Ve čtvrtek 24. října se sešlo na svém posledním zasedání před volbami
Zastupitelstvo města Luhačovic. Od svého zvolení 13. a 14. listopadu 1998 se
pravidelně scházeli členové ZML a rozhodovali o přítomnosti i budoucnosti našeho
města. Bez ohledu na politickou příslušnost se museli dohodnout a výsledky jejich
práce jsou vidět. Pěkně upravené chodníky s kruhovým objezdem, opravené Rondo
a nová sportovní hala svědčí o tom, že se mnoho věcí tomuto zastupitelstvu
povedlo. Samozřejmě objeví se i kritika. Něco se mělo udělat jinak, nestavily se
nové byty, nebyly dostatečně podporovány některé aktivity. Určitě každý z nás by
dokázal něco najít. Něco, co se mělo udělat jinak. Ovšem už málokdo z nás by nesl
svou kůži na trh a vzal na sebe nelehké břímě rozhodování o dalším osudu našeho
města, rozhodování spojené s častým rozporem mezi potřebami a možnostmi. Nyní
se blíží doba, kdy máme možnost my všichni ovlivnit budoucí dění v Luhačovicích.
Až se 1. a 2. listopadu otevřou volební místnosti, můžeme dát svůj hlas těm
kandidátům, kteří nám nejvíc vyhovují a jejichž volební program je nám nejbližší.

Logo Městské knihovny Luhačovice
Naše knihovna se rozhodla, že bude mít své logo. Kdo jiný by mohl mít lepší nápad než
děti? A tak jsme požádali o spolupráci ZŠ v Luhačovicích. Paní učitelky byly velice ochotné
a v hodinách výtvarné výchovy malovaly návrhy, z kterých jsme vybrali těch padesát
nejlepších. Návrhy jsme vystavili v knihovně a ve vestibulu kina. Do výběru o logo
knihovny se zapojili především naši čtenáři a návštěvníci kina. Soutěž byla anonymní, každé
soutěžní logo dostalo pouze číslo, podle kterého se vybíralo. V září jsme tuto soutěž
ukončili a na základě hlasovacích lístků jsme se dověděli, jaké logo bude prezentovat naši
knihovnu. Vítězství si na plné čáře odnesla beruška na knížce, kterou namalovala Vendula
Majzlíková z 8.D. Děkujeme všem, kteří se do této akce zapojili, a hlavně Vendulce, že
měla tak výborný nápad.
- T. Heinzová-

Kruhový objezd získal ocenění
Město Luhačovice zvítězilo s projektem řešení křižovatky na náměstí 28. října v celostátní
soutěži „Zklidňování dopravy ve městech a obcích“, kterou vyhlásilo Ministerstvo dopravy
a spojů, Svaz měst a obcí a časopis Moderní obec.
Když byl v roce 2000 uskutečněn projekt kruhového objezdu, mělo toto řešení neúnosné
situace na náměstí 28. října i své odpůrce. Dnes i ten největší skeptik musí přiznat, že
v centru města došlo ke zpomalení dopravy, že se zvýšila bezpečnost chodců, byly vyřešeny
zastávky autobusů a naše město získalo novou dominantu - kašnu, která je návštěvníky
obdivována. Finanční náklady rekonstrukce křižovatky činily 20 mil. Kč. Celou stavbu
financovalo město Luhačovice. Stavba byla realizována podle návrhu architekta Friedricha.
V úterý 24.října 2002 převzal starosta ing. B. Marhoul v Praze ocenění a zároveň odměnu
100 000,- Kč, která bude využita na další rozvoj dopravní infrastruktury ve městě.

Co by vás mohlo zajímat?
Dnes odpovídá ing. Popelka, ředitel TS Luhačovice
Kolik mají TS Luhačovice zaměstnanců a jaké činnosti zajišťují pro město?
Stav pracovníků se po reorganizaci v roce1996 ustálil na průměrném počtu 36, z toho THP
7. Posláním pracovníků Technických služeb je zejména udržování čistoty města, veřejné
zeleně, veřejného osvětlení, shromažďování a odvoz odpadu a ostatní neplacené služby k
uspokojování obyvatel. Mimo to se Technické služby zapojují aktivně do podnikatelské
činnosti téměř ve všech oblastech, které souvisejí s jejich hlavní činností s cílem využít
volné kapacity a současně vylepšit finanční situaci organizace.
Nabízíte placené komerční služby občanům? Na koho by se měli obracet?
Jak jsem již naznačil v předchozí odpovědi, pracovníci naší organizace zabezpečují řadu
dodavatelských výkonů, a to především v oblastech, kde k tomu máme předpoklady z
hlediska vybavení příslušnými mechanizmy. Jedná se o oblast dopravy materiálů,
stavebních a zemních prací, likvidace odpadů, vysazování a údržba zeleně. Tyto služby v
převážné části zajišťují přímo vedoucí jednotlivých středisek a občané, případně
podnikatelské subjekty, se se svými požadavky mohou obracet u údržby zeleně na paní
Dostálkovou, tel. 577133026, a u ostatních činností na ing. Pučalíka, tel.602 553791.
Jak často provádíte údržbu chodníků, vozovek a dětských hřišť?
Údržba místních komunikací a chodníků je prováděna na základě harmonogramu čištění,
schváleného Radou města. Harmonogram zahrnuje jednak pravidelné denní strojní zametání
vozovek, týdenní čištění chodníků a jejich mytí dle skutečné potřeby. Kromě toho se naši
pracovníci účastní ručního úklidu chodníků, schodišť a autobusových zastávek, kde jsou
reflektovány především skutečné potřeby, zvláště pak v období plné lázeňské sezóny.
Základní údržba dětských hřišť je prováděna jednorázově v jarním období s následnou

