. Řetechov z majetku ČR – Úřadu 

Otevření hřiště v Polichně

Slavnostním přestřižením pásky bylo v pátek 30. srpna 
v místní části Polichno otevřeno nové víceúčelové spor-
tovní hřiště. Projekt hřiště, kde se dá hrát volejbal, tenis, 
basketbal a malá kopaná, byl zpracován přes místní akč-
ní skupinu MAS Luhačovské Zálesí, o. p. s., a z dotač-
ního zdroje státního zemědělského fondu. Dotace činily 
450 000 korun. Celkové náklady na stavbu hřiště byly 
723 000 korun.
„Jsem rád, že se podařilo ve třetí integrované obci koneč-
ně dobudovat sportovní zařízení. Protože po Řetechově 
a Kladné Žilíně bylo Polichno posledním místem, kde 
takové sportoviště nebylo. Je zde silný volejbalový spolek 
a věřím, že bude hřiště hojně využíváno. Jsem rád, že se 
dobrá věc podařila,“ zhodnotil František Hubáček, sta-
rosta města Luhačovice.
„Chtěla bych poděkovat městu. Všichni jsme velice rádi, 
že tu máme nové hřiště. Jsme za to moc rádi,“ uvedla 
Alena Studená, předsedkyně osadního výboru Polich-
no.
V Polichně je silná základna volejbalistů. Jsou schopni 
postavit až tři plnohodnotná družstva. 
 Olga Skovajsová
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Z historie Domu dětí a mládeže 

Luhačovice

Dům dětí a mládeže v září oslavil třicáté výročí svého 
založení. Za tu dobu prošlo zámeckými zdmi více než 
15 000 dětí, vystřídalo se zde 30 stálých zaměstnan-
ců a 200 externích vedoucích kroužků. K těmto lidem 
můžeme ještě přičíst mnoho dalších nejmenovaných 
pomocníků a účastníků akcí pro veřejnost. 
Organizace byla 1. 9. 1983 zřízena MěNV jako Městský 
dům pionýrů a mládeže v Luhačovicích. V prostorách 
zámku měl pro činnost k dispozici v prvním poschodí 
dvě větší místnosti vybavené jako klubovny a dvě menší, 
kancelář a hernu, ve které se děti shromažďovaly před 
zahájením kroužků. Další prostory v zámku využívala 
školní družina a lidová škola umění. Činnost zajišťova-
la ředitelka Alena Zichová a dalším pracovníkem byla 
uklízečka. Od pololetí školního roku 1983/84 nastou-
pila další pedagogická pracovnice, tedy s dětmi praco-
valy dvě pedagogické pracovnice a jedenáct externích 
pracovníků. Bylo otevřeno čtrnáct zájmových kroužků. 
Do zájmové činnosti se zapojilo 239 členů, uskutečnily 
se akce i letní tábory. Zkušební rok ukázal, že děti mají 
o kroužky i činnosti zájem, a začaly se hledat nové for-
my zájmové činnosti. Neodmyslitelná spolupráce se 
Základní školou Luhačovice a organizacemi v okolí 
pokračuje i dnes, kdy Dům dětí a mládeže Luhačovice 
realizuje zájmové vzdělávání v 50–60 zájmových krouž-
cích pro 500–600 členů ročně. 
Během 30 let se rozšířily jak počty členů, tak prostory 
pro činnost i počet pracovníků. Pokračujeme v realizaci 
akcí i táborů. Děti i rodiče jsou zvyklí chodit do zámku za 
vzděláváním, za zábavou i odpočinkem.
Rozšířily se prostory pro činnost, nejprve to byly čtyři 
klubovny a WC v přízemí, později přestěhováním školní 
družiny další tři klubovny v prvním poschodí a přebudo-
váním skladu po ŠD a probouráním příčky do kostela se 
podařilo vybudovat také prostor pro ředitelnu. Postupně 
se rekonstruovaly prostory WC, vybudovala se moderní 
sociální zařízení se třemi sprchovými kouty. Prostory 
kluboven, chodeb i vstupního schodiště se opravova-
ly, vyměňovala se postupně svítidla a okna, linoleum 
v přízemí budovy, rekonstruovala se nerovná podlaha 
v jedné z kluboven. Rekonstruovala se kotelna, upravila 
se zámecká zahrada a doplnilo se dětské hřiště o nové 
herní prvky.  Zařízení a vybavení se modernizovalo 
a zkvalitňovalo, a to zejména prostřednictvím projektů, 
které zaměstnanci každoročně úspěšně podávali a rea-
lizovali.   
V roce 1998 byla pověřena řízením a později jmenována 
do funkce ředitelky organizace Eva Tomalová.  Během 
let se několikrát změnil název i zřizovatel organizace, ale 
poslání zůstává stejné.
Dům dětí a mládeže pracoval od 1. 9. 1983 pod městem 
Luhačovice, od 1. 7. 1991 byl zřizovatelem Školský 
úřad Zlín a DDM se stává zálohovou organizací. Od 
1. 1. 1993 se rozhodnutím MŠMT stal příspěvkovou 
organizací zřízenou Školským úřadem ve Zlíně a s účin-
ností od 1. 4. 2001 se stává příspěvkovou organizací 
Zlínského kraje. Od 1. 1. 2006 je zřizovatelem organi-
zace opět město Luhačovice. Podle zaměření zájmových 
kroužků je vidět, jak se zájmy o aktivity ve volném čase 
vyvíjejí. Nabídka i zaměření činnosti se přizpůsobuje 
zájmům a požadavkům veřejnosti. V roce 1983/1984 se 
uskutečnily besedy, z větších akcí okrskové kolo branné 
hry „O partyzánský samopal“ a zkoušky minima pionýr-
ských pracovníků (celkem 252 účastníků). Zájem veřej-
nosti o příležitostné akce během let narůstal a v roce 
2011/2012 proběhlo již 137 akcí s 11 684 účastníky.
Z realizovaných akcí lze jmenovat zejména: akce v rám-
ci Týdne mobility, vycházky za pohádkou, lampionové 
průvody, barevné prázdninování, popcornové noci, 
zámecká strašidla, vystoupení členů kroužků v domo-
vě důchodců, vánoční jarmarky, Noci s Andersenem, 
Holky v akci, Muzikoterapie, Ekoškoličky, tvořivé díl-
ny pro veřejnost, dětské karnevaly, X-Box  Kinect 360 
– pohybové televizní hry, jarní hrátky se zvířátky, voňa-

prostory k činnosti se zámkem a zámeckou zahradou, 
které jsou dostupné a nabízí optimální podmínky, bez 
dotace Krajského úřadu Zlínského kraje, podle jehož 
metodiky fi nancování dostáváme fi nanční prostředky 
na platy, bez podpory rodičů, veřejnosti, obecních úřadů 
v okolí, spolupráce se školami, řediteli, organizacemi, 
spolky, subjekty i podnikateli města i okolí. Všem patří 
poděkování za pomoc i podporu. 

