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Vážení spoluobčané, 
uplynul další rok v  našich sou-

kromých životech a další rok v živo-
tě veřejném. Každý z  nás si minulý 
rok vyhodnotil a vnitřně probral, co 
se podařilo nebo naopak, co moh-
lo být jinak. Ale tam, kde něco kon-
čí, zároveň i  něco začíná. Dovolte 
mi, abych znovu vyjádřil, že si ve-
lice vážím důvěry, které se mi zvo-
lením starostou města Luhačovice 
dostalo. Já i  mí kolegové si uvědo-
mujeme především obrovskou zod-
povědnost, která je s prací ve vede-
ní města spojena. Právě v  novém 
roce 2019 budeme mít první příle-
žitost Vám dokázat, že s  podporou 
ostatních členů rady a zastupitelstva 
města povedeme Luhačovice správ-
ným směrem. Na nás, novém vede-
ní města, je, abychom zajistili realiza-
ci nových investic, stejně jako zdárně 

pokračovali v dosud nedokončených 
investičních akcích. 

Potěšilo mě setkání s  mnohými 
z Vás na Vánočním jarmarku při nalé-
vání starostenského čaje a na bene-
fičním koncertu základní umělecké 
školy, kde proběhly sbírky pro cha-
ritativní účely nadace Korunka. Vyjá-
dřená podpora deklarovala dobrou 
vůli a soudržnost naší společnosti. Ke 
konci minulého roku jsem se účastnil 
i dalších velmi příjemných a inspira-
tivních setkání ať se Sborem dobro-
volných hasičů, Charitou Svaté rodi-
ny Luhačovice, žáky základní školy, 
klienty domova pro seniory, domem 
dětí a mládeže a dalšími organizace-
mi. Vnímám pozitivně činnost jed-
notlivých organizací, čímž děkuji za 
jejich angažovanost a entuziasmus. 

Není možné na pár řádcích podě-
kovat všem, stejně jako není možné 

vyjmenovat všechno to, co čeká nás 
a  město Luhačovice v  nadcházejí-
cím roce. I proto, že o mnohém bu-
deme veřejně diskutovat. Společně 
s  Vámi však pevně doufám, že rok 
2019 bude k našemu městu přívětivý 
a my budeme aktivními svědky jeho 
rozvoje. K  tomu, aby byl život v  Lu-
hačovicích příjemný, budou směřo-
vat všechna naše rozhodnutí. Tedy 
hlavním cílem je vytvořit plnohod-
notné prostředí pro stávající i  nové 
občany, kde nejlepším vysvědčením 
bude ukončení poklesu počtu oby-
vatel našeho města.

Milí spoluobčané,
do nového roku 2019 přeji Vám, 

Vašim rodinám i  přátelům mnoho 
zdraví, pracovních úspěchů, štěstí 
v osobním životě a spoustu tolik po-
třebného optimismu. 

Marian Ležák, starosta
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Na luhačovický Vánoční jarmark zavítal i obrovský anděl 
Stovky lidí přišly 7. prosince na lu-

hačovický Vánoční jarmark s rozsvě-
cením stromu. Na akci s  kulturním 
programem dorazil po šestnácté 
hodině také více než desetimetro-
vý anděl.

Překrásnou nasvícenou obří lout-
ku přivezli a rozpohybovali členové 
českobudějovického divadla Kvelb. 
Anděl na jarmark „přišel“ od domu 
kultury Elektra, kde několikamet-
rovou konstrukci divadelníci před-
tím pár hodin skládali. Anděl, který 
pohyboval i rukama a křídly a jehož 
příchod doprovázela andělská hud-
ba, doputoval nejprve na náměstíč-
ko před poštou v ulici Dr. Veselého, 
potom obkroužil kruhový objezd 
a vydal se nakonec i do pro něj po-
měrně úzké uličky mezi stánky na 
jarmarku před radnicí. Úžasnou po-
dívanou sledovaly nadšeně davy 
lidí. Celodenní jarmark nabídl sa-
mozřejmě i řadu stánků s řemeslný-
mi výrobky, vánočními dekoracemi 
a dobrým jídlem a pitím. Na jarmar-
ku bylo ale kromě návštěvy unikát-
ního anděla k vidění třeba i předvá-
dění kovářského řemesla studentů 

místní SOŠ a také další zajímavý kul-
turní program. 

Návštěvníkům v  průběhu zazpí-
val pěvecký soubor Senior, který 
dorazil ze slovenských Mojmírovců. 
Nutno dodat, že vitalitu a radost ze 
života, kterou svým zpěvem při har-
monice sbor rozdával, by jeho star-
ším členům možná mohla ale závi-
dět řada lidí daleko mladších. Nejen 
že senioři a seniorky za doprovodu 
svého harmonikáře krásně zazpíva-
li, ale ze Slovenska s sebou přivezli 
také mladší interpretky. Ty se před-
stavily hrou na příčnou flétnu nebo 
zpěvem Cohenova Haleluja. Se 
setměním zazpíval také luhačovic-
ký sbor Janáček a již tradičně zahrá-
li i trubači ZUŠ Luhačovice. Občany 
pozdravili jako vždy představitelé 
města. Starosta Marian Ležák a mís-
tostarosta Jiří Šůstek a popřáli všem 
hezké blížící se vánoční svátky a ješ-
tě předtím také oba na jarmarku na-
bízeli v jednom ze stánků oblíbený 
starostenský čaj. Výtěžek z jeho pro-
deje ve výši 10 003 Kč šel jako ob-
vykle na dobročinnost pro Korunku 
Luhačovice.

Dění na náměstí před radnicí tra-
dičně uzavřelo po projevech staros-
ty a místostarosty rozsvícení vánoč-
ního stromu a slavnostní ohňostroj. 
S  jarmarkem byly spojeny ale ješ-
tě dvě další akce. Lidé mohli zaví-
tat v 16 hodin do galerie kulturního 
domu Elektra na vernisáž výsta-
vy k  35 letům fungování Mateřské 

školy Luhačovice. Po skončení jar-
marku pak na program navázal Be-
nefiční koncert pro Charitu Luha-
čovice v  nedalekém kostele svaté 
Rodiny. Tam vystoupily luhačovický 
folklorní soubor Malé Zálesí a Scho-
la Brumov-Bylnice. 

Nikola Synek

Na silvestrovské setkání u kamenného kříže zamířila řada lidí
Tradiční setkání u  červeného ka-

menného kříže na hřebeni nad Lu-
hačovicemi přilákalo i  tentokrát na 
Silvestra řadu lidí. Zatímco vloni akci 
dost nepřálo počasí a zúčastnili se jí 
přes trvalý silný déšť jen ti nejskalněj-
ší příznivci, letos se ukázalo tu a tam 
dokonce i sluníčko, i když bylo střídá-
no převážně sněhovými přeháňkami. 
K červenému kříži tak na osmý ročník 
akce dorazilo mnoho desítek lidí, ať 
už z blízké obce Petrůvka, která tradi-
ci setkávání založila, nebo přímo z Lu-
hačovic či z jejich místní části Kladná 
Žilín. Právě na pomezí těchto tří lokalit 

se akce koná. Mezi příchozími samo-
zřejmě nemohl chybět ani starosta 
Luhačovic Marian Ležák spolu s dal-
šímí zástupci města nebo zástupci 
obce Petrůvka, v jejímž čele stojí sta-
rostka Petra Polášková. Na akci pano-
vala jako vždy skvělá nálada, nechy-
běla na ní nabídka občerstvení, bylo 
si možné dát třeba pečený sýr, klo-
básky, nebo polévku a  teplé nápo-
je. Mezi dospělými rozhodně nebyla 
nouze ani o štamprlku něčeho ostřej-
šího. Návštěvníci si v družném hovoru 
vzájemně nabízeli řadu skvělých do-
mácích pálenek. A co by to bylo bez 

společného zpěvu při hudbě harmo-
niky? S  harmonikou si po jedenácté 
hodině dopoledne všichni také spo-
lečně zazpívali státní hymnu a  zá-
stupci Luhačovic a  Petrůvky popřáli 
příchozím vše dobré do nadcházejí-
cího roku 2019. Pohodová akce, plná 
přípitků, gratulací a dobré nálady se 
jako vždy příjemně přelila až do od-
poledních hodin a byla skvělým zpes-
třením  posledního dne roku. A aby 
se dařilo všem podle jejich představ 
i v roce dalším, mohl si zde každý za-
zvonit na zvoneček pro štěstí.

Nikola Synek

Nová socha svaté Rodiny byla posvěcena arcibiskupem
Olomoucký arcibiskup Jan Gra ub-

ner posvětil v neděli 30. prosince sou-
soší svaté Rodiny před kostelem. Ve 
svém kázání zdůraznil význam rodi-
ny v  dnešní době, která přináší krizi 
rodin. Socha má připomínat všem, že 
rodina je i dnes moderní. Podle jeho 
slov je nejlepší službou národu a dává 
mu budoucnost. Abychom měli bu-
doucnost, musíme být soustředění 
na jiné, na rodinu a ne na sebe. Uzdra-
vení společnosti přichází ze stra-
ny lásky, která slouží druhým, umí se 
uskromnit a  přináší naději. Dílo aka-
demického malíře a  sochaře Marka 
Trizuljaka v hodnotě více než 1,8 mil. 
korun bylo odlito z bronzu v umělec-
ké slévárně Ateliér uměleckého lití 
kovu Waller–Matějíček z  Veverských 
Knínic. „U příležitosti 20. výročí posvě-
cení kostela svaté Rodiny v roce 2017, 
jsme chtěli dotvořit okolí kostela. Stej-
ně jako rodina, která neomezuje svůj 
život jenom na svůj dům, nebo byt, 
tak i svatá Rodina je velkou inspirací 
dnešní doby, kdy nastává velký útok 

na tradiční hodnoty a  podobu rodi-
ny. Na podobu rodiny jako přirozené 
a  svátostně posvěcené společenství 
ženy matky, muže otce a dítěte. Chce-
me, aby svatá Rodina byla inspirací, 
nebo alespoň důvodem k zamyšlení 
pro ty, kteří chtějí popřít tyto pravdy 
a nesdílejí tyto hodnoty. Jsem velmi 
potěšen, že tuto myšlenku podpořili 
dárci, brigádníci a mnozí další, všem 
bych jim tímto chtěl poděkovat,“ 
zhodnotil povedené dílo luhačovický 

farář P. Hubert Wojcik. Záměrem au-
tora bylo ukázat rodinu, jako dyna-
mické společenství osob, které život 
přijímají, předávají a vychovávají svo-
je děti nejenom pro sebe, jak nás učí 
svatí Maria a Josef. Tak i Ježíš se naro-
dil v rodině, kde dospěl a naplnil svůj 
úkol, své poslání. Toto krásné sousoší 
můžeme vnímat nejenom jako krásné 
umělecké dílo, ale mělo by nás obo-
hatit a inspirovat k co nejlepšímu na-
plnění našeho poslání.

Ježíška letos před-
stavovala holčička 
Valentýnka

Biblický příběh o  narození Ježíška 
lidem už po jednadvacáté připomněl 
živý betlém u  luhačovického koste-
la. Na Boží hod tam tak byly k vidění 
nejen představitelé svaté Rodiny, ale 
také další postavy, jako anděl, pastý-
ři, tři králové nebo průvod prostého 
lidu, který se právě narozenému ma-
lému Spasiteli přišel poklonit a přinesl 
mu dary. Roli svaté Rodiny letos sehrá-
li se svou malou dceruškou Valentýn-
kou manželé David a Tereza Svozilovi. 
Jak nám před představením prozradi-
li, na rozdíl od představitelky Ježíška 
to pro ně v rolích Josefa a Marie ne-
byla premiéra. Hráli už totiž tento pár 
při živém betlémě v roce 2015. Tehdy 
ovšem byla protagonistkou Jezulátka 
jejich starší dcera Andělka. Rodina se 
navíc podílela i  na dalších ročnících 
akce. „Když nehraji Josefa, vystupo-
val jsem v roli vojáka,” nastínil David 
Svozil. „Tradici živých betlémů máme 
rádi a byli bychom rádi, aby se tu za-
chovala, a to i pro další generace,” do-
plnila jeho manželka. Že se krásné 
představení, které skvěle dokreslu-
je atmosféru vánočních svátků, udrží 
po řadu příštích let díky aktivnímu za-
pojení řady Luhačovjanů do organiza-
ce akce, snad nikdo nepochybuje. Tak 
uvidíme, kdo se nám jako Josef, Marie 
a Ježíšek představí příště!

