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Živý betlém se konal
už po dvacáté

Vážení spoluobčané,
Vkročili jsme do nového roku 2018.
Magická osmička na konci letopočtu s sebou přináší připomínku řady
historických událostí, z nichž nejvýznamnější je vznik samostatného
československého státu. Před sto lety,
28. října 1918, zástupci Národního výboru československého zveřejnili provolání o vzniku Československa a vydali zákon o zřízení Československého
státu. Na připomínku této významné
události se v celé naší republice budou konat kulturně společenské akce
a nejinak tomu bude i v našem lázeňském městě. Mottem veřejných akcí
bude po celý rok 2018 česko-slovenská vzájemnost.
V našem městě si budeme připomínat ještě další významné stoleté výročí
– založení muzea. K připomenutí této
události se připravují rovněž zajímavé
akce, prezentace, tematické výstavy.
Rok 2018 je rovněž rokem volebním. Hned v lednu nás čeká výběr jednoho z devíti kandidátů na prezidenta republiky, na podzim pak volby do
obecních zastupitelstev.

Vážení občané,
aniž si to uvědomujeme, po celý náš
život jsme svědky a účastníky historických událostí. Tuto myšlenku jsem četla v životopisné knize o Agátě Christie.
Když se zamyslíme nad tím, z čeho se
skládá obyčejný den, jak uplynul měsíc, rok, zdá se, že až tolik významných
věcí se v našem okolí neudálo. Dny se
skládají z běžných věcí, sledujeme, jak
se postupně město rozrůstá, opravuje, zvelebuje, události ve světě se postupně vyvíjejí, až vygradují do revoluce, převratu, změny uspořádání. Drtivá
většina věcí i událostí postupně roste, nezrodí se přes noc, abychom jimi
byli fascinováni, takže nemáme pocit,
že bychom byli účastníky něčeho „velkého“. Až s odstupem času je událost
zapsána do časové osy historie a je jí
přiřazen význam. A tak, aniž si to uvědomujeme, bude se vzpomínat například to, jak se v našem městě rekonstruovala pěší zóna – ulice dr. Veselého, po
které budou chodit naši potomci možná ještě dalších sto let, nebo vystavěn
kostel, sportovní centrum, plovárna…

Vážení spoluobčané,
uvědomujme si, co se kolem
nás děje, a dívejme se na věci kolem sebe! Choďme s otevřenýma
očima, vnímejme i ty druhé, kteří žijí vedle nás. Vnímejme i to, že
žijeme v blahobytu, většina z nás
nemá existenční problémy. V našem státě máme zavedený silný
sociální a zdravotní systém. Potvrdí to zejména ti, kteří strávili určitý
čas v zahraničí. Radujme se z toho,
co máme, dokud to máme. Jedna
z nejhorších chorob je závist, nejsou na ni léky, nejde vyležet, ničí
a bývá nakažlivá.
Přejeme Vám tedy do nového
roku hodně zdraví, síly k uskutečnění snů a novoročních plánů. Aby
každý Váš den byl naplněný, radostný a Vaše rozhodnutí ta správná.

Krásný rok 2018 Vám přejí
Marie Semelová a Radomil Kop

Již podvacáté se lidé mohli během
vánočních svátků těšit z živého betléma
před luhačovickým kostelem. Při akci nechyběli představitelé svaté rodiny, pastevců, chudého lidu, římských žoldnéřů,
ale třeba ani živé ovečky u jesliček.
Tentokrát se konal živý betlém
25. prosince a kromě obvyklého představení připomínajícího příchod malého
Spasitele na svět, si lidé mohli užít i jedno
nevšední setkání. Ještě před samotným
sehráním vánočního příběhu se publiku
u kostela představila totiž většina předchozích představitelů Ježíška z uplynulých ročníků. Zajímavé je, že hodně
z nich tvořily dívky a párkrát, jak zaznělo, když byl vánoční příběh Ježíška připomínán jako pásmo nacvičené folklorním
souborem, zastala místo Ježíška dokonce pouze neživá hračka - panenka. To letos opravdové miminko při představení o zrození Ježíška nechybělo. Malého
Spasitele tentokrát představoval chlapec, konkrétně čtyřměsíční Matouš Kohoutek, syn manželů Šimona a Lucie Kohoutkových z Luhačovic. Dal nám vědět
Martin Gajdůšek, který to tu trošku organizuje, nechali jsme si chvilku na rozmyšlenou, ale pak jsme do toho šli," poznamenal k tomu, jak došlo k účasti rodiny
na živém betlému Šimon Kohoutek, který přijal roli Josefa. Jeho manželka Lucie se tak ujala role biblické Marie, což
rozhodně nebrala na lehkou váhu. „No,
je to zodpovědná funkce. Jsem trochu
nervózní, ale doufám, že to dobře dopadne a Ježíšek nebude moc plakat,"
sdělila před začátkem představení Lucie
Kohoutková. Ani bez trošky toho miminkovského pláče se sice letos představení
neobešlo, ale malý chlapeček v roli Spasitele se záhy utišil a vše se také tentokrát
krásně vydařilo.
A ovlivní třeba život člověka nějak,
že se jako malý účastnil živého betléma
v roli Ježíška? Že to může mít svůj dopad,
naznačila první z představitelek luhačovického Ježíška, dnes už dospělá Eliška Skovajsová z Kladné Žilína. Dnes tato
někdejší představitelka Ježíška studuje
v Olomouci lékařskou fakultu. Svou roli
ve vánočním příběhu si prý pravidelně
připomíná. Samozřejmě si na to já sama
nepamatuju, ale každý rok, když je živý
betlém, díváme se na staré fotky a připomínáme si to. Jsem vděčná za tu šanci, že
jsem tu mohla být první Ježíšek. Člověk
si to uvědomuje hlavně právě o Vánocích. Mám takový krásný pocit, že jsem
mohla být součástí té scénky, a i ten příběh je i pro mě stále moc poučný," poznamenala Skovajsová.
Nikola Synek
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ
Mikuláš také letos ve sportovním centru potěšil děti
Vystoupení dětí z různých tanečních a pohybových kroužků zahájilo jako obvykle oblíbený mikulášský sportovní den,
který v neděli 3. prosince uspořádal v hale Sportovního centra
Radostova luhačovický dům dětí
a mládeže. Účastníky pozdravil také místostarosta města Radomil Kop a na akci samozřejmě
nechyběli ani Mikuláš, anděl i jeden dosti neposedný čert. Pro
děti byl připravený jako obvykle program plný soutěží. Skákalo se v pytli, běhalo se s kotlíky,
ve kterých se přenášely brambory, jezdilo se na vesmírných vozidlech. Vyrobit si návštěvníci akce
mohli také papírového čertíka na

Štědrovečerní běh Zahradní čtvrtí

Tradičního, již 29. ročníku štědrovečerního běhu Zahradní čtvrtí se 24.
prosince zúčastnilo 113 závodníků.
V kategorii 0–6 let běželo 20 dětí, na
prvním místě doběhl Jan Smutný před
druhým Marianem Michálkem a třetím
Tomášem Pilkou. Z dívek byla nejlepší Emilie Slámová, druhá Kristýna Máčalová a třetí doběhla Viktorie Stackeová. Mezi staršími dětmi (7–9 let) z 18
běžců zvítězil Štěpán Plášek, druhý byl
Jakub Linhart a třetí Lukáš Plášek. V kategorii dívek zvítězila Sabina Michálková, druhá doběhla Klára Sedláčková
a třetí byla Julie Slámová. Před hlavním
závodem dospělých ještě následoval

špejli jako vánoční dekoraci. Příchozí se mohli na místě také nechat vyfotit na čertovském zátiší a vytištěné foto si pak odnést
domů. Kdo z dětí prošel úspěšně
všemi kontrolami soutěže a odevzdal kartičku dokládající splnění
všech stanovišť, na toho už čekala odměna v podobě sladkosti, ale
i ovoce od mikulášské družiny. Mikuláše a jeho doprovod bylo potřeba nejprve potěšit básničkou
či písničkou, což ale pro děti obvykle nebyl problém, i když některé menší měly z přítomného
čerta ještě trochu obavu, jak to
tak bývá…
Nikola Synek

Vánoční jarmark navodil sváteční
atmosféru

souboj dívek a chlapců ve věku 10–14
let, kterých se do závodu přihlásilo 13.
Nejlepší Petr Kment byl v cíli následován druhým Janem Chromým a třetím
Šimonem Slámou, z dívek byla nejlepší
Karolina Chromá, druhá doběhla Adéla
Pišová a třetí Agáta Křenková. V napjatě
očekávaném souboji 37 mužů a 25 žen
zvítězil Vojtěch Sýkora, na druhém místě doběhl Libor Černocký a třetí místo
vybojoval Štěpán Mudrák. První ženou
v cíli byla Magda Janková následována druhou Barbarou Vavrysovou a třetí
Zuzanou Saňákovou.
Nikola Synek

Spousta krásných vánočně laděných písní a koled, ale třeba
i správná dětská koulovačka nechyběly na letošním Vánočním
jarmarku, který se konal 1. prosince na náměstí před luhačovickou
radnicí. Stovky lidí si na něj během celého dne přišly vychutnat
příjemnou předvánoční atmosféru a užít si bohatý program. Ten se
v takové šíři mohl uskutečnit také
díky tomu, že konání tohoto ročníku finančně podpořila Skupina
ČEZ. Nejen že bylo na jarmarku
možné zakoupit mnohé řemeslné výrobky nebo si pošmáknout
na různých dobrotách včetně zabijačkových specialit. Návštěvníci mohli vidět při práci studenty kovářství, obdivovat zvířata,
o která se stará Stanice ochrany
fauny z Hluku, a samozřejmě nechyběl vánoční punč ani tradiční
starostenský čaj, který zástupci
města podávali lidem spolu s organizací Korunka Luhačovice, na
jejíž dobročinné aktivity pak putoval výtěžek z dobrovolných
příspěvků za chutný hřejivý nápoj. Nechyběla samozřejmě také

spousta živé hudby. Dodpoledne i odpoledne se představil soubor Wild Sticks z Českých Budějovic, který používá různé zajímavé
bicí nástroje, například také zvonkohru nebo vibrafon. Soubor se
sice specializuje na bubenické
show, ale tentokrát s sebou přivezl také baskytaristu, violoncellistku a houslistku a zpěváky
Zuzanu Benešovou a Pavla Müllera. V krásném podání tak zazněla řada vánočně laděných písní,
mimo jiné například skladba All
I want for Christmas is You, známou také z vánočně laděného filmu Láska nebeská (Love actually).
Odpoledne, už za přibývající tmy,
zazpíval řadu krásných vánočních písní a koled, to už výhradně
v češtině, pěvecký sbor Janáček.
Z balkonu radnice pak zahráli koledy trubači luhačovické ZUŠky.
Nechybělo přání starostky
a místostarosty občanům a samozřejmě rozsvícení vánočního stromu a bohatý ohňostroj, který jako
obvykle luhačovický Vánoční jarmark zakončil.
Nikola Synek

Adventní benefiční koncert Charity Luhačovice aneb tradice, která pomáhá
Předvánoční čas je nejen časem přípravy na Vánoce, ale také
časem štědrosti a benefice. Díky
ochotě místních zpěváků, hudebníků a podpoře farnosti jsme tak
již po desáté mohli v kostele svaté Rodiny 5. prosince zprostředkovat adventní atmosféru. Většina
interpretů účinkujících na letošním jubilejním benefičním koncertu nám dotvářela předvánoční
atmosféru koncertů v předchozích
deseti letech.
Skvělou adventní atmosféru nám
letos pomohli vytvořit žáci a pedagogové hudebního oboru ZUŠ Luhačovice, pěvecký sbor JANÁČEK Luhačovice, folklorní soubor LELUJA

