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Vážení a milí spoluobčané, 
před několika týdny jsme navštívili 
hřbitovy a rozsvítili svíčky na hrobech 
našich zesnulých. S  vážností, tichou 
úctou a zamyšlením, jak čas letí a  jak 
se pomalu vytrácí vzpomínky na lidi, 
kteří již nejsou mezi námi. 

Období nadcházejícího adventu je 
rovněž časem, kdy vzpomínáme, 
hodnotíme či rekapitulujeme. Ten-
tokrát ale ve vazbě ke své osobě zva-
žujeme to, co se během roku událo, 
co se nám povedlo, na co jsme hrdí, 
a  naopak i  to, co nám už tolik milé 
nebylo. Říkáme si, že jsme „jenom“ 
lidé. Tím myslíme, že máme právo na 
omyl, pochybení. Druhou stránkou 
ale je, zda jsme někomu neublížili, 
ať už vědomě či nevědomě. A  jestli 
si svůj omyl, pochybení vůbec doká-
žeme přiznat, následně najít řešení, 
místo pro diskuzi, omluvu. Bohužel 
se mi zdá, že s přibývajícím technic-
kým rozvojem, pokrokem se společ-
nost stává čím dál uzavřenější a  na-
venek anonymní. Obecně se zhoršují 

mezilidské vztahy, a to nejen ve spo-
lečnosti – ať už se jedná o vrcholnou 
či místní politiku, ale i  ve všeobec-
né rovině. Alarmující se jeví generač-
ní vztahy a  problémy, sousedského 
soužití, ale bohužel i rodinné vztahy. 
Jako by se vytrácela schopnost ko-
munikace, empatie, ale hlavně tole-
rance a  pochopení. Zdá se, že jsme 
mnohdy odborníky „na všechno“, 
s každým si to „vyřídíme“ díky doko-
nalému slovníku, znalostem z  inter-
netu. Již se tolik neohlížíme na to, 
jaký tím dáváme o sobě obraz svému 
okolí, a hlavně jakým jsme příkladem 
pro naše děti či vnuky.

S koncem roku nejen bilancujeme, ale 
také plánujeme a  dáváme si předse-
vzetí. Zkusme si tedy pro ten rok příš-
tí naplánovat, že se alespoň začneme 
usmívat, dívat se na svět pozitivně. 
Nejen, že se nám psychicky uleví, ale 
budeme se těšit ze života a drobných 
radostí, které pro zlost a  podráždě-
nost nejsme schopni vnímat.

Vážení a  milí, dostává se Vám do ru-
kou poslední číslo Luhačovických no-
vin v roce 2014. 

Mnoho se v tomto roce událo. Postup-
ná proměna lázní, centra města, neda-
leké přehrady. Zdá se, že krize v lázeň-
ství je zažehnána, což je příznivé nejen 
pro poskytovatele této péče, ale také 
pro zaměstnanost a  navazující infra-
strukturu a drobné podnikatele v blíz-
kém okolí. Rovněž proběhly volby do 
zastupitelstev obcí. Proto bych velice 
ráda poděkovala za Vaše hlasy a za to, 
že jste k volbám přišli. 

Na závěr mi dovolte, abych Vám 
v  tomto předvánočním čase popřá-
la hodně zdraví, dostatek času a mož-
ností, abyste mohli upevnit své ro-
dinné, přátelské a  sousedské vztahy. 
Abyste načerpali dostatek síly pro 
nadcházející rok 2015 nejen v  osob-
ním, ale i v pracovním životě.

S úctou Vaše starostka
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Když se podzim loučí
Marie Anežka Suchánková

Podzimní rej listí barevného,
poslední karneval předvánoční.

Z hladiny břehu zkaleného
větvička stromku ční.

To vítr studený zavál až sem,
námrazou bílou ozdobil trávu.

Studená noc, studený je den
– teď podzim má svou slávu.

V šelestu suchého listí hledáš,
marně, plyne ti čas dál.

Krom vzpomínek nic nemáš, 
to letní čas si všechno vzal.

Usni teď tiše, přichází zima
a odmyká na deset zámků.
Brzy se ozve divá meluzína,

i tráva ulehá k zimnímu spánku.

Poslouchej zvonky rolniček
a spřádej svá každoroční přání

– blíží se čas vánočních písniček
a zvony v nás už vyzvání.



Aktuální informace o průběhu rekonstrukce ulice Dr. Veselého – k 30. 11. 2014
Během listopadu probíhaly díky pří-
znivému počasí v rámci rekonstruk-
ce ul. Dr. Veselého především práce  
v lokalitě druhé etapy od vily Slavia po 
budovu pošty, kde se po menších úse-
cích zpevňuje svah za opěrnou zdí. 
Pracovníci stavby postupně po úse-
cích realizují ve svahu hřebíkovou stě-
nu a mikropiloty, souběžně s tím je 
stále z preventivních důvodů částečně 
omezen provoz na silnici nad svahem, 
kde je snížena rychlost a oba jízdní 
pruhy jsou zúžené. V průběhu prová-
dění těchto prací nastaly komplikace, 

protože se ve svahu objevily velké bal-
vany, které je potřeba odstranit, a tak-
to vzniklý prostor nahradit pevným 
materiálem, aby se dále mohlo pokra-
čovat ve vrtání.
Jakmile to dovolí probíhající práce na 
opěrné zdi, tak se zahájí i postupná 
překládka inženýrských sítí. Dále byly 
zahájeny zemní práce pro vybudová-
ní nového schodiště naproti hotelu Vl-
tava. U hotelu Litovel byla odstraně-
na lávka, která byla ve velmi špatném 
technickém stavu a zároveň bránila vr-
tacím pracím. 

V lokalitě před vilou Lékárna se po-
kračovalo v dláždění a přípravou na 
úpravu tohoto prostoru česaným be-
tonem. V části od vily Lékárna po vilu 
Taťána byly realizovány 2 dělící pásy  
z česaného betonu. 
V závislosti na aktuálním příznivém či 
nepříznivém počasí bude dále probí-
hat dláždění v rámci první etapy re-
konstrukce od vily Lékárna po vilu Sla-
via a v rámci druhé etapy především 
vrtací práce ve svahu a překládka inže-
nýrských sítí. 
Omlouváme se místním obyvatelům, 

návštěvníkům i provozovatelům slu-
žeb v ulici Dr. Veselého za probíhající 
komplikace spojené se stavbou.

Ing. Jiří Šůstek, vedoucí odboru správy 
majetku

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské 
unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rám-
ci Regionálního operačního programu Střední Mora-
va (podoblast podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj ces-
tovního ruchu).

Marie Semelová byla zvolena starostkou města Luhačovice

Ve čtvrtek 6. listopadu potvrdilo 
podpisem všech dvacet jedna za-
stupitelů slib.„Slibuji věrnost Čes-
ké republice. Slibuji na svou čest 
a svědomí, že svoji funkci budu vy-
konávat svědomitě, v  zájmu města 

Luhačovice a jeho občanů a řídit se 
Ústavou a zákony České republiky.“ 
Následně zástupci občanů přistoupi-
li k  tajné volbě starosty, devatenácti 
hlasy byla zvolena do funkce starost-
ky Ing. Bc. Marie Semelová. Do funkce 

místostarosty byl zvolen Radomil 
Kop. V  sedmičlenné Radě města Lu-
hačovice mimo starostky a místosta-
rosty dále zasednou: 
Bc. Zdeněk Červenka, Stanislav Du-
háň, Mgr. Roman Lebloch, Ing. Mari-
an Ležák, David Ruman. Zastupitel-
stvo zřídilo výbory kontrolní, finanční 
a výbor pro občanské záležitosti a ná-
sledně zvolilo jejich předsedy a členy.
Kontrolní výbor: Mgr. Přemysl Ja-
ník (předseda) a  Mgr. Radek Bed-
nařík, Mgr. Luďka Mejzlíková, Mgr. 
Eva Tomalová, Mgr. Aleš Vymětalík 
(členové).
Finanční výbor: Robert Kolařík 
(předseda) a  Ing. Roman Dostálek, 
Ing. Jaroslav Hubáček, Josef Michá-
lek, Mgr. Luděk Olejník, Martin Plá-
šek ml., Mgr. Lenka Semelová, DiS. 
(členové).
Výbor pro občanské záležitosti: 
Mgr. Zdenka Pančochová (předsed-
kyně) a Bc. Silvie Beblavá, Bc. Hana 
Peňázová, Ivana Slováková, Eva Va-
lášková (členky).

Výsledky voleb do Zastupitelstva 
města Luhačovic na období 2014–
2018
Ing. Bc. Marie Semelová (ČSSD), Mgr. 
Roman Lebloch (ČSSD), Mgr. Eva To-
malová (ČSSD), Mgr. Aleš Vymětalík 
(ČSSD), David Ruman (ČSSD), Ing. 
Karel Zicha (KDU-ČSL), Mgr. Marce-
la Pazderová (KDU-ČSL), Mgr. Pře-
mysl Janík (KDU-ČSL), Mgr. Lenka 
Semelová, DiS. (KDU-ČSL), Radomil 
Kop (ANO 2011), Mgr. Kamil Malo-
ta (ANO 2011), Bc. Zdeněk Červen-
ka (ANO 2011), Mgr. Luďka Mejzlí-
ková (NEZÁVISLÍ – VOLBA PRO NAŠE 
MĚSTO), Ing. Martin Plášek (NEZÁ-
VISLÍ – VOLBA PRO NAŠE MĚSTO), 
Robert Kolařík (NEZÁVISLÍ – VOLBA 
PRO NAŠE MĚSTO), Stanislav Duháň 
(ODS), Ing. Jaroslav Hubáček (ODS), 
Ing. Marian Ležák (TOP 09 a nezávis-
lí), Josef Michálek (TOP 09 a  nezá-
vislí), Ing. Roman Dostálek (KSČM), 
Mgr. Zdenka Pančochová (LUHAČO-
VICE – MĚSTO SPOKOJENÝCH OB-
ČANŮ a STAN)
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Lékař, jehož jméno nese jeden z pramenů, tragicky zahynul před 70 lety

Sedmdesát let od tragického úmrtí 
MUDr. Františka Šťastného, po kte-
rém je pojmenováno jedno z luha-
čovických zřídel, si připomínáme 
v  těchto podzimních dnech. Kul-
turní buditel, lékař, vlastenec a vo-
ják zahynul během 2. světové války 
na podzim 1944. Poté, co byl vysa-
zen na Slovensku, kde se jako vo-
jenský lékař účastnil bojů Sloven-
ského národního povstání, byl zajat 
a surově umučen fašisty, s největší 

pravděpodobností počátkem listo-
padu 1944.

Šťastný se narodil roku 1913 ve 
Svatém Jánu nad Malší v jižních Če-
chách, ale po smrti rodičů jeho i se 
třemi sourozenci vychovávala teta 
Josefa Šimanová, která byla učitel-
kou v  Luhačovicích. Po ukončení 
obecné školy navštěvoval Franti-
šek reálku v  Brně a  roku 1932 ma-
turoval na gymnáziu v  Uherském 
Brodě. Poté studoval na brněnské 
lékařské fakultě, ale aktivně se za-
pojoval také do společenského ži-
vota Luhačovic. Roku 1934 Šťastný 
spoluzaložil Akademický klub lázně 
Luhačovice. Ten se věnoval divadel-
ní činnosti, pořádal různé sportovní 
podniky i  dobročinné sbírky, nebo 
například celostátní sjezd českoslo-
venského studentstva, který se ko-
nal pod záštitou tehdejšího prezi-
denta Edvarda Beneše v roce 1938.

V  polovině listopadu 1939, kdy 
Šťastný dokončoval poslední se-
mestr studia, nařídil Hitler zavřít 
české vysoké školy. Šťastný se pro-
to jako vlastenec rozhodl odejít za 

hranice okleštěného Českosloven-
ska, aby se zapojil do boje proti fa-
šismu. Odcházel přes Slovensko.  
„Rozloučili jsme se v domnění, že se 
ještě setkáme. Kdo mohl tehdy vě-
dět, že je to naše poslední shledá-
ní,“ uvedla později jeho sestra Anič-
ka Šťastná. 

František Šťastný se poté dostal 
do Maďarska, kde byl však zatčen 
a  uvězněn v  proslulé věznici Cita-
dele. Odtud však uprchl a  postup-
ně se dostal až do Francie, kde se 
zapojil do bojů na Loiře a  Mar-
ně. Po porážce Francie fašistickým 
Německem se díky hromadnému 
transportu zbytků poražených jed-
notek dostal do Anglie. Tam do-
končil studium medicíny a jako vo-
ják také absolvoval parašutistický 
kurs, aby mohl být vysazen na úze-
mí okupovaném fašisty. To se také 
později stalo a Šťastný se dostal do 
bojových akcí na okupovaném čes-
koslovenském území. Zúčastnil se 
bojů na Dukle, u Zenkové, v Zarží-
ně či Roztoku. Osudným se mu staly 
další akce během Slovenského ná-
rodního povstání, když byl zajat při 

přechodu jeho jednotky přes Cha-
banec v Nízkých Tatrách. 