Nikola Synek
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zprÁVY z raDNIcE

Zprávy z 16. schůze Rady města Luhačovice konané 12. 11. 2018
RML pověřila:
•	 členy Zastupitelstva města Luha-

čovice: Josefa Michálka, Mgr. Mar-
ka Nesázala, Mgr. Dalibora Liš-
ku a Mgr. et Mgr. Přemysla Janíka 
uzavíráním občanských sňatků 
a  souhlasila s  tím, že jmenovaní 
členové Zastupitelstva města Lu-
hačovice mohou při uzavírání ob-
čanských sňatků užívat závěsný 
odznak.

RML revokovala:
•	 usnesení č. 34/R5/2013 v  tom-

to znění: Rada města Luhačovice 
stanovuje každou první sobotu 
v  měsíci v  čase od 9.00 do 14.00 
hodin v  obřadní místnosti úřa-
du jako dobu a  místo k  uzavření 
manželství před Městským úřa-
dem Luhačovice a  stanovuje, že 
se nebudou konat svatební obřa-
dy ve dnech pátek–pondělí veli-
konočních svátků;

•	 usnesení č. 203/R18/2013 v  tom-
to znění: Rada města Luhačovice 

schvaluje provozní poplatky za 
nadstandardní služby u  obřadů 
mimo místa a  doby stanovené 
pro konání obřadů uzavření man-
želství dle přílohy č. 6/I s platnos-
tí od 1. 1. 2019 a pověřuje matriku 
zajištěním dohod a  výběru pro-
vozních poplatků.

RML schválila:
•	 zveřejnění záměru města 

prodat část pozemku parc. 
č. 396/11 k. ú. Luhačovice o vý-
měře cca 194 m2;

•	 zveřejnění záměru města nabýt 
úplatným převodem pozemek 
parc. č. 2064/4 o výměře 722 m2 
a pozemek parc. č. 2064/5 o vý-
měře 798 m2 v k. ú. Luhačovice;

•	 zveřejnění záměru města pro-
najmout 4 parkovací místa, č. 7 
až 10, v  Bílé čtvrti na pozemku 
parc. č. 2445/7 k. ú. Luhačovice 
na dobu určitou 10 let s opcí za 
účelem umístění nabíjecích sta-
nic pro elektromobily.

RML pověřila:
•	 Ing. Magdalenu Blahovou vede-

ním odboru správy majetku. Toto 
pověření platí od 1. 11. 2018 po 
dobu výkonu veřejné funkce stá-
vajícího vedoucího odboru.

RML vydala:
•	 jednací řád Rady města Luhačo-

vice;
•	 jednací řád komisí Rady města Lu-

hačovice. 

RML zřídila:
•	 finanční komisi Rady města Luha-

čovice ve složení: Mgr. Lenka Se-
melová, DiS., Mgr. Luděk Olejník, 
Ing. Libor Slezák, Mgr. Eva Toma-
lová, Ing. Jaroslav Hubáček a jme-
novala předsedkyní finanční ko-
mise Mgr. Lenku Semelovou, DiS.;

•	 kontrolní komisi Rady města Lu-
hačovice ve složení: Mgr. Ro-
man Lebloch, Mgr. Radek Bed-
nařík, Ing. Ladislav Šůstek, David 

Ruman, Monika Slováková a jme-
novala Mgr. Romana Leblocha 
předsedou kontrolní komise;

•	 stavební komisi Rady města Lu-
hačovice ve složení: Ing. Mar-
tin Plášek, Ing. Karel Zicha, 
Ing. František Jordák, Ing. To-
máš Kročil, Jaroslav Pančocha 
a  jmenovala Ing. Martina Pláš-
ka předsedou stavební komise;

•	 komisi pro občanské záležitosti 
Rady města Luhačovice ve slo-
žení: Adéla Vitteková, Mgr.  Ža-
neta Urbancová, Mgr. Anna 
Martincová, Gabriela Beníčko-
vá, Ing. Mirka Vlažná a  jmeno-
vala Adélu Vittekovou před-
sedkyní komise pro občanské 
záležitosti.

RML jmenovala:
•	 redakční radu ve složení: 

Ing.  Marian Ležák, Ing. Jiří Šůs-
tek, PhDr.  František Hubáček, 
Ing.  Hana Slováková, Mgr. Marek 
Nesázal, Mgr. Marcela Pazderová.

Zprávy z 18. schůze Rady města Luhačovice, která se konala 10. 12. 2018
RML schválila:
•	 uzavření Dodatku č. 1 k  Inomi-

nátní smlouvě ze dne 4. 3. 2010 
uzavřené s  firmou Orthodox ne-
tworks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 
169 00 Praha 6, Břevnov, předmě-
tem kterého bude rozšíření před-
mětu smlouvy o  objekt č. p. 137 
na pozemku st. pl. 230, ul. Masa-
rykova, za cenu 3 000 Kč + DPH 
za rok;

•	 uzavření Dodatku č. 7 k  nájemní 
smlouvě ze dne 1. 10. 1992 uza-
vřené s  firmou RENOSTAV, spol. 
s  r. o., Nábřeží 971, 76326 Luha-
čovice, předmětem kterého je zú-
žení předmětu nájmu o místnost 
skladu o výměře 8,10 m2 v objek-
tu č. p. 971, ul. Nábřeží v Luhačo-
vicích, od 1. 1. 2019;

•	 uzavření Licenční smlouvy k  po-
užívání certifikovaného elek-
tronického nástroje KDV mezi 
AGENTUROU KDV CZECH, v. o. s., 
a městem Luhačovice;

•	 Dodatek č. 2 ke smlouvě o  dílo 
na akci „PD – Luhačovice, rekon-
strukce ulice Nádražní, část II“;

•	 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na 
akci „PD – rekonstrukce komuni-
kace ul. Hrazanská Luhačovice“;

•	 přijetí věcného daru – vánočních 
ozdob v hodnotě 7 685 Kč od fir-
my KALADA Domem dětí a  mlá-
deže Luhačovice, příspěvkovou 
organizací;

•	 Rozpočet a  střednědobý výhled 
Mateřské školy Luhačovice, pří-
spěvkové organizace, na rok 
2019;

•	 Rozpočet a  střednědobý výhled 
Základní školy Luhačovice, pří-
spěvkové organizace, na rok 
2019; 

•	 Rozpočet a  střednědobý výhled 
Domu dětí a  mládeže Luhačovi-
ce, příspěvkové organizace, na 
rok 2019; 

•	 Rozpočet a  střednědobý výhled 
Městského domu kultury Elektra 
Luhačovice, příspěvkové organi-
zace, na rok 2019; 

•	 Rozpočet a  střednědobý výhled 
Sportovního centra Radostova 
Luhačovice, příspěvkové organi-
zace, na rok 2019; 

•	 použití finančních prostředků 
z  rezervního fondu Sportovního 
centra Radostova Luhačovice, pří-
spěvkové organizace, ve výši cca 
50 000 Kč na pořízení lehátek na 
městskou plovárnu a na vybavení 
nového pokoje ve sportovní hale 
Radostova;

•	 Rozpočet a  střednědobý výhled 
Technických služeb Luhačovice, 
příspěvkové organizace, na rok 
2019; 

•	 finanční dar ve výši 5 000 Kč spol-
ku TJ Slovan, oddílu orientační-
ho běhu, na zajištění 30. ročníku 
Štědrovečerního běhu Zahradní 
čtvrtí;

•	 vyřazení (prominutí) pohledávky 
Technických služeb Luhačovice, 
příspěvkové organizace, ve výši 
19 319 Kč, zůstatek fondu oprav 
související s prodejem bytu.

RML rozhodla:
•	 o  vyplacení pololetních odměn 

ředitelům příspěvkových or-
ganizací: Dům dětí a  mládeže 

Luhačovice, Mateřská škola Lu-
hačovice, Městský dům kultu-
ry Elektra Luhačovice, Sportovní 
centrum Radostova Luhačovice, 
Technické služby Luhačovice, Zá-
kladní škola Luhačovice a vedou-
cí organizační složky Městská 
knihovna Luhačovice; 

•	 o  poskytnutí individuální dota-
ce fyzickým nebo právnickým 
osobám na rok 2019 a  schválila 
uzavření veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí individuální dotace. 

RML neschválila:
•	 úhradu nákladů na rekonstruk-

ci nebytového prostoru v  objek-
tu č. p. 137;

•	 finanční dar Nadačnímu fon-
du pro ohrožené děti Statim, 
Pod Oborou 88, 104 00 Praha 
10 – Hájek, na pořízení babybo-
xu ve Vsetínské nemocnici z  dů-
vodu podpory a  poskytování fi-
nančních darů především v rámci 
územní působnosti města Luha-
čovice.

Zprávy ze 17. schůze Rady města Luhačovice konané 26. 11. 2018
RML schválila:
•	 přijetí finančních darů ZŠ Luha-

čovice;
•	 zveřejnění záměru města prona-

jmout na dobu neurčitou neby-
tové prostory o  výměře 224 m2 
v přízemí objektu č. p. 18, který je 
součástí pozemku st. pl. 181 k. ú. 
Kladná Žilín;

•	 vypsání výběrového řízení na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 
„Sběrný dvůr Luhačovice – do-
dávky“ a zaslání výzvy na podání 
nabídky firmám;

•	 vypsání výběrového řízení na ve-

řejnou zakázku malého rozsahu 
„Sběrný dvůr Luhačovice – sta-
vební část“ a zaslání výzvy na po-
dání nabídky firmám;

•	 uzavření smlouvy o výkonu archi-
tektonické činnosti pro město Lu-
hačovice na rok 2019 s  Ing. arch. 
Jaroslavem Habartou;

•	 uzavření Mateřské školy Luhačo-
vice, příspěvkové organizace, ve 
dnech 27.–31. 12. 2018 a  ome-
zení provozu zařízení na 1 třídu 
2. 1. 2019;

•	 uzavření Domu dětí a  mládeže 
Luhačovice, příspěvkové orga-

nizace, v  období 17. 12. 2018 – 
2. 1. 2019;

•	 uzavření pracoviště Městské 
knihovny Luhačovice v  objektu 
bývalé školy v  Kladné Žilíně od 
1. 12. 2018;

•	 ukončení členství města Luhačo-
vice v Asociaci poskytovatelů so-
ciálních služeb ČR, z. s., dobrovol-
ným vystoupením.

RML jmenovala:
•	 komisi pro veřejnou zakáz-

ku „Sběrný dvůr Luhačovice 

– stavební část“ a veřejnou za-
kázku „Sběrný dvůr Luhačovice 
– dodávky“ ve složení: členo-
vé: Ing. Pučalík, Ing. Jiří Šůs-
tek, Ing. Magdalena Blahová, 
náhradníci: Ing. Petra Poláško-
vá, Robert Kolařík, Mgr. Marek 
Nesázal;

•	 členkami komise pro občan-
ské záležitosti Rady města 
Luhačovice: Mgr. Bc. Miluši 
Netíkovou, Bc. Silvii Hetme-
rovou, Mgr.  Hanu Peňázovou, 
Mgr.  Pavlínu Stolaříkovou, 
Mgr. Zdeňku Pančochovou.
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„Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš…,“ říká Jiří Šůstek, který je po 24 letech opět 
místostarostou Luhačovic 

Po 12 let byl Jiří Šůstek ve-
doucím Odboru správy majet-
ku (OSM) na luhačovické radni-
ci. Odbor toho má na práci hodně 
a  působení zde tak znamenalo 
i dobrou průpravu pro novou roli 
v práci pro město. Jiří Šůstek byl 
1. 11. totiž na ustavujícím zasedá-
ní zastupitelstva zvolen novým 
místostarostou Luhačovic. 

