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Pozvání přijali také senátorka Ing. Jana Juřenčáková,
starosta města Luhačovice PhDr. František Hubáček,
místostarostka města Luhačovice Ing. Marie Semelová.
Ředitelem školy byli přivítáni i zástupci podnikatelské sféry a
sociálních partnerů gen. ředitel a. s. Slovácké strojírny Ing.
Jiří Rosenfeld, gen. ředitel Zálesí a. s. Ing. Josef Hampl,
gen. ředitel a. s. Lázně Luhačovice MUDr. Eduard Bláha a
gen. ředitel společnosti s r. o. Léčebné Lázně Luhačovice
MVDr. Antonín Plachý. Slavnostního otevření školy se
zúčastnili i další ředitelé partnerských firem v Luhačovicích
(hotely Zálesí a Alexandria), ředitelé středních a základních
škol a zástupci firem, které se podíleli na realizaci stavby.
Po slavnostních projevech hejtmana ZK Stanislava Mišáka,
statutárního náměstka Libora Lukáše a radního pro oblast školství, mládeže a sportu Josefa Slováka byl
zasazen památeční strom a přestřižena páska k budově, která byla rekonstruována jako investice
Zlínského kraje č. 653/3/150/259/11/09 pod názvem Stavební
úpravy a nástavba budovy SOŠ Luhačovice.
Investiční záměr akce, jejíž celkové náklady dosáhly 24 404
000 Kč, byl schválen U s n e s e n í m Rady Zlínského kraje
1183/R25/09 dne 7. 12. 2009.
Výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s
projektovou přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením
akce byl pověřen Odbor investic Krajského úřadu Zlínského
kraje pod vedením Ing. Milana Hudce. Na zpracování
projektu se podílela projekční kancelář KB projekt s. r. o. a
dodavatelem stavby byla na základě výběrového řízení vybrána
firma JAVORNÍK –CZ-PLUS. Hlavním subdodavatelem
stavební části byla firma LISONĚK z Uherského Brodu a dále spolupracovaly firmy UPOSS, s r.o. z
Luhačovic, Security UH s. r.o., Staré Město a František Saňák TOP-TRIO Slavičín.
Stavba probíhala ve třech etapách od června 2010 do srpna 2011.
1. a 2. etapa zahrnovala celkovou demontáž střešní konstrukce, zesílení stropů nad celým půdorysem
objektu, nadezdění obvodových zdí a postavení nové střechy. Prosvětlení podkrovních prostorů bylo
navrženo střešními okny směrem do ulice, ve zvýšené části směrem do dvora klasickými okny a
světlovody. V podkroví byly vybudovány dvě odborné pracovny, výtvarný ateliér a sociální
zařízení. Po celkové přestavbě stávajícího 1. podlaží se zde přesunuly kanceláře vedení školy a
ekonomický úsek. Pro imobilní studenty byl vybudován nový osobní výtah, řešený ze vstupní haly v
přízemí až do podkroví. Tím byl zajištěn bezbariérový přístup téměř do všech prostorů objektu. V
souvislosti s rozšířením topné plochy objektu byla provedena i rekonstrukce a modernizace kotelny.
Ve 3. etapě, která byla zahájena v červenci 2011 a ukončena kolaudací celé stavby 26. srpna 2011,
byly provedeny stavební úpravy v prvním podlaží, které zahrnovaly přestavbu stávajících kancelářských
prostor do podoby nových učeben, vznikly nové kabinety pro vyučující a prostornější komunikační
prostory pro pobyt studentů v době přestávek. Dále došlo k přizpůsobení školy moderním
bezpečnostním a protipožárním předpisům, dokončení elektroinstalací a vodoinstalací.
Celá přestavba byla zakončena opravou fasády.
Budova školy tak bude v současné době plnit všechny podmínky pro činnost moderní
vzdělávací instituce a SOŠ Luhačovice jako škola přidružená k organizaci UNESCO tak může
důstojně reprezentovat kvalitu zlínského školství.
Poděkování patří Zlínskému kraji za velkorysou
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bezproblémovou realizaci stavby, městu Luhačovice za
maximální podporu a všem firmám, které se podílely
na přestavbě, za kvalitní dílo i za vstřícnost, kterou
prokázaly zejména v období, kdy škola i stavba
koexistovaly vedle sebe. Uznání lze však vyslovit i všem
pracovníkům a žákům školy, kteří i v době stavby
uchovali vysokou úroveň výuky ve škole a realizovali i
všechny společenské a kulturní akce, kterých je škola v
Luhačovickém regionu nositelem.

