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Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych vás pozdravil v tom-
to volebním období naposled jako sta-
rosta našeho krásného lázeňského 
městečka. Čtyřletý běh našeho zastu-
pitelstva se blíží do finále a my všichni 
10. a 11. října rozhodneme svými hla-
sy o  tom, kdo bude stát v  čele toho-
to města v  následujících letech. Než 
se tak stane, dovolte mi ohlédnout se 
za uplynulým obdobím, kdy jsem stál 
v čele Luhačovic jako starosta. Nechci 
se na tomto místě zabývat výčtem jed-
notlivých realizovaných investičních 
akcí či naopak tím, co se vybudovat ne-
podařilo. O tom máte možnost přečíst 
si uvnitř tohoto čísla, kde jsme se poku-
sili shrnout hmatatelné výsledky řízení 
města v uplynulém volebním období. 
To,  o co  se chci dnes s vámi podělit, je 
zamyšlení člověka, který pracoval čtr-
náct let na radnici v  pozici místosta-
rosty (6 let) nebo pak dvě volební ob-
dobí ve funkci starosty. Nejdříve chci 
poděkovat svým kolegům Bohuslavu 
Marhoulovi, Romanu Leblochovi a Ma-
rii Semelové za jejich spolupráci v prů-
běhu mého celého funkčního období. 
Dík patří také pracovníkům MěÚ Luha-
čovice v čele s tajemníkem Michaelem 

Jahodou. To byli mí nejbližší spolupra-
covníci, se kterými jsem se po celou 
dobu potkával téměř denně. Pocho-
pitelně nesmím zapomenout na rad-
ní a zastupitele města, kteří se v průbě-
hu čtrnácti let sice měnili, ale ve většině 
případů měli jeden společný cíl.  Roz-
hodovat o  tomto městě s  nejlepším 
svědomím, vědomím a  vírou, že roz-
hodnutí, která byla přijata, budou ku 
prospěchu nás všech.
Pozice starosty vám dá mnohé. Máte 
možnost setkat se a  seznámit s  mno-
ha významnými a známými lidmi, roz-
hodovat o  důležitých věcech, řídit 
a  usměrňovat chod města. Samozřej-
mě, že vám také hodně vezme. Pře-
devším volný čas a  nutnost řešit pro-
blémy, které byste jako řadový občan 
ani neregistroval. Získáte řadu přátel 
a známých, na druhou stranu taky ne-
přátel a  odpůrců někdy jenom proto, 
že jim nevyjdete vstříc. Ne proto, že 
byste osobně nechtěli, ale proto, že při 
jednání nezastupujete sebe, ale město 
jako celek. Samozřejmě, že vás pak za-
mrzí, že ten dotyčný je na vás naštva-
ný osobně a dává vám to najevo. V kaž-
dém případě se s  tím musíte umět 

vyrovnat, což nebývá vždy jednodu-
ché. Řada problémů, které bylo po-
třeba řešit, bylo naprosto zbytečných 
a  vyplývaly jen z  toho, že se dotyčné 
strany nedokázaly domluvit a nenašly 
společné řešení.
Nechci však tento úvodník zakon-
čit nijak smutně a  nepříjemně. Žije-
me v krásném lázeňském městě, které 
nám závidí mnoho návštěvníků a hos-
tů, kteří sem přijíždějí. Jsem rád, že 
jsem mohl být i já součástí vedení měs-
ta, které jsem si opravdu zamiloval. Dě-
kuji vám všem, vážení spoluobčané, 
za podporu a povzbudivá slova, která 
jsem si od vás vyslechl při různých se-
tkáních. Za snahu většiny z  vás cho-
vat se, jednat a pracovat pro město tak, 
abychom zde byli všichni, pokud mož-
no, šťastni a spokojeni. Novému vedení 
města, které vyjde z nadcházejících vo-
leb, přeji hodně úspěchů v řízení a roz-
voji Luhačovic a také vnímavé, chápa-
jící a  spolupracující občany. Užívejme 
si krásného podzimu a nezapomeňme 
se radovat i z drobných maličkostí, kte-
ré nám přináší každodenní život.

František Hubáček, váš starosta

O z n á m e n í
Volby do Zastupitelstva města Lu-
hačovice (zákon č. 491/2001 Sb., o vol-
bách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů) se uskuteční 

v pátek 10. října 2014 v době 
od 14.00 do 22.00 hodin

a v sobotu 11. října 2014 v době 
od 8.00 do 14.00 hodin.

Volit se bude v  7 volebních okrscích, 
které se oproti minulým volbám ne-
změnily. 
Voliči se musí volební komisi prokázat 
platným občanským průkazem nebo 
cestovním dokladem.
Hlasovací lístky budou distribuovány 
jako obvykle, a to do 6. října 2014. Pod-
mínkou je, aby měli občané označené 
domovní schránky. Hlasovací lístky může 
volič obdržet i ve volební místnosti.
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Prezident se v Luhačovicích 
setkal se starosty

Prezident Miloš Zeman navštívil ve 
středu 24. září Luhačovice. V  po-
slední den své třídenní oficiální ná-
vštěvy Zlínského kraje měl v lázeň-
ském městě na programu pouze 
neveřejné akce. V  kulturním domě 
Elektra zavítal na setkání starostů 
obcí z  regionu, kterým poděkoval 
za práci v končícím volebním obdo-
bí. Prezident pak asi hodinu s účast-
níky setkání, mezi kterými nechyběl 
luhačovický starosta František Hu-
báček, pohovořil. 
Prezident Zeman měl v  Luhačovi-
cích na programu také pracovní 
oběd s představiteli lázeňství a ces-
tovního ruchu. 

Foto: Zlínský kraj/Ludvík Valouch.



Písní a tancem se představily také děti z Polska a Srbska

Stovky návštěvníků zaujal mezinárod-
ní festival Písní a tancem, který se usku-
tečnil v Luhačovicích od pátku 19. do 
neděle 21. září.  Publikum si mohlo vy-
chutnat také umění řady zahraničních 
hostů. Polský folklor představili malí 
umělci ze souboru Sandeczoki, Srbsko 
zase reprezentovalo na pódiu uskupe-
ní Sloboda. Vystoupily také děti ze slo-
venských souborů Slnečnica Piešťany 
a Žochárik Topolčany. Zazpívala i dět-
ská interpretka lidových písní z Izraele 
Libi Panker. Nechyběli samozřejmě ani 
vystupující z  České republiky, včetně 

domácích souborů. Představily se Malé 
Zálesí Luhačovice, Leluja Provodov, Ol-
šavěnka a Holúbek Uherský Brod nebo 
Bartošáček Zlín. Posluchači mohli za-
tleskat také souboru Holúbek Ostrava, 
Vysočánek Hlinsko nebo mladým zpě-
váčkům Patriku a Hynkovi Hradeckým. 
Hlavní program se uskutečnil v sobo-
tu na Lázeňském náměstí v  Luhačo-
vicích a jeho součástí bylo také již tra-
dičně vyhlášení vítěze soutěže Vesnice 
roku, která byla zároveň prezentová-
na výstavou v  Hale Vincentka. Obce, 
které postoupily z  krajských kol do 

finále, měly v  publiku festivalu pro-
to také značné zastoupení, často byli 
jejich fanoušci z  řad obyvatel těchto 
vesnic vybaveni vlastními trikoty, vlaj-
kami a různými transparenty. Titul Ves-
nice roku 2014 tentokrát zůstal ve Zlín-
ském kraji, protože jej získala valašská 
obec Kateřinice ze Vsetínska. Druhou 
příčku obsadil Ořechov na Žďársku 
a třetí Nová Hradečná na Olomoucku. 
Vítěze ocenil v závěru sobotního pro-
gramu ministr zemědělství Marian 
Jurečka, který také starostovi Kateři-
nic Vojtěchu Zubíčkovi předal toto 

ocenění. A jaké byly dojmy starosty ví-
tězné obce? „Já přeju všeckým obcám 
to, co sa stalo v Kateřinicách. Že fakt 
se lidi dali dohromady a že sů šťastní 
a že si tého užívajů,“ sdělil svérázným 
valašským dialektem nadšený staros-
ta Zubíček. Soutěž hodnotí celkový 
rozkvět obcí a zaměřuje se také výraz-
ně například na rozvoj folkloru a míst-
ních spolků. Díky ocenění získá obec 
finanční dotaci a postoupila tím také 
do obdobné celoevropské soutěže 
oceňující vzkvétající život vesnic. 
Součástí festivalu byl také doprovod-
ný program Hrajeme si na návsi, při-
pravený DDM Luhačovice, který nabí-
dl malým účastníkům a návštěvníkům 
festivalu zábavu v duchu lidových her. 
Nechyběl řemeslný jarmark, na kterém 
si návštěvníci mohli pořídit různé ruko-
dělné výrobky nebo ochutnat tradiční 
krajové pochoutky. 
V  pátek byla v  Pozlovicích odhalena 
pamětní deska manželům Haluzovým, 
kteří stáli u založení festivalu. Zároveň 
zde členové souboru Malé Zálesí při-
pravili program složený z pásem, které 
paní Věra Haluzová pro soubor sesta-
vila. Neděle nabídla folklorní vystou-
pení také obyvatelům a návštěvníkům 
Uherského Brodu v  programu nazva-
ném U sousedů.
Festival se uskutečnil díky podpo-
ře města Luhačovice, Zlínského kra-
je, Lázní Luhačovice, a. s., Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR, Ministerstva ze-
mědělství, Svazu měst a obcí, Lázeň-
ských hotelů Miramare Luhačovi-
ce, Zálesí Luhačovice, a. s., firmy Kare 
a dalším sponzorům.

Nikola Synek
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Charita oslavila deset let fungování, požehnal jí arcibiskup

Oslava výročí deseti let fungování Cha-
rity Svaté rodiny Luhačovice se kona-
la ve středu 3. září za přítomnosti arci-
biskupa Jana Graubnera. Na programu 
bylo nejprve setkání zástupců Charity 
s představiteli církve, Luhačovic a okol-
ních obcí, kde působí. Hovořilo se sa-
mozřejmě o  činnosti této organizace 
při pomoci bližním.
„Charita začala v roce 2004 jako dob-
rovolné sdružení věřících. Postupně 

jsme ji profesionalizovali. V  počátcích 
jsme provozovali jen jednu sociální 
službu a měli jsme čtyři zaměstnance. 
Nyní provozujeme dvě sociální služ-
by, máme akreditované dobrovolníky 
a více než patnáct zaměstnanců,“ po-
psala ředitelka Charity Lenka Seme-
lová. Za deset let organizace pomoh-
la zkvalitnit život stovkám lidí, kteří 
by se bez pomoci neobešli. „Chari-
ta pečovala o více než 500 uživatelů 

služeb, pomáhalo přitom více než 
450 dobrovolníků. V současnosti po-
skytujeme jednak pečovatelskou 
službu, která dochází do domácnos-
tí seniorů, ale je jim k dispozici také 
denní stacionář, kam mohou přijít,“ 
poznamenala Semelová.
Po setkání následovala slavnostní 
mše v  kostele svaté Rodiny celebro-
vaná arcibiskupem Janem Graubne-
rem. Arcibiskup požehnal během mše 
všem pracovníkům, podporovatelům 
i  klientům luhačovické Charity a  po-
světil také předměty symbolizující 
jednotlivé činnosti provozované tou-
to organizací. Nechybělo mezi nimi 
srdce, lucerna nebo například podo-
ba anděla. Organizace Charita Svaté 
rodiny Luhačovice získala před dese-
ti lety dekret k fungování právě od to-
hoto představitele církve. 
„Charita, tedy pomoc, je běžnou sou-
částí naší činnosti, protože nejde jen 
o to hlásat evangelium, ale také podle 
něho žít a  Kristus nám ukazuje, že 
v první řadě je nutné si všimnout po-
třebných,“ sdělil arcibiskup Graubner. 
Tento pohled podle něj není ale jen 
záležitostí církevní. „V normální zdravé 
společnosti je potřebné, aby se uměli 

o  její nejslabší články dobře postarat. 
Tady v  Luhačovicích je dobrá spolu-
práce mezi obcemi a Charitou a  je to 
dobře. Staráme se o všechny občany, 
nejen o ty, kteří patří k církvi, a já mám 
radost, že to tady funguje, a přeji zdejší 
Charitě, aby se dále rozvíjela a doved-
la za spolupráce nejen úřadů, ale i no-
vých dobrovolníků řešit ty problémy, 
které ještě přijdou,“ podotkl Graub-
ner. A co považuje za největší z těch-
to problémů? „Vždy jde o  konkrétní 
vztah k  lidem. Každý, kdo je opuš-
těný, o  koho se nemá kdo postarat, 
to je pro mě problém, který je po-
třeba řešit v první řadě a  je potřeba 
ten problém vidět a chtít ho řešit ro-
zumem i  srdcem,“ zmínil arcibiskup. 
Ocenil také všechny, kdo na charitní 
služby jakkoliv přispějí. „Jsou potřeba 
i  ty peníze, protože když třeba není 
na auto, kterým za klientem dojedou, 
nelze službu nabídnout. A stárnoucí 
společnost těch služeb bude potře-
bovat ještě více,“ míní Graubner. 
Oslavu uzavřelo před kostelem vystou-
pení cimbálové muziky pod vedením 
primáše Pavla Dvořáka a  folklorního 
souboru Malé Zálesí.