Práci ve funkci místostarosty 
ale znáte už z dřívějška, že?

To je výhoda, že se na radnici po-
hybuji už od roku 1990. Tehdy jsem 
nastoupil na čtyři roky také jako mís-
tostarosta. Říká se, že dvakrát člo-
věk nevstoupí do stejné řeky… A je 
pravda, že je to dnes hodně jiné. 
Radnice tehdy byla „malá“.

Jak se to změnilo za těch více 
než 20 let?

Tehdy po sametové revoluci bylo 
určitě v  lidech obecně více nadše-
ní, bylo hned po převratu. Radnice 
měla jen okolo třiceti zaměstnanců, 
vykonávala se i nějaká státní správa, 
ale ne tolik, co dnes. To nastalo až se 
zrušením okresních úřadů a  stano-
vením obcí s rozšířenou působností 
v roce 2002. Dnes proto pracuje na 
městském úřadě 60 lidí. Chod rad-
nice je úplně jiný. Některé odbory 
dělaly tehdy i samosprávu, tedy pří-
mo věci pro město. Vznikala měst-
ská policie, posilovala se úloha měst.

Co radnici tehdy nejvíce za-
městnávalo?

Hlavní problémy byly podobné 
jako dnes, do toho bylo ale hodně 
vydávání majetku města v rámci re-
stitucí. Třeba se vydávala tzv. Vládní 
vila nebo objekt restaurace U Šímů 
a  také dům, kde je dnes PP Mode. 
Tam přišla žádost o  restituci v  po-
slední možný den. Restituční nárok 
podali i potomci Serenyiů. Ale kvů-
li sporu o občanství se tehdy maje-
tek nevydával a táhlo se to po sou-
dech léta až do nedávného přiznání 
českého občanství Aloisi Serényimu. 
Protože české občanství toho, komu 
byl majetek zabaven, bylo podmín-
kou, aby měl nárok na restituci.

K  řešení restitucí původního 
majetku Serenyiů se teď město 
vrací, a po letech tedy i Vy…

To ano. Určitě by bylo pro všechny 
lépe, pokud by to bylo vyřešeno už 
tenkrát. Vydáváním majetku tak na-
stávají různé komplikace, a to neje-
nom pro město. Ale musíme se s tím 
vyrovnat a  při jednáních najít nej-
vhodnější řešení pro obě strany. 

Město se za ta léta hodně změ-
nilo, co je největší výzva nebo 
problematika teď?

Asi úprava sídlišť a  řešení parko-
vání. Tehdy nebylo tolik aut, nárůst 
dopravy se musí řešit celkově. V roce 
1993 se rekonstruovalo autobusové 
nádraží. A teď po dvou desítkách let 
se opět připravuje jeho rekonstruk-
ce a opět u toho budu. Projekt do-
pravního terminálu se má realizo-
vat v roce 2020.  Před těmi více než 

25 lety se také řešila otázka výstav-
by nového kostela, především kde 
bude stát.  Myslím si, že je dobře, že 
stojí na místě, kde je. Výrazně to po-
mohlo rozvoji života v centru města. 

Jaké tehdy byly vlastně zvažo-
vané varianty?

Padaly i návrhy na výstavbu v zá-
mecké zahradě, ale to nebylo reál-
né. Mluvilo se i o lokalitě směrem ke 
hřbitovu. Lidé by to ale měli do kop-
ce a bylo by to úplně mimo centrum. 
V minulosti ale byly ještě jiné varian-
ty. Původně měl stát kostel v místě, 
kde je teď základní škola. Ale poz-
ději stát tyto pozemky farnosti kvů-
li stavbě školy vyvlastnil. Dokonce 
prapůvodně se uvažovalo i  o  tom, 
že by byl kostel na místě, kde je dnes 
radnice postavená v roce 1932 jako 
budova spořitelny. Tehdy to ale bylo 
mimo hlavní osídlenou část Luhačo-
vic, tak to lidé kvůli vzdálenosti ne-
chtěli. 

Hovořili jsme o kostele. Vy sám 
jste teď v  komunálních volbách 
kandidoval za křesťanské demo-
kraty (KDU-ČSL) a jste věřící. Máte 
i  syna, který se před pár měsíci 
stal knězem. Když se bavíme, blí-
ží se Vánoce. Co pro Vás znamena-
jí dnes, kdy se z nich stále víc stává 
komerční svátek? 

Snažíme se, aby to pro nás ko-
merční svátek nebyl. I u nás je přípra-
va na svátky rušným obdobím. Vá-
noce jsou pro nás hlavně duchovní 
svátky, kdy si připomínáme naroze-
ní Ježíše Krista. Jsou to zároveň svát-
ky, kdy se na chvíli zastavíme a užije-
me si vzácných chvil v kruhu rodiny 
a přátel. Určitě je škoda, že pro mno-
ho lidí dnes Vánoce skončí 24. pro-
since večer, když se rozdají dárky.

Rodina jste celkem velká, vy 
máte čtyři děti, že? Syn Jiří je kně-
zem, jak jste to rozhodnutí bral?

Bylo to pro mě překvapení, že se 
tak rozhodl, ale jsem na něj hrdý. To 
poslání, které si vybral, určitě není 
jednoduché. 

Co ostatní potomstvo?
Starší dcera je učitelka, učí v Brně 

na druhém stupni základní ško-
ly češtinu a  základy společenských 
věd, další syn studuje na strojíren-
ské fakultě VUT v  Brně a  nejmladší 
dcera je na Arcibiskupském gymná-
ziu v Kroměříži. 

Co Vaše žena?
Pracuje jako zdravotní sestra v lá-

zeňském zařízení Ministerstva vnit-
ra Hubert.

Zpátky k Vám. Jak začala Vaše 
kariéra – byla také spojená s ces-
tovním ruchem, ne?

V  roce 1994, když jsem končil 
jako místostarosta, domluvili jsme 
se s tehdejším starostou Karlem Zi-
chou, že buď budeme pokračovat 
oba jako tým, nebo ani jeden. Na-
konec jsme na uvolněné pozice ve 
vedení města nešli. On se vrátil do 
společnosti Zálesí a já dostal nabíd-
ku od spolužáka, který měl cestovní 

kancelář v  Praze a  chtěl ji rozšířit 
o pobočku ve Zlíně. Mám vystudo-
vaný obor ekonomika služeb a ces-
tovního ruchu na VŠE v Praze a před-
tím jsem dělal střední hotelovou 
školu. Tak jsem té nabídky zapojit se 
do práce v cestovním ruchu využil. 
Dělali jsme zejména zajištění služeb-
ních cest na klíč pro různé firmy, tedy 
zajištění letenek, hotelů, půjčení aut 
a podobně.

I přesto jste ale nezanechal ani 
práce pro město…

V  dalším období jsem byl ještě 
radní, pak v zastupitelstvu a dlouho 
také předseda finančního výboru. 

Jak jste se dostal zpět k práci na 
radnici v roli úředníka?

Když město vypsalo výběrové ří-
zení na vedoucího odboru správy 
majetku, využil jsem té příležitosti 
a přihlásil se a podařilo se mi uspět. 
Na město jsem nastoupil v  březnu 
2006.

V rámci Vaší profesní dráhy mě 
zaujalo, když jsem zjistil, že jste 
byl určitou dobu i  v  představen-
stvu Lázní Luhačovice, a. s. Jak to 
bylo?

To bylo ještě v době, když jsem byl 
v 90. letech místostarostou a radním. 
V představenstvu Lázní jsem byl za 
město, které mělo v té době po pri-
vatizaci státních lázní v nově vzniklé 
akciové společnosti tři procenta ak-
cií. Byla dohoda, že město bude mít 
zástupce v představenstvu. Já jsem 
měl tehdy v kompetencích na radni-
ci i  cestovní ruch, tak jsem tam byl 
navržen. 

Teď už město podíl v  lázních 
dávno nemá a vše je jinak. Přibliž-
te ale tehdejší situaci. 

Popis jednání o  variantách priva-
tizace státního podniku by vydal na 
samostatný článek. Na základě roz-
hodnutí Ministerstva zdravotnictví 
a Fondu národního majetku se Lázně 
Luhačovice privatizovaly v kuponové 
privatizaci jako celek. Lázně po kupo-
nové privatizaci vlastnily z velké čás-
ti různé privatizační fondy. Později, 
když se změnila vlastnická struktura, 
tak mohl většinový vlastník vykoupit 
akcie menšinových vlastníků. Mé teh-
dejší působení v představenstvu bylo 
ale v něčem i dost náročné.

Proč?
Jako člen představenstva jsem byl 

povinen hájit zájmy Lázní. Na před-
stavenstvu mi vytýkali, že mám víc 
hájit zájmy Lázní, na městě zase, že 
musím víc hájit zájmy Luhačovic. Ně-
kdy se ty zájmy samozřejmě střetá-
valy, a  to byl problém, třeba když 
měly Lázně na nás požadavky z hle-
diska kultury nebo údržby prostran-
ství. 

Určitě by se na členstvu v před-
stavenstvu dala najít i  pozitiva, 
ne? 

Byla to určitě velmi zajímavá zku-
šenost, protože v  představenstvu 
byly skvělé osobnosti, od kterých 
se dalo mnohé naučit. Třeba tam 
byl tehdejší ředitel brněnských ve-
letrhů. Další byl zástupce fondu Čes-
ké spořitelny, rovněž velmi zběhlý 
v obchodní branži. Měnila se struk-
tura firmy, kterou nově směřoval 
tehdejší ředitel Lázní Ing. Krůžela. 
Rekonstruoval se hotel Palace a při-
pravovala se rekonstrukce Jurkovi-
čova domu.

Co říkáte dnes na vztahy Lázní 
a města?

Ta doba je úplně jinde, už jen tím, 
že tehdy byly Lázně Luhačovice úpl-
ně dominantní lázeňskou společ-
ností, dnes jsou tu další dvě velké 
společnosti, které se lázeňství také 
věnují.  Určitě je na čem ve vztahu 
k Lázním Luhačovice stavět. Osobně 
si myslím, že je dobře, že se s Lázně-
mi za minulého zastupitelstva uza-
vřela dohoda týkající se přispění 
města na údržbu lázeňského areálu. 
Zajímal jsem se i o soud, který začal 
probíhat, a byl jsem i na prvním stá-
ní. Co s dohodou bude později, uká-
že čas.  

Jako místostarosta máte teď 
z  pozice člena vedení města 
v kompetencích i oblast majetku. 
Částečně tak navazujete na dlou-
holetou práci vedoucího OSM. 
Některé objekty se právě opravi-
ly – knihovna, budova 137 na Ma-
sarykově ulici, kde je mimo jiné 
část městského úřadu. Co se chys-
tá dál?

Hlavně určitě postupná oprava 
sídlišť, pak z  těch velkých investic 
dostavba nového pavilonu základní 



strana 5

rOzHOVOr S MÍSTOSTarOSTOU

školy nebo třeba přestavba druhé 
budovy ZŠ pro účely DDM a zřejmě 
i pro ZUŠ, kterou ale zřizuje Zlínský 
kraj. 

V jaké fázi je to vše teď, v půli 
prosince 2018?