Eva Tomalová, ředitelka DDM Luhačovice 
(redakčně kráceno)

vé soboty, velké čarodějnické slety, jízdy zručnosti, akce 
s kynologickým zaměřením, akce v rámci kulturních 
akcí ve městě, pasování předškoláků, zámecké pouti ke 
Dni dětí, dětské dny, Slunkotoče – oslavy slunovratu, 
Zahrady naruby, Zámecké akademie, Vega neděle, dět-
ský letní karneval, srpnové soboty a další.
Z kurzů: suché fi lcování, kurzy keramiky, kurzy první 
pomoci, kurzy pletení z pediku, ubrouskové techniky, 
Tiffany, drátování, fi lmu, smaltu, malování na hedvábí, 
textilu, tašek a hrnků, batiky a další.
Ze soutěží a turnajů: střelecké soutěže, sportovní utká-
ní a klání třídních kolektivů, Mikulášské sportovní dny, 
fl orbalové turnaje, třídní pětiboj, Cyklobruslo závody, 
modelářské soutěže, soutěže pro orientální tanečni-
ce, orientační závody pro rodiče s dětmi, oblastní kola 
dopravní soutěže pro žáky ZŠ. 
Z výukových programů: seznamovací akce pro třídní 
kolektivy, Vánoční zvyky a tradice, výukové programy 
na téma bezpečný domov, zaměřené na zdravovědu, 
Ekologie – třídění odpadů, voda, keramické dílničky, 
dopravní výchova, velikonoční zvyky a tradice, nízké 
lanové aktivity. Další výukové programy – Indiáni, 
Komiks, Povídačky pod Komoncem, Staré pověsti 
české, Od bylinek k magii – realizujeme ve spolupráci 
s Městskou knihovnou Luhačovice.
DDM se podílel jako spolupořadatel na řadě význam-
ných akcí ve městě.   
Tábory: v roce 1983/1984 proběhl tábor pro členy 
rybářských kroužků, zúčastnilo se ho 16 dětí.
Proběhl také ve dvou turnusech Městský pionýrský 
tábor, kterého se zúčastnilo 69 dětí, 17 členů se účast-
nilo pionýrského tábora v MLR.
V minulosti jsme organizovali také zahraniční výjezdy 
do Maďarska, Německa, Bulharska, Řecka, Rakouska, 
na ostrov Korfu, Korsiku, Istrii, do Slovinska, Itálie, 
Anglie, …
Tábory, kromě všeobecných letních, byly rybářské, 
ochránců přírody, vodácké, turistické, putovní, …
V roce 2011/2012 se 20 žáků zúčastnilo studijní vzdělá-
vací akce v Londýně.
V období prázdnin organizoval DDM Luhačovice 
pobytový tuzemský tábor Harry Potter pro 64 zájemců 
a 6 příměstských táborů pro 105 dětí a žáků.
Proběhly také 4 pobytové akce – Seminář historického 
tance, Seminář historického šermu, Seminář dlouhá 
hůl, Výstava modelové železnice. 
Kluby, spontánní činnost: od roku 1990 jsme pro neor-
ganizované děti a mládež a pro ty, kteří čekají na čin-
nost, otevřeli Hernu, později Klubáček a nyní Klub K. 
V letech 1992–1999 byla v DDM služba Teta pro děti 
předškolního věku bez rodičů. V roce 2009 na základě 
požadavků rodičů s dětmi byl vybaven a otevřen Klubík 
pro nejmenší děti i s rodiči. 
Rozsah, možnosti, dosah i význam volného času pro 
život a výchovu v našem městě roste. Aktivity volného 
času vstupují do všech pracovních dnů, víkendů i prázd-
nin v průběhu školního roku a v létě. Rostoucí mnoho-
tvárnost a dynamika těchto činností poskytuje mnoho 
možností rozvoje nejenom dětem a dospívajícím, ale 
dnes již také dospělým. Pracovníci Domu dětí a mlá-
deže Luhačovice během uplynulého období nepřestali 
vnášet do oblasti volného času nové podněty a iniciati-
vy. Poskytují nejen poznání, nýbrž také prožívání, soci-
ální kontakty a možnost praktického konání. 
Úměrně s činností roste i počet pracovníků, zejména 
externích. Pracovníci se neustále vzdělávají, postupně 
rozšiřují specializace, aby účinně reagovali na nové 
obory a typy aktivit, na potřeby a zájmy účastníků. Děti, 
žáci, rodiče s dětmi i dospělí se tak mohou realizovat 
v různých činnostech dle vlastního výběru. Pedagogo-
vé volného času jsou motorem, který celému úsilí dává 
potřebnou orientaci a dynamiku. Naše práce by se neo-
bešla bez spolupráce s externími pracovníky, dobrovol-
níky, provozními zaměstnanci. Chtěla bych jim touto 
cestou poděkovat a popřát všem do dalších let hodně 
úspěchů a radosti z práce.
To vše by se neobešlo: bez podpory zřizovatele, města 
Luhačovice, které výší příspěvku na provoz ovlivňuje 
ekonomické předpoklady, možnosti, rozsah, zaměření, 

Dům dětí a mládeže hlásí: 

„Byl vytvořen nový rekord!“

Ve velkém probíhaly oslavy 30. výročí založení Domu 
dětí a mládeže Luhačovice. V rámci oslav, které v zámec-
ké zahradě proběhly v sobotu 7. září, byl vytvořen nový 
český rekord v počtu shromážděných klíčů na jednom 
místě. Po celý týden a zvláště pak v sobotu nosili lidé 
klíče, aby pomohli sesbírat co největší množství klíčů na 
jednom místě. Organizátoři tak chtěli vytvořit podobný 
rekord, který se uskutečnil v Rychnově nad Kněznou, 
kde bylo na kroužek na klíče s obvodem 622 centimetrů 
navlečeno celkem 2 625 klíčů. Rekord byl do České data-
banky rekordů zaregistrován 9. října 2011.
Luhačovice vytvářely rekord trochu jiný, šlo o počet klí-
čů, nikoliv o klíče navlečené na kroužku, ale na rámu. 
V 16.30 hod., kdy bylo sčítání ukončeno, bylo pod pečli-
vým dohledem komisaře z pelhřimovské agentury Dob-
rý den odevzdáno 4 371 klíčů.
Za největší počet přinesených klíčů si velký dort ve tvaru 
klíče odnesla Andrea Bednaříková. Ta v zámecké zahra-
dě sčítacímu komisaři odevzdala 372 klíčů.
Po celé odpoledne byl pro děti připraven bohatý pro-
gram her a soutěží, vystoupení  zájmových kroužků 
a vypuštění balónků.
„Dům dětí a mládeže vytváří podmínky pro realizaci 
zájmového vzdělávání v Luhačovicích. Plní sny a pomá-
há naplňovat zájmy mladé generace. Všem, kteří mají 
chuť cokoliv dělat. Je to práce ohromného množství lidí, 
kteří za tím stojí, protože za dobu uplynulých třiceti let, 
se tu vystřídaly desítky lidí. Všem bych chtěla poděkovat, 
protože s dětmi poctivě pracovali, dávali do toho energii 
a svůj volný čas. To, kde jsme dneska, je především jejich 
zásluhou,“ uvedla Eva Tomalová, ředitelka domu dětí 
a mládeže.
 Olga Skovajsová

Nová publikace 

Luhačovické kuchyně

Edice Prameny připravuje k vydání publikaci nazva-
nou Luhačovické kuchyně. Již koncem října si zájem-
ci budou moci přečíst, jak se v Luhačovicích vařilo 
v minulých staletích. 
Odpověď na otázku, co jedli a jak upravovali pokrmy 
naši předkové, rozděluje text do několika částí. Jinak 
se totiž v minulých dobách stravovali usedlí obyvatelé 
zemědělské obce, poněkud odlišná byla kuchyně maji-
telů luhačovického panství a jiné byly stravovací nároky 
hostů, kteří se přijížděli léčit do místních lázní. 
Kuchyně venkovských obyvatel luhačovického panství 
byla podle našich dnešních měřítek velmi prostá. Muse-
la převážně vystačit se sezonními plodinami, vypěs-
tovanými vlastními silami na místních kopcovitých 
a nepříliš úrodných pozemcích. S poměrně omezeným 
výběrem surovin však hospodyně nakládaly s velkou 
nápaditostí a maximálně uměly také využívat nabídku 
okolní přírody. 
Kuchyně poněkud odlišných světů – tradičního ven-
kovského a městského či lázeňského – se symbolicky 
střetávaly na tržišti, kde místní hospodáři nabízeli své 
výpěstky lázeňským hostům, děti prodávaly lesní ovoce, 
plody a houby nasbírané v okolí a venkovské ženy z blíz-
kých obcí přicházely pravidelně s nabídkou mléčných 
výrobků a dalších produktů. 