Provodov. Novinkou letošního roku
byla se svým sólovým zpěvem Karolína Anna Kuželová.
Dle zaplněných míst v kostele soudíme, že byla účast z řad rodinných
příslušníků a návštěvníků koncertu
hojná. To se také projevilo na výtěžku z dobrovolného vstupného, který činí 8 291 Kč. Tuto částku chceme
použít na nákup nového sociálního
automobilu pro Charitu Luhačovice,
která zajišťuje péči o seniory a zdravotně postižené. Mezi společnosti, které nás svým finančním darem
při koupi automobilu podpořily, patří: Zálesí, a. s., Vincentka, a. s., P & L,
spol. s r. o., z Biskupic, Kalada Luhačovice, společnost VAVRYS CZ, s. r.

o., obec Sehradice a další anonymní
dárci. Mnohokrát děkujeme.
Jak na začátku benefičního koncertu shrnula ředitelka Charity Luhačovice Mgr. Lenka Semelová: „Tato
tradice pomohla za deset let shromáždit více než 200 000 Kč pro pomoc sociálním službám i konkrétním lidem.
Z vybraných finančních prostředků jsme během deseti let zakoupili elektrickou postel, další zdravotní
pomůcky, vybavení keramické dílny, spolufinancovali jsme vybavení
i provoz pečovatelské služby i denního stacionáře.
Pořád je co zlepšovat, ale já mám
největší radost z toho, že vše se může

dít právě díky Vám. Každý se může
zapojit a podílet se na pomoci zdejším potřebným lidem a tento pocit
sounáležitosti k místu, kam člověk
patří, je podle mě k nezaplacení.“
Děkujeme všem dobrovolným
účinkujícím, dále dobrovolníkům,
kteří pomáhali s organizací koncertu, a reprezentantovi ČR v alpském
lyžování zrakově postižených sportovců Patriku Hetmerovi za podporu
s kampaní na pomoc s koupí nového sociálního automobilu. Děkujeme také otci Hubertu Wójcikovi za
možnost uskutečnit opět benefiční koncert v prostorách kostela svaté Rodiny.
Anna Martincová
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zprávy z radnice
Zprávy z 21. schůze Rady města Luhačovice konané 15. 11. 2017
RML schválila:
• rozpočet Mateřské školy Luhačovice na rok 2018;
• střednědobý výhled Mateřské
školy Luhačovice na roky 2019–
2020;
• rozpočet Základní školy Luhačovice na rok 2018;
• střednědobý výhled Základní
školy Luhačovice na roky 20192020;
• rozpočet Domu dětí a mládeže
Luhačovice na rok 2018;
• střednědobý výhled Domu dětí
a mládeže Luhačovice na roky
2019–2020;
• rozpočet Městského domu kultury Elektra Luhačovice na rok 2018;
• střednědobý výhled Městského
domu kultury Elektra Luhačovice
na roky 2019–2020;
• rozpočet Sportovního centra Radostova Luhačovice na rok 2018;

•
•

•
•
•
•

střednědobý výhled Sportovního
centra Radostova Luhačovice na
roky 2019–2020;
použití finančních prostředků
fondu investic Sportovního centra Radostova Luhačovice, příspěvkové organizace, ve výši cca
50 000 Kč na zpracování projektu „tribuna v části travnatého hřiště“ a cca 30 000 Kč na zpracování
projektu na realizaci WC v objektu městské plovárny vedle sauny;
rozpočet Technických služeb Luhačovice na rok 2018;
střednědobý výhled Technických
služeb Luhačovice na roky 20192020;
finanční dar ve výši 1 000 Kč Sociálním službám Vsetín na poskytování sociálních služeb osobám
s celoročním pobytem;
finanční dar ve výši 2 000 Kč spolku Babybox pro odložené děti

•
•

•
•

– STATIM, z. s., Praha 10 – Hájek,
na pořízení nového babyboxu
umístěného v Krajské nemocnici
Tomáše Bati ve Zlíně;
zveřejnění záměru města nabýt
do vlastnictví koupí část pozemku parc. č. 1864/3 o výměře cca
200 m2;
uzavření Dohody o společném
postupu přípravy a realizace stavby „Silnice II/496: Luhačovice, ulice Hradisko“ č. 1214/17 mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje,
příspěvkovou organizací, a městem Luhačovice;
uzavření Městské knihovny Luhačovice v termínu 28. 12. – 29. 12.
2017;
připojení se k „Prohlášení zástupců obcí a dobrovolných svazků
obcí k zákonu č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, ve znění zákona
č. 14/2017 Sb.“ ze dne 26. 10. 2017,
iniciovanému
Dobrovolným

•

svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko;
účast Mgr. Romana Leblocha na
konferenci Sdružení lázeňských
míst Čech, Moravy a Slezska, která se koná 23.–24. 11. 2017 ve Velkých Losinách.

RML neschválila:
• finanční dar spolku Rodinné centrum Kroměříž.
RML rozhodla:
• o poskytnutí individuální dotace fyzickým nebo právnickým
osobám na rok 2018 a schválila uzavření veřejnoprávních
smluv o poskytnutí individuální
dotace dle vzoru veřejnoprávní
smlouvy;
• o neposkytnutí individuální dotace na rok 2018 žadateli Linka
bezpečí, z. s., Praha 8 – Bohnice.

Zprávy z 22. schůze Rady města Luhačovice konané 29. 11. 2017
RML schválila:
• navýšení neinvestičního příspěvku Mateřské školy Luhačovice,
příspěvkové organizace, v roce
2017 o 11 000 Kč;
• prominutí nájmu pro Dům dětí
a mládeže Luhačovice za malý
a velký sál Sportovního centra Radostova Luhačovice při akci Mikulášský den, konané 3. 12. 2017;
• navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2017 Základní školy Luhačovice, příspěvkové organizace, o 90 000 Kč;
• přesun neinvestičního příspěvku
ve výši 9 000 Kč v roce 2017 z rozpočtu Městského domu kultury
Elektra Luhačovice na organizaci
Základní škola Luhačovice v souvislosti s akcí Otevírání pramenů
2017;
• uzavření Dodatku k nájemní
smlouvě z 29. 10. 2010 uzavřené

•

•

se Sportovním centrem Radostova Luhačovice, předmětem kterého bude, že technické zhodnocení hrazené nájemcem může
odepisovat nájemce, pokud není
vstupní cena u pronajímatele zvýšena o tyto výdaje;
uzavření nájemní smlouvy na
užívání bytu 2+1 o celkové výměře 57 m2 s příslušenstvím v
1. nadzemním podlaží v domě
Strahov, Holubyho č. p. 383 v Luhačovicích, za podmínky uzavření pracovní smlouvy se správcem
objektu Technickými službami
Luhačovice, příspěvkovou organizací, předmětem které bude
úklid společných prostor domu
a domovnictví, na dobu určitou
od 1. 12. 2017 po dobu výkonu
této pracovní činnosti s paní J. T.;
zveřejnění záměru města směnit
část pozemku parc. č. 2151 k. ú.

•
•
•

Řetechov o výměře 75 m2 v majetku města za část pozemku parc.
č. 1098/1 k. ú. Řetechov o výměře
70 m2 v majetku paní R. P.;
vyplacení pololetních odměn ředitelům příspěvkových organizací a ředitelce organizační složky
Městská knihovna Luhačovice;
uzavření Domu dětí a mládeže
v termínu 18. 12. 2017 – 2. 1. 2018;
uzavření Mateřské školy Luhačovice v době vánočních prázdnin
27. 12. – 29. 12. 2017 a omezení
provozu zařízení na jednu třídu
2. 1. 2018.

RML vzala na vědomí:
• informace o zrušení nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev a o novém nařízení vlády o výši odměn
členů zastupitelstev ÚSC a doporučuje zastupitelstvu města

•
•

nezvyšovat a zachovat současnou výši odměn po celé volební
období;
rozpočet města Luhačovice na
rok 2018;
střednědobý výhled města Luhačovice na roky 2019–2022.

RML neschválila:
• poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu města Luhačovice na
likvidaci průsakových odpadních
vod ze skládky odpadů Slavičín.
RML rozhodla:
• o poskytnutí individuální dotace ve výši 10 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Luhačovice na činnost mladých hasičů v roce 2018
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace.

Zprávy z 23. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice, které se konalo 14. 12. 2017
ZML schválilo:
• změnu počtu členů finančního
výboru ze 7 na 5 pro zbytek volebního období 2014–2018;
• uzavření Smlouvy o poskytování
služeb při zpracování podkladů
pro rozhodnutí o řešení budoucích prostor pro fungování ZUŠ
Luhačovice, DDM Luhačovice
a ZŠ Luhačovice s Luhačovským
Zálesím, o. p., a pověřilo starostku města podpisem smĺouvy;
• rozpočtovou změnu Domu dětí
a mládeže Luhačovice týkající se
zájezdu do Anglie v roce 2017,
navýšení příjmů o 201 500 Kč

•

•
•

•

a navýšení nákladů o 198 005 Kč;
podání žádosti o dotaci do projektu IROP Infrastruktura do ZŠ;
celkové náklady cca 1 600 000 Kč,
spoluúčast zřizovatele 5 %;
rozpočtovou změnu na rok
2017 Městského domu kultury Elektra Luhačovice;
použití fondu investic Městského domu kultury Elektra Luhačovice ve výši cca 240 000 Kč
k navýšení peněžních prostředků určených na opravy, a to opravu stupínků v hlavním sále;
rozpočtovou změnu na rok 2017

•

•
•
•
•

Technickým službám Luhačovice;
uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši
4 000 000 Kč s Českou spořitelnou, a. s., a pověřilo starostku města podpisem smlouvy;
rozpočet města Luhačovice na rok 2018;
střednědobý výhled města Luhačovice na roky 2019–2022;
tvorbu peněžního fondu (sociálního) od roku 2018 ve výši
3 % z ročního objemu výdajů na platy a náhrady platů;
nezvyšovat a zachovat současnou výši odměn zastupitelů

•

•

•

po celé volební období;
zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 815/5 k. ú. Luhačovice pro umístění zařízení distribuční soustavy „Luhačovice, Černíka,
Martinec, kab. NN“, ve prospěch firmy E.ON Česká republika, s. r. o., za
úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH
(nové zemní kabelové vedení);
prodej části kanalizace v ul.
B. Smetanové umístěné na pozemku parc. č. 2606/1 k. ú. Luhačovice společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., za cenu 5 000 Kč;
zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 49/9, 59, 758/5,
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zprávy z radnice

•

•

758/8, 758/9, 2443/4, 2443/13,
2443/14, 2468/5, 2486/1, 2486/3,
2486/13, 2510/8, 2510/9 a 2877
k. ú. Luhačovice pro umístění veřejné komunikační sítě „Metropolitní optická síť Orthodox – Luhačovice Bytové domy Mlýnská
a SOŠ Luhačovice“ ve prospěch
firmy Orthodox networks, s. r.
o., Praha 6 – Břevnov, za úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH;
zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2835 a 2836 k. ú.
Luhačovice pro umístění veřejné komunikační sítě „Metropolitní optická síť Orthodox – Luhačovice Příprava chráničky pro
přípojku Penzion Riviera“ ve prospěch firmy Orthodox networks,
s. r. o., Praha 6 – Břevnov, za úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH;
zřízení věcného břemene na
pozemcích parc. č. 59, 108/21,
108/25, 108/46, 108/55, 421/2,
448/2, 734/5, 743/1, 745/1, 788,
793/1, 1845/1, 1845/3, 1876/1,
2441/3, 2441/7, 2443/3, 2443/10,
2443/14, 2443/29, 2443/30,
2443/31, 2443/51, 2458/1,
2468/5, 2469/2, 2510/5, 2510/12,
2510/13, 2510/17, 2881/2, st.
230, st. 411, st. 778, st. 1168, st.
1269, st. 1277 a st. 1597 k. ú.

