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Vážení spoluobčané,
po horkém létě k nám dorazilo nád-

herné babí léto, ale podzim si už po-
malu chystá barevnou paletu, aby 
proměnil zelené listy stromů, keřů 
v pestrobarevnou koláž. S létem však 
nekončí lázeňská, společenská a kul-
turní sezona. Dětské folklorní sou-
bory a jarmark venkova vystřídal sva-
továclavský jarmark, připravujeme 
oslavy 100 let republiky a  spoustu 
dalších akcí, na které jste všichni sr-
dečně zváni.

Letos je říjen rovněž měsícem vo-
lebním. Konají se volby senátní a sou-
časně volby do obecních zastupitel-
stev. Stávající zastupitelstvo se sešlo 
naposled 6. září 2018, rada města pra-
cuje až do zvolení nových členů rady, 
přestože mandát zastupitelů končí 
dnem voleb.

Volební období 2014–2018 bylo 
v  mnoha ohledech jedinečné a  uni-
kátní. Začalo výbuchy muničních skla-
dů ve Vrběticích s následnou evakuací 
obyvatel celé oblasti do hotelů v  Po-
zlovicích a  Luhačovicích. Poté jsem 
byla několik měsíců indisponována 
a  do vedení města byl zvolen druhý 
místostarosta R. Lebloch. V období let 
2016-2017 jsme řešili dohodu s Lázně-
mi, a.s. Jsem ráda, že se nakonec po-
dařilo najít kompromis a dohoda byla 
podepsána a  navíc nezanechala ne-
příznivý dopad na vztahy mezi obě-
ma stranami. V té době došlo k nápra-
vě křivdy na hraběcím rodu a  Aloisi 

Serényimu bylo navráceno české ob-
čanství. K  tomu patří rovněž vrácení 
majetku. Po pětadvaceti letech zajistit 
i v tomto ohledu spravedlnost je nad-
lidský úkol, neboť čas se v našem měs-
tě nezastavil. Zámek  sloužil dětem 
jako DDM a  ZUŠ, pozemky byly čás-
tečně zastavěny či využívány, v  lesích 
se hospodařilo, těžilo. Proto je nutné 
i  v těchto  jednáních hledat dohodu, 
kompromis. Počítat s  nároky na čas, 
lidské zdroje, administrativu, legislati-
vu a samozřejmě i s emocemi. 

Zastupitelstvo odvedlo kus dob-
ré práce a  jistě se zapsalo do historie 
našeho města. V tomto období se re-
alizovalo několik investičních akcí. Za 
nejvýznamnější považuji dokonče-
ní komplikované rekonstrukce pěší 
zóny, ulice Dr. Veselého. Byly zateple-
ny, opraveny téměř všechny budovy 
v majetku města - ZŠ I.,ZŠ II., MŠ, tech-
nické služby, administrativní budova 
č. p. 137, knihovna. Také komunikace 
a chodníky - jako poslední ulice Hradis-
ko. Zvětšila se parkovací plocha u ná-
kupního střediska, v Bílé čtvrti. S ohle-
dem na bezpečnost byly nasvětleny 
a rekonstruovány přechody pro chod-
ce. Využitelnost dotací byla stopro-
centní, za což si zaslouží poděkování 
tým pracovníků MÚ Luhačovice. Do-
mnívám se, že předáváme pomysl-
nou štafetu novým nástupcům s  tím, 
že mají připraveno k  realizaci několik 
zásadních investičních akcí. Na prvním 
místě je dostavba ZŠ, rekonstrukce 

nádraží a  ulice Nádražní, mosty u  Al-
famarketu a  v ulici Družstevní, křižo-
vatka u  domova pro seniory, rekon-
strukce ulice Hrazanská, Ludkovická, 
revitalizace sídlišť - první etapa sídliš-
tě Masarykova a několik dalších men-
ších projektů.

V  těchto dnech již asi máte jasno 
v tom, kdo je Vaším favoritem, komu 
dáte důvěru do dalšího čtyřletého 
období. Věřím, že se sejde tým dob-
rých lidí, kteří povedou toto město 
tak, aby byli spokojeni hlavně oby-
vatelé našeho krásného lázeňského 
města. Věřím, že se podaří dosáh-
nout i další legislativní změny v tom, 
že i v České republice bude zavede-
na přímá volba starostů a primátorů, 
tak jak je tomu i v jiných evropských 
zemích, například v  Polsku, na Slo-
vensku. Domnívám se, že když byla 
zavedena přímá volba prezidenta re-
publiky, měla být zároveň realizová-
na i přímá volba na postu nejvyššího 
představitele města, obce s patřičný-
mi pravomocemi.

Na závěr mi dovolte, abych Vám po-
děkovala za spolupráci, za Vaše námě-
ty, slova kritiky, ocenění. O našem kraji 
se říká, že je tu krásně, i  když je ška-
redě. Stačí odjet na pár dní, a když se 
pak vracíme dokážeme opravdu oce-
nit místo, kde žijeme, kde jsme doma.

Přeji Vám hodně zdraví a  úspěchů 
ve Vašem životě.

 
Vaše starostka Marie Semelová

Mezinárodní festival dětských folklorních souborů Písní a tancem 2018 
Foto Jaroslav Matulík
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Festival Písní a tancem 2018: Krásnému folkloru na česko-slovenskou notu přálo i počasí 
Mezinárodní festival dětských 

folklorních souborů Písní a tancem, 
který se uskutečnil od pátku 14. do 
neděle 16. září, byl letos především 
v duchu stého výročí založení Česko-
slovenska. Zatímco v předešlých le-
tech se na festivale vždy objevovaly 
soubory a interpreti z řady míst svě-
ta, například Polska, Maďarska, Ně-
mecka, ale třeba také z Izraele, letos 
se ze zahraničních vystupujících s tu-
zemskými soubory střídali výhradně 
účastníci ze Slovenska.

„Jeden z hlavních programů, kon-
krétně ten nedělní, byl také nazván Čes-
ko-Slovenské setkání na Slovácké búdě 
a připomenul Luhačovice jako mís-
to setkávání významných osobností  
z řad Čechů a Slováků, kde se tvořily dě-
jiny vzniku společného státu,“ pozna-
menala starostka Luhačovic Marie 
Semelová. Ta je zároveň předsedky-
ní výboru zapsaného spolku Kultur-
ní Luhačovice, který ve spolupráci  
s řadou partnerů festival pořádá. Sou-
částí festivalu byla ale také vzpomín-
ka na osobnost zakladatelky festiva-
lu, na Věru Haluzovou. „V tomto roce 
si připomínáme 5. výročí úmrtí této vý-
znamné folkloristky. Jen díky ní se zde 
po léta setkávají děti z Česka i řady za-
hraničních měst, aby tu společně pre-
zentovaly folklor své domoviny. Této je-
dinečné osobnosti proto byl vzdán hold 

hned na úvod zahajovacího dne festi-
valu,“ dodala Semelová. Kromě piet-
ní vzpomínky v pátečním programu 
probíhajícím již tradičně v Pozlovicích 
samozřejmě nechybělo ani vystou-
pení části zúčastněných souborů. 

I přes původně nepříznivou mete-
orologickou předpověď, která orga-
nizátorům dělala starosti, se všechny 
hlavní akce mohly odehrát zcela dle 
plánu pod širým nebem a v sobotu  
a neděli babí léto dokonce dopřá-
lo luhačovickému festivalu oprav-
du krásné slunečné počasí. „Zejmé-
na v pátek jsme byli rádi, že vše dobře 
dopadlo a předpokládaný déšť, který 
sice přišel, se ale naštěstí odbyl mimo 
čas programu. Všechno tak mohlo pro-
běhnout v příjemné atmosféře a beze 
změn,“ pochvalovala si Eva Janíková, 
která byla jednou z hlavních organi-
zátorek programové části festivalu. 

Lidé si tak mohli užít během le-
tošního ročníku naplno všechny 
domácí i slovenské soubory. Od 
našich východních sousedů ob-
vykle na akci Písní a tancem ale-
spoň nějaký zástupce nechybí, ov-
šem letos jich vzhledem k tematice 
česko-slovenské vzájemnosti přije-
lo hned několik. 

A to soubory z Trnavy, Myjavy  
a také Sobrance, odkud dorazil FS 
Viničiar a Ľudová hudba Magočki. 

Spolu se soubory z Česka, mezi kte-
rými nechyběly ryze domácí Malé 
Zálesí nebo Leluja, všichni účastní-
cí se folkloristé dohromady tvořili 
opravdový dav lidí. „Celkem se akce 
účastnilo více než tři sta vystupujících,“ 
dokreslila Janíková. Co se týká vystu-
pujících, upozornila ještě na jednu 
perličku. „Mimořádně zajímavé bylo 
vystoupení folkloristů ze Sobrance 
na východním Slovensku, kteří na-
bídli i velice specifický program k té-
matu vzniku Československa. Věnují 
se totiž rusínskému folkloru, čímž za-
stoupili pomyslně i Podkarpatskou 
Rus, která byla před sto lety součástí 
tehdy založeného Československa,“ 
nastínila Janíková. 

Soubory si lidé mohli prohlédnout 
skvěle díky krásnému počasí během 
průvodu městem, který byl na rozdíl 
od minulých ročníků připraven mís-
to soboty až na neděli. Nově byl za-
řazen také nedělní ranní program 
Dobré ráno, Luhačovice, kontaktní 
setkání s publikem plné písní a tan-
ce na luhačovické kolonádě. „Velmi 
se to vydařilo, zájem lidí, kterých při-
šlo opravdu hodně, předčil naše oče-
kávání,“ poznamenala Janíková. Jak 
doplnila, krásná atmosféra byla i na 
nedělní mši, které se účastnily rov-
něž folklorní soubory. „Účast soubo-
rů tu byla programově spojena také 

se symbolickým děkováním za letošní 
úrodu a myslím, že všichni návštěvní-
ci kostela svaté Rodiny hodnotili toto 
vystoupení velmi nadšeně,“ nastínila 
organizátorka. Zmínila se také o dal-
ší nové akci, která letos festival pro-
vázela. „Konal se zábavný program 
pro dětské účastníky festivalu, a to na 
městské plovárně. Byl plný her a skvě-
lou atmosféru zde dotvářelo třeba i to, 
že pan rozhodčí byl oděn v bílo-mod-
ře proužkovaných celotělových retro 
plavkách,“ podotkla Janíková. 

Při hodnocení festivalu ještě ne-
byl zmíněn hlavní sobotní program. 
Ten jako obvykle patřil zejména 
vyhlášení vítězů celostátní soutě-
že Vesnice roku, kterému předchá-
zel jednak komponovaný program 
souborů přibližující vesnické zvyky 
a také prezentace kolektivů z obcí, 
které se do finále soutěže probojo-
valy. V sobotu tak Luhačovice doslo-
va praskaly ve švech pod náporem 
návštěvníků, ze značné části právě 
občanů, kteří z různých koutů země 
přijeli podpořit ve finále soutěže 
svou obec. Ocenění Vesnice roku si 
z rukou ministryně pro místní roz-
voj nakonec převzal starosta Dol-
ního Němčí, které reprezentovalo 
„domácí“ Zlínský kraj. 