Nikola Synek



Zprávy z 14. schůze Rady města  
Luhačovice konané 19. 8. 2014
RML schválila:
• zveřejnění záměru města prona-

jmout byt v  Domě s  pečovatel-
skou službou Strahov č. p. 383, ul. 
Holubyho, ve 2. podlaží, o  jedné 
místnosti, s  kuchyní a  příslušen-
stvím, o velikosti 33,23 m2 včetně 
sklepu;

• zveřejnění záměru města bez-
úplatně převést část pozemku 
parc. č. 1305/7 o  výměře 13 m2, 
část pozemku parc. č. 2486/15 
o výměře 14 m2 a   část pozemku 
parc. č. 2486/1 o  výměře 19 m2 
k. ú. Luhačovice Zlínskému kra-
ji pro účel výstavby Domova pro  

 
seniory Luhačovice (Jedná se  
o  pozemky v  ulici Družstevní  
a V Drahách.);

• přijetí finančního neúčelového 
daru ve výši 1500 Kč od Zálesí,  
a. s., a  věcného daru v  hodnotě 
65 051 Kč od Jany Žáčkové, Horní 
Lhota 87, Domem dětí a mládeže 
Luhačovice, příspěvkovou organi-
zací. (Jedná se o  etnické hudeb-
ní nástroje, obaly na hudeb-
ní nástroje, odbornou literaturu 
a  karimatky, které byly pořízeny 
z nadačního příspěvku programu 
Think Big.).

Zprávy z 15. schůze Rady města  
Luhačovice konané 2. 9. 2014
RML schválila:
• poskytnutí finančního daru ve 

výši 5 000 Kč Zdravotnické zá-
chranné službě Zlínského kraje, 
příspěvkové organizaci, na čás-
tečné pokrytí nákladů na poříze-
ní zdravotnického materiálu;

• harmonogram výběrového řízení 
na poskytnutí grantů města Luha-
čovice pro rok 2015; 

• zveřejnění záměru města pro-
najmout část pozemku parc. 
č. 757/6 o  výměře cca 280 m2  
v k. ú. Luhačovice na dobu neurči-
tou (Jedná se o pozemek v ul. Ná-
dražní za objektem č. p. 282.);

• zveřejnění záměru města prona-
jmout byt v  Domě s  pečovatel-
skou službou Strahov č. p. 383, ul. 
Holubyho, ve 3. podlaží, o  jedné 
místnosti, s  kuchyní a  příslušen-
stvím, o velikosti 30,86 m2 včetně 
balkonu;

• uzavření dohody s  paní Jarosla-
vou Tomanovou na užívání části 
pozemku 677/1 v  k. ú. Luhačovi-
ce v jejím vlastnictví na dobu ur-
čitou do 31. 8. 2034 v souvislosti 
s rekonstrukcí ul. Dr. Veselého; 

• uzavření dohody o  ukončení ná-
jemní smlouvy ze dne 30. 6. 2006 
na užívání nebytových prostor 
v  objektu zdravotního středis-
ka č. p. 315 v Luhačovicích ke dni  
31. 10. 2014;

• zveřejnění záměru města prona-
jmout nebytové prostory ve 3. nad-
zemním podlaží objektu zdravotní-
ho střediska č. p. 315 v Luhačovicích 
o celkové výměře 17,70 m2;

• souhlasila s  vypsáním námětové 
soutěže pro umístění umělecké-
ho prvku před poštu s oceněním 
1. místo – 5000 Kč, 2. místo – 3000 Kč, 
3. místo – 2000 Kč.
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Turisty v ulici Dr. Veselého opět vystřídali 
stavbaři
Stavební dělníci, bagr, speciální stroj na 
zarážení pilotů, náklaďák na odvážení 
zeminy a suti a jen úzký koridor umož-
ňující průchod lidí. Tak to vypadá v lu-
hačovické ulici Dr. Veselého, kde se po-
čátkem září opět rozběhly práce na její 
rekonstrukci. Do května příštího roku 
získá novou dlažbu a bude tam vysta-
věna také nová opěrná zeď zajišťující 
svah se silnicí, který se nad ulicí vypíná. 
Celá ulice, která je pro pěší hlavní spoj-
nicí centra a  lázeňského areálu, získá 
v rámci rekonstrukce také nové poulič-
ní osvětlení a mobiliář. 
„Práce byly opět započaty po hlavní 
turistické sezoně v  souladu se stano-
veným harmonogramem. Postupně 
budou dokončovány úpravy na úze-
mí první etapy od vily Lékárna po vilu 
Slavia a především se naplno rozbíhají 
práce v úseku druhé etapy, tedy od Sla-
vie po prostor před poštou,“ nastínil ve-
doucí odboru správy majetku luhačo-
vické radnice Jiří Šůstek.
Jak upozornil, bude během stavby za-
chován průchod pro pěší. „Samozřej-
mě to bude vždy s ohledem na právě 
probíhající činnost. Znovu proto také 
prosíme všechny obyvatele a návštěv-
níky města včetně řidičů o  respekto-
vání souvisejícího značení, aby průběh 
rekonstrukce nekomplikovali,“ pozna-
menal Šůstek. Opravy se dotknou také 
různých restauračních podniků a  ka-
váren, které v ulici sídlí. „S rekonstrukcí 
bude souviset totiž také nutná demon-
táž venkovních posezení a  zahrádek,“ 
vysvětlil Šůstek.
Během září bude stavební firma pro-
vádět především pokládku dlažby od 
vily Lékárna a  zahájí výstavbu opěrné 
zdi. „Aby byla zajištěna její stabilita, po-
užijí se tu dvě technologie, a to takzva-
ná hřebíková stěna a mikropiloty. Prv-
ní zajišťuje ukotvení zdi do přilehlého 
svahu, druhá ji ukotvuje směrem dolů,“ 
objasnil Šůstek. Během oprav se myslí 

také na to, aby se nemuselo ve stejných 
místech kopat brzy znovu. „V prostoru 
před poštou bude proto prodloužen 
plynovodní řad. V  ulici se počítá také 
s výstavbou nové kanalizace, vodovod-
ního řadu a  veřejného osvětlení,“ po-
znamenal Šůstek. 
Spojnice centra a  lázní by díky rekon-
strukci měla získat atraktivní vzhled. 
Z nové opěrné zdi o více než stomet-
rové délce bude vystupovat i malá ko-
lonáda s  lavičkami a  budou ji zdobit 
výklenky, které mohou být využity na-
příklad pro umístění květináčů nebo 
kulturních vývěsek. Součástí bude také 
takzvaná Stěna paměti, na které budou 
ve speciálním grafickém betonu vy-
podobněna jména nejvýznamnějších 
osobností, které se podílely na rozkvě-
tu Luhačovic nebo je rády navštěvova-
ly.  „Celkem půjde o sedmnáct panelů 
s informacemi. Devětadvacet osobnos-
tí spojených s  historií Luhačovic do 
roku 1945 pro ně pomohlo vybrat Mu-
zeum luhačovického Zálesí a jsou mezi 
nimi například jména spojená s rozvo-
jem lázní nebo významní umělci teh-
dejší doby. Na výběru se podílel i autor 
grafiky této Stěny paměti František Pet-
rák,“ doplnil Šůstek. Plejáda uvedených 
osobností se nebude v budoucnu dále 
nijak rozrůstat. „Prostor pro tuto výzdo-
bu je totiž jasně daný velikostí stavby 
a rozměry opěrné zdi,“ vysvětlil Šůstek.
Práce na opravě ulice Dr. Veselého by 
měly být kompletně hotové v  květ-
nu příštího roku. Projekt je spolufinan-
cován z prostředků Evropské unie, Ev-
ropského fondu pro regionální rozvoj, 
v rámci Regionálního operačního pro-
gramu Střední Morava (podoblast pod-
pory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovní-
ho ruchu). Celkové náklady stavby jsou 
29,6 mil. Kč. Maximální výše dotace je 
přitom stanovena na 85 % uznatelných 
nákladů.

Nikola Synek

Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii
Dne 24. září 2014 navštívil luhačovický hotel Augus-
tiniánský dům prezident České republiky Miloš Ze-
man. V  rámci oficiální třídenní návštěvy regionu zde 
hejtman Stanislav Mišák za účasti nejvýznamnějších 
zástupců cestovního ruchu Zlínského kraje zorganizo-
val slavnostní oběd.
Hlavním tématem byl současný stav a rozvoj lázeňství 
v Luhačovicích a Zlínském kraji. Augustiniánský dům 
se ve spolupráci s  kanceláří hejtmana Zlínského kra-
je připravoval na návštěvu prezidenta Miloše Zemana 
s předstihem a velmi pečlivě. Byl kladen velký důraz na 
profesionální servis, kvalitní kuchyni a dodržování ča-
sového harmonogramu.
„Takové události se nestávají každý den. Je pro nás vel-
kou ctí přivítat a pohostit hlavu státu,“ uvádí Petr Bo-
rák, ředitel hotelu. Mimo debaty o   lázeňství si hosté 
pochutnali na slavnostním menu, které obsahovalo 
vývar z  hovězího žebra, králičí hřbet se slaninou pl-
něný špenátem a  houbami. Jako příloha byla zvole-
na bramborová kaše. Poté následoval pečený pudink 
s čerstvými borůvkami.
„Chtěli jsme pana prezidenta překvapit zejména krajovými specialitami. Králičí maso má v Luhačovicích velkou gastronomickou historii. I když se tento pokrm po-
dává zejména v jarním období, zvolili jsme jej proto, že je pro tuto oblast typický. K jednotlivým pokrmům byla současně podávána vína od lokálních vinařů. Premi-
érou pro nás byl synchronizovaný servis s dvanácti číšníky, provedený na nejvyšší možné úrovni. Jsem velmi rád, že vše proběhlo v pořádku a pan prezident byl s jíd-
lem a obsluhou velmi spokojen,“ dodává Adam Navrátil, F&B manažer Augustiniánského domu.  Roman Taťák

Zástupci cestovního ruchu s prezidentem
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Programové prohlášení Zastupitelstva města Luhačovice  
na volební období 2010–2014
Povolební jednání v Luhačovicích po říjnových volbách vytvořila širokou koalici ČSSD, ODS, KDU-ČSL 
a TOP 09. Ta se usnesla v rámci dalšího rozvoje Luhačovic v letech 2010–2014 na této formě spoluprá-
ce v jednotlivých oblastech:
Spolupráce se Zlínským krajem
Těsná spolupráce s  představiteli 
Zlínského kraje
Město Luhačovice patří mezi centra 
lázeňství a  rekreace ve Zlínském kra-
ji. Proto je také vzájemná spolupráce 
mezi městem a  Zlínským krajem ne-
zbytná. To si po celou dobu představi-
telé kraje uvědomují. V průběhu voleb-
ního období probíhala v Luhačovicích 
celá řada akcí, které pořádal Zlínský 
kraj a  využil při tom všech možností, 
které město a lázně poskytují – pravi-
delná setkávání starostů celého kra-
je, krajské setkání seniorů, řada konfe-
rencí aj.
Účinná propagace města prostřed-
nictvím Centrály cestovního ruchu 
Východní Moravy
Ve spolupráci s CCRVM se město účast-
nilo veletrhů a propagačních akcí, za-
pojilo se do úspěšné akce IC TOUR. Ak-
tivně se podílelo na plnění a  tvorbě 
webové prezentace CCRVM. Spolupra-
covalo a aktivně se účastnilo na tvor-
bě a distribuci propagačních materiá-
lů CCRVM (například průvodce, mapy). 
Iniciovalo vydání materiálů přímo pro 
Luhačovice (Luhačovické kulturní léto, 
kongresová turistika) a  zařazení vý-
znamných akcí Luhačovic (Otevírání 
pramenů, festivaly atd.) do marketin-
gových plánů CCRVM (získání prosto-
ru v médiích, billboardů a dalších mar-
ketingových nástrojů pro propagaci 
těchto akcí).   