Blanka Petráková
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a slouží k podpoře její činnosti. Děkujeme za Vaši náv-
štěvu a podporu formou nákupu či příspěvku. 
 Anna Martincová

Pravý moravský dožínkový brunch 

ve Francouzské restauraci

Charita zahajuje vzdělávací projekt

Charitě Svaté rodiny Luhačovice byla přidělena 
fi nanční podpora z veřejných prostředků – z Evrop-
ského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Ope-
račního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP 
LZZ) a státního rozpočtu ČR – na grantový projekt 
s názvem „Vzděláváním ke kvalitě“ s registračním 
číslem CZ.1.04/3.1.03/A7.00140. Projekt byl zahájen 
1. 9. 2013 a plánovaný termín ukončení je 30. 6. 2015. 
V rámci tohoto projektu budou realizovány vzdělávací 
aktivity pro vedoucí pracovníky, sociální pracovníky 
a pracovníky v sociálních službách pro 3 organizace 
– Charitu Svaté rodiny Luhačovice, Charitu sv. Voj-
těcha Slavičín a Charitu Valašské Klobouky. V rámci 
probíhajících aktivit budou realizována školení týkající 
se problematiky fundraisingu, standardů kvality, jed-
nání se zájemcem o službu, individuálního plánování, 
reminiscence seniorů, sociálního práva, spirituálních 
kompetencí sociálního pracovníka, bazální stimulace 
a řada dalších. Hlavním přínosem je zvyšování kvality 
poskytovaných sociálních služeb s přímou vazbou na 
péči o klienta.
Cílem projektu je především prohloubení a rozšíření 
odborných znalostí pracovníků Charity Svaté rodiny 
Luhačovice, Charity sv. Vojtěcha Slavičín a Charity 
Valašské Klobouky, kteří napomáhají sociální integraci 
cílovým skupinám. Jde o odborné vzdělávání pracov-
níků s cílem zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly 
služeb. Komplexní vzdělávání bude probíhat v letech 
2013 až 2015. Zvýšení stávající úrovně znalostí a doved-
ností povede ke zkvalitnění profesionálního přístupu ke 
klientům, s cílem poskytovat kvalitní, odborné a etické 
služby uživatelům v okrajové části Zlínského kraje. 
 Mgr. Lenka Semelová, DiS.

V posledním srpnovém týdnu jste mohli nakoupit 
v Sekáči na Charitě Luhačovice a podpořit tak naši 
činnost. Oblečení a jiné doplňky věnovali lidé z celého 
kraje za účelem dalšího prodeje. Je tomu už týden, co 
se proměnila naše keramická dílna v místnost plnou 
oděvů a jiných módních doplňků. Prodávali jsme vše 
za 20 Kč. Celkový výtěžek z prodeje a dobrovolných 
příspěvků vynesl 3 870 Kč. Rádi bychom tyto fi nanč-
ní prostředky použili na provozní náklady, kterých se 
nám nedostává. Cílem této akce je upozornit na nedo-
statek fi nancí, se kterým se každoročně potýkáme. 
S odvozem oděvů, které se neprodaly, nám pomohla 
Charita Slavičín. Jak uvádí ředitelka Mgr. Milena 
Tománková z Charity sv. Vojtěcha ve Slavičíně: 
„Provozujeme Humanitární sklad od roku 2000. Toto 
zařízení spolupracuje se sociálními odbory městských 
úřadů, Městskou nemocnicí Slavičín, Domovy 
důchodců v Loučce a Luhačovicích. Dobrovolní pracov-
níci organizují sběr šatstva pro humanitární pomoc. 
Dále jsou pak zásilky odesílány do Diakonie Broumov, 
tam je recyklují nebo zasílají do zahraničí. Otevírací 
doba skladu je v pondělí, úterý a v pátek od 15.00 do 
17.00 hodin a slouží především pro výdej. Oblečení 
jinak přebíráme i v průběhu dne.“ Stejně tak jako oni 
i my se snažíme pomáhat lidem v nouzi. Avšak Chari-
ta Luhačovice bohužel nedisponuje tak velkou kapa-
citou prostor pro uskladnění takových věcí. Proto 
prosíme spoluobčany, aby využívali této možnosti. 
Pokud Vás naše akce zaujala, můžete se připojit již 
začátkem příštího roku a věnovat část velice slušných 
oděvů či doplňků. Rádi přivítáme i nové dobrovol-
níky, kteří by pomohli s prodejem. Tato akce vznikla 
z iniciativy zaměstnanců a přátel Charity Luhačovice 

Mezinárodní kongres a výstava Odpady Luhačovice 
2013 má za sebou už jednadvacátý ročník. V průběhu 
kongresu proběhla řada diskusí, přednášek a seminá-
řů na téma odpady a životní prostředí. Kongresu se 
zúčastnilo na 180 lidí a desítka vystavujících fi rem. 
Polovina  účastníků byla z neziskového sektoru a stát-
ní správy. Firmy vystavovaly především nádoby na 
tříděný odpad.
„Hlavním tématem letošního kongresu je recyklace 
solárních panelů, protože donedávna měly náklady 
nést obce, což by po skončení životnosti panelů nesmír-
ně zatížilo rozpočty obcí. Naštěstí se podařilo udělat 
velice rychlý legislativní proces. Solární panely se už 
nyní začínají zatěžovat recyklačním poplatkem, což je 
garance, že po patnácti dvaceti letech budou peníze na 
samotnou recyklaci,“ vysvětlil Josef Gabryš, ředitel 
Mezinárodního kongresu a výstavy Odpady Luhačo-
vice 2013. Olga Skovajsová

Mezinárodní kongres a výstava 

Odpady Luhačovice 2013

Je libo pečené selátko, střapačky se zelím nebo 
moravský frgál? Kdo navštívil víkendový moravský 
dožínkový brunch ve Francouzské restauraci  Well-
ness hotelu Alexandria, byl nadmíru spokojen. Za 
doprovodu cimbálové muziky si návštěvník mohl 
vybrat z nepřeberného množství krajových specialit. 
Střapačky se zelím a slaninou, hovězí jazyk s trnko-
vou omáčkou, pečené selátko, vepřová kolena, křu-
pavý domácí chléb „podpražák“, výborné koláče. 
Z nápojů vyjmenujme alespoň hruškovici, slivovici, 
medovinu, rozličná vína či lahodný burčák.
„Hotel Alexandria je po rozsáhlé rekonstrukci v provo-
zu teprve dva roky. Od začátku se snažíme dělat takové 
věci, které by hosty přitáhly. Které by gastronomicky 
přinesly radost, tedy krajové a regionální speciality,“ 
uvedla Miloslava Fialová, ředitelka hotelu Alexand-
ria, a dodala, „naši hosté mohou dnes od jedenácté do 
patnácté hodiny odpolední zažít krásný čas ve Fran-
couzské restauraci. Mohou neomezeně konzumovat 
desítky výborných jídel. Na listopad chystáme pravou 
zabijačku a v neposlední řadě novoroční brunch. Po 
silvestru si lidé rádi přispí a zajít si do Francouzské 
restaurace na výbornou ovarovou polévku nebo hovězí 
vývar, to bude mít obrovský úspěch.“  
 Olga Skovajsová

„Luhačovice se staly srdeční záležitostí jak majitelů 
motocyklů, tak příznivců motocyklového sportu. Tito 
lidé se rádi setkávají a hovoří o motocyklech. Luha-
čovice jsou celorepublikově největším jawáckým sra-
zem,“ vysvětlil Miroslav Nakládal, hlavní organizá-
tor srazu.
Organizátoři z Jawa klubu Luhačovice se nechali 
inspirovat na srazu jawistů v Německu a vystavili 
dva motocykly v „nálezovém stavu“.  Zpestřením 
byla výstava závodních speciálů.

Olga Skovajsová

Sekáč na Charitě Luhačovice rozvíjí 

individuální dárcovství 

V posledním srpnovém víkendu se do Luhačovic 
sjeli nadšenci motoristického sportu. V sobotu 31. 
srpna se tu konal už šestý sraz jawistů po sedmdesáti 
letech. Ten první sraz se uskutečnil v roce 1933. Po 
sedmdesátileté přestávce se v roce 2003 opět Jawy 
vrátily do Luhačovic. Letošní ročník zaznamenal 
rekordní počet motocyklů. Bylo jich napočítáno 330. 
Zaregistrovat se přišlo 198 účastníků. Jízda spani-
losti byla dlouhá 20 km. Poté byly rozdány diplomy 
pro nejmladšího účastníka (17 let), pro nejstaršího 
účastníka (83 let). Nejvzdálenější účastník přijel 
z Liberce. Nejvzdálenější zahraniční účastník přijel 
ze slovenské Prievidze. Další diplomy putovaly do 
rukou majitelů unikátního stroje, dobového oblečení, 
nejkrásnější Jawy a čestnému účastníkovi.