Pro dostavbu pavilonu ZŠ se 
dělá stavební dokumentace, do Vá-
noc má být hotová projektová do-
kumentace pro výběr zhotovitele, 
aby se z  kraje roku 2019 mohl vy-
soutěžit dodavatel stavby a  zhru-
ba od dubna by se mohlo začít sta-
vět a  o  letních prázdninách 2020 
by mělo být hotovo. Návazně by 
se měla začít také připravovat pře-
stavba ZŠ II (bývalých jeslí). 

Co ty další věci?
Projektová dokumentace (PD) na 

revitalizaci sídliště Masarykova má 
být v roce 2019 hotová a budou se 
hledat dotační tituly, které by moh-
ly finančně pomoci s realizací stav-
by. Zároveň se pak začne zpracová-
vat PD na další sídliště.

Co se ještě chystá?
V roce 2019 to bude rekonstrukce 

křižovatky ulice Družstevní a  Hra-
zanské (u domova seniorů). V  roce 
2020 se bude rekonstruovat auto-
busové nádraží. Na tuto akci jsme 
získali dotaci. Mohlo by se začít už 
v roce 2019, ale protože se nedale-
ko chystá stavba pavilonu ZŠ, není 
možné dělat obě akce zároveň kvů-
li dopravním komplikacím. 

Těch návazností u  staveb je 
spousta. Běžný člověk si možná 
neuvědomí, co vše opravy a  bu-
dování komplikuje, nebo že je 
vhodné někdy s opravou vyčkat. 
Třeba chodník na Masarykově 
ulici se teď obnovoval, až když se 
pod něj ukládal nový optický ka-
bel, aby se nerozkopával na dva-
krát. O jaké další věci jde?

Je to většinou opravdu vazba na 
různé inženýrské sítě. Nebo třeba 
jsou další případy, jako nový chod-
ník v  ulici Hradisko. Ten se dělal 
zase jako vyvolaná investice, když 
Zlínský kraj v  ul. Hradisko opravo-
val silnici, která mu patří. Kdy jin-
dy nový chodník dělat než zároveň 
s cestou? Dva roky zpět se obdob-
ně chodník opravoval v Uherskob-
rodské ulici ve směru od Penny mar-
ketu k  zámku. Ale nejvíc investice 
ovlivňují přece jen inženýrské sítě 
a také majetkové záležitosti.

Kde to bylo nejvíce?
Například u lávky přes řeku za Al-

bertem. Někdo řekne: „Výměna láv-
ky, to nic není, to bude hned!“ Je-
nomže na té lávce je také elektrické 
vedení a plynové potrubí. A po roce 
a půl se bohužel stále řeší, jak to se 
sítěmi bude při umístění nové láv-
ky. Majitelé sítí mají své požadavky 
a podmínky a jsou to složitá jedná-
ní. Přeložka sítě je vyvolaná investi-
ce, kterou pak musí zaplatit město, 
a jde o to, kolik to bude stát. 

Na kolik to v  tomto místě vy-
jde?

Plyn může jít buď pod řekou, což 
by stálo asi 600 000. Nebo bude 
opět zavěšeno potrubí na lávce, 
to by stálo asi půlku. Pokud by šlo 

vedení elektřiny pod řekou, stálo 
by nás to asi 400 000, při zavěšení 
opět asi polovinu, takže chceme tu 
levnější variantu. Teď se v půli pro-
since umístí za Albert místo dočas-
ně pronajaté skládací lávky nová 
lávka patřící městu. Zatím musí být 
ale tam, kde je lávka dočasná. Pro 
její trvalé umístění se musí ještě do-
budovat nové základy v místě sta-
rého mostku a právě tam pak záro-
veň přeložit sítě. 

To je dost problémů na jednu 
lávku! Co jste vůbec musel řešit 
jako vedoucí OSM nejkompliko-
vanějšího? 

Je to dlouhodobý problém, při 
kterém se stále z majetkoprávních 
důvodů nedaří dobudovat stez-
ku mezi Biskupicemi a  Újezdcem. 
Není možné se domluvit s  majite-
li potřebných pozemků, a  proto je 
cyklostezka jen po Biskupice a  dál 
to stojí.

Není tam možnost pozemky 
vyvlastnit ve veřejném zájmu?

Podle zákona cyklostezka mezi 
takové stavby nepatří, takže není 
jiná varianta než se domluvit, což 
tam zatím nejde a velmi mě to mrzí. 

Lidem jde obvykle o  peníze, 
nejde jim prostě připlatit a  pře-
svědčit je?

Není to jen o  penězích, někdo 
má různé další podmínky a  něk-
do o  možnosti cyklostezky s  námi 
nechce vůbec jednat. K otázce pe-
něz jsme se tak vůbec nedostali. 
Ta jednání zkoušíme vyvolat pořád 
na mnoho způsobů, ale stále neú-
spěšně. 

Co další komplikované investi-
ce města?

Náročná byla určitě stavba měst-
ské plovárny, a to jak z hlediska za-
ložení stavby, tak technologií. Velké 
komplikace byly u pěší zóny Dr. Ve-
selého, když se např. odkryly tele-
fonní sítě staré 80 let a  musely se 
nějak zachovat. Nebo když se ob-
jevily inženýrské sítě, ke kterým se 
nikdo nehlásil. I  vybudování opěr-
né zdi bylo náročné. Do toho v prů-
běhu stavby přišly problémy ve fir-
mě, která stavbu realizovala, což se 
nakonec projevilo zpožděním reali-
zace o měsíce. V té chvíli jsme byli 
vůči této firmě bezmocní. Navíc šlo 
o stavbu podpořenou dotací, takže 
kromě všech problémů jsme muse-
li ještě hlídat dodržení dotačních 
podmínek. Byl to asi nejproblema-
tičtější projekt a jeho zdržení bohu-
žel hodně ovlivnilo život Luhačovic 
a  také všech majitelů provozoven 
na ul. Dr. Veselého. 

Vy jste tu ve městě myslím ro-
dákem, ne?

Rodiče se sem přistěhovali a já už 
se narodil tady. 

Jste i  patriot, který sbírá tře-
ba historické pohlednice Luha-
čovic, že?

Sbírám pohlednice i staré lázeň-
ské pohárky, zajímá mě všechno 
spojené s  historií Luhačovic. Není 
to pro mě důležité z hlediska vzác-
nosti pohlednice, ale třeba, když 
jsou na obrázku místa, která dnes 

vypadají úplně jinak, nebo když 
zobrazuje stavby, které už nestojí.  
Už na to ale nemám tolik času.

Jak jste se k tomu sběratelství 
dostal?

Základ je po dědečkovi, který 
měl tak 100 pohlednic měst, kde 
byly i  mnohé zajímavé z  Luhačo-
vic. Já jsem si je s oblibou prohlížel 
a porovnával změny. Třeba u Jurko-
vičova domu byla dříve stavba, kte-
rá dnes už neexistuje. Byla tam i tra-
fika, kde právě dědeček prodával 
a já tam za ním jako malý kluk cho-
dil. Nebo se změnila lokalita u poš-
ty, kde býval kdysi mléčný bar. 

Kolik těch věcí ve sbírce máte?
Pohlednic určitě přes dva tisíce, 

pohárků víc než padesát. 
Co Vaše další koníčky?
Největším je asi rodina, na další 

nezbývá čas. Kdysi jsem sbíral od-
znaky, rekreačně jsem hrával fotbal, 
občas tenis. Dnes se spíš jdu projít 
ven. Býval jsem více aktivní v Juná-
ku v  Pozlovicích, když tam chodi-
ly mé děti. Pomáhal jsem středis-
ku a jezdil vařit na tábory. V dětství 
jsem se věnoval folkloru, byl jsem 
ještě za paní Haluzové v Malém Zá-
lesí. 

Zpátky k  radnici. Co se ještě 
chystá za investice, o  čem jsme 
nemluvili? 

Zpracovává se projektová doku-
mentace na opravu ulice Hrazan-
ská, řeší se PD k  mostu přes řeku 
směrem k  Penny marketu. Nový 
most bude stát odhadem asi 12–
13 milionů, ale je to jedna z nezbyt-
ných investic. 

Co investice v  místních čás-
tech? 

To budeme řešit s  osadními vý-
bory, které se teprve nově zvolí. 
S  nimi se bude řešit, co tamní lidi 
nejvíc trápí a  co by se mělo udě-
lat. Např. v Kladné Žilínu jak naložit 
s  někdejší školou. V  Kladné Žilínu 
by se každopádně v roce 2019 měla 
opravovat krajská silnice a  město 
s  tím opět spojí opravu chodníků, 
což Luhačovice bude stát asi 1,5–2 
miliony. V Polichně se asi bude do-
budovávat zázemí za někdejší ško-
lou, pro SDH Polichno se má poři-
zovat nový dopravní prostředek 
a chtěli bychom tam upravit zázemí 
pro SDH. V Řetechově chceme po-
moci s  postupným dobudováním 
areálu u hřiště a také s opravou bý-
valého školního objektu, který teď 
slouží ke spolkovému životu. Obce 
jsou nedílnou součástí Luhačo-
vic, ale město má jen 5000 obyva-
tel, a tak ani jeho prostředky z daní 
nejsou nijak závratně vysoké. Nejde 
proto hned uspokojit všechny po-
žadavky obyvatel na opravy ani pří-
mo ve městě, ani v městských čás-
tech. Musí se vždy sladit priority.

Třeba v Řetechově se aktuálně 
řeší i  problém nedostatku vody, 
ne?

Tamní vrty v  období sucha ne-
stačí. Jen letos do Řetechova muse-
ly vodárny navážet asi 700 kubíků 
vody. Takže se řeší, že se bude mu-
set udělat propojení vodovodního 

řadu z  Pozlovic. Tyto asi 2 km po-
trubí by měl předběžně na zákla-
dě jednání financovat VaK Zlín. My 
jsme slíbili vyřídit majetkové záleži-
tosti s dotčenými pozemky. VaK Zlín 
zajistí projekt a v příštím či přespříš-
tím roce se plánuje realizace.  

K tomu, aby se opravovalo to, 
co opravdu občané považují za 
důležité, by měl přispět i  zva-
žovaný participativní rozpočet, 
kdy by o  určité částce na inves-
tice rozhodovali přímo občané. 
Jak to s tím bude a kdy?

To opravdu chceme. Rozpočet na 
rok 2019 je už ale v takové fázi pro-
jednání, že z časových důvodů by-
chom nestihli nastavit pravidla pro 
výběr priorit a  jejich schvalování 
občany. Participativní rozpočet by 
měl začít fungovat od roku 2020. 

Jaký je vůbec největší rozdíl 
v práci vedoucího odboru a mís-
tostarosty?

Neřeším jen ty majetkové věci, 
jako dosud, ale i  další. Nejsou to 
jen věcná břemena s uložením sítí, 
směny a  prodeje pozemků, kom-
pletní zajištění investic, opravy 
městského majetku, ale mám na 
starost také sociální oblast a  dal-
ší věci. I  to spektrum jednání, kte-
rá vedu s  různými subjekty, je tak 
daleko širší. Na radu a  zastupitel-
stvo toho musím nastudovat dale-
ko více. 

Jako člen rady i  oddáváte. Už 
jste teď takto obřad vedl? A jaké 
to je, když se stejně půlka lidí 
rozvádí? 

Koncem listopadu jsem už jeden 
pár oddával. Pocit je to příjemný. 
Nezbývá než popřát novomanže-
lům, aby jim to spolu v manželství 
vyšlo, aby byli šťastní a  aby jejich 
svatební den byl krásný a  poho-
dový. Když jsem oddával v  90. le-
tech, šlo to jen na radnici, teď bý-
vají svatby různě v  hotelích nebo 
někde venku. Tehdy navíc nešlo 
zpočátku být oddán pouze farářem 
v kostele bez civilního obřadu, tak-
že svateb na radnici bývalo daleko 
víc, třeba osm za jednu sobotu. 

Potkáváte ty lidi, které jste 
oddával tehdy?