•

•
•

•

Luhačovice pro umístění veřejné
komunikační sítě „Metropolitní
optická síť Orthodox – Luhačovice Městské objekty“ ve prospěch
firmy Orthodox networks, s. r.
o., Praha 6 – Břevnov, za úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH;
zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2458/1, 790/4,
740/5 a 815/12 k. ú. Luhačovice pro umístění zařízení distribuční soustavy „Luhačovice, Nádražní, AMO INVEST, kab. NN“ ve
prospěch firmy E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice, za úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH;
prodej pozemku parc. č. 870/69
o výměře 58 m2 k. ú. Polichno Č.
G. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu
nákladů spojených s převodem;
zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2486/1 k. ú. Luhačovice pro umístění zařízení
distribuční soustavy „Luhačovice, Hrazanská, Obadal příp.
NN“ ve prospěch firmy E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice, za jednorázovou úplatu 5 000 Kč + příslušné DPH;
předání majetku města Luhačovice k hospodaření Městskému
domu kultury Elektra Luhačovice;

•

•

•

•

zřízení věcného břemene na části
pozemku parc. č. 810/9 a parc. č.
815/3 k. ú. Luhačovice pro umístění podzemního komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě
realizované v rámci stavby, spočívající v umístění nového podzemního komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě, ve prospěch firmy Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., za úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH;
zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 39 a parc. č.
41/1 k. ú. Luhačovice pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě realizované v rámci
stavby, spočívající v umístění nového podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, ve prospěch
firmy Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., za úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH;
likvidaci majetku města dle
předložených návrhů likvidační a škodní komise a uložilo vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku;
předání majetku města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice;

•

předání majetku svěřeného
k hospodaření Technickým službám Luhačovice.

ZML neschválilo:
• prodej pozemku parc. č. 2879 2
k. ú. Luhačovice o výměře 154 m ;
• prodej části pozemku parc. č.
570/1 k. ú. Luhačovice o výměře
cca 110 m2.
ZML zrušilo:
• usnesení č. 333/Z17/2014-2018
přijaté 22. 2. 2017 z důvodu neuzavření dohody, která byla odmítnuta ze strany Lázní Luhačovice, a. s.
ZML vydalo:
• obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2017, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 2/2013,
o místních poplatcích.
ZML rozhodlo:
• o poskytnutí individuální dotace fyzickým nebo právnickým osobám na rok 2018
a schválilo uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace.

Individuální dotace z rozpočtu města Luhačovice v roce 2018
SPORT A TĚLOVÝCHOVA

VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Fotbalový klub Luhačovice

300 000 Kč

Dívčí saxofonový orchestr Luhačovice

TJ Slovan Luhačovice

350 000 Kč

Malé Zálesí Luhačovice

TJ Sokol Luhačovice

455 000 Kč

Základní umělecká škola Luhačovice

10 000 Kč

Tenisový klub 2000 Luhačovice

200 000 Kč

RSLZ Luhačovice

15 000 Kč

Patrik Hetmer, alpské lyžování zrakově postižených, FO

15 000 Kč

Miroslav Máčala, alpské lyžování zrakově postižených, FO

15 000 Kč

Jiří Čech, FO

20 000 Kč

CELKEM

1 355 000 Kč

KULTURA A KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Janáček Luhačovice

35 000 Kč

Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s., festival
Janáček a Luhačovice

20 000 Kč

Spolek pro pořádání houslových kurzů

55 000 Kč

Lázně Luhačovice, a. s.

150 000 Kč

25 000 Kč
7 000 Kč

Český svaz včelařů

6 000 Kč

Junák, český skaut

25 000 Kč

Myslivecké sdružení Luhačovice

10 000 Kč

Pavla Zichová, aktivní senioři, FO

20 000 Kč

Výstava modelové železnice, Jan Semela, FO

6 000 Kč

Myslivecké sdružení Luhačovice

5 000 Kč

Římskokatolická farnost Luhačovice

3 000 Kč

Kynologický klub Biskupice

5 000 Kč

Jurkovičův svět

5 000 Kč

SDH Luhačovice

10 000 Kč

Malé Zálesí Luhačovice

Lázně Luhačovice, a. s.

40 000 Kč

CELKEM

Divadelní Luhačovice

45 000 Kč

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

90 000 Kč
242 000 Kč

100 000 Kč

Svaz tělesně postižených Luhačovice

15 000 Kč

95 000 Kč

Korunka Luhačovice, módní přehlídka

10 000 Kč

Luhačovický okrašlovací spolek CALMA

15 000 Kč

Korunka Luhačovice, vánoční koncert

10 000 Kč

Občanské sdružení Leluja

20 000 Kč

Domov pro seniory Luhačovice

10 000 Kč

LUHOvaný Vincent, VII. ročník festivalu

30 000 Kč

Charita Svaté rodiny Luhačovice

340 000 Kč

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, pobočka Luhačovice

25 000 Kč

CELKEM

385 000 Kč

BAV SE

25 000 Kč

Římskokatolická farnost Luhačovice
Kulturní Luhačovice, z. s., MFDFS Písní a tancem

CELKEM

655 000 Kč

CELKEM INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

2 637 000 Kč
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NOVINKY
Generální manažer Augustiniánského domu Petr Borák získal ocenění hoteliér roku
U příležitosti výročních cen
Asociace hotelů a restaurací České republiky 1. 12. 2017 v Clarion Congress Hotel Olomouc získal generální manažer Wellness
& spa hotelu Augustiniánský
dům**** Ing. Petr Borák prestižní
ocenění Hoteliér roku 2017 v kategorii nezávislé hotely.
Osmičlenná porota v čele
s předsedou výběrové komise
Ing. Pavlem Hlinkou vybírala ze
13 kandidátů, nominovaných ze

všech koutů České republiky.
Po Tomáši Blablovi, generálním
řediteli Resortu Valachy Velké
Karlovice, držiteli tohoto ocenění
z roku 2014, získává Zlínský kraj
tento prestižní titul již podruhé
a potvrzuje tak dlouhodobé úsilí Zlínského kraje stát se prestižní
turistickou destinací, která dokáže nabízet hotelové služby na velmi vysoké úrovni.
„Titul Hoteliér roku vnímám
jako velký úspěch nejen můj, ale

celého týmu Augustiniánského
domu, TEKOO REALITY, s. r. o.,
a jeho osmiletého úsilí,“ uvedl ve
své děkovné řeči Petr Borák.
Ceny Asociace hotelů a restaurací České republiky jsou udíleny každoročně v rámci posledního večera Výročních konferencí.
Ocenění je výrazem uznání členů
asociace, kteří svým působením
v profesním životě i společenskými aktivitami přináší příklad
ostatním.

na význam města z kulturního,
ale i z politického hlediska.
„Konalo se zde před časem
dokonce i setkání ministrů zemí
Evropské unie. Díky kulturnímu
a společenskému životu přestávají Luhačovice být pro návštěvníky jen sezonní záležitostí letních měsíců,“ upozornil Kop.
S hosty pohovořil také o cestovním ruchu, v němž se profesně takřka celý život aktivně pohybuje. Vzhledem k tomu, že
místostarosta má rodinu v Německu, kde sám strávil několik
let, bez potíží se s velvyslancem
domluvil německy.
„Většina Holanďanů tento jazyk ovládá, proto mě nepřekvapilo, že u jeho Excelence tomu
nebylo jinak,“ poznamenal Kop.

S návštěvou si rovněž povídali
o Kopově příjmení, které může
být právě holandského původu. Místostarosta také ocenil, že
mezi lidmi v Nizozemí je z hlediska turistiky o Česko velký zájem a Holanďané míří také do
Luhačovic. Velvyslanec obdržel
od místostarosty závěrem asi
půlhodinové návštěvy dárkovou
tašku s upomínkovými předměty a nizozemský představitel se
rovněž podepsal do pamětní
knihy radnice. Poté s doprovodem pokračoval v dalším programu v Luhačovicích, mimo
jiné v prohlídce města. Klompenhouwer do Luhačovic zamířil s doprovodem z akce, která
se konala v Prakšicích nedaleko Uherského Brodu. Provázeli

jej proto také zástupci společnosti Solar Global. Spolu s nimi
v ten den velvyslanec v Prakšicích totiž slavnostně zahajoval
provoz speciální velkokapacitní
baterie, kterou Solar Global právě zprovoznila ve svém tamním
provozu. Prakšická kontejnerová baterie, která dokáže rozsvítit 100 000 LED žárovek na
hodinu, byla dodána právě z Nizozemí a bude využita k vyrovnání výkyvů v elektrické síti. Zástupci energetické společnosti
vzácné návštěvě chtěli ukázat
také jedinečnost nejkrásnějších
moravských lázní, které jsou
jedním z nejvíce atraktivních
míst regionu.

velkého formátu zobrazujících
Luhačovice. Dlouhá léta jsme neznali autora ani okolnosti vzniku
těchto snímků, vyznačujících se
mimořádnou technickou a uměleckou kvalitou. Jediným vodítkem byly poznámky tužkou na
rubové straně kartonů „srpen
1910“, spojující tento soubor. Čas
od času byly v průběhu 20. století některé ze snímků publikovány, ale jejich autorství se nám
přes veškerou snahu nedařilo vypátrat. Až před dvěma lety, když
muzeum připravovalo výstavu
o historii lázeňské léčby v Luhačovicích s názvem Obrázky z lázní, založenou na této jedinečné
fotografické kolekci, bylo dlouholeté tajemství shodou šťastných náhod odhaleno. Pavel Máčala z Podhradí nás upozornil na
webové stránky historika fotografie Pavla Scheuflera, na nichž
byly zveřejněny i některé z neurčených luhačovických snímků,
nacházející se ve Sbírce Scheufler v podobě skleněných negativů. Renomovaný historik Pavel
Scheufler nám pomohl odhalit
autorství kolekce luhačovických

fotografií, které náleží pražské
firmě bratrů Rudolfa a Jaroslava
Brunera-Dvořáka, jedněch z nejvýznamnějších osobností dějin fotografie v českých zemích.
Po tomto objevu následovala
oboustranná
korespondence,
návštěva Prahy, další studium
materiálů, dopátrání se dalších fotografií a započala práce na přípravě knihy. Publikace
Obrázky z lázní shrnuje výsledky dvouletého úsilí. Je jedinečným pohledem na Luhačovice
během dvou sezón na počátku
20. století, pořízeným prestižním pražským fotoateliérem
Bruner-Dvořák. Podařilo se v ní
propojit dva cenné soubory –
skleněné negativy ze Sbírky
Scheufler a pozitivy z fotoarchivu Muzea jihovýchodní Moravy
ve Zlíně – Muzea luhačovického
Zálesí. Jde o první ucelené zveřejnění těchto snímků, doplněné o úvodní text historika fotografie Pavla Scheuflera, který se
odkazem firmy Bruner-Dvořák
dlouhodobě zabývá, skleněné
negativy ze Sbírky Scheufler digitalizovala Lenka Scheuflerová.

Publikace s padesáti krátkými
medailony s popisem snímků
současně slouží jako čtenářsky
vstřícná dvojjazyčná historická
příručka. Překladu do německého jazyka se ujala Lydia Thienen,
německé korektury zpracoval
Franz Thienen, české korektury provedla Zdenka Pančochová, cenné informace poskytl Jaroslav Pančocha. S určením řady
geografických detailů na snímcích byl autorce nápomocný Jaroslav Starý, určení lidových
krojů upřesnila Marta Kondrová, uvedení do tématu lidového
tance podšable zprostředkoval
Pavel Popelka, grafického řešení se ujal František Petrák. Knihu vydává Pavel Jungmann – nakladatelství Archa Zlín. Finančně
vydání knihy zaštítil Ladislav
Šumšal, předseda představenstva společnosti Vincentka, a. s.,
Luhačovice. Všem patří velké poděkování. Kniha bude představena veřejnosti v Muzeu luhačovického Zálesí ve čtvrtek 25. ledna
2018 v 19.00 hodin.

