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Vážení spoluobčané,
rád bych vám touto cestou podě-

koval za důvěru, kterou jste mi dali 
ve volbách. Také si velmi vážím toho, 
že jsem dostal možnost být ve vede-
ní města. Zastávat post místostarosty 
byla pro mě výzva, ale také velká ži-
votní zkušenost. V  předešlém úvod-
níku paní starostka vyhodnotila ko-
aliční program s  tím, že vše, co jsme 
slíbili, bylo s  výjimkou parkoviště na 
Družstevní ulici splněno. Nikdo z nás 
však nemohl předpokládat problémy 

s  lávkou, které jsem musel řešit až 
v  Parlamentu ČR, a  hlavně restituční 
závazky vůči rodu Serényiů. I to jsme 
částečně zajistili. Pan Franz Thie- 
nen, který je milovníkem přírody, na 
posledním setkání s  vedením měs-
ta přislíbil, že pokud zachováme na 
budoucím parkovišti nějakou zeleň, 
bude při vyjednávání vstřícný. Mým 
jediným cílem bylo pomáhat z  pozi-
ce místostarosty občanům Luhačo-
vic a jsem přesvědčen, že mohu ode-
jít s čistým svědomím.

Všechna města a obce se připravují 
na oslavy výročí vzniku samostatného 
československého státu. Všichni víme, 
že si naše krásná země prošla i  velmi 
temným obdobím. Nesmíme zapome-
nout na oběti 2. světové války, likvidaci 
vlastního národa v padesátých létech, 
okupaci Sovětskou armádou a temné 
období normalizace. Přeji proto všem 
občanům naší země, aby to následu-
jící století prožili v míru a lásce k rod-
né zemi.

Váš Radomil Kop
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Město povede nová koalice. Utvořili ji PRO Luhačovice, KDU-ČSL, Nezávislí a STAN 
Na  podobě koalice, která by 

měla vést z  pozice městské rady 
Luhačovice po další čtyři roky, se 
ve středu 17. října dohodli zástup-
ci uskupení PRO Luhačovice, KDU-
-ČSL, Nezávislí-Volba pro naše 
město a STAN. 

Koalice tak bude mít v  jeden-
advacetičlenném zastupitelstvu 
pohodlnou většinu 13 hlasů. In-
formoval o tom Marian Ležák, lídr 
uskupení PRO Luhačovice, které 
v  lázeňském městě v  podzimních 
komunálních volbách zvítězilo.

„Finální jednání o  koalici probí-
halo ve večerních hodinách. Bylo 
sice dlouhé, ale konstruktivní. Pro-
gramově jsme se v hlavních bodech 
setkávali. Za největší prioritu po-
važujeme všichni urychlenou revi-
talizaci sídlišť a  dobudování infra-
struktury ve městě,“ poznamenal 
Ležák. Sdělil také, jak budou roz-
dělena křesla v sedmičlenné měst-
ské radě. „Pro Luhačovice bude mít 
tři radní, KDU-ČSL dva členy rady 
a  Nezávislí a  STAN po jednom rad-
ním,“ nastínil Ležák. Jak podotkl, 
není ještě pevně ujednáno přesné 
personální složení celé městské 
rady. Už je ale rozhodnuto o obsa-
zení uvolněných funkcí, tedy pos- 
tů starosty a  místostarosty měs-
ta. „Funkce starosty podle dohody 
připadne naší straně Pro Luhačovi-
ce a budu ji zastávat já. Za KDU-ČSL 
se stane místostarostou Jiří Šůstek,“ 
přiblížil Ležák.

Nejvyšší post tak získá vítězná 
strana voleb a pozice místostaros-
ty připadne druhému nejvíce vo-
lenému uskupení. Jak předeslal 
předpokládaný budoucí staros-
ta, občané Luhačovic i nejširší ve-
řejnost se také brzy dozví i o dal-
ších konkrétních prioritách nově 
vzniklé koalice. „Ještě během týdne 
zveřejníme programové prohlášení, 
které předtím odsouhlasí všechny 
zúčastněné subjekty nové koalice,“ 
nastínil Ležák.

Definitivně však o tom, jak bude 
městská rada a  obsazení nejvyš-
ších postů ve vedení města sku-
tečně vypadat, se rozhodne až na 
ustavujícím zasedání nového za-
stupitelstva. To musí svolat  dosa-
vadní starostka Luhačovic Marie 
Semelová. 

Předpokládaný budoucí staros-
ta Marian Ležák bude však zřejmě 
v  případě zvolení muset o  krát-
ký čas faktický nástup do funk-
ce v  čele města posunout. „Pra-
cuji jako ředitel v  nadnárodní 
společnosti, a  tak budu muset pře-
dat agendu a  ukončit zde své pů-
sobení. S  panem Šůstkem tyto věci 
ještě časově slaďujeme. Ten pře-
chod do práce na radnici by se měl 
ale odehrát během nejbližších týd-
nů po zvolení,“ vysvětlil Ležák.

Pozice místostarosty pro Šůst-
ka má také svá specifika, proto-
že bude muset opustit místo ve-
doucího Odboru správy majetku 

MÚ Luhačovice. S  mandátem za-
stupitele je totiž působení ve ve-
doucí funkci na městském úřadě 
neslučitelná. Úřad si tak bude mu-
set hledat za Šůstka do této pozi-
ce náhradu.

Naopak se dá předpokládat, 
že mandát zastupitele nepřijme 
současný tajemník MÚ Luhačovi-
ce František Hubáček, lídr voleb-
ní kandidátky ODS. Jeho strana, 
která dosud byla v  městské radě, 
tak totiž podle aktuálních infor-
mací zůstane teď v  luhačovickém 
zastupitelstvu v  opozici (se 3 za-
stupitelskými mandáty) a sám Hu-
báček tak do uvolněné funkce ve 

vedení města nezamíří. A v opozi-
ci se v zastupitelstvu ocitne i dal-
ší dosud ve městě vládnoucí stra-
na – hnutí ANO 2011 dosavadního 
místostarosty Radomila Kopa (se 4 
nově zvolenými zastupiteli). Mimo 
městskou radu skončí i  dosavad-
ní radní Roman Lebloch, zvolený 
teď jako jediný za uskupení KSČM 
a  občané Luhačovic. ČSSD, kte-
rá minule vyhrála komunální vol-
by v Luhačovicích, stejně jako její 
nejúspěšnější kandidátka a  dosa-
vadní starostka Semelová, letos 
nekandidovaly.

Nikola Synek

Jarmar nabídl kramářské písně i mladou kapelu 
Státní svátek připadající na 

osmadvacátého září se i  letos 
řada lidí rozhodla strávit v  Lu-
hačovicích, a  to jistě i  proto, že 
město žilo oblíbeným Svatovác-
lavským jarmarkem v ulici Dr. Ve-
selého. Nechyběla na něm řada 
stánků s různými dobrotami k za-
kousnutí ani nabídka zajímavých 
a mnohdy i velmi krásných ruko-
dělných výrobků. Akci už tradič-
ně přeje počasí a  ani tentokrát 
tomu nebylo jinak. Příjemný slun-
ný den tak přímo vybízel třeba  

k  ochutnávce specifické černé 
zmrzliny z  kozího mléka. Řada 
dospělých se zase ráda zastavi-
la k osvěžení tam, kde se čepova-
lo pivo nebo nabízel burčák. Jar-
mark ovšem samozřejmě nabídl 
i  kulturní program. Ten letos za-
jistila mimo jiné Rodina Nemravo-
va z  Uherského Hradiště. Ona to 
rodina je a není. Jedná se o žáky 
a  pedagogy uherskohradišťské 
ZUŠky shluklé do „rodiny“, kte-
rou vede tamní zástupce ředi-
tele Stanislav Nemrava. Rodina 

Nemravova s  akordeonem, bub-
nem, smyčcovou a dechovou sek-
cí zahrála různé kramářské písně. 
Provedla je samozřejmě nejen 
hudebně a zpěvem, ale také vždy 
příběh každé písně ilustrovali na 
velkých obrázcích, které ukazo-
vali publiku. Zahráli například pí-
seň O nadpozemských potvorách 
na Luhačovském Zálesí, plnou ra-
rachů a  jiných strašidelných by-
tostí. Návštěvníky potěšili ale 
rockově a  bluesově zaměřeným 
repertoárem také další hudebníci, 

a  sice sestava mladých muzikan-
tů ze zlínské soukromé ZUŠ Mo-
rava. Kytaristé s basákem a bube-
níkem vystupují pod „tajuplným“ 
názvem dnaB seulB avaroM. Jar-
mark měl zkrátka zajímavou hu-
dební kulisu servírovanou pří-
chozím hned v  několika blocích 
během dne, kdy se obě vystupu-
jící uskupení střídala. Nálada byla 
výborná, a kdo na akci zavítal, jis-
tě nelitoval. 

Nikola Synek

Poděkování členům okrskových volebních komisí
Ve dnech 5.–6. října 2018 

proběhly v  našem městě vol-
by do zastupitelstva města Lu-
hačovice a  do Senátu Parla-
mentu ČR. Druhé kolo voleb 
do Senátu Parlamentu se kona-
lo o  týden později, v  termínu  
12.–13. 10. 2018.

Chtěla bych touto cestou po-
děkovat všem, kteří usedli do 7 
volebních okrsků a  podíleli se 
v těchto dnech na přípravě a prů-
běhu voleb. Vzhledem k tomu, že 
se jednalo o  volby, které se nej-
obtížněji zpracovávají a jsou jed-
ny z  nejsledovanějších, komise 

odvedly skutečně bezchybnou 
a kvalitní práci.

Na chodu jednotlivých komi-
sí se podílelo 43 členů okrskových 
volebních komisí, a  to převážně 
z  řad místních obyvatel. Dalších 7 
zapisovatelů bylo jmenováno sta-
rostkou, jednalo se o  pracovníky 

úřadu.  Vážím si jejich práce a věřím, 
že se v  podobném složení komise 
sejdou při volbách do Evropského 
parlamentu, které se budou konat 
v květnu 2019.

Bc. Jana Homolková
vedoucí správního odboru

Upozornění občanům – stěhování živnostenského oddělení
Ke konci měsíce listopadu dojde 

ke stěhování oddělení Živnosten-
ského úřadu do nově opravené bu-
dovy na ulici Masarykova, č. p. 137. 

Do původních prostor se budou 
vracet z  bývalé budovy jeslí, nyní 
Základní škola Luhačovice, kde síd-
lili po dobu rekonstrukce.