Když se občané Luhačovic až s od-
stupem času po skončení války do-
zvěděli o smrti Františka Šťastného, 
byla ve městě 20. ledna 1946 uspo-
řádána smuteční tryzna. Šťastný 
také posmrtně obdržel řadu vyzna-
menání. Prezidentem Českosloven-
ska byl v  roce 1945 vyznamenán 
in memoriam Československým 
válečným křížem a  Českosloven-
skou medailí za chrabrost a  poz-
ději mu byly uděleny i další pocty. 
Roku 1967 byl na počest Františka 
Šťastného pojmenován jeden z  lu-
hačovických pramenů, do té doby 
známý jako Gejzír. Jeho jméno nesl 
od roku 1979 také závod v  orien-
tačním běhu. V  Luhačovicích je na 
budově staré pošty, kde před lety 
Šťastný žil, umístěna pro připomín-
ku této významné osobnosti dějin 
pamětní deska.

Nikola Synek

(Článek vznikl s  využitím životopisu, 
který sestavila Marcela Semelová.)



Zprávy z 18. schůze Rady města  
Luhačovice konané 21. 10. 2014
RML schválila:
• uzavření dodatku k  nájemní 

smlouvě z  29. 8. 2005 na proná-
jem bytu 2+1 v domě č. p. 865, ul. 
Družstevní v  Luhačovicích, před-
mětem kterého bude změna uží-
vání na dobu neurčitou;

• uzavření dodatku k  nájemní 
smlouvě z  10. 9. 2008 na proná-
jem bytu 2+1 v domě č. p. 865, ul. 
Družstevní v  Luhačovicích, před-
mětem kterého bude změna uží-
vání na dobu neurčitou;

• uzavření darovací smlouvy na Do-
kumentaci pro výběr zhotovitele 
na koncové prvky pro projekt „In-
formační vyrozumívací a  varovací 
systém Luhačovice“ mezi Zlínským 
krajem a městem Luhačovice;

• uzavření smlouvy, předmětem 
které bude souhlas města s odpi-
sováním technického zhodnocení 
prostor v objektu v majetku města 
č. p. 282, ul. Nádražní v Luhačovi-
cích, ve výši 800 000 Kč firmou LU-
HADENT, s. r. o., v souladu s § 28, 
odst. 3, zákona č. 586/1992 Sb;  

• provedení víceprací na akci 

Rekonstrukce Jurkovičovy aleje 
Luhačovice v hodnotě 700 000 Kč; 

•	 oslovení subjektů pro vypracová-
ní a předkládání návrhů na umě-
lecký prvek před poštou a finanč-
ní limit tohoto díla 500 000 Kč;

• navržené rozšíření otvírací doby 
Městské knihovny Luhačovice: 

 Po 12.00–17.30, Út  9.00–17.30, St za-
vřeno, Čt 12.00–17.30, Pá  9.00–17.30. 

RML vzala na vědomí:
• vícepráce v  ceně cca 400 000 Kč 

a souhlasila s pokračováním pra-
cí na projektu Rekonstrukce ul. Dr. 
Veselého.

RML podpořila:
• nominaci Pavla Horáka, předsedy 

Českého svazu včelařů Luhačovi-
ce, na ocenění za dlouhodobou 
a  kvalitní činnost dobrovolných 
pracovníků v  oblasti volnočaso-
vých aktivit dětí a  mládeže Zlín-
ského kraje 2014, kterou před-
kládá Základní škola Luhačovice, 
příspěvková organizace.

Zpráva z 20. schůze Rady města  
Luhačovice konané 18. 11. 2014
RML rozhodla:
• na základě doporučení hodnoti-

cí komise o  výběru nejvhodnější 
nabídky hodnocené dle základ-
ního hodnoticího kritéria – nej-
nižší nabídkové ceny na veřejnou 
zakázku na dodávky „Rekonstruk-
ce Jurkovičovy aleje – SO 201 Láv-
ka přes Luhačovický potok“ takto:  

 č. 1: SMO, a. s., Zlínská 172, 765 02 
Otrokovice, cena včetně DPH 
468 727 Kč, č. 2: KKS, spol. s r. o., 
Příluky 386, 760 01 Zlín, (477 618 Kč), 
č. 3: Vodohospodářské stavby 
Javorník – CZ, s. r. o., Benátky 17, 
698 01 Veselí nad Moravou (499 
172 Kč). 

Zpráva z ustavujícího 1. zasedání Zastu-
pitelstva města Luhačovice  
konaného 6. 11. 2014
ZML stanovilo pro volební období 
let 2014–2018: 
•	 dva dlouhodobě uvolněné členy 

zastupitelstva, a to starostu a mís-
tostarostu;

• počet členů Rady města Luhačo-
vice na sedm;

•	 tajnou volbu starosty, místosta-
rosty, členů rady, předsedů a čle-
nů výborů zastupitelstva.

ZML zvolilo pro volební období let 
2014–2018: 
•	 paní Ing. Bc. Marii Semelovou sta-

rostkou města Luhačovice; 
• pana Radomila Kopa místostaros-

tou města Luhačovice;
•	 členy rady města: Ing. Bc. Ma-

rie Semelová, starostka, Radomil 
Kop, místostarosta, Mgr. Roman 
Lebloch, Ing. Marian Ležák, Stani-
slav Duháň, Bc. Zdeněk Červenka,

 David Ruman, členové.

ZML zřídilo pro volební období let 
2014–2018:
•	 kontrolní výbor ve složení: Mgr. 

Přemysl Janík, předseda, Mgr. 
Luďka Mejzlíková, Mgr. Eva To-
malová, Mgr. Aleš Vymětalík, Mgr. 

Radek Bednařík, členové; 
• finanční výbor ve složení: Robert 

Kolařík, předseda, Ing. Roman Do-
stálek, Ing. Jaroslav Hubáček, Jo-
sef Michálek, Mgr. Lenka Semelo-
vá, DiS, Mgr. Luděk Olejník, Martin 
Plášek ml., členové;

• výbor pro občanské záležitosti ve 
složení: Mgr. Zdenka Pančocho-
vá, předsedkyně, Bc. Silvie Bebla-
vá, Bc. Hana Peňázová, Ivana Slo-
váková, Eva Valášková, členky. 
  

ZML schválilo:
•	 výši měsíčních odměn neuvolně-

ných zastupitelů od 1. 12. 2014 
takto:

 člen rady1 800 Kč, předseda ko-
mise, výboru 900 Kč, člen zastupi-
telstva 600 Kč, 

 měsíční odměna náleží podle 
funkce, za kterou se poskytuje 
nejvyšší odměna;

• peněžité plnění fyzickým oso-
bám, které jsou členy výborů 
a  komisí a  nejsou členy zastupi-
telstva města za každou účast na 
jednání výborů a  komisí 200 Kč 
s výjimkou zaměstnanců města.

Zpráva z 19. schůze Rady města  
Luhačovice konané 11. 11. 2014
RML schválila:
• uzavření Smlouvy o  poskytnu-

tí účelové neinvestiční dotace ve 
výši 56 500 Kč z rozpočtu Zlínské-
ho kraje na výdaje spojené s čin-
ností jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů;

• zveřejnění záměru města prodat 
část pozemku parc. č. 815/7 o vý-
měře cca 15 m2 k. ú. Luhačovice 
(Jedná se o pozemek u domu č. p. 
528 v ul. Lesní.); 

• zveřejnění záměru města pro-
najmout část pozemku parc. č. 
2486/1 a  parc. č. 2486/15 k. ú. Lu-
hačovice o celkové výměře 90 m2 
pro umístění buněk zařízení sta-
veniště stavby „Domov pro seni-
ory Luhačovice“ na dobu určitou 
od 1. 1. 2015 do 31. 7. 2015 (Jedná 
se o pozemek v ulici Družstevní.);

• jednací řád Rady města Luhačovi-
ce pro období 2014–2018;

• uzavření Městské knihovny Luha-
čovice v  době vánočních svátků 
v termínu 23. 12. 2014 – 2. 1. 2015.

RML souhlasila:
• s povolením průchodu přes poze-

mek parc. č. 1277/2 k. ú. Luhačo-
vice ve vlastnictví města Luhačo-
vice pro vlastníka pozemku parc. 
č. 1326/12 k. ú. Luhačovice. 

RML jmenovala:
• komisi pro otevírání obálek 

a  hodnoticí komisi na veřejnou 
zakázku „Rekonstrukce Jurkovi-
čovy aleje Luhačovice – SO 201 

Lávka přes Luhačovický potok“ ve 
složení: členové: Ing. Magdalena 
Blahová, Ing. Marcela Malá, Radek 
Kunovský, náhradník: Eliška Hu-
báčková.

RML zřídila: 
• finanční komisi ve složení: Robert 

Kolařík, předseda, Ing. Roman Do-
stálek, Ing. Jaroslav Hubáček, Jo-
sef Michálek, Mgr. Luděk Olejník, 
Martin Plášek, Mgr. Lenka Seme-
lová, DiS.; 

• kontrolní komisi ve složení: Mgr. 
Přemysl Janík, předseda, Mgr. Ra-
dek Bednařík, Mgr. Luďka Mejzlí-
ková, Mgr. Aleš Vymětalík, Mgr. 
Eva Tomalová;

• stavební komisi ve složení: Mgr. 
Kamil Malota, předseda, Dalibor 
Liška, Ing. Karel Zicha, Ing. Martin 
Plášek, Ing. arch. Ladislav Semela.

RML pověřila: 
• členy Zastupitelstva města Luha-

čovice: Ing. Karla Zichu, Mgr. Ro-
mana Leblocha a  Ing. Mariana 
Ležáka uzavíráním občanských 
sňatků a  stanovila, že jmenovaní 
členové Zastupitelstva města Lu-
hačovice mohou při uzavírání ob-
čanských sňatků užívat závěsný 
odznak.

RML jmenovala:
• redakční radu ve složení: Ing. Bc. 

Marie Semelová, Radomil Kop, 
Ing. Michael Jahoda, Ing. Hana 
Slováková, Mgr. Roman Lebloch.
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NÁZORY ZASTUPITELŮ
Díky podpoře voličů jsme získali o jeden mandát více než v předchozích volbách, 
čímž jsme se stali druhou nejúspěšnější stranou v Luhačovicích.
Protože naše názory a představy na obsazení pozic ve vedení města Luhačovice 
v následujícím volebním období byly rozdílné od představ vítězné ČSSD, nezískali 
zástupci KDU-ČSL zastoupení v Radě města Luhačovice a budou se tak snažit pro-
sazovat volební program  v nově zvoleném zastupitelstvu jako konstruktivní opozi-
ce. I přes tento vývoj nerezignujeme a naši zastupitelé budou jistě jako konstruktiv-
ní alternativa a pozitivní síla přínosem pro rozvoj města a budou všemi dostupnými 
prostředky plnit  předvolební slib, aby se Luhačovice staly místem pro dobrý a spo-
kojený život, jak se Vám zavázali v rámci volební kampaně. Své zvolení chápou jako 
službu a jsou otevřeni diskusi a podnětům ze strany voličů. Nebojte se je proto kon-
taktovat, protože jsou Vašimi zástupci.  

Přemysl Janík
Povolební úvaha
A je jasno?! Místní volby nás možná překvapily, potěšily, znechutily, … Jak koho. 
Co však s výsledky? Nejjednodušší řešení by bylo prvních sedm podle počtu hlasů 
do rady. Ani nápad! Neprodleně se rozjela dramatická povolební vyjednávání. Kdo 
s kým, koho ano, koho ne. A nakonec bylo jasno. Prý dokonce s podpisy zúčastně-
ných. A tak jsme věděli ještě před první ustavující schůzí zastupitelstva, kdo uzavřel 
koalici, a to koalici pohodlnou s dvanácti (třinácti) hlasy. Co s tím? Je to optimální řeše-
ní? Bude prostor pro konstruktivní jednání? Bude tříbení názorů? V demokracii je nut-
no uzavírat kompromisy, avšak není tady výsledek jasný předem? Buďme optimisty. 
Věřme, že se při jednáních zastupitelstva dostane sluchu i opozici, že koalice bude po-
zorně naslouchat nejen názorům opozičních zastupitelů, ale i občanů. Nezapomeň-
me!  Jednání zastupitelstva jsou veřejná a občané jsou vítanými hosty.