běžnou údržbou dle potřeb.
Připravujete se nějakým způsobem na zimní údržbu? Které komunikace a chodníky se
udržují?
Zimní údržba komunikací patří v městě Luhačovice k nejnáročnějším činnostem, které
Technické služby zajišťují. Organizování této činnosti je vázáno na tzv. Operační plán zimní
údržby, který nám jasně stanoví pořadí důležitosti údržby jednotlivých komunikací a
chodníků při současném vymezením jejich rozsahu. Příprava na zabezpečení této činnosti
vyžaduje jednak předzásobení značným množstvím posypových hmot, údržbu a přestavbu
strojů a organizační opatření ve smyslu zajištění údržby v mimopracovní době a dnech
pracovního klidu. V současné době disponujeme přiměřeným počtem strojů pro základní
zimní údržbu. V kritických obdobích se však jejich potřeba jeví jako ne zcela dostatečná,
zvláště pak u malých mechanismů typu multikar se zimní nástavbou.
Jaké jsou povinnosti majitelů nemovitostí v zimě? Je možná dohoda s TS o zimní
údržbě chodníků před nemovitostí za úhradu?
Každý majitel nemovitosti má dle zákona O pozemních komunikacích za povinnost
zabezpečovat v zimním období údržbu chodníku přiléhající k nemovitosti. Bohužel
současná praxe je taková, že tato povinnost musí být často vymáhána prostřednictvím
Městské policie. Vzhledem k náročnosti a rozsahu zimní údržby nejsou Technické služby v
současné době připraveny poskytnout tuto službu za úplatu občanům. Je třeba si uvědomit,
že zimní údržba je obvykle soustředěna do časově omezených úseků, kdy často plné
nasazení našich prostředků neuspokojuje potřeby občanů. Přesto jsme připraveni alespoň v
oblasti materiálního zabezpečení nabídnout službu občanům a to formou prodeje
posypových hmot.
Kdo kontroluje čistotu a údržbu ve městě a na koho se mají občané obracet, pokud
mají nějaký problém? Komu mají oznámit výpadek elektrického osvětlení?
Obecně platí, že čistota města je především pod kontrolu všech občanů, případně
návštěvníků města. Z hlediska organizační struktury a současně odpovědnosti je tato činnost
začleněna pod Středisko služeb a přímo řízena vedoucím ing. Pučalíkem, tel. 602553791.
Kromě toho své připomínky a stížnosti mohou občané uplatnit přímo na ústředí na č. tel.
577131287. Stejným způsobem lze postupovat i u problémů s veřejným osvětlením v
pracovní době od 6,00 do 15,00 hodin. V mimopracovní době a dnech pracovního klidu je
možné při závažném výpadku veřejného osvětlení tuto skutečnost oznámit na Policii ČR v
Luhačovicích.
Kolik přibližně stojí údržba a udržování čistoty ve městě
Převážná část nákladů Technických služeb je soustředěna do běžné údržby zařízení,
komunikací a zajištění čistoty města. Jedná se přibližně o 40 % z celkových nákladů, v
absolutním vyjádření pak o částku rovnající se 6 mil Kč. Tento údaj je však pohyblivý v
jednotlivých letech a závisí především na možnostech rozpočtu města investovat do údržby
komunikací, chodníků případně veřejného osvětlení. Ze současných potřeb stavu
komunikací a chodníků vyplývá, že zde lze dosáhnout výrazného navýšení takto
vynaložených prostředků.

Pozorujete zvýšení množství odpadů produkovaných domácnostmi v Luhačovicích?
Nesporně v této oblasti zavedením nového systému plateb počínaje rokem 2002 nastala
změna. V současné době nelze ještě přesně tento stav kvantifikovat. Odpovídající údaje
budeme znát po ukončení roku a jistě s nimi seznámíme nejen zastupitelstvo, ale především
občany města. Pokud se jedná o komunální odpad od občanů, nelze tento vývoj jinak
hodnotit než pozitivně. Je třeba si uvědomit, že toto navýšení představuje především odpad,
který často končil na divokých skládkách, a v současné době je takto pod určitou kontrolou.
Na druhé straně však takovýto vývoj vyvolává zvýšené náklady, které budou v příštím
období občané povinni uhradit. Řešení této stránky problému vidíme ve zvýšené intenzitě
třídění všech využitelných složek přímo u občana. Tímto směrem se budou odvíjet naše
aktivity v oblasti odpadů.
Kontroluje někdo obsah popelnic a správnost třídění odpadů?
Po negativních zkušenostech s odkládáním odpadu do popelnic takového charakteru jako
jsou stavební sutě, chlévská mrva a některé jiné druhy odpadů bylo uloženo pracovníkům
zajišťujícím přímo svoz odpadu provádět vizuální kontrolu obsahu popelnic. V případě
zjištění závažných porušení ustanovení obecně závazné vyhlášky O odpadech jsou povinni
ponechat tyto nádoby nevyprázdněné s případným následným upozorněním vlastníka
nádoby na tuto skutečnost.
Organizujete sběr nebezpečného odpadu? Jak často a za jakou cenu?
Nebezpečný odpad, kam patří především televize, ledničky, zářivky, autobaterie, upotřebené
oleje a zbytkové vytvrzené barvy, je mobilně zdarma sbírán ve městě a integrovaných
obcích 2x do roka. O této skutečnosti informujeme občany prostřednictvím infokanálu, u
obcí pak místním rozhlasem.
Proč jste v minulosti tak radikálně snížili počet míst a četnost přistavení
velkoobjemových kontejnerů ?
Rozhodnutí o postupném snižování rozsahu sběru velkoobjemového odpadu prostřednictvím
kontejnerů vycházelo z negativních zkušeností, které jsme stejně jako jiná města a obce v
tomto směru získali. Je třeba zdůraznit, že se jednalo o neřízený sběr odpadu, často
zneužívaný subjekty podnikatelské sféry k odkládání odpadu z vlastního provozu. Jestliže v
předcházející odpovědi jsem naznačil, že naší snahou je maximálně usměrňovat sběr a
odkládání odpadu a tím i minimalizovat náklady související s jeho likvidací, pak za jednu ze
správných cest považujeme soustřeďování velkoobjemového odpadu do sběrného dvora,
kde lze poměrně jednoduchým způsobem tento proces řídit. Chápu, že pro mnohé občany je
tato cesta poněkud komplikovanější, avšak dosavadní zkušenosti s provozem sběrného
dvora prokazují, že jsme vykročili správným směrem. Velkokapacitní kontejnery
přistavujeme v městě 2x do roka, a to v období jarního a podzimního úklidu. V případech
rozsáhlejší jednorázové likvidace velkoobjemového odpadu jsme připraveni nabídnout
občanům za úplatu službu v rozsahu přepravy odpadu, případně jeho uložení na příslušnou
skládku. U integrovaných obcí jsme zatím vzhledem k absenci sběrných dvorů ponechali
interval přistavení kontejnerů v rozsahu 6x do roka.
Jak funguje provoz sběrného dvora?