O přesném termínu budou obča-
né informováni na webových strán-
kách města:

http://www.mesto.luhacovice.cz, 

sekce Radnice informuje.
V  tyto dny bude pro veřejnost 

pracoviště živnostenského odděle-
ní uzavřeno.
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zprÁVY z raDNIcE

Zprávy z 13. schůze Rady města Luhačovice konané 19. 9. 2018
RML schválila:
•	 dofinancování pracovní pozice chů-

vy v Mateřské škole Luhačovice, pří-
spěvkové organizaci, v roce 2018 ve 
výši 18 000 Kč a zbývající část finan-
cí pro pracovní pozici chůvy pro rok 
2019 zařadit do rozpočtu organiza-
ce na rok 2019;

•	 uzavření nájemní smlouvy na byt  
č. 2 v  Domě zvláštního urče-
ní Strahov, č. p. 383, ul. Holubyho,  
v 1. podlaží o 1 pokoji, kuchyni a pří-
slušenství, o celkové výměře 21,19 m2 
s panem Z. P. na dobu neurčitou od 
1. 10. 2018;

•	 uzavření Smlouvy o  realizaci pře-
kládky sítě elektronických komuni-
kací č. VPI/MS/201//00166 s Českou 
telekomunikační infastrukturou,  
a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 
3 – Žižkov; 

•	 převod nájemní smlouvy na uží-
vání nebytových prostor o  výměře  
53,90 m2 v objektu zdravotního stře-
diska č. p. 315, ul. Masarykova v Lu-
hačovicích, uzavřené 1. 8. 2012 
s  MUDr. Jitkou Kandrnálovou na 
právnickou osobu MUDr. Jitka Kan-
drnálová, s. r. o., se sídlem Masaryko-
va 315, Luhačovice;

•	 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
akci „Dostavba ZŠ Luhačovice – 
projektová dokumentace“, uzavíra-
ný mezi městem Luhačovice a Hut-
ním projektem Frýdek-Místek, a. s., 
a pověřila starostku města Ing. Bc. 
Marii Semelovou podpisem dodat-
ku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Do-
stavba ZŠ Luhačovice – projektová 
dokumentace“;

•	 uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem části pozemku parc. č. 2441/3 
o  výměře 40 m2 za účelem zajiště-
ní parkovacích míst pro vilu Jiřin-
ka s Ing. M. L. na dobu neurčitou za 
cenu 50 000 Kč/rok vč. DPH;

•	 zveřejnění záměru města prona-
jmout část pozemku parc. č. 1891/8 
o  výměře cca 750 m2 a  pozemků 
parc. č. 1615/9 o  výměře 280 m2, 
parc. č. 1615/6 o  výměře 476 m2 
a parc. č. 1615/8 o výměře 1 524 m2, 
vše k. ú. Luhačovice, za účelem jejich 
obhospodařování;

•	 ceny za stání silničních motorových 
vozidel ve městě Luhačovice ve zně-
ní přílohy č. 18/I podle nařízení měs-
ta Luhačovice č. 3/2016 o vymezení 
oblastí města, ve kterých lze míst-
ní komunikace nebo jejich určené 

úseky užít ke stání silničních mo-
torových vozidel jen za sjednanou 
cenu s účinností od 20. 9. 2018;

•	 bezplatné poskytnutí sálu Rondo 
MěDK Elektra Luhačovice a 50 par-
kovacích míst na ul. Nábřeží v  ter-
mínu 20.–21. 10. 2018 jako for-
mu spolupráce s  Českomoravskou 
komorou Československého vý-
boru při pořádání Konference ke 
100. výročí vzniku Českosloven-
ska a  československé vzájemnosti. 

RML rozhodla:
•	 o výběru nejvhodnější nabídky hod-

nocené dle nejnižší nabídkové ceny 
včetně DPH na veřejnou zakázku 
na stavbu „Luhačovice – úprava kři-
žovatky ulice Družstevní“ na zákla-
dě doporučení komise takto: 1. EU-
ROVIA CS, a. s., Praha 1, nabídková 
cena včetně DPH 6 571 579,20 Kč, 
2. STRABAG, a. s., Praha 5, nabídková 
cena včetně DPH 6 589 012,59 Kč, a po-
věřila starostku města paní Ing. Bc. 
Marii Semelovou podpisem smlou-
vy o dílo s vybraným dodavatelem 
EUROVIA CS, a. s., v souladu s nabíd-
kou dodavatele;

•	 o  výběru nejvhodnější nabídky na 

veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Regenerace sídliště u  zámku (ul. 
Masarykova) Luhačovice – projekto-
vá dokumentace“ takto: Ing. Dušan 
Šišpera, Uherský Brod, nabídková 
cena bez DPH 555 000,00 Kč, 2. GI-
Sarch studio, s. r. o., Luhačovice, na-
bídková cena bez DPH 899 051,00 Kč,  
3. K PROJEKT Kročil a Belžík, s. r. o., 
Luhačovice, nabídková cena bez 
DPH 1 440 000,00 Kč, a pověřila sta-
rostku města Ing. Bc. Marii Semelo-
vou podpisem smlouvy o dílo s vy-
braným dodavatelem Ing. Dušan 
Šišpera v souladu s nabídkou doda-
vatele;

•	 o  bezplatném poskytnutí urče-
ných plakátovacích ploch v  rám-
ci volební kampaně do ko-
munálních voleb 2018 všem 
kandidujícím subjektům v  posled-
ních 16 dnech před jejich konáním. 

RML stanovila:
•	 odměnu za vykonanou práci v rám-

ci dohody o pracovní činnosti za vý-
kon služby v JSDH JPO II Luhačovi-
ce ve výši aktuální základní sazby 
minimální mzdy v Kč/hodinu podle 
zvláštního právního předpisu.

Zprávy z 14. schůze Rady města Luhačovice konané 9. 10. 2018
RML schválila:
•	 přesun finančních prostředků ve 

výši 9 000 Kč ze schváleného nein-
vestičního příspěvku na rok 2018 
Městského domu kultury Elektra, 
příspěvkové organizace, do roz-
počtu Základní školy Luhačovice, 
příspěvkové organizace, formou na-
výšení neinvestičního příspěvku Zá-
kladní školy Luhačovice na rok 2018;

•	 zveřejnění záměru města prodat 
část pozemku parc. č. 992/1 o výmě-
ře cca 12 m2 a část pozemku parc. č. 
384 o výměře cca 40 m2, vše k. ú. Po-
lichno;

•	 zveřejnění záměru města prodat 
část pozemku parc. č. 828/1 k. ú. Po-
lichno o výměře cca 30 m2;

•	 zveřejnění záměru města prona-
jmout na dobu neurčitou nebyto-
vé prostory o  výměře 58,46 m2 ve 
II. nadzemním podlaží objektu č. p. 
137, který je součástí pozemku st. 
pl. 230 k. ú. Luhačovice v ul. Masa-
rykova;

•	 zveřejnění záměru města prona-
jmout na dobu neurčitou neby-
tové prostory o  výměře 54,19 m2 
ve IV. nadzemním podlaží objektu  
č. p. 137, který je součástí pozemku 
st. pl. 230 k. ú. Luhačovice v ul. Ma-
sarykova;

•	 zveřejnění záměru města prona-
jmout na dobu neurčitou nebyto-
vé prostory o  výměře 27,79 m2 ve 
IV. nadzemním podlaží objektu č. p. 

137, který je součástí pozemku st. 
pl. 230 k. ú. Luhačovice v ul. Masa-
rykova za účelem umístění kance-
láří Úřadu práce;

•	 smlouvu o poskytnutí technického 
zařízení a  instalace systému urče-
ného pro zpracování digitalizova-
ných fotografií a podpisů s CENDIS, 
s. p., nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, 110 15 Praha 1;

•	 plán zimní údržby místních komu-
nikací v  Luhačovicích a  integrova-
ných obcích na období let 2018–
2019;

•	 účast Mgr. Romana Leblocha na 
schůzi Rady Sdružení lázeňských 
míst ČR, která se koná 18.–19. 10. 
2018 v Hodoníně.

RML neschválila:
•	 zveřejnění záměru města prona-

jmout část pozemku parc. č. 454/24 
k. ú. Luhačovice o výměře 10 m2. 

RML revokovala:
•	 Usnesení 247/R13/2018 ze dne 

19. 9. 2018 v  tomto znění: Rada 
města Luhačovice schvaluje ke 
zveřejnění záměr města pro-
najmout část pozemku parc. č. 
1891/8 o  výměře cca 2 300 m2 
a  pozemky parc. č. 1615/9 o  vý-
měře 280 m2, parc. č. 1615/6 o vý-
měře 476 m2 a  parc. č. 1615/8 
o výměře 1 524 m2, vše k. ú. Luha-
čovice, za účelem jejich obhospo-
dařování.

Opravy kolonády a Haly Vincentka jsou v plném proudu
Akciová společnost Lázně Luhačovice 
uspořádala 25. září tiskovou konferenci 
věnovanou podrobnostem rekonstruk-
ce komplexu Haly Vincentka a kolonády. 
Objekty opraví za cca 104 milionů korun. 
Setkání bylo kromě sdělení aktuálních 
zpráv k opravám započatým před něko-
lika dny doplněno také o návštěvu sta-
veniště, kde si novináři spolu s vedením 
akciovky prohlédli probíhající práce. Jak 
sdělili zástupci Lázní, kolonáda a  Hala 
Vincentka získají díky obnově opět svou 
ztracenou krásu, ovšem za přihlédnu-
tí k památkové ochraně objektů. Opra-
vy tedy zejména vrátí stavbám někdejší 
lesk a vzhled blízký tomu, když byly po-
staveny. Vyměněna bude dlažba a vy-
řešeno bude i všechno další opotřebe-
ní kolonády. Obnovena bude také malá 
kolonáda, kde fungovala galerie, v Hale 
Vincentka se revitalizuje například i ty-
pické sloupoví. Ani po rekonstrukci její 

budovu nepřestanou zdobit krásné his-
torické vitráže. Objekt by měl po opravě 
zkrátka stále mít z velké části vizáž jako 
celek postavený na přelomu 40. a  50. 
let minulého století podle projektu ar-
chitekta Oskara Poříska v  duchu orga-
nického funkcionalismu. Jen bude vy-
padat jako nový. Lidé se přesto dočkají 
i některých změn, které jistě pobyt na 
nejznámějších luhačovických místech 
zpříjemní. „Chceme především, aby se ko-
lonádě opravou vrátila funkce lázeňské-
ho korza, kde by se lidé pravidelně setká-
vali, což už poslední dobou tolik neplatilo. 
V Hale Vincentka ale nabídneme také no-
vou multimediální expozici věnovanou 
vzniku luhačovických pramenů,“ pozna-
menal Eduard Bláha, generální ředitel 
společnosti Lázně Luhačovice. Změn, 
které malinko upraví vzhled opravova-
ných staveb, bude ale přece jen více. Tře-
ba část stropu ve střední části kolonády 

má být nově řešena z průsvitného mate-
riálu, takže kolonáda zde bude i za den-
ního světla více prosvětlená. Zcela nově 
pak bude řešeno nasvětlení za tmy. 
Opraveno bude řadu let nefunkční pít-
ko Amandky, kam ovšem bude nově do-
veden nejznámější luhačovický pramen 
Vincentka. Ta tak bude po rekonstrukci 
k dispozici i mimo otevírací hodiny Haly 
Vincentka. Nemožnost zajít si v rámci lé-
čebné kúry na Vincentku chtějí lázně bě-
hem oprav suplovat nabídkou ostatních 
pramenů. Například pítko nového Jubi-
lejního pramene přitom má být uzpůso-
beno tak, aby mohlo být nyní v provozu 
i během zimního období. Opravená ko-
lonáda má nabídnout také nové obsa-
zení dosavadních obchůdků, které by 
měly být nově spíše různými kaváren-
skými provozy. Umožněn by měl být 
například i  vstup za prosklenou stěnu 
kolonády, kde byly v posledních letech 

umístěny plastiky z  řezbářského sym-
pozia. Právě zde by mělo být klidné 
a příjemné posezení třeba nad šálkem 
kávy. V  současnosti ovšem kolonádu 
oddělila vysoká palisáda. Ta má ochrá-
nit návštěvníky Lázeňského náměstí 
a také hosty Jurkovičova domu od pra-
chu a hluku stavby. Lázně zároveň přišly 
s myšlenkou, že bílá tkanina, která tvoří 
vnější plášť vysokého oplocení, by moh-
la posloužit třeba jako plátno pro různé 
umělce a byla by poté nějakým způso-
bem zachována. Každopádně na to, 
až budou jedny z  nejznámějších luha-
čovických staveb nově zrekonstruova-
né, návštěvníci nebudou muset podle 
představitelů Lázní čekat příliš dlouho. 
Otevření opravené Haly Vincentka mají 
v plánu už začátkem léta, zbytek rekon-
strukce by měl být hotov ideálně už na 
podzim příštího roku. 

