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Vážení čtenáři, 
v  posledním čísle Luhačovických 

novin roku 2018 chci psát o novém za-
čátku. V  letošním roce proběhly vol-
by do zastupitelstva a  vzešlo z  nich 
nové vedení. Jako všechno v  počát-
cích máme i my svá přání, předsevze-
tí a ideje. Mám za to, že jsme vykročili 
tou správnou nohou. Komunikujeme 
navzájem, dialogem se dopracovává-
me k formulacím záměrů a řešení pro-
blémů.  Je mým velkým přáním, aby 
tomu tak bylo i v dalších letech a aby 

i nadále byla naše vzájemná komuni-
kace konstruktivní. 

Je pravda, že všichni zastupitelé 
chceme pracovat pro obyvatele měs-
ta. Ale jsme pestré společenství a přá-
ní či potřeby máme různorodá. Pro-
to bychom se měli snažit respektovat 
potřeby jiných a mít trpělivost. Všich-
ni chceme žít v  místě, kde se cítíme 
dobře. Zároveň jsme lázeňské město 
a měli bychom podporovat i činnosti 
a aktivity tak, aby se k nám návštěvní-
ci rádi vraceli.

Nová socha svaté Rodiny u  našeho 
kostela, který je svaté Rodině zasvěcený, 
symbolizuje význam rodiny a  zázemí, 
které nám rodina poskytuje. Pevně dou-
fám, že takovým „rodinným zázemím“ 
se stane i pro Vás město Luhačovice.  

V tomto adventním čase plném na-
děje Vám všem přeji příjemný konec 
roku 2018 a hlavně požehnaný a šťast-
ný nový rok. 

Váš
Jiří Šůstek

místostarosta
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Luhačovice slavily 100 let od založení Československa 
V  sobotu 27. 10. v  předvečer sté-

ho výročí založení Československa 
si naše město připomnělo oslava-
mi toto významné jubileum. Po celý 
den se konal u radnice a před poštou 
jarmark. Na pódiu umístěném před 
městským úřadem se pak postupně 
představily místní organizace a spol-
ky. Nechyběly DDM, ZUŠ, ZŠ, MŠ, 
spolek Calma, sbor Janáček, Dívčí sa-
xofonový orchestr ani folklorní sou-
bor Malé Zálesí. Kromě toho vystou-
pili také skvělí interpreti odjinud. Za 
Česko se představila Cimballica hrají-
cí skvěle na tradiční nástroje cimbálo-
vé muziky rockové i filmové melodie. 
Multiinstrumentalista Michal Sme-
tanka pak na akci symbolicky zastu-
poval Slovensko. Vynikající interpret, 
který svým uměním už potěšil mimo 
jiné i vytříbený sluch anglické králov-
ny Alžběty II., představil ryzí folklor. 
A to folklor spojující, typický pro Čes-
ko i  Slovensko. Zazněly tak přede-
vším různé pastevecké písně, pro-
tože ovce chovali bačové po staletí 
stejně v Česku jako na Slovensku. Bě-
hem vystoupení Smetanka zahrál na 

fujaru, různé druhy píšťal, dudy, nině-
ru a další nástroje. Program oslav vý-
ročí ČSR byl opravdu bohatý. Nechy-
bělo na něm vysazení památného 
stromu, který bude významné jubile-
um připomínat. Se zástupci města se 

slavnostního sázení účastnil symbo-
licky i  prezident Masaryk, zosobně-
ný členem spolku Calma. Doprovázel 
ho historický průvod včetně krojova-
ných sokolů. Během oslav samozřej-
mě zazněly také státní hymny Česka 

i Slovenska a rovněž oblíbená Masa-
rykova píseň Ach synku, synku. Akci 
ukončil slavnostní ohňostroj na hud-
bu Smetanovy Mé vlasti. 

Nikola Synek

Vánoční výzdoba města se pilně připravuje 

Už řadu dnů se pracovníci luha-
čovických Technických služeb vě-
nují také postupné přípravě měs-
ta na období Vánoc.  Začít museli 

s dostatečným předstihem, protože 
vyzdobení ulic svítícími ozdobami 
zabírá několik týdnů. Třeba v  úte-
rý 13. listopadu instalovali svítící 
ozdoby na kruhový objezd na ná-
městí 28. října. Střed kruháče, kde 
přes léto oku ladí vodotrysk, bu-
dou zdobit nejen světelné kompo-
nenty připomínající právě tryskající 
vodu, ale také vloni nově pořízené 
velké kulovité ozdoby. Kromě toho 
byly před minulými Vánocemi poří-
zeny i nové ozdoby pro ulici Dr. Ve-
selého. Jak podotkl ředitel TS Luha-
čovice Josef Pučalík, letos se nová 

výzdoba sice nekupovala, ovšem 
i tak jí bude ve městě více.  „Opra-
vily se totiž některé ze starších kusů 
výzdob umisťovaných na sloupy 
veřejného osvětlení. Díky tomu se 
podaří nově vyzdobit také většinu 
ulice Nádražní vedoucí od koste-
la k  zámku. Instalace v  těchto mís-
tech ale není jednoduchá, protože 
vánoční osvětlení tu bude poprvé 
a na sloupech se kvůli tomu muse-
jí dělat nové zásuvky,“ informoval 
Pučalík. Každopádně mimo ozdo-
by v ulicích ještě čekala na pracov-
níky TS spousta práce s nastrojením 

vánočního stromu. Tím je i  pro le-
tošek, tak jako v  předchozích le-
tech, vzrostlý živý smrk na náměs-
tí před radnicí. Strom se zdobil  
16. listopadu. Na jeho špici byla 
opět umístěna hvězda, nechybí na 
něm samozřejmě ani světelné řetě-
zy a červené baňky, které byly na-
koupeny před Vánoci 2015. Strom 
se rozzáří tradičně až závěrem Vá-
nočního jarmarku, který se usku-
teční 7. prosince. Rozsvícená vý-
zdoba v ulicích potěší samozřejmě 
o něco dříve. 

Nikola Synek

Senioři se bavili na oblíbeném setkání. Předvedli i vlastní program 

Desítky seniorů z  Luhačo-
vic a  přidružených obcí se skvě-
le pobavily 14. 11. na  tradičním 
setkání v  domě kultury Elektra. 
Město pro ně zajistilo i tentokrát 

bohatý kulturní program, občer-
stvení a také tombolu.

Hosté se samozřejmě mohli se-
tkat s novým vedením města, kte-
ré nemohlo na akci chybět. Staros-
ta Marian Ležák i místostarosta Jiří 
Šůstek přítomné jednak pozdra-
vili z  pódia a  navíc pak pomohli  
i s losováním výherců věcných cen. 
Všichni si během odpolední akce 
společně užili několik krásných 
kulturních vystoupení. V prvním se 
představily pásmem plným říkadel 
a  tanečků děti z  místní mateřinky. 
Na návštěvníky čekalo i vystoupení 

dixielandové kapely JazzZubs 
nebo charlestonové taneční číslo 
souboru Crazzy Flappers, který je 
součástí Okrašlovacího spolku Cal-
ma. Do přípravy programu se ale 
skvěle zapojili i někteří z těch, pro 
které je oblíbené podzimní setká-
ní určeno. Spolek aktivních senio-
rů (SAS) totiž spolu s Calmou před-
stavil úžasnou historickou módní 
přehlídku zaměřenou na rozmani-
té klobouky z různých epoch. Člen-
ky a členové SAS tak své vrstevníky 
a další účastníky akce skvěle poba-
vili a  sami si vystupování rovněž 

výtečně užili. Vždyť, jde snad lépe 
navodit skvělou atmosféru než 
vlastní aktivitou a  pozitivním pří-
stupem k  životu? Akce se zkrátka 
skvěle vydařila a kromě zmíněných 
vystupujících se na ní jako obvyk-
le tleskalo i  občanům, kteří si nej-
krásněji udržují zahrádky u  svých 
domů nebo nejlépe květinami 
zdobí své balkony. Ceny jim spo-
lu se zástupci města jako obvykle 
předalo vedení místní zahrádkář-
ské organizace.

Nikola Synek

Luhačovické saxofony zazněly na Hradě už po dvacáté 
Už po dvacáté se Dívčí saxofono-

vý orchestr Luhačovice představil 
na Pražském hradě při příležitosti 
akce spojené s předáváním státních 
vyznamenání. 

Pro účastníky slavnostního ve-
čera s  předáváním ocenění ve 
Vladislavském sále se již tradičně 

potom koná recepce v  sále Špa-
nělském. A  právě při ní dotvá-
ří sváteční atmosféru svým skvě-
lým vystoupením luhačovický 
orchestr. „Bylo pro nás velkou ctí 
vystupovat opět při této význam-
né akci, zvláště, když se tentokrát 
konala v den 100. výročí založení 

Československa. Čest je to o  to 
větší, že jsme jediný soubor, který 
zde takto vystupuje,“ pozname-
nal kapelník a  zakladatel unikát-
ního hudebního tělesa Vladimír 
Schlimbach. 

Nikola Synek
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zprÁVY z raDNIcE

Zprávy z 15. schůze Rady města Luhačovice konané 31. 10. 2018
RML schválila:
•	 uzavření pachtovní smlouvy na 

užívání části pozemku parc. č. 
1891/8 o  výměře cca 2 300 m2 
a  pozemků 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. Lu-
hačovice, za účelem jejich obhos-
podařování na dobu neurčitou od  
1. 11. 2018 s P. Ž. za cenu 500 Kč/rok;

•	 uzavření nájemní smlouvy na uží-
vání nebytových prostor o výměře 
27,79 m2 ve IV. nadzemním podlaží 
objektu č. p. 137, který je součástí 
pozemku st. pl. 230 k. ú. Luhačovi-
ce s Úřadem práce České republi-
ky, Dobrovského 1278/25, 170 00 
Praha 7 –  Holešovice, na dobu ne-
určitou za cenu 200 Kč/m2;

•	 prominutí nájmu pro Dům 
dětí a  mládeže Luhačovice, 

příspěvkovou organizaci, za 
malý a  velký sál Sportovního 
centra Radostova Luhačovice 
při akci „Mikulášský den“ kona-
né 2. 12. 2018;

•	 uzavření Městské knihovny Luha-
čovice v termínu 27.–31. 12. 2018.

RML revokovala:
•	Usnesení 246/R13/2018 ze 

dne 19. 9. 2018 v tomto znění: 

Rada města Luhačovice schva-
luje uzavření nájemní smlou-
vy na pronájem části pozem-
ku parc. č. 2441/3 o  výměře 
40 m2 za účelem zajištění par-
kovacích míst pro vilu Jiřinka 
s firmou Agent, spol. s r. o., se 
sídlem Oldřichova 247/5, Nus-
le, 128 00 Praha 2, na dobu ne-
určitou za cenu 50 000 Kč/rok 
vč. DPH.

Zprávy z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Luhačovice, 
které se konalo 1. 11. 2018
ZML schválilo:
•	 vedení tohoto ustavujícího zase-

dání Zastupitelstva města Luha-
čovice podle jednacího řádu Za-
stupitelstva města Luhačovice 
schváleného pro volební období 
2014–2018;

•	 rozhodnutí o  plněních posky-
tovaných členům zastupitel-
stva obce v  souvislosti s  výko-
nem funkce z  peněžního fondu 
města nebo rozpočtu města tak-
to: 1. příspěvek na úhradu zvýše-
ných nákladů na úpravu zevnějš-
ku, jde-li o starostu, místostarostu 
nebo člena zastupitelstva obce 
pověřeného k  přijímání projevu 
vůle snoubenců, že spolu vstu-
pují do manželství, a  to v  soula-
du s  organizační směrnicí města 
Luhačovice „Odměny za zajišťo-
vání občanských obřadů“, 2. pří-
spěvek uvolněným a  neuvolně-
ným členům zastupitelstva města 
na pojištění rizik spojených s  vý-
konem funkce člena zastupitel-
stva obce v souladu s uzavřenou 
pojistnou smlouvou města Luha-
čovice, 3. příspěvek uvolněným 
členům zastupitelstva města na 
podporu vzdělávání v  souvis-
losti s  výkonem funkce člena za-
stupitelstva obce v  souladu se 
schváleným rozpočtem města Lu-
hačovice na příslušný kalendářní rok,  

4. příspěvek uvolněným členům 
zastupitelstva města na stravová-
ní, na penzijní připojištění, na re-
kreaci, na podporu zdravotních, 
kulturních a  sportovních aktivit 
a na odměnu při významném ži-
votním výročí v souladu s organi-
zační směrnicí města Luhačovice 
„Rozpočet sociálního fondu měs-
ta Luhačovice pro příslušný kalen-
dářní rok“ a  schváleným rozpoč-
tem na příslušný kalendářní rok. 