Některé občas ve městě vidím, 
ale že bych řešil, jestli to tomu páru 
vydrželo, to ne. Teď možná budu 
oddávat i  děti některých z  nich. 
Své děti asi ne, protože tam před-
pokládám svatbu v kostele. Já jsem 
se před lety ženil na úřadě v Luha-
čovicích a  v  kostele v  Pozlovicích. 
Na úřadě nás oddával pan Horsák. 

Teď jste představitelem měs-
ta zase Vy a  do nejužšího vede-
ní Luhačovic jste se dostal po 
komunálních volbách, kdy Vám 
lidé dali vůbec nejvíce hlasů ze 
všech kandidátů. To asi potěší, 
ne?

Určitě ano. Především to ale 
beru jako velký závazek vůči ob-
čanům. Zároveň to vnímám i  jako 
ocenění své práce na radnici na 
odboru správy majetku. Doufám, 
že důvěru spoluobčanů nezklamu. 

Nikola Synek
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SpOLEČNOST

Vzpomínky

NAROZeNí 
emma Maršovská 
ema Lilien Plecová

Rodičům srdečně blahopřejeme.

ÚMRTí
Jindřich Donátek 74 let
Jaroslav Divoký 85 let
Ludmila Lukašíková 92 let
Milan Nohavka 82 let
emilie Hráčková 91 let
Josef Klimeš 68 let
Josef Planka 68 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 6. ledna uplynou 2 roky, co nás opustila naše maminka, babička 
a prababička 
paní ALENKA VALOVÁ.
S láskou vzpomíná dcera Alena a syn Miloš s rodinami.

Děkuji všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit 
s panem JOSEFEM HRBÁČKEM.
Manželka Iva a děti s rodinami

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s naším drahým 
Josefem Klimešem na jeho poslední cestě, a také za květinové dary.
S láskou vzpomínají manželka Jarmila, synové Josef a Pavel.

Děkuji přátelům a známým za projevy soustrasti k úmrtí mého manžela 
JINDŘICHA DONÁTKA.
Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka Marta.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 7. 1. 2019 uplyne 10 let od chvíle, kdy nás navždy opustil manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček
pan ZDENĚK MALANÍK.
S láskou vzpomínají manželka Soňa, dcera Olga s rodinou a syn Zdeněk 
s rodinou.

Dne 21. 1. 2019 uplyne rok, co nás opustil 
pan RADOMÍR ŽMOLÍK.
Vzpomínají synové s rodinami. 
Děkujeme za vzpomínku všem, kdo ho znali.

Dne 9. 1. 2019 uplyne 10 let, co nás navždy opustila naše drahá manželka 
a maminka
MUDr. MARCELA KLIMEŠOVÁ. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí s námi tichou vzpomínku.
Manžel Jiří, synové Jan, Jiří, Michal a ostatní příbuzní

Ani dvouletá doba nám nedokázala rozjasnit ponuré dny od úmrtí 
manžela, tatínka a dědečka 
pana ZDENKA KOLAŘÍKA,
na nějž všichni stále s vděčností a láskou vzpomínáme.
Manželka a synové s rodinami děkují všem, kteří alespoň na chviličku 
vzpomenou s nimi.

Odešlas, ale v našich srdcích žiješ dál.
Dne 8. 1. 2019 vzpomeneme 1. výročí úmrtí 
paní VĚRY PLÁŠKOVÉ.
S láskou a vděčností stále vzpomínají syn Jiří s rodinou a dcera Hana 
s rodinou.

Adventní benefiční koncert Charity Luhačovice je především o ochotě se zapojit 
O  příjemný prožitek z  jedenác-

tého Adventního benefičního kon-
certu pro Charitu Luhačovice se 
v  kostele svaté Rodiny v  Luhačovi-
cích postaral místní folklorní sou-
bor Malé Zálesí a  Schola z  Brumo-
va-Bylnice.

V pátek 7. prosince se v Luhačo-
vicích uskutečnil nejen řemeslný 
jarmark s  celodenním programem 
před radnicí a  rozsvěcováním vá-
nočního stromu, ale také Adventní 
benefiční koncert Charity Luhačo-
vice. Koncert se uskutečnil v koste-
le svaté Rodiny od 18.15 a byl tak zá-
věrečnou tečkou celého dne.

Jako první vystoupil folklor-
ní soubor Malé Zálesí z  Luhačovic, 
který připomenul adventní lido-
vé tradice v  podání dětských sku-
pin, muziky a ostatních členů. Sou-
bor oslavil letos 55. výročí od svého 
založení a  během své existence se 
v  něm vystřídalo několik generací 
tanečníků a hudebníků. 

Po souboru se představila Scho-
la z Brumova-Bylnice, která koncert 

pojala spíše jako takové advent-
ní zastavení proložené písněmi 
a mluveným slovem.

Ředitelka Charity Luhačovice 
Mgr. Lenka Semelová, DiS., zaháji-
la koncert těmito děkovnými slovy:

„Je úžasné, že už po jedenác-
té se tu můžeme společně setkat 

a  načerpat díky našim účinkujícím 
předvánoční atmosféru. Tyto ad-
ventní dny nám připomínají, že je 
dobré v  životě zpomalit a  přes vá-
noční shon se zamyslet, co je v  ži-
votě důležité. Tato tradice pomá-
há posouvat kvalitu našich služeb 
stále dopředu a  díky ní můžeme 

každoročně pomoci několika desít-
kám lidí. Děkuji vám všem, kteří jste 
se rozhodli dnešní večer podpořit, ať 
již svým vystoupením, účastí, nebo 
finančním příspěvkem. Děkujeme 
za podporu této akce také farnosti 
Luhačovice, otci Hubertovi a  měs-
tu Luhačovice. Děkuji všem okolním 
obcím a  firmám, které se nás letos 
rozhodly podporovat. Poděkovat 
chci také vám všem jménem Chari-
ty Luhačovice i  jménem našich uži-
vatelů a dobrovolníků.“

Krátké slovo pronesl také 
Ing.  Jiří Šůstek, současný mís-
tostarosta města Luhačovice, kte-
rý Charitě Luhačovice poděkoval 
za poskytování sociálních služeb 
pro občany města.

Vstupné na tuto událost bylo 
dobrovolné a  výtěžek z  bene-
fičního koncertu ve výši 8856 Kč 
chceme použít na úpravu zahra-
dy Charity Luhačovice se zaměře-
ním na aktivní společenské vyži-
tí našich uživatelů. Děkujeme za 
vaši přízeň.

Anna Martincová
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Za Albertem umístili novou lávku přes vodu
Jeřábem byla v  půli prosince 

umístěna přes řeku za supermarke-
tem Albert nová lávka sloužící chod-
cům. Nahradila tak provizorní za-
půjčený skládací mostek, který zde 
pěším po několik měsíců poskytoval 
možnost přejít od nákupního cent-
ra směrem k nádraží. Toto provizori-
um sloužilo kvůli zavření původního, 

hojně využívaného mostku, jenž byl 
už v  havarijním stavu. Nová lávka, 
kterou město zakoupilo, vyšla zhru-
ba na 900 000 korun. Její umístění 
ale zatím ještě není definitivní. Více 
se dočtete v  rozhovoru s  místosta-
rostou Jiřím Šůstkem. 

Nikola Synek

Pečovatelkám Charity slouží nový automobil

Charita Luhačovice získala díky 
štědrým dárcům nový automo-
bil pro účely pečovatelské služ-
by. Šestadvacátého listopadu se 
tak konala v  Charitě malá slav-
nost spojená se svěcením tohoto 
vozu. „Díky příspěvkům veřejnos-
ti se nám podařilo získat prostřed-
ky ve výši 235 000 Kč na nový auto-
mobil Škoda Citigo. Nákup nového 
vozu podpořilo město Luhačovice, 
obec Sehradice, individuální dár-
ci a  firmy a  také řada dárců, kte-
ří anonymně přispěli během loň-
ského adventního koncertu pro 
Charitu Luhačovice,“ informovala 

ředitelka Charity Luhačovice Len-
ka Semelová. Tváří kampaně na 
získání peněz pro nákup vozu byl 
zrakově postižený paralympij-
ský reprezentant v  lyžování Pa-
trik Hetmer. Na setkání ale farář 
Hubert Wojcik nesvětil jen zbru-
su nový bílý automobil, ale také 
další vůz stejného typu, ovšem 
červené barvy. „Ten jsme pořídili 
v roce 2017 z prostředků z Tříkrálo-
vé sbírky. Ještě se nesvětil, tak po-
světíme obě auta najednou,“ vy-
světlila Semelová. Obě vozidla 
pomohou zajistit, aby pečovatel-
ky ke svým klientům mohly vždy 
včas a  bezpečně dorazit, aby jim 
například dovezly obědy, ale také 
aby mohly lidem v  domácnosti 
pomoci například s osobní hygie-
nou a dalšími činnostmi, které by 
tito jedinci kvůli svému zdravot-
nímu stavu sami nezvládli.  

 
FOTO-Anna Martincová

Rekonstrukce budovy č. p. 137 dokončena 
Město Luhačovice dokončilo v po-

sledních měsících roku 2018 největší 
investiční akci roku. Stavební firma 
LISONĚK, s. r. o., předala na začát-
ku listopadu hotovou stavbu zamě-
řenou na snížení energetické nároč-
nosti městské budovy. Z  pohledu 
kolemjdoucích je nejviditelnější 
změnou vnější tvář budovy, která zís-
kala novou podobu, včetně výrazné-
ho označení číslicemi 137 na fasádě.

Město na realizaci díla obdrželo do-
taci z  evropského Fondu soudržnosti 
v rámci Operačního programu Životní 
prostředí.

Projekt energetických úspor za-
hrnoval zlepšení tepelně technic-
kých vlastností stavebních konstrukcí 
obálky budovy, výměnu výplní sta-
vebních otvorů, výměnu tepelného 

zdroje (bylo instalováno tepelné čer-
padlo) a otopné soustavy včetně vy-
regulování. Cílem projektu bylo sní-
žení nákladů na energie, snížení 
emisí a  zlepšení tepelné pohody 
v  interiéru. Snížení spotřeby ener-
gie i  emisí by mělo dosáhnout  
62 % oproti stavu před realizací 
projektu.

Protože původní obvodový plášť 
budovy ve 2. až 4. nadzemním pod-
laží byl tvořen „boletickými“ pane-
ly s azbestem, byla součástí projektu 
i odborná demontáž a likvidace toho-
to nebezpečného materiálu, prove-
dená specializovanou firmou. V prv-
ních týdnech realizace stavby na jaře 
2018 proto byla celá budova obehná-
na nepropustnou stěnou, pod kterou 
se udržoval neustále podtlak systé-
mem odsavačů.

Cena stavebních prací je 
17,6  mil. Kč, dotace z  Operačního 

programu Životní prostředí byla 
poskytnuta ve výši 3,8 mil. Kč. Cel-
kové náklady na rekonstrukci činily 
téměř 20 mil. Kč.

V  budově sídlí několik subjektů. 
V přízemí je komerční část s obchody. 
V 1. patře působí po opětovném nastě-
hování živnostenský odbor městské-
ho úřadu a na jaře 2019 se sem přesune 
také odbor životního prostředí měst-
ského úřadu (konkrétní termín přesunu 

odboru z  budovy radnice do budovy 
č. p. 137 bude zveřejněn v předstihu). 
Druhé patro patří kancelářím finanč-
ního úřadu, ve třetím patře sídlí úřad 
práce a sociální odbor městského úřa-
du. V posledním patře v nadstavbě bu-
dovy stejně jako před rekonstrukcí sídlí 
sekretariát Luhačovského Zálesí, o. p. s.

Ing. Magdalena Blahová
vedoucí odboru správy majetku

Pod poštou bylo živo. Realizuje se tu konečně multifunkční dům? 