Nikola Synek
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Rozhovor s končící starostkou Marií Semelovou 
Čtyři roky vedla Luhačovi-

ce poprvé v  historii na nejvyš-
ší funkci města žena, starostka 
Marie Semelová. V říjnových vol-
bách, před kterými jsme se k roz-
hovoru sešli, se rozhodla už svůj 
post neobhajovat. Je tak jasné, 
že se pro město i  pro ni samot-
nou uzavře ustavujícím zasedá-
ním nově zvoleného zastupitel-
stva jedna zásadní kapitola. A jak 
ona sama dobu svého funkčního 
období v roli starostky hodnotí?

Bylo to pro mě velmi těžké ob-
dobí, protože jsem se jednak po-
týkala se zdravotními problémy 
a přišly také zásadní události, kte-
ré jsme museli okamžitě řešit. Prv-
ní takovou situací byl krátce po 
mém zvolení výbuch muničního 
skladu ve Vrběticích, po kterém 
se do Luhačovic evakuovali lidé 
z  okolí Vrbětic. My jsme s  týmem 
ze Správního odboru museli fun-
govat vlastně nepřetržitě 24 ho-
din denně, střídali jsme se u  zá-
pisu přijímání těch lidí, povolal se 
psychologický tým.

Brzy pak přišly i  další složi-
té záležitosti, že? Komplikace 
při opravě hlavní turistické tep-
ny Luhačovic, restituce majetku 
rodu Serényiů, vygradování spo-
ru s Lázněmi Luhačovice o finan-
cování údržby jejich veřejně pří-
stupného areálu…

Ano. To jsou asi ty nejzásadněj-
ší věci, které se v čtyřletém funkč-
ním období udály. Z mého pohle-
du jsem velice ráda, že se nakonec 
podařilo mimosoudně dohodnout 
s  Lázněmi, protože pokud by tato 
dohoda nebyla, bylo by to veli-
ce složité pro město i  další vzta-
hy s  tímto významným subjek-
tem. Mluvilo se o  tom, že soudní 
spor s Lázněmi by byl soudem přá-
telským, ale to nikdy nemůže být, 
vždy by na sebe obě strany vytaho-
valy nepříjemné argumenty. Jsem 
proto ráda, že se nakonec vše vy-
řešilo mimosoudní dohodu, která 
časově přesáhne i  ono přicházejí-
cí funkční období nově zvolené-
ho zastupitelstva. To tak bude mít 
možnost dobře vyhodnotit, jestli je 
současná smlouva takto v pořádku 
a zda dobře funguje. 

Co až skončí její platnost? 
A nebude snaha nějak ji zrevido-
vat novými zastupiteli už daleko 
dříve před tímto termínem?

Nepředpokládám, že se tak sta-
ne, ale ve hře je několik nezná-
mých. Například to, že se zřejmě 
zákonem konečně změní i  výše 
vybíraného lázeňského poplat-
ku. A  právě na něm je smlouva 
založena.

Generální ředitel Lázní, pan 
Bláha, je asi dost tvrdý vyjed-
navač. Neměl to ale i  jednoduš-
ší v  tom, že zastával za Lázně 
sám jeden ucelený názor, kdež-
to za město se na názoru samo-
správy musela shodnout větši-
na zastupitelů? Někteří z  nich 

v  počátcích vyjednávání doho-
dy mysleli, že je tehdy navržená 
varianta drahá, z  dnešního po-
hledu se ukazuje, že by byla pro 
město daleko levnějším řešením 
než finální dohoda.

Druhá strana měla v tomto urči-
tě situaci jednodušší. Shoda mezi 
21 zastupiteli není snadná. Názo-
ry na řešení byly naprosto roztříš-
těné. Dohoda byla původně oprav-
du postavena jinak a mrzí mě, že na 
ni tehdy zastupitelé nepřistoupili. 
Mohlo to být vyřešeno dříve, mohli 
jsme se věnovat více dalším věcem, 
nehledě na to, že by to bylo levněj-
ší. A to nejen v samotných příspěv-
cích na areál. Ale i  kvůli tomu, že 
město, když se dostal spor až k sou-
du, muselo zaplatit za právníky. 

Dalším velkým problémem 
je navracení majetku Serényiů. 
A  ten není ještě pro město zda-
leka definitivně vyřešen. Veřej-
nost spíše vnímá, že se už vrátil 
zámek a vyřešil se i budoucí pře-
sun DDM a ZUŠ, které v něm sídlí. 
Těch dopadů je ale daleko více. 
Nejenže se musí mnohé pozem-
ky vydat a může to zkomplikovat 
i  některé investiční plány měs-
ta, ale za už zastavěné pozemky 
město musí také nabídnout ně-
jakou náhradu.

Jednání s rodinou Thienen, po-
tomky Serényiů, jsou ale i tak do-
sud vedena v  přátelském duchu 
a  zatím jsme se vždy dohodli. 
Žádná ze stran se nechce sou-
dit, takže to bylo zatím podle mě 
vždy k oboustranné spokojenosti. 
Co nás stále nejvíce trápí a v čem 
se nedaří najít shodu, je zámek. 
K  tomu se bude muset nějak po-
stavit nové zastupitelstvo.

Zámek už byl přece navrácen. 
To rodině Thienen nestačí a  má 
u této stavby další požadavky? 

Žádají, aby město přispělo na 
opravy s tím, že špatný stav zámku 
byl dlouhodobý a město mělo včas 
adekvátněji zasáhnout, aby byl ob-
jekt v  pořádku. Zejména se mluví 
o odvodnění zámku, který má dlou-
hodobě problémy s vlhkostí. 

Další věcí jsou různé pozem-
ky v katastru města, které má sa-
mospráva navrátit (nebo třeba 
jako kompenzaci po dohodě vy-
dat jiné pozemky, pokud se me-
zitím parcela zastavěla). Jak se 
věci mají?

Řešil se hodně pozemek pod ha-
lou Radostova a  jeho blízké okolí, 
ale i  další lokality. Nakonec se roz-
hodlo, že záležitost bude finálně ře-
šit až nové zastupitelstvo jako celý 
balík směny pozemků najednou. 
Je to z toho důvodu, že ne všechny 
pozemky byly už Serényiům z práv-
ního hlediska vydány. Pozemkový 
úřad na tom pořád pracuje. Po 25 le-
tech je navracení dost obtížné, a to 
i  emocionálně. Některé pozemky 
byly v dobré víře jako majetek měs-
ta za ta léta odprodány společnos-
tem, občanům, na některých se sta-
vělo, v lesích se těžilo, hospodařilo. 
Zasahuje to tak nejen samosprávu, 
ale i třetí strany, obyvatele města. 

Další závažná potíž, kterou 
muselo vedení města pod Vaší 
taktovkou řešit, byla, když se 
zadrhly opravy ulice Dr. Veselé-
ho. To už pak ale řešil hodně pan 
místostarosta Kop, protože jste 
se z  vážných zdravotních důvo-
dů nemohla mnoho měsíců prá-
ci na radnici věnovat. Nemyslí-
te, že všechny ty stresy s  těmi 

zdravotními potížemi mohly sou-
viset?

Je pravda, že se toho naskláda-
lo hodně. Člověk si myslí, že zvlád-
ne všechno, nějak si naplánuje život 
a pak se dostane do situace, kdy mu 
nezbývá než ležet a  jen pozorovat 
život kolem sebe. Najednou nemů-
že nijak věci ovlivnit, ač by se sna-
žil a bojoval. 

Můžete aspoň v  náznaku říci, 
co se Vám tehdy přihodilo? 

Šla jsem na plánovanou opera-
ci, která neměla znamenat dlou-
hodobou indispozici. Počítala jsem 
s  5 týdny pracovní neschopnosti, 
naplánovala si, že budu omluvena 
maximálně z jednoho jednání rady 
města. Operace se však nezdařila 
a místo jedné operace, jich postup-
ně bylo pět. Situace se stala velmi 
závažnou. Ale vraťme se raději k té-
matu ulice Dr. Veselého.

Samozřejmě. Jak se na její re-
konstrukci dnes díváte?

Myslím, že pro město to byla jed-
na z  historických událostí tohoto 
století. To bylo tak náročné, vždyť 
problémy začaly už tím, jak tam byly 
uloženy staré inženýrské sítě. Bylo 
tam třeba vedení, o  kterém nikdo 
nevěděl, nejen kudy vede, ale ani čí 
je. Takže bylo s tou komunikací jako 
s  úložištěm sítí velmi obtížné ma-
nipulovat. A  výsledek je ohromu-
jící. Nádherná srovnaná dlážděná 
ulice s  malou kolonádou, úžasnou 
pamětní zdí, spoustou restaurací 
a  kavárniček… Je zde prostor pro 
setkávání, kulturní akce, jarmarky, 
výstavy a mnoho dalšího.

Obrovské problémy přineslo 
hlavně špatné fungování doda-
vatele stavby, že?

Ze začátku ale ta firma fungovala 
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na tisíc procent a byli jsme s ní vel-
mi spokojeni. Gró té ulice bylo ho-
tovo dokonce dříve, než se předpo-
kládalo. Problémy začaly, až jsme se 
dostali na náměstíčko u  pošty. Fir-
mě odešli pracovníci z  vedoucích 
funkcí a nové vedení už pak nebylo 
schopné dál pořádně pokračovat. 
Celá firma se dostala do existenč-
ních problémů, chyběli pracovníci 
stavby i odborníci například na be-
tonářské práce. Nastaly časové pro-
dlevy i problémy s kvalitou díla.

S firmou se pak po zpožděném 
dokončení stavby řešily i  nějaké 
náhrady pro město, ne?