ZML zvolilo:
•	 volební a  návrhovou komisi ve 

složení: předsedkyně Mgr. Eva To-
malová, členové Ing. Martin Plá-
šek a Ing. Marek Žmolík;  

•	 starostou města Luhačovice pro 
volební období let 2018–2022 
Ing. Mariana Ležáka;

•	místostarostou města Luhačovi-
ce pro volební období let 2018–
2022 Ing. Jiřího Šůstka; 

•	 Radu města Luhačovice pro vo-
lební období let 2018–2022 ve 
složení: Mgr. et Mgr. Přemysl Ja-
ník, Robert Kolařík, Mgr. Dalibor 
Liška, Josef Michálek, Mgr. Marek 
Nesázal;

•	Mgr. Romana  Leblocha předse-
dou kontrolního výboru Zastupi-
telstva města Luhačovice pro vo-
lební období let 2018–2022;

•	 kontrolní výbor Zastupitelstva 
města Luhačovice pro volební 
období let 2018–2022 ve slože-
ní: Mgr. Radek Bednařík, Ing. Ladi-
slav Šůstek, David Ruman, Moni-
ka Slováková;   

•	Mgr. Lenku  Semelovou, DiS., 
předsedkyní finančního výboru 
Zastupitelstva města Luhačovi-
ce pro volební období let 2018–
2022;

•	 finanční výbor Zastupitelstva 
města Luhačovice pro volební 
období let 2018–2022 ve složení: 
Mgr. Luděk Olejník, Ing. Libor Sle-
zák, Mgr. Eva Tomalová, Ing. Jaro-
slav Hubáček;

•	 Ing. Martina  Pláška předsedou 
stavebního výboru Zastupitelstva 
města Luhačovice pro volební ob-
dobí let 2018–2022;

•	 stavební výbor Zastupitelstva 
města Luhačovice pro volební 
období let 2018–2022 ve slože-
ní: Ing. Karel Zicha, Ing. František 
Jordák, Ing. Tomáš Kročil, Jaroslav 
Pančocha. 

ZML stanovilo:
•	 pro volební období let 2018–

2022 jednoho dlouhodobě uvol-
něného člena zastupitelstva, a to 
místostarostu;

•	 pro volební období let 2018–2022 

počet členů Rady města Luhačo-
vice na sedm;

•	 že se volba starosty, místosta-
rosty, členů rady města, před-
sedů a  členů výborů usku-
teční tajným hlasováním. 

ZML zřídilo:
•	 výbory kontrolní , finanční a  sta-

vební.

ZML stanovilo:
•	 výši měsíčních  odměn neu-

volněných členů zastupitelstva 
pro celé volební období takto: 
člen rady 2 500 Kč, předseda 
komise rady, výboru zastupitel-
stva 1 500 Kč, člen komise rady, 
výboru zastupitelstva 1 200 Kč, 
neuvolněný člen zastupitelstva 
900 Kč; 

•	 peněžité plnění fyzickým oso-
bám, které jsou členy výborů za-
stupitelstva a  komisí rady a  nej-
sou členy zastupitelstva města, 
s  výjimkou zaměstnanců města, 
ve výši 400 Kč za každou účast na 
jednání výborů a komisí;

•	 při souběhu výkonu několika 
funkcí se odměna neuvolněné-
mu členovi zastupitelstva po-
skytne pouze za výkon funkce, za 
niž podle rozhodnutí zastupitel-
stva náleží nejvyšší odměna.

Opravených chodníků přibývá a tento trend má pokračovat
V posledních týdnech se zvelebují 
další úseky luhačovických chodní-
ků. V listopadu se tak na jejich ob-
nově pracovalo například na pravé 
straně hlavní silnice od knihovny 
směrem k zámku. „Využili jsme 
toho, že zde pokládáme sítě. Po 
uložení kabelů se potom chodník 
kompletně vymění, včetně nových 
obrub a dlažby. Pod dlouhým úse-
kem Masarykovy ulice šlo o spojení 
s projektem uložení nového optic-
kého kabelu, který propojí městské 
objekty. Obdobně se postupova-
lo na ulici Leoše Janáčka,“ vysvět-
lil místostarosta Jiří Šůstek, kte-
rý tyto investiční akce připravoval 
ještě jako vedoucí Odboru správy 
majetku MÚ Luhačovice. Takovýto 
postup samozřejmě nejen přinese 

obnovené chodníky, ale je pro měs-
to i finančně výhodnější, než kdy-
by se tyto komunikace pro pěší pře-
budovávaly samostatně. „Odpadá 
totiž část nákladů, které by se při 
pokládce sítí musely jinak dát do 
částečných oprav chodníku,“ nastí-
nil Šůstek. Komunikace určené pro 
pěší se daří v poslední době obno-
vovat stále více. Opraven byl nedáv-
no například několikasetmetrový 
chodník v ulici Nádražní a dobu-
dovány a vyměněny byly chodníky  
v ulici Hradisko směrem k SC Rado-
stova. „Zde byla oprava a dobudo-
vání chodníku opět spojena logicky  
s další akcí, když Zlínský kraj poklá-
dal v této ulici nový povrch vozovky. 
Uvedená silnice je totiž právě v ma-
jetku kraje,“ doplnil Šůstek. Obnovy 

chodníků se dočkají v blízké době i 
další místa ve městě a znovu to bude 
navazovat na další nutné opravy. 
„Chystá se výměna chodníků v uli-
cích Solné, Lužné a Antonína Slavíč-
ka. Akce v těchto ulicích bude ko-
ordinována s výměnou plynového 
potrubí,“ přiblížil Šůstek. Jak potvr-
dil starosta Marian Ležák, na dřívěj-
ší opravy chodníků chce nové vede-
ní města v co největší míře navázat 
a intenzivně se obnově dalších vě-
novat. „My jsme to měli i před vol-
bami jako jednu z klíčových priorit 
a určitě budeme rádi, že se Masary-
kova i další chodníky co nejrychleji 
opraví a navážeme na to i v dalších 
místech města. Tím chceme i dekla-
rovat, že opravu chodníků myslíme 
vážně,“ podotkl Ležák. 

S tím, že se stav situace komunikací 
pro pěší začíná v Luhačovicích lepšit, 
jsou jistě spokojeni návštěvníci i oby-
vatelé města. „To je dobře, že se opra-
vuje,“ komentovala například jedna z 
občanek procházející po nové dlaž-
bě na Masarykově ulici. „Já si myslím, 
že je to super, že to tu konečně spra-
ví. V zimě to tu aspoň nebude nebez-
pečné,“ poznamenal mladý muž, kte-
rý tudy šel o chvíli později. Tito i další 
lidé by mohli mít v blízké budoucnos-
ti čím dál více důvodů hodnotit pro-
cházky po luhačovických chodnících 
jen jako příjemné, po jakých by člo-
věk neměl důvod na stav pěších ko-
munikací si stěžovat. Postoj vedení 
města tomu alespoň nasvědčuje. 

Nikola Synek
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Nový starosta Luhačovic: Optimista, co má rád výzvy a běžel i maraton 
S  novým starostou Luhačovic 

Marianem Ležákem jsme se sešli 
k rozhovoru jen 5 dní po tom, co 
byl na ustavujícím zasedání za-
stupitelstva 1. 11. do funkce zvo-
len. Nejprve jsem se tedy zeptal: 
Jaké byly první pocity po zvole-
ní?

Já jsem typově optimista, a  tak 
jsem stejně optimisticky bral i celé 
ustavující zastupitelstvo. Celkově 
musím říct, že z  toho mám dobrý 
dojem. I po jednání jsme se společ-
ně s dalšími zastupiteli znovu setka-
li a pohovořili. Vnímám to tak, že se 
skutečně bude dařit mezi všemi na-
stavit vzájemnou laťku komunikace 
s odbouráním slov „opozice“ a „ko-
alice“. A  že to bude skutečně hlav-
ně o  spolupráci zaměřené na roz-
voj města.

Přece jen, člověk si i  přes ko-
aliční dohodu nemůže být zcela 
jist, jestli ho na 1. zasedání oprav-
du zvolí. Připouštěl jste si pochy-
by?

Nic takového se mi hlavou neho-
nilo a  taky pak vše proběhlo v po-
klidném duchu. Navíc mám dobré 
ohlasy i od dalších zastupitelů, kteří 
nejdou přímo do koalice, že se i tak 
těší, co společně pro město udělá-
me.

Vnímal jste v  moment zvolení 
přece jen nějakou tíhu nové od-
povědnosti? Vždyť před volbami 
jste s tím postem asi příliš nepo-
čítal, ne? 

Když jsme jako PRO Luhačovi-
ce šli do voleb, chtěli jsme hlavně 
být součástí týmu, který se na dlou-
hodobém rozvoji města bude pak 
podílet. A  to nejen pokud získáme 
místa v radě, ale třeba „jen“ v zastu-
pitelstvu. Když jsme volby vyhráli, 
brali jsme to jako signál od lidí, že 
co jsme deklarovali v programu, je 
opravdu dobré prosazovat a je nut-
né za tím aktivně jít a zasadit se o to 
vlastními silami. 

Volby jste vyhráli jen velmi 
těsně a  mohla vzniknout i  řada 
jiných koalic, třeba i bez vítězné 
strany. Když se tu ctí pravidlo, že 
kdo vyhrál volby, bude mít sku-
tečně hlavní slovo, je to pro Lu-
hačovice hezká vizitka, ne?

To máte pravdu. V okolních měs-
tech to tak často nebylo, v  jedná-
ních tam byly i  změny na poslední 
chvíli. Seriózní přístup jednotlivých 
partají u nás mě velmi příjemně pře-
kvapil a Luhačovice jsou tak vzoro-
vým příkladem, jak by to mohlo fun-
govat i jinde. 

Nejzásadnější téma Vaší stra-
ny, ale i dalších místních uskupe-
ní, je revitalizace sídlišť. V  pro-
gramu PRO Luhačovice toho 
bylo hodně, od zajištění, aby ob-
zor nad Luhačovicemi nehyzdi-
ly stožáry velmi vysokého napě-
tí (VVN), po rychlý přesun DDM 
a  ZUŠ, dostavbu pavilonu ZŠ… 
Uskutečnění plánů je ale často 
i otázka peněz, třeba takový par-
kovací dům… Bude na to? 

Například způsob vedení VVN je 
hlavně o  vyjednávání a  snaze na-
lezení shody. Třeba u  parkovacího 
domu jsme zas deklarovali, že za 
toto volební období chceme zatím 
stihnout zpracovat projektovou do-
kumentaci (PD). V revitalizace sídlišť 
chceme pokračovat v tom, co se na-
stavilo za minulé městské rady. To 
je, že vydáme PD na jedno sídliště, 
zahájíme už i  fyzicky jeho obnovu 
a  souběžně připravíme PD na dal-
ší sídliště, což bude mít přesah i do 
dalšího volebního období. Všechny 
cíle chceme upřesňovat a  komuni-
kovat je s občany, podobně jako se 
například dělo při představení stu-
dií revitalizace sídlišť. 

Tu komunikaci s  veřejností 
chcete zintenzivnit, že? 

Určitě. Přemýšlíme, jakou podo-
bou to přesně bude. Určitě bude 
právě více podobných setkání s ob-
čany ke konkrétním tématům, což 
se u  sídlišť osvědčilo. Zapracovala 
se řada připomínek veřejnosti. Stu-
die parkovacího domu bude jistě 
podobně zajímavým tématem pro 
veřejné setkání, kde se lidé budou 
moci vyjádřit. 

Co další témata pro veřejné de-
baty?

Třeba zmíněné vedení drátů 
VVN. Jde o  to, jak to udělat a  vy-
komunikovat, abychom nezničili 
vzhled krajiny, ale zároveň praco-
vali v symbióze se Zlínským krajem. 
Ten potřebuje, aby bylo bezproblé-
mové zajištění dodávek elektřiny 
do všech koutů regionu.

Jak byste si představoval Luha-
čovice za 4 roky, až Vám funkční 
období skončí? Co lidé ve městě 
na první pohled uvidí? 