Zdenka Pančochová



strana 4

ČLENOVÉ zaSTUpITELSTVa

Ing. Bc. Marie Semelová, starostka, 51 let 
Kontakt: semelova@mesto.luhacovice.cz, 
tel.: 577 197 421

„Vzdát se je horší než být poslední.“
Do zvolení místostarostkou pracovala jako ředitelka Domova 
pro seniory v Luhačovicích a zároveň jako předsedkyně krajské 
organizace Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. 
V sociálních službách pracovala cca 25 let – začínala v technic-

kých provozech, poté pracovala jako referentka, účetní, ekonomka až po funkci ře-
ditelky příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem. Je vdaná, manžel Miro-
slav; děti: Marcela, Petra, Miroslav Vojtěch. V minulém volebním období pracovala 
jako místostarostka města Luhačovice. Koníčky: četba, hudba a folklor, divadlo, ces-
tování, ruční práce a velmi ráda vaří.
„Chtěla bych realizovat to, co jsme před volbami deklarovali ve volebním programu 
ČSSD, s přihlédnutím k finančním možnostem města. Věřím, že se nám podaří dokončit 
naplánované akce a že se nám také bude dařit spolupráce s podnikateli a občany města 
i okolních obcí. Budu se snažit vést naše lázeňské město k prosperitě a budu usilovat o to, 
aby bylo zároveň čistým, bezpečným a zdravým místem pro život, lázeňství a rekreaci.“ 

Radomil Kop, místostarosta, 58 let
Kontakt: kop@mesto.luhacovice.cz, tel.: 577 197 421

„Co tě nezabije, to tě posílí.“
Čtyřicet let pracoval v cestovním ruchu a kultuře. Svou pracovní 
kariéru započal v Beskydech (1974).
V roce 1980 nastoupil do JZD Slušovice. Po devíti letech nastou-
pil na deset měsíců do JZD Zálesí Luhačovice. Na konci roku 
1989 odcestoval do Německa, kde pracoval jeden rok na zám-

ku Ratibor u Norimberku. Od roku 1991 žije a pracuje v Luhačovicích. Je ženatý, má 
čtyři děti. V komunální politice jeden rok. Koníčky, zájmy: literatura a hudba. Již od 
dětství byl vášnivým čtenářem a milovníkem hudby. Ve dvanácti letech založil prv-
ní kapelu a skládal své první texty. Před osmi lety se začal věnovat psaní a vydal již 
čtyři knihy.
„Mojí prioritou je samozřejmě spokojenost místních občanů. Mým cílem je však hledat 
uplatnění pro mladé lidi, kteří ukončili studia, aby nemuseli opouštět rodné Luhačovice.“

Mgr. Roman Lebloch, radní, 54 let  
Kontakt: lebloch@zsluhacovice.cz

„Všechna sláva, polní tráva.“
Ředitel ZŠ Luhačovice, dříve místostarosta města, zástupce ředi-
tele ZŠ Luhačovice, ženatý.
Od roku 1998 v  zastupitelstvu města, ve volebním období 
2008–2012 člen Zastupitelstva Zlínského kraje, od roku 2012 
místopředseda výboru pro cestovní ruch v krajském zastupi-

telstvu. Koníčky, zájmy: sport, především fotbal, cestování vlakem, gastronomie.
„Na radnici bych chtěl prosadit splnění větší části volebního programu, se kterým jsme 
šli do voleb.“

David Ruman, radní, 38 let
Kontakt: RumanD@seznam.cz, tel.: 732 733 357
 
12 let pracoval v gastronomických službách v hotelu Hamé, Vel-
ké Karlovice, 4 roky obchodní zástupce Arktida Brno, výrobky Al-
gida. V současné době provozní vedoucí hotelu Litovel Luhačo-
vice. Ženatý, syn 12 let, 12 let člen ČSSD, minulé volební období 
člen kontrolního výboru.
„Mým cílem na radnici je zlepšit komunikaci mezi orgány 

města a  podnikatelskou sférou, umožnit občanům větší míru informovanos-
ti o krocích města a budu se snažit se naplnit program MO ČSSD na dané vo-
lební období.“

Bc. Zdeněk Červenka, radní, 30 let
Kontakt: z.cervenka@lukrom.cz

„Život patří optimistům, protože pesimisté jsou jen diváci!“
V roce 2011 úspěšně dokončil studium bakalářského oboru 
na Vysoké škole Karla Engliše v Brně. Od roku 2012 pracuje 
jako jednatel společnosti RACIOLA Uherský Brod, s.r.o., která 
se zabývá porážkou drůbeže, výrobou a prodejem drůbežích 
specialit. Je zodpovědný za nákup živé drůbeže, řízení podni-

ku a částečně i prodej výrobků. Ženatý, manželka Ivana. V roce 2014 kandidoval 
poprvé v komunálních volbách. O politiku se zajímá od dětství. Koníčky: Rád trá-
ví čas s lidmi, se kterými si rozumí, především však s manželkou Ivanou. Je spor-
tovec tělem i duší, soutěžně hraje fotbal, jinak se věnuje rekreačně téměř všem 
sportům. Má rád svou práci.
„Mojí prioritou na radnici je účelné zacházení s finančními prostředky, lepší propa-
gace města a spokojenost obyvatel.“

Ing. Marian Ležák, radní, 38 let
Kontakt: Marian.lezak@email.cz, tel.: 604 164 134

„V životě lze vše – i to, o čem si člověk myslí, že nelze.“
Většina jeho pracovní působnosti se odvíjela v oblasti ces-
tovního ruchu. V roce 1996 provozoval restauraci v Luhačo-
vicích. V roce 1998 začal působit ve společnosti Hotel Vega, 
s. r. o., jako vedoucí gastronomického úseku a od roku 2004 
v pozici výkonného ředitele. V roce 2012 se rozhodl načer-

pat zkušenosti v novém oboru a přijal pozici projektového manažera na revi-
talizaci budov v areálu Baťových závodů ve Zlíně.  Je ženatý má 2 dcery (Mela-
nie 17 let, Amálie 11 let). Manželka Jitka pracuje jako rehabilitační pracovnice. 
Jako člen strany TOP 09 se v komunální politice angažuje od roku 2010. Koníč-
ky: sport a četba historické literatury.
„Mým cílem je finančně stabilní město, které bude vnímáno jako moderní místo 
pro žití, a to ve všech lokalitách, jak v centru, tak i okrajových částech. Nadále chci 
pokračovat v podpoře rozvoje v oblasti volnočasových aktivit a kultury pro všech-
ny generace.“   

Stanislav Duháň, radní, 33 let 
Kontakt: stana@bifu.cz

„Žádný stres.“
Majitel specializovaného maloobchodu s jízdními koly. Že-
natý, dvě děti. Koníčky, zájmy: rodina, jízdní kola a dobrá 
káva. 
„Ve své práci na radnici bych chtěl získat zkušenosti a přehled, 
které bych rád dále zúročil v dalších letech ve prospěch města.“

Mgr. Eva Tomalová, 49 let  
Kontakt: ddm@ddmluhacovice.cz, tel.: 736 487 111

„Chceš-li pocítit, co to je radost, jiným radost připravuj.“
Původním povoláním učitelka MŠ. V současné době ředitel-
ka DDM Luhačovice. Manžel Petr, řezník-uzenář, dcera Petra 
28 let, syn Honza 26 let. Od roku 2002 členka Zastupitelstva 
města Luhačovice. 2002–2006 členka finančního výboru, 
2010–2014 členka Rady města.

Koníčky: rodina, přátelé, fenka Aimie, kynologie, agility, pěší turistika, četba 
a její povolání, při kterém vytváří podmínky pro nejrůznější koníčky a zájmy, 
setkávání s činorodými a kreativními lidmi.
„Volební program ČSSD postihuje všechny potřebné a plánované věci s přihlédnu-
tím k finančním možnostem města. Věřím, že se nám toho podaří co nejvíce a ke 
spokojenosti občanů města i přidružených obcí.“

Mgr. Aleš Vymětalík, 35 let  
Kontakt: alesvymetalik@seznam.cz

„Kritika je lehká – samotné dílo těžké.“
Po absolvování UP v  Olomouci pracuje cca 10 let jako 
podnikový právník v  oblasti stavebnictví. Za tuto dobu 
získal zkušenosti v několika významných subjektech po-
hybujících se v  tomto oboru v  rámci Zlínského kraje. 
V současné době působí ve stejné funkci a dozorčích or-

gánech společnosti Pozemní stavitelství Zlín, a. s.  Ženatý, dcera Sára (2 
roky). V komunální politice působí od roku 2010, kdy se stal členem míst-
ní organizace ČSSD. Letos za tuto stranu poprvé kandidoval. Koníčky, zá-
jmy: rodina, sport, cestování, dobrá kniha a relax procházkami v přírodě.
„Mým cílem je především podpora rodin s dětmi předškolního a školního věku, 
zlepšení jejich zázemí pro volnočasové aktivity a  zvýšení jejich bezpečnosti 
na pozemních komunikacích. Budu usilovat o dosažení symbiózy při podpo-
ře cestovního ruchu, sociální oblasti, služeb, a právě těchto rodin tak, aby se 
naše město rozvíjelo, a bylo i nadále příjemným a kvalitním místem pro život.“        

Ing. Karel Zicha, 61 let
Kontakt: zicha@zalesi.cz, tel.: 577 116 723

Zemědělský inženýr, v  současné době ředitel obchodního 
závodu Zálesí, a.s., Luhačovice. V komunální politice od roku 
1980, v  letech 1990–1994 starosta města. Ženatý, 3 děti, 
Hana, Martin, Karel, dvě vnučky. Koníčky: folklor, vinohrad, 
turistika.
„Mojí prioritou na radnici v tomto volebním období je přede-

vším řešení dopravy ve městě, ulice Nádražní, parkování, rekonstrukce chodníků, 
podpora seniorů a rodin s dětmi.“
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Mgr. Marcela Pazderová, 58 let
Kontakt: Marcela.Honajzrova@seznam.cz, tel.: 775 920 751
„Never give up!“ „Nikdy se nevzdávej!“
Absolvovala pedagogickou fakultu v oboru speciální peda-
gogika. 12 let pracovala jako učitelka, 7 let jako místosta-
rostka v  Luhačovicích, 4 roky vedoucí odboru cestovního 
ruchu Zlínského kraje, později vedoucí kanceláře hejtmana 
a od roku 2004 jako asistentka radního. Tři roky projektová 
manažerka města Luhačovice a nyní je zaměstnána jako re-

ferentka v odboru kultury a památkové péče krajského úřadu. Je vdaná a má 
dvě dospělé děti. V komunální politice působí od roku 1994. Koníčky, zájmy: fi-
lozofie, hudba ve všech podobách, turistika a cestovní ruch. Věnuje se charitě. 
„Chci prosadit vyšší podporu charitní práci, aby potřební měli možnost důstojně 
žít v rodinném prostředí. Podílet se na rozvoji občanské společnosti s cílem, aby 
vznikla místa pro setkávání sousedů a rekreační sportování v dané lokalitě. Pomo-
ci rozvoji a zkvalitnění spolkového života ve městě. Iniciovat zpracování koncepce 
rozvoje cestovního ruchu.“  

Mgr. et Mgr. Přemysl Janík, 36 let
Kontakt:  premek.janik@seznam.cz 
„Bohu ke cti, bližním ku pomoci a malosti navzdory.“
Od roku 2005 pracuje jako firemní právník, od roku 2011 pů-
sobí jako vedoucí právního oddělení v mezinárodní holdin-
gové společnosti. Dále je členem správní rady o. p. s. Park 
Rochus a  je aktivně činný i v několika občanských sdruže-
ních v regionu. Manželka Eva pracuje jako účetní v soukro-
mé společnosti a dcera Anna Marie (5 let). V zastupitelstvu 

je nováčkem, politicky činný je od roku 2008. 
Koníčky, zájmy: Folklor a vše kolem lidové kultury zejména ve vztahu k Luha-
čovskému Zálesí, kde je aktivně činný v několika souborech v rámci Luhačo-
vic a okolí. Dále pak regionální historie, místopis a turistika. V posledním roce 
spektrum aktivit rozšířil ještě o včelaření.  
„Jako hlavní cíl jsem si stanovil podporu rozvoje v oblasti volnočasových aktivit a kultury 
s cílem podpory oživeni občanské společnosti spolu s podporou rozvoje užití veřejných 
prostor, jakož i účelného doplnění veřejné infrastruktury v souladu s tímto a pro tyto úče-
ly. Za nezbytné v tomto považuji dlouhodobý koncept rozvoje a údržby.“   

Mgr. Lenka Semelová, DiS., 34 let
Kontakt: reditel@luhacovice.charita.cz, tel.: 577 132 355
 „Per aspera ad astra.“ Vergilius (Trnitou cestou ke hvězdám.)
Narodila se ve Znojmě a žila v Hranicích na Moravě, vystu-
dovala VOŠ CARITAS a  CMTF Univerzitu Palackého v  Olo-
mouci a FHPV Prešovskou univerzitu. Pracovala jako terénní 
sociální pracovnice, od roku 2004 je ředitelkou Charity Sva-
té rodiny v  Luhačovicích.  Je vdaná, má 2 děti, syna Vojtu 
a dceru Aničku. Manžel pracuje jako elektro-projektant. Do 

zastupitelstva zvolena poprvé. Koníčky a zájmy: rodina, cestování a poznávání 
nových míst, knihy a její povolání.
„Budu se snažit pro občany Luhačovic podporovat především sociální oblast, a to 
jak zlepšování života seniorů, tak rodin s dětmi.“

Mgr. Kamil Malota, 52 let
Kontakt: Kamil. Malota@seznam.cz
Od roku 1992 učitel ZŠ Luhačovice. Učí na l. stupni a těles-
nou výchovu. Ženatý, manželka Jolana, 2 děti, syn Filip, dce-
ra Kamila. Koníčky, zájmy: sport – tenis, kolo, kopaná, ces-
tování, kultura.
„Na radnici bych se chtěl zaměřit na oblast výstavby a práci ve sta-
vební komisi, podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže.“

Mgr. Luď ka Mejzlíková, 48 let
Kontakt: mejzlikovaluda@seznam.cz, tel.: 606 370 071
„Dříve než se může změnit svět, musí se změnit člověk.“
Vystudovala Pedagogickou fakultu UJEP Brno, od roku 
1989 učitelka základní školy, působila v Praze, v Brně, od 
roku 1993 učí na základní škole v  Luhačovicích, od roku 
1993 lektorka sportovních aktivit. Rozvedená, dvě děti. Od 
r. 1998 členka zastupitelstva, v  letech 2002– 2006, radní. 
Koníčky, zájmy: rodina, sport, film, divadlo, hudba.