Hlavní bylo, že se stavba nakonec 
dokončila. I když se pak musely ře-
šit reklamace a  práce, které se po-
tom musely dodělávat po termínu. 
Ale na rozdíl od Uherského Brodu, 
který kvůli této firmě zakázku na své 
náměstí tuším stále nemá dokonče-
nou, se to u nás podařilo dokončit 
a zkolaudovat. Pro mě je to největší 
dílo, které se v  takovém finančním 
objemu v Luhačovicích rekonstruo-
valo a jistě má velký vliv na cestovní 
ruch v Luhačovicích. Pěší zóna přiro-
zeně spojuje město s lázněmi a zá-
roveň jakoby zbořila pomyslnou 
hranici mezi nimi.

Když Vám zdravotní komplika-
ce nedovolily delší čas vykoná-
vat funkci, uváženě jste dopisem 
vyzvala zastupitele, aby dočas-
ně zvolili do vedení města další-
ho místostarostu. Ten pak za Vaší 
nepřítomnosti pomohl chod sa-
mosprávy zajistit. Určitě jste si 
ale kladla i otázku, zda funkci sta-
rostky definitivně nepoložit. Na-
stalo takové rozhodování?

Zvažovala jsem to reálně a měla 
jsem připraven návrh na svého ná-
stupce. To rozhodnutí bylo oprav-
du velice těžké, protože na post 
starostky jsem nastupovala s  tím, 
že chci pro město něco udělat. 
Měla jsem nějakou vizi a  strate-
gii, ale období, které mě dosta-
lo mimo možnost pracovat, přišlo 
v nejméně vhodnou dobu – upro-
střed čtyřletého funkčního obdo-
bí. Byla ale řada lidí, která mi fandi-
la a vyjádřila mi podporu, abych ve 
funkci zůstala, a tak jsem se nako-
nec rozhodla pokračovat a dokon-
čit funkční období.

V  Luhačovicích teď před ko-
munálními volbami nastala dost 
abnormální situace, kdy na rad-
nici znovu nekandidovala ani po-
slední vítězná strana ČSSD, ani 
Vy jako jednička její minulé kan-
didátky a nejúspěšnější kandidát 
celých posledních komunálních 
voleb v Luhačovicích. Jak to oko-
mentujete?

Letos na jaře, v době, kdy se se-
stavovaly kandidátky, jsem měla 
opět zdravotní problémy. Na tři mě-
síce jsem byla mimo město a úřad. 
Přestože tentokrát jsem pracova-
la na dálku díky technice, nebylo 
to jednoduché. U některých jedná-
ní musíte být prostě osobně. Prá-
vě v  tomto čase jsme jednali o  se-
stavení kandidátky za ČSSD nebo 

případně o  společné kandidátce 
v  rámci jiného uskupení. S  ohle-
dem na vývoj na politické scéně 
a  prudký pokles členů i  příznivců 
ČSSD bylo obtížné naplnit kandi-
dátku. Kolegové využili nabídky ji-
ných subjektů a já jsem se nakonec 
rozhodla, že už do toho nepůjdu. Už 
jsem na sebe nechtěla vzít riziko, že 
bych se kvůli zdravotním potížím 
opět dostala do situace, že bych ve 
funkci zastupitele nemohla praco-
vat. Bylo by to nefér vůči lidem, kte-
ří by mi dali svůj hlas. 

Už jen návrat k práci starostky 
po více než roční nucené pauze 
musel být obtížný, ne?

Nejhorší to bylo pro mě po fyzic-
ké stránce. To mi dávalo dost zabrat. 
Dokázala jsem nejprve částečně 
pracovat z  domu, kdy internetová 
komunikace umožnila seznamo-
vat se s dokumenty a řešit věci, ale 
usednout pak opravdu znovu do 
starostenské židle bylo hodně fy-
zicky vyčerpávající. 

I dnes používáte vozíček, pří-
padně krátké vzdálenosti jde-
te o berlích. Účastnit se s tímto 
hendikepem nejrůznějších spo-
lečenských akcí, kde zastupu-
jete město, je určitě z  technic-
kého hlediska daleko složitější, 
lidé si tu obtížnost asi moc neu-
mí představit.

Už jen logistika přejezdu, třeba 
dostat se do práce, na jednání, je 
složitá. A to i když máme ve městě, 
v centru i v lázních nové chodníky, 
kde na první pohled není pohyb na 
vozíčku obtížný. Ale chodníky jsou 
různě kvůli dešti vyspádované, což 
si běžný chodec neuvědomí. Po-
hyb na vozíčku je velmi náročný na 
ruce, ale i  na páteř. Přesto se sna-
žím dostávat co nejvíc mezi lidi, jez-
dit se dívat na akce města, kultur-
ní pořady, rozpracované investiční 
akce, ale je to náročné i  z důvodu, 
že prostě teď k tomu pohybu potře-
buji stále nějakou asistenci.

Předtím jste působila jako ře-
ditelka domova pro seniory. Tam 
se pohybuje řada lidí, kteří mají 
problém s mobilitou. Jak moc to 
člověk teď vnímá z  jiného úhlu, 
když to sama prožíváte?

Jsou věci, které jsou už udělané 
bezbariérově, ale je stále řada věcí, 
které si běžný člověk neuvědo-
mí, že pro někoho na vozíčku zna-
menají problém. Třeba úzké uličky 
v obchodě, když si chcete nakoupit. 
Zboží vysoko na regále, kam nedo-
sáhnete… Přitom člověk chce být 
soběstačný. Vždy jsem ráda cesto-
vala, ale do linkového autobusu se 
nedostanu. Totéž je s vlakem. Mám 
auto, které jsem myslela, že budu ří-
dit, ale mám necitlivé nohy, takže 
ani automatická převodovka není 
řešení a z hlediska jízdy autem jsem 
odkázaná na druhé. 

Přemýšlíte asi teď daleko více 
o  různých bezbariérových řeše-
ních chodníků a podobně, ne?

Třeba co se týká přecho-
du u  Elektry, tam jsem požá-
dala Technické služby, aby byl 

upraven, protože je dost použí-
vaný a  nebyl technicky v  pořád-
ku. V samotných Luhačovicích se 
to celkově v  posledních letech 
v  tomto ale hodně zlepšilo, pro-
tože jako lázně s  léčením pohy-
bového aparátu se tu s  tím musí 
počítat. Upozorňuji ale spíš ko-
legy z  obcí zařazených do MAS 
Luhačovské Zálesí, které jsem 
předsedala, na některá specifi-
ka při opravách chodníků. Vidíte, 
že jsou ve vesnicích sice krásně 
opravené, ale někde jsou vjezdy 
do garáží řešeny tak, že v  tom 
místě, kde se to křižuje s  chod-
níkem, vznikají místa, kde vjede-
te skoro do propasti. Je to dolů 
a hned zas nahoru, vozíček se tak 
má snahu převrátit. Totéž platí 
pro kanály nebo znečištěný, ne-
zametený chodník. S kočárkem ta 
místa projedete, ale sám vozíčkář 
to tam má těžké. 

Když se bavíme, přichází volby. 
Máte tip, jak volby dopadnou – 
zda to bude jasné vítězství, nebo 
drama? (Neptám se na konkrétní 
výsledek kandidátů či stran.)

Myslím, že uspějí všechny stra-
ny a  každé uskupení bude mít 
v  zastupitelstvu svého kandidá-
ta. Jsem zvědavá, kdo vyhraje, 
nechci tipovat vítěze, ale myslím, 
že to může být hodně zajímavý 
souboj. Je tam několik výrazných 
osobností napříč kandidátkami. 
Významným aspektem tentokrát 
také může být to, že někteří lídři 
jsou ve vrcholových funkcích na 
městském úřadě, takže pokud by 
byli zvoleni a odešli by na uvolně-
ná místa, musel by personální ob-
sazení dořešit úřad v rámci vypsá-
ní výběrového řízení. Každopádně 
si tito lidé v  případě zvolení do 
zastupitelstva budou muset vy-
brat zda práce v  úřadě, nebo při-
jetí mandátu zastupitele, protože 
oboje najednou zákon vylučuje. 

Vy ještě zahájíte první zasedá-
ní nového zastupitelstva, jehož 
termín bude zřejmě začátkem 
listopadu. Tím Vaše funkce v  sa-
mosprávě skončí. Čemu se bude-
te věnovat dál?

Do vedení města jsem byla uvol-
něna z  funkce ředitelky Domova 
pro seniory Luhačovice, takže se do 
té funkce vracím. 

Jak moc bude ta práce pro Vás 
náročná, přece jen jste odcházela 
z ředitelského postu v o hodně ji-
ném zdravotním stavu?

Moc se těším, že se do tamního 
týmu vrátím, je v něm většina pra-
covníků, kteří tam dělali ještě za 
mého předchozího působení. My 
jsme tehdy udělali kus práce – mě-
nila se okna, obměňovaly se kuchy-
ně, polohovací lůžka a mnoho jiné-
ho. Ten tým lidí uměl vždy táhnout 
za jeden provaz a  byl soudržný, 
i když se třeba řešily obtížné situace. 
S kolegy i s klienty jsem stále v kon-
taktu. Není pravda, že se se senio-
ry scházel jen jeden z mých kolegů.

Domov, který je zřizován kra-
jem, měl po přestěhování do 

nové budovy dost finančních po-
tíží. Jaká je situace nyní?

Vícezdrojové financování je dnes 
nastaveno tak, že pokryje náklady 
na provoz. V prvním roce byly pro-
blémy, protože byly udělány škrty 
v  některých oblastech, kde nemě-
ly být učiněny. To financování se 
ale později narovnalo a funguje bez 
větších obtíží. 

Jaký myslíte, že bude pocit za-
hájit to Vaše poslední zastupitel-
stvo a pak už být jen v roli diváka?

Ty pocity už přicházejí a jsou smí-
šené. Na jednu stranu jsem ráda, že 
předávám pomyslnou štafetu člo-
věku, který bude příštím starostou, 
s  tím, že se hodně věcí podařilo 
a  mnohé je připraveno k  realiza-
ci. Luhačovice podle mě vzkvétají 
a  stále se daří udržet kouzlo klidu 
a pohody. Spoustu věcí se podaři-
lo, ale na některé projekty jsou čty-
ři roky málo. Sotva se rozhlédnete, 
už abyste začal rekapitulovat. 

Co myslíte, že se nejvíce za Vaše-
ho vedení města povedlo a co po-
hledem zpět hodnotíte, že se pře-
ce jen mohlo udělat trochu jinak? 

Více času jsme asi měli věno-
vat obchvatu Luhačovic, proto-
že doprava je tu na lázeňské měs-
to opravdu velmi silná, hlavně ve 
špičce. Podle zjištěných údajů jde 
zejména o  90 těžkých nákladních 
vozidel a  kamionů, které denně 
projedou Luhačovicemi, aniž by zde 
nebo v  blízkém okolí měly cílovou 
stanici. Zlínský kraj je už myšlence 
obchvatu (která sama je tu desítky 
let) více nakloněn, s panem hejtma-
nem jsme tento problém řešili na 
několika setkáních. 