Hlavně chci, aby to bylo vidět na 
opravených chodnících, chodníč-
cích, mostcích, cestách a celkově in-
frastruktuře i  dál od centra města. 
Příští týden máme setkání ohledně 
možných dotačních titulů, které by 
mohly obnově pomoci. A  to nejen 
v rámci chystané revitalizace sídlišť. 
Chceme komunikace opravit i v mís-
tech, které jsme přímo nezmiňovali 
ve volebním programu. 

Osobně jste v komunální poli-
tice od r. 2010. To je pro staros-
tu asi velká výhoda, mít zkuše-
nost ze zastupitelstva i  z práce 
radního? 

Je pravda, že jako řada lidí zven-
čí, co nebyli zastupiteli, jsem při 
vstupu do politiky myslel, že vše 
může jít rychleji a snadněji. Až po-
stupem času člověk pozná všechna 
svazující pravidla a zjistí, že řešení 
problémů kvůli nim často spočívá 
v trpělivé práci a v komunikaci. Po-
kud máte nějaký cíl, nestačí jen ho 
prezentovat za sebe, ale potřebu-
jete i podporu dalších zastupitelů. 
Nejen aby tu věc prohlasovali, ale 
aby ji stejně vnímali a  stejně pro-
blematiku chtěli uchopit. A město 
posunout dál. Aby neřešili, z které 
jsou strany, ale co bude rozhodnu-
tí znamenat pro město.

Věříte, že se bariéry mezi opo-
zicí a koalicí opravdu dají odbou-
rat, jak jste zmínil během svého 
prvního projevu k zastupitelům? 

Pevně tomu věřím. Aktuální za-
stupitelstvo vnímám jako skupi-
nu lidí, kteří chtějí vzájemně spolu-
pracovat a  být konstruktivní. Mám 
i  odezvu od zastupitelů, kteří se 
mohou brát jako opozice, ale chtějí 
hlavně spolupráci napříč stranami.

Město má nového starostu, ale 
všichni Vás třeba tolik neznají. 
Do čela města přecházíte z funk-
ce ředitele v nadnárodní firmě. To 
je developerská společnost, že?

Je developerská, ale zabývá se 
kromě nově budovaných staveb 
také obnovou starých nemovitostí. 
Ty se snažíme opravit a dát jim no-
vou funkčnost, což bylo právě mé 
zaměření.

Takovou přeměnu staršího 
domu na komerční a kancelářské 
prostory jste realizovali v Brně?

Ano, třeba v  centru Brna nebo 
další projekt byl v  centru Vyško-
va. Je to krásný příměr k mé prá-
ci starosty. Jako jsem pracoval na 
rozvoji staveb s  historií a  svým 
kouzlem, tak i naše město má své 
kouzlo, ale potřebuje také po-
stupně někam posouvat a  jeho 
části obnovovat. 

Na zastupitelstvu se někteří 
lidé divili, že jste se nechal zvolit 
zatím jako neuvolněný starosta, 
přitom vysvětlení je prosté a  na 
radnici se intenzivně pohybujete 
a pracujete. Můžete to osvětlit?

S  ohledem na výsledky voleb 
jsem řekl, že na sebe chci vzít 
odpovědnost ujmout se funk-
ce starosty. Tím pádem jsem ale 
deklaroval, že ještě krátký čas 
potřebuji na to, abych seriózně 
ukončil své povinnosti a  vztahy 
se současným zaměstnavatelem. 
Firmu musím předat, přitom se 

ale souběžně snažím na radnici 
pracovat a  trávím zde v  podsta-
tě řadu hodin. 

Takže by se to nemělo nijak ne-
gativně odrazit na řízení města?

Snažím se městu dát všechen 
potřebný čas. Třeba dnes jsme 
měli hned několik jednání. Pro-
šli jsme si město, bavil jsem se se 
zaměstnanci radnice, řešily se růz-
né problémy. Už jsme se také se-
tkali i  s novým vedením Pozlovic, 
protože s nimi sousedíme a bude-
me spolupracovat. S  ohledem na 
to, že tu pracovně opravdu trá-
vím dost času, a to i večer, je hlav-
ním cílem plnit povinnosti stejně, 
jako bych byl starosta uvolněný. 
Někdo by mohl ale namítnout, 
že teď nedávám práci pro město 
přec jen 100 %. Nechci proto za-
tím pobírat plnou mzdu, jako kdy-
bych byl už teď starosta pracující 
jako uvolněný do funkce. Na tako-
vémto transparentním řešení jsem 
trval. Navíc, já jsem do funkce ne-
šel kvůli penězům, finančně to pro 
mě vzhledem k  aktuální pracovní 
pozici nebylo zas až tak zajímavé. 
Hlavně ale mám město rád a chci 
ho posunout dál.  

Na zastupitelstvu jste vysvět-
lil, že ten přechodný čas by měl 
brzy skončit, pak se teprve od-
hlasuje, že kromě už teď fun-
gujícího uvolněného místosta-
rosty vznikne další takzvaně 
uvolněný post pro Vás. Do kdy 
to tedy potrvá?

Počítám, že jako uvolněný sta-
rosta začnu pracovat během prv-
ního kvartálu příštího roku, a  to 
co nejdříve, pokud možno už bě-
hem ledna. 

Na vedení města spolupracu-
jete s  místostarostou Jiřím Šůst-
kem, který má naprostý přehled 
o tom, co město vlastní a v jakém 
je to stavu. Než byl uvolněn do 
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funkce místostarosty, řadu let to-
tiž působil jako vedoucí Odboru 
správy majetku MÚ Luhačovice. 
To se asi hodí, že?

S  tím naprosto souhlasím. Pan 
Šůstek má velké zkušenosti se sa-
mosprávou i  vnitřním chodem 
města, ať už z úhlu pohledu úřa-
du, či celého města. A  já kvituji 
velmi s povděkem, že mám vedle 
sebe člověka, který díky tomu 
může být rozvoji města velice ná-
pomocen.

Rozdělili jste si už nějak kom-
petence? Které oblasti bude 
kdo z vás mít na starost?

Já bych primárně řešil oblast 
vnějších vztahů, strategii města, 
finance, kulturu, cestovní ruch, 
komunikaci s  médii, územní roz-
voj, dopravu, bezpečnost a krizo-
vé řízení a životní prostředí. 

Co tedy bude naopak v kom-
petencích místostarosty?

Je to oblast veřejné správy, 
vnitřních vztahů a  legislativy, 
majetek a investice, sociální sféra 
a  její další návaznosti. Ještě jsem 
nemluvil o školství, které by spa-
dalo pod starostu. 

Znovu se vrátím k Vaší dosa-
vadní profesní dráze. Jste in-
ženýr, studoval jste na Fakul-
tě managementu a  ekonomiky 
zlínské Univerzity T. Bati. Pů-
sobil jste pak kromě místa v de-
veloperské firmě předtím třeba 
jako ředitel hotelu u  Luhačo-
vické přehrady, že?

Nejprve jsem dělal v gastrono-
mii, pak jsem pracoval jako ředi-
tel hotelu. Po určité době jsem si 
chtěl ale rozšířit zkušenosti, tak 
jsem se zapojil do práce na pro-
jektu v centru Zlína. 

To byla společnost, která 
přebudovává baťovský tovární 
areál. Co bylo pak?

Pak jsem přešel na post finanč-
ního ředitele, ale protože jsem 
tam nenacházel takovou mož-
nost kreativity, přesunul jsem 
se do developerské firmy. Záro-
veň jsem ale začal být už aktivní 
v práci pro město jako neuvolně-
ný radní. 

Jste původně z  Luhačovic, 
máte tu kořeny?

Moje maminka pochází z  Lu-
hačovic. Byl jsem vychováván 
vždy v  duchu, že je to opravdu 
krásné město a  nechtěl jsem žít 
pak nikde jinde než tu. Chodil 
jsem do Luhačovic na základní 
školu, pak jsem dělal hotelovou 
školu ve Zlíně. Luhačovice jsou 
plné hotelů, tak to bylo logické. 
Poté následovalo ekonomické 
vzdělání na univerzitě.

Co považujete za nejtěžší úkol, 
který Vás teď čeká?

Určitě rekonstrukce infrastruk-
tury ve městě. Chtěl bych se taky 
intenzivně zaměřit na jedná-
ní s  potomky Serényiů, rodinou 
Thienen, které se v  restituci vrací 
rozsáhlý majetek. Určitě se budu 
věnovat také řešení kamionové 
dopravy, která nás tu léta trápí. 

Také chci najít řešení, jak zamezit 
snižování počtu občanů města. 

Jak právě k  tomu chcete při-
spět?

Rád bych, abychom podpořili 
více individuální výstavbu domů, 
přizpůsobili tomu územní plán, 
musí se obrátit ten trend a  lidé 
sem musejí mít chuť přicházet. 
A  jde taky o  to, aby místní mladí 
lidé chtěli zůstat tady v Luhačovi-
cích, budovat si tu domov, zaklá-
dat rodiny. 

Zmínil jste vztahy s  rodinou 
Thienen, které se vrací řada 
majetku právě v  Luhačovicích. 
To přinese městu ještě asi řadu 
komplikací, ne?

Na to, jak přesně se to dotkne 
třeba investic města v  souvislos-
ti s  některými pozemky, které se 
navracejí, zatím nedokáži odpo-
vědět. Do těch jednání teprve 
v  nejbližších dnech půjdeme a  já 
si musím udělat ucelený obrázek. 
Nejprve chci navázat přátelské 
vztahy s  restituenty a  pak teprve 
budeme řešit konkrétní věci sou-
visející s rozvojem města. 

Co před časem pošramoce-
né vztahy s  Lázněmi Luhačovi-
ce? Je s nimi sice dohoda, která 
však znamená pro město znač-
né výdaje na jejich veřejný are-
ál. Smlouva je ale také časově 
omezená, a je proto otázka, zda 
město či Lázně nebudou chtít 
brzy její revizi a situace zase ne-
vygraduje. Jak to vidíte? 

Ta smlouva, která byla odsou-
hlasena minulým zastupitelstvem 
a  podepsána vedením města 
a  Lázní, řeší i  celé období násle-
dujících čtyř let. Já do ní nechci 
nějak vstupovat, protože většina 
zastupitelstva s  ní souhlasila, ně-
jak se vyjádřila. Já na to mám svůj 
názor, ale nechci to teď rozhodně 
měnit. Pouze pokud by se staly vý-
razné legislativní změny, byl by to 
podnět zasednout znovu k jedna-
címu stolu. Jinak to ale beru tak, 
že byla uzavřena dohoda, kterou 
respektuji. 

Spousta zastupitelů působí 
v  tomto orgánu města jako no-
váčci. Jak rychle myslíte, že se 
sžijí s novými úkoly a celým sys-
témem fungování zastupitel-
stva?

Za prvních pár zasedání pocho-
pí celý princip. Máme tu sice řadu 
nových zastupitelů, ale je jich tu 
několik také už zkušených, kteří 
jim rádi poradí, nasměrují je, vy-
světlí vše. Přece tu sedí vedle sebe! 
Věřím, že se do obrazu dostanou 
všichni brzo. 

Vy sám, když jste v roce 2010 
poprvé kandidoval, bylo to za 
TOP 09. Proč jste se letos roz-
hodl do voleb jít s dalšími lidmi 
jako uskupení PRO Luhačovice? 

Když jsme se spolu s dalšími lid-
mi původně rozhodli, že chceme 
aktivně dělat něco pro naše měs-
to, nebyla taková možnost zalo-
žit snadno hnutí jako Pro Luhačo-
vice. „Topka“ byla nové uskupení 

na pravé části politického spek-
tra, a  to mi bylo sympatické. Tak 
jsme tu založili její buňku a snaži-
li se ji pak udržet a  pracovat pod 
touto hlavičkou. Ale vzhledem 
k  tomu, že komunální politika na 
úrovni malého města není o stra-
nách, spíše o  lidech a  o progra-
mu, ukázalo se později jako lepší 
řešení vytvořit pro volby opravdu 
ryze místní uskupení. Já navíc ni-
kdy neměl ambice věnovat se po-
litice nad úroveň Luhačovic, tak-
že to bylo nějaké logické vyústění. 

Na zasedání zastupitelů, kte-
ré je veřejné, tu ale nechodí ob-
vykle příliš běžných občanů. 
Myslíte, že se s  novou garnitu-
rou zájem občanů zvýší?