Motocykly značky Jawa 

zaplnily Luhačovice

Ve čtvrtek 5. září slavil oddíl zlínské služební hipo-
logie  20. výročí od svého vzniku. Velkolepá oslava 
probíhala po celé odpoledne na Lázeňském náměstí 
a v přilehlém parku vedle pramene Nový Jubilejní.
„Policejní koně máme v rámci celé České republiky jen 
na třech místech. Je to v Praze, v Brně a právě ve Zlí-
ně (ustájeni jsou v nedalekých Pozlovicích). Jsme rádi, 
že se našemu vedení podařilo tento reprezentativní 
a poměrně důležitý oddíl, který zasahuje v různých 
částech republiky, udržet,“ uvedla Jana Macalíková, 
tisková mluvčí Policie ČR Zlín.
V první části slavnostního odpoledne se oslavovalo 
spolu s Hudbou Hradní stráže a Policie České repub-
liky. Ve druhé části policisté ukázali dovednosti jízd-
ních oddílů. Vysvětlili, jak policisté své koně trénují. 
Co všechno musí jezdec a kůň znát a umět. Že jsou to 
často dovednosti, které jsou koni nepřirozené, jako je 
neleknout se výstřelu, výbuchu, hluku. Nebo nechat 
se navést proti překážce.
„Ve Zlíně máme momentálně 8 členů jízdní policie, kte-
ří zasahují na extremistických demonstracích, na kri-
zových sportovních utkáních nebo kulturních akcích. 
A to nejen ve Zlínském kraji, ale jsou žádáni i v jiných 
městech, kde něco takového hrozí,“ vysvětlila Jana 
Macalíková.
„Pokud ve zprávách vidíte protiromské demonstrace 
a nepokoje, a je jich stále více, je v těchto případech 
zásah jízdní policie naprosto nepostradatelný. Oddíl 
zlínské služební hipologie jednoznačně patří k policii 
a bez ní si tyto zásahy nedovedu představit. Její 
využitelnost je v dnešní době maximální,“ uzavřel plk. 
Ing. Bedřich Koutný, ředitel Krajského ředitelství 
Policie Zlínského kraje. Olga Skovajsová

Unikátní koncert a ukázka oddílu 

zlínské jízdní policie

Čtyřicet tři prvňáčků letos nastoupilo do Základní 
školy v Luhačovicích. Při slavnostním zahájení 2. září 
byli rozděleni k paním učitelkám Jarmile Semelové 
a Věře Trčkové. Žáky na druhém stupni čeká hned 
několik změn, například do občanské výchovy devá-
tých tříd bude zařazeno téma o korupci.
„Druhý cizí jazyk se bude učit místo některých volitel-
ných předmětů, ale výuka cizího jazyka má prvořadou 
pozornost. Na prvním stupni je změna ještě v tom, že 
se ve čtvrtých a pátých třídách znovu zařazuje učivo 
o zlomcích a desetinných číslech. My jsme, tak jako 
většina škol, toto učivo neopustili, takže změna se nás 
vlastně netýká. Děti mají toto učivo velmi rády,“ uvedl 
Roman Lebloch, ředitel základní školy. Školní družina 
bude fungovat ve stejném režimu jako v předcházejí-
cích letech. Otevřena bude ráno od šesti do tři čtvrtě 
na osm, pak budou děti odvedeny do tříd. Odpolední 
družina bude od půl dvanácté do čtyř hodin. Pro děti 
navštěvující družinu je připravena řada akcí, jako 
např. sběr kaštanů, sběr starého papíru, vánoční 
a mikulášský karneval, slet čarodějnic. Školní rok 
začal také pro Střední odbornou školu v Luhačovicích. 
Žáci si vyslechli především organizační záležitosti 
chodu školy. Byli oceněni nejlepší studenti jednotli-
vých oborů. „V průběhu posledních tří let prošla škola 
náročnou modernizací. Poslední výraznou změnou bylo 
zavedení elektronické třídní knihy, která nahradí tříd-
ní knihu papírovou. Do elektronické třídní knihy budou 
moci nahlédnout i rodiče žáků. Přes vlastní kód si tak 
mohou zjistit, které předměty se probíraly a jestli byl 
daný žák ve výuce přítomen,“ vysvětlil Karel Milička, 
ředitel Střední odborné školy v Luhačovicích.

Olga Skovajsová

Začátek školního roku na základní 

a střední škole
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Novinky z knihovny 

Dne 6. září byla v naší knihovně ukončena výstava kvě-
tin, zeleniny a ovoce. Tři účastníci byli oceněni drob-
nými cenami, které věnoval místní Zahrádkářský svaz. 
Do hodnocení se zapojili také návštěvníci knihovny. Na 
prvním místě se umístila paní Geržová, na druhém paní 
Černocká a třetí místo obsadila paní Rozumová. Všech-
ny tři oceněné zahrádkářky jsou z Luhačovic. Děkujeme 
všem za účast. Letos jsme se opět zapojili do Evropské-
ho týdne mobility. Kampaň Evropského týdne mobility 
je ideální příležitost prezentovat alternativy udržitelné 
mobility občanům, vysvětlit problémy, se kterými se 
města a obce potýkají, s cílem vyvolat změny v chování 
a učinit pokrok směrem k vytvoření udržitelnější 
dopravní strategie pro Evropu. Navštívily nás děti dru-
hých a třetích tříd ZŠ Luhačovice, které se mohly for-
mou zábavných scének seznámit s pravidly silničního 
provozu a správným chováním v dopravních prostřed-
cích. Děkujeme Standovi Duháňovi z fi rmy BI-FU, který 
besedu rozšířil o výklad týkající se cyklistiky. Ve dnech 
30. 9. - 20. 10. bude probíhat v knihovnách již tradiční 
Týden knihoven. Během těchto dnů vyhlašujeme amne-
stii na upomínky pro dlužníky, přihlašování nových čte-
nářů do 15 let zdarma. Můžete si také k nám přijít vybrat 
staré knihy z darů našich čtenářů. Knihy jsou umístěny 
ve vestibulu knihovny a jejich odběr je také bezplatný.
Ve středu 2. 10. od 9.00 hod zveme seniory se zájmem 
o internet na malý kurs internetové gramotnosti. Kurs je 
zdarma. Seznámíte se s v něm se základy používání PC 
a Internetu. Z plánovaných akcí pro veřejnost přidává-
me pozvánku na setkání se spisovatelem historických 
románů Vlastimilem Vondruškou, která se bude konat 
6. 11. v 18.00 hod. v knihovně. V prosinci u nás přivítá-
me reportéra a spisovatele Stanislava Motla na besedě 
s názvem Nacisté a okultismus. Tato akce bude 4. 12. 
v 18.00 hod. Vstupné u obou besed bude dobrovolné. 
Zájemci si mohou místa zarezervovat telefonicky na čísle 
577 132 235 nebo emailem info@knihovna-luhacovice.
Veškeré informace o dění v naší knihovně a zároveň 
i o knižních novinkách můžete sledovat na našich webo-
vých stránkách www.knihovna-luhacovice.cz nebo na 
Facebooku. Milana Mikulcová