Nikola Synek

Kloboukový den plný elegance zažily Luhačovice už podesáté 
Neděle 9. září byla v Luhačovicích 

nejen krásným slunečným dnem, 
ale také dnem plným elegance, při-
pomínající dobu zlatého rozkvě-
tu luhačovických lázní. Už podesá-
té se lidé na vyzvání Luhačovického 
okrašlovacího spolku Calma měli 
odít pokud možno do stylových 
šatů a obleků a každopádně nemě-
li zapomenout na slušivou pokrýv-
ku hlavy, ideálně osobitý a inspira-
tivní model klobouku. Oslavili tak 
společně stylovost ježdění do lázní 
v dobách na přelomu století. Při le-
tošním ročníku této oblíbené slav-
nosti nechyběla kromě mnoha ele-
gantně oděných lidí v publiku ani 
řada členů spolku Calma v historic-
kých kostýmech. Například při ži-
vém obrazu připomínajícím vznik 
republiky. Nechyběla tak ani po-
stava prezidenta Masaryka a jeho 
choti nebo účastníci zosobňující 
prvorepublikové krojované členy 
Sokola. Kromě historického exkur-
zu jednotlivými obdobími odívá-
ní v Luhačovicích zahrála v pro-
gramu také dixielandová kapela 
Jazzzubs. Akce se jako tradičně 

uskutečnila začátkem září, tedy  
v období, kdy je také termín na-
rozenin operní pěvkyně, básnířky  
a manželky prvního ředitele luha-
čovických lázní Marie Calmy Vese-
lé, jejíž jméno místní spolek na její 

počest nese. Za desetiletí pořádá-
ní akce se setkává Kloboukový den 
se stále větší odezvou a klobouk  
a noblesní oděv tak měla velká 
řada návštěvníků. „Jsme opravdu 
velmi šťastní, že těchto lidí stále více 

přibývá a jsou stále elegantnější. 
Pomáhají nám tak naplňovat myš-
lenku, o kterou nám šlo,“ nastínila 
za spolek Calma Blanka Petráková. 

Nikola Synek

Zprávy z 12. schůze Rady města Luhačovice konané 28. 8. 2018
RML jmenovala:
•	 komisi pro veřejnou zakázku 

„Luhačovice – úprava křižovat-
ky ulice Družstevní“ ve složení: 
členové: Ing. Jiří Šůstek, Aneta  

 
Hoferková, Radomil Kop, ná-
hradníci: Ing Magdalena Blaho-
vá, Ing. Josef Pučalík, Ing. Mari-
an Ležák.

RML schválila:
•	 vyjádření města v rámci zjišťovací-

ho řízení pro posouzení vlivu na život-
ní prostředí v souvislosti s plánovanou 
trasou VVN ve znění: město požaduje  

 
postupovat co nejšetrněji s ohledem 
na zachování rázu krajiny a na ochra-
nu přírody a doporučuje zvolit varian-
tu podzemního vedení VVN.
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zprÁVY z raDNIcE

Zprávy z 11. schůze Rady města Luhačovice konané 20. 8. 2018
RML schválila:
•	 uzavření Smlouvy o  poskytování slu-

žeb při realizaci Strategie sportu měs-
ta Luhačovice;

•	 finanční dar ve výši 15 000 Kč Regionál-
ní televizi TVS na zhotovení televizního 
portrétu výtvarníka Františka Petráka, 
který bude součástí televizního seriálu 
Krása proměňuje;

•	 hospodaření příspěvkových organiza-
cí města: Technické služby Luhačovi-
ce, Městský dům kultury Elektra Luha-
čovice, Sportovní centrum Radostova 
Luhačovice, Základní škola Luhačovice, 
Mateřská škola Luhačovice, Dům dětí 
a  mládeže Luhačovice za I. pololetí 
roku 2018;

•	 uzavření Dodatku č. 5 k nájemní smlou-
vě z 2. 1. 2002 a příslušným dodatkům 
uzavřeným s  panem Z. N. na proná-
jem nebytových prostor – restaurač-
ní části o výměře 1 547 m2 v objektu 
č. p. 950 MěDK Elektra na st. pl. 1377 
a venkovní plochy na pozemku parc. č. 
695/1 o výměře 165 m2 za účelem ven-
kovního posezení, předmětem které-
ho bude prodloužení doby nájmu do  
31. 12. 2022;

•	 zveřejnění záměru města prodat část 
pozemku parc. č. 992/1 k. ú. Polichno 
o výměře cca 150 m2;

•	 vypsání výběrového řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Regenerace 
sídliště u  zámku (ul. Masarykova) Lu-
hačovice – projektová dokumentace“ 
a zaslání výzvy na podání nabídky fir-
mám;

•	 vypsání podlimitní veřejné zakázky na 
stavbu  „Luhačovice – úprava křižovat-
ky ulice Družstevní“;

•	 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
„PD – revitalizace Jezírka lásky Luha-
čovice“, uzavíraný mezi městem Luha-
čovice a Ing. T. H., a pověřila starostku 
města Ing. Bc. Marii Semelovou pod-
pisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo na 
akci „PD – revitalizace Jezírka lásky Lu-
hačovice“;

•	 uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Mi-
kroregionem Luhačovské Zálesí a měs-
tem Luhačovice na 150 ks komposté-
rů 900 l  pořízených v  rámci projektu 
„KOMPOSTUJEME V  MIKROREGIONU 
LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ“;

•	 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci 
„Úspory energie budovy č. p. 137 Luha-
čovice“, uzavíraný mezi městem Luha-
čovice a LISONĚK, s. r. o., Stolařská 491, 
688 01 Uherský Brod, a  pověřila sta-
rostku města Ing. Bc. Marii Semelovou 
podpisem dodatku č. 2 smlouvy o dílo 
na akci „Úspory energie budovy č. p. 
137 Luhačovice“;

•	 zveřejnění záměru města pronajmout 

část pozemku parc. č. 2441/3 o výměře 
40 m2 za účelem zajištění parkovacích 
míst pro vilu Jiřinka na dobu neurčitou;

•	 zveřejnění záměru města směnit po-
zemky dle geometrického plánu  
č. 2427–20179/2017 st. pl. 1597/2 o vý-
měře 476 m2, parc. č. 108/25 o výmě-
ře 4 173 m2, parc. č. 108/45 o  výmě-
ře 1 266 m2, 108/56 o výměře 511 m2 
a  parc. č. 108/57 o  výměře 1 310 m2  
v k. ú. Luhačovice ve vlastnictví I. T. za 
lesní pozemek parc. č. 2139 o výměře 
66 279 m2 v k. ú. Luhačovice ve vlast-
nictví města;

•	 změnu organizačního řádu Měst-
ského úřadu Luhačovice – rozdělení 
správního odboru a  živnostenského 
oddělení na odbory správní a  živ-
nostenský s  platností od 1. 1. 2019. 

RML neschválila:
•	 zveřejnění záměru města prodat po-

zemek parc. č. 454/24 k. ú. Luhačovice 
o výměře 43 m2;

•	 zveřejnění záměru města pro-
dat část pozemku parc. č. 1297/10  
k. ú. Luhačovice o výměře cca 10 m2. 

RML vzala na vědomí:
•	 hospodaření města Luhačovice za  

I. pololetí roku 2018.

RML rozhodla:
•	 o poskytnutí individuální dotace na 

rok 2018 žadateli Leluja, z. s., Provo-
dov 227, 763 45 Provodov, ve výši  
25 000 Kč a schvaluje uzavření veřej-
noprávní smlouvy o  poskytnutí in-
dividuální dotace dle vzoru veřejno-
právní smlouvy;

•	 o  výběru nejvhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu 
na dodavatele lávky pro pěší za Alfa 
marketem takto: 1. TM Stav, spol.  
s r. o., Vsetín, nabídková cena bez DPH 
1 514 544,00 Kč, 2. COLAS CZ, a. s., ob-
last Východ, Zlín, nabídková cena bez 
DPH 1 517 474,00 Kč, 3. KKS, spol. s r. 
o., Zlín, nabídková cena bez DPH 1 
539 120,60 Kč, a  pověřila starostku 
města Ing. Bc. Marii Semelovou pod-
pisem smlouvy o dílo s vybraným do-
davatelem TM Stav, spol. s r. o., Vsetín, 
v  souladu s  nabídkou dodavatele. 

RML vydala:
•	 nařízení města Luhačovice č. 3/2018, 

kterým se mění nařízení města Luha-
čovice č. 3/2016 ze dne 23. 11. 2016, 
o vymezení oblastí města, ve kterých 
lze místní komunikace nebo jejich 
určené úseky užít ke stání silničních 
motorových vozidel jen za sjedna-
nou cenu.

Zprávy z 29. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice, které se konalo 6. 9. 2018
ZML vydalo:
•	 souhlas se zmenšením návrhové plo-

chy BI č. 257 k. ú. Řetechov;
•	 souhlas se zmenšením návrhové plo-

chy BI č. 265 k. ú. Řetechov a zavede-
ním plochy do rezervy;

•	 souhlas se zvětšením plochy BI č. 266 
o pozemek parc. č. 96/1 k. ú. Polichno;

•	 souhlas se změnou stavové plochy RI 
(plochy rodinné rekreace) na plochu BI 
(plochy bydlení individuálního) na po-
zemku parc. č. 1421/2 k. ú. Luhačovice. 

ZML schválilo:
•	 hospodaření města Luhačovice za  

I. pololetí roku 2018;
•	 finanční limit pro přidělování dota-

cí v  roce 2019 na základě předlože-
ných žádostí žadatelů v  celkové výši  
2 900 000 Kč;

•	 rozpočtovou změnu č. 2 Technických 
služeb Luhačovice, příspěvkové orga-
nizace;

•	 aktualizovaný plán použití finančních 
prostředků z investičního fondu Tech-
nických služeb Luhačovice, příspěvko-
vé organizace, a navýšení investičního 
příspěvku o 1 100 000 Kč (přesun finan-
cí z ORJ 6102 – Kladná Žilín);

•	 bezúplatné zřízení služebnosti pro 
oprávněného město Luhačovice, spo-
čívající v  povinnosti Zlínského kraje 
strpět zřízení, umístění a  provozová-
ní kabelu veřejného osvětlení v  po-
zemku parc. č. 2443/9, ostatní plocha, 
v k. ú. Luhačovice, v rozsahu stanove-
ném zpracovaným geometrickým plá-
nem č. 2452-179/2018 a vstup a vjezd 
na zatěžovaný pozemek v  souvislosti 

s údržbou a opravami kabelu veřejné-
ho osvětlení na dobu existence stavby;

•	 uzavření Veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu města Lu-
hačovice mezi městem Luhačovi-
ce a  Mikroregionem Luhačovské 
Zálesí za účelem realizace projektu 
„KOMPOSTUJEME V  MIKROREGIONU 
LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ“;

•	 podání žádosti o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí na projekt 
„Dostavba ZŠ Luhačovice v  pasivním 
energetickém standardu“ a  schváli-
lo dofinancování projektu z  rozpočtu 
města Luhačovice, případně z úvěru;

•	 podání žádosti o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí na projekt 
„Revitalizace Jezírka lásky Luhačovi-
ce“ a schválilo dofinancování projektu 
z rozpočtu města Luhačovice;

•	 podání žádosti o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí na projekt 
„Energetické úspory MěDK Elektra Lu-
hačovice“ a  schválilo dofinancování 
projektu z rozpočtu města Luhačovice;

•	 předání majetku města Luhačovice 
k hospodaření Mateřské škole Luhačo-
vice, příspěvkové organizaci, dle před-
loženého návrhu; 

•	 předání majetku města Luhačovice 
k  hospodaření Technickým službám 
Luhačovice, příspěvkové organizaci, 
dle předloženého návrhu;

•	 zřízení věcného břemene na pozem-
cích parc. č. 2463/2, 2463/10, 2462/1, 
1326/10 k. ú. Luhačovice v  majetku 
města pro umístění zařízení distribuč-
ní soustavy realizované pod názvem 
„Luhačovice, Ludkovická, Vančura, kab. 