Luhačovice navštívil velvyslanec Nizozemí
Velvyslanec Nizozemí Kees
Jan René Klompenhouwer zavítal ve čtvrtek 30. 11. na luhačovickou radnici, kde návštěvu
uvítal místostarosta města Radomil Kop.
Velvyslanci a jeho doprovodu
Kop krátce představil město Luhačovice, pohovořil o léčebných
pramenech a lázeňství, ale také
například o problémech, které
město trápí, jako je tranzitní kamionová doprava nebo odchod
mladých lidí z Luhačovic za prací jinam. Upozornil také na to, že
Luhačovice se vyznačují nejen
krásnou architekturou a léčebnými prameny, ale také bohatým kulturním životem, který
všem návštěvníkům i obyvatelům nabízejí. A poukázal nejen

Nikola Synek

Obrázky z lázní

V lednu 2018 bude uvedena na knižní trh nová publikace
Obrázky z lázní aneb Luhačovice před 100 lety objektivem
Brunera-Dvořáka. Ve sbírce Luhačovické muzejní společnosti,
založené roku 1918, se kromě jiných pozoruhodných dokumentů, spojených s historií místa,
nachází soubor sedmi desítek číslovaných černobílých fotografií

Blanka Petráková
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SPOLEČNOST
Vzpomínky a poděkování

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za projevenou soustrast
a květinové dary při posledním rozloučení s panem JOSEFEM BÁRKEM
dne 15. listopadu 2017.
Zachovejte si prosím na něj pěkné vzpomínky. Manželka Anna Bárková,
děti Pavel a Hana

Děkujeme za účast, vyjádření soustrasti a podpory při posledním
rozloučení
s panem OTTOU BZENECKÝM.
Manželka a dcery s rodinami

Děkujeme všem příbuzným a známým, hlavně panelovému domu 50,
za projevenou soustrast a květinové dary při posledním rozloučení s naší
drahou maminkou, babičkou a prababičkou
ANTONÍNOU MALÍKOVOU dne 9. 12. 2017. Prosíme za stálou vzpomínku.
Syn Vincenc Malík s rodinou

Nekonečně dlouhá byla pro nás řada prázdných a šedých dnů od 16. ledna
loňského roku, kdy se s námi všemi rozloučil
pan ZDENEK KOLAŘÍK.
Za „obyčejný“ společný život mu navždy zůstane vděčná manželka
a synové s rodinami.
Děkujeme všem, kteří s námi vzpomenou.

Dne 18. ledna 2018 uplynou 2 roky, co nás opustil
pan ANTONÍN PETRŽELKA.
S láskou vzpomíná manželka a synové Dalibor a Toník s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Jen svíci hořící ti můžeme na hrob dát, pomodlit se Otčenáš a s láskou
vzpomínat.
Dne 13. ledna 2018 uplyne 5 let, co nás opustila
paní LUDMILA BORÁŇOVÁ z Řetechova.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí s námi tichou vzpomínku.
Manžel a děti s rodinami

Dne 7. 1. 2018 uplyne 9 let od chvíle, kdy nás navždy opustil manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček pan ZDENĚK MALANÍK.
S láskou vzpomínají manželka Soňa, dcera Olga s rodinou a syn Zdeněk
s rodinou.

Narození	
Ela Minaříková
Eliáš Slavíček
Valentýna Marková
Sofie Elen Plecová
Jiří Brabec
Rodičům srdečně blahopřejeme.
50 let výročí svatby
Josef a Miloslava Mikuličkovi
Blahopřejeme.
Výročí narození
Marie Majzlíková
Květoslava Káňová
Karla Semelová
Ludmila Kudláčková
Ludmila Váňová
Oldřiška Mlčková
Karel Semela
Marie Mikulášková
Jaroslav Jahoda
Dušana Procházková
Františka Dynková
Marie Kranzová
Vladimír Urbánek
Josef Hlaďák
František Marek
Marie Skovajsová
Přijměte naši srdečnou gratulaci.

96 let
95 let
93 let
90 let
89 let
89 let
89 let
88 let
87 let
86 let
86 let
86 let
85 let
80 let
80 let
80 let

Úmrtí
Antonín Vystrčil
79 let
Jana Tihlaříková
73 let
Ludmila Semelová
84 let
Antonína Malíková
92 let
Otto Bzenecký
85 let
Jiří Žajdlík
69 let
Ludmila Kadlčíková
83 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.

Poděkovaní
Děkujeme všem za uspořádaný benefiční koncert v sokolovně
dne 16. prosince věnovaný kamarády našemu synovi Lukáši Coufalíkovi, který před 10 lety zemřel. Výtěžek koncertu byl věnován
spolku Dlouhá cesta (podpora rodin po ztrátě dítěte).
Iveta Coufalíková

19. 12. 2017 uplynulo 25 let, co nás opustil
pan ALOIS SVÍZELA, 6. 1. 2018 by se dožil 78 let.
Na pěkné společné chvíle stále vzpomíná manželka Jarmila s rodinou
a přáteli.

Dne 23. 1. 2018, uplyne jeden rok, co nás opustila
paní SOŇA KOCIÁNOVÁ.
Za vzpomínku děkuje manžel s rodinami.

Dne 30. 1. 2018 to bude již 5 let, kdy nás navždy opustila milovaná dcera,
manželka, maminka, babička
paní MARIE COUFALÍKOVÁ, roz. Valášková.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

19. leden 2018 je dnem, kdy by naše maminka, babička, prababička
paní MARIE COUFALÍKOVÁ oslavila 85. narozeniny, ale je i dnem, kdy
uplyne jeden rok od chvíle, co nás navždy opustila.
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují děti s rodinami.

Ztráty a nálezy 2016-2017
Červen, řetízek, červenec, peněženka, září, peněženka.
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice
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ZPRÁVY Z MĚSTA
Lidé měli o prezentaci studie rozvoje sídlišť zájem
Více než stovka občanů zavítala 27. 11. do kulturního domu Elektra
na prezentaci studie rozvoje veřejných prostor tří luhačovických sídlišť. Návrhy na komplexní úpravy lokality sídliště v Zahradní čtvrti, sídliště
u zámku na Masarykově ulici a sídliště
v Družstevní si město s využitím dotace nechalo vypracovat projekční společností Gisarch studio a vypracované studie se rozhodlo občanům takto
prezentovat k další diskusi. Především
mezi obyvateli uvedených lokalit,
kterých se věc bezprostředně dotýká, byl zájem o akci značný. Názory
obyvatel město i projektanti studie
rozhodně chtějí brát v úvahu. Tím, co
od možných budoucích úprav sídlišť

lidé hlavně očekávají, se proto zajímali už předem dotazníkovým šetřením.
„To se konalo zkraje letních prázdnin
a z asi 560 dotazníků se nám vrátilo
od občanů 164 vyplněných, kde byly
jasně formulované požadavky obyvatel. Ve studii jsme se proto snažili
akceptovat tyto připomínky,“ poznamenal Radek Bednařík, jednatel společnosti Gisarch. Hodně požadavků
se týkalo zejména lepšího řešení parkování. Navrženy tak byly například
rozšíření počtu parkovacích míst, jiné
situování některých chodníků, nové
vymezení prostor pro dětská hřiště nebo třeba změny umístění kontejnerů na odpad, které by měly být
uzamykatelné a zapuštěné do země.

„Studie řeší celé území včetně dopravy v klidu, tedy parkování včetně
obytných zón, včetně volnočasových
aktivit, sportovních aktivit. Celé území se snažíme spojit se stávající vodotečí, tedy Luhačovickým potokem, po
břehu řeky navrhujeme promenádu,
cyklostezku, takový páteřní prvek,
který propojí Zahradní s Družstevní.“ Na setkání v Elektře po představení jednotlivých návrhů úprav sídlišť
následovala diskuse s občany, kteří se
mohli ptát na upřesnění či navrhovat
změny. A návrhů bylo mnoho. Týkaly se například parkování, lávek přes
řeku, možností odhlučnění železnice nebo například požadavků na zachování dostatku zeleně. Připomínky,

které mohly být ještě zapracovány do
finální studie, bylo možné navíc zaslat
ještě během dvou týdnů poté na radnici. Se setkáním v Elektře byla celkem spokojena starostka Marie Semelová, která po samotné prezentaci
také řídila diskusi občanů se zpracovateli návrhu a se zástupci města.
„Jsem ráda, že občané mají zájem
o to, co se děje v našem městě. Velmi
mě potěšila jejich účast i dotazy, které
byly konkrétní a byly k věci,“ podotkla
starostka. O tom, co a kdy se případně
z návrhů budoucí úpravy sídlišť skutečně realizuje, ale musejí rozhodnout při svých jednáních zastupitelé.
Nikola Synek

Operní diva Pecková koncertovala v Luhačovicích
Mimo jiné krásné vánoční koledy
zazněly v podání světoznámé operní
pěvkyně Dagmar Peckové na koncertě konaném 24. 11. v MěDK Elektra. Ve
vánočně pojatém programu se operní
diva představila společně s hudebním
tělesem Barocco Sempre Giovane. Zazněly například i písně Nesem vám noviny, Pásli ovce Valaši nebo Tichá noc.
A které koledy má sama světoznámá
mezzosopranistka Pecková nejraději?
„Asi jsou to právě takové ty typické vánoční koledy, nezaranžované,
prostě tak, jak před těmi třeba 3–4 sty
léty vznikly a jak se vlastně tradují z pokolení na pokolení. To se mi na Vánocích líbí z hudebního hlediska nejvíc,“
prozradila Pecková. Pěvkyně poslední léta žije s rodinou v Německu, kam
se provdala za německého muzikanta
Klause Schiessera. V Česku ale pobývá často a dokonce, jak svěřila při rozhovoru před koncertem, s blízkými tu
hodlala strávit i Vánoce roku 2017.
„Budeme všichni v Praze, protože
já mám ještě na druhý svátek vánoční koncert v Pardubicích právě s tímto
repertoárem a s Barocco Sempre Giovane, takže celá moje rodina přijede
do Prahy, kde se jim všem hrozně líbí.“
Na luhačovickém koncertě si samozřejmě lidé užili kromě koled také

dalších skladeb, ať už pouze v podání Barocco Sempre Giovane, nebo i se
zpěvem Peckové. Zazněla hudba Vivaldiho, Pecková zazpívala Latinskou
sekvenci z 9. století, zazněla Vánoční noc od Adama Michny z Otradovic
i slavné Bachovo Ave Maria.
V roce 2017 se ale Pecková věnovala nejen klasické hudbě, ale také cyklu zajímavých kabaretních představení Wanted, které se konaly v pražské
Lucerně, a pěvkyně se v nich představila i jako Mackie Messer. „To představení byla kabaretní revue, to je formát
představení z 20. a 30. let. Byla to dokonce i součást opery,“ poznamenala
Pecková. Takže pokud prý někdo čekal
takový kabaret, kde se lidi budou plácat do stehen smíchy, tak se pletl. „Já
se totiž snažila udržet formu, kterou
tenkrát vystavěli právě Kurt Weill s Bertoltem Brechtem. Myslím si, že se nám
tím publiku do Prahy podařilo přivézt, co tu lidé ještě tolik neznají a je to
pro ně tedy nové. A chtěla jsem to, že
Kurt Weill je jen skladatelem Mackieho Messera, trošku vyvrátit. Protože
Weill nejenže napsal Žebráckou operu, ale je autorem strašného množství
divadelních her, oper, ale také šansonů a vlastně dal základ i americkému
muzikálu, čerpal z něj třeba Bernstein.