Provoz sběrného dvora, který se nachází v areálu bývalé autoumývárny v blízkosti sídla
společnosti TOKO, je provozní dobou přizpůsoben tak, aby vyhovoval maximálně potřebám
občanů, t. j. v odpoledních hodinách v úterý a ve středu od 14.00 do 17.00 hod a ve dnech
pracovního klidu - v sobotu od 9,00 do 15,00 hod. Občané zde mohou zdarma odkládat
velkoobjemový odpad, především nábytek, kuchyňské přístroje, pneumatiky, velkoplošné
sklo, odpadní oleje, pneumatiky. Tato služba není poskytována pro podnikatele.
Připravujete vánoční výzdobu? Uvažujete o jejím rozšíření i na další ulice?
Vánoční výzdoba patří již k naším tradičním činnostem. V uplynulých třech letech jsme
rozšířili a obměnili sortiment vánočních výzdob tak, aby byla pokryta centrální část města.
Uskutečnění našeho přání rozšířit tuto výzdobu i na další ulice však souvisí s rozpočtovými
možnostmi města.

Zprávy z 16. schůze Rady města Luhačovic konané dne 18. září 2002
RML doporučila ZML ke schválení vyhlášku č. 6/2002, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška č 2/2001 – O místním poplatku za provoz systému nakládání
s komunálním odpadem.
RML souhlasila s názvem rodinného domu čp. 809 ul. A. Slavíčka, Luhačovice - Albatros.
RML souhlasila s bezplatným užíváním veřejného prostranství panem ing. Josefem
Gabryšem, firma JOGA Luhačovice, Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice, za účelem
vystoupení cimbálové muziky Soláň z Rožnova pod Radhoštěm před galerií MěDK
Elektra v Luhačovicích ve středu 2. 10. 2002 od 19.00 – 19.30 hodin v rámci přivítání
účastníků X. mezinárodního kongresu a výstavy ODPADY – Luhačovice 2002.
RML rozhodla o zaslání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku, jejímž
předmětem je stavba „Rekonstrukce radnice“ těmto firmám: KKS, spol. s r. o., Zlín –
Příluky, 3V+H, spol. s r. o., Uherský Brod, Stalo, spol. s r. o., Loučka, Zevos, a. s.,
Uherské Hradiště, Manag, a. s., Zlín, SMO, a. s., Otrokovice. Podmínky zadání a
kritéria hodnocení: doba plnění, pevná cena po celou dobu výstavby včetně DPH,
záruky na dílo, kvalifikační předpoklady dle zákona č. 199/1994 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, způsob úhrady ceny díla, rozsah subdodávek, reference firmy.
RML souhlasila s umístěním transparentu nad vozovkou u zámku ve dnech 27. 9. – 4. 10.
2002 pro firmu JOGA Luhačovice, s. r. o., za účelem prezentace X. mezinárodního
kongresu a výstavy odpady – Luhačovice 2002. Instalaci a demontáž provedou TS
Luhačovice za úhradu.
RML souhlasila poskytnutím prostor kuželny v objektu č. p. 1029 - Sportovní centrum
Radostova Luhačovice Tělovýchovné jednotě Sokol Luhačovice formou výpůjčky na
dobu neurčitou.
RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města poskytnut formou výpůjčky (pronajmout)
prostor o výměře 20 m2 – místnost dle PD č. 56 v objektu č. p. 1029 - Sportovní centrum
Radostova Luhačovice za účelem zřízení klubovny oddílu orientačního běhu - TJ Slovan

Luhačovice.
RML souhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout prostory relaxačního studia
o celkové výměře 151,96 m2 v objektu č. p. 1029 - Sportovní centrum Radostova
Luhačovice.
RML souhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout pozemek st. plocha 1071 v k. ú.
Luhačovice o výměře 23 m2, na kterém je umístěna garáž ve společném jmění manželů
Josefa a Olgy Boráňových.
RML souhlasila s uzavřením dohody s manžely Josefem a Olgou Boráňovými na
užívání části pozemku p. č. 2077/6 o výměře cca 62 m2 za účelem příjezdu ke garáži
v jejich vlastnictví.
RML souhlasila s provedením zpevnění komunikace na pozemcích p. č. 1211/3 a p. č.
1211/11 v k. ú. Luhačovice v lokalitě Nivka, které provedou Technické služby Luhačovice
– příspěvková organizace v termínu do 30. 4. 2003.
RML zmocnila ing. Michaela Jahodu zastupováním města Luhačovice v Honebním
společenstvu obce Řetechov.
RML uložila řediteli sportovního centra Radostova předložit způsob využití a zabezpečení
provozu sportovního areálu od 1. 1. 2003. Termín do 14. 10. 2002.

Zprávy ze 17. schůze Rady města Luhačovic konané dne 2. října 2002
RML doporučila ZML schválit OZV č. 7/2002 „O některých omezujících opatřeních
k zabezpečení ochrany před hlukem“ v předloženém znění.
RML doporučila ZML schválit zřizovací listinu Mateřské školy Luhačovice v předloženém
znění.
RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství panem Jaroslavem Horeckým, bytem
Šumice 491 za účelem umístění malého informačního stánku neziskové organizace OHZ Ochránci hospodářských zvířat, sídlem v Prostějově, v prostoru pod hlavní komunikací
naproti budovy České spořitelny, a.s., v době od 9.00 – 13.00 hodin v sobotu 5. října 2002.
RML jmenovala komisi pro otevírání obálek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce
radnice Luhačovice“ ve složení: Ing. Bohuslav Marhoul, PhDr. František Hubáček,
Ing. Michael Jahoda, Milan Krajíček.
RML jmenovala komisi pro vyhodnocení nabídek na dodavatele stavby „Rekonstrukce
radnice Luhačovice“ ve složení: Ing. Bohuslav Marhoul, PhDr. František Hubáček, Ing.
Aleš Svízela, Mgr. Roman Lebloch, Ing. Josef Macek, Ing. Jiří Šůstek, Pavel Slovák, Mgr.
Miroslav Horsák, Zdeněk Linhart.
RML souhlasila s umístěním dvou vývěsních skříněk pro restauraci Elektra v prostoru
parkovacího automatu a vývěsní tabule MěDk, typ provedení nerez.
RML souhlasila s umístěním reklamy (transparentu) nad ulicí Dr. Veselého v úrovni