Evropské fondy
Snaha o  maximální využití fondů 
EU s  ohledem na finanční možnosti 
města s jejich dofinancováním
Lze konstatovat, že město využilo 
v  maximální možné míře finančních 
prostředků z  fondů EU. Většímu čer-
pání a  využití dalších financí bránilo 
především dofinancování projektů ze 
strany města. I  tak lze konstatovat, že 
byly realizovány projekty, které posu-
nuly Luhačovice výrazně v  jejich roz-
voji. Jednotlivé realizace jsou popsány 
v další části.

Cestovní ruch a lázeňství
Podpora pro zařazení města do 
UNESCO ve společné nominaci lázeň-
ských měst
Jednání probíhají, předpokládaný ter-
mín jejich ukončení a  zařazení na se-
znam kulturního dědictví UNESCO se 
plánuje na přelom roku 2016/2017.
Vybudování informačního a navigač-
ního systému ve městě
Navigační a  informační systém byl 
pořízen a instalován v rámci projektu 
spolufinancovaného z fondů EU v cel-
kové výši 6,74 mil. Kč a podíl města či-
nil 2,34 mil. Kč. Realizace se uskutečni-
la v roce 2012.
Projekt na vybudování technologické-
ho centra byl realizován rovněž v roce 

2012 v objemu 2,2 mil. Kč s podílem 
města ve výši 0,98 mil Kč. Třetí pro-
jekt, který se vztahuje k tématu vybu-
dování IS, je Informační vyrozumívací 
a varovací systém, jehož realizace pro-
běhla v roce 2013 s celkovými nákla-
dy 1,36 mil. Kč a s podílem města ve 
výši 0,32 mil. Kč.
Dále rozvíjet spolupráci se všemi 
podnikatelskými subjekty ve městě 
podnikajícími v oblasti cestovního ru-
chu a lázeňství
Město v  uplynulém období podpo-
rovalo jednotlivé subjekty, a  to for-
mou finanční v  rámci grantů, spo-
luúčastí na projektech, investicí do 
rekonstrukcí objektů, ve kterých jsou 
podnikatelé v  nájmu, dále také pro-
pagací na veletrzích, konferencích, 
jednáních, setkáních apod. Podpora 
podnikatelům byla poskytována také 
prostřednictvím infocentra, webo-
vých stránek, vydáváním tiskovin, le-
táků, reportážemi aj.
Rozšíření činnosti infocentra a  jeho 
aktivit
Byla prodloužena otevírací doba i  na 
soboty a  neděle, poskytované služ-
by byly rozšířeny o  úschovnu zava-
zadel, prodej parkovacích karet, pro-
dej nových suvenýrů. Prohlídky města 
jsme rozšířili o  prohlídku Vincentky 
i o úspěšné nové zájezdy. Infocentrum 
se aktivně podílelo na projektu Otevře-
né brány. Docílili jsme personální sta-
bilizace a  získali certifikát osvědčují-
cí kvalitu služeb. Mezi důležité aktivity 
infocentra patřila také pravidelná ak-
tualizace webových stránek a přidává-
ní informací. K propagaci akcí byl vydá-
ván měsíčník Kam v Luhačovicích.  

Jednotná marketingová strategie 
města a soukromých subjektů
Byla vytvořena marketingová témata 
roku (oslavy 600. výročí první písem-
né zmínky o Luhačovicích, Rok české 
hudby v  Luhačovicích, Všechny ces-
ty vedou do Luhačovic). Ke každému 
z témat jsme vytvořili kalendáře akcí, 
do kterých byla zapojena celá řada 
subjektů. Soukromé subjekty měly 
možnost připojit se k  těmto marke-
tingovým aktivitám. Byly vydávány 
tiskové zprávy k hlavním událostem 
a načasovány nabídky pobytů k jed-
notlivým akcím (klienti stále více jez-
dí za zážitky z  akcí). Byla nabízena 
a umožněna prezentace podnikatel-
ských subjektů na veletrzích a propa-
gačních akcích i v propagačních ma-
teriálech. Probíhala příprava nového 
katalogu ubytování. Podnikatelským 
subjektům jsme nabízeli možnost 
poskytnutí pravidelně aktualizova-
ných složek s materiály infocentra na 
recepcích hotelů. Pravidelné infor-
mace o  kulturních a  společenských 
akcích byly dodávány na všechny re-
cepce hotelů. 

Další rozvoj oblasti Luhačovicka
IC se zaměřuje na celou oblast Luhačo-
vicka, klienti dostávají informace i o ak-
cích v  Pozlovicích a  aktivitách v  oko-
lí přehrady. Centrem zájmu byl rozvoj 
cykloturistiky, vydávání cyklomap, 
marketingová nabídka pro zimní akti-
vity (lyžování, úprava běžeckých stop, 
wellness, úprava kluziště pro bruslení). 
Byly označeny cykloturistické okru-
hy a  zpracovány trasy pěších vychá-
zek do nejbližšího okolí Luhačovic-
ka. Významnou událostí pro cestovní 
ruch bylo otevření městské plovár-
ny v roce 2010 a zahájení provozu od 
ledna 2011. Pro cyklisty byl důleži-
tý rok 2013, kdy byla označena trasa 
a schválen režim v prostoru lázní pro 
průjezd na kolech.
Rozvoj oblasti je uskutečňován i v za-
pojení města do činnosti MAS a  Lu-
hačovické Zálesí, o. p. s., včetně jeho 
dceřiných společností, kde se mimo 
jiné formou projektů realizují inves-
tiční akce. 
Významná byla podpora města 
v  rámci čištění Luhačovické přehra-
dy a  vybudování stezky zdraví, sou-
činnost při vybudování okružní kři-
žovatky pod Petrůvkou a  následné 
rekonstrukce silnice a přilehlých auto-
busových zastávek.

Doprava a bezpečnost
Docílit maximálního možného 
omezení průjezdu těžké kamiono-
vé dopravy (ve spolupráci se Zlín-
ským krajem)
Ve spolupráci se Zlínským krajem se 
podařilo docílit částečného omezení 
průjezdu těžké kamionové dopravy. 
Vzhledem k  současné legislativě není 
možno dosáhnout úplného omezení 
tohoto průjezdu. Připravované změ-
ny na zpoplatnění silnic druhé a  třetí 
třídy by snad mohly v této věci městu 
v budoucnu pomoci. Řešením do bu-
doucna bude realizace silnice R 49, kte-
rá propojí Zlín s hranicí se Slovenskem.
Rekonstrukce ul. Dr. Veselého a  lá-
zeňského parku z programů EU
Rekonstrukce lázeňského parku i  uli-
ce Dr. Veselého probíhají v tomto roce 
a budou dokončeny v roce 2015. Jed-
ná se o  zásadní investici v  oblasti in-
frastruktury jak pro lázeňskou společ-
nost (cca 28 mil. Kč), tak také pro město  
(30 mil. Kč). Tyto investice byly podpo-
řeny z fondů EU. 
Řešení parkování v oblastech se zvý-
šenou koncentrací obyvatel města 
Město řešilo v tomto volebním období 
především parkování v centrální části. 
Po vybudování dvoupodlažního par-
koviště nad městským úřadem do-
šlo k úpravám parkování v centru tak, 
aby zde bylo, pokud možno, jen krát-
kodobé stání. Bylo vybudováno parko-
viště za kostelem. Pro volné parková-
ní je určena plocha u nádraží. Velkým 

problémem zůstává parkování v  lá-
zeňské části. V dolní části města v ulici 
Družstevní došlo k částečnému řešení 
možnosti parkování alespoň v nočních 
hodinách. Definitivním řešením bude 
vybudování lávky pro pěší a realizace 
parkovací plochy v prostoru za restau-
rací MAT v příštím roce.
Rekonstrukce mostu v ulici Družstevní
Vzhledem k nedostatku vlastních fi-
nančních prostředků a  nemožnosti 
získat na tuto akci dotaci nebylo re-
alizováno.
Opravy chodníků a komunikací
V  tomto období proběhla oprava 
a  předlažba části komunikace v  uli-
ci Čs. armády (2010), předlažba části 
komunikace Solné, Zatloukalova, Bílá 
čtvrť a  Branka, parkoviště ul. Příční, 
Pod Kamennou, rekonstrukce chod-
níku v  ul. L. Janáčka (2011), rekon-
strukce části ulice A. Václavíka, opra-
va komunikace v Kladné Žilíně (2012), 
předlažba chodníku Pod Kamennou, 
rekonstrukce ulice Rumunská (2013), 
rekonstrukce chodníků v  Kladné Ži-
líně a v Polichně, rekonstrukce chod-
níku v Bílé čtvrti (2014), proběhly vý-
měny svítidel veřejného osvětlení 
v ulicích Nádražní a Zahradní.
Z důvodu zajištění bezpečnosti chod-
ců byl vybudován přechod pro chod-
ce u divadla.
Dokončení cyklotrasy směrem do 
Uherského Brodu a na přehradu a za-
členění do regionálních tras
Pokračování cyklostezky do Uherské-
ho Brodu brání zatím vlastnické vzta-
hy. Probíhají neustále jednání s majiteli 
pozemků z obou stran Polichna.
Po dohodě s akciovou společností Láz-
ně Luhačovice došlo k umožnění prů-
jezdu lázeňským územím s  výjimkou 
pískového náměstí. V  letošním roce 
bude dokončena výstavba nové stez-
ky pro pěší a cyklisty od konce lázeň-
ského parku na přehradu, včetně no-
vého mostu, v celkové částce 7,5 mil. 
Kč. Svoji část vybuduje také městys Po-
zlovice, čímž dojde ke spojení lázeň-
ského areálu s  přehradou. Tento pro-
jekt je spolufinancován z fondů EU.
Zavedení kamerového systému na 
nejfrekventovanějších místech ve 
městě a lázních
Kamerový systém ve městě zatím není 
vybudován. K dispozici jsou pouze dvě 
webkamery s  umístěním na budově 
městského úřadu a na Společenském 
domě v  lázeňském areálu. Monitoro-
vací kamera bude umístěna u budovy 
pošty v  rámci realizace rekonstrukce 
ulice Dr. Veselého.