NN“ ve prospěch firmy E.ON Distribuce, 
a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budě-
jovice, za jednorázovou úplatu 125 Kč/
bm + příslušné DPH;

•	 likvidaci majetku města dle předlože-
ných návrhů likvidační a škodní komi-
se ve znění přílohy a uložilo vedoucím 
organizací provést likvidaci vyřazené-
ho majetku města dle předloženého 
návrhu;

•	 vypořádání spoluvlastnictví id. 1/2 po-
zemku parc. č. 1864/4 v k. ú. Luhačovice 
města Luhačovice s firmou KLIMASTAV, 
s. r. o., Zahradní čtvrť 1110, 76326 Luha-
čovice, formou dohody, předmětem 
které by bylo rozdělení pozemku na 
dvě části znázorněné v příloze, dle které 
by město Luhačovice získalo pozemek 
o  výměře 60 m2 a  firma KLIMASTAV,  
s. r. o., o  výměře 102 m2 za podmín-
ky doplatku za rozdíl ve výměrách po-
zemků za cenu 600 Kč/m2;

•	 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytová-
ní služeb při realizaci Zpracování pod-
kladů (vč. mediace) pro rozhodnutí 
o řešení budoucích prostor pro fungo-
vání ZUŠ Luhačovice, p. o. Zlínského 
kraje, a DDM Luhačovice, p. o. Luhačo-
vic, a ZŠ Luhačovice, která byla uzavře-
na 15. 12. 2017 s Luhačovským Zále-
sím, o. p. s.;

•	 Plán rozvoje sportu města Luha-
čovice na období let 2018–2023; 

ZML neschválilo:
•	 změnu využití stavové plochy PV (plo-

cha veřejného prostranství) na plochu 
SO (plochy smíšené obytné) pozemku 
parc. č. 819/74 k. ú. Luhačovice;

•	 směnu části pozemku parc. č. 428/5 
o výměře cca 290 m2 v majetku města 
za část pozemku parc. č. 428/7 k. ú. Lu-
hačovice o výměře 600 m2, na kterém 
se nachází lyžařský svah;

•	 prodej pozemku parc. č. 454/24 k. ú. Lu-
hačovice o výměře 43 m2;

•	 prodej pozemku parc. č. 1297/10  
k. ú. Luhačovice o výměře cca 10 m2. 

ZML revokovalo:
•	 usnesení č. 461/Z24/2014–2018 dne 

25. 1. 2018 v tomto znění: Zastupitel-
stvo města Luhačovice schvaluje nabýt 
do vlastnictví města koupí část pozem-
ku parc. č. 1864/3 o výměře 236 m2 za 
cenu 600 Kč/m2 a úhradu nákladů spo-
jených s převodem.

ZML rozhodlo:
•	 o  umístění skateparku v  Zahradní 

čtvrti na místě bývalého asfaltové-
ho hřiště;

•	 o  uzavření smlouvy o  úvěru na fi-
nancování investičních akcí města 
Luhačovice v rámci kapitálových vý-
dajů v období 2019–2020 s Komerč-
ní bankou, a. s., Na příkopě 969/33,  
110 00 Praha 1, ve variantě pevná 
úroková sazba, bez domicilace v sou-
ladu s podanou nabídkou, a pověřilo 
starostku města Ing. Bc. Marii Seme-
lovou podpisem smlouvy s  vybra-
ným poskytovatelem úvěru.

ZML vzalo na vědomí:
•	 hospodaření příspěvkových organizací 

města za I. pololetí roku 2018.
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Vážení spoluobčané, 
chci vás pozvat ke komunálním vol-

bám 2018 a představit stručně kandi-
dátku KDU–ČSL. Tato strana se pra-
videlně účastní komunálních voleb 
v Luhačovicích a  letos je mi ctí před-
stavit kandidátku složenou z  členů 
strany a příznivců, kteří vytvořili tvůrčí 
a dobře spolupracující skupinu. 

Kandidáti KDU–ČSL nejsou jed-
norázové uskupení náhodně posklá-
dané před volbami, aby hájilo zájmy 
úzké zájmové skupiny. Ba právě na-
opak. Kandidátka je sestavena z  lidí, 
kteří se již dlouhodobě a nezištně po-
dílí na činnosti ve městě v různých ob-
lastech. Jedná se o stávající zastupite-
le, členy výborů a komisí, dobrovolné 

pracovníky s mládeží v oblasti kultury 
a sportu atp.

Kandidáti KDU–ČSL nejsou solité-
ry, ale tvoří kompaktní tým. Mají po-
třebné zkušenosti, sdílejí vizi spo-
lečnosti postavené na morálních 
hodnotách, slušnosti a respektu vůči 
všem lidem a  jsou ochotni věnovat 
svůj osobní čas k  zodpovědné práci 
pro spokojené občany našeho města. 

Námi předložený program není 
založen na nereálných slibech. Jsme 
otevřeni diskusi o  nejrůznějších té-
matech, což jsme prokázali i v před-
chozím volebním období, např. pořá-
dáním pravidelných čajů s občany za 
účasti našich zástupců či působením 
v  zastupitelstvu města. Tuto otevře-
nost chceme rozvíjet i  v následném 
volebním období.

Svou prací společně s  vaší pod-
porou chceme dopomoci tomu, aby 
byly Luhačovice příjemným místem 
pro život, což pro nás znamená „spo-
kojený občan a klidné a čisté město“.

Pokud vnímáte problémy našeho 
města podobně jako my, přijďte nás 
podpořit 5. a 6. října a volte č. 1!

Společně to dokážeme. 
Za KDU–ČSL Přemysl Janík 

Jsme tradiční hnutí, které se účast-
ní komunálních voleb v Luhačovicích 
od roku 1994. Naši kandidáti chtě-
jí svou prací přispět k  zodpovědné-
mu řízení Luhačovic i místních částí – 
Kladné Žilína, Polichna a Řetechova.

Respektujeme svobodu jednot-
livce, právo na zdravé a  bezpečné 
prostředí pro plnohodnotný život, 
spokojený domov, klidnou práci i od-
počinek. Jsme připraveni naslouchat 
názorům Vás, našich spoluobčanů. 
Jsme otevřeni konstruktivní debatě 
a připraveni hledat ta nejlepší řešení 
pro život ve městě.

Náš program
Máme zájem aktivně pracovat 

v městské radě, výborech a komisích.

Hospodaření města a  jím zřízených 
organizací musí být rozumné, účelné 
a  průhledné. Zabráníme tendenci sta-
vět v  Luhačovicích mohutné budo-
vy bez vhodného a nejasného využití. 
Chceme dbát na zachování stávající ze-
leně, travnatých ploch a stromů. Nesou-
hlasíme s navrhovanou trasou el. vede-
ní VVN, která je plánovaná v Řetechově.

Podporujeme výstavbu nové budo-
vy základní školy, aby bylo možné pře-
místit DDM a ZUŠ.  Jsme přátelé sportu, 
pohybu, kultury, umění a budeme pod-
porovat volnočasovou činnost dětí, mlá-
deže i dospělých.

Rádi bychom přispěli ke spokojené-
mu životu seniorů v Luhačovicích i míst-
ních částech. Budeme podporovat za-
chování zdravotnické péče ve stávajícím 
rozsahu. Naši pozornost zaměříme na 
řešení parkování a přechodů pro chod-
ce jak v centru města, tak i na sídlištích  
a  v okrajových částech. Zasadíme se 
o  lepší značení cyklostezky, cyklotras 
a průjezd územím Luhačovic.

(Celé a  nezkrácené znění našeho 
programu najdete na letácích, vývěs-
ních sloupech, webu či Facebooku)

Zveme Vás k  volbám 5. a  6. října 
2018, protože Váš hlas pomůže živo-
tu v Luhačovicích.

Kandidátka č. 2 – „KSČM a Ob-
čané Luhačovic“ jdou v roce 2018 
společně do voleb s cílem prosa-
dit se, pracovat „s lidmi a  pro 
lidi“ na naplnění volebního pro-
gramu, který postihuje skuteč-
né potřeby města a  městských 
částí a  mohl by vyřešit Vaše nej-
základnější problémy. Seznamte 
se s  volebním programem „Ob-
čanů Luhačovic“. Chceme spo-
lečně s  Vámi jít do toho a  vyře-
šit dané problémy, protože pořád 
je co zlepšovat. Provoz města, to 
jsou potřeby jeho občanů, niko-
liv pohodlí úřadu. Hlasem obča-
nů jsou aktivní zastupitelé se zá-
jmem o  město, kteří nespoléhají 

jen na doporučení Rady. Nás to 
štve! Vás ne? Náš volební pro-
gram, pokud nám dáte dosta-
tečnou důvěru, Vám nejméně 2× 
ročně transparentně vyhodno-
tíme, přijmeme Vaše připomín-
ky a budeme hledat řešení. Chce-
me spolupracovat se všemi bez 
rozdílu, budeme chtít po apará-
tu skutečně konstruktivní přístup 
a  výkon služby, kterou si platíte. 
Šest dalších kandidátek, podob-
né programy, jen charakterizu-
jí neochotu se dohodnout a sna-
hu o  zachování pomyslné moci 
bez selského rozumu a  praktic-
kých zkušeností, což poškozu-
je hlavně Vás a  také Vás rozdělu-
je. Vybírejte s  rozvahou. „Máme 
na to pracovat pro Vás“. Nech-
te stranou politiku a  pojďme dát 
společně lázeňskému městu Lu-
hačovice a  jeho městským čás-
tem dobré podmínky pro život. 
Žijeme v  lokalitě s  mimořádným 
klimatem, v  krásném lázeňském 
prostředí v  současné uspěchané 
době, tak ať to tady taky tak vy-
padá. Pro koho to děláme? Vlast-
ně pro naše děti, jinak jsme tady 
byli zbytečně.

1

32

Ing. Jiří Šůstek

Robert Kolařík Ing. František Jordák

KSČM A OBČANÉ LUHAČOVIC

KDU - ČSL

NEZÁVISLÍ – VOLBA PRO NAŠE MĚSTO                                               

Volby do Zastupitelstva města a volby do Senátu Parlamentu České repub-
liky, volební obvod 80, se uskuteční 

v pátek 5. října 2018 v době od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 6. října 2018 v době od 8.00 do 14.00 hodin.

Volit se bude v 7 volebních okrscích, které se oproti minulým volbám nezměnily. 

Voliči se musí volební komisi prokázat platným občanským průkazem nebo 
cestovním dokladem.

 
Hlasovací lístky budou distribuovány jako obvykle, a to do 2. října 2018. Pod-
mínkou je, aby měli občané označené domovní schránky. Hlasovací lístky 

může volič obdržet i ve volební místnosti.

Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se bude 
konat v pátek 12. října v době od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 13. října 

2018 v době od 8.00 do 14.00 hodin.

Oznámení
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Vážení spoluobčané, 
s radostí Vám přestavuji program po-

litického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVIS-
LÍ, který reprezentuje skupina aktivních 
lidí různého věku a povolání. Místo, kde 
žijeme, nám není lhostejné a nechceme 
jen přihlížet. Rozhodli jsme se aktivně pů-
sobit ve prospěch našeho města. Uká-
zat lidem, že radnici lze řídit ve prospěch 
a spokojenost všech občanů Luhačovic, 
včetně okrajových částí a přidružených 
obcí – „Luhačovice patří občanům“.

Považujeme za nezbytné, aby byla 
radnice maximálně transparentní, ote-
vřená a vstřícná. Chápeme výkon ve-
řejných funkcí jako službu občanům  
s důrazem na svobodu a odpovědnost 
jednotlivce a solidaritu společenství 

občanů. Stojí za námi parlamentní  
a úspěšné hnutí STAN, které dlouhodo-
bě hájí zájmy měst a obcí v celé ČR.

Vstupujeme do komunální politiky 
jako nová generace, nezatížená nega-
tivní minulostí, politikařením a osobní-
mi zájmy, jako lidé s vysokým morálním 
a etickým kreditem, moderním myšle-
ním, pracovitostí, schopností naslouchat 
a vést dialog. Lidé, kteří berou komunál-
ní politiku jako dobrou službu občanům 
našeho města.

Naše hnutí se hodlá s maximálním úsi-
lím a za použití systematického plánu vě-
novat všem částem města, kde je potře-
ba oprav nebo výstavby chodníků, silnic, 
dětských hřišť.

Náš program se zabývá různými dů-
ležitými oblastmi: Radnice otevřená ob-
čanům, Kultura, Sport a cestovní ruch, 
Školství, Doprava a bezpečnost města, 
Regionální rozvoj, Hospodaření, Sociální 
oblast, Životní prostředí. 