„Na radnici bych chtěla zlepšit informovanost občanů, tak aby měli příležitost se 
vyjádřit a více zapojit do dění ve městě. Chtěla bych prosadit dovybavení hřišť ve 
městě o branky a basketbalové koše pro sportovní vyžití starších dětí. Budu hledat 
řešení na omezení průjezdu nákladních aut přes centrum města.“

Ing. Martin Plášek, 53 let 
Kontakt: plasek@renostav.info, tel.: 603 851 773, 
„… hlavně zdraví, slunce v duši…“
Od roku 1989 jednatel stavební firmy Renostav Luhačovice, žena-
tý, 3 děti. V komunální politice od roku 2003 za Nezávislé. Koníčky, 
zájmy: sport, zvláště orientační běh, tenis, kuželky.
„Na radnici chci využít své zkušeností z praxe ve stavebnictví 
ke spolupráci s vedením města na rozvoji města s důrazem na 
lepší hospodaření.“ 

Robert Kolařík, 43 let 
Kontakt: robert.kolarik@post.cz, tel.: 777 795 047
„Láska a přátelství zvítězí nad lží a nenávistí.“
„Lepší vrabec v hrsti, nežli kulka v srsti.“
V  roce 1985–1989 absolvoval střední průmyslovou ško-
lu a  následně pracoval jako stavební technik v  pozemním 
stavitelství. Po návratu ze základní vojenské služby zůstal 
v  oboru a  od roku 1993 je zaměstnancem soukromé pro-
jekční kanceláře. Partnerka Jarka. Za hnutí NEZÁVISLÍ – vol-

ba pro naše město kandiduje pravidelně od roku 2006, zastupitelem je zvolen 
poprvé. Koníčky, zájmy: věnuje se především dětem a mládeži v oddíle háze-
né. Rád si aktivně zasportuje, zajde do přírody, poslechne dobrou hudbu a po-
sedí s přáteli.
„Především chci, aby moje činnost byla skutečně dobrou volbou pro naše město 
a občany Luhačovic.“

Ing. Jaroslav Hubáček, 51 let                                                  
Kontakt: jarek.hubacek@klimastav.cz   
Původním povoláním projektant vzduchotechniky. Od roku 
1991 majitel a později i jednatel firmy zabývající se realiza-
cemi klimatizace a vzduchotechniky. Od roku1994 (s jednou 
čtyřletou přestávkou) členem Zastupitelstva města Luhačo-
vice a v letech 1994–98 i členem rady.  Má 3 děti (Pavla, Mi-
chal, Dagmar), manželka Dagmar je inženýrka geodezie. Ko-

níčky: sport – orientační běh, tak trochu cestovatel, kultura, hudba – hra na 
bicí.    
„V tomto volebním období bych se chtěl zasadit o udržení vyrovnaného rozpočtu, 
úspěšné ukončení rekonstrukce ulice Dr. Veselého a Jurkovičovy aleje. Úzce spolu-
pracovat s lázněmi a především šetřit finance na opravy komunikací a chodníků, 
které jsou v žalostném stavu neodpovídajícím úrovni našeho lázeňského města.“                    

Josef Michálek, 38 let
Kontakt: michalek@pohoda-luhacovice.cz 
„S respektem, beze strachu…“
V  letech 1999–2002 vedoucí Luhanky, luhačovické cestov-
ní a informační agentury – Lázně Luhačovice, a. s., poté do 
roku 2007 vedoucí hotelu Pohoda – ZÁLESÍ, a. s., a od roku 
2007 ředitel závodu Hotely – ZÁLESÍ, a. s. Je ženatý. V zastu-
pitelstvu působí první volební období. Koníčky, zájmy:  prá-

ce, hudba, sport, divadlo, četba, kultura obecně.
„Rád bych otupil hrany ve vnímání problematiky soužití občanů města a podnika-
telů v cestovním ruchu. Pouze společnou silou lze zajistit prosperitu regionu a tím 
i důstojný a spokojený život nás – občanů Luhačovic.“ 

Ing. Roman Dostálek, 48 let 
Kontakt: luhaturf@seznam.cz, tel.: 603 336 482
„Ti, kdo říkají, že něco nejde, ať nezdržují ty, co hledají způsob, 
jak to udělat.“
Po ukončení studia na VUT v Brně v roce 1989 a roční vojen-
ské službě si začal plnit klukovské sny a koupil svého první-
ho koně a tento koníček se mu stal celoživotním povoláním.
Již 17 let pracuje jako chovatel a instruktor výcviku služeb-

ních koní policie ČR. Rozvedený, má dva syny. V zastupitelstvu je druhé voleb-
ní období, osm let členem finančního výboru. Jeho povolání je pro něj záro-
veň i koníčkem.
„Již v minulém období jsem se přesvědčil, jak je těžké prosadit seberozumnější roz-
hodnutí v menšinové opozici, ale stejně jako minule i nyní podpořím všechno, co 
zlepší život místních občanů, hlavně seniorů a také těch nejmenších a nejmlad-
ších. Myslím, že sportovišť, bazénů a hřišť už máme dost, ale do jediného obcho-
du nevede chodník pro pěší. Na vaší cestě domů je cedule „V zimě neudržová-
no“. Také podpořím vše, co pomůže vyřešit dopravní zatížení města, parkování, 
kvalitu místních komunikací a chodníků nejen v centru města, ale i v  jeho od-
lehlých částech.“

Mgr. Zdenka Pančochová, 70 let
Kontakt: japan@avonet.cz, tel.: 577 132 436
„Těšit se z každého nového dne. Vážit si všedních a obyčejných 
věcí.“
Více než čtyřicet let učila děti v  ZŠ v  Luhačovicích, z  toho 
10 let byla ředitelkou školy. Její zálibou byla práce s věko-
vou skupinou 12–15 let. Je vdaná, manžel Jaroslav byl jejím 
kolegou. Mají dva dospělé syny, tři vnoučata. Od roku 1990 

byla stálým pozorovatelem práce zastupitelstva a radnice, aktivně dosud ne-
pracovala. Pracuje jako dobrovolník v charitní knihovně. Zajímají ji lidé, jejich 
problémy, důvody jejich jednání, psychologie. Poslední dobou se zvláště zají-
má o historii uplynulého století. Často a ráda pečuje o vnoučata. Je posluchač-
kou A3V v Brně.
„Za svůj prvořadý úkol v zastupitelstvu považuji: V rámci daných možností pře-
svědčit občany, že je potřebné přicházet na jednání zastupitelstva a sledovat, jak 
si počínají jimi zvolení zastupitelé.“
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SpOLEČNOST

NARoZENí
Anna Benešovská
Klára Tesarčíková
Vojtěch Vícha
Rodičům srdečně blahopřejeme.

VýRoČí NARoZENí
otilie Kafková  80  let
Marie Krajíčková  80 let
Vlasta Límová  90 let
Marie Mikulášková    80 let
Jarmila Svobodová   92 let
Stanislav Velek    88 let

Marie Vlčnovská  92 let
Antonín Zdražil  80 let
Josef Žáček  83 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

ÚMRTí
Ludmila Raková  86 let
Bohumil Merta  85 let
František Majzlík  83 let
Alois Kudláček  90 let
Stanislav Skovajsa  63 let
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V Praze se hrálo pro Korunku Luhačovice

O tom, že aktivity dobročinného sdru-
žení Korunka Luhačovice se neomezují 
jen na samotné lázeňské město, svěd-
čí i nedávné představení Komiků s.r.o, 
kteří ve prospěch Korunky vystoupili 4. 
listopadu v  pražském Divadle Broad-
way. V  benefičním stand-up předsta-
vení nazvaném Komici s.r.o. hrají pro 
dobrou věc. Umělci představili to nej-
lepší z jejich tvorby. Výtěžek ve výši 200 
000 korun věnovali KORUNCE LUHA-
ČOVICE, která peníze dále rozdělí ne-
mocným a handicapovaným dětem.

„Tak velká částka se podařila vybrat 
i  díky dražbě speciálního kalendáře 
na rok 2015, který nafotili právě Komi-
ci s.r.o. Jednalo se o speciální kalendář, 
který je řazený nikoliv podle měsíců 
v  roce, ale podle znamení horosko-
pu. V  aukci se cena kalendáře vyšpl-
hala díky dvěma dárcům na 100 000 
korun,“ nastínila zástupkyně Korunky 
Luhačovice Aneta Stolzová.

Ve dvouhodinovém pražském před-
stavení vystoupili bez nároku na ho-
norář například Miloš Knor, Ruda z Os-
travy s  Václavem Tobrmanem, Josef 
Polášek, Lumír Tuček, Richard Ned-
věd nebo Ester Kočičková a řada dal-
ších členů souboru Komici s.r.o., který 
je dobrovolným sdružením těch nej-
lepších komiků žánru stand-up come-
dy. Tento žánr u nás zpopularizoval ze-
jména televizní pořad Na stojáka. 

Další z nedávných aktivit Korunky bylo 
například organizování říjnového exhi-
bičního benefičního hokejového utká-
ní v Uherském Brodě. Proti týmu Korun-
ky Luhačovice se tam postavil hokejový 
klub HC Olymp v čele s hercem a mode-
rátorem Martinem Dejdarem.

Nejbližší akcí, kterou Korunka připra-
vuje v  domovských Luhačovicích, je 
Vánoční koncert dětem, který se usku-
teční v sobotu 6. prosince v kulturním 
domě Elektra. Vystoupit by na něm 
měli například Láďa Kerndl, Marek 
Ztracený, Hana Křížková, Kristýna Od-
ložilová nebo Terezka Krestová. Mode-
rátorem večera by měl být Petr Rychlý.

Nikola Synek

Aktuality ze základní školy
•	 Žák	třídy	6.	A	Dalibor	Holub	byl	vybrán,	aby	se	účastnil	Dětské	vědecké	
 konference v Uherském Hradišti v sekci přírodních a technických věd se  
 svým odborným příspěvkem Magnetismus a magnetické pole Země.

•	 V	krajském	finále	Logické	olympiády	ČR	pořádané	Mensou	získal	Tomáš	 
 Turza ze třídy 9. A skvělé 10. místo.

•	 Výborně	jsme	zahájili	další	ročník	Valašské	sportovní	ligy	 
 (soutěž 8 základních škol): 
 2. místo přespolní běh, 1. místo vybíjená, 2. místo plavání.

•	 Ve	školní	družině	nasbíralo	78	dětí	rekordní	1	tunu	a	56	kg	kaštanů.	 
 Za odměnu jim myslivci připravili program na své chatě.

•	 Na	přehlídce	SŠ	se	v	respiriu	naší	školy	prezentovalo	25	středních	škol.
Roman Lebloch

Dne 1. 12. 2014 uplyne 1 rok, kdy nás opustila 
paní ZDENKA GREGURKoVÁ, manželka a babička.
S láskou vzpomíná manžel, synové Pavel a Zdeněk 
a vnučka Karolínka.

Dne 5. 12. 2014 uplyne 10 let od úmrtí pana 
KARLA ŽMoLíKA 
a dne 4. 5. 2014 jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí 
paní IRENY ŽMoLíKoVÉ.
Vzpomíná rodina.

Dne 9. prosince uplyne 20 let od chvíle, kdy nás 
opustil pan 
PAVEL KoPECKý.
S láskou vzpomínají manželka a celá rodina.