Školství
Modernizace školských zařízení 
v majetku města
Bylo realizováno zateplení budovy ma-
teřské školy (r. 2013: investice celkem 
8,2 mil. Kč, podíl města 4,33 mil. Kč) 
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včetně výměny oken a  opravy stře-
chy, rekonstrukce bytu a  společných 
prostor (tělocvična, terasa…). Došlo 
k  postupné výměně nábytku a  vyba-
vení, obnově zařízení v  zahradě a  její 
zpřístupnění veřejnosti. Také se realizo-
valo zateplení budovy základní školy 
II. (v r. 2013: investice celkem 4 mil. Kč, 
podíl města 0,8 mil. Kč) včetně výmě-
ny oken, rekonstrukce sociálního zaří-
zení, vnitřních prostor a dětského hřiš-
tě. V hlavní budově ZŠ byla opravena 
a natřena okna, nově vybaveny a mo-
dernizovány učebny odborných před-
mětů, byla dokončena výstavba hřiště.
Co se týká domu dětí a mládeže, v sou-
časnosti probíhá postupná výměna 
oken v  budově zámku, rekonstrukce 
suterénních prostor a  terasy, výměna 
podlahovin. Bylo vybudováno mobil-
ní dopravní hřiště.
Dokončení výstavby víceúčelového 
hřiště u Základní školy Luhačovice
Výstavba byla ukončena v  roce 2011, 
celkové náklady byly 10 mil. Kč, z toho 
podíl města 5 mil. Kč.
Podpora jediné střední školy ve městě
Město úzce spolupracuje i s tímto škol-
ským zařízením, ať už v oblasti vlastní 
školské činnosti prostřednictvím účasti 
na závěrečných zkouškách, maturitách 
nebo pomoci při zajištění výukových 
prostor, prostor pro sportovní a  tělo-
výchovné aktivity. Také je to podpo-
ra činnosti a aktivit školy v oblasti pro-
jektů, mezinárodních setkání studentů 
a pedagogů, v oblasti uměleckých ak-
tivit (výstavy, přednášky apod.). Město 
podpořilo rekonstrukci hlavní budovy 
školy a vybudování ateliérů v podkrov-
ních prostorách.

Kultura a sport, volnočasové aktivity
Postupná rekonstrukce MěDK Elektra 
na moderní společenské centrum
Podle finančních možností se postup-
ně daří rekonstruovat prostory MěDK 
Elektra. Byla vyměněna podstatná 
část oken, zrekonstruována kotelna, 
opraveny podlahy a  stropy v  salon-
cích a  v  zázemí, hlavní sál byl vyba-
ven klimatizací. Proběhla digitaliza-
ce kina. Došlo k postupnému zlepšení 
hospodaření kulturního domu (úspěš-
né kongresy, kulturní a  společenské 
akce). MěDK se zaměřil také na roz-
voj úspěšných a žádaných venkovních 
akcí a  jarmarků (např. novinka Veliko-
noční jarmark). I  přes hospodářskou 
krizi se povedlo zrealizovat řadu novi-
nek a kulturních akcí, které navštěvo-
vali kromě lázeňských hostů i  místní 
obyvatelé (představení pro děti, zázna-
my z baletů i oper, vystoupení umělců, 
taneční kurzy pro základní školu).
Podpora kulturních, sportovních 
a  společenských aktivit formou 
grantů
Každý rok je vyhlášena výzva a násled-
ně rozděleno cca 2,7 mil. Kč z rozpočtu 
města, za toto volební období bylo roz-
děleno cca 11 mil. Kč.
Podpora DDM Luhačovice a městské 
knihovny
Město podporuje tato zařízení organi-
začně i finančně. Jedná se o příspěvek 
na provoz a formou podpory v projek-
tech (knihovna, internet apod.). Byly 
realizovány částečné rekonstrukce 

budov a zařízení, v knihovně se jedna-
lo o opravu střechy, sociálního zařízení, 
klubovny, depozitáře. V DDM probíhá 
postupná výměna oken, údržba střeš-
ních prostor, vybavení zahrady včetně 
obměny hracích prvků, vybudování 
a vybavení mobilního dětského hřiště. 
Město také podporuje tyto organizace 
ve vlastních aktivitách.
Využití nového krytého bazénu k dal-
šímu rozvoji volnočasových aktivit, 
především dětí a seniorů
Probíhá plavání dětí z  mateřské a  zá-
kladní školy, nabízíme zvýhodněný 
vstup pro děti, rodiny s dětmi. Pro seni-
ory je vyčleněn termín pro plavání bez 
ostatní veřejnosti, zároveň je poskyto-
vána sleva ze vstupného.
Rozšíření sítě dětských hřišť a  jejich 
pravidelná údržba
Nová dětská hřiště byla vybudována 
zejména v  místních částech, dále v lá-
zeňském parku a v zahradě zámku pro-
běhla částečná rekonstrukce. Všechna 
ostatní hřiště jsou udržována a podle 
potřeby probíhají opravy.
Realizace důstojných oslav výro-
čí 600 let první historicky doložené 
zmínky o Luhačovicích v roce 2012
Oslavy výročí probíhaly po celý rok 
2012. Poprvé tak bylo zavedeno jed-
notné téma (motto) pro kulturně spo-
lečenskou sezonu.

Sociální otázky a  zdravotnictví, 
bydlení
Podpora místní Charity 
Město každý rok poskytuje Charitě 
Svaté rodiny Luhačovice příspěvek 
na provoz, dále mimořádné finanční 
dotace z grantů města nebo příspěv-
ky na významné události (v r. 2014 
výročí 10 let od založení). Dále měs-
to podporuje aktivity Charity formou 
prezentace v  periodiku, na webo-
vých stránkách, při charitativních 
sbírkách apod. Dvakrát byla poskyt-
nuta bezúročná půjčka.
Město podporuje i jiné poskytovatele 
sociálních služeb, a to formou finanč-
ní, z grantů města, zprostředkováním 
kontaktů, návštěv či exkurzí a  jiných 
aktivit.
Postupný prodej městských bytů do 
osobního vlastnictví
Prodány byly byty v ul. Příční (16) a ve 
vile Palma (7). V současné době se při-
pravuje prodej bytů v ul. Družstevní.
Podpora nových lokalit pro individu-
ální bydlení
K výstavbě nových domů je připrave-
na lokalita v ul. Ludkovická, Hrazanská, 
kde se již rodinné domky staví, nově 
se jedná o území Slunná I. a Slunná II. 
Byla zpracována územní studie lokali-
ty Slunná I.
Podpora seniorských aktivit a  ob-
čanů se zdravotním postižením ve 
městě
V  roce 2012 byla pro schůzky SAS 
(Spolku aktivních seniorů) vyčleněna 
místnost v budově knihovny. Je k dis-
pozici plovárna s  výhodami pro seni-
ory a osoby se ZP, aktivity jsou rovněž 
podpořeny v rámci grantů města. 
Zachování stávajícího systému lékař-
ské péče ve zdravotním středisku
Výchozí stav nedoznal zásadních 
změn. K  dispozici jsou odborní 

i praktičtí lékaři, některé ordinace byly 
obsazeny novými lékaři, některé se 
přestěhovaly do jiných prostor.
Podpora vybudování centra sociál-
ních služeb
Město podpořilo výstavbu nového po-
bytového zařízení pro seniory, kterou 
realizuje Zlínský kraj od srpna 2014 
v oblasti ulic Ludkovická a V Drahách. 
Předpokládaný rozpočet je 70 mil. Kč. 
Město darovalo pozemek k  výstavbě 
a přispěje částkou 3 mil. Kč.
Podpora vybudování centra pro mat-
ky s dětmi
Nové centrum nebylo vybudováno, 
protože nebyl dostatečný požadavek 
na jeho potřebu. Služba matkám a dě-
tem je poskytována v  rámci činnos-
ti DDM (Klubík) a  město tuto aktivitu 
plně podporuje.

Životní prostředí
Rekultivace skládky Loska
V roce 2011 došlo k dokončení rekulti-
vace skládky Loska v celkové hodnotě 
41 mil. Kč. Došlo k celkové úpravě ce-
lého okolí v prostoru u Horního dvora.
Realizace centrálního místa odpado-
vého hospodářství
Zatím nebylo realizováno. Město nyní 
čeká na podpis smlouvy s  Minister-
stvem financí na bezúplatný převod 
budov, které využívala Správa státních 
hmotných rezerv (za čističkou odpad-
ních vod). Pozemky již město vlast-
ní. Zde by mělo být v příštím období 
za podpory peněz z  EU vybudováno 
nové odpadové centrum.

Orgány města a městský úřad
Zajištění informovanosti obyvatel 
o  činnosti samosprávných orgánů 
města a městského úřadu
Tato informovanost byla zajištěna pro-
střednictvím měsíčníku Luhačovic-
ké noviny. Zde došlo od začátku roku 
2014 k  výrazné změně v  úpravě to-
hoto periodika. Občané byli pravidel-
ně seznamováni s  děním na radnici 
a s výsledky jednání rady a zastupitel-
stva města. Tyto informace byly rov-
něž přenášeny prostřednictvím místní 
televize, kterou lze sledovat na inter-
netu prostřednictvím webových strá-
nek města. Zpracovali jsme nové inter-
netové stránky města, které informují 
přímo o dění na úřadě a jsou primár-
ně určeny pro občany. Vedle toho pra-
videlně aktualizujeme portál určený 
pro turisty i obyvatele (obsahuje mimo 
základních informací všechny kultur-
ní a společenské akce, cca 5–7 článků 
týdně, fotografie, aktuální fotogalerie, 
videoreportáže aktualizované 1× týd-
ně). Měsíčník Luhačovické noviny začal 
vycházet barevný s  větším rozsahem 
stran. Jednou ročně vydává město ro-
čenku, která shrnuje události za uply-
nulý rok.

Integrované obce
Zřízení osadních výborů
Na druhém zasedání zastupitelstva 
města v  prosinci roku 2010 byly zvo-
leny osadní výbory v  počtu tří členů 
v každé místní části. Pravidelná setká-
vání s  jejich členy a  řešení problémů 
se velmi pozitivně odrazilo při rozvoji 
těchto místních částí.

Vybudování dětských hřišť
V místní části Polichno došlo k rekon-
strukci stávajícího dětského hřiště. 
V Kladné Žilíně a Řetechově došlo ve 
spolupráci s osadními výbory k zabu-
dování dětských prvků v  nově vybu-
dovaných sportovních areálech.
Postupná oprava komunikací 
(Viz oddíl opravy komunikací)
Příprava výstavby hasičské zbrojnice 
v Řetechově
Hasičská zbrojnice je těsně před do-
končením. Investice ve výši přes 3 mil. 
Kč je plně hrazena z prostředků města.
Trvalé řešení zastávek a  přechodu 
pro chodce v Polichně
Ve spolupráci se Zlínským krajem do-
šlo v  roce 2013 k celkové rekonstruk-
ci komunikace II. třídy v průjezdu Po-
lichnem. Město při této příležitosti 
vybudovalo nové autobusové zastáv-
ky a místo pro přecházení včetně čás-
ti chodníků.
Postupné budování společenského 
a sportovního centra v Kladné Žilíně
V roce 2012 bylo toto centrum realizová-
no v celkové hodnotě 580 000 Kč. V roce 
2013 bylo vybudováno sportovní hřiště 
v Polichně v hodnotě 700 000 Kč.
Podpora individuální bytové vý-
stavby
V  rámci schválení nového územního 
plánu byly schváleny nové lokality pro 
individuální výstavbu ve všech inte-
grovaných obcích.