V posledním listopadovém týdnu 
bylo velmi živo na prostranství pod 

luhačovickou poštou. Kolemjdoucí si 
zde mohli všimnout v plné práci spe-
ciální vrtné soupravy. Na místě pod 
poštou měl po odstranění tržnice 
před dvěma lety začít růst nový mul-
tifunkční dům Arkáda společnos-
ti Manag. Projekt se ovšem zdržel. 
Dění pod poštou ovšem naznačova-
lo,  že se stavba možná  konečně za-
čne realizovat. Více prozradil 26. 11. 
přímo na místě zástupce Managu 
Alois Mana.

„V rámci výstavby multifunkčního 
domu Arkáda se přistoupilo konečně 
k  tomu, že se zde realizují první zku-
šební piloty, které budou sloužit pro 
přeložení trafostanice. Jelikož je v Lu-
hačovicích silná zřídelní struktura, 
jsou zde i pracovníci z Českého inspek-
torátu lázní. Měří na všech zřídlech 

v  Luhačovicích stavy, abychom tě-
mito piloty, které jdou do hloubky 12 
metrů, nějak neporušili zřídelní struk-
turu. Dnes se provede prvních devět 
pilot, a když měření dopadnou dobře, 
tak se pak zahájí dlouho připravova-
ná stavba vlastního domu,“ informo-
val Mana. Zatím speciální souprava 
vyvrtala díry a následně i zabetono-
vala do země piloty vyztužené ar-
maturou. 

Stavbu zbrzdily právě úvahy, zda 
její založení hluboko pod povrchem 
nemůže negativně ovlivnit luhačovic-
ké léčebné prameny. „Původně měla 
být stavba založena celoplošně. Změ-
nou projektu se ale přistoupilo k založe-
ní na pilotách a vzhledem k tomu, že ty 
jdou do větší hloubky, provádí se kontro-
la při zkušebních pilotech,“ sdělil Mana. 

Jak to tedy bude dál? 
„Jelikož projekt je kompletně nachys-

taný, tak předpoklad je, že když všechno 
dobře půjde,  na jaře se započne se sa-
motnou vlastní stavbou,“ věří Mana. 

Situace kolem odkládané stavby 
a dění v lokalitě není lhostejná ani ve-
dení Luhačovic, takže se představitelé 
města se zástupci Managu před něko-
lika dny sešli. 

„S městem jsme jednali, nový starosta si 
nás pozval. Občané se ptají, hlavně proto, 
že je omezeno parkování pod poštou. Tak 
jsme se se starostou domluvili, že po prove-
dení zkušebních pilot se původní parkova-
cí místa dají do provizorního stavu a opět tu 
bude umožněno občanům parkování, než 
se zahájí vlastní stavba,“ uzavřel Mana. 

Nikola Synek
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Městská knihovna má bezbariérový vstup
Z hlediska budovy knihovny se 

v  roce 2018 podařilo zrealizovat 
dvě důležité akce.

Městská knihovna získala bezba-
riérový vstup. Vybudování bezbari-
érového vstupu stálo 311 000 Kč.

Po předchozí výměně oken byla 
opravena fasáda na celé budově 
knihovny.

Náklady na opravu fasády včet-
ně nátěru klempířských prvků či-
nily 1,33 mil. Kč. 

Všechny náklady byly hrazeny 
z rozpočtu města.

Ing. Jiří Šůstek
místostarosta

Plánování sociálních služeb ORP Luhačovice
Ve středu 21.11.2018 se uskuteč-

nilo veřejné setkání v rámci projek-
tu Vytvoření komunitního plánu 
na území ORP Luhačovice, r.  č. CZ
.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006588, 
které probíhalo v salonku v MěDK 
Elektra v Luhačovicích. Na progra-
mu bylo seznámení s komunitním 
plánováním, představení projek-
tu Plán rozvoje soc. služeb ORP Lu-
hačovice, informování o  aktuálně 
zpracovaných materiálech (SWOT 
analýzy pracovních skupin, analý-
zy), uvedení příkladů dobré praxe 
komunitního plánování, diskuse. 
Účastníkům byla dána příležitost, 
aby ke SWOT analýzám vyjádřili 
své podněty. 

Pozitivně bylo hodnoceno: fun-
gující kluby seniorů v  malých ob-
cích, komise OSPOD (orgán sociál-
ně-právní ochrany dětí), psycholog 
na ZŠ Luhačovice, domácí hospico-
vá péče poskytovaná Charitami, 
fungující inkluze v  MŠ Sehradice, 
bytový dům Strahov v  Luhačovi-
cích. Jako chybějící bylo uvedeno: 
sociálně terapeutická dílna, domov 
pro seniory ve Slavičíně, senior taxi 
v  Luhačovicích, nízkoprahové za-
řízení pro děti a  mládež v  Luha-
čovicích, dobrovolníci, finance 
u  uživatelů chráněného bydlení, 
nedostatek chráněného bydlení 
pro seniory, odlehčovací služby, 

školních psychologů, psychiatrů, 
zubařů, málo městských bytů ve 
Slavičíně, absence pobytové hos-
picové péče, osvobození od platby 
za odpad, špatný stav chodníků, 
rehabilitace, propagace komunit-
ního plánování soc. služeb, zapo-
jení mládeže. 

Účastníci měli možnost vypl-
nit dotazník týkající se soc. služeb. 
Z  dotazníků vyplynulo: 1. chybí 
odlehčovací služba (19×), 2. chy-
bí nízkoprahové zařízení pro děti 
a  mládež v  Luhačovicích (16×), 
3.  nedostatek dětských psychiat-
rů, psychologů a  psychoterapeu-
tů (14×), 4. chybí sociálně terape-
utická dílna (11×), 4. chybí dluhová 
poradna a občanská poradna (11×). 

Aktivitami projektu jsou pravi-
delná setkávání ve dvou pracov-
ních skupinách – 1. osoby se zdrav. 
postižením a  senioři v  10.00 hod. 
a 2. rodiny s dětmi a os. ohrožené 
soc. pat. jevy ve 12.30 hod. Cílem 
projektu je vytvoření komunitní-
ho plánu soc. služeb ORP Luhačo-
vice. Tento projekt je spolufinanco-
ván Evropskou unií. Uvítáme zájem 
občanů a  organizací zapojit se do 
pracovních skupin. V  případě zá-
jmu se více informací dozvíte na 
tel.: 721 942 163, e-mail: stolariko-
va@mesto.luhacovice.cz.

Pavlína Stolaříková

Vánoční koncert Korunky opět pomůže dětem
V  sobotu 8. prosince uspořá-

dala Korunka Luhačovice v  Elek-
tře další ročník Vánočního kon-
certu dětem. Tradiční akce, která 
pomáhá Korunce získat prostřed-
ky na pomoc nemocným dětem, 
nabídla i  tentokrát bohatý pro-
gram, který opět moderoval Petr 
Rychlý. Během večera vystoupi-
la mimo jiné muzikálová zpěvač-
ka Kamila Nývltová. Nechybělo 
ale také další z  hvězdných jmen, 
když svůj nestárnoucí hit Ještě, že 
tě, lásko, mám zazpíval Petr Kolář. 
Publikum potěšila ovšem i  indic-
ká popová hudební skupina Lake 

Malawi nebo gospelová zpěvačka 
Leona Gyöngyösi. Během večera 
byla zahájena sbírka na pomoc 
tříleté Terezce Kozubíkové z Dol-
ní Lhoty, jejíž sourozenci sbírku 
pro svou sestřičku přišli na pódi-
um také podpořit. Celkově se na 
pomoc dětem díky večeru poda-
řilo vybrat více než 200  000 ko-
run. Dohromady za předešlá léta 
ovšem částka, kterou Korunka 
dokázala na pomoc dětem získat 
a  rozdělit, jde už dávno do mili-
onů.

  
Nikola Synek

Aktivity mateřské školy
Během letních prázdnin pro-

běhly v  mateřské škole plánova-
né opravy a  rekonstrukce pavilo-
nu C. V září byl zahájen provoz ve 
všech šesti třídách, z nichž jedna je 
speciální – logopedická. Celá škol-
ka, včetně těch nejmenších dětí, 
se v  rámci možností zapojila do 
akce Týden mobility. Děti navštívi-
ly modelové kolejiště v ZŠ, zhlédly 
ukázky IZS v zahradě DDM, navští-
vily divadelní představení v  MŠ 
Janku, co to znamená, když ti svítí 
červená? Zajímavá byla pro před-
školáky exkurze na policejní sta-
nici a  v  hasičské zbrojnici. Na do-
pravním hřišti se v  roli chodců či 
řidičů učily správnému chování 
na ulici. V říjnu proběhla ve všech 
třídách akce ve spolupráci s  rodi-
či „Veselé dýňování s  rozsvěcová-
ním dýní“. Tato akce je každoroč-
ně velmi zdařilá, děti jsou pyšné 
na „svůj“ výtvor a zapalují si v dýni 
denně svíčku. Do MŠ jsme pozva-
li herce ze Zlína, aby dětem zahrá-
li divadlo s tématem o stolování – 
Truhlík a Truhlička. Naším úkolem 
je vést děti ke zdraví a  zdravému 
způsobu života. Děti se ve škol-
ce otužují vzduchem, později vo-
dou, předškoláci navštěvují saunu 
v MŠ. Dětem je připravována plno-
hodnotná strava bohatá na ovo-
ce, zeleninu, luštěniny, ryby atd. 
Naše mateřská škola byla vybrá-
na a oslovena portálem Jídelny.cz, 
který se zabývá zdravým stravo-
váním, ke spolupráci na nové ku-
chařce Přesnídávky, obědy a  sva-
činky. Tato kniha obsahuje 267 
nových, v praxi odzkoušených re-
ceptů. Naše školní jídelna přispěla 
třinácti recepty, které jsou malými 

strávníky oblíbeny a  jsou běžně 
zařazovány na jídelní lístek. V  lis-
topadu proběhlo ve školce tra-
diční vánoční fotografování dětí. 
Dle zájmu rodičů bylo u dětí pro-
vedeno preventivní screeningo-
vé vyšetření zraku. Letos to bylo 
již potřetí a v hojném počtu. Před-
školáci z  V. třídy předvedli milé 
vystoupení pro veřejnost při osla-
vách 100. výročí založení republi-
ky a  na akci Setkání seniorů v  KD 
Elektra. Děti z III. a V. třídy navštívi-
ly humorné divadelní představení 
v Sokolce Karkulka, jak ji neznáte. 
V  prosinci nás ve školce navštívil 
jako každý rok Mikuláš s  počet-
nou družinou. K  35. výročí ote-
vření pavilonové MŠ v Luhačovi-
cích uspořádaly učitelky v galerii 
KD Elektra výstavu dětských pra-
cí „Od jara do zimy očima dětí“. 
Vernisáž se konala v pátek 7. pro-
since, děti z  V. třídy zde před-
vedly krátké veselé pásmo bás-
ní a  písní. Od začátku školního 
roku až do 17. prosince navště-
vovali předškoláci předplavec-
kou výuku na městské plovárně. 
V  předposlední hodině plavá-
ní měli rodiče možnost podívat 
se na své děti v  rámci ukázko-
vé hodiny. Poslední akcí v  roce 
2018 bylo vánoční tvoření, kte-
ré proběhlo ve všech třídách 
ve spolupráci s  rodiči v  příjem-
né předvánoční atmosféře. Za-
městnanci mateřské školy pře-
jí do nového roku dětem i  jejich 
rodičům hodně štěstí a  zdra-
ví. Veřejnost má možnost sledo-
vat aktivity mateřské školy na 
 www.ms.luhacovice.cz.