hlavního vchodu hotelu Vltava. K umístnění je nutné stanovisko stavebního úřadu.
RML souhlasila se zadáním veřejné zakázky na „Rekonstrukci podkrovního bytu“
v objektu č. p. 185 „Palma“ firmě Fakt, spol. s r. o., Pozlovice.
RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města prodat pozemek p. č. 2071/16 o výměře 1
211 m2 a části pozemku p. č. 2071/11 o výměře cca 300 m2 v k. ú. Luhačovice. Jedná se o
pozemek vedle benzinové stanice – Autobazar California.
RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města prodat pozemek p. č. 396/11 v k. ú.
Luhačovice o výměře 2 273 m2. Jedná se o pozemek v ul. Branka nad domem manželů
Koutných.
RML souhlasila se zařazením drobných oprav v kapli Polichno do návrhu rozpočtu na rok
2003 (nová dlažba, odvlhčení zdiva).
RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města prodat pozemek p. č. 312/12 k.ú.
Luhačovice. Jedná se o část pozemku v ul. Branka naproti č. p. 722 ve vlastnictví p. Fr.
Dynky.
RML souhlasila s rozsahem pojištění majetku MěDK Elektra dle předloženého návrhu
pojistné smlouvy.

Odpady Luhačovice - 2002
Ve dnech 1. - 3. října zorganizovala firma Joga Luhačovice již desátý ročník výstavy a
kongresu Odpady –Luhačovice. Základní myšlenka setkání pracovníků státní správy a
samosprávy a společné diskuse na téma odpady se ujala. Postupně se začali zapojovat i
provozovatelé svozu a dodavatelé technologií. Tato akce má i podporu Ministerstva
životního prostředí, hlavní referát přednesl ministr životního prostředí PHDr. Libor
Ambrozek. Pan ministr nám v rozhovoru řekl, že v minulosti navštívil tento kongres
vícekrát a těší jej jeho stoupající význam. Letos mohli účastníci kongresu sledovat premiéru
podvozků DAF TRUCKS pro svoz odpadů, nabídku nádob pro odpadové hospodářství
firmy Ferex Nitra, kompostéry organického odpadu.V Luhačovicích se představilo i první
české sdružení pro průmyslovou recyklaci autovraků. Pražské služby ve spolupráci s
Magistrátem hlavního města Prahy představily komplexní řešení problematiky odpadů v
hlavním městě, technické parametry Spalovny Malešice a stávající stav v recyklaci odpadů
v Praze, důvody iniciativy pražského magistrátu na prosazení novely zákona o odpadech.
Samozřejmě v souvislosti se srpnovými povodněmi se diskutovalo na téma škod na
ekologické infrastruktuře. Zajímavá byla i diskuse na téma plateb za svoz odpadu.
Diskutující rozebrali oba způsoby - jak platbu za nádobu, tak platbu místního poplatku za
osobu a diskusi obohatili o praktické zkušenosti z obcí. Zajímavým počinem bylo i vydání
adresáře firem zabývajících se odpady s novými telefonními čísly. Dobrou myšlenkou
tohoto kongresu je představit a získat zkušenosti z odpadového hospodářství z nějaké jiné
země. Letos se představila Velká Británie a příští rok to bude exotické Japonsko.

5. Konference Sdružení lázeňských míst ČR a 9. Salon lázeňství na téma
Estetika a etika v lázeňství
Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, České centrály cestovního ruchu a Sdružení
lázeňských míst se ve dnech 3. - 5. října sešli v Luhačovicích, aby rokovali o dalších
perspektivách lázeňství. Sdružení lázeňských míst v současné podobě sdružuje velkou
většinu lázeňských míst v ČR. Vzniklo v roce 1991 s cílem zachovat účel lázeňských míst i
v nadcházející privatizaci. V současné době sdružuje SLM představitele lázeňských míst
především za účelem společné prezentace na našich i zahraničních veletrzích, vzájemné
výměny zkušeností a v neposlední řadě díky iniciativě SLM byly vypsány dotační tituly
Ministerstvem pro místní rozvoj. Díky podpoře ministerstva mohla být v lázeňských
místech provedena celá řada projektů. V Luhačovicích byl díky dotacím opraven sál
RONDO, opraveny schody na Kamenné, instalován Infomat a zbudováno nové hřiště u
kostela. Snad to, že si účastníci konference mohli v Luhačovicích prohlédnout přímo
uskutečněné podpořené projekty, a také to, že zdejší lázně oslavily 100 let od svého
založení, rozhodlo, že naše město a lázně mohly účastníky konference hostit. Doposud se
všechna jednání vedla v Karlových Varech. Jednání probíhala ve dvou sekcích. Pod
vedením ing. Josefa Krůžely, Csc., generálního ředitele Lázní Luhačovice, a.s., jednali
odborníci o architektuře a urbanizmu v lázeňských místech. Mgr. Ellen Volavková,
starostka města Mariánské Lázně, zase vedla sekci zabývající se estetikou a etikou
lázeňského prostředí.
Zájmu i laické veřejnosti se těšila výstava Salon lázeňství, na níž se mohli návštěvníci
seznámit s některými z lázeňských míst a vybrat si v pestré nabídce pobytů na příští rok.