Oprava komunikace II/490 

v místní části Polichno

Jedná se o opravu mostu č. 490-026 a silnice II/490 
v celkové délce 390 metrů. Stavba zahrnuje odfrézová-
ní obrusné vrstvy, vysprávky lokálních poruch, zřízení 
dvou autobusových zastávek, šířkovou úpravu silnice 
a závěrečné položení nové obrusné vrstvy. U mostu se 
provádí celková rekonstrukce – odstranění mostních 
říms, nadzvednutí mostovky, výměna ložisek, sana-
ce pohledových ploch a úložných prahů, nová izolace 
a nové římsy včetně zábradlí. Náklady na realizaci jsou 
16 576 274 korun. Stavbu zajišťuje Ředitelství silnic ZK. 
Stavba začala v červenci 2013. Dokončení je plánováno 
na říjen 2013. V rámci stavby byla provedena objízdná 
trasa, která převádí osobní a lehkou nákladní dopravu po 
místní komunikaci a provizorním přemostěním poblíž 
současného mostu. Doprava zde probíhá pomocí světel-
né signalizace kyvadlově. Současně město zajišťuje práce 
na úsecích, které se dotýkají přímo místní části Polichno. 
Jde o opravu chodníků, autobusových zálivů, připojení 
místních komunikací na hlavní komunikaci II/490. Sto 
padesát metrů čtverečních bude předlážděno. V místě 
nových autobusových zálivů budou upraveny chodníky,
a to na obou stranách. Tím, že bude zasaženo do pozem-
ku, musí se v místě vybudovat opěrná zeď. Finanční 
náklady činí 2 100 000 korun. Olga Skovajsová

Bude opravena další část silnice 

vedoucí do Luhačovic 

Silnici II/492 mezi Zádveřicemi a Luhačovicemi rekon-
struovali silničáři v posledních letech už na několika úse-
cích. Nyní se dostává na řadu dvoukilometrový úsek těs-
ně před začátkem Luhačovic. Jeho obnova začíná právě 
v těchto dnech. V příštím roce zde Ředitelství silnic Zlín-
ského kraje (ŘSZK), příspěvková organizace zřizovaná 
krajem, vybuduje také novou okružní křižovatku.
Předmětem této stavby ŘSZK  je rekonstrukce silnic 
II/492 a II/493 včetně přestavby jejich křižovatky 
(odbočení na Petrůvku). Celková délka rekonstruované 
silnice II/492 bude 1 978 metrů, u silnice II/493 se bude 
jednat o 49 metrů a u místní komunikace vedoucí k pře-
hradě o 90 metrů. Rekonstruovaná část silnice II/492 
začíná před křižovatkou se silnicí II/493 v lokalitě Lip-
ska a končí na začátku města Luhačovice v lokalitě nad 
přehradou. Rekonstruovaná vozovka bude mimo úsek 
křižovatky vedena ve stávající trase, šířka komunikace 
bude sjednocena na 8,5 metru (včetně krajnic). 
U vozovky bude provedeno frézování živičné vrstvy 
v tloušťce 90 milimetrů. Po odfrézování budou provede-
ny sanace trhlin. Následně budou položeny nové živičné 
vrstvy o tloušťce 50 a 40 milimetrů. 
Stávající styčná křižovatka silnic II/492 a II/493 bude 
nahrazena novou okružní čtyřramennou křižovatkou 
o poloměru 32 metrů. Na ni se nově napojí místní komu-
nikace do kempu u přehrady. V celé délce rekonstruova-
né silnice II/492 budou upraveny silniční příkopy. 
Souběžně se stavbou ŘSZK budou realizovány i sta-
vební práce městyse Pozlovice a města Luhačovice 
(chodníky v místě autobusových zastávek, přeložka 
vodovodu, přeložka slaboproudých kabelů a veřejné 
osvětlení). Stavba bude probíhat za částečné uzavírky 
(po polovinách vozovky), doprava bude řízena světel-
ným signalizačním zařízením. Při pokládce obrusné 
vrstvy v příštím roce bude vyhlášena i krátkodobá úplná 
uzavírka silnice. 
Rekonstrukce silnice je plánována na období do zimy 
2013, fi nální obrusná vrstva bude položena na jaře 
2014. Výstavba okružní křižovatky bude probíhat 
během roku 2014 tak, aby byla křižovatka zprůjezdně-
na nejpozději do konce měsíce června. Celkový termín 
pro stavební práce byl stanoven od 16. září 2013 do 
30. srpna 2014, ale práce začaly již s malým předstihem 
11. září 2013. Smluvní cena za realizaci celé stavby činí 
17,930 milionu korun. Akce bude spolufi nancována 
z fondů EU v rámci Regionálního operačního progra-
mu Střední Morava. Dotace má činit 70 procent uzna-
telných nákladů. „Do rekonstrukcí silnice II/492 mezi 
Horní Lhotou a Luhačovicemi jsme v posledních letech 
investovali už přibližně 270 milionů korun. Nemalé pro-
vozní prostředky jsme vynaložili i na neinvestiční obnovy 
povrchu této silnice mezi Horní Lhotou a Zádveřicemi,“ 
připomněl ředitel ŘSZK Bronislav Malý. 
Pokud jde o investice, na silnici II/492 byla v roce 2011 
dokončena stavba Horní Lhota – Dolní Lhota za 89,6 
milionu korun. O rok předtím se dokončil úsek Dolní 
Lhota – Luhačovice (téměř tříkilometrový úsek rekon-
struované silnice včetně dvou nových mostů) za 86,9 
milionu korun. V roce 2008 byla dokončena rekon-
strukce křižovatky v Luhačovicích (odbočení na Pozlo-
vice) za 95 milionů korun. Jan Vandík

Výstavba Domova pro seniory Luhačovice

V roce 2010 byla Zlínským krajem, zřizovatelem pří-
spěvkové organizace Domov pro seniory Luhačovice, 
prověřena případná rekonstrukce stávajícího Domova 
pro seniory Luhačovice s kapacitou 50 lůžek se zámě-
rem zařízení modernizovat a zrekonstruovat. Ze stu-
die vyplynulo, že rekonstrukce by byla velmi nákladná 
a navíc by také znamenala podstatné snížení kapacity 
sociální služby. Dále bylo zjištěno, že hlavní nosné 
prvky stávajícího objektu neumožňují změny dispozi-
ce tak, aby vzniklo zařízení odpovídající nárokům na 
péči o uživatele se sníženou schopností pohybu.
„Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k variantě výstavby 
nového zařízení na pozemcích nabídnutých k realiza-
ci městem Luhačovice. Jedná se o lokalitu křížení ulic 
Družstevní, Ludkovická a V Drahách. Na pozemku 
bude umístěn nepodsklepený třípodlažní objekt zastře-
šený šikmými střechami s obdélníkovým půdorysem. 
Navržený objekt tak urbanisticky ukončuje prostor 
mezi ulicemi Ludkovickou a V Drahách směrem do kři-
žovatky s ulicí Družstevní,“ uvedla Helena Mráčková 
z tiskového oddělení KÚ Zlín. 
Společné technické zázemí domova, tj. zásobovací 
a skladovací prostory, prostory pro zaměstnance 
a technické vybavení, je situováno v přízemí objektu. 
Domov nebude mít vlastní kuchyň ani prádelnu, stra-
vování a praní prádla bude zajištěno externě.
Ubytovací část bude umístěna ve 2. a 3. nadzemním 
podlaží. Uživatelé budou sdruženi do čtyř komunit 
po deseti – vždy dvě komunity na jednom podlaží se 
společnými jídelnami, servisními a sociálními prosto-
rami uprostřed a obývacími pokoji a terasami v okra-
jích domu.
„Novostavba domova pro seniory bude sloužit věkové 
skupině 65+ s vyšším stupněm závislosti na pomoci 
jiné fyzické osoby. Navrhovaná kapacita je 40 lůžek ve 
skladbě 20 jednolůžkových a 10 dvoulůžkových pokojů. 
V domově bude pracovat 25 zaměstnanců,“ dodala 
Helena Mráčková z tiskového oddělení KÚ Zlín.
Předpokládaný termín zahájení akce je květen 2014 
a ukončení květen 2015. Celkové náklady akce: 
59 931 000 Kč, z toho dotace EU – ROP 41 176 000 
Kč (69 %) a akce bude dofi nancována z rozpočtu Zlín-
ského kraje ve výši 18 755 000 Kč (31 %).