Byl bych rád, pokud by lidé ve 
větším počtu na zasedání přišli. 
Snaha otevřít se lidem tu urči-
tě bude. Když právě nezamíří na 
zastupitelstvo, doufám, že je za-
ujmou aspoň avizované veřejné 
debaty.  Informace mohou zís-
kat ale jistě i  návštěvou zastupi-
telstva, kde je také možnost pří-
mého dialogu. 

Ani starosta není živ jen prací, 
k  životu patří určitě rodina. Vy 
jste ženatý a máte dvě už doce-
la odrostlé dcery, že?

Ano, obě teď slavily narozeniny, 
starší je 21, mladší má 15 let. Mlad-
ší je v posledním ročníku Základní 
školy Luhačovice, starší už studuje 
na univerzitě ve Zlíně. 

Říkává se malé děti – malé 
starosti, velké děti – velké sta-
rosti. Mně už dcery také odrůs-
tají, takže vím, že to nemusí být 
vždy jednoduché…

Naštěstí musím konstatovat, že 
celá má rodina je mi velkou opo-
rou, a co se týká dcer, je to ta nej-
větší radost, kterou mám. Zatím 
mě ani jednou nezklamaly a  zdá 
se mi tak, že starostí nepřibývá, 
naopak mi čím dál více pomáhají. 

Vaše žena pracuje tuším jako 
fyzioterapeutka?

Ano, je to práce v  oblasti well-
nessu, pracuje jako masérka. Celý 
život zasvětila oboru relaxačních 
služeb, baví ji to a naplňuje. 

Vy jste takovým prototypem 
dnešního moderního úspěšné-
ho muže mladšího středního 
věku – máte zajímavě vybudo-
vanou kariéru, nosíte dnes tolik 
oblíbený plnovous, nechybí ani 
tetování a také běháte, dokonce 
maraton, ne?

Ano. Mám rád výzvy. K marato-
nu mě přemluvili v pracovním ko-
lektivu a  opravdu jsem ho absol-
voval. Myslel jsem si, že tu svou 
účast budu ještě dlouho a  těž-
ce vstřebávat, ale naopak mě to 
nadchlo. Stejně jako třeba cyk-
listické závody, kterých jsem se 
účastnil. Mám rád běhání i  kolo, 
ale také procházky. To vše mě baví 
a je právě skvělé, že se tu v Luha-
čovicích dá těmto aktivitám dobře 
věnovat. Máme tu krásné prostře-
dí, okolí. Ale také rád cestuji po 
republice a  po světě, rád mám 

i  poznávání různých exotických 
míst. Tyto věci mě naplňují a  vě-
nuji jim svůj volný čas. 

Mluvil jste o kráse Luhačovic, 
čím sem ale ještě více nalákat 
potenciální návštěvníky?

Máme krásné zázemí pro pa-
sivní turistiku, historické stavby, 
spoustu kaváren, lze tu korzo-
vat, ale také je tu úžasná příroda. 
Tedy ideální pro pěší turistiku, 
cykloturistiku. Ta má obrovský 
potenciál. Až se podaří udělat 
hustší síť cyklostezek, především 
propojit chybějící úseky směrem 
na Uherský Brod, přinese to ur-
čitě hodně nových návštěvníků. 
Jde o  to, abychom dokázali k  té 
především starší klientele, která 
sem jezdí za lázeňskými proce-
durami, co nejvíce díky nabídce 
dalších aktivit přitáhnout i  rodi-
ny a střední generaci. 

A co dále?
Dokázal bych si tu třeba před-

stavit podporu investora za 
účelem vzniku golfového hřiš-
tě, které by přitáhlo další turis-
ty, a navíc znamenalo díky tomu 
větší zisky z  daní pro město. Já 
jsem jako manažer zastáncem 
toho přístupu, aby se hodně in-
vestovalo, a  rostl tak zisk a  tím 
i  možnosti dalšího rozvoje. Ne-
mám tolik rád druhý přístup, kdy 
se jen snižují výdaje, aby byl lep-
ší ekonomický výsledek. 

Tento pohled asi souvisí s tím, 
že na vše nahlížíte pozitivně. 
Ale přece jen úkolů je řada a tlak 
na starostu bývá velký…

To bývá. Já ale naopak jsem za 
něj rád, protože mě to hned nutí ty 
věci řešit. Navíc jsem dost obrně-
ný, protože průprava z mých před-
chozích působení je velmi dobrá. 

Avizovali jste jako koalice, že 
vznikne programové prohláše-
ní městské rady. Je už na světě?

Ano, už vzniklo. Chceme ho ale 
představit nejdříve na zastupitel-
stvu a pak teprve zmedializovat. 

Čtyři roky utečou jako voda 
a  pak se zase bude volit nové 
zastupitelstvo a starosta. Jak by 
to tu po Vašem funkčním obdo-
bí mělo vypadat, abyste byl sám 
s  výsledkem spokojen? 

Budu rád, pokud se podaří na-
plnit to, že město bude sprave-
né, čisté, lidé tu budou šťastní a já 
budu pak moct předat i  další na-
chystané projekty svému nástup-
ci, aby se pokračovalo v tom kon-
ceptu rozvoje s  dlouhodobým 
přesahem. Pokud rozděláme revi-
talizace sídlišť a  někdo pak na to 
naváže a dokončí je, budu spoko-
jený. Nebo pokud pak uvidím, že 
za nás byly vyznačené nové stezky 
pro cykloturistiku. Když potkám 
lidi a řeknou mi, že se jim tu dobře 
žije a že slíbené body programu se 
nám podařilo naplnit. Toho bych 
chtěl dosáhnout. Že se lidem budu 
moci podívat do očí a říct si: „Něco 
jsme dokázali!“ 

Nikola Synek
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SpOLEČNOST

Vzpomínky

NAROZeNí 
Tobiáš Ruman
Leona Mikuličková
Rodičům srdečně blahopřejeme.

ÚMRTí
Marie Kročová 95 let
Marie Majzlíková 96 let
Jarmila Zábojníková 90 let
Josef Hrbáček 76 let
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 8. 12. 2018 uplyne již 10 let od smrti mého tatínka 
pana MILANA NARDELLI, 
na kterého s láskou vzpomínám. 
Děkuji všem, kdo ho znali, za tichou vzpomínku. 
Dcera Barbara

Dne 1. 12. 2018 uplyne 15 let od smrti mého manžela
pana MILANA HANOUSKA. 
S láskou vzpomíná celá rodina. 
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 29. 10. by se dožil 60 let a dne 12. 12. uplyne 6 let, kdy nás náhle 
opustil 
pan JIŘÍ SEMELA.
Stále vzpomínáme
manželka, matka, děti a sestry.

Dne 3. 12. 2018 uplyne 40 let od chvíle, kdy nás navždy opustil náš tatínek, 
dědeček a pradědeček
pan LADISLAV PERUTKA.
S láskou vzpomínají dcera Bohumila a synové Ladislav a Zdeněk s rodinami.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Dne 9. 12. 2018 uplyne 30 let od bolestného a nečekaného odchodu mého 
manžela a našeho tatínka
pana JAROSLAVA JURÍKA.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 31. 12. 2018 uplyne již 9 let, kdy nás opustila naše maminka a babička 
paní Jarmila SKOVAJSOVÁ z Biskupic.
Stále vzpomínají dcery Jarmila a Hana s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 17. 12. 2018 by oslavil své 80. narozeniny náš tatínek a dědeček 
pan MIROSLAV SLOVÁK.
S láskou stále vzpomínají dcery Miroslava, Markéta a syn Pavel s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

V roce 2018 uplynulo již 30 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný, tolik 
starostlivý tatínek, dědeček, pradědeček
pan OTO ŠARATA.
Zároveň vzpomeneme 7 let od úmrtí naší milované maminky, babičky, 
prababičky
paní MARIE ŠARATOVÉ.
Děkujeme za vše, za život, ve kterém ani chvíli nežili zbytečně, za život, 
z něhož rozdávali, co měli. 
Za tichou vzpomínku všem, kdo jste je znali a měli rádi, děkují dcera Marie 
KOBYLKOVÁ 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

Vzpomínka 
U  příležitosti 100letého výro-

čí vzniku Československé republiky 
se v neděli 28. října 2018 sešli členo-
vé Sboru dobrovolných hasičů z Lu-
hačovic na místním hřbitově, aby 
uctili vzpomínkou památku pad-
lých mužů z Luhačovic, kteří bojovali 
v první světové válce, která po skon-
čení napomohla ke vzniku samostat-
ného Československa.

Položili symbolicky věnec za 
všechny padlé luhačovické rodáky 
k pomníku jednoho z nich.

Touto akcí jsme chtěli vyjádřit díky 
všem 58 občanům Luhačovic, kteří 
odešli do války od svých rodin, prá-
ce, přátel a nemohli se již radovat ze 
svobody a nového uspořádání státu. 
Někteří byli zakládajícími členy Sbo-
ru dobrovolných hasičů v roce 1891.

Bratři hasiči a  také jejich synové 
byli povoláni do války, kde položili 
své životy.

Starosta sboru bratr Obadal osob-
ně navštívil archivy v Praze, Klečův-
ce a Uherském Hradišti. Podařilo se 
mu objevit jejich jména, která uvá-
díme na konci článku. Pamětníci již 
mezi námi nežijí, ale možná jejich 
potomci si vzpomenou. Pokud jsme 

na některé z  nich zapomněli nebo 
v archivech nenašli, omlouváme se.

Seznam padlých z  Luhačovic 
v první světové válce

Bartončík František (1896), Bartoš 
Rudolf (1897), Bublák Josef (1890), 
Daniel Herman (1896), Demel Anto-
nín (1892), Doležel Emanuel (1884), 
Dostálek Alois (1896), Gergela Jan 
(1898), Gergela Josef (1889), Janča 
Alois (1886), Janíček Josef (1896), Ja-
ník František (1874), Janik  František 

(1875), Janík Vladimír (1881), Jelínek 
Rudolf (1874), Juřík František (1878), 
Kadlčík František (1890), Kadleček 
František (1890), Kolařík Jan (1895), 
Kolařík Josef (1874), Konečný Antonín 
(1888), Konečný Josef (1897), Konečný 
Josef (1872), Konečný Jan (1872), Ko-
nečný Jasy (1872), Konečný Vincenc 
(1895), Kovařík Josef (1870), Kova-
řík Josef (1866), Löw Viktor (1893), Má-
čala Alois (1892), Malaník Alois (1897), 
Matuška František (1892), Mikulec 
František (1880), Mikulec Josef (1891), 

Novosad Jan (1890), Obadal Alois 
(1891), Obadal František (1892), Paj-
gr Alois (1883), Pospíšil Čeněk (1894), 
Semela Antonín (1894), Semela Jan 
(1891), Semela Josef (1887), Semela 
Josef (1893), Semela Josef (1894), Se-
mela Josef (1880), Semela Leopold 
(1881), Slovák František (1896), Še-
bestík Jindřich (1885), Tomala Josef 
(1894), Útrata Josef (1892), Valášek An-
tonín (1893), Valášek Jan (1877), Valá-
šek Jan (1887), Vaškůj Jan (1891), Wer-
ner František (1881), Zicha František 
(1884), Zicha Otakar (1895), Zicha Jo-
sef (1894).

(Tento seznam byl sestaven z do-
stupných údajů v kronikách a vojen-
ských archivech, je možné, že naši 
pozorní čtenáři, pamětníci, příbuzní 
padlých v  něm najdou některé ne-
srovnalosti. Budeme rádi, když nám 
je sdělíte na adresu redakce a my in-
formace předáme panu Obadalovi, 
který tento seznam padlých v  první 
světové válce sestavil.)

Čest jejich památce.

Za SDH  Bc. Alois Obadal, starosta,  
Eva Fialová, hospodářka
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Fotbalisté Luhačovic uzavřeli podzimní část sezony. Áčko i Béčko na medailových 
příčkách

Venkovními zápasy uzavřely 
o  prvním listopadovém víkendu 
podzimní část sezony A-tým i Béčko 
FK Luhačovice. Více se dařilo Áčku, 
ale díky dobrým výkonům v  celé 
podzimní části si drží skvělá místa 
v tabulce svých soutěží A-tým i zá-
loha Luhačovic. 