Weill je operní reformátor. Tady jeho
písně lidé znají v podání Miloše Kopeckého nebo i Hany Hegerové, které rozhodně nezpochybňuji, protože jsou úžasné, ale prostě je ten Weill
i trochu o něčem jiném, což jsem chtěla českému publiku přiblížit,“ vysvětlila Pecková.
Lidé ji ale mohli v uplynulém roce
vidět také při dalším pro ni netradičním představení Carmen y Carmen,
ve kterém vystupuje spolu s herečkou
Bárou Hrzánovou. „Já jsem založila
v Chrudimi festival Zlatá pecka Chrudim a přemýšlela jsem, jak tu akci zvýjimečnit oproti jiným festivalům, vyhranit se. No a první ročník jsem udělala
pod společným jmenovatelem Carmen, protože lidé v Česku mě znají
nejvíce z role Carmen,“ naznačila Pecková. Protože Hrzánová dělala kdysi
Carmen v Divadle v Řeznické ve stejné době, jako Carmen Pecková zpívala
v Národním divadle, rozhodla se Hrzánovou, se kterou jsou dobré přítelkyně, dostat ke společnému představení
na jeviště. „Ona si první říkala, že jsem
se zbláznila, ale pak jsme zadali Honzovi Jiráněmu, aby na to téma udělal
hru, a on nám ji skutečně napsal. Premiéra byla 3. září, byla hned vyprodaná, dali jsme repete, pak jsme to hráli

i v Pardubicích a teď s tím chceme i jezdit po republice,“ doplnila Pecková.
A jaká práce ji čeká v roce 2018, třeba z hlediska nějakých nových nahrávek?
„Na jaře vyjde u Supraphonu úplně nová moje nahrávka – Mahlerova
Píseň o zemi. Já jsem si vždycky tohle přála natočit, protože je to jedno
z mála Mahlerových děl, které jsem
ještě neměla natočené. Takže, když
se mi ozvala jedna paní, že by mi velmi ráda zaplatila tu nahrávku, tak
jsem okamžitě po tom sáhla a splnila jsem si svůj sen,“ nastínila Pecková.
Na podzim chystá u stejného vydavatelství ale další nahrávku. „Tu natáčíme začátkem března s panem Krčkem a souborem Musica Bohemica.
Budou to právě klasické koledy – španělské, vlámské, holandské, polské,
rakouské, německé, české a moravské… no, budu zpívat celkem asi v 11
jazycích a hrozně se na to nahrávání
těším. A příští rok nás právě v listopadu a prosinci čeká velké turné s Musicou Bohemicou, tak uvidíme, zda
se třeba s tím programem objevíme
zase právě i v Luhačovicích,“ uzavřela Pecková.
Nikola Synek

Mezi nejlepšími orienťáky letoška byli i běžci TJ Slovan Luhačovice
Vyhlášení nejlepších orientačních sportovců za rok 2017 se konalo
2. prosince v luhačovické Elektře. Anketa pořádaná Svazem orientačních
sportů ocenila nejen výkony nejlepších orientačních běžců, ale také bajkerů a nejúspěšnějších lyžařských
orientačních běžců. Akci, na které se
předávalo ocenění také pro hendikepované orienťáky a uvádělo se do síně
slávy, doprovodilo také bubenické vystoupení, sborový zpěv žáků ZŠ a ZUŠ
Luhačovice a jako perlička se představilo i skvělé muzikantské hudební
duo, které ovšem tvořili sami hudebně nadaní orientační sportovci. Z hlediska oceněných se Luhačovice blýskly
hned ve dvou kategoriích. Mezi juniorskými orientačními běžci získal skvělé
druhé místo Vojtěch Sýkora, kromě

jiného letošní juniorský mistr republiky na krátké trati. V nejprestižnější kategorii seniorských orientačních běžců pak získala krásné 2. místo Vendula
Horčičková, mimo jiné letošní dvojnásobná mistryně republiky. A čeho
si z výsledků uplynulé sezony nejvíce
považuje? „Jednoznačně je to 8. místo
z krátké trati z mistrovství světa, i štafety jsme ale běželi pěkně, pak si cením
samozřejmě i individuálních vítězství
na krátké a na klasické trati na mistrovství republiky,“ sdělila Horčičková.
Jediným, kdo byl oceněn ještě výše
než Horčičková a stal se tak letošním
absolutním vítězem ankety mezi všemi orienťáky, byl Vojtěch Král z SK Severka Šumperk, mimo jiné vítěz jednoho závodu světového poháru.
I takovému borci, který v celém seriálu

světového poháru získal konečné páté
místo a je ověnčen řadou dalších vavřínů, se prý stane na trati, že někdy zabloudí. A to i přesto, že Král už v současnosti má orientační běh nejen jako
zájmové vyžití, ale stal se sportovním
profesionálem. „Situace, že na trati
bloudíte, vás potká několikrát do roka
i na té nejvyšší úrovni. Uděláte prostě
chybu, to se stává,“ poznamenal Král.
Když byl mladší, byly to prý chyby znamenající i ztrátu v řádu desítek minut.
„Teď už jsou to obvykle chyby v řádu
sekund nebo desítek sekund, které jsme schopní během toho závodu průběžně zkorigovat, a nedochází
kvůli nim k zásekům, kdy by to nutně
znamenalo až zadní pozice v cíli závodu. On orientační běh je vždycky takový pomyslný souboj stavitele trati

a závodníka. Stane se tak, že vás stavitel nachytá v nějaké složité části trati
a vy ztratíte kontakt s mapou a běžíte
dál a říká se, že vlastně nohy předběhnou hlavu. To je pak základ každé parádní chyby,“ pousmál se fenomenální
orientační běžec.
Nikola Synek
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rozhovor
Oprava čističky v Luhačovicích cenu vody nezvýší, sníží se o korunu,“
ujišťuje šéf VaK Březík

Luhačovická čistírna odpadních
vod začíná procházet zásadní opravou za více než 40 milionů korun. O ní
i o fungování další vodárenské infrastruktury jsme si povídali začátkem
prosince se Svatoplukem Březíkem,
předsedou představenstva akciové
společnosti Vodovody a kanalizace
Zlín. Právě této společnosti v majetku několika měst a obcí (včetně Luhačovic) vodovody a čističky na Zlínsku patří. A v čem konkrétně oprava
luhačovické čističky bude spočívat?
Investovat se bude jak do čistírenské
technologie, tak rovněž do jednotlivých
stavebních objektů. Pokud jde o technologii, původní byla navržena pouze
pro odbourání biologického (amoniakálního) znečištění, nová technologie,
systém R-D-N (regenerace-denitrifikace-nitrifikace) umožní odstraňovat další
formy dusíkatého znečištění (dusičnany,
dusitany). Doplňující terciální stupeň čištění OV odstraní z odpadní vody fosfor
a jemné nerozpuštěné látky.
Co kromě technologií se bude
měnit?
Dále se ČOV vybaví novou elektroinstalací a samostatným řídicím systémem s měřením, regulací a přenosem
poruchových stavů na centrální dispečink. Nově budou realizována některá propojovací potrubí, objekt mikrosíta, pozemní objekty budou stavebně
opraveny. Dále se uskuteční výměna
oplocení, veřejného osvětlení a oprava
povrchů areálových komunikací.
V čističce ale nepůjde o první opravu. Před časem se tam opravovala například velká kalová nádrž, že?
Protože přitékající odpadní vody
a výpary z nich jsou velmi agresivní na
betonové povrchy i na kovové prvky,
musí se do obnovy ČOV pravidelně investovat. Komplexní rekonstrukce probíhají v cyklech cca po 20–25 letech
provozu ČOV. Původní ČOV byla v Luhačovicích uvedena do provozu v roce
1974. V letech 1991–1994 proběhla
1 komplexní rekonstrukce a intenzifikace, při které byly realizovány i nové objekty (aktivační nádrž, dosazovací nádrž). Druhá celková rekonstrukce začala

v letech 2011–2012, kdy byl rekonstruován mechanický stupeň ČOV a strojní odvodnění kalů v částce 18,9 mil Kč.
V roce 2015 proběhla dílčí rekonstrukce
uskladňovacích nádrží kalu (USN) včetně aerobní stabilizace kalů a strojovny
USN za 9,8 mil. Kč. Letos začíná 2. část
komplexní rekonstrukce za 42,3 mil. Kč.
Co vše vlastně luhačovickou ČOV
tvoří?
Vodohospodářské objekty (např. nádrže, šachty, čerpací stanice), propojovací potrubí, pozemní objekty (např.
provozní budova, budova strojního odvodnění atd.), oplocení, komunikace, veřejné osvětlení a dále strojně technologické zařízení ČOV (provozní soubory,
např. mechanický stupeň, biologické
čištění, kalové hospodářství).
A patří ČOV v Luhačovicích mezi
větší, nebo menší zařízení svého druhu?
Je svou velikostí zařazena mezi střední ČOV, konkrétně je navržena na kapacitu 16 200 ekvivalentních obyvatel. Ročně se zde vyčistí a poté vypouští do toku
1,3–1,5 mil. m3 odpadní vody. Přitékající
OV se mechanicky předčistí (česle, drapák štěrku, lapák písku, usazovací nádrž),
čištění pokračuje v biologickém stupni
(soustava provzdušňovaných, míchaných a dosazovacích nádrží) a dočištění
probíhá ve třetím stupni čištění (chemické srážení fosforu, mikrosítový bubnový
filtr). Čistírenské kaly jsou akumulovány
a aerobně stabilizovány v uskladňovacích nádržích kalu a následně mechanicky odvodňovány.
Aktuální rekonstrukce bude muset probíhat za provozu?
Ano, v žádném případě není možná
úplná odstávka a přerušení čištění odpadních vod. Toho bude docíleno pomocí dvojice souběžných vodních linek.
V první etapě proběhne rekonstrukce
starší aktivační linky, kdy čištění OV bude
probíhat v novější lince, ve druhé etapě
to bude probíhat zase naopak.
Budou opravy rozděleny do nějakých fází?
Dílčí stavební práce a montáž technologie na sebe musí přirozeně navazovat
podle detailního harmonogramu prací. Například v zimních měsících budou

probíhat demontáže, bourací a sanační
práce, případně realizace liniových staveb. Hlavní stavební práce a zprovoznění technologických celků budou probíhat v jarních a letních měsících roku
2018, ukončení prací a uvedení ČOV do
zkušebního provozu se předpokládá
k 31. 10. 2018.
Aktuální rekonstrukci má ale financovat Moravská vodárenská,
a. s. (MOVO), která má infrastrukturu v nájmu, že?
Ano, celou stavbu rekonstrukce ČOV
Luhačovice financuje na základě dohody o smluvní investici provozní společnost MOVO, a. s. K dohodě vedla především oboustranná snaha dokončit
započatou rekonstrukci ČOV Luhačovice a tím zajistit pro město Luhačovice takovou ČOV, která bude plně vyhovovat legislativním požadavkům
na kvalitu vypouštěné odpadní vody
a bude připravena pro další léta na případný rozvoj města. Dalším důvodem
byla snaha a tlak společnosti VaK Zlín,
a. s., na provozovatele o vylepšení podmínek stávající provozní smlouvy, a to
v tomto případě formou smluvních investic do částí majetku VaK Zlín, a. s.
Opravy by neměly prý zvýšit ceny
vodného a stočného. Můžete o tom
občany ujistit?
Ano, můžu. Dle podepsané dohody
o smluvní investici s provozní společností MOVO, a. s., bude celá stavba rekonstrukce ČOV Luhačovice bez dopadu na cenu vodného a stočného. Cena
vody se pro příští rok pro obyvatele na
Zlínsku včetně Luhačovic sníží dokonce o 1 Kč na metr krychlový. (Poznámka
autora: mimochodem 1 m3 mají před
sídlem VaKu ve Zlíně, kde jsme se sešli také realisticky pro představu vypodobněn – viz foto.)
Rekonstrukce čističky v Luhačovicích má také přispět k dalšímu možnému rozvoji města. Můžete nastínit v čem konkrétně?
Dokončením komplexní rekonstrukce se zvýší hydraulická kapacita ČOV
(přítok bude max. 100 l/s, zatímco současný max. přítok je cca 80 l/s). Tím se
umožní napojení nových rozvojových
ploch města nebo se může zvýšit počet lázeňských hostů. V letošním roce
se mimo jiné na ČOV Luhačovice připojily odpadní vody z dalších cca 50 rodinných domů. Také se dokončila kanalizace v blízké obci Podhradí.
V nedávné době dělal VaK přímo
v Luhačovicích opravy v části Nádražní ulice. Ta proto byla asi týden
zavřená. O co konkrétně šlo a proč
se dělaly?
V Nádražní ulici bylo staré litinové
vodovodní potrubí malého průměru
z velké části zainkrustované, což způsobovalo problémy s tlakem vody v nejvyšších patrech přilehlých obytných
domů. Bezvýkopovou technologií se
provedla výměna potrubí za plastové, čímž se zlepšilo průtočné množství
a stabilizoval tlak vody.
Plánují se v blízké budoucnosti další opravy infrastruktury