A co se nejvíce podařilo?
Určitě ta rekonstrukce ulice Dr. Ve-

selého. A  také rekonstrukce budovy  
č. p. 137, tzv. administrativní budovy 
naproti Albertu, jakož i  téměř všech 
budov v  majetku města. Těší mne 
také to, že se našla shoda na dostav-
bu objektu v  rámci školního areálu 
včetně vnitrobloku.

Jaká byla nejobtížnější chvíle 
v pozici starostky?

Nejhorší byl pocit marnosti a zkla-
mání, když nebylo přijato usnesení 
řešící financování údržby lázeňské-
ho areálu Lázní Luhačovice. Usnese-
ní mohlo vyřešit spor a Lázně by na 
město nepodaly žalobu, takže by se 
vůbec nešlo k soudu. 

Co byste poradila budoucímu 
starostovi na základě svého půso-
bení v čele města, kde jste nebyla 
jen toto volební období starost-
kou, ale i předtím 4 roky v roli mís-
tostarostky? 

Určitě nikdy neztrácet naději ani 
v případě, kdy už situace vypadá bez-
nadějně. Hlavně ale vytvořit si tým 
dobrých spolupracovníků, umět je 
vést i motivovat. Také aby byl empa-
tický. Aby dobře znal město jako ta-
kové, včetně místních částí. Přeji své-
mu nástupci zejména hodně zdraví, 
síly, trpělivosti. Městu zase osvícené-
ho starostu. 

Nikola Synek
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SpOLEČNOST

Vzpomínky

NAROZeNí 
Sofie Vančurová
Matylda Soldánová        
ema Hlavičková
Christian Tureček
Vendelín Obadal
Sofie Ĺos Chovancová
Rodičům srdečně blahopřejeme.

ÚMRTí
Františka Kašparová 88 let
Vladimír Martinec 73 let
Jana Šimáková 69 let
Václava Skovajsová 83 let
Jan Dejmal 85 let
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Odešel, ale v srdci zůstává.
Dne 27.10 2018 uplynulo 9 smutných roků, co vinou nezodpovědného 
řidiče, tragicky zahynul můj milovaný bratr 
pan ALOIS MALANÍK, bývalý kapelník DH Sehraďanka a kovář z Luhačovic.
Nikdy nezapomene sestra Marie Cinková.

Kdo lásku rozdával, ten neodešel a žije v srdcích dál.
Dne 12. listopadu uplyne smutných 11 let, kdy nás opustila naše milovaná 
manželka, maminka a babička 
paní LUDMILA MARTINCOVÁ.
S láskou vzpomínají manžel Josef, syn František, dcery Ludmila a Marcela 
s vnoučaty a sourozenci s  rodinami.  
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Čas běží, vzpomínky zůstávají.
Dne 23. listopadu by se dožil 70 let 
pan FRANTIŠEK JANÍČEK.
S láskou vzpomínáme, manželka a děti s rodinou.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 7. 12. uplyne 30 let, co nás opustil otec, dědeček, strýc 
pan KAREL KOLÁŘ.
S láskou vzpomínají synové s rodinami a další příbuzní.  
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 3. 11. uplyne rok od chvíle, kdy nás náhle opustil tatínek a dědeček 
pan ANTONÍN LIŠKA.
S láskou a vděčností vzpomínají děti a vnoučata.

Blahopřání
Dne 19. 10. 2018 oslavili manželé 
Ludmila a Cyril Jedličkovi zlatou 
svatbou padesát let společného 
života.

Přejeme další krásná léta prožitá ve 
zdraví a pohodě. 

Dcera Soňa s rodinou a syn Jiří

Blahopřání
Dne 28. 10. oslavili výročí zlaté svatby manželé Hana a Josef Bublákovi. 

Do dalších společných let hodně zdraví a lásky přejí děti s rodinami. 

Ztráty a nálezy 2017-2018       
Únor, telefon, květen, finanční hotovost, mobilní tele-

fon, červenec, finanční hotovost, srpen, peněženka
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice

Luhačovské lesy 
„Mám cestu v lese, na 
ni chodím snívat.
Je měkká mechem, pryskyřicí voní, 
jež tryská studánkami z kory sosen
a v praménkách ji vidět volně splývat
jak slzy, které oči jejich roní
do slunce zahleděny.“ 

Stačí první verš básně známé au-
torky, abychom si představili krásu 
a vůni lesa někde v okolí lázní. Ne da-
leko, a přece v tichu a klidu lesní tišiny.

Konec snění. Bohužel. Nejsme 
v  době Marie Calmy Veselé (1881–
1966), ale v roce 2018 obklopeni re-
alitou, která už tak krásná není.

Pokud vstoupíte po delší době 
do lesa, kam jste chodívali, nestačí-
te se divit.

Sucho, nárazové vichry a  měl-
ké kořeny všudypřítomných smrků 
udělaly své. Prázdná místa bez stro-
mů, ležící kmeny a  tam, kde lesní 
práce skončily, zůstaly cesty, které 
cestami být přestaly.

Po odvezení pokácených či popa-
daných stromů, místo přívětivých 
cest je „cvičiště pro tanky“, které 
nějak upravit do použitelné podo-
by nemá nikdo zájem.

Vstup do lesa je na mnoha mís-
tech „zdoben“ papíry, plastovými 
lahvemi, plechovkami a  bohužel 
i dalšími stopami po návštěvnících.

Některé cesty, dříve pohodlné 
a schůdné, jsou zcela zarostlé trním, 
křovisky, přestaly prostě existovat. 
A to v místech, která oslavil Leoš Ja-
náček ve své Glagolské mši, místa čas-
to zpodobňovaná známými malíři.

Ano, tak vypadají lesní cesty v na-
šich opěvovaných Luhačovicích.

Situace, o  níž píšu, mě trápí už 
dlouho. K  napsání tohoto zamyš-
lení mě však přiměla neuvěřitelná 
spoušť, na niž jsem nevěřícně zíra-
la při procházce k Barrandovu, mís-
tu, kde bývala půvabná „lesní kavár-
na básníků“.

Chápu, že se skupina lidí jde ně-
kam povyrazit, nemohu však po-
chopit, že mohou po sobě nechat 
takovou hrůzu. Papíry, láhve, ple-
chovky, rozlámané židle, všechno 
možné.

Co jsme to za lidi? Proč ničíme 
naši krásnou přírodu?  Už neplatí 
pravidlo starých táborníků a  skau-
tů, že nesmí v přírodě zůstat žádná 
památka po našem pobytu? Že jsou 

silnice lemovány odpadky, to mlčky 
vnímáme, ale les?  Jaká zpupnost, 
jaké hulvátství!

Možná, že jsme rezignovali, mož-
ná jsme příliš lhostejní, možná, že 
nám stačí, když si uklidíme svoji za-
hrádku. To už si musí každý zodpo-
vědět sám.

Lesní správě Lesů ČR tento nepo-
řádek, tato hrůza nevadí?

Pokud se týká lesních cest, do-
mnívám se, že musí spojit své síly 
radnice, lázně a majitelé lesů a po-
kusit se společně hledat možnosti 

nápravy, aby mohly být lesní cesty 
v Luhačovicích opět schůdné a pří-
jemné.

Se synem a  vnučkou jsme po-
sbírali, co se dalo, odtahali k silnici 
a mládenci z TS pak odvezli. 

Ale co dál?  Budeme si dál dělat 
z přírody smetiště?

      
Zdenka Pančochová
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Komunální volby v Luhačovicích těsně vyhrálo uskupení PRO Luhačovice před  
KDU-ČSL, třetí je ANO 2011

Až do sečtení posledního okrsku, 
kterým byl volební okrsek číslo 2 
(voliči hlasovali ve volební místnos-
ti v městské knihovně), nebylo zda-
leka jasné, kdo bude vítězem komu-
nálních voleb v Luhačovicích. 

Procenta volebního zisku nejsil-
nějších stran totiž byla do té chví-
le velmi podobná a  v různých čás-
tech města preferovali lidé různé 
strany. Započítáním každého další-
ho ze všech sedmi volebních okrsků 
do celkového výsledku se tak situa-
ce dost měnila. Nakonec se z velmi 
těsného vítězství, které bylo jasné 
v sobotu 6. října až v noci před 22. 
hodinou, radovalo uskupení PRO 
Luhačovice, jehož lídrem je dosa-
vadní městský radní Marian Ležák. 
Ze sedmi uskupení, která usilovala 
o  přízeň voličů, získalo PRO Luha-
čovice 19,06 % platných hlasů a  4 

mandáty do městského zastupitel-
stva, které má 21 členů. Jak dále vy-
plývá z  oficiálních výsledků voleb, 
zveřejněných na stránkách www.
volby.cz, stejný počet mandátů má 
i druhá v pořadí KDU-ČSL, která do-
stala jen zhruba o půl procenta hla-
sů méně (18,59 %). Ovšem lídr KDU-
-ČSL Jiří Šůstek získal absolutně 
nejvíc voličských hlasů, a to 599 (Le-
žák byl v tomto ohledu druhý s 532 
hlasy). Čtyři mandáty získalo ještě 
ANO 2011 vedené v Luhačovicích do-
savadním místostarostou Radomi-
lem Kopem s 16,16 % hlasů. Po třech 
mandátech získalo čtvrté uskupení 
NEZÁVISLÍ – VOLBA PRO NAŠE MĚS-
TO (13,68 % hlasů) a těsně pátá ODS 
(13,52 %). Dva mandáty mají pak 
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (s 11,09 % 
hlasů) a jeden mandát „KSČM a ob-
čané Luhačovic“ s volebním ziskem 

7,87 % hlasů. Volební účast u komu-
nálních voleb v  Luhačovicích byla 
47,80 %. Volit přišlo celkem 2033 
z 4253 oprávněných voličů.

Poznámka ke zvolenému zastu-
pitelstvu: Zastupitelem se člověk 
stává, až pokud přijme mandát a složí 

slib zastupitele. Některé funkce ve ve-
řejné správě se mohou vylučovat se 
souběžnou funkcí zastupitele. Pokud 
zvolený kandidát funkci nepřijme, 
na jeho místo nastupuje náhradník 
zvolený za stejné uskupení jako dal-
ší v pořadí.  