Nejprve se v sobotu 3. listopadu 
v rámci dohrávky prvního kola Kraj-
ské přeboru Áčko Luhačovic utka-
lo s  Morkovicemi. Luhačovicím se 
podařilo na soupeřově hřišti zvítě-
zit poměrem 0:3, když za lázeňské 
město skóroval nejprve v 11. minu-
tě Bernátek. Další trefu zavěsil do 
sítě domácích v  35. minutě Ondřej 
Červenka a v druhém poločase pak 
třetí gól vstřelil koncem utkání v 83. 
minutě Jelínek.

Po odehrání všech zápasů pod-
zimní části tak Áčko drží v tabulce 
přeboru 3. místo s  29 body. Dru-
hé jsou jen o  bod lepší Skaštice. 
O  bod před nimi je pak po podzi-
mu vedoucí Brumov, který tedy na-
sbíral v dosavadním průběhu sou-
těže 31 bodů.

O den později se pak utkali rov-
něž v Morkovicích v rámci 1. B tří-
dy (skupiny C) zálohy Morkovic 
a Luhačovic.

Luhačovický B-tým ovšem ne-
dokázal napodobit úspěch Áčka. 
Soupeř jim dvěma trefami v  úvod-
ním poločase utekl, ovšem hráči 
Luhačovic se nevzdávali. Dokázali 
se soupeři vyrovnat. Skóre na góly 
bohatého zápasu se tak při běž-
né hře na hřišti vyšplhalo až na 4:4 

a nakonec o vítězi rozhodl až penal-
tový rozstřel. Ten vyšel lépe domá-
cím Morkovicím B, které tak zvítě-
zily celkově 5:4 na pokutové kopy. 
(Penaltový rozstřel vyhrály Morko-
vice 4:1.)

I  přes to, že poslední utkání ne-
skončilo pro Luhačovické ideálně, 
drží si po podzimu Béčko lázeň-
ského města v  rámci soutěže krás-
nou druhou příčku s 28 body. V ta-
bulce je Luhačovicím v patách třetí 
Uherský Ostroh, který má jen o bod 
méně. Soutěži zatím dominují Ne-
dakonice s 31 body.

Medailové příčky se ale netýkají 
jen dospělých fotbalistů lázeňského 
města, ale i dorostu. 

Mladí fotbalisté Luhačovic, 
hrající krajskou soutěž dorostu, 

skupinu A., se v  rámci tabulky 
totiž vyšvihli dokonce na 1. příč-
ku a stali se tak půlmistry sezony. 

V  posledním zápase se jim 
doma podařilo porazit Kelč po-
měrem 3:1, když za Luhačovice 
skórovali Máčala, Hruboš a Rieči-
čiar. V tabulce má tak dorost Lu-
hačovic i  díky tomuto vítězství 
slušný náskok s  36 body, když 
ze 13 zápasů byla jen jedna pro-
hra a v ostatních se podařilo do-
rosteneckému týmu lázeňského 
města zvítězit. Druhé za Luha-
čovicemi jsou se sedmibodovou 
ztrátou Kateřinice, následované 
Fryštákem, který má ještě o  dva 
body méně. 

Nikola Synek

Proti slovenskému soupeři se kuželkářům dařilo 
Luhačovičtí příznivci kuželek 

měli 10. 11. naposled v tomto roce 
možnost zajít doma fandit na in-
terligové utkání proti některému 
ze slovenských soupeřů. V rámci 9. 
kola soutěže se na drahách SC Ra-
dostova domácí kuželkáři střetli 
s týmem KK Tatran Sučany. A dařilo 
se. Zápas Luhačovice rozehrávaly 

s dvojicí Jiří Mrlík, Tomáš Juřík. Pro-
ti nim se postavili Vereš a  Čech. 
Mrlík svého soupeře na třech dra-
hách jasně přehrál a dosáhl nejvyš-
šího výkonu v utkání, když porazil 
618 kuželek. Méně zkušenému Ju-
říkovi se tolik nedařilo, a tak získal 
bod soupeř. Pro Slováky to byl ale 
bod jediný. Další duely byly totiž 

v  režii našich hráčů. Martin Vaněk 
i Filip Lekeš si se svými soupeři leh-
ce poradili a bodovali. Přestože zá-
věr souboje posledních dvojic byl 
dramatický, Michal Markus i Rosti-
slav Gorecký nakonec své soupeře 
také překonali. Utkání tak Luhačo-
vice vyhrály 7:1, na poražené kužel-
ky 3502 ku 3357. Po devátém kole 

držely Luhačovice v tabulce 6. příč-
ku s 10 body, z českých týmů jsme 
byli zatím třetí. Soutěž vede Pod-
brezová (18 bodů), druhá je Trstená 
Starek (16) a třetí Česká Třebová se 
13 body. Stejně má i TJ Slavoj Veľký 
Šariš, o bod méně páté Rokycany. 

 
Nikola Synek

Florbalisté DDM úspěšně absolvovali dva turnaje 
Dva turnaje v  poslední době 

úspěšně odehráli florbalisté DDM 
Luhačovce. 

Celkem 8 týmů soupeřilo na akci 
florbalových elévů, kterou DDM 
pořádal o  podzimních prázdni-
nách. Ze dvou domácích týmů se 
dařilo lépe červenému družstvu, 
které se umístilo tzv. na bedně. 

Podařilo se mu vybojovat 2. mís-
to, když skončilo mezi týmy FBC 
Slovácko, a  to černým (1.) a  růžo-
vým (třetí). Žlutý tým domácích 
byl pak šestý. Turnaje se účastnila 
také družstva z Halenkovic, Bystři-
ce p. Hostýnem a Holešova.

Další podobnou sportovní 
akci uspořádal DDM Luhačovice  

11. listopadu.  Turnaje se účastni-
la 3 družstva starších žáků – do-
mácí družstvo a týmy DDM Astra 
Zlín a  FBC Slovácko. Luhačovic-
kým florbalistům se v  tomto tur-
naji podařilo zvítězit!

Nikola Synek

Galerie Elektra nabídla zajímavé výtvarné 
výstavy 

Spousta lidí v pátek 26. října na-
vštívila slavnostní zahájení výsta-
vy děl autora Jury Dratvy. Galerie 
Elektra tak byla početným publi-
kem zcela zaplněna. Zájem míst-
ních souvisel jistě i  s tím, že Dra-
tva má ve městě kořeny. V dětství 
v  Luhačovicích vyrůstal, ovšem 
později se odstěhoval a  už řadu 
let žije na severu Moravy. Potkal se 
po letech zase s  některými lidmi, 
které znal z dob mládí. Lidé moh-
li na vernisáži ale nejen obdivovat 
Dratvovy obrazy a  s autorem se 
osobně setkat. Příchozí tu potěši-
lo i hudební vystoupení Jana Kry-
la, bratra legendárního písničká-
ře Karla Kryla. Ostatně kromě své 
hudby zahrál na vernisáži Jan Kryl 
také píseň z  bratrova repertoáru. 
Na otevření výstavy zavítal, pro-
tože se s Dratvou dlouhá léta přá-
telí a  je také sběratelem jeho děl. 

S Krylem se pak lidé mohli setkat 
v MěDK Elektra o pár dnů pozdě-
ji i na recitálu spojeném s projek-
cí filmového dokumentu Bratříč-
ku, otevírej vrátka. Snímku o tom, 
jaké životní osudy provázely v ko-
munisty ovládaném Českosloven-
sku jejich rodinu po emigraci Kar-
la Kryla do zahraničí. Podzim ale 
nabídl také další zajímavou výsta-
vu v galerii Elektra, která se konala 
v první půli listopadu a byla věno-
vána ilustrační tvorbě významné-
ho českého výtvarníka 20. stole-
tí Jana Zrzavého (1890–1977). Na 
vernisáži se 3. 11. dokonce obje-
vil sám Zrzavý, zpodobněn ov-
šem ochotnickým hercem spolu-
pracujícím se společností, která 
se odkazu slavného malíře věnu-
je a vernisáž doplnila přednáškou 
o jeho díle.  

Nikola Synek

U kostela už nainstalovali nové sousoší 
Prostor u  luhačovického koste-

la už zdobí sousoší zobrazující sva-
tou rodinu.  Jeho autorem je akade-
mický umělec Marek Trizuljak, který 
se podílel již na výzdobě luhačovic-
kého kostela, a to reliéfem sv. rodi-
ny i křížovou cestou. Nové bronzové 
plastiky, zobrazující Ježíše v  chla-
peckém věku spolu se sv. Marií a sv. 

Josefem, byly umístěny za pomo-
ci těžké techniky v druhém listopa-
dovém týdnu. Slavnostní posvěce-
ní sousoší naplánovala farnost na  
30. prosince, který je slaven také 
jako svátek svaté Rodiny. 

Nikola Synek
FOTO: farnost Luhačovice
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ČLENOVÉ zaSTUpITELSTVa

Ing. Marian Ležák, starosta 42 let
Kontakt: starosta@mesto.luhacovice.cz, 
tel.: 577 197 420, 731 669 606

„V životě lze dokázat vše – i to, o čem si člověk myslí, že nelze.“
Typově optimista s pohodovou povahou. Od roku 1996 působil v ob-
lasti cestovního ruchu jako provozovatel restaurace, poté vedoucí 
gastronomického úseku a nakonec jako ředitel hotelu. V roce 2012 
se rozhodl načerpat zkušenosti v novém oboru a přijal pozici projek-
tového manažera na revitalizaci budov v areálu Baťových závodů ve 
Zlíně. Od roku 2015 si zkušenosti v rámci stejného oboru rozšiřoval 

na pozici ředitele u mezinárodní společnosti, která revitalizovala staré historické budovy jak v tu-
zemsku, tak i zahraničí. Je ženatý má 2 dcery (Melanie 21 let, Amálie 15 let). Manželka Jitka pracuje 
jako rehabilitační pracovnice. Je zakládajícím členem spolku Pro Luhačovice a v komunální politi-
ce se angažuje od roku 2010. Záliby: cestování,  sport a četba historické literatury. 
„Mé cíle zůstávají stejné, a to finančně stabilní město, které bude vnímáno jako moderní mís-
to pro žití, a to ve všech lokalitách, jak v centru, tak i okrajových částech. Nadále chci pokra-
čovat v podpoře rozvoje v oblasti volnočasových aktivit a kultury pro všechny generace.“  

Ing. Jiří Šůstek, místostarosta, 57 let
Kontakt: sustek@mesto.luhacovice.cz, 
tel.: 577 197 422

„Pracuj poctivě, protože plody tvé práce používají druzí, jako i ty 
používáš plody jejich práce.“
Od roku 1986 pracoval v hotelnictví, v letech 1990–1994 mís-
tostarosta města. Od roku 1995 do roku 2006 pracoval v ces-
tovní kanceláři zajišťující služební cesty, od roku 2006 vedoucí 
odboru správy majetku města Luhačovice. Ženatý, 4 děti. V ko-
munální politice od roku 1990 jako místostarosta, 1994–2006 

v zastupitelstvu města a ve finančním výboru města Luhačovice, 1994–1998 radní měs-
ta. Koníčky: vše o historii města, četba.
„Chtěl bych se zaměřit na podporu všech skupin obyvatel – od dětí a jejich vzdělávání, přes 
rodiny s dětmi až po seniory, podporu a rozvoj sociálních služeb, účelné zacházení s finanč-
ními prostředky města ve vztahu k finančním možnostem města, řešení dopravy ve městě 
včetně parkování, zlepšení kvality místních komunikací a chodníků.“

Mgr. Marek Nesázal, radní, 45 let
Kontakt: marek@nesazal.cz, tel.: 577 103 692

„Žít dobrý, radostný a čestný život. Až zestárnu a podívám se zpát-
ky, budu se moci radovat podruhé.“
Vystudoval právo na Univerzitě Karlově v  Praze a  po krátké 
právnické praxi zakládal v roce 1997 hotel Ogar v Pozlovicích, 
kde působil až do roku 2006. V roce 2009 spolu se svou ženou 
koupili chátrající budovu bývalé dětské léčebny Radun v Bílé 
čtvrti, kterou citlivě zrekonstruovali a obnovili noblesní hotel 
se slavnou prvorepublikovou tradicí. Snaží se zde do dnešní 

doby vracet prvorepublikové vize, tehdejší úslužnost, slušnost a poctivost. Jeho koníč-
kem je jeho práce, která ho všestranně naplňuje. Se svou ženou organizuje benefiční 
akce na podporu různých komunitních a sociálních projektů. Zpívá v pěveckém sboru, 
běhá se psem a lyžuje.
„Kandidoval jsem do zastupitelstva proto, že mám rád své město a chci se přímo zapojit do 
řešení problémů, které se mě jako občana přímo či nepřímo dotýkají. Chtěl bych se věnovat 
zejména problematice školství a sociální oblasti. Budu usilovat o to, aby město aktivně spo-
luvytvářelo maximálně svobodný prostor pro individuální veřejnou činnost občanů a více 
podporovalo komunitní aktivity a spolky kulturní, sportovní i společenské.“