Výstava „100 LET MODERNÍHO LUHAČOVICKÉHO LÁZEŇSTVÍ“
a výstava historických luhačovických pohlednic „SRDEČNÝ POZDRAV Z LUHAČOVIC“
v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně
V roce 2002 si největší moravské lázně Luhačovice připomínají významné výročí – 100
let od založení Akciové společnosti lázní Luhačovických. Hlavní zásluhu na vzniku akciové
společnosti na obnovu luhačovických lázní měl doktor František Veselý, rodák z Bystřice
nad Pernštejnem. V jeho úsilí vybudovat v Luhačovicích moderní lázeňské středisko mu
pomáhala celá řada významných osobností, především slovenský architekt Dušan Jurkovič.
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravilo k tématu rozsáhlou výstavu.
V průběhu hlavní lázeňské sezony 2002 byla její část představena v luhačovických lázních v
hale Vincentky. Zde setkala s velkým zájmem návštěvníků.
Od soboty 7. září do 24. listopadu 2002 je výstava v rozšířené podobě prezentována na
zámku ve Zlíně. Výstava přibližuje prostřednictvím dobových fotografií a dokumentů
historii luhačovických lázní, léčebné metody, okolnosti vzniku založení akciové společnosti
v roce 1902 a počátky budování moderního lázeňství. Výstava v hlavních sálech zlínského
zámku je doplněna množstvím trojrozměrných exponátů, ilustrujících lázeňství na počátku
20. století. Mezi nimi nechybí ukázky secesních oděvů a módních doplňků, předměty
každodenního lázeňského života, cestovní potřeby, toaletní potřeby, ale i kolekce předmětů
z vybavení staré lázeňské lékárny a muzejní sbírka lázeňských pohárků. Vrcholem instalace

jsou restaurované soubory historického nábytku z počátku 20. století, pocházející
z původního vybavení Jurkovičova domu.
Výstavu doprovází obsažný katalog. Pro dětské návštěvníky připravilo muzeum pracovní
listy s omalovánkou nazvané „Jak se žilo v luhačovických lázních před 100 lety“, které
ilustroval akademický malíř Michal Zeman.
Výstavu „100 let moderního lázeňství“ doplňuje výstava historických místopisných
pohlednic „Srdečný pozdrav z Luhačovic“. Představuje výběr téměř tří set nejstarších
luhačovických dopisnic a pohlednic ze sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
- PhDr. B. Petráková-

Oživlý zámek
Zajímavý program pro děti připravili pracovníci DDM Luhačovice v sobotu 28. září.
Ukázky činnosti některých kroužků, vystoupení cvičených psů a to hlavní - každý si mohl
namalovat a vytvořit svůj kamínek pro štěstí. Všichni odcházeli se spokojeným úsměvem na
rtech, a to nejenom proto, že na zámku strávili příjemné odpoledne, ale zároveň že společně
pomohli DDM Český Krumlov, který byl postižen srpnovou povodní.

Mezinárodní všestranné zkoušky loveckých slídičů
Za zvuků mysliveckých znělek trubačů byl v sobotu 27. září zahájen v zámeckém
parku XX. Memoriál Mileny Štěrbové. Náročným výběrem bylo vybráno dvacet soutěžících
loveckých slídičů. Diváci mohli vidět nejlepší anglické kokršpaněly, anglické
špringršpaněly, welššpringršpaněly a německé křepeláky v náročném klání, které je
považováno za vrcholnou mezinárodní soutěž. Tento memoriál je nazván na památku
chovatelky Mileny Štěrbové
(1896 – 1964), která byla nadšenou propagátorkou použití loveckých španělů v myslivosti.
Tato chovatelka, uznávaná odbornice, napsala první českou příručku o loveckých španělech.
Psi, kteří se účastní zkoušek, musí být zapsáni v plemenných knihách, uznáni zdravými při
veterinární prohlídce.
Samotné zkoušky byly velmi náročné, posuzované odbornými rozhodčími. Systém
bodování podle zkušebního řádu pro všestranné zkoušky loveckých slídičů měl za úkol
stanovit toho skutečně nejlepšího ve všech disciplínách. Stejně jako na nás lidi i na naše
čtyřnohé miláčky měly vliv různé vnější vlivy a některým vyloženým šampiónům se
nedařilo. Prostě vítěz musí být ve všech disciplínách nejlepší. V Kladné - Žilín jsme mohli
vidět v disciplíně přinášení kachny z hluboké vody, jak po výstřelu vůdce vhodí rozhodčí
kachnu do vody (pes s vůdcem stojí tak, aby pes kachnu neviděl) a pes ji musí co nejdřív
přinést. Divácky atraktivní byly i dohledávky a přinášení pernaté zvěře, vlečky s pernatou i
srstnatou zvěří. Všechny disciplíny imitovaly skutečný lov, pro který jsou tito šampióni
vycvičeni. Ve velké konkurenci vynikajících psů nakonec zvítězil FINN SEYLES, vedený
JUDr. Bohumilem Hotařem ze Semil, který získal v soutěžích 490 bodů. Z dvaceti psů pět

některou z disciplín nezvládlo a ve zkouškách neobstálo.
Celá akce, která byla jistě obohacením společenského života našeho města a určitě
slouží k jeho další propagaci, byla zorganizována členy MS Luhačovice za pomoci myslivců
z Kladné - Žilín a dalších dobrovolníků a sponzorů.

Adopce na dálku
Projekt Arcidiecézní charity Praha Adopce na dálku pomáhá nejchudším dětem
v Indii, Litvě a Ugandě dosáhnout vzdělání a zlepšit jejich životní podmínky. Dárci
poskytují finance konkrétnímu dítěti, jsou s ním kontaktu a mohou sledovat jeho životní
osudy.
V Indii činí příspěvek na jedno adoptované dítě 4 900,- Kč ročně a z tohoto příspěvku se
hradí náklady na vzdělání a potřebnou zdravotní péči. V africké Ugandě je projekt zaměřen
na podporu sirotků a nejchudších dětí. Za umožnění návštěvy školy a zajištění nutné
lékařské péče jednomu dítěti zaplatí zájemce o tuto formu pomoci 7000,- Kč ročně. V Litvě
pomáhají dárci částkou 6 900,- Kč ročně nejenom dítěti, ale celé jeho rodině. To, že se
peníze dostanou skutečně potřebným, garantuje manželka velvyslance v Litvě paní M.
Voznicová. Litevské děti se mohou se svými adoptivními rodiči navzájem navštěvovat.
Mimo adopce konkrétních dětí financuje Arcidiecézní charita Praha projekty na odstranění
dětské práce, stavby škol, nemocnic a všude je potřeba prostředků ochotných dárců. Bližší
informace na adrese Arcidiecézní charita Praha, Projekt Adopce na dálku, Londýnská 44,
120 00 Praha 2.
e-mail: adopce@charita-adopce.cz.
Římskokatolická farnost Luhačovice a Pozlovice se zapojily do tohoto projektu
v roce 2001. Farnost Luhačovice podporuje litevského chlapce Thomase Egertase a
indickou holčičku Christianu Mary John Paul. Pozlovická farnost adoptovala indickou
holčičku Kulandai Therese Aruna Paul Raj.
Thomas Egertas má 16 let a žije ve městě Jurbarkas v Litvě. Má dva mladší sourozence,
dvojčata sestru Editu a bratra Edgarase. Maminka je sama, rozvedená a nezaměstnaná.
V rámci projektu adopce podporujeme celou jejich rodinu, která má velmi malý příjem a
žije v nedostatku.
Christiana Mary John Paul bude mít nyní v listopadu 8 let. Je z chudobné vesnice
Kodaikanal v Indii. Díky našemu finančnímu příspěvku může navštěvovat základní školu
v Domově lásky svatého Xavera v Shenbaganuru v Indii. Z našeho ročního příspěvku 4