Pokud cítíte potřebu změny, přijď-
te k volbám a volte č. 5!

Podrobnosti nejen o našem pro-
gramu: 

www.starostove-nezavisli.cz/luhaco-
vice/program-2018

www.facebook.com/STANLuha-
covice/

S Vámi to opět dáme
ODS je stranou, která stojí na pev-

ných ideových základech a svoji po-
zici si hájí v dobách dobrých i zlých. 
Její kandidáti se vždy snažili a bu-
dou snažit i v budoucnu o rozvoj 
celé naší společnosti založené na 
svobodě jednotlivce a respektování 
práv každého občana.  Stejnou filo-
zofii vyznávají i kandidáti v Luhačo-
vicích. Naší snahou bude především 
budování moderního města přívěti-
vého pro naše občany. To však musí 
být podmíněno zachováním jedi-
nečnosti Luhačovic jako kouzelné-
ho a malebného lázeňského měs-
tečka, kam se lidé a návštěvníci rádi 
a opakovaně vracejí.

Město nečekají snadné čtyři roky. 
Bude se muset vyrovnat s restituč-
ními nároky potomků rodu Sere-
nyiů, které teprve nyní vstupují do 
platnosti. To může zásadním způ-
sobem ovlivnit některé naplánova-
né rozvojové aktivity města a často 
bude nutné hledat náhradní řešení. 
Stejně tak bude nutné hledat nová 
řešení ve vztahu k lázeňským spo-
lečnostem, které jsou hnacím mo-
torem dalšího rozvoje Luhačovic. 
Další oblastí, která bude velmi dů-
ležitá, je oblast dopravy. Zde se 
chceme zaměřit jak na průjezd sa-
motným městem, tak také na řeše-
ní parkování vzhledem k neustálé-
mu nárůstu automobilové dopravy. 
Celý volební program naší strany 
dostane každý z Vás do schránky na 
volebním letáčku, který Vám bude-
me zasílat. 

To, co je však nejdůležitější, je 
skutečnost, že naši kandidáti jsou 
připraveni pracovat pro město 
a pro jeho další rozvoj. Chceme 
Vás všechny ujistit, že jeho roz-
voj je naší prioritou a že uděláme 
vše pro to, aby Luhačovice za čty-
ři roky byly příjemnější a krásnější, 
než je tomu nyní.

Lídrem kandidátní listiny hnutí ANO 
2011 je Radomil Kop, který v předešlém 
volebním období pracoval ve funkci 
místostarosty města, zastupitele a před-
sedy výboru pro kulturu a památky Zlín-
ského kraje. Větší polovinu tohoto ob-
dobí zastupoval starostku města, což 
bylo velmi náročné, vše se však zvládlo.

Kandidátku hnutí ANO 2011 tvoří 
lidé, kteří jsou pracovití a hlavně patri-
oti Luhačovic.

Jsme připraveni pracovat pro Luha-
čovice krásnější a spokojenost všech 
spoluobčanů. Město Luhačovice má 
připraveno mnoho investičních projek-
tů za desítky milionů korun. Hnutí ANO 
2011 má zastoupení ve vedení Zlínského 
kraje, v parlamentu a ministerstvech ČR. 

Budeme hledat podporu v žádostech  
o dotace na všechny projekty a jsme 
přesvědčeni, že budeme úspěšní. 

Budeme podporovat seniory, mladé 
rodiny, sportovce a kulturu v našem 
městě. V minulých létech jsme zajistili 
500 tisíc pro Domov seniorů Luhačovi-
ce, který měl existenční problémy. Tyto 
finance nebyly ze státního rozpočtu. 
Zajistili jsme také nemalé finanční pro-
středky na kulturní akce v Luhačovicích. 
V tom budeme pokračovat. Naši senio-
ři a studenti již využívají výrazné slevy 
na dopravu, což byl dlouholetý požada-
vek našich seniorů (SAS). To jsme slíbili  
a také splnili.

Jsme si vědomi, že město je závislé 
na příjmu daní. Podnikatele jsme vždy 
podporovali a budeme v tom rozhod-
ně pokračovat.

Jako jediní jsme během volebního 
období (nejen před volbami) navště-
vovali seniory a přidružené obce. Bu-
deme prosazovat navýšení finančních 
příspěvků pro Kladnou Žilín, Polichno 
a Řetechov.

Podporujeme elektrifikaci a moder-
nizaci železnic a dostavbu dálnic v na-
šem kraji. Tyto projekty zajistí odlehčení 
dopravy a možnost zákazu průjezdu ná-
kladních vozidel Luhačovicemi.

PRO LUHAČOVICE je uskupení nezá-
vislých kandidátů bez vlivu centrálních 
stranických vedení, jejich názorů, parti-
kulárních a lokálních zájmů. Jsme kon-
krétní lidé, kteří chtějí aktivně pracovat 
na tom, abychom byli rozvíjejícím se 
moderním městem pro život. Vážíme 
si všech NEobyčejných Luhačovjanů 
a  chceme se zodpovídat pouze Vám, 
občanům Luhačovic. 

Lídrem kandidátní listiny uskupe-
ní PRO LUHAČOVICE je Marian Le-
žák, který působí v samosprávě měs-
ta již od roku 2010. Výrazně se zasadil 
o zahájení procesu revitalizace sídlišť 
Zahradní čtvrť, Družstevní a  Masary-
kova, prosadil otevření veřejných de-
bat s  občany a  inicioval medializaci 

problematiky výstavby trasy VVN na 
území Luhačovic.

Máme upřímně rádi své město. 
Město, ve kterém pracujeme a žijeme. 
A  kandidujeme především proto, že 
chceme tzv. být u toho a chceme se pří-
mo zapojit do řešení problémů města, 
které se nás jako občanů přímo či nepří-
mo dotýkají. Známe dobře realitu kaž-
dodenního života a víme, že Luhačovi-
ce potřebují větší rozvoj.

Odpovědnost za správu vlastního 
města, právo na smysluplnou disku-
zi, možnost ovlivňovat kvalitu života ve 
vlastním městě, to jsou stěžejní hodno-
ty, na kterých naše uskupení vzniklo.

Chceme dát příležitost občanům, aby 
se přímo podíleli na chodu města a spo-
lurozhodovali o  jeho celkovém směřo-
vání i  drobných projektech, které po-
máhají právě jim či jejich ulici. Je potřeba 
rozvíjet potenciál města s  jasnou vizí, 
bez hráze mezi radnicí a občany.

Jsme připraveni ucházet se v nadchá-
zejících volbách o Vaše hlasy, odhodláni 
pracovat ve prospěch Luhačovic, máme 
konkrétní záměry, které chceme prosa-
dit. Na www.proluhacovice.cz prezentu-
jeme všechny kandidáty a náš program.

Máme Luhačovice v  srdci a  srdce 
na dlani!

5

76

4

Mgr. Dalibor Liška

PhDr. František HubáčekRadomil Kop

Ing. Marian Ležák

ANO 2011

PRO LUHAČOVICE STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

ODS
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SpOLEČNOST

Vzpomínky

NaROZeNí 
Matěj Vařák 
Tomáš Hřib
adrien Jelínek
Jakub Štěpánek
Rodičům srdečně blahopřejeme.

SňaTKy
David Červenka a alžběta Ondrašíková
Blahopřejeme.

ÚMRTí
emil Válek  90 let
anežka Záhorovská  86 let
antonín Dubrava  85 let
Otakar Pellar  74 let
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Z důvodu ochrany osobních údajů můžeme zveřejnit pouze ty jubilan-
ty, kteří o  to sami požádají. Rádi bychom zachovali blahopřání všem 
jubilantům stejně jako doposud, proto prosíme všechny jubilanty 
o  souhlas se zveřejněním. V  případě zájmu o  jmenovité uvedení mezi 
jubilanty se prosím nahlaste  v redakci Luhačovických novin, MTIC Lu-
hainfo, Masarykova 950, Luhačovice, nebo na e-mailu: luhainfo@md-
kelektra.luhacovice.cz.

Děkujeme za pochopení.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Všem, kteří se zúčastnili rozloučení 
s panem EMILEM VÁLKEM, za projevy soustrasti, za květinové dary a za 
vzpomínku na zesnulého děkují manželka a děti s rodinami.
Na ty, které jsme milovali za života, nezapomínejme ani po smrti.

Dne 21. 9. 2018 uplynul 1 rok od úmrtí manželky, maminky, babičky a 
prababičky
paní DAGMAR HUBÁČKOVÉ.
S láskou vzpomínají manžel, synové a dcera s rodinami.

S láskou vzpomínám na své rodiče 
KARLA A LUDMILU PRAŽANOVY, kteří by se letos dožili 110 a 109 let.
Dcera PhDr. Jana Pelanová – Pražanová.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s drahou 
maminkou 
paní ANEŽKOU ZÁHOROVSKOU. 
Manžel Josef a dcera Ludmila

Dne 30. září uplynulo 7 let, kdy nás navždy opustila 
paní HELENA SCHLIMBACHOVÁ. 
S láskou vzpomíná manžel s rodinou.
Vše zmizí, jen stopy Tvé práce a lásky zůstanou.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Kdo lásku rozdával, ten neodešel a žije v srdcích dál.
Dne 15. září uplynulo 15 let, kdy nás navždy opustil manžel a dědeček 
pan JOSEF DOSTÁL.
S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami. Kdo jste ho znali a měli 
rádi, vzpomeňte s námi.

Blahopřání
Dne 28. 10. 2018 oslaví 86. narozeniny pan JOSEF ZÁHOROVSKÝ z Řetechova.

Vše nejlepší přejí děti s rodinami

Ztráty a nálezy 2017-2018       
Červenec, peněženka, září, peněženka, únor, 

telefon, květen, finanční hotovost
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice

Lípa republiky
Letošní rok přináší celou řadu 

výročí i různých vzpomínek. K těm 
mým patří vysazení „Lípy repub-
liky“ před padesáti lety u naší zá-
kladní školy.

28. října 1968 bylo poměrně 
chladné ráno, nebylo vyučování, 
ale ke škole přicházela řada lidí. 
Již z dálky je vítaly neobvyklé a v 
té době neslýchané sokolské po-
chody. „Spějme dál, slavně dál, 
pod sokolským praporem...“ – to ze 
střechy školy pouštěl bůhvíkde se-
hnané gramofonové desky mladý 
učitel Jaroslav Pančocha se svým 
bratrem.

A  to už se chystali hlavní akté-
ři celé události. Především pan 

učitel Jindřich Šimoník, který pro-
zíravě k  tomuto účelu na své za-
hrádce vyšlechtil mladou lípu, náš 
národní symbol. Pan učitel Broni-
slav Václavík, vynikající znalec histo-
rie, měl připravený proslov. Žákyně  
9. A  Bohumila Petrášová přednesla 
báseň Jaroslav Seiferta „Píseň o rod-
né zemi“, kterou vybral její třídní uči-
tel a češtinář pan Rudolf Dratva. Pě-
vecký sbor pod vedením pana Karla 
Klimeše zazpíval Suchoňovu píseň 
„Aká si mi krásná, ty rodná zem moja“. 
Svým vystoupením zkrášlily slavnost 
děti z Malého Zálesí, souboru vede-
ného paní Věrou Haluzovou.

Zajímavé je, že samotného sá-
zení lípy se zúčastnil i  předseda 

MěNV Oldřich Novák. O  půl roku 
později už by tam určitě nebyl 
a  sázení lípy by bylo zakázáno, 
tak jak byla zakázána propagace 
slavnosti. 

Málokdo z mladších lidí už dnes 
ví, že 28. říjen byl vládnoucími ko-
munisty „maskován“ jako „Den 
znárodnění“, a  to lidé nepřijali, 
takže oslavy toho dne bývaly čis-
tě formální.