Josef Michálek, radní, 41 let
Kontakt: tel.: +420 608 478 008

„S respektem, beze strachu…“
V letech 1999–2002 vedoucí Luhanky, luhačovické cestovní a infor-
mační agentury – Lázně Luhačovice, a. s., poté 2002–2007 vedou-
cí hotelu Pohoda – ZÁLESÍ, a. s., 2007 – nyní ředitel závodu Hotely 
– ZÁLESÍ, a. s., ženatý, manželka Mária, dcery Lejla a Lujza (2 roky). 
Ve volebním období 2014–2018 člen Zastupitelstva města Luhačo-
vice, člen finančního výboru.  Koníčky, zájmy: Rodina, práce, hudba, 
kultura obecně, cestování, četba, sport…

„Prioritou je práce na udržení prosperity Luhačovic a okolí a vytváření podmínek pro to, aby 
zde chtěly vyrůstat a žít naše děti.“ 

Robert Kolařík, radní 47 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 školu a ná-
sledně pracoval jako stavební technik v pozemním stavitelství. 
Po návratu ze základní vojenské služby zůstal v oboru a od roku 
1993 je zaměstnancem soukromé projekční kanceláře v Luha-
čovicích. Žije s  přítelkyní Monikou, Sebim, Maxem a  Pepíkem 
v jedné domácnosti. Za hnutí „NEZÁVISLÍ-Volba pro naše měs-

to“ kandiduje pravidelně od roku 2006, zastupitelem byl zvolen prvně v období 2014–
2018. Koníčky, zájmy: věnuje se především mládeži a dětem v oddíle házené. Rád si aktiv-
ně zasportuje, zajde do přírody, poslechne dobrou hudbu a posedí s přáteli.
„Především chci, aby moje činnost byla skutečně dobrou volbou pro naše město a občany 
Luhačovic.“

Přemysl Janík, radní, 40 let
Kontakt: premek.janik@seznam.cz

„Bohu ke cti, bližním ku pomoci a malosti navzdory.“

Od roku 2005 pracuje jako f iremní právník, od roku 2011 
pak působí jako vedoucí právního oddělení v  meziná-
rodní holdingové společnosti. Dále je aktivně činný i  v 
několika občanských sdruženích v  regionu. Je ženatý, 
manželka Eva v současné době na rodičovské dovolené, 
dvě dcery Anna Marie (9 let) a Barbora (2 roky). V zastu-

pitelstvu druhé volební období, politicky činný od roku 2008. Koníčky zájmy: 
Folklor a vše kolem lidové kultury zejména ve vztahu k Luhačovskému Zálesí, 
kde je aktivně činný v několika souborech v rámci Luhačovic a okolí. Dále pak 
je to regionální historie a místopis a turistika. V posledním době spektrum ak-
tivit rozšířil ještě o sadaření a včelaření, což je fantastická činnost.  
„Jako hlavní cíl jsem si stanovil podporu rozvoje komunikace v  rámci obce s  cí-
lem podpory oživení občanské společnosti spolu s podporou revitalizace a rozvo-
je využití veřejných prostor, jakož i  účelného doplnění veřejné infrastruktury pro 
tyto účely. Za nezbytné v tomto považuji dlouhodobý koncept rozvoje a údržby.“   

Mgr. Dalibor Liška, radní 39 let
Kontakt: dalibor.liska@gmail.com, +420 731 635 179

„Štěstí přeje připraveným.“

Do roku 2017 působil na obchodních a manažerských po-
zicích v  oblasti pivovarnictví a  potravinářství. V  průběhu 
pracovní kariéry si doplnil vysokoškolské vzdělání v obo-
ru management malého a středního podnikání se zaměře-
ním na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů. Aktuálně pro-
vozuje řemeslnou živnost pekařství a cukrářství. Je ženatý, 

manželka Irena, dvě děti (Adam a Marek). V komunální politice působí 8 let. Člen 
hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Koníčky, zájmy: badminton, koloběžka a fanou-
šek házené.
„Vstupuji do komunální politiky jako nová generace, člověk, který bere komunál-
ní politiku jako dobrou službu občanům našeho města. Radnice má být maximálně 
transparentní, otevřená a vstřícná.“

Ing. Marek Žmolík, 45 let
Kontakt: marek.zmolik@centrum.cz

„Doufej v nejlepší, ale buď připraven na nejhorší.“

Od roku 1997 programátor v oboru měření a regulace, od 
roku 2003 spolupráce se zahraniční firmu zabývající se vý-
robou průmyslových tiskáren, z toho posledních 7 let jako 
jednatel dceřiné společnosti. Nyní zpět na pozici progra-
mátora ve firmě Procont, s.r.o. Dvě děti, partnerka pracuje 
jako stavební projektantka. V  komunální politice poprvé. 

Koníčky, zájmy: cyklistika, mototuristika, fotografování.
„Mojí prioritou na radnici je revitalizace okrajových částí Luhačovic a omezení nadbytečné 
dopravy v centru města na míru nezbytně nutnou.“

Mgr. Lenka Semelová, DiS., 38 let
Kontakt: reditel@luhacovice.charita.cz, 
lenkasemelova@email.cz, tel.: +420 577 132 355

 „Per aspera ad astra.“ Trnitou cestou ke hvězdám. Vergilius

Narodila se ve Znojmě a žila v Hranicích na Moravě, vystudo-
vala VOŠ CARITAS a CMTF Univerzity Palackého v Olomouci 
a FHPV Prešovské univerzity. Pracovala jako terénní sociální 
pracovnice, od roku 2004 je ředitelkou Charity Luhačovice. 
Vdaná, má 3 děti, syna Vojtu (12), dceru Aničku (5) a Terezii 

(7 měsíců). Manžel pracuje jako elektro-projektant.
V komunální politice je od roku 2014, v letech 2014 až 2017 členka finanční komise 
a finančního výboru.
Koníčky, zájmy: rodina, cestování a poznávání nových míst, knihy a její povolání.
„Budu se snažit podporovat především sociální oblast, a  to jak zlepšování života seniorů, 
tak rodin s dětmi. Jde mi především o rozvoj sociálních služeb a zlepšování občanské vyba-
venosti města.“

Mgr. Marcela Pazderová, 62 let
Kontakt: Marcela.Honajzrova@seznam.cz

„Nikdy se nevzdávej.“

Původním povoláním učitelka, od roku 1994 pracovala jako 
místostarostka v Luhačovicích, od roku 2000 jako úřednice 
Krajského úřadu Zlínského kraje v oblasti kultury a cestovní-
ho ruchu. Od roku 2015 v důchodu. Vdaná, dvě dospělé dce-
ry. V komunální politice od roku 1994. Koníčky, zájmy: ces-
tování, hudba, pěší turistika. 

„Chtěla bych zlepšit komunikaci i kvalitu komunikací, zvýšit zájem zastupitelů o potřeby 
seniorů a potřebných spoluobčanů, pro návštěvníky připravit více akcí a aktivit, které by 
je opakovaně lákaly do Luhačovic a okolí.“
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Tomáš Holub, 46 let
Kontakt: tel.: 774 950 155, tomasholub@jhbelektro.cz

„Lepší prohraná pravda nežli vítězná lež.“
Narozen v Luhačovicích. Povolání elektromechanik, od roku 
2005 jednatel firmy JHB-elektro, s. r. o. V letech 2007–2017 
provozovatel prodejny s elektromateriálem.
Ženatý, manželka Radmila, syn Radek (18) a  syn Miroslav 
(15). V zastupitelstvu poprvé. Koníčky, zájmy: včelaření, sa-
daření, chilli papričky, hudba a kuželky.
„Mojí prioritou na radnici je soudržnost všech členů zastupitelstva 

vůči občanům Luhačovic, Řetechova, Kladné Žilína a Polichna. Dále bych chtěl podpořit kul-
turní akce ke sblížení všech občanů Luhačovic a okolí.“

Radomil Kop, 62 let
Kontakt: radomil.kop@kr-zlinsky.cz

„Co tě nezabije, to tě posílí.“
Čtyřicet let pracoval v kultuře a cestovním ruchu. Nyní je za-
stupitel a předseda výboru pro kulturu a památky Zlínského 
kraje. Ženatý, čtyři dospělé děti.
„Mojí prioritou na radnici je chránit zájmy občanů a demokracii.“

Bc. Jana Malaníková, 51 let
Kontakt: reditel.msluhac@seznam.cz

„Směj se a svět se bude smát s tebou.“
Vystudovala střední pedagogickou školu a školský manage-
ment na vysoké škole. Od roku 1996 pracuje v mateřské ško-
le Luhačovice. Nejdříve jako učitelka, poté zástupkyně a od 
roku 2010 jako ředitelka mateřské školy. Rozvedená, 1 dcera. 
Koníčky, zájmy: vnučka Justýnka, sport, dobrá kniha.
„V komunální politice jsem prvním rokem a ráda bych vše, co zís-
kám, využila pro rozvoj města a spokojenost občanů.“

Mgr. Kamil Malota, 56 let
Kontakt: Kamil.Malota@seznam.cz

Učitel ZŠ Luhačovice. Učí na l. stupni a tělesnou výchovu. 2 
děti, syn Filip, dcera Kamila. Koníčky, zájmy: sport – tenis, 
kolo, kopaná,…, cestování, kultura.
„Na radnici bych se chtěl zaměřit na oblast výstavby a podporu 
volnočasových aktivit dětí a mládeže.“

Ing. Martin Plášek, 57 let 
Kontakt: plasek@renostav.info, tel.: 603 851 773 

„… hlavně zdraví a slunce v duši…“
Od roku 1989 jednatel stavební firmy Renostav Luhačo-
vice, 3 děti. V  komunální politice od roku 2003 za Nezá-
vislé. 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 lep-
ší hospodaření.“ 

JUDr. Jiří Zicha, Ph.D., 41 let
Kontakt: jiri.zicha@gmail.com, +420 777 132 784 

V  letech 2003–2011 pracoval na Ministerstvu životního pro-
středí v Praze. Od roku 2011 je zaměstnancem Univerzity To-
máše Bati ve Zlíně, kde vyučuje právní předměty a věnuje se 
vědecké a publikační činnosti. Současně působí jako konzul-
tant v mezinárodních projektech zaměřených na ochranu ži-
votního prostředí. Svobodný. Ve zdejší komunální politice je 
nováčkem z hlediska aktivního působení, nicméně ji jakožto 
rodilý Luhačovičan dlouhodobě se zájmem sleduje a  je při-

praven podělit se o své znalosti a zkušenosti získané nejen v ČR, ale i v zahraničí. Ko-
níčky, zájmy: sport, cestování a kultura.
„Mou snahou bude vykonávat úkoly zastupitele poctivě a  odpovědně a  přispět tím 
k transparentní a efektivní správě našeho města. Konkrétně se chci zaměřit na uplat-
ňování principů udržitelného rozvoje, s  ohledem na mé profesní zaměření zejména 
na jeho environmentální aspekty, jelikož Luhačovice vděčí za své výjimečné postave-
ní přírodním zdrojům, a měly by tedy o ně odpovídajícím způsobem pečovat. Společ-
ně s tím bych rád zlepšil informovanost občanů a motivoval je k zapojení do dění ve 
městě a jeho okolí.“        

Stanislav Duháň, 37 let 
Kontakt: stana@bifu.cz

„Žádný stres.“

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

Monika Slováková, 49 let
Kontakt: reditelkazusluhacovice@seznam.cz, tel.: 605 433 651  

„Víme, co jsme, ale nevíme, co můžeme být.“

30 let působí jako pedagožka ZUŠ Luhačovice, z toho de-
vátým rokem jako její ředitelka. Umělecké vzdělávání dětí 
je její prioritou. Manžel Milan, učitel dechových nástrojů 
v ZUŠ Luhačovice, syn Milan, vysokoškolský student apli-
kované informatiky. V komunální politice je poprvé. Koníč-
ky, zájmy: klasická kytara, hudba, četba, divadelní a balet-

ní představení, sport, turistika, cestování, termály.