v Luhačovicích a blízkém okolí?
V příštím roce budeme realizovat
rekonstrukci vodovodu v ulici Branka
v délce 220 m a dále budeme řešit posílení tlaku vybudováním nové automatické tlakové stanice v ulici A. Slavíčka. V rámci projektové přípravy řešíme
i významné akce pro místní část Řetechov a také pro Podhradí, konkrétně je
to napojení obcí na skupinový vodovod, a to především z důvodů snižující se kapacity místních zdrojů. Investiční náklady na tyto akce odhadujeme ve
výši 10 mil. Kč.
Můžete naznačit třeba kolika kilometry vodovodního a odpadního potrubí je město Luhačovice protkáno?
V Luhačovicích je 39 km vodovodního
potrubí a 44 km kanalizačního potrubí.
Kolik havárií na vodohospodářské infrastrukturře se tu musí zhruba do roka řešit?
Je to cca 30 poruch ročně, nejvíc
v zimním období, z toho asi 20 je s vývěrem vody (kvůli zlomu, díře v potrubí, …).
Kde je v Luhačovicích nejrizikovější/nejstarší potrubí?
Původní kanalizační přivaděče jsou
monolitické betonové stoky a jsou relativně v dobrém fyzickém stavu. V horším stavu jsou uliční stoky z prefabrikovaných trub (realizované kdysi často
neodborně), např. na Kamenné, v Pražské čtvrti nebo v Jurkovičově aleji. Rekonstrukce kanalizací probíhají v současné době výhradně bezvýkopovou
technologií, kdy se u původního potrubí zajistí vodotěsnost i statická únosnost. Potřeba rekonstrukce se plánuje na základě fyzického monitoringu
stoky průmyslovou kamerou. Největší takovou bezvýkopovou rekonstrukcí kanalizace v Luhačovicích byl úsek
v Jurkovičově aleji od Slunečních lázní po přehradu (délka 1,9 km, realizace 2009).
Odkud v současnosti vůbec Luhačovjané pijí vodu z vodovodu?
Jde o dva zdroje: 1. část Luhačovic
je zásobována z Ludkovické přehrady
(Úpravna vody Ludkovice), 2. část Luhačovic z vodojemu Čelní, kde se míchá voda z prameniště Horní Lhota s již
smíchanou vodou z ÚV Štítná nad Vláří
a z přehrady Karolínka.
V horizontu cca 10–15 let se má
budovat nová přehrada u Vlachovic, ne tak vzdálených od Luhačovic.
Mají v budoucnu Luhačovjané pít
vodu i z plánované nádrže?
Je to možné a bylo by logické využít
velkou zásobárnu vody pro účely dodávek pitné vody. Pokud by tomu tak
bylo, záleželo by na tom, zda bude vybudovaný přivaděč (stačí do VDJ Valašské Klobouky 1500). Samozřejmě pro
obce s lokálními zdroji, jako např. Slopné, Újezd či Vysoké Pole, by to mohlo
být z hlediska případného nedostatku pitné vody řešením. My tento projekt určitě podporujeme. Každopádně
současné zdroje jsou pro Luhačovice
dostačující a nedostatek vody nehrozí.
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rozhovor
To rekreační Luhačovická přehrada se před pár lety čistila, ale
už jsou v ní opět v létě sinice a nedalo se koupat. Pomoci s čistotou
vody mělo odkanalizování obcí
nad přehradou, kudy protékají
přítoky do Luhačovické přehrady.
Proč myslíte, že je voda opět v létě
horší kvality?
Nejsme vlastníky ani nezajišťujeme
provoz kanalizací obcí nad přehradou
nebo ČOV Dolní Lhota. Dle našeho názoru mohly zůstat do toků nepřepojeny malé podíly odpadních vod, vždy je
problematické přepojení 100 % producentů OV. Myslíme si, že hlavním důvodem eutrofizace přehrady a růstu sinic
jsou však splachy ze zemědělské půdy
při letních extrémních deštích, které
střídají období sucha. Půda nezadrží
vodu a při „prvotních splaších“ se dostávají do recipientů rovněž používaná
průmyslová hnojiva apod.
Odkanalizovány prý ale nejsou
některé chaty v přímé blízkosti přehrady. Jak je to?
Kanalizace je vedena po obou stranách přehrady, na pravém břehu končí

v zátoce u bývalého objektu Kaskáda,
na levé straně končí u autokempu. Některé chaty a nemovitosti u přítoku do
přehrady a potom především v oblasti
„Lipska“ nemají možnost být napojeny
na kanalizaci končící ČOV. Mají odkanalizování řešeno individuálně (biologické septiky, bezodtokové jímky-žumpy
nebo domovní ČOV). Kontrola správného provozování těchto objektů však
nepřísluší naší společnosti, ale příslušnému vodoprávnímu úřadu – OŽP MÚ
Luhačovice.
Jak se vůbec v Luhačovicích coby
lázeňském městě vzájemně ovlivňuje provoz klasického vodovodního a odpadního systému a čerpání
a užívání vod z léčivých pramenů?
Provozování vodárenské infrastruktury ve vztahu s lázeňskými prameny
není odlišné od jiných měst, snad jen
v koncentraci hotelů, penzionů a lázeňských domů na malé rozloze.
V posledních letech se hovoří
obecně o nedostatku vody a přitom
při platbě domácností nejde o levnou položku. Jak mohou na vodě
lidé co nejlépe ušetřit?

Těch tipů je řada – samozřejmě je
nutné opravit doma třeba kapající kohoutky nebo protékající záchody. Možné je také nainstalovat různé šetřiče
vody, například úsporné systémy splachování. Hodně mohou ušetřit myčky
na nádobí, které spotřebují jen cca 20
litrů vody. Při ručním mytí je spotřeba
stejného množství více než dvojnásobná. Při samotném pití vody lze ušetřit,
když si napustíte láhev vodou a máte ji
připravenou v ledničce. Nemusíte pak
pokaždé, když máte žízeň, nechat odpouštět vodu, než poteče opravdu studená.
Ohledně pití vody z vodovodu
u Vás osobně takříkajíc „kovářova
kobyla chodí bosa“, nebo i Vy sám
pijete běžně kohoutkovou vodu?
To víte, že ano a už dlouho. I voda,
kterou jsme vám spolu s kávou nabídli, je kohoutková.
Vy jste ve vodárenství už léta,
nebo jste do vedení VaKu přešel z jiného oboru?
Přišel jsem ze soukromé sféry, kde
jsem po léta dělal vrcholového manažera. Ve VaKu působím od roku 2015.

Přece jen na Zlínsku byla jednu
dobu hodně drahá voda a byl kritizován provozní model, kdy infrastrukturu má v nájmu MOVO, která pak prodává vodu. Byla soudně
zneplatněna i rozhodnutí některých
valných hromad VaK…
Ta situace je složitá, každopádně vodárenství je velká zodpovědnost. V regionu se díky naší infrastruktuře dostává voda k 170 tisícům lidí. Ročně se
odebírá 33 tisíc vzorků kvůli zajištění
stálé kvality vody. V posledních letech
děláme vše pro to, abychom, než rozhodnou soudy, optimalizovali provozní smlouvu s MOVO, abychom co nejvíce přinesli tomuto regionu, abychom
třeba zvýšili investice do vodárenských
zařízení, což se daří. Jen od roku 2015
uzavřené dodatky ke smlouvě s MOVO
zajistily pro VaK každoročně větší nájem za infrastrukturu. Oproti 108 milionům se teď jedná o 133 milionů za
nájem, to je 25 milionů navíc, které mohou jít do infrastruktury. A ceny vody se
za poslední léta podařilo zafixovat, pro
příští rok dokonce zlevnit.
Nikola Synek

S příchodem mrazů se některé prameny v Luhačovicích uzavřely
I letos se s příchodem mrazů některé prameny v Lázních Luhačovice uzavřely. Neznamená to však,
že lázeňští hosté, pacienti, návštěvníci Luhačovic přijdou o možnost
vychutnat si světoznámé minerální vody, dopřát si koupele, inhalace, kloktání nebo proplach dutin.
Většina luhačovických minerálních
vod v Lázních Luhačovice, a. s., je
vedena „minerálkovody“ do lázeňských zařízení, kde jsou používány
k jednotlivým procedurám, k dispozici jsou i k pití v pítkách. Nejvěhlasnější z minerálek Vincentka
je k dispozici všem návštěvníkům
celoročně k pití i v kryté stejnojmenné hale, a to ohřívaná i studená. Navíc Vincentku čerpá ze samostatného vrtu i akciová společnost
Vincentka, která ji plní do láhví
a distribuuje po území celé ČR, ale
i na Slovensko a do dalších zemí.
MUDr. Eduard Bláha, ředitel Lázní Luhačovice, a. s., k tomu říká: „Společnost Lázně Luhačovice spravuje
10 hydrogenuhličitano-chlorido-sodných-jodových minerálních pramenů, které vyvěrají na území Luhačovic.
S příchodem mrazů, obvykle v prosinci nebo v listopadu, některé prameny uzavíráme z praktických důvodů – aby nezamrzly. Na jaře v květnu
se koná slavnostní otevírání pramenů,
ale samotné prameny jsou přístupné
již v březnu. Přírodní léčivé prameny
v Luhačovicích jsou volně a bezplatně přístupné široké veřejnosti. Stálá
péče o ně si však vyžaduje značné finanční prostředky, které plně hradí
akciová společnost Lázně Luhačovice. Na zimu úplně uzavíráme prameny Dr. Šťastného a Nový Jubilejní. Ottovka v altánku se uzavírá taky, ale ta je
v současné době dlouhodobě uzavřena z hygienických důvodů (bakteriální

znečištění). Vincentka a Aloiska se na
zimu neuzavírají a jsou přístupné veřejnosti v určených hodinách. Vincentka má navíc v zimě vytápěnou halu
a pro komfort hostů je v hale k dispozici i ohřívaná. Obvyklá otevírací doba
Vincentky v zimě je 7.30–11.00 a 13.00–
17.30 hod. Aloiska je umístěna v altánku a ten je běžně přístupný. Na rozdíl
od Vincentky se však návštěvníci mohou napít Aloisky i mimo otevírací hodiny, a to u pítka umístěného po straně
stavby, která pramen zastřešuje.“
Přírodní léčivé prameny v Luhačovicích
Z deseti zmíněných minerálních
pramenů je světově proslulá právě
Vincentka, která je základním inhalačním médiem ve většině inhalatorií v České republice. Její účinek přímo
z pramene je ovšem nenahraditelný.
Nejznámějšími luhačovickými léčivými prameny jsou Vincentka, Aloiska, Ottovka a Pramen dr. Šťastného,
které jsou volně přístupné veřejnosti.
V září 2013 byl slavnostně zpřístupněn
pramen Nový Jubilejní. Další minerální prameny využívané k balneologickým účelům jsou Nová Čítárna, Nová
Janovka, Elektra. Zbylé dva prameny ve správě akciové společnosti Lázně Luhačovice nesou jména Jubilejní a Vladimír. Český inspektorát lázní
je v roce 2015 označil za pozorované
a záložní zdroje. V současné době nejsou používány k žádné léčbě. Teplota
pramenů se pohybuje mezi 10 a 14 °C.
Luhačovické minerální vody jsou považovány za jedny z nejúčinnějších
v Evropě. Mají vysoký obsah minerálních látek a vynikající proplynění volným oxidem uhličitým. Využívají se
k pitné kúře, inhalačním procedurám
a k minerálním koupelím. Minerální
prameny jako přírodní léčivé zdroje
využívali lidé odpradávna k léčení nemocí a k posílení zdraví.