Helena Konečná 
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ZUŠ Luhačovice pořádala benefiční koncert
Podané ruce Terezce byl ná-

zev benefičního koncertu, kte-
rý uspořádala Základní umělec-
ká škola Luhačovice 11. prosince 
v  domě kultury Elektra. V  pro-
gramu zazněla řada koled, mimo 
jiné v  podání pěveckého sboru 
a  dechového souboru. Předsta-
vilo se ale také množství sólo-
vých interpretů. V  programu 
akce byl mimo jiné třeba Ko-
marovského Koncert pro hous-
le v podání Lucie Adoltové nebo 
Tellemannův Menuet, který in-
terpretovala na f létnu Libuše 
Mališková společně s kytaristou 
Tomášem Hlavičkou. Představil 
se i  taneční obor s  pásmem Le-
tem světem, ve kterém nechy-
běla vystoupení třeba na téma 
České republiky, Mexika nebo 
Číny. Výtěžek dobročinného 
koncertu byl věnován Korunce 

Luhačovice, věnující se pomo-
ci nemocným dětem. Vybraná 
částka půjde na pomoc tříle-
té Terezce Kozubíkové z  Dolní 
Lhoty, která se kvůli dlouho-
dobým zdravotním komplika-
cím neobejde bez každodenní 
mimořádné péče. Díky výtěžku 
z  dobrovolného vstupného pů-
jde na pomoc této holčičce hez-
ká suma. 

„Na koncertě se podařilo vy-
brat částku 22 876 Kč,“ informo-
vala ředitelka ZUŠ Luhačovice 
Monika Slováková.  

Příběh Terezky si lze přečíst na 
stránkách www.korunkaluhaco-
vice.cz , kde je také možnost do-
zvědět se o  dalších projektech 
Korunky na pomoc znevýhod-
něným dětem.  

Nikola Synek

Děti sportovaly a Mikuláš naděloval

Vystoupení několika zájmových 
kroužků DDM Luhačovice jako 

obvykle zahájilo Mikulášský spor-
tovní den, který DDM Luhačovice 
uspořádal 2. 12. v  hale SC Rados-
tova. Mimo jiné se představily také 
děti se sestavou na trampolínách. 
Přítomné pozdravil také nový sta-
rosta města a nemohl chybět samo-
zřejmě ani Mikuláš, který pak s čer-
tem a  andělem odměňoval děti za 
splnění úkolů na jednotlivých sou-
těžních stanovištích. A  co vše tedy 
bylo ještě pro příchozí připraveno?

„Můžou vyzkoušet různé sportovní 
hry a soutěže, ale třeba také si zahrát 
fotbal ve speciální nafukovací aréně 
živého stolního fotbálku. Máme tu 
také focení se zajištěním vytištění fo-
tografie hned na akci, aby si lidé moh-
li zakládat do alba, jak jim děti pěkně 
rostou,“ poznamenal za organizá-
tory Jan Tomala. Úkoly, které měly 
děti plnit, aby dostaly nadílku ovoce 
a sladkých dobrot, byly různé. Nosi-
ly brambory pro čerta do kotlíku na 

guláš, skládala se mikulášská sklá-
dačka, ale nechyběla ani překážko-
vá dráha, kterou musely děti pro-
běhnout. Samotné splnění úkolů 
pro odměnu ale ještě nestačilo. Kdo 
chtěl od Mikulášovy družiny dostat 
výslužku, měl prokázat, že je šikov-
ný a  vychovaný také tím, že Miku-
láše, čerta a anděla potěšil pěknou 
básničkou nebo písničkou. 

Nikola Synek

Leluja oslavila výročí koncertem
Dne 24. listopadu se v  soko-

lovně uskutečnil Výroční kon-
cert folklorního souboru Leluja, 
který působí v Provodově a také 
v luhačovickém Řetechově. Akce 
se konala na oslavu 10 let fungo-
vání souboru. Při koncertě své 
umění představili publiku do-
spělí členové, ale také dětská 
skupina Malá Leluja, která v rám-
ci souboru funguje. Na programu 
bylo komponované představe-
ní O  velké lásce z  pod Komonca 
a válce s Turkem a po vystoupe-
ní Leluje zahrála cimbálová mu-
zika Rováš. 

Název souboru Leluja je odvozen 
od mariánského poutního místa Ma-
lenisko, které se nachází nedaleko 
Provodova, kde soubor vznikl. Sym-
bolem Panny Marie je bílá lilie, znak 
čistoty a  nevinnosti, v  nářečí leluja. 
Soubor za své fungování už nacvičil 
řadu folklorních pásem a absolvoval 
mnoho desítek vystoupení, pořádá 
také v Provodově festival Hore Pro-
vodovem. V  současnosti má Leluja 
kolem 70 členů z obcí Provodov, Bře-
zůvky, Ludkovice, Řetechov, Pozlovi-
ce, Luhačovice a z širšího okolí. 

Nikola Synek

Charita Svaté rodiny Luhačovice oznamuje, 
že v sobotu 5. 1. 2019 se uskuteční

 Tříkrálové koledování. 
Předem mnohokrát děkujeme za vlídné přijetí koledníčků 

a za všechny vaše příspěvky do této sbírky. 
Více informací o sbírce na informačních letácích.
Kontakt: Mgr. Karel Adámek, mobil: 737 012 235, 

e-mail: dobrovolnici@luhacovice.charita.cz

Jubilejní 30. ročník Štědrovečerního běhu Zahradní čtvrtí

Velké množství diváků, které 
neodradilo ani mrazivé počasí, se 

přišlo podívat na jubilejní 30. ročník 
běhu Zahradní čtvrtí. V  kategorii 

0–6 let běželo 24 dětí, na prvním 
místě doběhl Matyáš Macka před 
druhým Theodorem Vaculou a tře-
tím Viktorem Vančurou. Z dívek byla 
nejlepší Emílie Inka Slámová, druhá 
Viktorie Stackeová a  třetí doběh-
la Viktorie Katriňáková. Mezi starší-
mi dětmi (7–9 let) ze 17 běžců zvítě-
zil Štěpán Plášek, druhý byl Matouš 
Mudrák a třetí Erik Máčala. V katego-
rii  dívek zvítězila Julie Slámová, dru-
há doběhla Denisa Velichová a třetí 
byla Berta Gregorová. Před hlavním 
závodem dospělých ještě následo-
val souboj dívek a chlapců ve věku 
10–14 let, kterých se do závodu při-
hlásilo 20.  Nejlepší Šimon Sláma 
byl v  cíli následován druhým Pe-
trem Kmentem a  třetím Martinem 

Tesařem, z dívek byla nejlepší Adéla 
Pišová, druhá doběhla Linda Hamší-
ková a  třetí Daniela Krejčí. Závod 
dospělých, který běželo 52 mužů 
a 26 žen, tradičně ovládli místní ori-
entační běžci. V závodě mužů zvítě-
zil časem 5:21 Vojtěch Sýkora, druhý 
doběhl v  čase 5:32 Štěpán Mudrák 
a  třetí místo vybojoval Michal Hu-
báček (5:39). Z žen získala prvenství 
Magda Janková časem 6:52, druhá 
Barbara Vavrysová (7:26) a třetí do-
běhla Renata Michálková (7:35). Na 
závěrečném vyhodnocení mohli 
díky štědrým sponzorům organizá-
toři rozdělit hodnotné ceny. Oceně-
ni byli i závodníci Libor Slezák a Jiří 
Zicha, kteří běželi všech třicet roč-
níků.
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kULTUra  Premiéra   Art film   Skutečný příběh   Bio senior   Film a kniha Filmásek  Nevhodné mládeži do 12  15  let

KULTURA

Sobota 5. 1. • 20.00 • MěDK Elektra, sál 
Rondo
Ples Zálesí

Úterý 29. 1. • 19.00 • MěDK Elektra, kinosál
Commedia dell'arte II. – Krize 
identity aneb Mechanická žena /
T. Vilhelmová, P. Liška, M. Daniel  

KINO

Neděle 6. 1. • 16.00
Čertí brko         
Pohádka ČR, 2018

Čtvrtek 10. 1. • 19.00 12

Bohemian Rhapsody  
Životopisný VB, 2018, titulky

Sobota 12. 1. • 19.00 
Cena za štěstí
Komedie ČR, 2019

Neděle 13. 1. • 16.00
Pat a Mat. Zimní radovánky 
Animovaný ČR, 2018 

Středa 16. 1. • 19.00 
Ten, kdo tě miloval
Komedie ČR, 2018 

Pátek 18. 1. • 19.00 12

Bohemian Rhapsody  
Životopisný VB, 2018, titulky

Neděle 20. 1. • 16.00 
Asterix a tajemství kouzelného 
lektvaru
Animovaný Francie, 2018

Pondělí 21. 1. • 19.00 
Cena za štěstí
Komedie ČR, 2019

Úterý 22. 1. • 19.00   12

Zrodila se hvězda
Romantický USA, 2018, titulky

Sobota 26. 1. • 19.00 12

Bohemian Rhapsody  
Životopisný VB, 2018, titulky

Neděle 27. 1. • 16.00 
Ledová sezóna 2
Animovaný USA, 2018 

Středa 30. 1. • 19.00 
Ten, kdo tě miloval
Komedie ČR, 2018

Akce DDM

Pátek 4. 4. • od 10.00 do 11.00
Mamkavárna
Informace o nových možnostech v Klubíku, spontánní 
činnost, hry, povídání, káva (20 Kč)

Čtvrtek 10. 1. • od 18.15 do 19.30
Free Jumping
Cvičení na trampolínách, od 18 let, do 100 kg, 
přihlášky do 4. 12., poplatek 50 Kč

Pondělí 14. 1. • od 15.30 do 17.30 tělocvična ZŠ
Sportovní víceboj
Od 2. do 6. třídy, přihlášky týmů (5 závodníků) do 
11. 1., poplatek 30 Kč/závodník, nutná sportovní obuv 
se světlou podrážkou 

Pátek 18. 1. • 16.00 
Tvoření s big shotem
Poplatek 40 Kč

Úterý 22. 1. • od 16.00 do 18.00 tělocvična ZŠ
Florbalový turnaj
Pro žáky 3., 4., 5. a 6. tříd, přihlášky týmů 
(2 hráči bez gólmana) do 18. 1., startovné 
30 Kč/hráč, hole i výstroj k zapůjčení

Úterý 22. 1. • od 16.00 do 17.00
Retro hrátky na zámku
Poplatek 20 Kč

Pátek 25. 1. • 19.00 zámek
Muzikoterapie
Přihlášky do 23. 1., poplatek 100 Kč/osoba  

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 8. 1. • od 10.00
Zimní tvoření 

Úterý 22. 1. • od 10.00
Jóga pro prcky 

V měsíci lednu také proběhnou: výukové 
programy pro žáky ZŠ (zdravověda) a výukové 
programy pro školy ve spolupráci s Městskou 
knihovnou Luhačovice.
Na přelomu měsíců leden/únor se můžete 
přihlásit do zájmových kroužků na 2. pololetí.
Seznam kroužků s volnými místy najdete na 
webových stránkách DDM (www.ddmluhacovice.
cz), na nástěnkách nebo v kanceláři DDM.
Bližší informace naleznete na podrobných 
plakátech. Tel.: 577 131 686, 736 487 999, ddm@
ddmluhacovice.cz, www.ddmluhacovice.cz

Akce Charity
Programy v prostorách Denního stacionáře Charity Lu-
hačovice, Hradisko 100, od 9.30 do 11.30, vstup 20 Kč.