„Mojí prioritou je podpora a rozvoj všeobecného vzdělání dětí – jak základního, tak i umělec-
kého. Podpora kultury ve městě. Pomoc při řešení problémů luhačovických seniorů.“ 

Ondřej Suchánek, 41 let
Kontakt: ondrej.suchanek@luhacovice.org

Majitel autoservisu od roku 2001.

Mgr. eva Tomalová, 53 let
Kontakt: ddm@ddmluhacovice.cz, tel.: 736 487 111

„Vždy dělej vše, jak nejlíp dovedeš.“

Původním povoláním učitelka MŠ, v  současné době ředi-
telka DDM Luhačovice. Manžel Petr, řezník-uzenář, dcera 
Petra (32 let), syn Honza (30 let). Od roku 2002 členka Za-
stupitelstva města Luhačovice. 2002–2006 členka finanč-
ního výboru, 2010–2014 členka rady města, 2014–2018 
členka kontrolního výboru. Koníčky, zájmy: rodina, přáte-

lé, fenky Aimie a Nessie, agility, kynologie, pěší turistika, četba a její povolání, při 
kterém se setkává s činorodými a kreativními lidmi a vytváří podmínky pro reali-
zaci zájmů dětí, mládeže, rodičů s dětmi i dospělých, podporuje je a pozoruje je-
jich pokroky i spokojenost, umožňuje jim setkávat se, komunikovat a vyměňovat 
si zkušenosti. 

„Podporuji realizaci výstavby budovy pro 1.–2. třídy ZŠ včetně oddělení školní družiny 
a následně rekonstrukci budovy bývalých jeslí pro DDM a ZUŠ. Budu usilovat o získání 
pozemků pro vybudování dopravního hřiště a úpravu pozemků v okolí bývalých jeslí. 
Zajímá mě také spokojenost občanů, podpořím pravidelné informace, přenosy a zá-
znamy z jednání zastupitelstva města, opravy chodníků a komunikací, autobusového 
nádraží, revitalizaci sídlišť, potřeby a požadavky občanů v obcích Polichno, Kladná Ži-
lín a Řetechov.  Podporuji klidnější a bezpečnější dopravu i ochranu životního prostře-
dí. Není mi lhostejné poškození krajiny v případě realizace plánované trasy velmi vy-
sokého napětí krásnou přírodou Luhačovického Zálesí.“ 

Mgr. Roman Lebloch, 58 let
Kontakt: lebloch@zsluhacovice.cz

K. Čapek: „Snad i naše dějiny už byly kdysi a my taháme své figury 
stejnými tahy ke stejným porážkám.“

Ředitel školy, dříve místostarosta města. Od roku 1998 zastupi-
tel města, 2008–2012 člen zastupitelstva Zlínského kraje, 2012–
2016 místopředseda výboru zastupitelstva ZK pro cestovní 
ruch. Záliby: veškerý sport, zejména fotbal, cestování vlakem.

„Ve své práci na radnici bych se chtěl zaměřit na realizaci křižovatky Družstevní, chodníky, 
modernizaci nádraží, přístavbu školy.“

Informace pro občany z oddělení Živnostenského úřadu a Sociálního odboru
Od pondělí 3. prosince 2018 bude oddělení Živnostenského úřadu fungovat v nově opravených prostorách budovy č. p. 137 

na ulici Masarykova, první patro. 
Sociální odbor bude pro veřejnost uzavřen z důvodu stěhování do nově opravené budovy 137 v termínu 6.–7. 12. 2018.

Pro občany bude otevřen v pondělí 10. prosince 2018. Odbor bude mít své sídlo ve třetím patře budovy.

Profily zastupitelů byly sestaveny z údajů, které nám sami poskytli. Děkujeme za spolupráci.



strana 10

kULTUra  Premiéra   Art film   Skutečný příběh   Bio senior   Film a kniha Filmásek  Nevhodné mládeži do 12  15  let

KULTURA

Pátek 7. 12. od 9.00 do 7.00 • nám. 28. října 
Vánoční řemeslný jarmark

Sobota 8. 12. • 19.00 • MěDK Elektra, sál 
Rondo 
Vánoční koncert s Korunkou 
Luhačovice

Úterý 11. 12. • 18.00 • MěDK Elektra, sál 
Rondo 
Vánoční koncert ZUŠ Luhačovice

Pátek 14. 12. • 19.30 • Alexandria, night club 
Klubový pořad

Pátek 21. 12. • 16.00 • MěDK Elektra, kinosál
Kouzlení pod stromečkem / M. Klaus / 
Praha

Čtvrtek 27. 12. • 19.30 • hotel Palace, 
kavárna 
Taneční večer s DJ Andersem

Čtvrtek 27. 12. • 19.30 • Alexandria, night 
club 
Melodie pro Vás 

Čtvrtek 27. 12. • 19.30 • hotel Morava, 
kavárna 
Večer s cimbálovou muzikou 
Korečnica

Pátek 28. 12. • Lázeňské divadlo 
Odpolední koncert

Pátek 28. 12. • 19.30 • Alexandria, night club 
Rendez vous s operetou a muziká-
lem / Účinkují sólisté Městského divadla v Brně.

Pátek 28. 12. • 19.30 • hotel Palace, kavárna 
Večer s Hodonskou cimbálovou 
muzikou

Pátek 28. 12. • 19.30 • hotel Morava, kavárna 
Taneční večer s DJ Andersem

Sobota 29. 12. • 15.00 • Lázeňské divadlo  
Dívčí saxofonový orchestr 
z Luhačovic

Sobota 29. 12. • 19.30 • Alexandria, night 
club 
K tanci a poslechu hraje skupina 
Another way

Sobota 29. 12. • 19.30 • hotel Palace, 
kavárna 
Ivo Jahelka / zpívající právník a folkový písničkář

Sobota 29. 12. • 19.30 • hotel Morava, 
kavárna 
Večer s cimbálovou muzikou Kaňúr

Sobota 29. 12. • 19.30 • vinárna Domino 
Diskotéka Oldie´s party

Neděle 30. 12. • 15.00 / 19.00 Lázeňské 
divadlo 
Zamilovaný sukničkář / Hrají: L. Vaculík,  
M. Bočanová / A. Gondíková / A. Stanková

Úterý 1. 1. • 15.00 • kostel sv. Rodiny 
Novoroční koncert / Musici Cameralis

Prosinec kino

Neděle 2. 12 • 16.00 
Pat a Mat. Zimní radovánky
Animovaný ČR, 2018

Pondělí 3. 12.• 19.00  
Ten, kdo tě miloval
Komedie ČR, 2018

Úterý 4. 12.• 19.00   12

Bohemian Rhapsody
Životopisný VB, 2018, titulky

Středa 5. 12.• 16.00     
Chata na prodej      
Komedie ČR, 2018

Čtvrtek 6. 12. • 19.00
Tátova volha           
Komedie ČR, 2018

Neděle 9. 12. • 16.00 
Čertí brko
Pohádka ČR, 2018

Pondělí 10. 12. • 19.00 
Doktor Martin. Záhada v Besky-
dech
Komedie ČR, 2018

Sobota 15. 12.• 19.00 
Ten, kdo tě miloval    
Komedie ČR, 2018

Úterý 18. 12.• 19.00   12

První člověk    
Životopisný USA 2018, titulky

Pondělí 24. 12.• 10.00  
Asterix a tajemství kouzelného 
lektvaru
Animovaný Francie, 2018 

Pátek 28. 12. • 18.00
Balet / Louskáček
Záznam baletu

Sobota 29. 12. • 19.00
Tátova volha           
Komedie ČR, 2018

Neděle 30. 12. • 19.00
Doktor Martin. Záhada v Besky-
dech 
Komedie ČR, 2018

Pondělí 31. 12. • 16.00 
Zpívání v dešti        
Muzikál, USA 1952, titulky 

Akce DDM
 
Neděle 2. 12. od 9.00 do 19.00
Mikulášský den
Vystoupení zájmových kroužků DDM Luhačovice. 
Pohybové a tematické soutěžení s Mikulášem, 
andílkem a čerty, s odměnami. Papírové fotky vašich 
dětí s mikulášskou tematikou přímo na akci. Lidský 
stolní fotbal, nafukovací aréna. Florbalové turnaje pro 
žáky, dorost a dospělé. Vstup do sálů SC Radostova 
pouze v čisté obuvi se světlou podrážkou. Zdarma

Čtvrtek 6. 12. od 18.15 do 19.30 
Free jumping
Přijďte si protáhnout svaly, o kterých ani nevíte, díky 
trampolínám je cvičení zábavnější.
Jumping vede ke správnému držení těla, posiluje 
hluboké i zádové svaly. Je tím pravým sportem, 
pokud chcete zhubnout.
Od 18 let, maximální nosnost trampolíny 100 kg.
Přihlášky do 4. 12., poplatek 50 Kč

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 

Pondělí 4. 12. • 9.30 
Pečení čertů

V měsíci prosinci také proběhnou: vánoční výukové 
programy pro žáky ZŠ a MŠ

Bližší informace naleznete na podrobných plakátech. 
Tel.: 577 131 686, 736 487 999, ddm@
ddmluhacovice.cz, www.ddmluhacovice.cz 

Program SAS

Sobota 1. 12.  • 8.30 • nádraží 
Návštěva Prahy Život 90 

Úterý 4. 12. • 14.00 • knihovna  
Senior bez nehod  
scénky divadelních umělců 

Čtvrtek 6. 12. • 15.00 • salonek v Elektře 
Celoroční zhodnocení činnosti

Čtvrtek 13. 12. • 5.45 • autobusem do Brna 
Výstava Dva světy Alfonse Muchy

Akce Charity

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

 3. 12. 
Sváteční slovo/P. Martin Rumíšek

10. 12. 
Vánoční tvoření 

17. 12. 
Posezení s harmonikou

Další informace mobil: 739 344 052, 731 646 717, 
pevná linka: 577 132 363

DDM LUHAČOVICE

hledá kvalifikovaného pedagoga volného času 
s úvazkem 1,0 hod. týdně na vedení 
zájmového kroužku kytara, florbal, 
španělština,angličtina. 

Bližší informace v DDM Luhačovice.

Svoz komunálního odpadu přes 
vánoční svátky  a 1. 1.  2019

24. 12.   pondělní a úterní trasa
25. 12. a 26. 12.  nebude svoz
27. 12.  středeční trasa
28. 12.  páteční trasa
31. 12.  pondělní a úterní trasa 
2. 1.  2019  plasty a komunál 
 v integrovaných obcích
3. 1.  2019  papír

Knihovna v prosinci

Měsíc prosinec proběhne ve znamení 
rukodělných akcí pro děti ze základní či 
mateřské školy. Nezapomněli jsme ani 
na zájemce z řad veřejnosti, pro které 
bude také připraveno vánoční či advent-
ní tvoření. Návštěvníky a čtenáře naší 
knihovny upozorňujeme, že knihovna 
bude ve dnech 27. 12. - 31. 12. 2018 
uzavřena!  „Brány“ se otevřou ve čtvrtek 
3. 1. 2019.
Vážení a milí čtenáři a návštěvníci, 
děkujeme Vám za Vaši přízeň a všem 
přejeme, ať Vám letošní Vánoce 
přinesou hodně radosti a lásky. A tato 
vánoční radost ať Vás neopustí po celý 
nový rok!
 

M. Mikulcová

ŽIVÝ BETLÉM
Úterý 25. 12. 2018 v 16.00 

Kdo letos vystoupí na benefičním koncertu pro 
Charitu Luhačovice?

S potěšením vám můžeme oznámit, že známe účinkující jedenáctého Ad-
ventního benefičního koncertu pro Charitu Luhačovice. Chcete je také 
poznat? Tak určitě přijďte v pátek 7. prosince v 18:15 do kostela svaté Ro-
diny v Luhačovicích. O příjemně prožitý zážitek se postará místní folklor-
ní soubor Malé Zálesí a Schola z Brumova-Bylnice.