Vlastenectví nebylo příliš žá-
doucí, láska k  vlasti byla uměle 
nahrazována „proletářským inter-
nacionalismem“.

Vysazení „lípy republiky“ bylo 
symbolickou oslavou 50. výro-
čí vzniku ČSR, projevem upřímné 

lásky k  vlasti a  vyjádřením touhy 
po svobodě, která byla srpnovou 
invazí tak těžce pošlapána.

Všichni hlavní aktéři této osla-
vy byli po politických prověrkách 
1969 po zásluze „odměněni“. Ale to 
už je jiná historie.

Lípa skromně roste dál i po bar-
barských zásazích při „péči“ o  ze-
leň města. Snad se jednou dočká 
i  nového označení jako pamětni-
ce pohnuté doby i  těch, kteří se 
nebáli projevit své smýšlení. Pů-
vodní měděná tabulka s nápisem, 
připevněná na kmen lípy, totiž ně-
komu vadila a zmizela.

Zdenka Pančochová – 9. 9. 2018

Jaroslav Seifert: Píseň o rodné zemi

Krásná jako kvítka na modranském džbánku
je ta země, která vlastí je ti,
krásná jako kvítka na modranském džbánku
sladká jako střída dalamánku,
do nějž nůž jsi vložil k rukojeti.

Stokrát zklamán, rady nevěda si,
znovu vždycky navracíš se domů.
Stokrát zklamán, rady nevěda si,
k zemi bohaté a plné krásy,
k chudé, jako jaro v čerstvém lomu.

Krásná jako kvítka na modranském džbánku
těžká, těžká jako vlastní vina
není z těch, na něž se zapomíná.
Naposledy kolem tvého spánku
padne prudce její hořká hlína.
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Oslavy stého výročí založení Československa v Luhačovicích
V předvečer 100. výročí založení 

společného státu Čechů a Slováků 
vyvrcholí v Luhačovicích celodenní 
oslavy tohoto významného jubilea. 
Sedmadvacátého října se lidé v lá-
zeňském městě mohou těšit na bo-
hatý program. 

„Bude samozřejmě také v duchu 
česko-slovenské vzájemnosti. Cen-
trem oslav bude prostor před radnicí 
na náměstí 28. října, kde bude umís-
těno kryté pódium pro jednotlivé vy-
stupující. Poblíž radnice se také usku-
teční slavnostní vysazení pamětního 
stromu a na náměstí bude umístěna 
i část stánků česko-sloveného řemesl-
ného jarmarku, který bude pokračo-
vat především na prostranství v ulici 
Dr. Veselého před poštou,“ nastínila 
za organizátory Regina Bittová. 

Jarmark s lidovými výrobky  
a ukázkou tradičních řemesel začí-
ná v 10 hodin a nebudou na něm 
chybět prodejci rukodělných vý-
robků z Česka i Slovenska. Zároveň 
s jarmarkem začne také prezentace 

místních spolků. „Dopoledne a čás-
tečně také odpoledne se představí se 
svými vystoupeními nejrůznější míst-
ní soubory a organizace. Například 
Dívčí saxofonový orchestr, sbor Ja-
náček nebo folklorní soubor Malé Zá-
lesí. Nebude ale chybět ani program 
Luhačovického okrašlovacího spol-
ku Calma samozřejmě plný účastní-
ků v historických kostýmech. Lidé by 
se tak měli setkat třeba s prvorepub-
likovými sokoly nebo i se samotným 
prezidentem Masarykem. Se svými 
pásmy vystoupí ale i místní DDM, zá-
kladní škola, ZUŠ a také MŠ Luhačovi-
ce,“ popsala Bittová. 

Ve čtrnáct hodin je mezi pre-
zentace spolků a organizací do 
programu vloženo slavnostní vy-
sazení pamětního stromu. 

„Za ten byla zvolena jabloň, kte-
rá je součástí znaku a vlajky Luha-
čovic,“ nastínila Bittová. 

Konkrétní výběr druhu dřevi-
ny, její nákup a vytipování přes-
ného umístění pamětního stromu 

zajistily Technické služby Luhačo-
vice. 

„Vybrána byla okrasná jabloň, 
která nese botanický název Ma-
lus Nevile Copeman. Výška stromu  
v dospělosti bude 6 až 10 metrů, jde 
o vysokokmen s šíří koruny do 6 m. 
Tento druh se vyznačuje tím, že má 
krásně červené plody, které jsou 
však drobné a vydrží na stromě do 
prosince, kdy se stávají oblíbenou 
zimní pochoutkou pro ptactvo. Prá-
vě tento druh stromu se může vhod-
ně uplatnit i  jako solitéra do par-
ků a veřejných prostranství. Lze ho 
dobře zakomponovat i s ohledem 
na okolní zástavbu a výšku soused-
ních stromů, výsadba jabloně tak 
zásadně nezmění charakter náměs-
tí,“ nastínil ředitel TS Josef Pučalík. 

Po slavnostní výsadbě stromu, 
který bude nově krášlit náměs-
tí 28. října, se lidé mohou pozdě-
ji odpoledne těšit samozřejmě na 
další program. V něm jsou mimo 
místní účinkující zařazena také 

dvě další hudební vystoupení. 
Jednak publikum potěší program 
českého uskupení Cimballica, kte-
ré nabízí ne zcela tradiční poje-
tí cimbálové muziky. „Představí se 
ale také uznávaný interpret ze Slo-
venska, propagátor slovenských li-
dových hudebních nástrojů a skvě-
lý muzikant Michal Smetanka, který 
koncertoval dokonce i před zraky 
britské královny Alžběty II.,“ dopl-
nila Bittová. 

Až se zešeří, lidé se mohou  
u radnice těšit také na ohňostroj. 
„Program oslav pak uzavře film  
T. G. M. Osvoboditel, věnovaný prv-
nímu prezidentovi Československa,“ 
uzavřela Bittová. 

Celý program Češi a Slováci v Lu-
hačovicích – oslavy 100. výročí vzni-
ku Československa se uskuteční sa-
mozřejmě jednak díky prostředkům 
z rozpočtu města, ale také za finanč-
ní podpory Ministerstva kultury ČR. 

Nikola Synek

Půvabné snímky Luhačovic Vás mohou  
provázet díky novému kalendáři po celý rok 

Nový nástěnný kalendář na rok 
2019 plný krásných fotografií Lu-
hačovic začalo nabízet městské 
turistické informační centrum, 
fungující při domu kultury Elek-
tra. Snímky vytvořil Jan Dostál, 
grafické zpracování je dílem spo-
lečnosti AB Manufaktura. Preciz-
ně vyhotovený kalendář bude 
jistě ozdobou každého interiéru,  

může být také vhodným dárkem 
nebo památkou na návštěvu Lu-
hačovic. Koho možnost pořídit si 
tento nový kalendář zaujala, ne-
měl by váhat. Počet kusů v pro-
deji je totiž omezený. Kalendář 
s atraktivními snímky města je  
k mání za 240 Kč. 

Nikola Synek

Dětem a mládeži začala opět škola 
Pořádný déšť čekal v Luhačovi-

cích na školáky v den zahájení no-
vého školního roku, tedy v pondělí 
3. září. I tak se ovšem do školy vy-
pravili, i když s deštníky. S největ-
ší chutí a zájmem, jak už to bývá, 
šli do školy noví prvňáčci. Na ně  
i na jejich rodiče čekalo tradiční 
zahájení školní docházky u budo-
vy prvního stupně luhačovické zá-
kladky. A jak se prvňáčci těšili do 
školy? „Hodně,“ shrnula jedna z no-
vých žákyň ZŠ. „Nejvíc se těším, jak 
budeme počítat,“ svěřila se další její 
spolužačka. „Na školu se těším. Na 
učení a na matematiku, už umím  
i skoro všechny písmenka,“ pochlu-
bil se další z prvňáčků. 

„Celkem v tomto školním roce na-
stupuje 37 prvňáčků, kteří utvoří dvě 
třídy,“ přiblížil ředitel ZŠ Luhačo-
vice Roman Lebloch. O nejmladší 
děti bude určitě dobře postaráno, 
protože o ně budou pečovat dvě 
zkušené třídní učitelky. „Jednak 
paní učitelka Váňová, která je i ab-
solventkou naší školy a už tři roky tu 
úspěšně působí. Potom je to paní uči-
telka Matulová, která se k nám vra-
cí, a jsem tomu rád, protože dobré 

učitele prvního stupně je dnes těž-
ké sehnat,“ poznamenal ředitel. 
Prvňáci nastoupili do školy, kte-
rou ale čeká řada změn. „Jednak se 
má na jaře stavět nový pavilon prá-
vě pro první stupeň v hlavním areálu 
ZŠ, kam se tak tito noví žáci v průbě-
hu 2. třídy přestěhují,“ nastínil Le-
bloch. Školu však čekají také dal-
ší novinky, a to ještě dříve, protože 
se podařilo pro školu získat dota-
ci z Ministerstva pro místní rozvoj.  
„V rámci tohoto projektu budeme už 
v zimě modernizovat sedm odbor-
ných učeben školy,“ dodal Lebloch. 

První školní den se netýkal jen 
luhačovické základky, ale také 
zdejší Střední odborné školy, kte-
rá zahajovala jako obvykle shro-
mážděním v Elektře. „Žáků máme 
zhruba stejně jako v minulém škol-
ním roce, naplnili jsme všechny obo-
ry podle předpokladu, takže myslím, 
že škola začíná rok v dobré kondici,  
a to finančně i personálně. To ještě více  
o to, že nám nastupují tři mladí začí-
nající učitelé,“ poznamenal spoko-
jeně ředitel SOŠ Luhačovice Karel 
Milička. Zatímco pro nové studen-
ty je tento rok na škole prvním, 

nynější ředitel na něj bude brzy 
vzpomínat jako na školní rok, kte-
rý jeho působení v této vzdělávací 
instituci uzavřel. Odchází totiž po 
letech vykonané práce do zaslou-
žené penze. K luhačovické škole 
však určitě i potom bude mít vře-
lý vztah. „Luhačovická střední škola 
je pořád můj domov. Přestože jsem 
z Bojkovic, jsem daleko více spojo-
ván s Luhačovicemi, kde jsem prožil 

devětadvacet let,“ sdělil Milička. 
Doufá prý, že čas jeho práce v Lu-
hačovicích jako krásná léta nebu-
de brát jen on. „Věřím, že i pro město  
a školu moje přítomnost byla příno-
sem,“ uzavřel ředitel, který během 
setkání v Elektře dostal i symbo-
lický drobný dar od města a sklidil 
velký potlesk kolegů i žáků. 

Nikola Synek
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Konal se šestý ročník festivalu Dny slovenské kultury 
Mimo jiné slavnostní odhalení la-

vičky Dušana Jurkoviče u příležitos-
ti letošního 150. výročí jeho naroze-
ní bylo jednou z akcí, které se konaly 
v  rámci letošních Dnů slovenské 
kultury v Luhačovicích. Kromě dal-
ších hostů se tohoto setkání 4. září 
účastnila vnučka slavného architek-
ta Katarína Salajová Jurkovičová. 

„Je to pro mě velká pocta a  jsem 
velmi ráda, že se tu na Moravě jeho 
odkaz takto zachovává, a  nesmírně 
mě těší, že je tu k  mému dědečkovi 
stále velká úcta,“ poznamenala (sa-
mozřejmě ve slovenštině) vnučka 
slavného architekta. 