Nikola Synek

ZVOLeNí ZASTUPITeLÉ ZA JeDNOTLIVÁ VOLeBNí USKUPeNí 
(strany jsou řazeny od nejvyššího počtu získaného procenta hlasů ve vol-

bách, jejich zvolení kandidáti jsou seřazeni od nejvyššího počtu získaných 
hlasů v rámci svého kandidujícího uskupení)

PRO Luhačovice: Marian Ležák, Josef Michálek, Marek Nesázal, Marek 
Žmolík 

KDU-ČSL: Jiří Šůstek, Přemysl Janík, Lenka Semelová, Marcela Pazderová 
ANO 2011: Radomil Kop, Kamil Malota, Tomáš Holub, Jana Malaníková 
NeZÁVISLí - VOLBA PRO NAŠe MĚSTO: Robert Kolařík, Jiří Zicha, Mar-

tin Plášek 
ODS: Stanislav Duháň, František Hubáček, Ondřej Suchánek 
STAROSTOVÉ A NeZÁVISLí: Eva Tomalová, Dalibor Liška 
„KSČM a občané Luhačovic“: Roman Lebloch

V Luhačovicích občané volili na senátorský post nejčastěji Kunčara 
Nejvíce hlasů v  Luhačovicích dali 

lidé v senátních volbách Patriku Kun-
čarovi (KDU-ČSL), který v  rámci ob-
vodu 80-Zlín, do kterého Luhačovi-
ce patří, funkci senátora obhajoval. 
Luhačovičtí ho favorizovali za sená-
tora v obou kolech senátních voleb, 
a přispěli tak nakonec k jeho zvole-
ní. Při volbách se v prvním kole ko-
naném 5. a 6. října ucházelo v rám-
ci obvodu o křeslo v senátu celkem 
7 kandidátů. Protože žádný z  nich 
nezískal nadpoloviční většinu hla-
sů, konalo se pak druhé kolo voleb  

12. a  13. října. V  něm se rozhod-
lo mezi dvěma nejúspěšnějšími 
z 1. kola. Tedy mezi Kunčarem, tou 
dobou starostou Uherského Bro-
du obhajujícím i  post senátora, 
a  jeho největším soupeřem, kte-
rým byl někdejší hejtman Zlínské-
ho kraje Libor Lukáš (kandidujícím 
za Soukromníky). Lukáš získal cel-
kově v  rámci volebního obvodu 
v  prvním kole 27,21 % hlasů, Kun-
čara však voliči podpořili ještě více, 
obdržel 33,39 % hlasů. V  prvním 
kole zde v  rámci obvodu 80-Zlín 

kandidoval také komunista Franti-
šek Jordák, který byl zároveň líd-
rem kandidátky „KSČM a  občané 
Luhačovic“ v  komunálních vol-
bách v Luhačovicích. V boji o post 
senátora ovšem neuspěl, když zís-
kal mezi voliči podporu jen 4,37 % 
platných hlasů, což bylo nejméně 
ze všech 7 kandidátů. U  hlasova-
cích uren v Luhačovicích v prvním 
kole mezi voliči dominoval Kunčar 
s 619 z celkových 1 749 hlasů. Druhý 
Lukáš zde dostal 466 hlasů, Jordák 
byl v rámci Luhačovic čtvrtý se 168 

hlasy. Po prvním kole, které mělo 
díky souběhu s  komunálními vol-
bami v Luhačovicích volební účast  
42,5 5%, zde ve 2. kole přišlo hla-
sovat jen 17,68 % voličů. V  rámci 
Luhačovic Kunčar tentokrát dostal 
64 % hlasů, Lukáš jen 36 %. V  lá-
zeňském městě byla tak podpora 
voličů vítěznému Kunčarovi ještě 
větší než průměrně celkově v ob-
vodu 80-Zlín. V  jeho rámci vyhrál 
Kunčar v  poměru 60,77 % hlasů 
oproti 39,22 % pro Lukáše. 

Nikola Synek

Stovky lidí přilákal druhý ročník drakiády, kterou pořádal Aeroklub Luhačovice ve 
spolupráci s místním DDM na luhačovickém letišti 

Akci přálo skvělé počasí, proto-
že bylo krásně slunečno a teplo, 
přitom ale na kopci nad lázeňským 
městem pofukoval příjemný větřík, 
takže nebylo obtížné draky dostat 
do vzduchu. Jen počet registrova-
ných účastníků se startovními čísly 
snadno přesáhl stovku, takže dra-
ků se nad letištěm vznášela oprav-
du úctyhodná spousta. Ke skvělé 

náladě dětí i dospělých přispívala 
řada atrakcí a bohatá nabídka ob-
čerstvení. Děti si mohly zaskotačit 
na skákacím hradu, DDM Luhačo-
vice připravilo různé soutěže, ne-
chybělo malování na obličej a sa-
mozřejmě prohlídka letadel. A to ať 
už opravdových, nebo těch, které 
sem přinesli letečtí modeláři. Mohli 
jste si také vystřelit ze vzduchovky 

nebo třeba vyzkoušet ovládání ma-
lého bagříku na vymezeném pro-
storu s odborným dohledem. Do-
spělí zchladili hrdla pivem, děti 
limonádou a pochutnaly si na cuk-
rové vatě. Nechybělo samozřejmě 
vyhlášení nejlepších létajících dra-
ků, ať už kupovaných, nebo doma 
vyrobených, ani řada dalších pře-
kvapení. Luhačovická drakiáda se 

zkrátka i tentokrát náramně vydaři-
la a lze se jen těšit na její další roč-
ník. Obdobná akce rodinného typu 
by ale mohla přijít na luhačovické 
letiště dříve než za rok. Na jaře Ae-
roklub Luhačovice totiž chce uspo-
řádat dětský den, takže se je určitě 
na co těšit. 

Nikola Synek
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Kulturní dům Elektra nabídne koncert Evy Urbanové i další lahůdky 
Na zajímavý program se kon-

cem roku i v dalších měsících mo-
hou těšit návštěvníci kulturního 
domu Elektra. I  po atraktivních 
podzimní pořadech, jako byla 
například stendupová show Na 
stojáka nebo koncert bratra Kar-
la Kryla s premiérou filmu Bratříč-
ku, otevírej vrátka, je čeká velmi 
lákavý program. Hned v  nejbliž-
ší době si může luhačovické pu-
blikum vychutnat jeden oprav-
dový kulturní bonbonek. Touto 
lahůdkou bude vánoční koncert 
světoznámé operní pěvkyně Evy 
Urbanové. Program se uskuteč-
ní přesně měsíc před Štědrým 
dnem, tedy 24. listopadu. 

„Urbanová se představí spolu 
s  uskupením Barocco sempre gio- 
vanne a  lidé si budou moci na 
koncertě vyslechnout v  jedineč-
ném podání nejen některé perly 
z  oblasti vážné hudby, jako třeba 
Shubertovo Ave Maria, ale i  růz-
né lidové písně a  koledy,“ nastí-
nila dramaturgyně Elektry Regi-
na Bittová. 

V  předvánočním období se 
ale bude v programové nabídce 
myslet samozřejmě také na děti. 
„Nebude tak chybět například 

ani divadelní představení Sněho-
vá královna na motivy známé An-
dersenovy pohádky. Představení 
přiveze 25. listopadu společnost 
ArtWay Praha. Malým divákům 
a  rodinám s  dětmi je určena také 
vánoční kouzelnická show kou-
zelníka Michala Klause připrave-
ná na 21. prosince,“ přiblížila dra-
maturgyně. 

Kromě programů na jevišti 
sálu Rondo nebo kinosálu Elek-
try se lidé koncem roku mohou 
těšit také na několik zajíma-
vých výstav v  galerii kulturního 
domu. „Velmi krásná bude výsta-
va ilustrační tvorby Jana Zrzavé-
ho od 3. do 18. listopadu. A všech-
ny malé i  velké kluky pak jistě 
nadchne expozice modelů závod-
ních aut ze sbírek luhačovického 
sběratele Oldřicha Bartoníčka,“ 
doplnila Bittová. 

Na řadu zajímavých akcí se lidé 
mohou těšit v  Elektře i  v době, 
kdy se bude už psát letopočet 
2019. Vzhledem k  neustávající-
mu zájmu publika se i  v příštím 
roce kulturní dům opět rozhodl 
zařadit představení Commedia 
dell' arte s  Tatianou Vilhelmo-
vou a  Pavlem Liškou. „Populární 

představení, ve kterém nechybí 
spousta legrace a  improvizace, si 
bude moci luhačovické publikum 
vychutnat 29. ledna a  také začát-
kem dubna,“ vysvětlila Bittová. 
Do Luhačovic po delší době také 
zavítá skvělá Simona Stašová 
s jedinečnou „one woman show“ 
nazvanou Shirley Valentine. Tě-
šit se lidé mohou ale i  na různá 
skvělá vystoupení, která se v Lu-
hačovicích odehrají premiérově.  

„Už 5. února se u  nás předsta-
ví známí protagonisté televiz-
ní improvizační show Partička. 
Hned den po hvězdách televizní 
zábavy, Richardu Genzerovi, Mi-
chalu Suchánkovi a  dalších, čeká 
pak Luhačovice zase mimořád-
ně atraktivní hudební vystoupe-
ní. Představí se zde totiž americ-
ký kytarista Neil Zaza, spoluhráč 
takových legend jako Joe Satria-
ni nebo Steve Vai. Příznivci meta-
lu Zazu jistě znají také z působení 
ve skupině Firehouse,“ přiblíži-
la Bittová. Z  dalších zajímavých 
hudebních vystoupení je určitě 
dobré upozornit i  na dubnový 
koncert uskupení Schola Grego-
riana Pragensis. Kromě toho se 
během jara lidé mohou v Elektře 

těšit třeba na divadelní předsta-
vení Madam Rubinstein. „Jde 
o  komediální drama inspirované 
posledními deseti lety života prů-
kopnice kosmetického průmyslu, 
Australanky Heleny Rubinstein. 
Na jevišti se divákům v  této hře 
představí Dana Syslová, Milena 
Steinmasslová a Jiří Hána,“ dopl-
nila Bittová.

Akcí, které už jsou v  progra-
mu kulturního domu pevně na-
smlouvány, je celá řada a  lidé 
se o  nich mohou informovat 
přímo na internetových strán-
kách Elektry www.mdkelek-
tra.luhacovice.cz a  samozřejmě 
se o  nich informuje v  kalendá-
ři akcí i  na webu www.luhaco-
vice.cz. Mnohé z  plánovaných 
programů ve vzdálenějším ho-
rizontu jsou ještě v  jednání, ale 
dramaturgické záměry jsou jistě 
slibné. „Zatím to ještě není defini-
tivní, ale v průběhu roku 2019 by-
chom měli v Luhačovicích přivítat 
také Janka Ledeckého nebo Hele-
nu Vondráčkovou a  také Ondřeje 
Havelku a  jeho Melody Makers,“ 
uzavřela Bittová. 

Nikola Synek

Skauti slaví 100 let republiky! 
V neděli 21. 10. se ulice našeho 

města proměnily v  ulice podzim-
ní Prahy roku 1918. Probíhala zde 
velká pátrací hra, při které si čle-
nové místního skautského stře-
diska Osamělý Jestřáb připomněli 
důležitou úlohu skautů při vzniku 
republiky. Kluci a holky si na vlast-
ní kůži vyzkoušeli kurýrní službu 
svých předchůdců, kteří přenášeli 
důležité zprávy mezi členy Národ-
ního výboru a novými úřady. 

Členy Národního výbo-
ru představovali vedoucí, kte-
ří jednotlivým skupinkám hráčů 
postupně dávali zašifrované in-
formace o místě ukrytí zásilky. Po 

vyzvednutí a doručení zásilky byl 
dopis označen známkou. Zároveň 
bylo možné získat další body za 
splnění doplňkového úkolu. Stej-
ně jako se před 100 lety objevili 
lidé nepřející nové republice, ob-
jevila se i  skupinka hráčů, před 
kterou se kurýři museli mít na po-
zoru. Potkat někoho z  příslušní-
ků c. k. četnictva znamenalo zisk 
trestných bodů, což samozřejmě 
při snaze o nejlepší výsledek není 
nic příjemného.