Podnikatelská oblast
Podpora podnikatelů při realizaci je-
jich záměrů na území města
Město se snažilo vycházet vstříc pod-
nikatelům při realizaci jejich záměrů, 
pokud byly v souladu se zájmy měs-
ta. V  letošním roce došlo k vybudo-
vání cyklostání ve spolupráci s  fir-
mou BI-FU, úzká spolupráce je mezi 
městem a  lázeňskými společnost-
mi jak při údržbě veřejných ploch, 
tak také při pořádání řady společen-
ských a  kulturních akcí. K  podpoře 
podnikatelských subjektů ze strany 
města dochází také nepřímo, formou 
např. zpracování strategie rozvoje 
města, příspěvků města na obnovu 
památek, podpory podnikatelů při 
čerpání dotací. Dále také budováním 
nutné infrastruktury (např. ulice Dr. 
Veselého, bazén), podporou revita-
lizace lázeňského areálu, podporou 
úprav v  okolí přehrady, udržováním 
čistoty a  bezpečnosti ve městě, vý-
sadbou zeleně. 
Hledání společných projektů pro 
nové podnikatelské záměry (PPP pro-
jekty)
Tyto projekty se nepodařilo realizo-
vat i vzhledem ke komplikované le-
gislativě.

Lze konstatovat, že většinu bodů 
z  tohoto programového prohlášení 
se nakonec podařilo realizovat. Za 
to patří dík všem zastupitelům, kteří 
našli dost odvahy a odhodlání jít ně-
kdy i do hodně komplikovaných roz-
hodnutí, která nebyla vždy lehká.

(Schváleno na zasedání ZML 
24. 9. 2014)
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Dne 10. 10. 2014 uplyne 10 let, co není mezi námi 
MUDr. Vlastimil Vokurka, CSc. 
Vzpomeňte s námi!
Za celou rodinu děkuje dcera Eva.

NaROZENí
Elen Žmolíková
Natálie Zoe Bartošová
Šimon Tóth
Libor Majzlík
Nikol Toufarová
Rodičům srdečně blahopřejeme.

SňaTKy
Tomáš absolon a Marie Petráková 
Petr Máčala a Zdeňka Hubáčková
Tomáš Brenk a Marie Kunorzová
Jan Vančura a Michaela Ďurčová
Oldřich Oškera a Petra Divoká
Radek Zimáček a Lucie Richtrová
Blahopřejeme.

VýROčí SňaTKU - 60 LET
Jaroslava a Karel Semelovi
Marie a Jaroslav Žmolíkovi           
Blahopřejeme.

VýROčí NaROZENí
anděla Dostálková  93 let
Irena Juříková  86 let
Zdeněk Kuda  85 let

Zdenka Kudláčková    88 let
František Lekeš   80 let
Miroslav Opelík    87 let
Františka Piotrowská  89 let
Margita Ráčková  86 let
Jana Semelová  90 let
Václava Skovajsová  80 let
Václav Studený  80 let
anna Štrajtová  88 let
Hedvika Švachová  88 let
Marie Vepřeková  80 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

ÚMRTí
Marie Konečná  89 let
Zdeňka Raková  79 let
Danuška Světlíková  73 let
Ladislav Koníček  83 let
Ludmila Civáňová  89 let
Bedřiška Školařová  79 let
Marie Majzlíková  88 let
Růžena Mlčková  89 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínka

Luhačovické děti se vydaly do škol
Stovky dětí z Luhačovic vyrazily 1. září 
do školy. Nejmenší, kterých bylo 153, 
zamířily do mateřské školy. „Z toho-
to 46 k nám dosud nechodilo,“ uved-
la ředitelka Jana Malaníková. Větši-
na nových žáčků je mladší čtyř let. 
„Sedm z nich je ale předškoláků,“ po-
dotkla ředitelka. A  co jim školka na-
bídne? „Zaměřujeme se na výchovu 
ke zdravému způsobu života. Bude-
me pokračovat v projektech, jako jsou 
otužování, saunování či předplavecká 
výuka,“ nastínila ředitelka. Děti čeka-
jí také exkurze, divadelní představení 

a  další akce, některé i  společně s  ro-
diči. V  mateřince je pět běžných tříd 
a  jedna logopedická. „Děti vzdělává 
12 plně kvalifikovaných pedagogů,“ 
uvedla ředitelka. Další personál tvo-
ří vedoucí školní jídelny, ekonomka, 
uklízečky, kuchařky a údržbář. 
Stovky starších dětí vyrazily do Základ-
ní školy Luhačovice. „Letos jsme při-
vítali celkem 572 žáků, z toho 45 prv-
ňáčků,“ nastínil ředitel školy Roman 
Lebloch. Prvňáčci v  první den neod-
cházeli ze školy s prázdnou. „Každý do-
stal učebnice a  pomůcky v  hodnotě 

200  korun,“ poznamenal Lebloch. 
O  žáky se bude starat 43 pedagogů. 
„Ale také 6 externistů a 20 nepedago-
gických pracovníků,“ doplnil Lebloch.  
Setkáním v kulturním domě Elektra za-
hájila školní rok Střední odborná ško-
la Luhačovice. „Mezi třemi sty studen-
tů jsme přivítali také 80 nových,“ uvedl 
ředitel školy Karel Milička. SOŠ Luha-
čovice nabízí obory gastronomie, ma-
nagement umění a reklamy a umělec-
ká řemesla. „Po dvou letech jsme navíc 
opět otevřeli obor informační služby ve 
firmách a institucích,“ dodal Milička. Na 

učňovské obory přijímali bez zkoušek, 
u  umělecky zaměřených se dělaly ta-
lentové zkoušky a další maturitní obo-
ry nabíraly na základě SCIO testů. Chod 
školy zajišťuje 54 zaměstnanců. „Z toho 
39 je pedagogů a mezi dalšími nechybí 
projektová manažerka,“ doplnil Milička. 
Škola se zapojí do dvou nových projek-
tů v  rámci Operačního projektu Vzdě-
lání pro konkurenceschopnost a  dvou 
v  rámci programu Erasmus. To umož-
ní mimo jiné atraktivní studijní pobyty 
v Turecku či Rakousku. 

Nikola Synek

Čtenářská soutěž
Na tomto místě budeme uveřejňo-
vat fotografie zajímavých, zapome-
nutých míst v našem městě a vy, naši 
čtenáři, můžete soutěžit. Ze zaslaných 
správných odpovědí vždy v  každém 
čísle vylosujeme jednoho, který získá 
zajímavou cenu.
Odpovědi se jménem a  kontaktem 
pro vyzvednutí ceny můžete zasílat 
vždy do dvou týdnů od vydání pří-
slušného čísla novin na e-mail: lu-
hainfo1@mdkelektra.luhacovice.cz, 

odevzdat napsané v  MTIC Luhainfo, 
Masarykova 950, případně zaslat poš-
tou na adresu MTIC Luhainfo, Masary-
kova 950, 763 26 Luhačovice.
Správná odpověď z minulého čísla, 
kterou zaslalo 5 čtenářů (4 správ-
ně), je Petřín. Publikaci Luhačovic-
ký uličník získávají Ludmila Jurá-
ková a Otto Bzenecký z Luhačovic. 
Blahopřejeme.  

Blahopřejeme. 

• LEDEN - mobil  • BřEZEN - náušnice
• ÚNOR - kabela  • KVěTEN -  kolo
• čERVENEC -  peněženka • SRPEN - mobil
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice.

Ztráty a nálezy 2014
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Kam po vyučování? Nabízí se kroužky, umělecká škola, sport i skaut
Se započatým školním rokem se roz-
běhnou opět kroužky a další volno-
časové aktivity. Přes šedesátku jich 
nabídne Dům dětí a mládeže Luha-
čovice. „Teprve v  tomto týdnu na-
bídku upřesňujeme, třeba podle 
toho, jak mají čas externisté, kteří 
některé z  nich vedou,“ uvedla jed-
na z  pracovnic DDM Luhačovice 
Jana Ďurďová. V nabídce jsou napří-
klad nejrůznější taneční, pohybové 
a sportovní kroužky. „Ne vždy probí-
hají přímo v domě dětí. Třeba florbal 
se bude konat v  tělocvičně základ-
ní školy. Ve škole budou také někte-
ré jazykové kroužky,“ uvedla Ďurďo-
vá. Rodiče podle ní za své ratolesti 
účastnící se kroužků zaplatí nejčas-
těji okolo tří až pěti set korun za rok. 
„Je to odvislé například podle ceny 
různých nutných pomůcek,“ přiblí-
žila Ďurďová. Celkem má DDM Lu-
hačovice čtyři pedagogy volného 
času. „Ale kroužky pořádáme i  s  řa-
dou externích vedoucích, takže do-
hromady se na jejich organizaci po-
dílí asi třicítka lidí,“ dodala Ďurďová. 
Vybrané aktivity také pořádá tato 
organizace mimo Luhačovice, v nej-
bližších obcích. Některé jsou zase 
určeny i pro dospělé. „Například jde 
o  jógu či jazykové kurzy. Cena pro 
dospělé je ale samozřejmě daleko 
vyšší než u dětí,“ doplnila Ďurďová. 
Řada dětí také během letošního 
školního roku bude navštěvovat Zá-
kladní uměleckou školu Luhačovice. 
Nejvíce zájemců má hudební obor. 
„Pro tento školní rok máme novin-
ku, kterou je výuka hry na bicí ná-
stroje, a  více se také zaměříme na 
hraní na cimbál. Kromě toho vyu-
čujeme kytaru, ať už klasickou, elek-
trickou, či basovou, hraní na flétny, 

saxofon a další dechové nástroje, ale 
také se věnujeme klavíru, klávesám 
a sborovému i sólovému zpěv,“ sdě-
lila ředitelka školy Monika Slováko-
vá. Jak informovala, hudební obor 
je však už zcela zaplněn na zákla-
dě talentových zkoušek konaných 
v červnu. „Šanci mají ale ještě zájem-
ci o  výtvarný a  taneční obor. Tam 

rádi nové zájemce uvítáme,“ uvedla 
Slováková. V ZUŠ Luhačovice půso-
bí dvacítka pedagogů, která se stará 
o asi 360 dětí, které školu navštěvu-
jí. „V současnosti se sice ještě dopilo-
vávají rozvrhy hodin, ale už se učí,“ 
podotkla Slováková.
Náborovou akci pro nové potenciál-
ní členy, na které se představí jejich 
činnost, připravili luhačovičtí skauti. 
„V pondělí 8. září se uskutečnil v zá-
mecké zahradě třetí ročník našeho 