Na letošních Dnech slovenské 
kultury mohli od 3. do 8. 9. kromě 
toho navštívit celou řadu progra-
mů, ať už šlo o divadlo, koncerty či 
filmy. Hned v první den to byl na-
příklad oscarový film Obchod na 
korze v hlavní roli s Jozefem Krone-
rem, promítaný v kinosále Elektry. 
Hned další den se na stejném mís-
tě představila v  divadelní kome-
dii Manželství v kostce spolu s Ol-
dřichem Navrátilem dcera tohoto 
slavného herce Zuzana Kronerová. 
Publikum s  Navrátilem pobavily 
příběhy o manželství v různých fá-
zích života. Od seznámení mladé-
ho páru na vodě přes věk, kdy muž 
místo pokukování po manželce ra-
ději šmíruje mladší sousedku. Ne-
chyběly trampoty s rodinným pod-
nikáním ani úsek z  manželství, 

žena podlehla svodům léčitele 
a  vrátila se až po prozření, že mu 
zdaleka nenaletěla sama. Nechy-
běla ani epizoda o  tabletkách za-
ručujících kvalitní sex i  ve vyso-
kém věku nebo nastínění toho, 
jak to může vypadat, když se spo-
lu pár šťastně dožije 120 let. Skvě-
lých scén byla zkrátka řada a publi-
kum se královsky bavilo. Přestože 
během představení je Kronero-
vá zvyklá ve své roli vést dialogy 
v  češtině, pokud hraje v  ČR, ten-
tokrát vzhledem k  názvu festiva-
lu i  letošnímu 100. výročí založení 
společného státu Čechů a Slováků, 
zazněla z pódia její krásná sloven-
ština. A  jak vůbec tato významná 
herečka, kterou v  poslední době 
lidé mohli vidět také v  titulní roli 
oceňovaného filmu Bába z  ledu, 
vnímá sté výročí společného státu, 
které si ovšem připomínáme záro-
veň se čtvrtstoletím od jeho rozpa-
du na Česko a Slovensko?

„Velmi se těším z  toho, že oslavu-
jeme společně stoleté výročí. Pro nás 
Slováky to byl vlastně začátek naše-
ho rozvíjení se – naší krajiny, naše-
ho Slovenska, našeho národa. Tak-
že to je určitě velmi pozitivní. Velmi 
negativní naopak pro mě i pro řadu 
mých přátel a příbuzných byl rozpad 
Československa. To byl tehdy nej-
smutnější Silvestr. Všichni jsme za-
lezli jako raněná zvířata každý do 
svého kouta a  nikdo se ani nechtěl 

věnovat nějaké zábavě,“ pozname-
nala Kronerová. Je podle ní dobře, 
že se později Češi a Slováci jako ná-
rody opět sešli ve sjednocené Evro-
pě. „Je to volný společný prostor. My 
jsme ty hranice mezi Českem a  Slo-
venskem nevnímali, ani když vznikly, 
a  jejich vznik byl velmi trapný,“ po-
dotkla herečka. Myšlenka česko-
-slovenské vzájemnosti je podle 
ní stále živá. „Není to jen na papíru, 
nejsou to jen proklamace politiků. Je 
to opravdu tak, že lidné v  Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku mají rádi Slo-
vensko a my Slováci zase máme rádi 
Česko, od Prahy přes Brno až třeba 

po zdejší Zlínský kraj, takže myslím, 
že nám nějaké odcizení nehrozí,“ věří 
Kronerová. 

Kromě skvělého, vpravdě česko-
-slovenského představení s  Krone-
rovou a  Navrátilem měli možnost 
diváci během festivalu vidět napří-
klad také hru Rodinný parlament tr-
navského Divadla Jána Palárika, po-
slechnout si koncerty slovenských 
souborů Fidlikanti z Bratislavy a C&K 
Dychový orchester a  k vidění byla 
například i premiéra nové verze Lu-
hačovicím věnovaného filmu Světlé 
místo od režiséra Dušana Trančíka.  

Nikola Synek

Ovečky z ČT Déčko se sháněly ve velkém i v Luhačovicích 
Prázdninová akce televizního pro-

gramu ČT Déčko nazvaná Sežeňte 
ovečky se týkala i Luhačovic. Šlo o to, 
že děti během prázdninových výletů 
s rodiči měly za využití aplikace v mo-
bilu pomoci pomyslně sehnat rozutí-
kané ovečky, které jsou symbolem ČT 
Déčko, zpět do ohrady.

Jedno z míst, kde bylo možné zís-
kat potřebné kódy a díky nim virtuál-
ně pomoci sehnat ovečky a zúčastnit 
se tak soutěže o zajímavé ceny, byly 
právě lázeňské Luhačovice. Akce se 
zde týkala jednak městského turis-
tického informačního centra, které 

je součástí domu kultury Elektra, ale 
také dalšího místa.

„Tím bylo Jezírko lásky, nacházející se 
v lese nad Luhačovicemi. Zatímco míru 
návštěv účastníků soutěže  v  různých in-
stitucích organizátoři soutěže nezazna-
menávali, návštěvnost vybraných za-
jímavých míst v  krajině, odkud se také 
ovečky sháněly, nám potom předali. 
Velmi nás potěšilo, že pátým takovým-
to nejnavštěvovanějším místem bylo 
právě Jezírko lásky,“ informovala za lu-
hačovické MTIC Terezie Bartoníčko-
vá. Dodala také, že příslušnou schrán-
ku s kódem zde umístili a opečovávali 

luhačovičtí skauti. Tímto způsobem 
skautské hnutí spolupracovalo na pro-
jektu i na dalších místech, protože bylo 
celorepublikově  partnerem projektu 
Sežeňte ovečky. 

I díky tomu, že schránka („keška“) 
na Jezírku lásky byla vždy na správ-
ném místě a  v pořádku, Luhačovice 
se zařadily s 1768 návštěvami tohoto 
místa hned za čtvrté Břežanské údo-
lí. Třetí z tohoto pohledu nejvyhledá-
vanější lokalitou byl pražský park Ci-
bulka, druhé bylo určené místo pro 
shánění oveček v  Ostravě a  nejna-
vštěvovanější opět pražská lokalita, 

a sice Královská obora. Odtud se do 
soutěže lidé zapojili 2331krát.

I  v samotném luhačovickém info-
centru se po akci ČT Déčka lidé ptali 
ve velkém. „Každý den se zde do akce 
Déčka zapojilo mnoho rodin s  dětmi,“ 
doplnila  Bartoníčková.

Je vidět, že organizátoři si dobře 
uvědomili, jak turisticky vyhledáva-
nou lokalitou Luhačovice jsou a že při 
takovéto celorepublikové soutěži ne-
mohou na mapě zainteresovaných 
míst chybět.

Nikola Synek

K vidění bylo vyproštění figuranta z havarovaného vozu i policejní koně a zásahovka 
Práci hasičů, policistů, měst-

ských strážníků i  zdravotnic-
kých záchranářů přiblížilo v úterý  
19. září představení složek Inte-
grovaného záchranného systému 
v  luhačovické zámecké zahradě. 
Na akci opět dorazily obdivo-
vat práci IZS se svými pedagogy 
žáci luhačovické základky i  děti 
z místní mateřinky, ale také široká 
veřejnost. Představili se jim poli-
cejní psovodi se svými čtyřnohý-
mi pomocníky, jízdní složka Poli-
cie ČR se služebními koňmi a také 
zásahová jednotka, která před-
vedla zadržení pachatele. Hasiči 

pak ukázali komentované vyproš-
tění osoby během zásahu u simu-
lované dopravní nehody, při kte-
ré auto narazilo do stromu a řidič 
zůstal zaklíněn nohama ve voze. 
Příchozí si také mohli prohléd-
nout vybavení zásahové jednot-
ky PČR, sanitku Zdravotnické zá-
chranné služby Zlínského kraje, 
vůz Městské policie Luhačovice 
nebo policejní motocykl. Na akci 
organizované DDM Luhačovice 
se ale představili také mladí hasi-
či z kroužku DDM a klub agility. 

 
Nikola Synek
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Avizovaná rekonstrukce kolonády začala
Společnost Lázně Luhačovice v září 
započala s  rekonstrukcí kolonády 
a Haly Vincentka. Projekt za více než 
100 milionů korun by měl navrátit 
těmto nejznámějším luhačovickým 
místům zašlý lesk, na kterém se už 
podepsal neúprosný zub času. Po 
obnově se lidé mohou těšit napří-
klad na novou expozici v 2. podlaží 
Vincentky nebo na to, že na koloná-
du, kde bylo již léta nefungující pít-
ko pramene Amandka, bude nově 
vyvedena voda právě z nejslavněj-
šího z  luhačovických minerálních 
zřídel. Vincentka tak bude po ob-
nově kolonády k  dispozici i  mimo 
otevírací hodiny Haly Vincentka. 

Přestože revitalizace části komple-
xu architekta Oskara Poříska bude 
jistě přínosem pro další rozvoj ceně-
ného areálu, znamená samozřejmě 
zároveň také dočasnou komplikaci 
a nepřístupnost těchto míst. Pitnou 
kúru budou mít hosté lázní zajiště-
nu prostřednictvím ostatních pra-
menů, ovšem stavba samozřejmě 
určitá omezení přinese. „Přijali jsme 
řadu opatření, které sice zvyšují ná-
klady, ale dopady oprav budou čás-
tečně eliminovat,“ nastínil generální 
ředitel Lázní Luhačovice, a. s., Edu-
ard Bláha. Předně jde o  organizaci 
prací, které budou prováděny jen 
v  pracovní dny, a  to v  nezvyklých 

hodinách. Jak Lázně Luhačovice in-
formovaly, stavbaři nezačnou dříve 
než v  8 hodin dopoledne a  skončí 
nejpozději v 17 hodin. Prostor kolem 
budov bude navíc nadstandardně 
zahrazen, v  těch nejexponova-
nějších místech až čtyři metry vy-
sokými zábranami. Samotná revi-
talizace začala 17. září. První část, 
zahrnující především Halu Vin-
centka, by měla být podle infor-
mací Lázní ukončena do začátku 
léta příštího roku, zbývající části 
pak o několik měsíců později. „Vě-
říme, že vzhledem k rozloze našeho 
areálu plného příjemných zákou-
tí i  dalších pozoruhodných staveb, 

neztratíme ani po dobu této mimo-
řádně důležité revitalizace nic z  naší 
atraktivity pro lázeňské hosty či ná-
vštěvníky města,“ uvedl ředitel Blá-
ha s tím, že roli kolonády může do-
časně suplovat kryté a  mobiliářem 
vybavené prostranství Společen-
ského domu. Pro sdělení dalších in-
formací k zahájení a průběhu rekon-
strukce kolonády a  Haly Vincentka 
Lázně Luhačovice naplánovaly tis-
kovou konferenci, která se kona-
la po uzávěrce tohoto čísla novin. 
Novinky z  ní přineseme na webu  
www.luhacovice.cz a v dalším čísle 
Luhačovických novin. 