Dne 12. prosince uplynou 2 roky, kdy nás opustil 
manžel, tatínek, bratr a syn pan 
JIŘí SEMELA.
S láskou vzpomínáme.

Dne 24. prosince uplyne 10 let, kdy nás navždy 
opustila paní MARTA GAVALCoVÁ.
S láskou vzpomínají dcera Ivana a syn Aleš 
s rodinami. 
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Čas plyne, ale bolest zůstává.
Dne 21. 12. 2014 uplyne již 7 let, co nás bez slůvka 
rozloučení opustil náš milovaný syn 
LUKÁŠ CoUFALíK.
V našich srdcích zůstaneš navždy!
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Vzpomínky

Od 1. 11. 2014 jsme prodloužili v úte-
rý a v pátek otevírací dobu do 17.30. 
Upozorňujeme čtenáře na otevíra-
cí dobu v období vánočních svátků. 
Od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015 bude 
knihovna uzavřena. 
  Zveme rodiče s dětmi každý den 
během půjčovní doby na návštěvu 
knihovny. Vytvořili jsme pro vás ko-
munitní centrum, ve kterém nabí-
zíme možnost setkávání v klidném  
a příjemném prostředí půjčovny. Vy-
užijte dětskou hrací zónu, leporela, 
stavebnice, wi-fi připojení zdarma, 
možnost čtení knih a časopisů. Káva 
a čaj k dispozici také zdarma.

  Také si vás dovolujeme pozvat ve 
středu 3. 12. 2014 v 17 hodin na před-
nášku paní Pechové Sladké kvásko-
vání. Odnesete si návod na vánočky 
a jiné sladké kynuté pečivo.
  Již počtvrté jsme u nás přivítali re-
portéra a novináře S. Motla. Přednáš-
ka Mraky nad Barrandovem nás za-
vedla do světa provorepublikových 
hvězd a jejich, mnohdy neblahých, 
osudů.
   Také setkání s léčitelem panem Zá-
bojníkem (Byliny pro naše zdraví) 
bylo velmi zajímavé.

Milana Mikulcová

Knihovna listopad 2014
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Bývalý starosta Hubáček:  
Bral jsem to vždycky tak, že pro město chci něco udělat

osm let vedl František Hubáček Lu-
hačovice jako starosta. Předtím byl 
další léta místostarostou a  kromě 
čtyř let byl od roku 1990 vždy čle-
nem zastupitelstva. V  nedávných 
komunálních volbách se však roz-
hodl o  místo v  zastupitelstvu ani 
ve vedení města znovu neusilovat. 
Proč jste se rozhodl nekandidovat?
Na radnici jsem byl v uvolněné funkci 
buď jako starosta, nebo předtím mís-
tostarosta čtrnáct let a  myslím, že je 
to dostatečná doba k tomu, aby přišel 
někdo jiný, kdo může dát městu nový 
směr. Změna po takové době je asi 
dobrá a potřebná. 

Co považujete za největší úspěch ve 
funkci starosty?
Především to, že jsme se vyhli nějakým 
průšvihům a  zásadním problémům. 
A  z  hlediska ekonomického, že jsme 
dotáhli do vítězného konce spor o sto 
milionů korun. Ten jsme vedli po vý-
stavbě plovárny mezi stavební firmou, 
která se dostala do konkurzu, a věřite-
lem – Komerční bankou. Reálně hrozi-
lo, že by město mohlo přijít až o dvě stě 
milionů korun, ale nakonec město ješ-
tě deset milionů získalo. To bylo nároč-
né, trvalo to dlouho, ale považuji to za 
asi největší úspěch.

To byla nejtěžší situace v  politic-
ké kariéře?
Ano. Já jsem nakonec podepsal žá-
dost o převod sta milionů na město 
se všemi důsledky včetně žalob a ten 
moment, kdy se to muselo rozhod-
nout, byl těžký. Sto milionů není sto 
korun a obavy jsem měl. Myslím, že 
pro město to dopadlo velmi dobře 
a vyšlo z toho s čistým štítem. Může 
být debata, zda jsme měli jít dál do 
soudního sporu a dál o peníze bojo-
vat, ale reálně opravdu hrozilo, že při-
jdeme o dvě stě milionů, to by město 
v podstatě umrtvilo.

Co považujete za nejtěžší jednání 
v rámci koalice na radnici a zastupi-
telstva?
Velmi emotivní bylo rozhodnutí o vý-
stavbě komplexu pod poštou. To bylo 
zastupitelstvo plné velmi vyhraněných 
názorů. Hlasování rozhodlo nadpo-
loviční většinou nakonec pro výstav-
bu. Problémy také byly, když se začala 

vyvážet přehrada, kam se to bude vy-
vážet a jestli přes město nebo jinudy.

Nastala situace, kdy, podle Vás, ná-
zor někoho v zastupitelstvu oprav-
du nešlo pochopit?
Když zemřel prezident Havel. V reakci 
na tuto smutnou událost jeden tehdej-
ší zastupitel na web pověsil za mladé 
extrémní komunisty něco, za co jsem 
se opravdu styděl. Napsal jsem tehdy 
i do novin, že se stydím, že mám něko-
ho takového v zastupitelstvu. Jinak tu 
ale za mého starostování byli vždycky 
zastupitelé, se kterými jsme se dokáza-
li domluvit.

Politika není jednoduché řemeslo.
Jsem v  Luhačovicích od patnácti let 
a  přirostly mi k  srdci. Já jsem to bral 
vždycky tak, že pro město chci něco 
udělat. Věnoval jsem se hodně sportu 
a přes něj jsem se v podstatě i na rad-
nici dostal, původně jako nezávislý. Ani 
později jsem problémy zastupitelstva 
neřešil po stranické linii. Vždycky jsem 
chtěl, abychom se dokázali domlu-
vit s lidmi bez ohledu na to, jestli jsou 
z pravé či levé strany politického spek-
tra. Úkolem starosty podle mne je pře-
svědčit zastupitele ne o své pravdě, ale 
o  realizaci a dotažení rozhodnutí, pro 
které je většina.

A  co funkce starosty a  uchránění 
vlastního soukromí?
To je alfa a  omega všeho. V  podsta-
tě nemáte soboty a neděle a zabývá-
te se věcmi, které byste jako normální 
občan ani nezaregistroval. Musíte při-
jmout i roli společenskou a absolvovat 
věci, které k té funkci patří. A očekává 
se i to, že půjdete s partnerem, tím do 
toho vtahujete i  rodinu, které musím 
za to, že ten tlak zvládli, poděkovat. Je 
to i časově velmi náročné. Kdo se do ta-
kové funkce chystá, měl by se opravdu 
připravit na to, že přijde o velkou část 
svého osobního volna a soukromí.

Máte syna a dceru. Nepůjdou také 
do politiky, tedy v  otcových šlé-
pějích?
Dcera pracuje pro Evropskou unii 
v Bruselu, syn dostudoval práva a dělá 
v  právní kanceláři. Neřekl bych, že 
půjdou do politiky, ale vyloučit to ni-
kdy nemůžete.

V  minulosti jste učil na Střední od-
borné škole Luhačovice, ale také ak-
tivně hrál fotbal a pracoval v tomto 
sportu s mládeží.
Na začátku devadesátých let jsme dali 
dohromady skupinu mých vrstevní-
ků a  snažili se fotbal v  Luhačovicích 
zase někam vytáhnout. Tak jsme zača-
li u dětí od přípravky a věnovali se jim. 
Většina z nich dnes hraje za Luhačovice 
krajský přebor.

A sám si někdy ještě jdete zakopat?
Určitě! Pravidelně každé úterý. Už jsem 
tam sice skoro nejstarší, ale baví mě to. 
A pokud je člověk zdravý, musí se i ze 

starostování občas vyvázat. Nejlepší 
relaxace je buď vzít sekeru a štípat dří-
ví, nebo se vybít sportem.

Sledoval jste, že by se za dobu Vaše-
ho působení v politice nějak změni-
lo chování veřejnosti?
Lidé se více uzavřeli. Radnice má od-
bor, který řeší přestupky. Tam také 
chodí sousedi a  dostávají pokuty za 
to, co si vzájemně udělali, místo aby 
to vyřešili mezi sebou, když vedle 
sebe desítky let žijí. A  takových míst 
je tu bohužel několik. Pokud ovšem 
nechtějí, ani starosta je k domluvě ne-
přesvědčí. Je to škoda.

Nemyslíte si, že jste po té době v po-
litice od problémů běžných lidí už 
příliš vzdálený?
V  pozici starosty tak malého měs-
ta to nepřichází v  úvahu. Už jen to, 
že chodím po městě obvykle pěšky. 
Vidím spoustu věcí a chudák ředitel 
technických služeb, protože jsem mu 
pořád volal, že něco není dodělané 
nebo se má udělat. Ale řadu věcí by 
si mohli lidé dotáhnout sami. Třeba 
keře, které přesahují z jejich zahrádek 
do ulice, si například nezastříhají, což 
by, myslím, mělo být automatické. 
Nebo v zimě úklid sněhu před vlast-
ním domem na chodníku.

Setkal jste se ve funkci s mnoha po-
litickými či uměleckými elitami. Kdo 
se Vám z těch lidí vybaví?
Za těch čtrnáct let to bylo hodně 
lidí. Vybaví se mi třeba setkání teh-
dejších prezidentů Klause a  Gašpa-
roviče, kteří tu měli společné jedná-
ní. Především paní Klausová, která 
svého muže doprovázela, už je tako-
vou poloviční Luhačovjankou a jez-
dí sem velmi často. Je to příjem-
ná dáma a s ní se dá bavit opravdu 
o  čemkoliv. Ale já jsem člověk ko-
munikativní a snažím se vyjít s kaž-
dým, takže jsem nikdy žádný pro-
blém s  nikým neměl. A  i  s  těmito 
lidmi se bavím o  věcech více pří-
zemních. Ne jaké je to na Hradě, ale 
jaké to bylo cestou z  Prahy do Lu-
hačovic a co se jim na tom nezdálo 
nebo naopak líbilo.

Studoval jste na vysoké škole kro-
mě dějepisu a filozofie také ruštinu. 
Hodilo se to ve funkci starosty lázeň-
ského města? A kolika řečmi vlastně 
vládnete?
Ten jazyk jsem tolik nezapomněl, 
protože v  osmdesátých letech jsem 
učil i pětadvacet hodin ruštiny týdně. 
Hodilo se to, začínají sem jezdit v po-
sledních letech lidé třeba z Jaroslav-
ské gubernie, která má partnerství 

se Zlínským krajem, nebo často také 
ruský konzul. Když přišla návštěva, 
často jsem se zeptal překladatele, 
zda si nechce odpočinout, a pak hos-
tům představil naše město v  jejich 
rodném jazyce.

A co další jazyky?
Německy se celkem domluvím, ale 
k  angličtině se pořád vracím a  jsem 
znova na začátku. Jen doufám, že se 
kvůli dceři nebudu muset ještě učit 
francouzštinu. S  jejím francouzským 
přítelem už mají potomka a jen dou-
fám, že vnučku naučí i  česky, abych 
s tím dalším jazykem nemusel začínat.

Vrátíte se ještě někdy do politiky?
Nevylučuji to. Řada lidí se ptá, proč 
nechci jít dál, proč jsem to nezku-
sil. To moje rozhodnutí ale padlo 
už před dvěma lety a nemělo to nic 
společného s tím, jestli se například 
ODS ocitla na nějaké volitelné hra-
nici. Myslím, že město naší velikosti 
je trošku jinak postavené než celo-
státní politika. Kdybych šel do voleb, 
nevím, kolik bych dostal hlasů, ale já 
nemám pocit, že bych se za své pů-
sobení měl stydět. Neříkám, že jsem 
udělal věci, které byly jenom pozi-
tivní, ale to se snad nepovede niko-
mu. Děláte stovky rozhodnutí a  ne 
všechna jsou ta správná a  za rok 
byste se třeba rozhodli jinak. Vždy 
se ale rozhoduje pod nějakým tla-
kem, v nějaké době.

Co byste s odstupem změnil?
Nevybavím si něco zásadního. Ně-
jaké drobnosti ano, ale myslím, že 
jsem snad žádné zásadní šlápnutí 
mimo neudělal.

PhDr. František Hubáček
Narozen 6. 7. 1959 ve Zlíně.
V Luhačovicích žije od 15 let.
Vystudoval Masarykovu univerzitu 
v Brně. Magisterský titul získal v oboru 
ruský jazyk – dějepis. Složil i doktorát, 
téma rigorózní práce: Česko-sloven-
ské vztahy před první světovou vál-
kou. Od roku 1990 je kromě jednoho 
volebního období nepřetržitě aktivní 
v  luhačovickém zastupitelstvu. Půso-
bil jako pedagog na Střední odborné 
škole Luhačovice. V letech 2001–2006 
byl místostarostou Luhačovic. Od 
roku 2006 zastával funkci staros-
ty, kterou uzavřelo zvolení nové sta-
rostky na ustavujícím zastupitelstvu 
po říjnových komunálních volbách. 
V  těch se rozhodl Hubáček nekandi-
dovat. Je ženatý, má dvě dospělé děti, 
syna Michala a dceru Veroniku.