Hry se zúčastnilo 25 dětí, které si 
kromě zážitků odnesly pamětní list, 
nášivku připomínající skvěle prožité 
odpoledne a sladkou odměnu.

Hru s motivem „Skautská pošta 
1918“ pro své svěřence připravili 
jejich vedoucí. Cílem bylo zábav-
nou a napínavou formou seznámit 
děti s  historií skautského hnutí, 
podpořit jejich vzájemnou spo-
lupráci, rozvinout jejich logické, 
orientační i  komunikační schop-
nosti a  seznámit je s  významný-
mi a krásnými místy našeho města. 

Děkujeme také zaměstnancům 
Městského turistického a  infor-
mačního centra v  Luhačovicích 
a paní pokladní Českých drah, kte-
ří nám také při hře pomohli.

Skauti ovšem nežijí jen minu-
lostí. Snaží se konat dobré skutky  

i v současnosti. K těm viditelným pat-
ří každoroční úklid lesa ve spolupráci 
s místními myslivci, dovoz a rozdává-
ní betlémského světla a opakovaně 
starost o  Ovečkovou schránku čes-
ké televize. Chcete se Vy nebo Vaše 
děti blíže seznámit se skautingem? 
Na webu www.skaut.cz, na sociál-
ních sítích - https://www.facebook.
com/skautskestrediskoosamely-
jestrabluhacovice/ nebo mailem na  
valos@skaut.cz. O skautské poště se 
můžete dozvědět více v pořadu Čes-
ké televize zde: https://decko.ceska-
televize.cz/skautska-posta. 

Petr Mituník
(Foto: Nikola Synek)
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Luhačovičtí házenkáři se borců z čela extraligy nezalekli

Jedinečné sportovní utkání sehráli 
házenkáři TJ Sokol Luhačovice 21. říj-
na na palubovce SC Radostova. Dru-
holigový domácí celek v něm vyzval 
extraligový tým TJ Cement Hranice, 
který v nejvyšší soutěži navíc aktuál-
ně bojuje o medailové pozice. Atrak-
tivní střetnutí se uskutečnilo v rámci 3. 
kola pohárové soutěže, do kterého se 
luhačovičtí dokázali probojovat díky 
předchozím vítězstvím nad Napajedly  
a Holešovem, loňským vítězem seve-
romoravské 2. ligy, kterou hrají právě 
i Luhačovice. Střetnutí s Hranicemi si 
tak nenechala ujít řada nadšených do-
mácích fanoušků, ovšem v téměř zapl-
něném hledišti hlasitě povzbuzovala  
i nemalá skupinka příznivců hostující-
ho týmu. I když Hranice hrají o ně-
kolik soutěží výše a patří mezi abso-
lutní českou špičku, Luhačovičtí se 
silného soupeře nezalekli. Naopak 
se od začátku utkání snažili být Hra-
nicím pokud možno rovnocenným 
soupeřem. A z kraje zápasu se to da-
řilo více než skvěle!
 Už v první minutě do sítě soupeře 
skóroval Štěpán Slovák, což ale nemě-
la být na úvod utkání zdaleka posled-
ní z domácích úspěšných střel. Proti-
útok hostů byl sice zakončen střelou, 
ale Menšíkova rána po překonání do-
mácího gólmana šla odrazem od pa-
lubovky mimo tři tyče domácí svaty-
ně. Do útoku tak mohli opět jít domácí 

a na půli soupeře se po chvíli podaři-
lo přidat další branku Janu Černoc-
kému (2:0). Další protiútok hostů za-
končil střelou Andrš, ovšem domácí 
brankař ji vykryl. Dopředu mohli tak 
zase jít Luhačovičtí a fanoušci opět 
zajásali, když dal na 3:0 opět Černoc-
ký. Třetí minuta a vedení o tři góly, to 
byl snový začátek zápasu. Ovšem záhy 
vsítil do domácí branky hranický Men-
šík a karta se postupně začala obra-
cet. Gólů začalo padat více do domá-
cí sítě. Stále však nebylo nic ztraceno 
a pro domácí se jednalo o vynikají-
cí průběžný výsledek. Ještě začátkem  
11. minuty byl stav vyrovnaný 7:7, pak 
se však za Hranice trefil Andrš a poslal 
už hosty do vedení 8:7. Rozdíl v kva-
litě týmů začal být postupně čím dál 
patrnější a skóre po prvním poločase 
tak bylo už 13:22. Hranice začínaly jas-
ně vést a ani ve druhé třicetiminutov-
ce se tento trend domácím nepodaři-
lo změnit. I když Luhačovjané několik 
branek také přidali, řada jejich šan-
cí vešla v niveč, a hosté byli čím dále 
dominantnější.  Hraničtí tak své na-
konec jasné vítězství dovršili gólem v 
poslední minutě. Uzavřeli tak zápas, ve 
kterém Luhačovičtí prohráli poměrem 
23:39. Ani tak se ale rozhodně domá-
cí házenkáři nemají za co stydět, právě 
naopak! To, jak se postavili favorizova-
nému soupeří se ctí, ocenili i domá-
cí fanoušci, kteří po zápase skandovali 

směrem k svým reprezentantům hla-
sité „Děkujem! Děkujem! Děkujem!” Di-
váckou kulisu ocenil i kapitán domá-
cích David Březovský, rovněž úspěšný 
střelec několika gólů do sítě Hranic. 
„Zaskočili jsme zpočátku soupeře, ale 
je potřeba přiznat, že za ně nehrály ty 
úplně největší hvězdy, jako je Kučerka, 
Jindrák nebo Tůma. Je trochu škoda, 
že oni nešli do hry,“ podotkl Kolařík. 
Utkání však hodnotí pozitivně. „Myslím 
si, že jsme rozhodně špatný dojem ne-
zanechali,“ dodal trenér. A v čem pře-
ci jen celek Luhačovic na silnějšího 
soupeře nestačil? „V samotném zápa-
se nám největší potíže působilo pokry-
tí soupeřových pivotů, střední spojky 
a také dohrávky do křídel,“ míní Kola-
řík. Dlouhodobě ale nejpalčivější pro-
blém týmu, který vede, prý v součas-
nosti spočívá hlavně v tom, aby se 
luhačovičtí hráči dokázali v komplet-
ní sestavě scházet na tréninky. 
Se začátkem zápasu byl hodně spo-
kojený i trenér luhačovického týmu 
Robert Kolařík. 
"Zaskočili jsme zpočátku soupeře, ale 
je potřeba přiznat, že za ně nehrály ty 
úplně největší hvězdy jako je Kučer-
ka, Jindrák nebo Tůma. Je trochu ško-
da, že oni nešli do hry," podotkl Kola-
řík. Utkání však hodnotí pozitivně. 
"Myslím si, že jsme rozhodně špatný 
dojem nezanechali," dodal trenér. A 
v čem přeci jen celek Luhačovic na 

silnějšího soupeře nestačil? „V sa-
motném zápase nám největší potíže 
působilo pokrytí soupeřových pivo-
tů, střední spojky a také dohrávky do 
křídel,“ míní Kolařík.  Dlouhodobě 
ale nejpalčivější problém týmu, kte-
rý vede, prý v současnosti spočívá 
hlavně v tom, aby se luhačovičtí hrá-
či dokázali v kompletní sestavě schá-
zet na tréninky. „Jsou rozjetí různě po 
školách nebo už v zaměstnáních, tak 
to bývá složité," objasnil Kolařík. Bu-
doucnost luhačovické házené, která 
má i dobrou základnu nejmladších 
hráčů a dorostu, ale prý vidí vel-
mi optimisticky. „K další populariza-
ci našeho sportu navíc mohlo přispět 
právě toto jedinečné utkání. Bylo také 
krásnou oslavou kulatého výročí, kte-
ré si letos náš házenkářský oddíl připo-
míná. Založen zde totiž byl už před 60 
lety," uzavřel Kolařík. 
I když v atraktivním zápase na favori-
zované Hranice nakonec Luhačovjané 
nestačili, a z pohárových bojů tak vy-
padli, daří se jim v rámci severomorav-
ské 2. ligy, ve které je týden po utkání 
s Hranicemi čekalo 5. kolo. A i v rám-
ci ligové soutěže atraktivní soupeř-
-tým MHK Karviná. Tento celek v době 
před vzájemným střetnutím sídlil na  
1. příčce ligové tabulky právě před Lu-
hačovicemi.

Nikola Synek

Jáchym Hanák vicemistrem světa ve sportovním aerobiku
Ve dnech 15. až 19. října 2018 se cel-
kem 7 závodníků zlínského klubu 
sportovního aerobiku MV TEAM 
UTB Zlín zúčastnilo Mistrovství svě-
ta ve sportovním aerobiku FISAF 
v Leidenu (Holansko).
Účast na tomto světovém závodu je 
možná pouze po úspěšné nominaci 
na základních jarní závodech. Letos 
se ze 30 zemí světa nominovalo cel-
kem 730 závodníků.
Jáchym Hanák reprezentoval jak FI-
SAF Česká republika, tak město Lu-
hačovice, Základní školu Luhačo-
vice, dále svůj domovský klub MV 
TEAM UTB Zlín a  společnost TVD 
Rokytnice.
Ve finálovém kole, do kterého po-
stoupil z  2. místa semifinále, ve 

čtvrtek 14. října v podvečer vybojo-
val a obhájil titul VICEMISTR SVĚTA 
v kategorii singl muži junior.
Je fantastický úspěch, že závod-
níci našeho klubu dosahují tak 
skvělých výsledků. Jáchym v  ka-
tegorii Junior, tj. 14 až 16 let, zá-
vodí letos poprvé. Z  mistrovství 
světla v Holandsku MV TEAM UTB 
Zlín letos přivezl 2 zlaté medaile 
a  tím 2x titul mistři světa, 1x stří-
bro a 1x bronz. A tím zaznamenal 
fantastický úspěch, protože všich-
ni závodníci a závodní týmy získa-
li cenné kovy!
Příprava na takto špičkové výko-
ny s sebou obnáší tréninky v dél-
ce 3 hodiny denně, 4x až 6x týdně. 
A Jáchym tak ihned po vyučování 

odjíždí do Zlína, kde trénuje. Já-
chym je jak špičkový závodník, 
tak velmi důsledný žák, který svou 
přípravu do školy ani v nejmenším 
nezanedbává. 
Jáchyma letos čekají ještě posled-
ní závody této podzimní sezony 
a následně příprava na novou se-
zonu 2019. Z této sezony můžeme 
prozradit, že poprvé za 10 let Já-
chymovy sportovní kariéry bude 
závodit v  Luhačovicích! Závo-
dy se budou konat 4. a 5. května 
2019 na sportovní hale Radosto-
vá. Budou zde probíhat velmi dů-
ležité nominační závody na MS, 
ME a MČR 2019.