Naši milí účinkující již pilně trénují a připravují se na koncert. Rádi bychom vám 
je touto cestou představili. Tak jsme jim dali možnost prezentovat se sami…
„Folklorní soubor Malé Zálesí z Luhačovic se snaží oživit a přiblížit svým přízniv-
cům lidové tradice v národopisné oblasti Luhačovské Zálesí. Repertoár čerpá 
z  tradic místní lidové kultury, jeho těžištěm je hudební, písňový a  taneční 
folklor regionu, dětské hry, tradiční zvykosloví a obyčeje Luhačovického Zálesí. 
Dětskou část souboru nyní tvoří 3 skupinky dětí ve věku od 3 do 6 let, od 7 do 
10 let a od 12 do 15 let. S dětskou skupinou spolupracuje dětská hudecká mu-
zika při ZUŠ Luhačovice.
Soubor pořádá v Luhačovicích již tradiční fašankovou obchůzku a vynáše-
ní Mořeny, které mají velkou oblibu dětských skupin. Rádi navštěvujeme 
také folklorní festivaly a slavnosti po celé ČR. Kolektiv souboru se pravidel-
ně účastní slavnostního zahajování hlavní lázeňské sezony „Otevírání pra-
menů“ v Luhačovicích.“ Tak představila soubor Alena Slámová z Malého Zá-
lesí Luhačovice.

Vedoucí Scholy B-B Veronika Mišáková o jejich uskupení říká: „Jsme parta cérek 
a ogarů, které baví zpívat a hrát, a protože vědí, od koho tyto dary dostali, snaží 
se je využívat k radosti Dárce. Doprovázíme svým zpěvem především mše sva-
té v brumovském kostele (střídáme se s paní varhanicí a „malou“ scholou), ale 
rádi se vydáváme na zkušenou také do jiných farností. Takovým putováním ří-
káme „Tour de fare“ a letos jsme slavili první kulatiny, protože jsme putovali už 
popáté – navštívili jsme Uherské Hradiště, Staré Město a Velehrad. V Luhačovi-
cích už jsme párkrát zpívali a těšíme se, že se s vámi znovu potkáme na Advent-
ním koncertě.“

Vstupné na tuto událost je dobrovolné a výtěžek z benefičního koncertu bude 
použit na úpravu zahrady Charity Luhačovice se zaměřením na aktivní spole-
čenské vyžití našich uživatelů.
Už se moc na letošní koncert těšíme. Přijďte se zaposlouchat.

Anna Martincová
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Augustiniánský dům otevírá meditační jurtu – „Péči o duši“
Od listopadu otvírá Augustini-

ánský dům svým hostům medi-
tační jurtu, prostřednictvím které 
nabídne originální cestu ke zklid-
nění, rozjímání a naladění se na 
sám sebe. Účelem jurty je zastavit 
se, zaměřit se například na vědo-
mé dýchání, nalezení duševní rov-
nováhy a především na svůj vnitřní 
svět.  V přeneseném slova smyslu 
lze jurtu vnímat jako „chrám ticha“, 
kde kromě práskání dřeva v krbu 

můžete vnímat zpěv ptáků a šumě-
ní stromů.

Jurta doplňuje prostředí Zahra-
dy 6 smyslů, která je součástí are-
álu Wellness & spa hotelu Augus-
tiniánský dům. „V současné době, 
více než kdy jindy, lidé vyhledáva-
jí klid, rovnováhu těla i duše. Tím-
to způsobem chceme hostům na-
bídnout ucelenou wellness péči. 
Nejen na základě tohoto poznání, 

ale i z mé osobní zkušenosti vyústi-
lo to, že se zrodila myšlenka vytvo-
řit meditační jurtu. Tento prostor 
nevnímám jako klasickou relaxač-
ní zónu, ale osobně jej chápu jako 
posvátné místo, které doplňuje fi-
lozofii hotelu a původní myšlenku 
augustiniánů. Realizací meditační 
jurty navazujeme na duchovní po-
slání Augustiniánského domu, kte-
ré započalo před více než 100 lety,“ 
upřesňuje svůj záměr generální 

manažer Augustiniánského domu  
Ing. Petr Borák, Hoteliér roku 2017.

Roman Taťák

Nový jubilejní pramen si nově lidé načepují i v zimě, navíc opět teče i Ottovka
Napít se Nového jubilejní-

ho pramene půjde letos i  během 
zimy. Lázně Luhačovice, které 
tento pramen spravují, tak chtějí 
kompenzovat nepřístupnost nej-
známějšího z luhačovických zřídel 
– Vincentky. Ta bývá běžně celo-
ročně k  dispozici v  Hale Vincent-
ka. Objekt se ovšem spolu s luha-
čovickou kolonádou v současnosti 
opravuje. Svým klientům a dalším 
návštěvníkům tak chtějí zajistit 
Lázně Luhačovice i  v chladném 
období roku dostatečnou nabídku 
pitné kůry. „Díky technickým úpra-
vám s využitím speciálních topných 
kabelů bude poprvé po celou zimu 
přístupný i  pramen Nový jubilejní, 
který býval již v  listopadu zazimo-
ván. Veřejné pítko ve tvaru krysta-
lu soli otevřené veřejnosti před pěti 
lety bude poskytovat oblíbenou mi-
nerální vodu o  nezměněné teplotě 
cca 10 °C podobně jako v  průběhu 
celého roku,“ informovala společ-
nost na svém oficiálním webu.  

Kromě Nového jubilejního, který 
se nachází v  samém centru lázeň-
ského areálu, může být v  zimních 
měsících jako obvykle pitná kúra 
využívající minerálních vod zajiště-
na také díky prameni Aloiska poblíž 
hotelu Palace. „U tohoto pramene 
mají pacienti a  návštěvníci možnost 
se napít i  teplé minerální vody,“ při-
pomíná se na webu Lázní Luhačovi-
ce. Navíc nejmenší pacienti mohou 
již od roku 2016 celoročně využívat 
pro pitnou léčbu Novou Janovku 
dovedenou přímo do budovy dět-
ské léčebny Miramonti. 

Kromě technického vylepšení 
pítka Nového jubilejního pramene 
se toho ale aktuálně děje kolem lu-
hačovických pramenů více.

Další ze zřídel, dlouho zavře-
ný pramen Ottovky, kterou rovněž 
spravují Lázně Luhačovice, a. s., za-
čala být v listopadu opět k dispozici.

„Ottovka byla vybavena čištěním 
pomocí UV lampy. Povinné rozbory 
tak byly v pořádku a od 4. listopadu 

je pramen ve zkušebním provozu 
opět veřejnosti k dispozici,“ vysvětlil 
balneotechnik akciové společnos-
ti Lázně Luhačovice Vladimír Horá-
lek, který se o  prameny ve správě 
Lázní stará. Ottovka byla už dlou-
ho nepřístupná kvůli tomu, že vý-
sledky jejích bakteriologických 
rozborů nedovolovaly její použití. 
Díky novému zařízení, zajišťující-
mu vhodnost ke konzumaci, si tak 
lidé mohou svou oblíbenou mine-
rálku opět užít. 

Naopak nepřístupný je teď pra-
men svatého Josefa, který se na-
chází u  luhačovického kostela. 
Toto zřídlo je v  péči společnosti 
Royal Spa. V současnosti po pítku 
není ale ani památky a  míso, kde 
se nacházelo, je rozkopané. Situa-
ci za společnost osvětlil Petr Válek: 
„Museli jsme tu řešit havárii vede-
ní odpadního potrubí, které od 
pítka vedlo. Dlouhodobě se ucpá-
valo, ale na řešení se čekalo až na 
období mimo hlavní lázeňskou 

sezonu.“  Krásně zpracované pít-
ko tak muselo být demontováno 
a  dělníci řeší problém pod úrov-
ní okolní dlažby. „Zjišťuje se rozsah 
celé škody a hledá se řešení. Pramen 
chceme opravit co nejdříve, ale zá-
leží to také na podmínkách počasí. 
Do jarního zahájení sezony by ale 
měl být pramen určitě v tomto mís-
tě opět k dispozici,“ věří Válek. Upo-
zornil, že voda z  pramene neteče 
běžně pouze zde u kostela, ale je 
dovedena i  k hotelu Miramare, 
který patří lázeňské společnosti 
Royal Spa. „Pramen svatého Josefa 
je tu k dispozici obvykle u venkovní-
ho kohoutku, tedy nejen našim hos-
tům, ale i  široké veřejnosti. Shodou 
okolností však řešíme zároveň bo-
hužel i drobný problém s čerpadlem 
u  tohoto pítka, ale ten je otázkou 
pár dnů. Nejpozději do týdne tak 
tady bude pramen sv. Josefa lidem 
opět k dispozici,“ ujistil Válek. 

Nikola Synek

Za Luhačovice krásnější
Letošní rok si určitě budeme 

všichni dobře pamatovat, zvláš-
tě kvůli velké úrodě ovoce, ale byl 
provázen velkým suchem a  vláho-
vým deficitem. I přes obtíže s nedo-
statkem vláhy tradičně naše město 
bylo zkrášleno rozkvetlými balkony 
a velmi pečlivě upravenými předza-
hrádkami domů. 

Naše místní organizace, jak už je 
dobrým zvykem, vyhodnocuje kvě-
tinovou výzdobu v  Luhačovicích 
a přidružených obcích. Komise to le-
tos neměla jednoduché, bylo z čeho 
vybírat a ne vždy bylo rozhodování 
jednoduché.

Chceme poděkovat všem, kte-
ří obětavě udržují a  stále zlepšují 

květinovou výzdobu v  našem ma-
lebném údolí. Máme se čím pochlu-
bit. Letošní výsledky jsou následující:

Kategorie balkony: Marie Hako-
vá, Kladná Žilín, Věra Máčalová, Ře-
techov, Ludmila Petríková,  Řetechov  

Kategorie předzahrádky: Marie 
a Jan Janíkovi, Luhačovice-Hradisko, 
manželé Martina a  Milan Jančářovi, 

Polichno, Ladislava Juránková, Klad-
ná Žilín 

Slavnostní vyhlášení a  ocenění 
jmenovaných se uskutečnilo 14. lis-
topadu v sále Rondo v rámci akce se-
tkání seniorů.

Zbyněk Lekeš, 
tajemník ZO ČZS Luhačovice

Senior bez nehod

Divadelní přednáška Senior bez 
nehod se uskuteční dne 4. prosin-
ce 2018 ve 14:00 hod. v  Městské 
knihovně Luhačovice. 

Článek je publikován v  rámci 
projektu Vytvoření komunitního 
plánu na území ORP Luhačovice  

r. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/00
06588.

Senior bez nehod je projekt na 
zvýšení bezpečnosti seniorů v do-
pravě. Jedná se o osvětový nezisko-
vý projekt, který probíhá v  letech 
2018 a  2019, jehož cílovou skupi-
nou jsou lidé starší 65 let.

Hlavním cílem projektu je sníže-
ní nehodovosti seniorů a  rozšíře-
ní povědomí o  této problematice; 
seznámení se se specifiky chová-
ní seniorů v  provozu a  doporuče-
ní opatření, které přispívají ke zvý-
šení jejich bezpečnosti nejen na 

silnicích; představení potenciálu 
moderních asistenčních systémů 
motorových vozidel; připomenutí 
pravidel silničního provozu pro ři-
diče, cyklisty a  chodce; upozorně-
ní na zdravotní omezení vyplývající 
z věku účastníka silničního provozu; 
informování o  vedlejších účincích 
léků a dalších rizikových faktorech.

Projekt probíhá formou turné 
po celé České republice. V  rámci 
projektu se uskuteční 300 eduka-
tivních přednášek formou divadel-
ních scének spojených s  odbor-
ným výkladem a  audiovizuální 

prezentací. Součástí těchto před-
stavení bude i  hlasovací zařízení 
v  publiku, díky němuž se senioři 
budou moci interaktivně zapojo-
vat při vývoji děje.

Tento projekt je financován z fon-
du zábrany škod České kancelá-
ře pojistitelů. Součástí projektu je 
i mediální kampaň.

Zveme všechny seniory a  veřej-
nost do Městské knihovny Luha-
čovice, přízemí, 4. 12. 2018 ve 14.00 
hodin na divadelní přednášku za-
měřenou na bezpečnost seniorů 
v dopravě, vstup zdarma.
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Koupím byt v Luhačovicích 
1+1.Kont.: 775 999 550.

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...

DÁRKOVÉ KOŠE  DÁRKOVÉ POUKAZY•
ČOKOLÁDY, DELIKATESY, VÍNA, KÁVY, ČAJE, KOSMETIKA

OTEVŘENO DENNĚ mezi 10 - 19h

Dr. Veselého 347, 763 26 Luhačovice                    (mezi Českou poštou a Českou spořitelnou)

 tel. :  +420 777 833 729      Marco Polo Luhačovice      marcopolocafe

kavárna & dárky

Veselé Vánoce