Nikola Synek

Rybářské závody ovlivnilo sucho, bylo méně účastníků i menší úlovky
Další ročník oblíbených podzim-
ních rybářských závodů se usku-
tečnil na Luhačovické přehradě 
od 8. do 9. září. Chytalo se jako 
obvykle od sobotního do neděl-
ního poledne. Rybářům na jednu 
stranu přálo příjemné slunečné 
počasí, závody ovšem na druhou 
stranu negativně ovlivnilo dlou-
hodobé sucho, které trápí letos 
nejen luhačovické rybáře, ale ce-
lou republiku i Evropu.
„Ta situace je velmi vážná, ovliv-
ňuje to nejen ryby, ale i  okolí pře-
hrady, což se projevilo i na organi-
zaci. Museli jsme odebrat přes sto 
míst. Máme tak letos 407 účastní-
ků, což je o  mnoho méně než ob-
vykle. Prostě u  některých míst ne-
byla voda a  na suchu se prostě 
chytat nedá,“ popsal za organizá-
tory hospodář Rybářského svazu 
Luhačovického Zálesí František 
Hubáček. Nízký stav vody se pro-
jevil i  na samotných výsledcích 
závodů. „Ryby mají méně kyslíku, 
míň prostoru v  přehradě, tak ani 
nemají takové přírůstky na váze 
a  tolik neberou,“ doplnil Hubá-
ček. Aby největší ulovené „trofej-
ní“ ryby zbytečně netrpěly, než 
se tradičně vrátí vodě, přistou-
pili organizátoři také k  dalšímu 

opatření. „Zrušili jsme prezenta-
ci největších úlovků při vyhlášení 
výsledků závodů u  Rybářské cha-
ty. Ryby tak byly hned po změření, 
zvážení a  vyfotografování vráce-
ny do přehrady a  do kádě k  chatě 
jsme je vůbec nepřemísťovali,“ po-
psal Hubáček.
Přestože tentokrát zdaleka neby-
ly při závodech uloveny takové 
kousky jako v  minulosti (na jar-
ních závodech zde byl vytažen 
dokonce rekordní dvacetikilo-
vý kapr), i tak byly ovšem úlovky 
hezké a nejlepší účastníci si jistě 
ocenění zasloužili. Tím nejúspěš-
nějším rybářem byl tentokrát Mi-
roslav Klimek z Osvětiman, který 
chytil kapra vážícího 12,87 kg. 
Zajímavostí je, že šlo zřejmě vů-
bec o  jeden z   prvních úlovků 
těchto podzimních závodů. Jak 
tedy vítěz rybu chytil?
„Povedlo se to hned půl hodiny 
po zahájení závodu. Kapra jsem 
chytil na rohlík,“ popsal Klimek. 
Zdolat statnou rybu nebylo pro 
zkušeného rybáře prý problém. 
„Pro mě to byla klasika, jedno-
duchá záležitost, chytám pěta-
třicet roků a  na takové ryby jsem 
zvyklý, takže kapr byl vytažený za 
chvilku,“ nastínil vítěz. Přestože 

se rybaření věnuje už léta, s  lu-
hačovickými závody zkušenosti 
nemá. „Jsem tu poprvé, závody tu 
ale byly super, chtěl bych se příš-
tí rok zúčastnit znovu,“ pochvalo-
val si. Za svou rybářskou karié-
ru má na kontě už řadu pěkných 
úlovků. „Největší byl u nás chyce-
ný sumec, který měl přes dva met-
ry,“ poznamenal Klimek, u něhož 
rybaření mají v  rodině. „Rybaří 
bráchové, neteře i sestra,“ doplnil 

vítěz. Sám nejdále na ryby vyra-
zil do Norska. Rybářský výlet do 
severské země si opět brzy s chu-
tí zopakuje, protože kromě pou-
kazu na odběr rybářských pomů-
cek v  hodnotě 20 000 Kč nebo 
třeba roční povolenky na lov na 
Luhačovické přehradě byl cenou 
pro vítěze už tradičně právě také 
zájezd na rybaření do Norska. 

Nikola Synek

Důchodci z regionu vyrazili na oblíbený společný výlet do Luhačovic
Na již tradiční společný výlet do Lu-
hačovic se vydala zhruba padesát-
ka seniorů z  různých míst Zlínské-
ho kraje ve středu 5. září. 
Jako obvykle uspořádala akci regi-
onální organizace Svazu důchodců 
ČR. „Na akci dorazili tentokrát na-
příklad účastníci z  Vizovic, Jasen-
né, Liptálu, Zlína nebo Valašských 
Klobouk,“ přiblížil Rudolf Dočká-
lek, předseda krajské rady SD ČR 
Zlínského kraje. Oblíbený výlet do 
Luhačovic si už poněkolikáté nene-
chala ujít například Helena Poláš-
ková z  Jasenné. „Počasí nám dnes 
přeje, svítí sluníčko, ale není ani 
moc horko, tak si to tu krásně uži-
jeme,“ pochvalovala si spolu s další 

z  účastnic, Jindřiškou Hejtmánko-
vou, která pochází ze stejné obce. 
Společně aktivně strávený čas měl 
již zaběhnutý program, a sice pro-
jížďku autovláčkem na přehradu 
s  krátkou procházkou a  po návra-
tu, opět za využití vláčku, společ-
ný oběd v jednom z hotelů v centru 
Luhačovic. Seniorům osobně po-
přáli příjemný výlet v  nejkrásněj-
ším moravském lázeňském měs-
tě také místostarosta Luhačovic 
Radomil Kop, náměstek hejtmana 
Zlínského kraje Jiří Sukop a také ná-
městek primátora krajského města 
Zlína Jiří Korec.

Nikola Synek
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KULTUra  Premiéra   Art film   Skutečný příběh   Bio senior   Film a kniha Filmásek  Nevhodné mládeži do 12  15  let

KULTURA

Úterý 2. 10. • 19.30 • Lázeňské divadlo 
Ředitelská lóže/Hrají: Alois Švehlík, Stanislav 
Zindulka 

Pátek 5. 10. • 19.30 • Alexandria night club 
Strážnická cimbálová muzika 
Michala Miltáka 

Sobota 6. 10. • 19.30 • MěDK Elektra, kinosál
Ryba ve čtyřech/DS Čapek, Uh. Hradiště

Pátek 12. 10. • 19.00 • MěDK Elektra, sál 
Rondo
Dechová hudba Vracovjáci

Čtvrtek 18. 10. • 19.30 • MěDK Elektra, 
kinosál 
Na stojáka

Pátek 19. 10. • 19.30 • Alexandria night club 
Procházka slavnými muzikály/
účinkují herci MD Zlín

Pátek 26. 10. • 19.00 • MěDK Elektra, sál 
Rondo
Dechová hudba Mistříňanka

Sobota 27. 10. • nám. 28. října 
Češi a Slováci v Luhačovicích, oslavy 
100. výročí vzniku Československa

KINO

Pondělí 1. 10. • 19.30
Mamma Mia! Here We Go again
Muzikál USA, 2018, titulky

Středa 3. 10. • 16.00   12   
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Komedie ČR, 2018 

Čtvrtek 4. 10. • 19.30
Po čem muži touží 
Komedie ČR, 2018

Neděle 7. 10. • 17.00
Pat a Mat znovu v akci 
Animovaný Česko, 2018 

Pondělí 8. 10. • 19.30
Chata na prodej 
Komedie ČR, 2018

Úterý 9. 10. • 19.30 18   
Jack staví dům
Drama Dánsko, 2018, titulky 

Čtvrtek 11. 10. • 19.30
Tátova volha 
Komedie ČR, 2018

Sobota 13. 10. • 19.30
Po čem muži touží 
Komedie ČR, 2018

Neděle 14. 10. • 19.00 
aIDa / OPeRa/ Večery v pařížské Opeře
Opéra National de Paris, titulky 

Pondělí 15. 10. • 19.30
Mamma Mia! Here We Go again
Muzikál USA, 2018, titulky

Úterý 16. 10. • 19.30 
Úsměvy smutných mužů
Komedie ČR, 2018

Pátek 19. 10. • 19.30
Po čem muži touží 
Komedie ČR, 2018

Sobota 20. 10. • 19.30 
Jak se moří revizoři
Komedie ČR, 2018

Středa 24. 10. • 19.30
Tátova volha 
Komedie ČR, 2018

Čtvrtek 25. 10. • 19.30
Po čem muži touží 
Komedie ČR, 2018

 
Sobota 27. 10. • 16.00 
Když draka bolí hlava
Pohádka ČR, 2018 

Sobota 27. 10. • 19.30
TGM Osvoboditel 
Dokumentární ČR, 1990

Pondělí 29. 10. • 19.30
Jak se moří revizoři 
Komedie ČR, 2018

Úterý 30. 10. • 19.30  
Já, Maria Callas
Dokumentární Francie, 2017, titulky 

Středa 31. 10. • 19.30
Po čem muži touží 
Komedie ČR, 2018

AKCE DDM

Sobota 6. 10. od 15.00 do 16.30 zámecká 
zahrada
Odpoledne pro prince a princezny
S sebou oblek prince či princezny, poplatek 50 Kč/
osoba, za deště přeloženo do zámku

Sobota 13. 10. • 14.00 letiště
Drakiáda na letišti v Luhačovicích
Prohlídka letadel a další program pro malé i velké, 
společné pouštění draků

Pondělí 29. 10. od 9.00 do12.00 zámek
Podzimní prázdniny, zábavné 
dopoledne v klubu
1.–6. třída, přihlášky do 25. 10., poplatek 50 Kč

Pondělí 29. 10 • 15.00 • zámek
Vyřezávání halloweenských dýní 

Pondělí 29. 10. • 18.00 • sraz na nádvoří 
zámku
Halloweenský lampionový průvod 
S sebou svítící lampión a strašidelnou masku. 
Poplatek 20 Kč/osoba. Za deště zrušeno

Úterý 30. 10. od 9.00 do12.30 • tělocvična ZŠ
Přátelský florbalový turnaj 
Pro hráče rok narození 2008 a mladší. Přihlášky týmů 
3+1 do 19. 10. Startovné 400 Kč/tým 

KLUB

Program pro děti a mládež v klubovnách DDM 
Luhačovice od 14.00 do 18.00
Deskové, karetní a stolní hry (fotbálek, 
kulečník,…)
X – BOX, rezervace předem, poplatek 20 Kč

KLUBÍK

Každé pondělí, úterý, středu od 9.00 do 11.00 
Členové zdarma, ostatní poplatek 30 Kč

Programy Klubíku: 

Úterý 2. 10. • 10.00 
Hravé ručičky 

Úterý 16. 10. • 10.00 
Hýbánky v Klubíku 
Klubovna pro rodiče s dětmi v odpoledních hodinách, 
poplatek 30 Kč/jednorázový vstup
Klubovnu si lze za poplatek domluvit pro organizaci 
dětských oslav narozenin, svátků…

V říjnu proběhnou: výukové programy pro žáky ZŠ, 
Drakiáda na Petrůvce
Probíhá ZÁPIS DO KROUŽKŮ, přihlášky elektronicky, 
informace a aktuální nabídka 
www.ddmluhacovice.cz. Tel.: 577 131 686, 736 487 999, 
ddm@ddmluhacovice.cz, www.ddmluhacovice.cz

PROgRAM SAS

Čtvrtek 4. 10. • 15.00. • Elektra, salonek 
Kurz obrany s přednáškou Policie ČR

Sobota 6. 10. • 5.45 • nádraží 
Podhájská, termální lázně

Úterý 9. 10. • 14.00 • nádraží 
Vycházka dle počasí

Úterý 16. 10. • 9.00 • nádraží 
autobusem do Zlína - Baťova vila

Úterý 23. 10. • 14.00 • nádraží 
Vycházka dle počasí

Čtvrtek 1.11. • 15.00 • Klubovna

AKCE CHARITy

Programy v prostorách Denního stacionáře Charity 
Luhačovice, Hradisko 100 od 9.30 do 11.30, vstup 20 Kč.

1. 10. Sváteční slovo / P. Martin Rumíšek
8. 10.  Pečení frgálů / paní Mikulová
15. 10. Cvičení nejen pro seniory
22. 10. Vliv kvality spánku na naše   
 zdraví / PharmDr. Eva Valentová
29. 10. Výtvarná dílna, dušičkové   
 ozdoby (věnečky a přízdoby s sebou)

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

AKCE V KNIHOVNĚ

Úterý 9. 10. • 17.00
Jak si pomáhat bylinami při 
podzimních potížích / Stanislav Zábojník, 
léčitel a bylinkář
Vstup 40 Kč

Středa 10. 10. • 18.00
Česká antarktida / Ing. Pavel Kapler, Ph.D., 
Správce České vědecké stanice v Antarktidě
Vstup 20 Kč

22. 10.– 27. 10.
Výstava městských a školních 
kronik Luhačovic zapůjčených ze 
Státního archivu Klečůvka

Rezervace míst mailem info@knihovna-luha-
covice.cz, tel. 577132235

AKCE MUZEA

Sobota 20. 10. 2018 v 15.00 
Setkání na Starém Světlově 
s památkářem Radimem Vrlou 
Špekáčky s sebou!