Loučení s  létem. Pro děti tam byly 
připraveny různé hry a aktivity, které 
ve skautu děláme. Mohou se na této 
akci samozřejmě také k nám přihlá-
sit,“ popsala Hana Hýsková, která je 
jednou z  vedoucích luhačovické-
ho skautského střediska. To se dělí 
na tři skupiny. „Světlušky, což jsou 
mladší děvčata ve věku do 5. třídy, 

vlčata, což jsou mladší kluci, a  pak 
společná skupina skautů a skautek, 
tedy starších děvčat a chlapců,“ do-
plnila. Děti se scházejí v  klubovně 
nedaleko lyžařského vleku. „Světluš-
ky v pondělí, vlčata ve středu a star-
ší děti v  pátek. Pro nejmenší ale 
máme pro schůzky domluvený také 
prostor v  budově Charity,“ dodala 
Hýsková. A co je podle ní pro vstup 
do skautu největším lákadlem? 
„Pro děti parta kamarádů a spousta 

pobytu v přírodě, pro jejich rodiče je 
zase argumentem, že budou smys-
luplně trávit svůj volný čas pod do-
hledem zkušených vedoucích,“ na-
stínila Hýsková. Lákadlem je i to, že 
vždy v létě pořádají tábor.
Zajímavé trávení volného času na-
bízejí také sportovní oddíly. V  Lu-
hačovicích má širokou základnu na-
příklad oddíl orientačního běhu TJ 
Slovan Luhačovice. „Máme zhruba 
130 členů, z  toho padesátku mlad-
ších 18 let,“ poznamenal předseda 
oddílu Libor Slezák. Jak dodal, děti 
do 14 let má na starost Dagmar Hu-
báčková a mají celkem čtyři trenéry. 
„Těch je dohromady v oddíle celkem 
deset. „Trénuje se vždy v  pondě-
lí v  podvečer v  centru Radostova. 
Pokud je hezky, běhá se samozřej-
mě venku. Kromě toho mají pak 
během týdne i  v  závislosti na po-
časí různé tréninky jednotlivé věko-
vé kategorie,“ vysvětlil Slezák. Žád-
nou jednorázovou náborovou akci 
pro potenciální členy nedělají. „Zá-
jemci se mohou hlásit během ce-
lého roku. Stačí napsat na můj mail 
slezak.libor@gmail.com nebo se 
ozvat na telefon 777 073 560,“ uve-
dl předseda. Zejména pro mladší je 
tento sport prý velice finančně ne-
náročný. „Děti ještě nepoužívají spe-
ciální obuv a  dresy a  taky buzolu 
jim půjčíme. Oddílu přitom pomá-
hají také dotace od města,“ nastínil 
Slezák. Oddíl také vybírá od členů 
roční poplatek, díky kterému jsou 
hrazeny nebo je přispěno na různé 
závody a  soustředění. „Je to devět 
set. Příspěvek ale děti do 10 let ne-
platí a ani po starších ho nechceme 
v prvním roce jejich členství,“ popsal 
předseda. Nikola Synek

Přebor TK 2000 Luhačovice už popatnácté
I když nás letos trochu potrápilo nejisté počasí, patnáctý ročník přeboru teniso-
vého klubu TK 2000 LUHAČOVICE, který se uskutečnil ve dnech 13.–14. 9. 2014 
na tenisových dvorcích u Ottovky, jsme opět úspěšně zvládli. Loňská rekordní 
účast překonána nebyla, nižší počet účastníků se projevil zejména u dvouhry. 
Loňské první místo obhájil a přeborníkem klubu pro rok 2014 se stal Radim An-
tonovič, který ve finále porazil Tomáše Kovaříka. Potřetí se bojovalo ve dvou-
hrách i v kategorii nad 55 let – loňské vítězství obhájil Karel Křen, ve finále porazil 
Luboše Karmina. Soutěž čtyřher, která se hraje jako memoriál MUDr. Radoslava 
Obrtela, vyhrála rodinná dvojice, otec a syn Gavlasovi, ve finále porazili dvojici  
F. Dostálek – L. Šimík. Sportu zdar a tenisu zvlášť.  

 Alois Gavlas

Týden mobility
Od 12. do 22. 9. 2014 probíhal Ev-
ropský týden mobility v  našem 
městě. Během Týdne mobility pro-
bíhalo současně několik akcí na růz-
ných místech našeho města. Těmi-
to akcemi jsme chtěli nejen zvýšit 
bezpečnost dětí i veřejnosti na ko-
munikacích našeho města, ale také 
přispět k  osvětě veřejnosti a  ke 
změně návyků právě během to-
hoto týdne. Více lidí v tomto týdnu 
vyměnilo auto za kolo, šlo pěšky či 
jelo veřejnou dopravou. Udělali tak 
více nejen pro naše město, ale také 
sami pro sebe a své zdraví.
Žáci si zvyšovali zručnost v  jízdě 
na kole i  znalosti dopravních zna-
ček na mobilním dopravním hřišti 
a  byli upozorňováni na nebezpečí, 
která je mohou ohrozit, když se na 
komunikacích nebudou řídit pravi-
dly silničního provozu. Byli poučeni 
o správném vybavení kola, o první 
pomoci, prevenci úrazů i správném 
chování ve veřejné dopravě. Za-
pojili se do besedy na téma Bez-
pečnost a  výchova žáků v  případě 

mimořádných událostí i  do bese-
dy zaměřené na myslivost. Mohli si 
prohlédnout Policii ČR i  hasičskou 
zbrojnici. Chodilo se pěšky, jezdi-
lo na kolech i  vláčkem. I  dospělí si 
přišli na své, mohli si nechat změ-
řit glykémii a tlak, společně s dětmi 
a žáky se mohli podívat v zámecké 
zahradě na ukázku výcviku služeb-
ních koní, ukázku zadržení pachate-
le a  práci IZS. Všichni mohli zhléd-
nout výstavu modelového kolejiště 
v  respiriu ZŠ. Rodiny se mohly za-
pojit do cyklozávodů na přehra-
dě. Ze všech akcí jsem měla velmi 
dobrý pocit, velmi dobře se spolu-
pracovalo se všemi spolupracující-
mi subjekty a koordinátory jednot-
livých akcí. 
Poděkování proto patří všem za-
městnancům DDM Luhačovice, 
spolupracujícím subjektům i  jed-
notlivcům a  také městu Luhačovi-
ce, které tuto akci podporuje.  

Eva Tomalová, řed. DDM Luhačovice
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Luhačovice – město spokojených občanů
a hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Lídrem kandidátní listiny KDU-ČSL 
je Mgr. Marcela Pazderová, věk 57 
let, úřednice odboru kultury a  pa-
mátkové péče Krajského úřadu 
Zlínského kraje. 

Zkušenosti v  samosprávě města 
získala již v  letech 1994 až 2000, 
kdy zastávala funkci místostarostky 
města Luhačovice. V práci pro měs-
to může zúročit i  zkušenosti z dal-
ších zaměstnání.

KDU-ČSL

TOP 09

www.pro-luhacovice.cz
Chceme pokračovat v  započatém 
přerodu Luhačovic na finančně sta-
bilní a moderní město s kvalitním pro-
storem pro žití.

Samospráva města
Zveřejňování průběhu a  výsledků vý-
běrových řízení veřejných zakázek / 
Zveřejňování smluv samosprávy / Udr-
žení vyrovnaného rozpočtu / Optimali-
zace nákupu energií a služeb / Omeze-
ní konfliktu zájmů v radě města

Koncepční rozvoj města
Dokončení parkovací zóny pro 200 
aut a pěší lávky Družstevní – Zahrad-
ní / Řešení dopravní situace Družstev-
ní – Zahradní / Výměna oken a zatep-
lení základní školy a městské knihovny 
/ Zpětné získání pozemku pod poštou 
do majetku města / Hledání nových lo-
kalit k individuální výstavbě
Cestovní ruch 
Změna image Luhačovic jako moderní 
destinace cestovního ruchu / Osamo-
statnění odboru cestovního ruchu pro 
koordinaci jednotné propagace regio-
nu / Zvýšení lázeňského poplatku pro 
financování aktivit odboru cestovního 
ruchu / Dobudování cyklostezky Luha-
čovice – Uherský Brod
Sociální oblast a podpora rodin s dětmi 
Navýšení kapacit mateřské školy, popř. 
pobídka pro vznik soukromé školky / 
Prodloužení provozní doby mateřské 
školy a školní družiny / Nenavyšování 
poplatku za svoz odpadu / Vytvoření 
vyhlášky o veřejném pořádku / Zákaz 
podomního a pochůzkového prodeje
Školství, kultura a sport 
Zavedení systému rozvoje a  údržby 
dětských hřišť a parků / Podpora spor-
tovních a kulturních aktivit s důrazem 
na děti a  mládež / Obnova vnitřního 
vybavení tříd a  jídelny mateřské ško-
ly / Přezkoumání systému rozdělová-
ní grantů / Bezplatné veřejné wi-fi zóny
Integrované obce 
Rekonstrukce chodníků a  osvětlení 
/ Zintenzivnění spolupráce s  osad-
ními výbory

ČSSD

Volební strana č. 4
V  Luhačovicích se ČSSD pravidel-
ně účastní komunálních voleb. Nej-
sme uskupením náhodně poskláda-
ným před volbami, ale v posledních 
letech se podílíme na vedení města. 
Společně s  pracovníky městského 
úřadu jsme schopni připravit a rea-
lizovat náročné projekty. Nechceme 
vést konfrontační politiku, ale spolu-
pracovat na zvelebení našeho měs-
ta. ČSSD připravuje změnu úhrado-
vé vyhlášky, která pomůže lázeňství 

v ČR a tím i Luhačovicím. Rozvoj lá-
zeňství je spojen s větší prosperitou 
a zaměstnaností. Naši zvolení zastu-
pitelé se mohou opřít o vedení Zlín-
ského kraje, se kterým je nutné úzce 
spolupracovat.
Chceme motivovat mladé lidi, aby ne-
odcházeli z  Luhačovic tím, že nebu-
deme zvyšovat poplatky (svoz komu-
nálního odpadu, daň z  nemovitosti, 
úplata za pobyt v MŠ a ŠD, zachová-
ní příspěvku při narození dítěte atd.).
Po velkých investicích (plovárna, re-
konstrukce ulice Dr. Veselého) se 
chceme zaměřit na oblasti, na které 
se dříve nedostalo – především opra-
vy chodníků a komunikací. Budeme 
podporovat budování odstavné par-
kovací plochy za restaurací Mat, lávky 
přes řeku, chceme vyřešit křižovatku 
v ulici Družstevní v souladu s provo-
zem nového domova důchodců. Za-
sadíme se o  rekonstrukci veřejného 
osvětlení, včetně osvětlení přecho-
dů. V sektoru školství je nutná rekon-
strukce kuchyně MŠ a zateplení hlav-
ní budovy ZŠ.
Nabízíme kandidáty, kteří jsou ochot-
ni pracovat pro město a  mají za se-
bou zkušenosti. Program neprezen-
tujeme na drahých billboardech, ale  
obdržíte jej do poštovní schránky.
Naše krásné město v  srdci Moravy 
neleží na periferii, jak je občas sly-
šet z  úst některého politika, ale za-
slouží si nejlepší péči. Nebourejme 
to, co funguje, budujme a  přinášej-
me nové.

3 4

21

Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vám předloži-
li volební program našeho uskupení 
Luhačovice – město spokojených ob-
čanů pro volby do obecního zastupi-
telstva. Členové naší kandidátní listiny 
patří z velké části mezi rodilé Luhačo-
vjany, kteří zde prožili desítky let, zna-
jí historii města a citlivě vnímají jeho 
současné potřeby. Obracíme svoji po-
zornost ke všem občanům našeho 
města, aby se tady cítili stejně dobře 
jako lázeňští hosté.

Našimi prioritami jsou: zákaz výher-
ních hracích automatů a  jiných po-
dobných zařízení, vytvoření vyhláš-
ky o  veřejném pořádku a  nočním 
klidu, podpora místních firem při re-
alizaci městských zakázek, opravy 
chodníků, komunikací a údržba zele-
ně i mimo centrum a areál lázní, pra-
videlné pořádání farmářských trhů 
s  regionálními potravinami (městské 
tržiště s  ovocem a  zeleninou), vyčle-
nění prostředků v rozpočtu města pro 
místní části, o  jejichž využití rozhod-
nou sami jejich obyvatelé, omezení 
výstavby velkých staveb, které ničí je-
dinečný ráz Luhačovic, výstavba no-
vých a  údržba stávajících dětských 
hřišť, podpora spolků a zájmových or-
ganizací, které se starají o  volný čas 
dětí a mládeže, dostavba cyklostezky 
Luhačovice – Uherský Brod, rozšíření 
nabídky kulturních a  společenských 
akcí nejen pro lázeňské hosty, ale i pro 
naše občany, přestěhování Muzea lu-
hačovického Zálesí do reprezentativ-
nějších prostor.

Pokud vnímáte problémy našeho 
města podobně jako my, přijďte nás 
podpořit 10. a 11. října a volte č. 1!