Mgr. Monika Váňová, trenérka  
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KULTURA

Pátek 2. 11. • 19.30 • Alexandria • night club 
Hvězdy, které nestárnou… / Jan Jareš 
– klavír, zpěv

Sobota 3. 11. • 20.00 • MěDK Elektra, sál 
Rondo
Svatohubertská noc

Středa 14. 11. • 16.00 • MěDK Elektra, sál 
Rondo
Den pro seniory z Luhačovic 

Čtvrtek 15. 11. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Shirley Valentine/One woman show Simony 
Stašové

Sobota 24. 11. • 19.00 • MěDK Elektra, sál 
Rondo
eva Urbanová a Barocco sempre 
giovane

Neděle 25. 11. • 16.00 • Kinosál MěDK Elektra
Sněhová královna / Art Way Praha

PRAVIDELNÉ PROgRAMy

Pondělí 19.30 • hotel Morava, kavárna
Večer s harmonikou

3.–18. 11. • Galerie MěDK Elektra
Výstava / Z ilustrační tvorby Jana 
Zrzavého

KINO LISTOPAD

Čtvrtek 1. 11. • 19.00   12

Toman 
Drama ČR, 2018 

Pátek 2. 11. • 19.30
Bratříčku, otvírej vrátka a hudební 
recitál Jana Kryla
Dokument ČR 

Neděle 4. 11. • 16.00
Když draka bolí hlava                       
Pohádka ČR, 2018

Úterý 6. 11. • 19.00     18

Climax
Horor Francie, titulky 

Středa 7. 11. • 16.00 
Tátova volha          
Komedie ČR, 2018

Čtvrtek 8. 11. • 19.00
Po čem muži touží                           
Komedie ČR, 2018

Sobota 10. 11 • 19.00 12

Jak se moří revizoři           
Komedie ČR, 2018

Úterý 13. 11. • 19.00
Po čem muži touží                           
Komedie ČR, 2018

Čtvrtek 15. 11. • 19.00 12

Toman   
Drama ČR, 2018

Neděle 18. 11. • 16.00
Když draka bolí hlava                       
Pohádka ČR, 2018

Úterý 20. 11. • 19.00     15

Vratislav effenberger aneb Lov na 
černého žraloka
Dokumentární ČR, 2018

Středa 21. 11. • 19.00 12

Jak se moří revizoři           
Komedie ČR, 2018

Pátek 23. 11. • 19.00
Po čem muži touží      

AKCE DDM              

Pátek 2. 11. od 9.00 do 13.00 • SC Radostova
Sportuj v lázních
Prezentace sportů a pohybových aktivit 
v Luhačovicích 

Pátek 9. 11. • 19.00 • zámek
Muzikoterapie
Přihlášky do 8. 11., poplatek 100 Kč/osoba

Neděle 11. 11. od 8.00 do 14.30 • SC 
Radostova
Přátelský florbalový turnaj
Týmy žáků (2004 a mladší) 5+1. Přihlášky do 29. 10., 
startovné 700 Kč/tým

Sobota 24. 11. od 15.00 do 18.00 • zámek
Zámecký vánoční jarmark
Poplatek cca 20 Kč–120 Kč (dle nákladů na 
spotřebovaný materiál)

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

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

Programy Klubíku: 
Úterý 13. 11. • 10.00
Výtvarné tvoření

Úterý 27. 11. • 10.00
Trampolíny pro prcky  

V listopadu proběhnou: výukové programy pro žáky 
ZŠ, vystoupení kroužků
Další informace: Tel.: 577 131 686, 736 487 999, 
ddm@ddmluhacovice.cz, www.ddmluhacovice.cz  

AKCE CHARITy

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

 5. 11. 
Jablečno-ořechové řezy/Podzimní 
pečení s paní Chvílovou

 12. 11. 
Sváteční slovo/ P. Martin Rumíšek

 19. 11. 
Kuchyně našich předků/Milana 
Mikulcová, knihovnice

 26. 11. 
Pečení vánočního cukroví
 
Další informace mobil: 739 344 052, 731 646 717, 
pevná linka: 577 132 363

SAS
Čtvrtek 1. 11. • 15.00 • klubovna

Čtvrtek 8. 11. • 13.30 • nádraží
Pohoda

Středa 14. 11. • 16.00 • Elektra, sál Rondo 
Setkání seniorů v elektře

Čtvrtek 22. 11. • 14.15 • nádraží
Ambra

AKCE V KNIHOVNě

Pondělí 5. 11. • 18.00
Hormonální jóga pro ženy
Magda Semelová
Vstup 20 Kč

Úterý 6. 11. • 17.00
Prevence a pomoc při trávících 
problémech
Stanislav Zábojník, léčitel a bylinkář
Vstup 40 Kč

Novinky z knihovny
Akce v  měsíci listopadu budou za-
měřeny především na výukové pro-
gramy určené žákům základní školy 
a studentům SOŠ. Máme pro ně při-
praveny nejen přednášky, ale i tvůr-
čí dílničky, tematicky zaměřené na 
pomalu se blížící adventní čas.
Návštěvníky z řad dospělých zveme 
na přednášku certifikované lektorky 
Magdy Semelové Hormonální jóga 
pro ženy. Akce se koná v pondělí 5. 
11. 2018 v 18 hodin. Vstupné 20 Kč.
V úterý 6. 11. 2018 v 17 hodin si mů-
žete přijít poslechnout bylinkáře 
a léčitele Stanislava Zábojníka, který 
bude hovořit o problémech trávicí-
ho ústrojí.
Případným zájemcům o  studium 
v dalším semestru Univerzity třetího 
věku nabízíme možnost návštěvy 
kterékoliv přednášky právě probíha-
jícího semestru.
Bližší informace o  dění v  knihovně 
získáte na našich webových strán-
kách www.knihovna-luhacovice.cz 
nebo na našem facebooku.

Těšíme se na Vaši návštěvu
M. Mikulcová

Volná kapacita pro uživatele den-
ního stacionáře
Denní stacionář Charity Luhačovice 
nabízí volná místa pro seniory a oso-
by se zdravotním postižením.
Stacionář se nachází na adrese Hra-
disko 100, Luhačovice. Služba je za-
měřena na podporu samostatnosti 
uživatele, nabízí aktivní a  zajímavé 
naplnění volného času.  Více infor-
mací na webových stránkách www.
luhacovice.charita.cz (naše služby – 

Denní stacionář) nebo na tel.: 731 
646 717 (Mgr. Karolína Žáčková, ve-
doucí DS).
Naše půjčovna nabízí zdravotnické 
pomůcky k  pronajmutí. K  dispozici 
máme nyní nadbytek elektrických 
polohovacích lůžek.
V případě zájmů volejte: Bc. Františ-
ka Vratislavská, vedoucí pečovatel-
ské služby, 603 764 921.

Člověče, nezlob se! v denním sta-
cionáři 
Dne 24. září 2018 se v denním staci-
onáři uskutečnil v  rámci týdne 
s Charitou Luhačovice turnaj ve spo-
lečenské hře Člověče, nezlob se!
Při této příležitosti byli přizváni i ak-
tivní hráči a  naši přátelé z  Domova 
pro seniory Luhačovice. Po přivítání 
bylo přichystáno malé občerstvení, 
u kterého jsme měli možnost si ale-
spoň krátce popovídat. Turnaje se 
zúčastnilo celkem 9 hráčů. Hra byla 
od počátku velmi napínavá a neče-
kala dlouho na své vítěze. První mís-
to získala paní Kasalová z  domova 
pro seniory. Více než první příčku si 
však užívala tradičního přátelského 
setkání.

Akciová společnost Vincentka pořádala den 
otevřených dveří

Osmadvacátého září se v Luhačovicích konal den otevřených dveří akci-
ové společnosti Vincentka. Firma, která stáčí nejznámější z luhačovických 
minerálek, pozvala občany k návštěvě svého provozu u příležitosti svého 
letošního 20. výročí založení. Na akci během dne dorazilo mnoho set ná-
vštěvníků, pro které byl nachystán bohatý program a občerstvení. Lidé 
mohli samozřejmě navštívit stáčírnu nebo ochutnat Vincentku, ale čeka-
lo na ně i mnoho dalšího. Na nádvoří firemního komplexu zahrála cimbá-
lová muzika Pajtáš z Uherského Brodu i Dívčí saxofonový orchestr Luha-
čovice. Nechyběla možnost vyfotit se ve stylových historických 
kostýmech a pro děti byl nachystán skákací hrad nebo třeba malování na 
obličej. Že byla účast tak veliká, velmi potěšilo Ladislava Šumšala, zakla-
datele firmy a předsedu představenstva Vincentka, a. s. 
„Mám opravdu radost, že přišlo tolik lidí a projevili zájem o to, co se u nás 
děje,“ zhodnotil Šumšal. Spolu se svým synem, který nyní vede firmu jako 
ředitel, také pokřtili v rámci programu nového robota, který pomáhá brát 
z linky balení Vincetky, které skládá na paletu k další distribuci. Robot sty-
lově dostal jméno Vincent. „Technologie v plnírenské oblasti jde neustále 
dopředu a nové technologie přicházejí, takže my nechceme zůstat poza-
du. Do budoucna tu plánujeme i další velké investice do strojů a zařízení, 
která dnes sice ještě fungují, ale už třeba taky nejsou nejmodernější. Bu-
doucnost nás postupně donutí k tomu měnit technologii a řekněme, že 
ten robot bude takový jeden z krůčků k nové technologii, kterou bude-
me rozvíjet,“ uvedl ředitel akciové společnosti Vincentka Jan Šumšal. 
Zmínil také, že kvůli novému robotu rozhodně nepřijdou zaměstnanci 
firmy o práci, ale naopak je firma bude moci využít v dalších činnostech, 
protože pracovníků je v dnešní době nedostatek a společnosti se jí s po-
stupným rozvojem spíše nedostává.  

Nikola Synek
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Tiráž: Periodický tisk územního samo-
správného celku.Vydavatel a  kontakty na 
redakci: Městský dům kultury Elektra Luha-

čovice, příspěvková organizace, Masary-
kova 950, 763  26  Luhačovice, IČ: 00373281, 
DIČ: CZ 00373281, tel.: 577  133  980,  

e-mail: luhainfo@mdkelektra.luhacovice.cz. 
Měsíčník. Odpovědná redaktorka a autorka ne-
podepsaných 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. 11. 2018.

Koupím byt v Luhačovicích 1+1
Kont.: 775 999 550.
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DÁRKOVÉ POUKAZY
nejen k Vánocům

• relaxace ve wellness centru
• romantická večeře v noblesní Francouzské restauraci
• lázeňské či wellness procedury
• zkrášlující Spa rituály
• permanentky do fi tness a na vibrační plošinu
• pobytové balíčky

Dárkový poukaz Vám zašleme poštou nebo e-mailem.
tel.: 577 682 700, e-mail: alexandria@lazneluhacovice.cz

LUHAČOVICE  |  www.HotelAlexandria.cz

Věnujte svým blízkým dárek, který potěší...