KNIHOVNA řÍjEN 2018

Srdečně Vás zveme na výstavu městských a školních 
kronik města Luhačovic, které nám laskavě zapůjčili ve 
Státním okresním archivu Klečůvka. Vzhledem 
k  tomu, že pořádáme výstavu u  příležitosti 100 let 
vzniku republiky, nabízíme k prohlídce mimo kronik 
i pohlednice z první světové války či pohlednice starých 
Luhačovic. Výstava bude probíhat ve dnech od 22. 10. 
do 27. 10. 2018. Vzhledem k umístění výstavy v oddě-
lení dětské literatury se omlouváme čtenářům za 
omezený provoz dětského oddělení během týdne.
 První říjnový týden je již tradičně ve znamení celostát-
ní akce Týden knihoven. Využijte příležitosti a během 
tohoto týdne můžete vrátit upomínané knihy bez po-
platku z prodlení, získat roční registraci pro čtenáře do 
15let zdarma či strávit den plný her v knihovně.
 Milovníky cestopisů jistě zaujme přednáška Pavla 
Kaplera, který je správcem České vědecké stanice  
J. G. Mendela na ostrově J. Rosse v Antarktidě. Co jeho 
práce obnáší? To se dozvíte u nás ve středu 10. října 
v 18 hodin! Ve čtvrtek 4. 10. zahajuje VU3V nový se-
mestr s názvem Genealogie.

M. Mikulcová

DDM LUHaČOVICe 
hledá kvalifikovaného pedagoga volného času s úvazkem 1,0 hod. 

týdně na vedení zájmového kroužku taneční, střelecký a sportovní klub, 
angličtina, badminton. Bližší informace v DDM Luhačovice.

Slavnostní vernisáž výstavy 
Z ilustrační tvorby jana Zrzavého

(Poselství slova vtělené do obrazu)

Společnost Jana Zrzavého připravila výstavu, která představuje průřez 
knižními ilustracemi Jana Zrzavého. Vedle všeobecně známých titulů, ja-
kými jsou např. Máchův Máj, Erbenova Kytice, Shakespearovy Sonety, 
Zeyerův Dům U tonoucí hvězdy nebo Seifertovy Zpěvy o Praze, mohou 
se návštěvníci pohroužit do dalších překrásných ilustrací k mnoha kni-
hám české i světové literatury. 

 Ilustrace Jana Zrzavého jsou vždy propojeny s uměleckými texty přísluš-
ného literárního díla, aby tak byl návštěvník vtažen do atmosféry tvůrčí-
ho procesu, jímž procházel samotný Jan Zrzavý. Malíř totiž musel být tex-
tem okouzlen, aby postihl jeho pravou podstatu a aby ji poté vtělil do 
obrazu. 

 Výstava bude zahájena v sobotu 3. 11. 2018 v 16 hodin komponovaným 
pořadem slova a obrazu o životě a díle Jana Zrzavého. Malíř bude imagi-
nárně přítomen v podobě kostýmovaného herce. V programu zazní rov-
něž ukázky z básnického díla mladého literáta Ondřeje Hložka, jehož in-
spiračním zdrojem byly právě obrazy Jana Zrzavého. 

Srdečně zveme všechny zájemce do galerie Městského domu kultury 
ELEKTRA, Luhačovice, Masarykova tř. č. 950. 
Výstava potrvá do 18. listopadu 2018.

Dr. Jitka Měřinská
předsedkyně Společnosti Jana Zrzavého
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Mobilní hospicová péče
Tento článek je publikován v  rámci 
projektu Vytvoření komunitního plá-
nu na území ORP Luhačovice r.č. CZ.0
3.2.63/0.0/0.0/16_063/0006588.
Mobilní hospic pomáhá nevyléčitel-
ně nemocným lidem všech věkových 
kategorií prožít důstojným způsobem 
závěr svého života. O pacienty je pe-
čováno v  domácím prostředí v  ro-
dinném kruhu, 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu.
Hospicová a  paliativní péče vychází 
z  přání a  individuálních potřeb paci-
enta a klade důraz na tlumení bolesti, 
kvalitu života nemocného a na nena-
hraditelnost rodiny a přátel.
Na území ORP Luhačovice nabízí své 
služby dva mobilní hospice, Strom ži-
vota a PAHOP.

STROM ŽIVOTa
Strom života poskytuje specializova-
nou paliativní péči, která respektu-
je lidskou důstojnost, neopouští paci-
enty ani v závěrečném stadiu nemoci, 
mírní bolest, zmatenost, úzkost, umí 
pečovat o  rány a  proleženiny, zahr-
nuje denní i noční pohotovost sestry 
i  lékaře, návštěvy sociální pracovnice 

a  psychoterapeutky, nabízí zapůjčení 
potřebných zdravotních pomůcek.
Strom života také nabízí terénní od-
lehčovací službu, která spočívá v  po-
dání pomocné ruky těžce nemocným 
lidem, kteří se ve své nemoci nedoká-
žou postarat sami o sebe a o domác-
nost; v pomoci při péči o blízkého v sou-
vislosti s potřebou odpočinout si nebo 
s vyřízením neodkladných záležitostí či 
v pomoci lidem se sníženou soběstač-
ností. Primárně je odlehčovací služba 
určena onkologickým pacientům.
Ambulance paliativní medicíny po-
skytuje zdravotnické služby, kde na-
bízí zhodnocení zdravotního stavu 
pacienta, aplikaci léčiv a analgetik, po-
třebná vyšetření ke stanovení léčby 
bolesti, konzultace stavu a  zavedené 
léčby a další lékařské úkony souvisejí-
cí s paliativní léčbou.
Kontaktní osoba: Martin Šimák, tel.: 
731  439  965, e-mail: simak@zivo-
tastrom.cz, web: www.zivotastrom.cz
PaHOP
PAHOP (paliativní a  hospicová 
péče) je zdravotní ústav, jehož hlav-
ním předmětem činnosti je posky-
tování hospicové péče pacientům 

v preterminálním a terminálním stavu 
neléčitelné choroby. 
Smyslem je zmírnit tělesné i  duševní 
strádání, zachovat pacientovi důstoj-
nost a  poskytnout podporu celé ro-
dině nejen v hodině umírání, ale i po 
jeho smrti. Cílem léčby, o které rozho-
duje lékař, již není uzdravení, ale mír-
nění bolesti.
PAHOP taktéž nabízí terénní odlehčo-
vací službu osobám pečujícím o paci-
enty v terminálním stavu. Tato služba 
pomáhá přímo v domácnostech těm, 
kteří celodenně pečují o  pacienty 
v terminálním stavu a potřebují si vy-
řídit záležitosti mimo domov. V tomto 
případě je pečující osoba zastoupena 
na dobu nezbytně nutnou. Tato služ-
ba je poskytována ve dnech pondělí 
až pátek v čase 7.00–19.00, je hrazena 
dle ceníku sociálních služeb.
Multidisciplinární tým pracovníků je 
tvořen lékaři, zdravotními sestrami, 

sociální pracovnicí, psycholožkou, du-
chovními i  dobrovolníky, kteří jsou 
k dispozici dle potřeby.
Kontaktní osoba: Mgr. Helena Sch-
warczová, tel.: 775  744  588, e-mail: 
h.schwarczova@centrum-pahop.cz, 
web: www.centrum-pahop.cz

Propagační materiály s  podrobnými 
informacemi a kontakty na výše uve-
dené mobilní hospice jsou k dispozici 
na odboru sociálním MěÚ Luhačovice 
a na zdravotním středisku v Luhačovi-
cích i v Městské nemocnici Slavičín.

„Těžce nemocný potřebuje rodi-
nu a  jeho rodina potřebuje pod-
poru.“ 

(Strom života)

Vesnicí roku se stalo Dolní Němčí
Z  výsledků soutěže Vesnice roku, 
které se již tradičně vyhlašují bě-
hem luhačovického festivalu Písní 
a  tancem, se letos nejvíce radovali 
občané Dolního Němčí z domácího 
Zlínského kraje. 
„Je to v  první řadě ocenění mnoha-
leté práce všech našich spolků, všech 
občanů, kteří mají zájem podílet se 
v  naší obci na společenském živo-
tě, na různých akcích, na budování 
obce a  zájem chovat se k  sobě jak-
si lidsky. Věřím, že toto vítězství i po-
zvedne znovu sebevědomí našich ob-
čanů a  budou ještě více hrdí na to, 
že jsou Dolnoněmčané,“ pozname-
nal starosta vítězné obce František 
Hajdůch. „Starosta! Starosta! Staros-
ta!“ vyvolávali pak nadšení občané 
Dolního Němčí, kteří, tak jako jejich 
konkurenti z dalších vesnic ve finá-
le soutěže, dorazili do Luhačovic 
podpořit svou obec. Vítězství osla-
vili s  transparenty také zpěvem li-
dových písní oblíbených v  obci 
a nechyběla ani štamprlka slivovice, 
kterou starosta vyfasoval od svých 
druhů, kteří s ním hned po vyhláše-
ní přišli slavit na pódium na luhačo-
vickém Lázeňském náměstí. 
Kromě absolutního vítězství v  letoš-
ním ročníku celonárodní soutěže zís-
kalo při slavnostním vyhlášení odpo-
ledne 15. září Dolní Němčí také cenu 
veřejnosti, ve které mohli hlasovat 
lidé na internetu. Druhé místo v  ce-
lostátním kole soutěže, jíž se letos 
zúčastnilo 228 obcí, získal Šumvald 

z  Olomouckého kraje, třetí skončil 
Nový Kostel, vítěz regionálního kola 
Karlovarského kraje. Další udělova-
nou „koláčovou cenu“ pak získala 
obec Hrušky z Jihomoravského kraje.
Vítězstvím se Dolní Němčí dostalo 
také do evropského kola soutěže, 
obec získá milionovou finanční od-
měnu a také zapůjčení nového vozu 
Škoda na dva roky. Peníze půjdou 
podle starosty Hajdůcha především 

právě do dalšího rozvoje a na pod-
poru spolkového života v obci. 
Vyhlášení výsledků soutěže před-
cházela samozřejmě také folklorní 
vystoupení souborů v  rámci festi-
valu Písní a  tancem. V  sobotu  se 
konala i  prezentace jednotlivých 
finalistů soutěže Vesnice roku, kte-
ří ve stáncích na Lázeňském ná-
městí přiblížili své obce a  napří-
klad také své regionální potraviny. 

Dolní Němčí, které zvítězilo, má na-
příklad ve svém znaku mimo jiné 
česnek a  je vyhlášené jeho pěsto-
váním, proto také Dolnoněmčané 
nabízeli všem příchozím k  ochut-
nání skvělou česnečku. U  stánku 
obce Hrušky nechyběly samozřej-
mě hrušky sušené, sirup z  tohoto 
ovoce ani hrušková pálenka. 

Nikola Synek
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Salon aMP Visage
kosmetika, veškeré kosmetické 

ošetření, masáže celého těla, 
permanentní make-up obočí, rtů, 

očních linek, prodlužování řas.
Alena Daníčková

Hradisko 71, Luhačovice

tel.: 606 208 711 

Ověřte si dostupnost internetu na www.avonet.cz nebo volejte 575 575 805

Technická podpora 365 dnív roce

Využĳte 30denní 
zákonnou výpovědní 
lhůtu a přejděte 
k nám!

Zažijte opravdu rychlý 
a stabilní internet

xDSL modem s WiFi 
nyní za dotovanou cenu jen

1390 Kč 890 Kč

Uvedená cena modemu je včetně DPH a platí pouze při podpisu smlouvy s minimální dobou trvání 12 měsíců.
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Wellness hotel Ambra - Luhačovice 
Životopisy zasílejte na stravovani@hotel-ambra.cz nebo volejte  

na číslo +420 778 485 223 | www.hotel-ambra.cz

NABÍZÍME:

• hlavní pracovní poměr
• práce v pravidelných směnách
• volné Vánoce
• možnost ubytování
• firemní benefity  

(zvýhodněné využití masáží,  
vstup do hotelového bazénu,  
slevy na produkty a konzumaci...)