Vincentka
O zvelebování jména Vincentka se
v současnosti dělí dvě společnosti – akciová společnost Lázně Luhačovice, která má práva na lázeňský způsob využívání Vincentky přímo v Luhačovicích,
a akciová společnost Vincentka, která
má práva na plnění do lahví a její prodej.
Vincentka je přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá, jodová minerální voda
hydrogenuhličitano-chlorido-sodného
typu se zvýšeným obsahem barya, bromidů, bromidů, lithia, fluoridů a kyseliny
borité, studená, hypotonická. V Luhačovicích najdeme celkem tři prameny nazvané Vincentka: Vincentka, Nová Vincentka a Vincentka 2.
Vincentka – Minerální voda původního pramene, dříve nazývaného jako
Hlavní, je k dispozici ve stejnojmenné
hale vybudované v letech 1947–1948.
Pramen byl pojmenován podle majitele zdejšího panství, hraběte Vincence
Serényiho, který se zasloužil o rozkvět
lázní. Kvůli vydatnosti 10–12 litrů za minutu se v současné době tento pramen
již nevyužívá na lahvování.
Nová Vincentka – Druhý pramen
má podobné složení jako původní,
ale díky vydatnosti 30 litrů za minutu je od roku 1991 využíván jako zdroj
pro lahvování a stáčen v akciové společnosti Vincentka. Zároveň se v této
společnosti z Vincentky získává odpařováním koncentrát, který se využívá pro výrobu doplňkových výrobků
řady Vincentka (NASALIS, hydratační krém, zubní pasta), a dále sůl pro
výrobu pastilek. Tento vrt je hluboký
35 metrů a pochází z roku 1988.
Vincentka 2 – Třetí z pramenů s vydatností 40 litrů za minutu je situován
západně od Jurkovičova domu. Slouží
jako rezerva pro léčebné účely, ale zatím (od r. 2011) není využíván.
Minerální voda Vincentka a řada
produktů vyrobených na její bázi se

řadí mezi nejoblíbenější luhačovické
suvenýry. Samotná Vincentka se používá přímo při výrobě sirupů a sprejů.
Z Vincentky se vyrábí destilací koncentrát, který se používá k výrobě zubních
past a hydratačních krémů. Z koncentrátu se ještě extrahuje sůl, která se používá při výrobě pastilek. Vincentku
v 0,7l lahvích pro velký zájem prodává
i samotná akciová společnost Vincentka přímo ve své administrativní budově v Luhačovicích.
Právě zimní období je hlavní sezonou
pro Vincentku a výrobky z ní. Vincentka se osvědčila jako výborný prostředek hlavně v zimních měsících v období chřipkových epidemií a onemocnění
dýchacích cest, kdy přináší úlevu v podobě zlepšeného dýchání. Neocenitelným pomocníkem se však Vincentka
stává i pro alergiky, kterým přináší úlevu
celoročně a nejvíce právě v období pylové sezony. Tato minerálka pomáhá k obnově přirozeného prostředí nosních sliznic a zlepšování dýchání.
Vincentka se doporučuje na pitné
a inhalační kúry při onemocněních dýchacích cest, hlasivek, při chorobách
látkové výměny, vředové choroby žaludku, dvanáctníku a jejich pooperačních stavech, při chronickém zduření jater, diabetu mellitus, chronické
pankreatitidě. Je vhodným doplňkem
i pro zdravého člověka, pomáhá regenerovat vnitřní prostředí těla po nadměrné fyzické aktivitě (ztrátě potu)
– například sportu. Stejně pomáhá
harmonizovat metabolismus po nadměrném požití alkoholu, je prevencí
proti zubnímu kazu u dětí (0,25 l denně) a je vhodná jako přírodní doplněk
výživy pro děti, těhotné ženy a rekonvalescenty.
Více informací je na
www.lazneluhacovice.cz,
www.vincentka.cz
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KULTURA
Sobota 6. 1. • 20.00 • MěDK Elektra, sál
Rondo
Ples Zálesí
Pátek 12. 1. • 19.30 • Alexandria, night
club
Večer poslechových melodií
Sobota 13. 1. • 19.30 • Alexandria, night
club
K tanci a poslechu hraje Duo
Jupiter
Pátek 19. 1. • 19.30 • Alexandria, night
club
Show houslového virtuosa,
zpěváka a baviče Jiřího
Erlebacha
Sobota 20. 1. • 19.30 • Alexandria, night
club
Taneční večer
Sobota 20. 1. • 10.30 • MěDK Elektra,
kinosál
Škola Malého stromu / Iveta Dušková
Sobota 20. 1. • 19.00 • MěDK Elektra, sál
Rondo
Jaroslav Dušek / Divadlo Vizita
Pátek 26. 1. • 16.00 • MěDK Elektra,
kinosál
Káťa a Škubánek / Divadlo D5 Praha
Sobota 27. 1. • 19.30 • Společenský dům
22. REPREZENTAČNÍ LÁZEŃSKÝ
PLES
L. Machálková, P. Nagy, Elán KotraBand, Septet
Plus Orchestra Dalibora
Kaprase, Caroline Band, Marathon Band
a Strážnická CM M. Miltáka,
TK Fortuna Zlín, Lukáš a Kateřina Bartůňkovi
KINO

12

Neděle 7. 1. • 16.00
Čertoviny
Pohádka ČR, 2018
Úterý 9. 1. • 19.00
Cukrář
Drama Izrael, 2017

15

Pátek 12. 1. • 19.00
Ztracen v džungli
Dobrodružný Austrálie, 2017, titulky

12

Neděle 14. 1. • 16.00
Čertoviny
Pohádka ČR, 2018
12

12
Pondělí 22. 1. • 19.00
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Komedie ČR, 2018

Film a kniha Filmásek

Na přelomu měsíců ledna a února se můžete
přihlásit do zájmových kroužků na 2. pololetí.
Bližší informace naleznete na podrobných
plakátech
Tel.: 577 131 686, 736 487 999, ddm@
ddmluhacovice.cz, www.ddmluhacovice.cz

Čtvrtek 4. 1. • 15.00 • klubovna
Příjem nových členů
od 16.00 promítání, Makedonie

Neděle 28. 1. • 16.00
Čertoviny
Pohádka ČR, 2018

Čtvrtek 11. 1. • 10.00
Vincentka-exkurze

Pondělí 29. 1. • 19.00
Ztracen v džungli
Dobrodružný Austrálie, 2017, titulky

12

Úterý 30. 1. • 19.00
Kolo zázraků
Drama USA, 2017, titulky

12

Čtvrtek 18. 1. • 13.45 • autobusové
nádraží
Vycházka

12
Středa 31. 1. • 19.00
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Komedie ČR, 2018

Čtvrtek 25. 1. • 19.00 • Muzeum
Obrázky z lázní, publikace PhDr.
Petrákové

AKCE DDM

Akce Charity

Pátek 12. 1. • 17.30 • klubovna 7
„Vždy je cesta - aneb ztracený
bílý muž a pochroumaný pes
napříč kontinenty“
Beseda s promítáním s Honzou Drobným,
dobrodruhem a cestovatelem

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

Pondělí 15. 1. • 8.15 • vlakem
Slovácké divadlo/Přes ploty

Pátek 19. 1. • 16.00 • zámecká zahrada
Zimní táborák se soutěžemi
S sebou: teplé oblečení, něco dobrého na
rožeň, poplatek: 30 Kč/osoba
Pátek 19. 1. • 18.30 • zámek
Noc na zámku
Poplatek 50 Kč/osoba

Pondělí 29. 1. • od15.30 do 17.30 •
tělocvična ZŠ
Sportovní víceboj
Pro žáky od 2. do 6. třídy, přihlášky týmů
(5 závodníků) do 24. 1., poplatek 30 Kč/
závodník, vstup v čisté obuvi se světlou
podrážkou
Úterý 30. 1. • 15. 30 • zámek
Tvořivá dílna pro malé i velké
Tvoření z moosgummi, přihlášky do 23. 1.,
poplatek 130 Kč/účastník

KLUBÍK
Poplatek za program členové zdarma, 30 Kč/
ostatní

Pondělí 29. 1. • 10.00
Pohybový program: cvičení
rodičů s dětmi
12

Bio senior

SAS

Sobota 27. 1. • 19.00
Po strništi bos
Komedie ČR, 2017

Pondělí 15. 1. • 10.00
Zimní tvoření

Čtvrtek 18. 1. • 19.00
Bába z ledu
Komedie ČR, 2017
Sobota 20. 1. • 19.00
Vražda v Orient expresu
Drama USA, 2017, titulky

Neděle 21. 1. • 16.00
Star Wars. Poslední z Jediů
Akční USA, 2017, titulky

KLUB
Program pro děti a mládež v klubovnách DDM
Luhačovice.
Deskové, karetní a stolní hry (fotbálek,
kulečník,…)
X – BOX denně od 14.00 do 16.00, rezervace
předem, poplatek 20 Kč

Sobota 13. 1. • 19.00
Po strništi bos
Komedie ČR, 2017

Středa 17. 1. • 19.00
Kolo zázraků
Drama USA, 2017, titulky

Skutečný příběh

Pátek 26. 1. • 19.00 • zámek
Muzikoterapie
Přihlášky do 25. 1., poplatek 100 Kč/osoba

Pátek 5. 1. • 19.00
Star Wars. Poslední z Jediů
Akční USA, 2017, titulky
Sobota 6. 1. • 19.00
Kolo zázraků
Drama USA, 2017, titulky

Art film

V měsíci lednu také proběhnou: Zdravověda,
výukové programy pro žáky ZŠ, účast florbalistů
na turnajích v Napajedlích 7. 1., soustředění
aerobicu 20. 1., výukové programy pro školy.

Nevhodné mládeži do 12 15 let

22. 1. Novoroční pranostiky
a vzpomínání
29. 1. Trénink paměti
Další informace mobil: 739 344 052,
731 646 717, pevná linka: 577 132 363
Akce v knihovně
Středa 24. 1. • 17.00
Nepál, cestopisná přednáška /
PhDr. Jana Pelanová
KNIHOVNA
V prosinci naši studenti Virtuální univerzity
uzavřeli další semestr s tématem Lidské zdraví.
Zúčastnilo se ho 12 studujících, přičemž
v naší skupině převažují ženy, nejstarší
účastnici je 80 let.
Pro nadcházející letní semestr (únor - květen) jsme vybrali téma Cestování.
Semestr bude zahájen 8. 2. 2018. Proběhne
6 setkání, která se konají jednou za dva
týdny vždy ve čtvrtek dopoledne. Případní
zájemci z řad seniorů se mohou hlásit do
20. 1. 2018, a to buď telefonicky
5777132235, 603320941, e-mailem: info@
knihovna-luhacovice.cz, nebo osobně u nás
v knihovně.
Rádi vám poskytneme bližší informace
ohledně studia Univerzity třetího věku.
O našich dalších akcích vás budeme
pravidelně informovat na našich webových
stránkách nebo na Facebooku.