Nikola Synek

• LEDEN - mobil  • BŘEZEN - náušnice  • ŘíJEN - klíče
• ÚNoR - kabela  • KVěTEN -  kolo
• ČERVENEC -  peněženka • SRPEN - mobil
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice.
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Luhačovický běh Kerteamu
V  první listopadový den přivítalo di-
váky i účastníky Luhačovického běhu 
Kerteamu slunečné, přímo nedušič-
kové počasí, které jistě napomoh-
lo účastnickému rekordu. Na tratě 
dětí a mládeže vyběhlo přes čtyřicet 
účastníků. Potěšující byla účast dětí 
z dětských domovů v Uherském Ost-
rohu a Vizovicích, které v mladších ka-
tegoriích zdatně sekundovaly dětem 
z Luhačovic. Na kilometrové trati však 
vítězství patřila již výhradně zlínským 
atletům a  překvapivě bylo na startu 
více děvčat než chlapců; v  kategorii 
do 15 let pak překonaly své vrstevní-
ky dokonce i ve výkonech.
Krátce před jedenáctou hodinou se 
na lehce podmáčenou trať o  délce 
4,4 km vydalo téměř padesát běžců 
a běžkyň. Z čelní skupinky se v druhé 
polovině stoupání oddělila vedoucí 
dvojice a zdálo se, že o vítězství bude 
rozhodovat, zda kopcovitý profil tra-
ti se závěrečným táhlým klesáním 
více sedne luhačovickému orienťáko-
vi Zdeňku Slezákovi, nebo zlínskému 
atletovi Martinu Hečkovi. Domácí bo-
rec však svému protivníkovi utekl prá-
vě v  rychlejších pasážích a  své vítěz-
ství si v klidu pohlídal. „Ačkoli teprve 
začínáme přípravu, do kopce jsem se 
cítil velice lehce a čekal jsem, co před-
vedou soupeři. Nakonec stačilo z kop-
ce protáhnout krok,“ sdělil své pocity 
ze závodu vítěz reprezentující TJ Slo-
van Luhačovice. Druhý Martin Heč-
ko přiznal, že mu ke konci docházely 
síly a byl rád, že uhájil svou pozici před 

ostatními závodníky. Na třetí místo se 
díky vystupňovanému závěru pro-
smýkl pořádající Dalibor Slovák.
Mezi ženami nebylo od začátku po-
chyb o  vítězce. Lucie Javorová z  Va-
lach bajk cyklomira se vytáhla v muž-
ské skupince k  výbornému výkonu 
a  soupeřkám nadělila přes tři minu-
ty. „Běžecké závody beru jako dopl-
něk k cyklistice a triatlonu, ale dnešní 
trať jsem si opravdu užila,“ prohlásila 
maličká univerzálka. Na stupně vítě-
zů ji doprovodily Veronika Brázdová 
a  Markéta Kofroňová, které si oproti 
loňsku polepšily o jednu příčku.
Na rozdíl od minulých let se veteráni 
nezapojili do boje o  absolutní vítěz-
ství. Vyrovnaný souboj pro sebe roz-
hodl Jiří Zátopek z AK Kopřivnice, dru-
hé a třetí místo obhájili Miroslav Bětík 
a  Ivo Haničinec. Mezi veteránkami 
s výraznou převahou zvítězila domá-
cí Dagmar Hubáčková, která dokázala 
porazit i všechny mladší ženy s výjim-
kou absolutní vítězky.
Pod záštitou startéra Patrika Hetmera, 
zrakově postiženého sjezdaře a účast-
níka paralympijských her v  Soči, byl 
připraven rovněž doprovodný pro-
gram. Na slalomové trati si moh-
ly zejména děti vyzkoušet pohyb při 
omezení zraku a  dospělí se dozvě-
dět o  různých zrakových postiženích 
i  sportování s  tímto hendikepem. 
Dobrá nálada a  radost z výkonů pak 
provázela vyhlašování vítězů i dojídá-
ní připraveného občerstvení.

Dalibor Slovák

Saxofony na Hradě
Už popatnácté v  řadě za sebou vy-
stoupil letos 28. října Dívčí saxofono-
vý orchestr ve Španělském sále Praž-
ského hradu na recepci ke státnímu 
svátku a  předání státních vyzname-
nání prezidentem republiky. Je to pro 
nás obrovská čest a velké zadostiuči-
nění za naše dlouhodobé úsilí. 
Recepce se účastní představitelé 

politického a veřejného života a s ně-
kterými se opakovaně setkává-
me, jako s  kosmonautem Vladimí-
rem Remkem, Felixem Slováčkem 
a s mnoha dalšími. 
Naší snahou je vzorně reprezentovat 
náš region a Zlínský kraj.

Vladimír Schlimbach

Do kostela se letos jezdilo i vláčkem
Již počtvrté se luhačovická farnost 
zapojila do projektu Otevřené brány 
a i  letos se setkala s pozitivním ohla-
sem návštěvníků. Celkem si kostel sv. 
Rodiny během lázeňské sezony přišlo 
prohlédnout 12 554 lidí (z toho 1 150 
cizinců), tedy o  230 více než loňský 
rok. Nejvíce se vzrůstající zájem proje-
vil během Otevírání pramenů, kdy jej 
spolu s kaplemi sv. Josefa, sv. Alžběty 
na Lázeňském náměstí a Panny Marie 
u  Augustiniánského domu navštívilo 
přes tisíc hostů, což je oproti loňsku 
dvojnásobek.
„Stále přicházejí lidé, kteří jsou mile 
překvapeni možností si kostel mimo 
bohoslužbu i  s  výkladem prohléd-
nout. Ale objevují se už i takoví, kteří 
objíždějí všechny zapojené památky 
ve Zlínském kraji,“ shodují se průvod-
ci. Těch se v kostele střídalo devět.

Novinkou bylo spojení prohlídky sa-
králních budov s projížďkou autovláč-
kem. „Začínali jsme v  lázních u svaté 
Alžběty, pokračovali přes Augustini-
ánský dům do Pozlovic, kde si kromě 
kostela mohli návštěvníci prohléd-
nout i  hrobku hraběcího rodu Sere-
nyiů, a  celou exkurzi jsme zakončili 
v luhačovickém kostele,“ popsala pro-
jížďku průvodkyně Pavlína. Během 
cesty se zájemci mohli dozvědět více 
také o  městě, lázních i  okolních ves-
nicích. 
Do projektu, jejž zaštituje Zlínský kraj, 
se v roce 2014 zapojilo celkem 25 sa-
králních památek. Nově se letos ná-
vštěvníkům „otevřely brány“ napří-
klad dřevěného tolerančního kostela 
ve Velké Lhotě nebo kostela svatého 
Martina v Pozlovicích. 

Andrea Bublíková

Halloween ve školní družině
Na přelomu října a  listopadu vyzdo-
bily děti ze školní družiny haloween-
skými dýněmi kruhový objezd na au-
tobusovém nádraží. Světýlka měla 
udělat radost nejen jim, ale i  všem 
kolemjdoucím. Navzdory tomu, že 
není jednoduché dnešní děti zau-
jmout čímkoliv, co nelze ovládat her-
ní konzolí, pro tento nápad se podaři-
lo získat nejen děti, ale i jejich rodiče, 
kteří ochotně s tvořením pomohli. Pa-
ráda v celé své kráse však na nádraží 

nevydržela ani 24 hodin! Již během 
první noci byly čtyři dýně odcizeny 
a  v  dalších dnech naši výzdobu ně-
kdo „vylepšil“ hromadou roští. „To 
máme mládež,“ zpívá se ve slavném 
rockenrollovém hitu. V  tomto přípa-
dě však nelze než mrzutě konstatovat 
– to máme dospělé! Přesto věříme, 
že Vás rozsvícená dýňová strašidýlka 
v podzimních dnech potěšila. 

Dagmar Kovaříková, vychovatelka ŠD

Svoz bioodpadu v zimních měsících
Oznamujeme občanům, že svoz bioodpadu v měsících prosinec 2014 – únor 
2015 bude probíhat 1× za měsíc, a  to v  termínech 10. 12. 2014, 14. 1. 2015  
a 11. 2. 2015. V případě nepříznivých klimatických podmínek (tuhé mrazy, sně-
hová kalamita, …) bude svoz proveden v náhradním termínu. Aktuální informa-
ce poskytne Ing. Brenková na tel. čísle 724 651 034.
Harmonogram svozu odpadu na rok 2015 bude uveřejněn v lednovém vydání 
Luhačovických novin a na webových stránkách www.tsluhacovice.cz. 

Nedostatky při svozu bioodpadu, které je třeba odstranit:
•	v popelnicích	je	odpad,	který	tam	nepatří,	
•	vyhazování	bioodpadu	v igelitových	sáčcích	a v různých	obalech,	
•	přetěžování	popelnic	(při	výsypu	dojde	ke	zlomení	úchytného	lemu	popelnice).

Harmonogram svozu bioodpadu (vždy ve středu):
prosinec –únor: 1× za měsíc, příp. dle potřeby, březen–duben: 1× za 14 dní, kvě-
ten–září: 1× týdně, říjen–listopad: svoz 1× za 14 dní. 

Závěrem připomínáme občanům, že poslední sběr oranžových pytlů s tetrapac-
ky v tomto roce bude proveden dne 2. 12. 2014. Sběr tetrapacků probíhá vždy 
první úterý v měsíci daného čtvrtletí, tedy 4× za rok. V den svozu musí být oran-
žové pytle (stejně jako ostatní nádoby dle harmonogramu) přichystány k odvo-
zu již od 6.00 hod.

Technické služby Luhačovice

Lázně Luhačovice zrekonstruují hotel Morava

Lázně Luhačovice připravují rekon-
strukci hotelu Morava, která by měla 
začít už v  prosinci. Mnohamiliono-
vá investice by se měla obejít bez do-
tací z  veřejných rozpočtů. Informova-
li o  tom zástupci akciové společnosti 
Lázně Luhačovice na tiskové konferen-
ci ve Zlíně.
„Nejde jen o to, opravit něco, co už je ne-
vyhovující, ale také o  to opravit objekt, 
který je komplexní, takže může být pro-
vozován celý rok. Luhačovice mají totiž 
vedle řady výhod i jednu nevýhodu, a to 
že jsou do jisté míry lázně sezonní. Aby-
chom sem dostali hosty i během zimy, je 
nutné nabídnout všechny služby pod jed-
nou střechou. Toto už nabízí Palace, kte-
rý má více než 200 lůžek. K tomu by mělo 
přibýt 100 lůžek Moravy,“ uvedl generál-
ní ředitel společnosti Eduard Bláha. 
Rekonstrukcí získají pokoje vlastní so-
ciální zařízení, novou dispozici i vyba-
vení. Obnovou projdou i společné pro-
story, zdravotní úsek a  budova získá 
novou plynovou kotelnu, která zajis-
tí větší efektivitu topení i lepší tepelný 
komfort stavby.

„Náklady na rekonstrukci budou v řádech 
desítek milionů, ale částku konkrétně ne-
lze uvádět, protože ještě probíhá výběro-
vé řízení na dodavatele stavby. Opravy 
budou probíhat od prosince a v březnu by 
měla být část hotelu opět v provozu,“ sdě-
lil výkonný ředitel akciové společnos-
ti Lázně Luhačovice Jiří Dědek. Celkově 
by oprava měla být dokončena na pře-
lomu května a června 2015. Kromě této 
velké rekonstrukce Moravy plánuje spo-
lečnost v  nejbližších měsících vylepše-
ní svých ubytovacích kapacit i v dalších 
objektech. Půjde zejména o jejich zaříze-
ní novým nábytkem a moderním vyba-
vením, a to přibližně za 10 milionů korun. 
K rekonstrukci Moravy i dalším opravám 
mohla společnost přistoupit díky zlepšu-
jící se situaci v sektoru lázeňství, ke které 
přispělo například zrušení denního sto-
korunového regulačního poplatku. Lep-
ší situace se odráží také v zaměstnanosti. 
„Za prvních devět měsíců tohoto roku 
máme takzvaný průměrný přepočtený 
stav zaměstnanců 524, což je stav jako 
před krizí lázeňství v roce 2012,“ uvedl Dě-
dek. Kromě zhruba tříprocentního růstu 
mezd v  letošním roce se společnost sna-
ží nové pracovníky lákat také zajištěním 
ubytování. „V současnosti budujeme pro 
zaměstnance byty v přístavbě vily Vlasta, 
abychom byli atraktivním zaměstnavate-
lem třeba i pro pracovníky ze vzdálenějších 
míst,“ nastínil Dědek.