Kandidátku KDU-ČSL dále tvo-
ří přemýšliví a  pracovití lidé, kte-
ří sdílejí vizi společnosti postavené 
na morálních hodnotách, slušnosti 
a respektu vůči všem lidem.

Svou práci podřídíme cíli „spokoje-
ný občan a klidné a čisté město“.

Zaměříme se na to, aby se v Luha-
čovicích dobře žilo rodinám s  dět-
mi, seniorům, drobným živnostní-
kům a všem slušným lidem.

Chceme opravit vše, co bylo vytvo-
řeno již dříve a zub času se na tom 
podepsal, tj. chodníky, schodiště 
mezi ulicemi, zeleň ve městě. 

Budeme podporovat sociální služ-
by takovým způsobem, aby po-
třební měli vytvořeno zázemí pro 
důstojné žití v rodinném prostředí. 

Chceme vytvořit podmínky pro 
kreativitu mladých umělců a  pro 
zájmové aktivity dětí a mládeže.

Město Luhačovice má veškeré 
předpoklady pro příjemné žití, ale 
podmínky pro něj je třeba neustá-
le obnovovat.

JUDr. Jarmila Sliacká, 62 let, právník Mgr. Marcela Pazderová, 57 let, 
referentka krajského úřadu

Ing. Marian Ležák, 38 let, 
projektový manažer

Ing. Bc. Marie Semelová, 50 let, 
místostarostka města
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KSČM

Komunistická strana čech a  Mora-
vy – ZO Luhačovice - Volební pro-
gram 2014 - 18
Vážení spoluobčané, volebním aktem 
máte šanci prokázat, že chcete o sobě 
rozhodovat sami, nestačí jen nadá-
vat a nic nedělat. Zvolením kandidát-
ky č. 6, je třeba se postavit, zvolit kan-
didáty KSČM a spolupracovat s námi. 
Jsme otevřeni vyslechnout vaše pro-
blémy a uplatnit je na úřadě i  jedná-
ních zastupitelstva. Zásadní problémy 
tohoto lázeňského města, tj. dopravní 

řešení, parkování, opravy chodní-
ků a cest, pořádek ve městě ve všech 
jeho částech, také zastoupení a  jed-
nání se všemi částmi města. Veřej-
ná setkání s vedením města, které by 
vás informovalo o  záměrech, obhá-
jilo hospodaření a  plnění volebního 
programu, vyslechlo si vaše požadav-
ky. Podařilo se nám iniciovat zahájení 
přípravy vyhlášky o veřejném pořád-
ku. Je nutno jednat o revizi územního 
plánu, možnosti výstavby a  udržení 
tradice lázeňského místa. Architektu-
ra našeho města potřebuje úplně ji-
ného ducha, než jak je novodobě po-
jímána. Občanská vybavenost nemá 
koncepci potřeb lázeňského místa. 
Procházkové trasy, cyklostezky, místa 
pro odpočinek, veřejné toalety, bez-
pečné zajištění a  provoz dětských 
hřišť. Podporu volnočasových aktivit 
nelze upřednostňovat jen na spor-
tovní oddíly, ale i na ostatní populaci 
včetně seniorů. Nepodporujeme roz-
prodej majetku města zbudovaného 
generacemi před námi, hlavně bytů 
z důvodů nutné údržby. Je nutno ře-
šit otázku sociálního bydlení, starto-
vacích bytů a ubytování, kde i senioři 
najdou potřebné zázemí a  péči. Při-
jďte k  volbám, podpořte kandidát-
ku KSČM, protože náš program, naše 
práce i slovo nejsou jen volebním sli-
bem, ale „pokud chcete v  Luhačo-
vicích něco změnit, tak nás musíte 
napřed zvolit“.   Ing. František Jordák       

Volební program ODS Luhačovice 
2014
Lázeňství a cestovní ruch
Dokončení rekonstrukce hlavní prome-
nádní ulice Dr. Veselého / Bezpečné propo-
jení města a přehrady pro chodce i cyklisty 
/ Úprava prostranství před MěDK Elektra / 
Pokračování spolupráce s podnikateli v ob-
lasti cestovního ruchu a lázeňství
Doprava a životní prostředí
Celkové řešení dopravy v ulici Druž-
stevní včetně mostu a  parkoviště / 
Osvětlení přechodů ve městě / Re-
konstrukce veřejného osvětlení / Do-
budování cyklostezky Luhačovice 
– Uherský Brod / Realizace nového 

Vážení spoluobčané, zveme Vás ke 
komunálním volbám, které se budou 
konat ve dnech 10–11. 10. 2014.

Naše kandidátka je sestavena z  lidí, 
kteří se dlouhodobě a  nezištně po-
dílí na činnosti města v  různých ob-
lastech.

Jedná se o stávající zastupitele, členy 
výborů a  komisí města, dobrovolné 
pracovníky s  mládeží v  oblasti spor-
tu a kultury.

ANO

Vážení spoluobčané,
blíží se komunální volby, do kterých 
poprvé kandiduje hnutí ANO 2O11.
Začátkem roku jsem byl pověřen ve-
dením hnutí, abych sestavil kandidát-
ku v Luhačovicích. Byl jsem mile pře-
kvapen zájmem místních občanů, 
nejvíce mě však překvapil ohlas mla-
dých lidí. Hnutí ANO 2011 již při vol-
bách do Poslanecké sněmovny oslovi-
lo voliče heslem: ANO, ABY TU CHTĚLI 
ŽÍT I NAŠE DĚTI. To mě velmi zaujalo, 
protože na budoucnosti našich dětí 

mi záleží nejvíce. Při hledání kandi-
dátů jsem záměrně oslovil ty, kterým 
budoucnost našeho města není lhos-
tejná. Naším společným cílem je pře-
devším zastavit odchod mladých lidí 
do velkoměst. Budeme aktivně propa-
govat Luhačovice a zajistíme kulturní 
a  sportovní vyžití. Samozřejmě mys-
líme na důstojné stáří našich seniorů. 
Důležité je pro nás efektivní hospoda-
ření města. S veřejnými financemi bu-
deme nakládat stejně zodpovědně 
jako s  vlastními. Podpoříme návrhy, 
které umožní čerpat prostředky z ev-
ropských fondů maximálně a účelně. 
Dohlédneme zodpovědně na hospo-
daření všech příspěvkových organi-
zací. Budeme prosazovat rychlé řeše-
ní problémů bezpečnosti i dopravy ve 
městě a urychlíme dokončení cyklos-
tezek. Z  pozice své funkce předsedy 
oblastní organizace Zlín a člena kraj-
ského hnutí ANO 2011 budu pravidel-
ně prezentovat problémy všech voli-
čů poslancům a  vyžadovat zpětnou 
vazbu. Občané musí vědět, že politici 
řeší jejich problémy a řádně hospoda-
ří se svěřeným majetkem. Politici ne-
smějí zapomínat na problémy obča-
nů a hlavně, kdo z nich politiky udělal! 
S  konkrétním volebním programem 
seznámíme voliče během předvoleb-
ní kampaně. Více informací nalezne-
te na www.luhacovice.anobudelip.cz.
Přeji Vám všem krásnou budoucnost 
v krásných Luhačovicích.

Váš Radomil Kop,
lídr ANO 2011

Volba  
pro naše 

město7 8

65
ODS centra odpadového hospodářství / 

Obnova komunální techniky
Rozvoj infrastruktury a bydlení
Pokračování prodeje bytů do osobního 
vlastnictví / Celková rekonstrukce dolní 
části města – ul. Družstevní / Postupná 
úplná rekonstrukce chodníků a místních 
komunikací / Rozšíření hřbitova / Opti-
malizace zástavby v lokalitě Slunná
Školství, kultura, sport
Zateplení hlavní budovy základní ško-
ly / Rekonstrukce knihovny / Revitaliza-
ce dětských hřišť / Zachování grantové-
ho systému dotací / Podpora DDM jako 
centra volnočasových aktivit / Dobudo-
vání spodní části SC Radostova / Moder-
nizace zahrady MŠ
Sociální a zdravotní oblast
Zahájení činnosti nového domova pro 
seniory / Zachování a  snaha o  rozšíře-
ní stávajícího systému zdravotní péče / 
Podpora seniorů ve městě (zvýhodněné 
vstupné na akce města)
Podnikatelská oblast
Podpora a vylepšení spolupráce s místní-
mi podnikateli při realizaci jejich projektů 
/ Využití obecních prostor pro podnikání 
soukromých firem
Organizační a  legislativní záležitosti, 
chod města
Formou vyhlášek a nařízení řešit negativ-
ní jevy ve městě
Integrované obce
Podpora volnočasových aktivit občanů / 
Podpora rodinného bydlení / Pokračová-
ní práce osadních výborů / Postupná re-
konstrukce místních komunikací a  ve-
řejného osvětlení

Snoubí se v ní životní i profesní zku-
šenosti, které mohou v dalším obdo-
bí naše město a život v něm posunout 
dopředu.

Nejsme svázaní žádným politikaře-
ním, umíme a chceme naslouchat ná-
zorům Vás, spoluobčanů.

Městské části Kladná Žilín, Polichno, 
Řetechov vnímáme jako plnohodnot-
nou součást našeho města a chceme 
být nápomocni jejich rozvoji.

Jsme připraveni aktivně se podílet na 
všem rozumném, co pomůže nám, 
občanům Luhačovic.

Chceme, aby Luhačovice byly i v bu-
doucnu dobrou adresou.

Náš volební program s představením 
jednotlivých kandidátů se k  Vám do 
poštovních schránek dostane v  po-
sledním týdnu před volbami do zastu-
pitelstva našeho města.

Jsme tradiční hnutí, které se komunál-
ních voleb v  Luhačovicích účastní již 
od roku 1994.

Budeme velmi rádi, když k  volbám 
přijdete a  naše kandidáty podpoříte 
svým hlasem.

Je to dobrá volba pro naše město.

 Ing. Jaroslav Hubáček, 51 let, 
ředitel firmy

Mgr. Luďka Mejzlíková, 48 let, 
učitelka

Radomil Kop, 58 let, 
podnikatel

Ing. františek Jordák, 66 let, 
autorizovaný stavební inženýr

NEZÁVISLÍ - VOLBA PRO NAŠE MĚSTO
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kULTUra Nevhodné mládeži do                       let12Premiéra Skutečný příběh Bio senior Film a kniha Filmásek

Kultura
Pátek 3. 10.•Alexandria, night club •19.30
Legendy světové hudby / Jan Jareš, kla-
vír, zpěv

Pátek 10. 10.•Elektra, Rondo•19.00  
DH Mistříňanka

Pátek 10. 10.•Alexandria, night club•19.30
Los Rumberos dúo

Pátek 17. 10.•Elektra, kinosál•16.00    
Jak se bubnuje na princezny

Pátek 17. 10.•Alexandria, night club•19.30
affetto& Martin Jakubíček  
     

Pátek 24. 10.•Alexandria, night club•19.30
Cimballica

Pátek 24. 10.•Elektra, Rondo•19.00
DH Vracovjáci

Pátek 31. 10.•Alexandria, night club•19.30
Jen pro ten dnešní den stojí za to 
žít / Miloslav Čížek, Karel Cón, klavír

VÝSTAVY 
13. 10. – 6. 11.  Galerie MěDK Elektra   
9.00–17.00 
Výstava / Martin Vrága obrazy

KINO
Změna začátků promítání, odpolední předsta-
vení v 16.00 hod. a večerní v 19.00 hod.