Olga Skovajsová

Rozkvetlé údolí

Smutný bývá pohled na rozpadající se dům, na zahradu 
zarostlou býlím a všemožným plevelem. Buďme rádi, 
že v našem městě máme možnost vidět domy ozdobené 
pestrobarevnými květinami, pečlivě udržované trávní-
ky a předzahrádky. Většina majitelů je patřičně pyšná 
na své obydlí a věnuje mu často spoustu volného času. 
Ne nadarmo se říká, že dům je vizitka svého majitele. 
S nastupujícím podzimem také přichází již tradiční 
vyhlášení výsledků hodnocení květinové výzdoby bal-
konů a předzahrádek. V letošním roce je následující 
hodnocení.

Kategorie předzahrádky: 
 manželé J. a P. Šátkovi, ulice L. Janáčka čp. 269
manželé A. a F. Matulovi, Kladná Žilín čp. 123
paní L. Kusáková, Polichno čp. 104

Kategorie balkony:
slečna A. Konečná, ulice Kamenná čp. 988
paní I. Běšinská, ulice Slunná čp. 840
pan J. Volařík, Kladná Žilín čp. 72

Zvláštní ocenění v kategorii rozkvetlý dům získávají 
manželé Káňovi, ulice Kamenná čp. 758. Slavnostní 
vyhlášení výsledků proběhne v měsíci listopadu v rámci 
akce setkání seniorů. Jménem místní organizace zahrád-
kářů chci poděkovat všem, kteří starostlivě pečují o své 
okolí a není  jim lhostejný vzhled našeho města.

Zbyněk Lekeš, jednatel ZO ČZS Luhačovice

Letos nám to zase vyšlo

O letošním open přeboru tenisového klubu TK 2000 
Luhačovice, který se uskutečnil ve dnech 7.–8. 9. 2013 
na tenisových dvorcích u Ottovky, můžeme bezesporu 

říct, že se více než vydařil. Krásné slunečné počasí po 
oba dny, rekordní počet účastníků, výborné výkony, 
dobrá zábava. Hlavní soutěže dvouhry se zúčastnilo 
24 hráčů, vítězem a přeborníkem klubu pro rok 2013 se 
stal Radim Antonovič, který ve fi nále porazil po tříse-
tové bitvě Viktora Pospíšila. Letos podruhé se bojovalo 
ve dvouhrách i v kategorii nad 55 let, zúčastnilo se jí 
6 hráčů a vítězem se stal Karel Křen, který ve fi nále 
porazil loňského vítěze Petra Kudláčka. Do čtyřhry se 
přihlásilo 16 párů, k vidění byla spousta hezkých zápasů 
včetně vyrovnaných tříseťáků. Vítězem se stala dvojice 
Dostálek–Plášek, která ve fi nále porazila dvojici Miku-
lec–Červenka. Sportu zdar a tenisu zvlášť.    Alois Gavlas
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Společenská kronika

Narození
Amal El Hahi
Antonín Kubíček
Rodičům srdečně blahopřejeme.

Sňatky
Libor Václavík a Aneta Semelová
Martin Šústek a Helena Máčalová
Martin Vítek a Zuzana Šuranská
Michal Máčala a Lenka Fejková 
Blahopřejeme.

Zlatá svatba 
Vladimír a Božena Koneční
Jaroslav a Marie Kuželovi
Blahopřejeme.

Výročí narození
Oldřicha Dubcová 92 let
Marie Konečná 80 let
Marie Gacková 80 let
Zdeňka Kudláčková 87 let
Anděla Dostálková  92 let
Antonie Šmehlíková  80 let
Františka Piotrowská 88 let
Irena Juříková  85 let
Jana Semelová 89 let
Hedvika Švachová 87 let
Jindřiška Trnková 89 let
Anna Štrajtová 87 let
Marie Čechová 88 let 
Margita Ráčková 85 let 
 Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

Úmrtí
Františka Mališková 83 let
Miloslav Mikulášek 86 let
Marie Valášková 88 let
Alois Vavrys     84 let
Alžběta Guryčová 84 let
František Semela 85 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
Dne 13. 10. uplyne 10 let, kdy nás 
navždy opustil manžel a tatínek 
pan Miloslav Hubáček.

S láskou a úctou vzpomíná 
manželka a synové.

Vzpomínka
Dne 30. září uplynuly smutné 
dva roky od chvíle, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná manželka, 
maminka a babička 
paní Helena Schlimbachová.

S láskou a úctou stále vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka
Nezemřel ten, kdo žil život dobrý.
23. října uplyne smutných 22 let 
od smrti naší maminky, babičky 
a prababičky paní Marie Semelové. 
V září jsme vzpomenuli jejích 
nedožitých stých narozenin.

S úctou a láskou Lenka a Marie, dcery s rodinami.

Vzpomínka
Dne 8. října 2013 uplynul 1 smutný 
rok, kdy jsme se rozloučili s mým 
milovaným manželem, tatínkem 
a dědečkem a pradědečkem 
panem Aloisem Semelou. 

S láskou a vděčností vzpomíná manželka a děti 
s rodinami. Děkujeme za tichou vzpomínku.

Kronika

Pokračujeme v našem vyprávění starých kronikářů, dostá-
váme do roku 1937.
Při tom Masaryk zdůrazňoval, že se musí národ vnitřně 
připravovat na revoluci vnější, politickou, brannou, že 
revoluce a reformace hlav a srdcí není žádná pořádná 
revoluce. Co bojů musil svésti před světovou válkou, aby 
aspoň částečně zreformoval nebo zrevolucionoval české 
hlavy a česká srdce. Opravdovost a síla vůle mluvila i 
ze slov velkého bojovníka! A to byl i návod k vlastnímu 
obsahu Masarykova života, jímž je dobytí národní svo-
body a budování demokratického státu. 
Když vypukla světová válka, poznal Masaryk, že přišla 
chvíle, kdy se revoluce našeho národa proti Rakousku 
stala jeho mravní povinností. U hrobu Komenského 
v Holandsku znovu připomněl odkaz Komenského i 
Palackého! A rozhodl se jednat! Odjel do ciziny 6. čer-
vence 1915, v den 500. výročí smrti mistra Jana Husa, 
veřejně vyhlásil odboj proti Rakousku-Uhersku. Kostky 
byly vrženy.  Od té doby Masaryk revoluci skutečně pro-
váděl, zvláště v  Rusku, kde se zejména snažil o vybudo-
vání čs. vojska (legií). Z hlasatele se stal revolucionář, 
válečník, z žáka Komenského se stal bojovníkem. Jeho 
nacionalismus vrcholil ve slovech, jimiž kázal čs. vojá-
kům, aby se stali bojovníky Žižkovými.
A když se po vítězství demokracie Masaryk vrátil do 
osvobozené vlasti jako její prezident, první slova, která 
pronesl, byla z Komenského Kšaftu o návratu vlády věcí 
do rukou národa. Masaryk, státník rozhledu světového, 
se jako prezident snažil, aby republika vedla světovou 
politiku ve smyslu jeho slov „buďme světovými!“ Politi-
ku republiky řídil tak, aby její zájmy vždy byly ve shodě 
s všelidskými ideami. Překrásné naplnění života! Byl 
si vědom toho, že je nástrojem Prozřetelnosti! Z toho 
vědomí vyvozoval pro sebe odpovědnost a povinnosti!
Jen necelá dvě století se díval prezident Osvoboditel z 
lánského zátiší, jak to vedeme. Téměř do posledních 
dnů svého života pracoval, zvláště se rád zaobíral svým 
starým oblíbeným tématem: problémem našeho náro-
da! Činil tak nad knihami, zase to byl ten starý národní 
fi lozof. A zároveň se díval, jak z našeho veřejného živo-
ta odcházejí, jeden po druhém, lidé převzácných jmen: 
Herben, Pekař, Tyršová, Šalda,… A 14. září v hodinách 
ranních odešel za nimi on. Prozřetelnost jej zvolila 
k činům tak velikým a podivuhodným. Odešel T. G. 
Masaryk! Veliký oheň zhasl! Dokonáno! 