Nikola Synek



Vyprávění Ant. Zdražila o jeho strýci, generálmajorovi letectva J. Šnajdrovi, luhačo-
vickém rodákovi, kterému byla 22. ledna v budově luhačovické knihovny odhalena 
pamětní deska.
Vzpomínky válečného pilota 
z 2. světové války

Jak jsem se zmínil posledně, měli 
jsme také v naší 311. bombardovací 
peruti několik OSOBNOSTÍ. Jednou 
z nich byl Vladimír Nedvěd z Brna. 
Narodil se 27. 3. 1917 a po maturitě 
na kyjovském gymnáziu vystudoval 
školu pro důstojníky letectva v Pro-
stějově. Potom absolvoval Vojen-
skou akademii v Hranicích, ze které 
byl v roce 1938 vyřazen jako poru-
čík letectva. Schylovalo se k  válce 
a československá armáda potřebo-
vala k vojenským letadlům doplnit 
mladé posádky. Čerstvý absolvent 
byl zařazen na polní vojenské letiš-
tě ve Zbraslavicích, kde sídlila vý-
zvědná letka. Rozhodnutí postavit 
se nepříteli se zbraní bylo pro něj 
samozřejmostí. Proto 9. 12. 1938, 
kdy mu ještě nebylo ani 22 let, vy-
pravil se na dobrodružnou cestu 
přes Balkán, Turecko do Libanonu, 
odkud odcestoval lodí do francouz-
ského přístavu Marseille. 14. ledna 
1940 byl zařazen k letecké skupině 
na letišti v Agde. Francie však brzy 
kapitulovala, proto odcestoval eva-
kuační lodí do Velké Británie, kde 
byl přijat do Královského letectva 
(RAF) jako navigátor u právě tvořící 
se československé 311. bombardo-
vací peruti, která se stala jeho osu-
dem až do konce války.
Už při jeho druhé bojové akci 16. 12. 
1940, prokázal neobyčejnou osob-
ní statečnost, za kterou byl jako 
první československý letec vyzna-
menán samotným anglickým krá-
lem Georgem VI. Jak k této události 
došlo, jsme se dověděli až později, 
kdy podrobně vypovídal u vyšetřo-
vací komise RAF.
„Toho dne jsme startovali k  bojo-
vé akci nad Německo a náš letoun, 
plně naložený bombami a palivem, 
se jenom těžce odlepil od trav-
naté startovací plochy. Od samé-
ho začátku startu jsem měl pocit, 
že něco není s  motory v  pořádku, 
i když ještě dopoledne, při zkušeb-
ním letu, bylo všechno normální. 

Letoun se až na poslední chví-
li vznesl nad vrcholky stromů lesa, 
kterým startovací dráha byla ukon-
čena. Já jsem seděl uprostřed tru-
pu na místě navigátora, a  i  když 
jsem ven neviděl, mohl jsem sle-
dovat přístroje před sebou, na kte-
rých bylo zřejmé, že jsme nedosa-
hovali potřebné rychlosti, a  proto 
se 1. pilot, Jan Křivda z  Uh. Brodu, 
rozhodl pro návrat na mateřské le-
tiště. Abych se mohl přesvědčit na 
vlastní oči, jak si pilot počínal, pře-
sunul jsem se do blízké astroko-
pule, odkud jsem přesně viděl, co 
v  nejbližších vteřinách následova-
lo. Měli jsme výšku pouhých 30 me-
trů a  některé stromy měly vrchol-
ky výš, než byl náš letoun. Jenda se 
za řízením zachoval chladnokrev-
ně a  opatrným obloukem se sna-
žil nasměrovat stroj k  letišti, které 
v  tu chvíli bylo vzdáleno pouhých 
1,5 kilometru. Právě z něho starto-
valo poslední z našich šesti letadel, 
která byla vyslána k bojové akci. Pi-
lotovi se však nepodařilo welouše 
úplně srovnat, levým křídlem za-
chytili o vysoký strom, stroj se stočil 
a  narazil na zem. Ucítil jsem prud-
ký náraz, při kterém se průhledný 
kryt kopule rozbil, což mně umož-
nilo dostat se z hořícího letadla na 
zem. Jako zázrakem jsem zraněn 
nebyl. A  když jsem uviděl, že blíz-
ko leží v bezvědomí kamarád četař 
Pavelka, odtáhl jsem jej asi 50 met-
rů od hořícího letadla a uložil v pří-
kopu, aby byl chráněn před žárem, 
který dosahoval až sem. Prohlubeň 
jeho tělo mohla také krýt před oče-
kávanými výbuchy bomb a střeliva. 
Cestou zpět jsem uviděl nezraně-
ného telegrafistu Doubravu, jak od-
počíval u kraje lesa, ale ten byl asi 
v šoku, protože nereagoval na moji 
výzvu, aby šel pomoci ostatním ka-
marádům z  hořícího letounu. Utí-
kal jsem, jak to jenom v  leteckém 
oblečení šlo (jako dorostenec jsem 
dokázal 60 m za 7,2 vteřiny), abych 
byl na místě neštěstí co nejdřív. 
Podařilo se mně otevřít dvířka od 
zadní střelecké věže, ve které byl 

v  bezvědomí Jarda Toul. Naštěs-
tí jsem jej probral a  vyzval, aby 
opustil letoun, ale s  hrůzou jsem 
zpozoroval, že má zaklíněné obě 
nohy pod deformovanou kovovou 
sedačkou. Nebylo v  mých silách, 
abych jeho nohy uvolnil, a také on 
si byl vědom, co jej čeká. Plameny 
se blížily a  vybuchla první ze šesti 
bomb. Kamarád se ke mně otočil 
a  požádal, abych z  jeho kombiné-
zy vzal pistoli a ukončil jeho trápe-
ní, aby neuhořel při plném vědomí.
Nastal pro mne moment rozho-
dování. Co mám dělat? Kamaráda, 
kterého chci zachránit, mám zastře-
lit – já???
Osud nakonec rozhodl sám, když 
vybuchla další bomba. Tlaková vlna 
mne odmrštila několik metrů dál 
a já přisál na všechny čtyři – zázra-
kem božím, stále nezraněn.
Mezitím přijela záchranná četa, 
asi 40 hasičů a  zdravotníků, ale ti 
všichni zůstali čekat v uctivé vzdá-
lenosti, jak jim přikazovaly předpi-
sy, než vybuchne poslední bomba 
a všechno střelivo. Teprve potom se 
dali do hašení dohořívajícího vra-
ku. Nakonec nadzvedli zadní část, 
kde bylo uvězněno tělo nešťastné-
ho zadního střelce Jardy Toula. Po-
mocí vyprošťovací techniky jeho 
nohy uvolnili a  snažili se jej od-
vézt do nemocnice, ale on během 
přepravy zemřel. Podle vyjádření 
přítomného lékaře, přišel můj ka-
marád při výbuchu, který mne od-
mrštil, znovu o vědomí, neboť hla-
vou narazil na rukojeť kulometu, 
takže nemohl vnímat žár plamenů, 
které jeho tělo opálily.“
Navigátor Vladimír Nedvěd po zo-
tavení opět pokračoval v bojových 
akcích a  po absolvování 26 náletů 
na Německo požádal o  přeškolení 
na pilota. Jeho přání se splnilo a on 
se vrátil k naší peruti, která se mezi-
tím přestěhovala na jiné letiště, do-
stala jiné letouny a  také jiné úko-
ly. Byli jsme vybaveni moderními 
čtyřmotoráky typu Literátor a  hle-
dali jsme ve vodách Atlantiku, po-
blíž břehů Anglie, německé válečné 

lodě a ponorky. Tyto jsme se snažili 
bombardováním zničit, což se nám 
moc nedařilo, ale hlavně jsme na-
hlásili námořnictvu jejich polohu, 
takže rychlé torpédoborce měly 
snadnější práci při zničení nepřá-
telských válečných plavidel. Náš 
statečný pilot prokázal i v této služ-
bě mimořádné schopnosti. Nejdřív 
se stal velitelem letky a  dne 21. 8. 
1943 dokonce převzal ve svých 26 
letech, jako nejmladší, velení celé 
311. peruti. Tato měla v té době 55 
důstojníků, 400 poddůstojníků, po-
mocný personál a  12 čtyřmotoro-
vých létajících pevností.
Když V. Nedvěd v  únoru 1944 ve-
lení třistajedenáctky předával své-
mu nástupci, měl na svém kontě 
82 bojových letů, což představo-
valo téměř 750 operačních hodin. 
Podle tehdejších pravidel, měli 
naši letci určeno nalétat 200 ho-
din v  bojových akcích, a  pokud 
se jim podařilo do této doby pře-
žít, měli nárok na půl roku dovole-
né na zotavenou. Potom byli zařa-
zeni jako instruktoři nových letců, 
nebo sloužili u pozemního na ně-
kterém letišti.
Náš válečný hrdina chtěl být na 
svém místě až do konce války, 
proto přijal možnost uplatnit svo-
je schopnosti u  velitelského útva-
ru na vojenském letišti v  daleké 
Indii. Tam měl pracovat ve velitel-
ské kanceláři, ale to nebyla jeho 
parketa. Během několika dnů se 
přeškolil na řízení letadel typu Da-
kota a vykonal 12 letů při nepřízni-
vém počasí nad barmskou džun-
glí, kde Japonci obklíčili britské 
jednotky. Podařilo se mu zásobo-
vat je potravinami a  léky, což po-
mohlo k jejich přežití.

Pokračování příště.

Poznámka autora k článku:
Podrobnosti jsem získal z  osobního 
vyprávění strýce J. Šnajdra a  z  ma-
teriálů Ministerstva národní obrany
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HISTOrIE

Čtenářská soutěž
Na tomto místě budeme uveřejňo-
vat fotografie zajímavých, zapome-
nutých míst v našem městě a vy, naši 
čtenáři, můžete soutěžit. Ze zaslaných 
správných odpovědí vždy v  každém 
čísle vylosujeme jednoho, který získá 
zajímavou cenu.
Odpovědi se jménem a  kontaktem 
pro vyzvednutí ceny můžete zasílat 
vždy do dvou týdnů od vydání pří-
slušného čísla novin na e-mail: lu-
hainfo1@mdkelektra.luhacovice.cz, 
odevzdat napsané v  MTIC Luhainfo, 
Masarykova 950, případně zaslat poš-
tou na adresu MTIC Luhainfo, Masary-
kova 950, 763 26 Luhačovice.

Správná odpověď z minulého čísla, 
kterou zaslali 4 čtenáři (1 správně), 
je vila Perla. Publikaci Luhačovic-
ký uličník získává oldřich Mališka. 
Blahopřejeme. 

Blahopřejeme. 

Termíny schůzí rady 
a zastupitelstva města:

Zasedání zastupitelstva města: 
11. 12. 2014, 29. 1. 2015

Schůze rady města: 3. 12., 17. 12. 
2014, 21. 1., 4. 2., 18. 2., 4. 3. 2015.
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kULTUra Nevhodné mládeži do                       let12Premiéra Skutečný příběh Bio senior Film a kniha Filmásek

Kultura
Pátek 5. 12.• 9.00–17.00•Náměstí 28. října 
Vánoční jarmark s programem

Pátek 5. 12.• Kostel sv. Rodiny
Benefiční koncert pro Charitu 

Sobota 6. 12.• 19.00• Elektra, Rondo 
Vánoční koncert s Korunkou Lu-
hačovice

Pátek 12. 12• 19.30• Alexandria, night club
Vánoční melodie / Věra Obdržálková, klavír, 
flétna, Marek Obdržálek, klavír, housle

Úterý 16. 12.• 18.00• MěDK Elektra, Rondo
Vánoční koncert ZUŠ
   
Neděle • 21. 12.• 17.00• Elektra, kinosál 
Vánoční divadelní představení / 
Sávitrí 

Sobota 27. 12.• 19.30• LH Palace, kavárna 
Taneční večer / Vivian Band

Sobota 27. 12.• 19.30• Alexandria, night club
Večer poslechových melodií

Neděle 28. 12.• 19.00• Elektra, Rondo   
Jaroslav Svěcený & Slavné housle 
v proměnách staletí / závěrečný koncert 
k Roku české hudby 

Neděle 28. 12.• 15.00• Hala Vincentka
Holešovský komorní orchestr
  
Neděle 28. 12.• 19.30• LH Palace,  kavárna 
Horňácká cimbálová muzika Mar-
tina Hrbáče
   
Neděle 28. 12.• 19.30• Alexandria, night club
Taneční večer / duo Jupiter

Pondělí 29. 12.• 15.00• Hala Vincentka 
Swingdixie VH olomouc

Pondělí 29. 12.• 19.00• Společenský dům, 
Domino
Taneční hity /  DJ Anders 

Pondělí 29. 12.• 19.30• Alexandria, 
night club
Cimballica

Pondělí 29. 12.• 19.30• LH Palace, kavárna
Muzikály do kapsy / herci Městského di-
vadla Zlín Petra Králová, Radovan Krále a Gustav 
Řezníček 
  
Úterý 30. 12• 19.30• Lázeňské divadlo 
Jo, není to jednoduché 
/ Jean Claude Islert
Brilantní francouzská konverzační komedie / J. Lang-
majer, A. Gondíková, M. Timková, D. Punčochář, 
K. Krejčová
 
Čtvrtek 1. 1.• 15.00• Kostel svaté Rodiny
Novoroční koncert 
/ Czech Virtuosi & Martin Jakubíček, varhany
Program: J. Suk, A. Dvořák, O. Nedbal, L. Anderson, 
T. Albinoni, J. Haydn, P. Mascagni, W. A. Mozart, 
A. Vivaldi, J. Strauss, a další.