Sobota 4. 10.•19.00 
Díra u Hanušovic
Komedie ČR  2014

Neděle 5. 10.•16.00 
Želvy Ninja
Fantasy USA 2014 

Středa 8. 10.•16.00•BIO SENIOR
Zejtra napořád         
Komedie ČR 2014 

Pátek 10. 10.•19.00 
andělé všedního dne
Drama ČR 2014

Sobota 11. 10.•19.00 hod.
Století Miroslava Zikmunda 
Dokumentární ČR 2013, přístupné bez omezení

Dětem / Neděle 12. 10.•16.00     PREMIÉRA
Dům kouzel
Animovaný Belgie 2013

Sobota 18. 10.•19.00 
Díra u Hanušovic
Komedie ČR  2014

Středa 22. 10.•19.00 
andělé všedního dne 
Drama Česko, 2014

Pátek 24. 10.•19.00
Intimity 
Romantická komedie ČR 2014

Sobota 25. 10.    18.00              PREMIÉRA
Opera / G. Puccini: Turandot / záznam 
opery z Metropolitní opery New York 
Vstup: předprodej  250 Kč, na místě 300 Kč

Neděle 26. 10.    18.00 
Záznam koncertu /  
Björk: Biophilia Live
VB 2014 97 min 

Pondělí 27. 10.•19.00 
Díra u Hanušovic
Komedie ČR  2014

Čtvrtek 30. 10.•19.00            
Intimity 
Romantická komedie ČR 2014

Pátek 31. 10.•16.00    FILMÁSEK
Tři bratři
Rodinná pohádka ČR 2014, přístupné bez omezení

Akce DDM
Úterý 14. 10•16.00•zámecká zahrada
Z pohádky do pohádky
Poplatek: 20/dítě, za deště zrušeno

Pátek 24. 10.•19.00•zámek
Muzikoterapie
Aleš Hanus a Radka Kozubíková, přihlášky do 
22. 10., poplatek 80 Kč/osoba

Podzimní prázdniny
Pondělí 27. a středa 29. 10.•8.00–15.30•zámek
Příměstský tábor
Pro žáky od 1. – 5. třídy, přihlášky do 22. 10., Po-
platek 300 Kč

Pondělí 27. 10.•18.30•sraz zámecké nádvoří
Halloweenský lampionový průvod
S sebou svítící lampion a strašidelnou masku, za 
deště přeloženo na 29. 10. od 18.30

Středa 29. 10.•9.00–15.00•SC Radostova
Florbalový turnaj starších žáků
Rok narození 2000 a mladší. Přihlášky týmů 5+1 do 
17. 10. Startovné 600 Kč/tým

Program SAS
Čtvrtek 9. 10.•13.50•odjezd z nádraží
Vycházka k Bílému kříži – náhrad-
ní termín

Pátek 17. 10.•8.10•sraz na nádraží
Divadlo Uh. Hradiště

Sobota 18. 10.•9.00-17.00•Muzeum
Mezinárodní den zdravé výživy

Čtvrtek 23. 10.•15.00 •nádraží
Vycházka po cyklostezce do Bisku-
pic, zpět vlakem

Čtvrtek 30. 10.•17.00•Muzeum
Vernisáž výstavy

CHARITA  
SVATÉ RODINY
Programy v prostorách denního stacionáře Charity 
Luhačovice, Hradisko 100, a  ve vile Strahov (Pražská  
čtvrť, Holubyho 383), od 9.30 do 11.30, vstup 20 Kč

1. 10. • STRAHOV/Havaj / Z. Žajdlíková
6. 10.   •	Keramická dílna, Betlém 
8. 10.   •	STRAHOV/ Poruchy paměti, beseda /  
  Pharm Dr. Eva  Valentová  
13. 10.  • Sváteční slovo/ P. Stanislav Trčka
15. 10.  • STRAHOV/  P. Stanislav Trčka 
20. 10.  • Šijeme hračky
22. 10.  • STRAHOV/trénink paměti
27. 10.  • Výroba dušičkové výzdoby 
29. 10.  • STRAHOV/návštěva místního hřbitova

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

Akce v Městské 
knihovně Luhačovice
Pátek 3. 10.•17.00
Jaroslav Drábek, lovec duchů, vstup 
20 Kč

Středa 8. 10.•9.00–11.00
Kurz internetu pro seniory
Středa 8. 10.•17.00
Kurz pečení kváskového chleba 
vstup  20 Kč. Přihlášky do 5. 10.
Středa 15.10. 
Stanislav Zábojník, léčitel 

Podrobnější informace (přihlášky na akce): www.
knihovna-luhacovice.cz, Facebook, vývěska před 
knihovnou, tel.: 577 132 235, e-mail: info@knihov-
na-luhacovice.cz

Akce v muzeu
Sobota 18. 10.•muzeum
Chutě a vůně Zálesí / Celodenní program 
s  promítáním filmů, divadlem pro děti, ochut-
návkami, prezentacemi lokálních produktů a tvo-
řivou dílnou pro děti. 

Čtvrtek 30. října v 17.00 muzeum
Uvádění ve známost aneb Luha-
čovice v  reklamě / Vernisáž výstavy pla-
kátů, reklamních a  propagačních materiálů, po-
hlednic a lázeňských pohárků  ze sbírky MJVM ve 
Zlíně, Moravské Galerie, Slováckého muzea a  ze 
soukromých sbírek.

12

12

12

12

12

12

12

Kolo Datum Kde Zač. 
utkání Odjezd Soupeř Kolo Datum Kde Zač. 

utkání Odjezd Soupeř Kolo Datum Kde Zač. 
utkání Odjezd Soupeř Kolo Datum Kde Zač. 

utkání Odjezd Soupeř

9.
So 4. 
10.

D 15.00 Rožnov pod R. 9.
So 4. 
10. D 12.00 Příluky B 9. So 4.10. D 10.00 Rožnov 8.

So 27. 
9. D

9.30  
11.15

Vel. Karlovice

10.
Ne 12. 

10.
V 14.30 12.15 Morkovice 10.

Ne  12. 
10. V 14.30 Pozlovice 10.

Ne 12. 
10.

V 10.00 8.15 Nedašov 9.
So 4. 
10. V

9.30  
11.15

7.30 Bystřice p/H

11.
So 18. 

10.
D 14.00 Holešov 11.

So 18. 
10. D 17.00 Poteč* 11.

So 
18.10.

D 10.00 Kunovice 10.
So 11. 

10. D
9.30  

11.15
Hor. Bečva

12.
So 25. 

10.
V 14.00 12.00 Kelč 12.

Ne 26. 
10. V 10.15 Březůvky 12.

So 
25.10.

V 10.00 8.45 Nivnice 11.
Ne 19. 

10. V
9.30  

11.15
7.30 Hulín

13.
So 1. 
11.

D 13.30 Boršice 13.
So 1. 
11. D 16.30 Sehradice B* 13. So 1.11. D 10.00 Hulín 1.

So  25. 
10. D

9.30  
11.15

Zlín B

14.
So 9. 
11.

D 13.30 Fryšták 14.
So 8. 
11. D 16.30 Vlachovice B* 14.

So 8. 
11.

D 10.00 Baťov 2.
So  1. 

11. D
9.30  

11.15
Ratiboř

Mistrovská utkání FK Luhačovice - podzim 2014

 MUŽI "A" MUŽI "B" Dorost
Krajská soutěžKrajský přebor III. Sk. B Krajský přebor

Žáci

Novinky  
z knihovny
V říjnu bude naším hostem pan 
Jaroslav Drábek, který má mno-
holeté zkušenosti v  oblasti vy-
šetřování paranormálních akti-
vit, pracoval řadu let jako lektor 
na Institutu alternativních stu-
dií. Má široké znalosti v  oblas-
tech biotroniky, bioenergetiky, 
energetických toků, diagnosti-
ky zdravotních problémů auto-
matickou anatomickou kresbou 
a  s  harmonizací pomocí tibet-
ských mís. Kromě těchto akti-
vit s  ním vyšlo i  několik rozho-
vorů v časopise Reflex a Instinkt 
a mimo jiné byl i hostem v po-
řadu Jana Krause Uvolněte se, 
prosím.  Budete svědky přímé-
ho hledání paranormálních jevů 
v knihovně.
Na přednášce léčitele a diagnos-
tika pana Stanislava Zábojní-
ka se dozvíte zajímavosti týka-
jící se vlivu podzimních měsíců 
na vaše zdraví a v případě zájmu 
můžete využít služeb pana Zá-
bojníka.
V týdnu od 6. 10. do 10. 10. bude 
probíhat celostátní akce Týden 
knihoven. V rámci této akce mů-
žete vracet upomínané knihy 
bez poplatku za prodlení.  Děti 
do patnácti let mohou získat 
roční registraci zdarma, senioři 
se mohou přihlásit za poloviční 
poplatek 25 Kč. 

 Milana Mikulcová
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Poradím Vám s každou 
střechou,fasádou a izolací
„�Je�to�jednoduché,�přijedu�k�Vám,�zaměřím�objekt,�navrhnu�optimální�řešení,�
spočítám�cenu,�a�když�se�Vám�to�bude�líbit,�rád�vše�dodám.“

www.coleman.cz��� prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

Váš poradce: Radek Navrátil, mobil: 725 675 601
OBCHODNÍ CENTRUM VSETÍN, Bobrky 478, 755 01 Vsetín, tel.: 571 499 630 
ředitel obchodního centra Ing. Jiří Kuňák, mobil: 725 675 725

Výrobky těchto partnerů u nás 
nakoupíte výhodněji.Odvaděč vody do sudu

Cena od 134 Kč/ks vč. DPH 
za odvaděč vody pozinkovaný 80mm
Pouze pro držitele věrnostních karet
cena od 127 Kč/ks vč. DPH.

V nabídce i jiné průměry a materiály
(lakovaný pozink, měď, titanzinek, hliník)

Nakupte u Colemanu a zapojte se do 
soutěže Smršť výher. Jen Coleman
Vám vrátí za Vaše nákupy zpět
až 20.000 Kč. Jen v Colemanu 
vyhrává každý zákazník.

Za své nákupy získáváte body 
- COLY a za ty můžete u nás 
nakoupit zdarma materiál z naší nabídky.

Nejkvalitnější česká pálená
krytina se zárukou 33 let!

Pouze v Colemanu
za exkluzivní cenu

od 16,99 Kč/ks
(vč.DPH)

Specializovaná sběrna 
Autobaterie, barevné kovy, nerez, kabely, elektromotory, trafa, 
autokatalyzátory, slinuté karbidy, stříbro, PC desky atd.

VÝKUP BAREVNÝCH KOVŮ
Zlín, ul. Přílucká (naproti Gemini)         608 052 745    577 220 494
Pracovní dny: 8-12  13-17,  soboty: 9-12     •     WWW.QUINTALDOG.CZ

Zkušená lektorka s dlouholetou  
praxí nabízí výuku němčiny 

v Luhačovicích. Tel. 724 023 290

Sledujte vysílání Luha TV 
na www.luhacovice.cz.

Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel a  kontakty na redakci: Městský 
dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková 
organizace, Masarykova 950, 763 26 Luha-
čovice, IČ: 00373281, DIČ: CZ 00373281, tel.: 
577 133 980, e-mail: luhainfo@mdkelektra.
luhacovice.cz. Měsíčník. Odpovědná redak-
torka a autorka nepodepsaných článků: Hana 
Slováková. Fotografie: Jan Dostál. Grafické 
zpracování a tisk: Joker, spol. s  r. o. Vydávání 
povoleno. Číslo registrace: MK ČR 11027. Toto 
číslo vychází 1. 10. 2014.

Tiráž

Vánoční večírek
v ALEXANDRIA Spa & Wellness hotelu

Nabízíme Vám:
špičkovou gastronomii 
      v noblesní Francouzské restauraci

zábavu v Night clubu
      s atmosférou první republiky

relaxaci
      v největším wellness centru 
      v Luhačovicích

Vaše dotazy rádi zodpovíme 
na tel. čísle +420 730 804 408

www.HotelAlexandria.cz

Zažijte oslavu vánočních svátků obklopeni pohodou 
a zařizování nechte na nás.