Ztráty a nálezy 2013
květen: kolo, mobilní telefon, červen: řetízek, klí-
če, brašna, červenec: peněženka, nářadí srpen: 
prstýnek, peněženka, plynová láhev, batoh. 
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Kolo Datum Kde Zač. utkání Odjezd Soupeř

9. So     5. 10. D 15.00  Spytihněv

10. So  12. 10. D 14.30  V. Karlovice

11. Ne  20. 10. V 14.00 12.00 Fryšták

12. So  26. 10. D 14.00  Morkovice

13. So      2. 11 V 13.30 11.00 Chropyně

MUŽI „B“ - III. SK. B

Kolo Datum Kde Zač. utkání Odjezd Soupeř

9. Ne     6. 10. D 14.00  Štítná n. Vl. B

10. Ne  13. 10. D 14.00  Mirošov

11. So  19. 10. V 14.00  Sehradice B

12. Ne  27. 10. D 14.00  Vlachovice B

13. Ne     3. 11. V 13.30  Biskupice

14. Ne  10. 11. V 13.30  Nedašova Lhota

DOROST - KRAJSKÝ PŘEBOR

Kolo Datum Kde Zač. utkání Odjezd Soupeř

9. So     5. 10. D 10.00  Dolní Němčí

10. So  12. 10. D 10.00  Uh. Brod

11. So  19. 10. V 10.00 8.00 Holešov

12. So  26. 10. D 10.00  Kunovice

13. So     2. 11. V 10.15 8.30 Slušovice

ŽÁCI - KRAJSKÝ PŘEBOR

Kolo Datum Kde Zač. utkání Odjezd Soupeř

9. Ne     6. 10. V 9.30  11.15 7.15 1. Valašský

10. So  12. 10. V 9.30  11.15 7.45 V. Otrokovice

11. Ne  20. 10. D 9.30  11.15  Kunovice

1. So  26. 10. V 9.30  11.15 7.45 Baťov 1930*1

2. Ne     3. 11. D 9.30  11.15  Slavičín

Mistrovská utkání FK Luhačovice 

- podzim 2013

Centrum pro rodinu Valašské Klobouky ve spolupráci 
s hotelem VLTAVA pořádá kurz v Luhačovicích 

Manželské večery 
5. října – 23. listopadu 2013

Srdečně zveme všechny manželské páry (bez ohledu na 
dobu trvání manželství) „investovat“ do svého vztahu, 
vybudovat pevné a trvalé manželství, nebo svůj vztah 
prohloubit, osvěžit či prochází náročným obdobím. Cel-
kem 8 setkání, která vždy začínají večeří při svíčkách, 
následuje promluva, po níž mají manželé příležitost si 
spolu v soukromí popovídat o tématu večera i o všem, na 
co ve spěchu všedního dne nezbývá čas. Večer probíhá 
v příjemném prostředí a přátelské atmosféře. Soukromí 
každého páru je respektováno, skupinová diskuse není 
součástí kurzu, o svém vztahu nebudete nikomu dalšímu 
nic říkat. Kurz, ačkoliv je založen na křesťanských prin-
cipech, je velmi vhodný pro všechny manžele, tzn. i pro 
ty, kteří se za křesťany nepovažují.
Témata jednotlivých večerů: Vybudovat pevné základy, 
Umění komunikace, Řešení konfl iktů, Síla odpuštění, 
Rodiče a rodiče partnera, Dobrý sex, Láska v akci, Slavnost-
ní závěrečná večeře.
Kurz se koná vždy v sobotu v salonku hotelu Vltava (prv-
ní patro). Každý večer začne v 19.00 hod. a potrvá cca do 
21.30 hod. Kurzovné za osobu je 1500 Kč (zahrnuje 9 veče-
ří, nápoje,  příručku ).
Přihlášky nebo své dotazy prosím zasílejte na e-mail: vecery.
luh@email.cz, nebo na tel.: 739 344 014. Více informací o kurzu 
naleznete na www.faraklobouky.cz/centrum-pro-rodinu.htm.
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BOWLINGOVÁ  LIGA

Zveme Vás na 
1. ročník amatérské bowlingové ligy

o pohár královny Ambry 
Kde: Sportovně relaxační areál 

U Solného pramene při wellness hotelu 
Rezidence Ambra Luhačovice

Kdy: začínáme 7. 11. 2013
Startovné zcela ZDARMA, 

platí se pouze bowlingová dráha 
za lidovou cenu 99 Kč/hodina

Navíc soutěž o nejlepšího hráče ze všech týmů.

Přihlášky lze podat do 31. 10. 2013
paní Čermáková - tel. 577 154 155 
nebo cermakova@hotel-ambra.cz

Jste spokojeni s dodávkami
 pitné vody a službami vodáren?

Tuto otázku mohou zaslechnout zákazníci společnosti MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a. s. od 2. září do 15. října v telefonním sluchátku. 
Telefonický průzkum spokojenosti zákazníků všech vodárenských spo-
lečností skupiny Veolia Voda provádí nezávislá společnost IBRS – Inter-
national Business and Research Services s. r. o., která je členem evrop-
ského sdružení výzkumu trhu ESOMAR. Celkem bude dotazováno 3 700 
zákazníků. Průzkum se týká spokojenosti zákazníků se službami vodáren, 
zákaznickým centrem, ale i kvalitou dodávané vody. Na Olomoucku, Zlín-
sku a Prostějovsku bude osloveno asi 700 zákazníků, z toho 600 domác-
ností, 50 fi rem a 50 správců bytových domů nebo zástupců bytových 
družstev. Názory našich zákazníků jsou pro nás velmi důležitou zpětnou 
vazbou. Vítáme každou možnost dozvědět se, s čím jsou naši zákazníci 
spokojeni a kde máme podle nich rezervy. Telefonický průzkum probíhá 
již devátým rokem a jeho výsledky budou k dispozici v listopadu.
Průzkum probíhá tak, že operátorka zavolá zákazníkovi, a ten, pokud má 
o rozhovor zájem, odpovídá asi 10 minut na její otázky. Ty se týkají samo-
zřejmě pitné vody a zvyků zákazníka: například zda je spokojen s kvalitou 
dodávané vody nebo se způsobem plateb za vodu. Padnou také otázky: zda 
zákazník ví, kdo je jeho provozovatelem v regionu, nebo zda je spokojen se 
službami vodáren, či s množstvím a dostupností informací o vodě. Děku-
jeme všem zákazníkům, kteří se zúčastní telefonického průzkumu, jejich 
cenné odpovědi nám mohou přispět k dalšímu zkvalitnění našich služeb.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., tel.: 840 668 668 , www.smv.cz

Koupím les i s pozemkem. 
Posudek zajistím. Platím hotově. 

Tel: 603 275 476.

PRODEJNA BYTOVÉHO TEXTILU, KOBERCŮ, PODLAHOVIN,
ul. Masarykova č. 137 – budova Finančního úřadu LUHAČOVICE, Vás zve k nákupu

záclon * dekoračních látek * ubrusů, prostírání * ubrusovin * ložního povlečení *
prostěradel * přikrývek a polštářů pro alergiky * koupelnových souprav * koberců *

PVC * záclonových tyčí, garnýží, kolejniček, stínicí techniky * bytových doplňků 

Nabízíme dárkové poukazy na nákup zboží pro Vaše nejbližší i zaměstnance.

Stálá nabídka zbytkových záclon, dek. látek, koberců, PVC se slevou 20-50 %

Pro hotely a penziony:

Kompletní služby v oblasti dodávek textilního vybavení, šití záclon a závěsů,
včetně pokládky koberců a PVC.

Tel./fax: 577 134 026 / mobil: Tel. 604691274 / e-mail: leora@tiscali.cz / www.bytovy-textil.biz

U K O N Č E N Í 
P R O D E J N Í 
Č I N N O S T I

Prodejna Nábytek Kolaříkovi 
z důvodů ukončení činnosti 

zahajuje od 1. 10. 2013 výprodej 
veškerého zboží s výraznými 

slevami.