900,- Kč má poskytnuto navíc jídlo 3 x denně, školní stejnokroj, studijní materiál a
hygienické potřeby. Se školou máme pravidelný písemný kontakt, takže víme, že nyní
navštěvuje 3. třídu základní školy, učí se dobře a chtěla by být zdravotní sestrou.
Kulandai Therese Aruna Paul Raj měla letos v únoru 10 let. Navštěvuje rovněž školu
svatého Xavera a také se učí velmi dobře. Chtěla by být rovněž zdravotní sestrou. Ředitel
školy svatého Xavera páter A. Luise nám popsal oblast v Indii, kde žijí a studují tato dvě
děvčata:
„Žijeme v Shenbaganuru v pohoří Kodaikanal, v nadmořské výšce 2500 m n. m. Je zde
poměrně chladno, v zimě průměrně 7° C a v létě kolem 20° C. V dětském Domově lásky
svatého Xavera žije asi 361 dětí. Tyto děti jsou z okolí asi 50 horských vesnic v pohoří
Kodaikanalu. Jsou podle svého původu zařazeny do kast a kmenů. Jsou bez prostředků,
z velmi chudých rodin, některé jsou repatriované z Cejlonu. Některé z nich nemají žádné
dopravní spojení do své vesnice, v některých vesnicích není elektřina. Rodiče se snaží
postupně umožnit vzdělání svým dětem. To vše jsme schopni dělat jen díky vaší štědrosti.
Jsme vám vděčni za Vaši pomoc a obětavost. Jsme si jisti, že tyto děti budou mít lepší
budoucnost díky Vaší pomoci“.
Zájemci o další pomoc těmto dětem a o adopci dalších dětí z Litvy, Indie a Ugandy se
mohou informovat na Farním úřadě v Luhačovicích.
- Farní úřad -

PODZIM V GÁBORCE
Za našich klukovských let před více než půlstoletím byla Gáborka divokým romantickým
místem pod Obětovou. Dnes je Gáborka potůček technicky upravený kamenitými jezy.
Potůček rozděluje svým údolím vyšší Obětovou a nižší Velkou Kamennou. Vyjdeme přes
lázeňský park po pravé straně Horní Olšavy kolem Japonské zahrádky. Přejdeme vozovku
na Pozlovice a půjdeme kolem Slunečních lázní směrem k přehradě. Asi po 250 m přejdeme
přes most na protější stranu. Kousek půjdeme po cestě na Zlín a Slavičín až k trojúhelníku
„Pozor, lesní zvěř“ a na cestě po pravé straně zabočíme do lesa. Přivítají nás statné, zdravě
rostoucí smrky a vrbina obecná, která si potrpí na půdu s dostatkem vláhy. Po cestě nahoru
do kopce si pozorný turista všimne hlubokých roklí a strží. Podél cesty rostou vlhkomilné
karbince - jedovaté i léčivé rostliny. Listy má často pokousané od malých broučků
listohlodů.
Nechybí všudypřítomné kopřivy a ostřice.
Žloutnou listy vyšší netýkavky obecné i obtížného plevele netýkavky malokvěté, kterou
spálí první podzimní holomráz. Netýkavky doslova vystřelují svá drobná semínka jako
projektily do okolí. Zato semínka kuklíku jsou opatřena miniaturními háčky nebo chlupaté
nažky čarovníku se snadno přichytí na kalhoty a můžeme čistit. Nechybí ani obtížné plevele
krabilice aromatické a příbuzná bršlice kozí noha. Podzimní zbarvení listů dostává řídce
rostoucí konvalinka vonná a její příbuzný nizounký pstroček dvoulistý, skromná kytička
lesních stínů. Po cestě mezi kamením roste nízký černohlávek obecný, kdysi léčivá bylinka
našich prababiček. Hluboký stín lesa miluje šťavel kyselý, obsahuje kyselinu, která po něm

dostala i své jméno. I když je říjen, tvoří krásné koberečky svěže zelených listů.
Mohutné trouchnivějící pařezy, svědectví mohutných lesních velikánů, jsou bohatě porostlé
dřevními houbami z příbuzenstva chorošů, které bojují s mechy a lišejníky o životní prostor.
Ještě počátkem října se zde vyskytuje rozmáčená prudce jedovatá bílá muchomůrka jízlivá.
Její záměna za bedly nebo žampióny by mohla mít nešťastné následky. Méně jedovatá je
hořká holubinka vrhavka s červeným kloboučkem. Hezky vypadá v porostu mechů.
Podobně hezké na pohled jsou pavučince, které jsou většinou jedovaté, zvláště pavučinec
plyšový.
V letošním mokrém podzimu bohatě obrůstá pařezy třepenitka svazčitá, její kloboučky
lákají ke sběru, ale naštěstí jsou protivně hořké. Mezi mechem prorůstají na dlouhých
stopkách štíhlé lakovky. Jsou jedlé, ale pro svou drobnost a nevýraznou chuť houbaři
přehlížené.
Abychom se nemuseli vracet stejnou cestou, můžeme nahoře přejít potůček Gáborky a
narazíme na modrou značku třetí trasy směrem zpět. Na protější straně mezi stromy na
Jestřabí jako dominanta vystupuje komín lázeňské teplárny. Kousek pod námi bude
nešťastné místo Barrandov, kde před 57 lety došlo k tragedii. V dáli po cestě jsou výhledy
na Komonec, Starý Světlov, blíže se červenají střechy Řetechova a Podhradí. Jen kousek
naproti se žlutá střecha rázovité vily Kancnýřky a modrá stavba Miramonti (dříve Lesní
hotel). Kousek za plnírnou můžeme vyjít do rušného silničního provozu. Údolí Gáborky je
ještě poměrně zachovalé místo přírody, za slunečného počasí vyniká barevnost podzimního
listí.
- Alois Šimšalík -