8. 1. Sváteční slovo
/ P. Martin Rumíšek
Všem našim čtenářům a příznivcům přejeme
15. 1. Procházka starými 		
šťastné vykročení do nového roku 2018.
Luhačovicemi/L. Gondová, 		
knihovnice
Ladislava Gondová

Korunka pořádala další z dobročinných akcí
Už potřinácté se konal v Elektře
charitativní Vánoční koncert dětem,
jehož letošní ročník se uskutečnil
9. prosince. Večerem provázel Petr
Rychlý, v průběhu akce ale zazněl
v jeho podání také vánočně laděný
hit Půlnoční, známá to píseň z repertoáru Václava Neckáře. V průběhu
programu divákům s kytarou zazpíval slovenský zpěvák – vítěz soutěže
X Factor Peter Bažík a představila se
rovněž zpěvačka Anna Slováčková
nebo David Kraus.
Koncert již tradičně pořádalo
dobročinné sdružení Korunka Luhačovice, které právě díky výtěžku
z nejrůznějších akcí pomáhá zdravotně postiženým a jinak znevýhodněným dětem a jejich rodinám.
Sdružení vede Veronika Záhorská,
která i díky této aktivitě letos získala
titul Žena regionu ve Zlínském kraji. Letošního ročníku se kromě řady
hostů účastnili například i hejtman
kraje Jiří Čunek nebo předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. Kromě již uvedených interpretů svým vystoupením publikum potěšila také zpěvačka Bára Basiková,

která byla již před lety patronkou
prvního ročníku tohoto koncertu.
Že akce stále funguje a pomáhá a
že se sdružení Korunka Luhačovice
daří přinášet potřebné prostředky
znevýhodněným dětem stále více,
Basikovou velmi těší. „Já to vnímám
s velkým nadšením a obdivem, protože Veronice se za těch několik let
podařilo vybudovat skutečně velmi silné občanské sdružení, dokázala sehnat obrovské množství peněz
pro konkrétní nemocné děti, pro kojenecké ústavy, dětské domovy a
tak dále,“ ocenila Basiková. Že se Korunce opravdu daří pomáhat, svědčí i čísla, protože dnes už rozdává na
pomoc za rok kolem milionu korun.
„Za to patří hlavně velké poděkování
všem, kteří na naše akce chodí, koupí si vstupenku a nakupují si i naše
drobné dárky, které Korunka Luhačovice prodává,“ uvedla však skromně ředitelka Korunky Luhačovice Záhorská. Pokud lidé chtějí přispět, lze
tak i celoročně přímo na účet dobročinné organizace 197919909/0600.
Nikola Synek
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OZNÁMENÍ
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky
Volby se uskuteční dne
12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne
13. ledna 2018 od 8.00 hodin do
14.00 hodin
Místa konání voleb:
Volební okrsek č. 1: Střední odborná škola, Luhačovice, Masarykova 101,
pro voliče bydlící v ulicích
a č. p.: Družstevní č. p. 2, 35, 89,
91, 92, 93, 96, 153, 154, 187, 193,
194, 349, 507, 599, 656, 687, 785,
786,787, 788, 864, 865, 866, 876,
883, 884, 885, 886, 887, 888, 942,
1012, 1028, 1047, 1089, Hrazanská, Kuželova, Lipová, Ludkovická, Stráň, Uherskobrodská, V Drahách, Zahradní čtvrť a pro voliče,
kteří byli zapsáni do zvláštního
seznamu voličů na základě nahlášení Domova pro seniory Luhačovice.
Volební okrsek č. 2: Městská
knihovna Luhačovice, Masarykova 350,
pro voliče bydlící v ulici a č. p.:
Branka, Družstevní č. p. 86, 87, 90,
201, 279, 333, Hradisko, Krátká,

Lužné, Masarykova č. p. 50, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 68,
102, 120, 125, 156, 257, 266, 326,
336, 564, 994, 1016, 1017, Mlýnská,
Nádražní, Pod Léštím, Rumunská,
V Cihelně.
Volebním okrsek č. 3: Městský úřad Luhačovice, náměstí
28. října 543 (radnice),
pro voliče bydlící v ulici a č. p.:
Antonína Slavíčka, Bezručova,
Bílá čtvrť, Dr. Veselého, Josefa
Černíka, Kamenná, Komenského,
Lesní, Masarykova č. p. 63, 105,
108, 115, 149, 151, 152, 159, 167,
184, 185, 190, 197, 198, 200, 202,
208, 209, 211, 214, 221, 226, 232,
233, 252, 263, 271, 286, 287, 288,
315, 559, 655, 968, 970, Nábřeží,
náměstí 28. října, Pod Kamennou, Příční, Slunná, Solné, Školní, U Šťávnice, Újezda, Úprkova,
Výsluní, Zatloukalova a pro voliče, kteří byli zapsáni do zvláštního seznamu voličů na základě
nahlášení správců lázeňských zařízení.
Volební okrsek č. 4: Dům s pečovatelskou službou Strahov
Luhačovice, Holubyho 383, pro

voliče s místem trvalého pobytu v ulicích: A. Václavíka, Betty
Smetanové, Čes. armády, Dr. Palka Blaho, Holubyho, Jurkovičova
alej, Lázeňské náměstí, Leoše Janáčka a pro voliče, kteří byli zapsáni do zvláštního seznamu voličů na základě správců lázeňských
zařízení.
Volební okrsek č. 5: Kladná Žilín 1 – budova městského úřadu
pro voliče s místem trvalého pobytu v části Kladná Žilín.
Volební okrsek č. 6: Polichno
1 – budova městského úřadu
pro voliče s místem trvalého pobytu v části Polichno.
Volební okrsek č. 7: Řetechov
48 – budova městského úřadu
pro voliče s místem trvalého pobytu v části Řetechov.
1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem, cestovním
pasem České republiky, diplomatickým nebo služebním pasem

české republiky, anebo cestovním průkazem.
2. Každému voliči budou dodány nejpozději v úterý 9. ledna
hlasovací lístky na adresu trvalého pobytu. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky
rovněž ve volební místnosti.
3. Pokud by se volič ze závažných důvodů (především zdravotní stav) nemohl v době voleb
osobně dostavit do volební místnosti, může požádat o hlasování do přenosné volební schránky před zahájením hlasování na
tel. 577 197 415 a po zahájení
hlasování na tel. 577 197 416, tel.
724 190 306.
4. Pokud nedojde ke zvolení prezidenta české republiky v 1. kole, uskuteční se druhé
kolo volby dne 26. ledna 2018 od
14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin ve stejných
volebních místnostech jako
1. kolo. V takovém případě obdrží voliči hlasovací lístky s označením druhého kola pouze ve volební místnosti.

HARMONOGRAM SVOZU DOMOVNÍHO ODPADU NA I. POLOLETÍ ROKU 2018
ZBYTKOVÝ ODPAD (pozn. pro
podnikatele: 14denní svoz probíhá
vždy v lichém týdnu)
1) Trasa PONDĚLÍ: od vesnice po
nádraží + Malá Kamenná (výjimka:
úterý 2. 1., 3. 4.)
2. 1. (úterý), 8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1.,
5. 2., 12. 2., 19. 2., 26. 2., 5. 3., 12. 3.,
19. 3., 26. 3.,
3. 4. (úterý), 9. 4., 16. 4., 23. 4., 30. 4.,
7. 5., 14. 5., 21. 5., 28. 5., 4. 6., 11. 6.,
18. 6., 25. 6.
2) Trasa ÚTERÝ: od nádraží po
Pražskou čtvrt (výjimka pondělí
30. 4., 7. 5.)
2. 1., 9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1., 6. 2.,
13. 2., 20. 2., 27. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3.,
27. 3., 3. 4., 10. 4.,
17. 4., 24. 4., 30. 4. (pondělí), 7. 5.
(pondělí), 15. 5., 22. 5., 29. 5., 5. 6.,
12. 6., 19. 6., 26. 6.
3) Trasa STŘEDA: integrované
obce Polichno, Řetechov, Kladná Žilín
3. 1., 10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1., 7. 2.,
14. 2., 21. 2., 28. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3.,
28. 3., 4. 4., 11. 4.,
18. 4., 25. 4., 2. 5., 9. 5., 16. 5., 23. 5.,
30. 5., 6. 6., 13. 6., 20. 6., 27. 6.
4) Trasa PÁTEK: kontejnery (výjimka 29. 3. čtvrtek)
5. 1., 12. 1., 19. 1., 26. 1., 2. 2., 9. 2.,
16. 2., 23. 2., 2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3.,
29. 3. (čtvrtek), 6. 4.,
13. 4, 20. 4., 27. 4., 4. 5., 11. 5., 18. 5.,
25. 5., 1. 6., 8. 6., 15. 6., 22. 6., 29. 6.

PAPÍR (modré nádoby) –
vždy ve ČTVRTEK, 1× za
14 dní
4. 1., 18. 1., 1. 2., 15. 2.,
1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4., 10. 5.,
24. 5., 7. 6., 21. 6.

nad rámec svozových dnů dle
vzniklé potřeby.
SEZONNÍ PŘISTAVENÍ VELKOKAPACITNÍCH KONTEJNERŮ

BIOODPAD (hnědé nádoby) – vždy ve STŘEDU (1× za měsíc, 1× za
14 dní, 1× za týden)
24. 1., 21. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4.,
9. 5., 16. 5., 23. 5., 30. 5., 6. 6., 13. 6.,
20. 6., 27. 6.

Kontejnery na stanovištích budou pod dozorem pracovníka TS
a ještě týž den budou odvezeny.
Tato služba je výhradně pro občany Luhačovic a integrovaných
obcí. Podnikající osoby fyzické
nebo právnické musí řešit likvidaci odpadů dle zákona 185/2001
Sb. samostatně a na své náklady,
nikoliv z poplatků občanů města.
Sestava 3 kontejnerů slouží pro
uložení velkoobjemového odpadu, dřeva a železa.
Do kontejnerů je zakázáno ukládat nebezpečné odpady – barvy,
kyseliny, pesticidy, oleje atd. Tyto
odpady mohou občané Luhačovic a integrovaných obcí ukládat
na sběrném dvoře v provozních
hodinách zdarma, podnikatelé za
úplatu. Také nefunkční, ale kompletní, elektropřístroje (televize,
ledničky, PC, rádia, zářivky atd.)
je možno zdarma uložit na sběrném dvoře, kde je zřízeno místo
zpětného odběru elektrozařízení. Prosíme občany, aby tyto odpady neukládali do přistavených
kontejnerů.

Poznámka: Nádoby na tříděný odpad (papír, sklo, plasty, bioodpad)
rozmístěné v Luhačovicích a integrovaných obcích budou vyváženy

Sběrná místa pro kontejnery
(čas 9.00-16.00 hod.):
• Luhačovice
Branka + Rumunská
sobota 7. 4.

3. 5., 14. 6.

SKLO (zelené nádoby) –
vždy ve ČTVRTEK, 1×
za měsíc
11. 1., 8. 2., 8. 3., 5. 4.,

PLAST (žluté pytle a nádoby) – vždy první ÚTERÝ v měsíci (výjimka
středa 2. 5.)
2. 1., 6. 2., 6. 3., 3. 4., 2. 5. (středa), 5. 6.
NÁPOJOVÉ
KARTONY
(oranžové pytle) – vždy 1×
za ¼ roku první ÚTERÝ
6. 3. a 5. 6.
Občané, kteří nedostávají
oranžové pytle, mohou ukládat nápojové kartony do žlutých kontejnerů a popelnic na plasty.

L. Janáčka + Solné Marion
sobota 14. 4.
Újezda + Parkoviště
za Alfamarketem
sobota 21. 4.
• Integrované obce
Polichno
Kladná Žilín
Řetechov

pátek 6. 4.
pátek 13. 4.
pátek 20. 4.

SBĚRNÝ DVŮR LUHAČOVICE, UL.
UHERSKOBRODSKÁ
Provozní doba:
ZIMNÍ - návaznost na zimní čas
úterý
14.00–17.00 hod.
čtvrtek
14.00–17.00 hod.
sobota
9.00–15.00 hod.
LETNÍ - návaznost na letní čas
úterý
15.00–19.00 hod.
čtvrtek
15.00–19.00 hod.
sobota
9.00–15.00 hod.
Na sběrném dvoře mohou občané zdarma v provozní době ukládat odpady. Na sběrný dvůr mají
přístup pouze občané s trvalým pobytem v Luhačovicích a v integrovaných obcích (Polichno, Řetechov,
Kladná Žilín). Podnikatelé, kteří jsou
zapojeni do systému odpadového
hospodářství obce, mohou odpady
za úplatu a vždy po předchozí domluvě na ústředí TS také uložit na
sběrném dvoře.
Technické služby Luhačovice,
tel.: 724 651 034, 577 131 287
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inzerce

Město Luhačovice
přijme uklízečku
s místem výkonu práce v budově radnice. Částečný úvazek, práce v odpoledních hodinách. Nástup možný ihned.
Informace u paní Hubáčkové,
tel.: 577 197 443.
Termín podání žádostí do 15. 1. 2018.

Tiráž: Periodický tisk územního samosprávného celku.Vydavatel a kontakty na redakci:
Městský dům kultury Elektra Luhačovice,

příspěvková organizace, Masarykova 950,
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00373281, tel.: 577 133 980, e-mail: luha-

info@mdkelektra.luhacovice.cz.
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Odpovědná redaktorka a autorka nepodepsaných článků: Hana Slováková. Fotografie: Jan
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