Výstavy
5. 12. – 11. 1.• 9.00 – 17.00• Galerie MěDK Elektra      
Poetika a vůně adventu

Kino
Středa 10. 12.• 16.00
Století Miroslava Zikmunda              
Dokumentární, ČR 2013 

Pátek 12. 12.•19.00
Jak jsme hráli čáru 
Komedie, ČR 2014  

Neděle 14. 12.•16.00
Hobit: Bitva pěti armád  
Dobrodružný, USA 2014

Sobota 20. 12.•19.00 
Pohádkář 
Romantický, ČR 2014

Středa 24. 12.•10.00 
Hobit: Bitva pěti armád 
Dobrodružný, USA 2014

Pátek 26. 12.•19.00
Hodinový manžel 
Komedie, ČR 2014

Sobota 27. 12.•18.00 
Balet / Zimní pohádka   
Záznam představení Královského baletu v Londýně

Úterý 30. 12.•19.00
Pohádkář 
Romantický, ČR 2014
    
Středa 31. 12.•14.00 
Balet / Ch. Gounod: Romeo a Julie
Záznam představení Královského baletu v Londýně

Program SAS
Čtvrtek 4. 12.•15.00•Klubovna
Příprava na výroční schůzi

Čtvrtek 4. 12.•19.00•Muzeum
Beseda o Leoši Janáčkovi

Čtvrtek 11. 12.•15.00•Klubovna
Výroční schůze

Úterý 16. 12.•14.00•Sraz na nádraží
Vycházka do lázní

Akce DDM
Čtvrtek 4. 12.•15.00•Domov pro seniory
Vánoční vystoupení

Pátek 5. 12.•Sraz 15.30•zámek
Průvod andělů
V průvodu jsou vítáni všichni ve vlastních kostýmech 
- andílci s lucernami / lampiony 

Sobota 6. 12.•od 9.00•SC Radostova
Mikulášský sportovní den
Sportovní program pro veřejnost. Vystoupení zájmo-
vých kroužků DDM Luhačovice, soutěžení s  Miku-
lášem, andílkem a  čerty, florbalový turnaj starších 
žáků, turnaj v sálové kopané dospělých, Tabata a dal-

ší. Vstup pouze v čisté obuvi se světlou podrážkou

Pátek 12. 12.•19.00•zámek
Muzikoterapie
S sebou: přikrývku, pohodlné oblečení, Poplatek: 
80 Kč/osoba, přihlášky předem do 10. 12.

Sobota 13. 12.•9.00•SC Radostova
Florbalový turnaj
Týmy 1. - 3. třída ZŠ. Přihlášky týmů (5+1) do 4. 12. 
Startovné 600 Kč / tým 

Denně 14.00–16.00
KLUB
Deskové, karetní a stolní hry (fotbálek, kulečník,…), 
X – BOX  

KLUBÍK
Středa 10. 12.• 9.00–11.00
Vánoční pečení v Klubíku (Členové 
zdarma, ostatní 20 Kč)

Každé pondělí, úterý, středa od 9.00 do 11.00 
spontánní činnost rodičů s dětmi 
 
V měsíci prosinci proběhnou: vánoční vý-
ukové programy, mikulášské nadílky v Dol-
ní Lhotě a ve Vlčnově.

Připravujeme na leden:  Funkční kurz se-
beobrany pro ženy, Ledová Praha, pozná-
vací výlet. 

Bližší informace naleznete na podrobných plaká-
tech: Tel.: 577 131 686, 736 487 999, www.ddmlu-
hacovice.cz  

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

1. 12. • Sváteční slovo / P. Stanislav Trčka
3. 12. • STRAHOV / Sváteční slovo 
  s P. Stanislav Trčka
8. 12. • Burza receptů, pečeme cukroví
10. 12. • STRAHOV / Trénink paměti
15. 12. • Výtvarná dílna, vánoční dekorace
17. 12.  • STRAHOV / Šťastné a veselé,
  posezení s povídáním 
22. 12. • Burza receptů, pečeme vánočku
23. 12. • od 9.00 do 11.00 
  Denní stacionář  
  Rozdáváme betlémské světlo 

Akce v knihovně
Středa 3. 12.•17.00
Sladké kváskování/Pečení vánoček a slad-
kého kváskového chleba. Vstupné 20 Kč.

Akce v muzeu
Čtvrtek 4. 12.•19.00
Leoš Janáček, beseda

15

15

12

STŘEDA 24. 12. ŠTěDRý DEN
LUHAČOVICE
7:30 Zk 15:30 pro děti 21:00 Biskupice 
21:00 Ludkovice 24:00 půlnoční 
POZLOVICE
15:30 pro děti 21:00 Kladná Žilín
24:00 půlnoční 

ČTVRTEK 25. 12. 
BoŽí HoD VÁNoČNí
LUHAČOVICE
8:30 10:15 17:00
POZLOVICE
8:00 10:00 15:30 
Živý betlém

PÁTEK 26. 12. SVATý ŠTěPÁN
LUHAČOVICE
8:30 10:15 17:00
15:00 zpěv koled
16:00 Živý betlém
POZLOVICE
8:00 10:00 

SoBoTA 27. 12. 
SV. JANA EVANGELISTY
LUHAČOVICE 
8:00 zám. kaple, žehnání vína
POZLOVICE 
16:00 žehnání vína

NEDěLE 28. 12. 
SVATÉ RoDINY NAZARETSKÉ, 
PATRoCINIUM KoSTELA
LUHAČOVICE
8:30 10:15 17:00
POZLOVICE
8:00 10:00

PoNDěLí 29. 12.
LUHAČOVICE 
18:00
POZLOVICE
17:00

ÚTERý 30. 12.
LUHAČOVICE
7:00 zám. kaple

STŘEDA 31. 12. 
SV. SILVESTRA, PAPEŽE
LUHAČOVICE 
16:00
POZLOVICE 
17:30
Poděkování za uplynulý rok

ČTVRTEK 1. 1. 
MATKY BoŽí PANNY MARIE
LUHAČOVICE
8:30 10:15 17:00
15:00 Novoroční koncert
POZLOVICE
8:00 10:00

POŘAD BOHOSLUŽEB
VÁNOCE 2014

Sobota 13. 12. 16.00 klub Sokolka
Vánoční besídka  s programem / od 
15.00 zdobení vánočního stromku 

Středa 24. 12. 13.00 Zahradní čtvrť 
Štědrovečerní běh Zahradní čtvrtí                                                         

Pátek 26. 12. 20.00 klub Sokolka
Štěpánská diskotéka (oldies party)

Úterý 30. 12. 13.00 SC Radostova
Turnaj rodinných dvojic v kuželkách / 
přihlášky tel. 603 577 711 (Kudláček) 

Sobota 10. 1. 13:30 sraz před soko-
lovnou
Novoroční vycházky

Sobota 14. 2. sokolovna
Šibřinky

Neděle 15. 2. sokolovna
Dětské šibřinky                                                          
              
Úterý 17. 2.  sokolovna
Pochovávání basy

TJ Sokol a TJ Slovan Luhačovice Vás zve:

SVĚCENÝ
NEDĚLE 28.12.2014 / 19:00 hod. / MěDK ELEKTRA LUHAČOVICE  
ZAKOUPENÍM VSTUPENKY ZÍSKÁTE DÁRKOVOU OBÁLKU JAKO BONUS   

PŘEDPRODEJ MTIC LUHAČOVICE: TEL. 608 326 255

JAROSLAV 

K
O
N
C
E
R
T

SVĚCENÝ
NEDĚLE 28.12.2014 / 19:00 hod. / MěDK ELEKTRA LUHAČOVICE  
ZAKOUPENÍM VSTUPENKY ZÍSKÁTE DÁRKOVOU OBÁLKU JAKO BONUS   

PŘEDPRODEJ MTIC LUHAČOVICE: TEL. 608 326 255

JAROSLAV 

K
O
N
C
E
R
T

 
17:00 hod. / SÁL KINA 

BAREVNÁ LOUTKOVÁ 
STÍNOHRA 21

.1
2.

 /
 D

IV
A

D
LO

VÁNOČNÍ PŘEDSTAVENÍ
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
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INzErcE

 AUTOBAZAR  
AUTOZASTAVÁRNA
Dovoz kvalitních aut  

- pouze Německo

Výkup  IHNED
nejvyšší cena

Zprostředkování prodeje
Výhodný prodej na splátky

Levné zákonné pojištění

Prodloužená záruka
www.auto-m.cz

Tel: 777 750 025

BCL clinic Luhačovice
Léčba Boreliózy na světové úrovni 

ve Vašem městě!

BCL- clinic s.r.o. je ojedinělé ambulantní zdravotnické zařízení v rámci ČR zaměřené 
na diagnostiku a léčbu Boreliózy a přidružených infekčních nemocí u dospělých 

a jako jediné v Evropě i u dětských pacientů.

www.bcl-clinic.cz
info@bcl-clinic.cz
+420 778 498 420

5. patro hotelu Ambra, Solné 1055, 
Luhačovice 763 26

Členky ČSZ Petrůvka 
srdečně zvou na 

4. ročník silvestrovského pochodu 
a setkání 

občanů u Červeného kříže 
(mezi obcemi Petrůvka, Kladná Žilín, 

Luhačovice). 

Sraz u kříže dne  31. 12. 2014 
v 10:30 hod. 

Občerstvení zajištěno.

KVěTEN, stavební bytové družstvo 
v Luhačovicích, 

nabízí k prodeji družstevní podíl, ke
kterému náleží právo užívat byt o velikosti 1 + 4 

v bytovém domě na sídlišti Zahradní čtvrť
v Luhačovicích. Převod bytu do vlastnictví je 

možný bezprostředně po nabytí podílu v
družstvu.

Kontakt pro zájemce: KVĚTEN, stavební bytové 
družstvo, Uherskobrodská 985, 763 26

Luhačovice, tel.: 577 131 085, 777 213 077, 
 e-mail: sbdkveten@cbox.cz.

V případě zájmu je možné osobní jednání 
a prohlídka bytu.

Periodický tisk územního samosprávného celku.Vydavatel a kontakty na redakci: Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace, Masarykova 950, 763 26 Luhačovice, IČ: 00373281, DIČ: CZ 
00373281, tel.: 577 133 980, e-mail: luhainfo@mdkelektra.luhacovice.cz. Měsíčník. Odpovědná redaktorka a autorka nepodepsaných článků: Hana Slováková. Fotografie: Jan Dostál. Grafické zpracování a tisk: Joker, 
spol. s r. o. Vydávání povoleno. Číslo registrace: MK ČR 11027. Toto číslo vychází 1. 12. 2014.

Tiráž

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

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

Další články, rozhovory, videoreportáže sledujte na
www.luhacovice.cz

HOTEL NIVA
přijme do pracovního poměru
v rámci rozšiřování služeb
následující profese:

REHABILITAČNí SESTRA
ČíŠNíK / SERVíRKA
PoKoJSKÁ
MASÉR

Veškeré informace na:
info@seznam.cz, tel.: 577 131 326

Obec Petrůvka nabízí k prodeji 2 stavební pozemky 
(parcely) v nově vybudované a zasíťované lokalitě na okraji 
obce. Rozloha nabízených pozemků je cca 1000 m2. Bližší in-
formace na: http://www.obecpetruvka.cz/obecniurad/
pozemky.html nebo na Obecním úřadě Petrůvka.

PRODEJNA BYTOVÉHO TEXTILU KOBERCŮ
PODLAHOVIN

ul. Masarykova č. 137 – budova finančního úřadu LUHAČOVICE
Vás zve k vánočním nákupům

Nabízíme dárkové poukazy na nákup zboží pro Vaše nejbližší i zaměstnance
Stálá nabídka zbytkových záclon, dek, látek, koberců, PVC se slevou 20-50%

kompletní služby pro hotely a penziony:
 Tel. /fax: 577 134 026 mob. tel 604 691 274 e-mail: leora@tiscali.cz

www. bytovy-textil.biz
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