S Luhačovickými novinami na vycházce
Obětová
Dnešní prakticky neomezené možnosti cestování nám umožňují navštívit mnohé exotické
země a kraje, ale známe všichni svoje nejbližší okolí? Na zimní večery jsme pro vás
připravili cyklus o zajímavých místech v Luhačovicích o okolí. V tomto čísle se vydáme na
horu Obětovou, kterou najdete nad přehradou směrem na Petrůvku, a vystoupáme do výšky
511 m.
Svoje putování začneme u pramene Aloiska. Po červené značce budeme pomalu stoupat až
k TIM U kamenného kříže. Podle pověsti na tomto místě tragicky zahynula mladá dívka.
Červeně značená cesta (souběžná se značeným Jurkovičovým okruhem) pokračuje až TIM
Ještí, která má své jméno podle nedaleké osady. A naše cesta pokračuje přes TIM Pod
Obětovou až k TIM Obětová hora (509 m), vlastní vrchol nalezneme až u kamenné
pyramidy o tři metry výše. Obětová - již samotný název v sobě skrývá něco mystického,
podle pověstí zde rostl obrovský dub a pod ním naši předkové obětovali bohům. Při kácení
stromů se zde nalezlo mnoho popele a vypálené hlíny. V současné době je vrchol mohutně
zalesněn, proto z něj není výhled do okolí. Před válkou zde byl triangulační bod, z něhož byl

velmi pěkný výhled do širokého okolí. Počátkem 20. století byl vypracován arch.
Skopalíkem projekt na rozhlednu, k vlastní realizaci však zřejmě z finančních důvodů nikdy
nedošlo.
Zpáteční cestou se můžeme vydat po Jurkovičově okruhu kolem převaděče mobilních
telefonů a sestupujeme k TIM Pod Obětovou a pomalu sejdeme dolů k přehradě.
Svoji cestu nebudeme plánovat na večerní hodiny. V té době se dějí na Obětové opravdu
divné věci. Zemřelý hrabě Serenyi, který podvodným způsobem získal od představitelů obce
obecní pozemky, jezdí za podivného kvílení po hoře v černém kočáře taženém bělouši.
Pozor na to, abyste při své cestě nepotkali některého z černokněžníků, kteří vlastnili zlaté
klíče od pokladů ukrytých v hoře. Poklady jsou zlaté a sedí na nich kohout, stříbrné, jež
hlídá kachna, a solné hlídané husou. Pokud naleznete osamělý kámen, zjistěte, zda není
slaný, a začněte pod ním kopat. Možná najdete sůl stejně jako ovčák, který začal u slaného
kamene kopat a našel sůl. Svůj nález však podle legendy zaplatil životem, neboť vrchnost
nechtěla, aby se o soli někdo další dozvěděl.
Tajemného zeleného hada (údajně kysličník uhličitý), který vylezl z kamene, pod kterým
to podivně bublalo, se zalekli Tataři, kteří utíkali z Hostýna. A na závěr vás musím varovat
před prohlubněmi, které vedou do nitra hory. V dávných dobách se zde ztratil ovčák i se
stádem, který se objevil až po dlouhé době v Nevšové, z otřesného zážitku zešílel a stále
vyprávěl o obrovských solných sloupech v nitru hory.
Potůček protékající okolím Obětové se nazývá Gáborka, dříve tímto údolím vedla stará
obchodní cesta. V údolí Gáborky rostou modré květy hořce velkokvětého, a pokud budete
mít štěstí, uvidíte i černožluté mloky obývající zdejší bahnitá místa. V této oblasti byla vždy
dobrá voda a jeden neléčivý pramen (Gabrielka) byl přiveden do kašny v lázních. Málokdo
z nás ví , že první systém kaskádovitých staveb, které sloužily k jímání vody do studny za
lázeňskými garážemi a jejímu následnému využití v lázních projektoval D. Jurkovič.
A pozor - dokonce zde byli v roce 1923 zastřeleni dva medvědi. Jeden lázeňský lékař je
přivezl ze Sibiře. Když začali být nebezpeční, byli odvezeni do údolí Gáborky a zastřeleni.
Okraj tohoto údolí byl také dějištěm pověstných divadel v přírodě.
Přejeme vám příjemnou cestu obohacenou o nové zážitky z poznání našeho kraje.

KRONIKA
(1923 – 1924)
Zdejší lázně zažily velkou návštěvu presidenta T. G. Masaryka. V 21 hodin zazářil
Smetanův dům záplavou žárovek a na protějším břehu od pošty až k mostu před Jestřabím
objevil se mohutný pás světel v národních barvách. Do vzduchu létaly rakety. Slavnost byla
ukončena rozsvícením písmen TGM nad Lázeňským náměstím. 27. června 1924 si Masaryk
prohlédl lázeňské domy, muzeum, inhalatorium a stavbu přehrady, kde rozmlouval
s dělníky.Po obědě odjel Masaryk z města.
Dne 26. března zemřel Emanuel Vepřek, lázeňský restauratér, starosta obce. Měl zásluhu na
zlepšení vzhledu obce a zlepšení obecního hospodářství.
Volby do obecního zastupitelstva byly vykonány 16. září 1923 v budově měšťanské školy.
Celkem bylo odevzdáno osm kandidátních listin. Celkem bylo odevzdáno 930 hlasů.
Kandidátka lidová 259 hlasů - 7 mandátů, pracujícího lidu 196 - 5 mandátů, živnostensko
středostavovská 180 - 5 mandátů, národní demokracie 79 - 2 mandáty, agrární 62 - 2
mandáty, majitelů domů 58 - 1 mandát, hospodářská 53 - 1 mandát, válečných poškozenců
41 - 1 mandát. Celkem 24 mandátů.