Kde: Nábytek Kolaříkovi
Uhersko Brodská 614, Luhačovice

(asi 100 m od Technických služeb Luhačovice)

prodejní doba: 
Út–Pá 10.00 – 17.00

So 9.00 – 11.00

Tel.: 577 131 185
Mob.: 606 552 919, 607 872 004

Skupina Progresivní Aliance Socialistů 
a Demokratů v Evropském Parlamentu

Poslankyně Evropského parlamentu

Olga Sehnalová Vás zve na seminář
Nekalé obchodní praktiky (nejen) vůči seniorům
Seminář se uskuteční v pátek 11. října 2013 od 9:30 hod v Měst-
ském domě kultury Elektra, Masarykova 950, Luhačovice

Účelem semináře je poskytnout účastníkům praktické informace 
o současných neférových praktikách některých obchodníků nejen při 
podomních prodejích a předváděcích akcích, ale obsah semináře stej-
ně tak dobře slouží jako obecné „právní minimum“ o koupi zboží. 

Seminář vede vrchní rada České obchodní inspekce Zdeněk Krul

Program semináře:
9:30 –  9:40 Úvodní slovo
9:40 – 10:30  Vysvětlení a vymezení nekalých obchodních praktik 

v legislativě včetně praktických příkladů
10:30 –10:45 Přestávka na občerstvení
10:45 –11:30  Možnosti obrany proti používání nekalých obchodních 

praktik, včetně upozornění na rizika jednotlivých postupů
11:30 –12:00 Diskuze

Účast je zdarma (hrazeno z prostředků EU)
Těšíme se na setkání s Vámi.

U Solného 
pramene



Sobota 12. 10. 19.00
Colette
Romantické drama ČR, přístupné bez omezení

Pátek 18. 10. 19.00
Revival  
Komedie ČR, nevhodné pro děti do 12 let

Sobota 19. 10. 19.00
Líbánky   
Drama ČR, přístupné bez omezení

Středa 23. 10. 16.00                 
Velký Gatsby / BIO SENIOR
Romantický USA 2013, nevhodné pro děti do 12 let

Pátek 25. 10. 16.00         
Šmoulové 2 / FILMÁSEK   
Animovaný USA, přístupné bez omezení

Sobota 26. 10. 19.00        
Revival
Komedie ČR, nevhodné pro děti do 12 let

Neděle 27. 10. 16.00
Zataženo, občas trakaře 2 
Animovaný USA 2013, přístupné bez omezení 

Neděle 27. 10. 19.00
Babovřesky / DERNIÉRA                                
Komedie, ČR 2013, nevhodné pro děti do 12 let 
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 kam v Luhačovicích  
Pátek 4. 10.  19.30
Setkávání 
Večer šansonů v podání Heleny Čermákové
 Alexandria, night club

Pátek 11. 10. 19.30
Cimballica
 Alexandria, night club

Pátek 11. 10. 16.00
Pohádka / Sindibád mořeplavec
Představení pro děti uvádí divadlo Scéna Zlín.
 Kinosál MěDK Elektra

Pátek 11. 10. 19.00 
Fialenka z Lanžhota / Podluží
 MěDK Elektra sál Rondo

Sobota 12. 10. 15.00
Koncert folklorního souboru 
Malé Zálesí z Luhačovic
 Lázeňské divadlo

Pátek 18. 10.  19.30
Trio Mavora
 Alexandria, night club

Sobota 19. 10. 19.00 
Šlágrparáda / DH Váhovanka a Duo Sonet
 MěDK Elektra sál Rondo
  

Pátek 25. 10. 19.00
Mistříňanka z Mistřína / Moravské Slovácko
 MěDK Elektra sál Rondo  

Pátek 25. 10. 19.00
Pocta Evě Olmerové
 Alexandria, night club

Výstavy galerie 
Elektra Luhačovice:
14. 9. – 6. 10. 2013 / prodejní výstava
Ladislav Pálka / obrazy, malba, 
Josef Lapčík / keramika

14. – 31. 10. 2013 / výstava
MŠ Luhačovice / Hrajeme si celý rok
Výstava dětských prací u příležitosti 30. výročí otevření 
pavilonové MŠ v Luhačovicích.
Vernisáž výstavy: pondělí 14. 10. 2013 v 17.00 hod.
V programu vystoupí děti MŠ Luhačovice.

Pátek 4. 10. 19.00
Revival          
Komedie ČR, nevhodné pro děti do 12 let

Středa  9. 10. 16.00 
Babovřesky / BIO SENIOR
Komedie ČR 2013, nevhodné pro děti do 12 let 

Vydavatel a kontakty na redakci: Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace, Masarykova 950, 763 26 Luhačovice, IČ: 00373281, DIČ: CZ 00373281, tel.: 577 133 980, 
e-mail: luhainfo@mdkelektra.luhacovice.cz. Měsíčník. Odpovědný redaktor a autor nepodepsaných článků:  Hana Slováková. Vydávání povoleno. Číslo registrace: MK ČR 11027. Toto číslo vychází 1. 10. 2013.

Výstavy

Kino Elektra

Úterý 1. 10., 16.00
Z pohádky do pohádky
V případě deštivého počasí se akce nekoná, 
poplatek: 20 Kč/dítě

Úterý 8. 10., 15.30
Zámecká pevnost Boyard
Pro děti od 4. do 7. třídy, v případě deštivého počasí přesunuto 
na 15. 10., poplatek: 30 Kč/osoba

Pátek 25. 10., 19.00
Muzikoterapie
Přihlášky předem do 23. 10., poplatek 80 Kč/osoba
 

Středa 30. 10. od 10.00 do12.00
Podzimní vycházka
S sebou sportovní oblečení a boty (dle počasí), batoh, špeká-
ček, chleba a pití, poplatek 20 Kč/osoba

Středa 30. 10., 15.00
Halloweenské tvoření
Poplatek 30 Kč/osoba

Středa 30. 10. 19.00, nádvoří zámku
Halloweenský lampionový průvod
S sebou: svítící lampion a strašidelnou masku. V případě 
deštivého počasí přeloženo na 31. 10.

Středa 30. 10., 10.00, tělocvična ŽŠ
Florbalový turnaj
Pro žáky 4.– 7. tříd, přihlášky týmů (min. 3+1) a úhrada 
startovného 30 Kč/hráč do 23. 10. 

AKCE V KLUBU
KLUB K
X – BOX v Klubu pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, 
od 14.00 –16.00, rezervace předem. 

AKCE V KLUBÍKU
Vždy od 10.00 do 11.00  v klubovnách DDM Luhačovice
21. 10. Výtvarné tvoření v Klubíku 
20 Kč (členové), 40 Kč (ostatní)

V měsíci říjnu také proběhnou výukové programy pro žáky ZŠ 
ve spolupráci s Městskou knihovnou Luhačovice. 
Bližší informace najdete na podrobných plakátech, 
telefon: 577 131 687, 736 487 999, www.ddmluhacovice.cz

Akce DDM říjen

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

   2. 10. STRAHOV / Beseda Wyoming, Montana
   7. 10. Sváteční slovo  / P. Jacek Bronczyk
   9. 10.  STRAHOV / Sváteční slovo 

/ P. Jacek Bronczyk
14. 10. Keramická dílna, litá keramika
16. 10. STRAHOV / Posezení s kytarou
21. 10. Keramická dílna / výroba betlémů
23. 10.  POZLOVICE / Život ve 13. století 

/ L. Skládalová
30. 10.  STRAHOV 

/ Návštěva Muzea luhačovického Zálesí 

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

Program SAS 
5. 10.  10.40 odjezd z nádraží  
Zlínské dny

8. 10. 15.00 klubovna
Beseda s cestovatelkou Alenou Bímovou

15. 10 15.00 klubovna
Cvičení s Jitkou Vebrovou

22. 10.   14.00 sraz na nádraží
Vycházka

Pozvání na besedu 
s Vlastimilem Vondruškou

Městská knihovna Luhačovice 
Vás zve do svých prostor

ve středu 6. 11. 2013 v 18.00 hod. 
na besedu se spisovatelem, historikem 

a publicistou 
Vlastimilem Vondruškou.

Vstupné dobrovolné
Rezervace míst možná telefonicky 

577 132 235 
nebo e-mailem – info@knihovna-luhacovice.cz
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