VZPOMÍNKA
Kdo v srdci žije, není zapomenut.
Dne 28. listopadu vzpomeneme 5. výročí úmrtí
Zdeňka Staška.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcera Hana s rodinou, syn Pavel
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.
VZPOMÍNKA
Dne 28. listopadu 2002 tomu bude 5 let, co nás navždy opustil naše drahá maminka, paní
Vlastimila Karlovská.
Děkujeme všem, kteří jí společně s námi věnují tichou vzpomínku.
Dcery Pavla a Vlastimila s rodinami

Klíč ke spokojenosti
Představa, že děti nejraději nedělají nic, je mylná. Často slyšíme z úst dospělých „Ta dnešní
mládež…“ Pamatuji si dobu, kdy i o nás kolovaly tyto názory, stačilo natrefit na pár
shozených popelnic. Nebo věta „Mě táta mlátil a taky jsem to vydržel“. Je to opravdu
nejlepší důvod proč tlouct vlastní děti. Často se děti oceňují dobrými a špatnými známkami,
pochvalou nebo trestem.
Opravdu stojíme o to vychovat z dětí dospělého, který se chová odpovědně a čestně
výhradně tehdy, když si je jist, že dostane odměnu nebo bude tvrdě potrestán? Že ne?
Že život je složitější a že za každým rohem nemůže stát učitel, vychovatel – policajt se
známkovacím notesem a červenou propiskou? Děti nepotřebujeme vychovávat ke kázni ve
smyslu poslušnosti, ale k osobní odpovědnosti a dodržování pravidel, na kterých jsme se
spolu s ostatními, tedy i s dětmi dohodli.
Volnočasové aktivity v zámku jsou založeny na tom nejpodstatnějším – vztahu vychovatele
a dítěte v pozitivní atmosféře, kolektivu nadšených a usměvavých lidí v příjemném
prostředí, které den za dnem je stále útulnější. Jsme centrem volného času pro všechny. Kdo
vejde, odchází většinou spokojen. Naše nabídka zájmových kroužků a aktivit, to je „Klíč ke
spokojenosti“.
Na dosud volná místa v zájmových kroužcích se můžete informovat.
Dům dětí a mládeže, Luhačovice, okres Zlín, Zámek 76, 763 26 Luhačovice
telefon 577 131 686, e-mail :ddmluh@zlinedu.cz, www.ddmluh.zlinedu.cz

Zahrádkáři hodnotili
Je již známou tradicí, že zahrádkáři ZO ČZS Luhačovice každoročně hodnotí zahrádky,
předzahrádky, balkóny a zahrádkové osady v rámci soutěže „Rozkvetlá ulice.“
Komise provádějící hodnocení má nelehký úkol. Vyhodnotit nejhezčí zahrádky v ulicích
našeho lázeňského města. Přesto komise rozhodla a vybrala ty nejlepší.
Zahrádkáři zároveň děkují všem občanům za upravené okolí svých domů a zahrádek,
předzahrádek a balkonů, čímž připívají k pěknému vzhledu našeho lázeňského města.
Hodnocení
Zahrádky předzahrádky, balkony

Hodnotící komice ZO ČZS –

Ulice
Branka
V Cihelně
J. Černíka
Hradisko
Hrazanská
Krátká
Kamenná
Kuželova
Komenského
Lesní
Lipová
Lužné
Ludkovická
L. Janáčka
Holubyho
Masarykova
Mlýnská
Nádražní
Pod Kamennou
Rumunská
Slunná
Stráň
A. Slavíčka
Solné
Školní
Úprkova
Újezda
V Drahách
Výsluní
A. Václavíka
Zatloukalova

Červenkovi, Juřičkovi
Kohoutkovi, Vavrysovi
Moosovi, Semelovi
Fialovi, Janíkovi
Šimíkovi, Vavrysovi
Máčalíkovi, Zichovi
Hubáčkovi, Nohávkovi, Antonovičovi
Koneční, Olejníkovi
Krajíčkovi, Záhorovští
Jánští, Koneční
Kuční
celá ulice
Příkazští, Měchovi, Netíkovi
Šátkovi
Strahov
Vymětalovi, č. p. 54
Šohajovi
Zdražilovi
Johnovi, vila Alfa
Dostálkovi, Máčkovi, Bonkovi
Mackovi, Škrabalovi, Pláškovi
Boráňovi, Štouračovi
Jordánovi, Mikuličkovi
Novákovi, Vaculovi, Pláškovi
Vébrovi, Gajdošovi, F. Semela
Drndovi, Žáčkovi
Koneční, Kolářovi
Mikovi
Šimoníkovi
Šůstkovi, Procházkovi
Pančochovi

Zahradní osady
Štěpnice
U hřbitova
Vinohrádek
Lesní
Hájek I

Kročovi
Švachová
Kobierští
Vrbovi
Jelínkovi

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítáme nové „občánky“:
Magdalénu Pryglovou, Luhačovice 924
Tomáše Šarouna, Luhačovice 740
Davida Rumana, Luhačovice 221
Kryštofa Martince, Luhačovice 603
Petra Hlaďáka, Luhačovice 90
Robina Jonáše, Polichno 66
Rodičům srdečně blahopřejeme!
Výročí narození:
Miloslav Lukeš
Ludmila Kovaříková
Ludmila Semelová
Ferdinand Šůstek
Marie Mahdalová
Olga Mislerová
František Mahdal

Luhačovice 635
Luhačovice 719
Luhačovice 245
Luhačovice 380
Luhačovice 326
Luhačovice 768
Luhačovice 326

87 let
92 let
80 let
88 let
86 let
80 let
89 let

Přejeme hodně zdraví, svěžesti a pohody do dalších let!
Zlatá svatba – 50 let
22.11. Vajdík František a Ludmila, Kladná Žilín 42
29.11. Pták František a Františka, Luhačovice 636
Srdečně blahopřejeme!
Úmrtí:
Marie Haklová Luhačovice 986
89 let
Jan Kadleček
Luhačovice 54
61 let
Marie Brožová
Luhačovice 440
67 let
Božena Ondrová
Luhačovice 380
74 let
Slavomír Černocký Luhačovice 413
78 let
Marie Matulová
Kladná Žilín 53
91 let
Eliška Mlčková
Luhačovice 31
73 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 s dostatečným předstihem. Noviny
vycházejí první pracovní den v měsíci, redakční uzávěrka bývá vždy v polovině předešlého
měsíce.

Město Luhačovice a MěDk Elektra zvou všechny seniory na tradiční VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
Ve středu 4. 12. v sále Rondo
O dobrou zábavu se postará Jožka Černý s cimbálovou muzikou