7. 1.  Trénink paměti
14. 1.  Sváteční slovo / P. Martin Rumíšek
21. 1.  Horní Lhota a její historie, beseda 
28. 1. Domácí lékárna / PharmDr. Eva   
 Valentová

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

Program SAS

Čtvrtek 3. 1. • 15.00 klubovna

Čtvrtek 10. 1. • 15.00    
vycházka, vila Jiřinka

Pondělí 21. 1. • 8.30 nádraží 
Slovácké divadlo (Dva úplně nazí 
muži)

Čtvrtek 24. 1. • 14.00 bus 
vycházka, Augustiniánský dům

Akce v knihovně

Úterý 8. 1. • 17.00
Zimní problémy a potíže / Stanislav 
Zábojník, léčitel a bylinkář

Vstupné 40 Kč

Pomozte nám vytvořit logo 
komunitního plánování 

sociálních služeb

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ LOGO 

Návrhy odevzdejte do 28. února 2019 
na adresu Masarykova 137, 3. patro, 

kancelář 6 nebo elektronicky na: 
stolarikova@mesto.luhacovice.cz

VÝHRA: vstup do bazénu

KONTAKT: tel.: 721 942 163, 
e-mail: stolarikova@mesto.luhacovice.cz

Vytvoření komunitního plánu na území ORP 
Luhačovice,

reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006588

Elektra nabídla unikátní výstavu modelů 
závodních aut

Poutavou expozici plnou mode-
lů závodních aut, doplněnou také 
o  některé trofeje známého luha-
čovického rallye jezdce Romana 
Kresty, a dokonce o různé části zá-
vodních vozů, nabídla v druhé půli 
listopadu galerie Elektra. Výstavu 
připravil sběratel rallye modelů Ol-
dřich Bartoníček a  opravdu na ní 
bylo co k vidění. 

„Je tu asi 250 modelů, minimálně 
30 jich mám ale ještě doma,“ prozra-
dil Bartoníček. Modelům se věnu-
je od roku 2001. „To jsem si zakoupil 
první plastové modely od firmy Heller 
v měřítku 1:43. Začal jsem je skládat, 
natírat, polepovat, pak se přidaly dal-
ší,“ přiblížil sběratel. Většina mode-
lů závodniček je kovová a jsou právě 
v měřítku 1:43. „Tyto modely mají na 
délku asi 10 centimetrů, mám ale i ně-
jaké plastové 1:24. Největší jsou 1:18,“ 
poznamenal Bartoníček. Aby model 
vypadal tak, jak jej prezentuje na 
výstavě, dá to ovšem hodně práce. 
„Některé jsou dělány opravdu do de-
tailů. V autech jsou přesně zpracova-
né vnitřky včetně výstuhových rámů, 
závodních sedaček, pásů, zkrátka věr-
né výbavy závoďáku.“ 

Stavba modelu tak zabere i dost 
času. „Třeba měsíc, protože já se tomu 
nevěnuji každý den, ale třeba jednou 
za dva dny tak po dvou hodinách,“ 
dodal sběratel. Každý model na vý-
stavě představuje vůz konkrétního 
jezdce na konkrétním závodě, kte-
rý ve skutečnosti tento závodník se 
stejně vypadajícím vozem absolvo-
val. „Třeba když to auto má polepy  
Barum rallye, skutečně s takovými po-
lepy daný ročník závodu takové auto 
jelo,“ dodal sběratel. Hodně se při-
tom ale zaměřuje na sbírání nejzná-
mější české značky aut. „Snažím se 
ve sbírce mapovat škodováckou his-
torii, třeba kdy Škoda poprvé starto-
vala na Rallye Monte Carlo. To je kon-
krétně model vozidla Škoda Populár, 
který tam jel roku 1935. Nechybí tu ale 
ani „tisícovky“, nebo Octavie. Barto-
níček připouští, že modely jsou ze 
stavebnic nebo zakoupené, a  tak 
i  jinde může mít člověk v  podsta-
tě stejné. Některé jeho kousky jsou 
ovšem doslova unikátní, protože 

pracuje i  s  mimořádnými detaily: 
„Jsou na nich různé vychytávky, spe-
ciálně vyráběné leptané díly, kde si na 
voze dáte miniaturní kovový zámek 
kapoty, stěrače a podobně.“

Na výstavě prezentoval i  věci 
spojené s  jezdcem Romanem 
Krestou. Ten bydlí v  Luhačovicích 
a  znáte se s  ním, že? „Máme tu 
kompletní Romanovu závodní vý-
bavu, tedy  kombinézu, helmu, ru-
kavice boty. A  to z  roku 2005, kdy 
startoval za tovární tým Ford. Je tu 
také pohár za páté místo v  rallye 
na Corsice, pak Zlatý volant z  roku 
2001 pro nej rallye jezdce ČR a další 
věci,“ nastínil autor výstavy. V  ex-
pozici byly ale i kusy reálných zá-
vodních aut a zajímavé fotografie. 
„Fotky jsou zapůjčené od zlínského 
fotografa Ondřeje Záruby, mapu-
jí některé z  ročníků Dakaru. Pak tu 
máme jednu kapotu Škody Fabia 
R5 týmu Kresta racing. Kapota byla 
na vozu Filipa Mareše na letošní Ba-
rumce. Jednu z posledních rychlost-
ních zkoušek Mareš s  autem kvůli 
jezdecké chybě naboural. Z  té ha-
várie je i  rozbitý disk kola, které tu 
máme. Je tu ale i  originální náraz-
ník z Fordu Fiesta WRC, z roku 2013. 
Také originální kombinéza Martina 
Prokopa, ve které jel s Toyotou Hilux 
na rallye Dakar. Je tu i  další kom-
binéza Martina Macíka, který jezdí 
Dakar v  kategorii kamionů,“ dopl-
nil Bartoníček. Protože se s  lidmi 
z prostředí rallye zná, svezl se prý 
už párkrát s profi jezdci v různých 
závoďácích. Jinak se ale z  rallye 
věnuje aktivně právě jen modelům 
a v běžném povolání je kuchař. „Jez-
dím pracovat do hotelu v  Rakousku. 
Deset dní jsem tam, pak se vracím na 
pět dnů do Luhačovic k rodině. A prá-
vě po náročné šichtě, kdy se staráme 
o stovky hostů, je pak večer hodinka 
až dvě při skládání modelů skvělý re-
lax,“ uzavřel Bartoníček. 

Fota k výstavě:
http://www.luhacovice.cz/28393n-
-modely-zavodnicek-na-vystave-
-doplnuji-i-kombinezy-a-trofeje-
-jezdcu-rally

Nikola Synek
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HARMONOGRAM SVOZU DOMOVNÍHO ODPADU NA I. POLOLETÍ ROKU 2019
ZBYTKOVÝ ODPAD
(pozn. pro podnikatele: 14denní svoz probíhá vždy v lichém týdnu)
 
1) Trasa PONDĚLí: 
od vesnice po nádraží + Malá Kamenná (výjimka úterý 23. 4.) 
7. 1., 14. 1., 21. 1., 28. 1., 4. 2., 11. 2., 18. 2., 25. 2., 4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3., 1. 4., 8. 4., 
15. 4., 23. 4., 29. 4., 6. 5, 13. 5., 20. 5., 27. 5., 3. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6. 

2) Trasa ÚTeRÝ: 
od nádraží po Pražskou čtvrt 
8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1., 5. 2., 12. 2., 19. 2., 26. 2., 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3., 2. 4., 9. 4., 
16. 4., 23. 4., 30. 4, 7. 5., 14. 5., 21. 5., 28. 5., 4. 6., 11. 6., 18. 6., 25. 6. 

3) Trasa STŘeDA: 
integrované obce Polichno, Řetechov, Kladná Žilín (výjimka 2. 5. čtvrtek)
2. 1., 9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1., 6. 2., 13. 2., 20. 2., 27. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4., 
10. 4., 17. 4., 24. 4., 2. 5., 8. 5., 15. 5., 22. 5., 29. 5., 5. 6., 12. 6., 19. 6., 26. 6.

4) Trasa PÁTeK: 
kontejnery (výjimka 18. 4. čtvrtek)
4. 1., 11. 1., 18. 1., 25. 1., 1. 2., 8. 2., 15. 2., 22. 2., 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3., 29. 3, 5. 4., 
12. 4, 18. 4., 26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5., 31. 5., 7. 6., 14. 6., 21. 6., 28. 6.

PAPíR (modré nádoby)
vždy ve ČTVRTeK, 1x za 14 dní
3. 1., 17. 1., 31. 1., 14. 2., 28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6.

SKLO (zelené nádoby)
vždy ve ČTVRTeK, 1x za měsíc
10. 1., 7. 2., 7. 3., 4. 4., 16. 5., 13. 6. 

PLAST (žluté pytle a nádoby)
vždy první ÚTeRÝ v měsíci (výjimka středa 2. 1.)
2. 1., 5. 2., 5. 3., 2. 4., 7. 5., 4. 6. 
 
NÁPOJOVÉ KARTONY (oranžové pytle)
vždy 1x za ¼ roku první ÚTeRÝ 
5. 3. a 4. 6. Občané, kteří nedostávají oranžové pytle, mohou ukládat nápojové 
kartony do žlutých kontejnerů a popelnic na plasty.

BIOODPAD (hnědé nádoby)
vždy ve STŘEDU (1x za měsíc, 1x za 14 dní, 1x za týden)
23. 1., 20. 2., 13. 3., 27. 3., 10. 4., 24. 4., 2. 5., 8. 5., 15. 5., 22. 5., 29. 5., 5. 6., 12. 6., 19. 6., 
26. 6.

Poznámka: Nádoby na tříděný odpad (papír, sklo, plasty, bioodpad) rozmístěné 
v Luhačovicích a integrovaných obcích budou vyváženy nad rámec svozových dnů 
dle vzniklé potřeby.

SeZONNí PŘISTAVeNí VeLKOKAPACITNíCH KONTeJNeRŮ
Kontejnery na stanovištích budou pod dozorem pracovníka TS a ještě týž 
den budou odvezeny. Tato služba je výhradně pro občany Luhačovic a in-
tegrovaných obcí. Podnikající osoby fyzické nebo právnické musí řešit 
likvidaci odpadů dle zákona 185/2001 Sb. samostatně a na své náklady, 
nikoliv z poplatků občanů města.

Sestava 3 kontejnerů slouží pro uložení velkoobjemového odpadu, dře-
va a železa.

Do kontejnerů je zakázáno ukládat nebezpečné odpady – barvy, kyseliny, 
pesticidy, oleje atd. Tyto odpady mohou občané Luhačovic a integrova-
ných obcí ukládat na sběrném dvoře v provozních hodinách zdarma. Také 
nefunkční, ale kompletní, elektropřístroje (televize, ledničky, PC, rádia, zá-
řivky atd.) je možno zdarma uložit na sběrném dvoře, kde je zřízeno místo 
zpětného odběru elektrozařízení. Prosíme občany, aby tyto odpady neu-
kládali do přistavených kontejnerů.

Sběrná místa pro kontejnery (čas 9.00-16.00 hod.): 

• Luhačovice
Branka + Rumunská  sobota 30. 3. 
L. Janáčka + Solné Marion  sobota 6. 4. 
Újezda + Parkoviště za Alfamarketem  sobota 13. 4. 

• Integrované obce 
Polichno  pátek 29. 3. 
Kladná Žilín  pátek 5. 4. 
Řetechov  pátek 12. 4. 

SBĚRNÝ DVŮR LUHAČOVICe, UL. UHeRSKOBRODSKÁ

Provozní doba:

ZIMNí-návaznost na zimní čas LeTNí-návaznost na letní čas 
úterý 14.00–17.00 hod. úterý 15.00–19.00 hod.
čtvrtek 14.00–17.00 hod. čtvrtek 15.00–19.00 hod.
sobota 9.00–15.00 hod. sobota 9.00–15.00 hod.

Na sběrném dvoře mohou občané zdarma v provozní době ukládat odpady. 
Na sběrný dvůr mají přístup pouze občané s trvalým pobytem v Luhačovicích 
a v integrovaných obcích (Polichno, Řetechov, Kladná Žilín). Podnikatelé, kte-
ří jsou zapojeni do systému odpadového hospodářství obce, mohou odpady 
za úplatu a vždy po předchozí domluvě na ústředí TS také uložit na sběrném 
dvoře. 

Technické služby Luhačovice, tel.: 724 651 034, 577 131 287

od 21 200 Kč do 23 700 Kč

od 28 000 Kč do 30 500 Kč + bonusy

pokladní / prodavač

ZÁSTUPCE VEdoUCÍHo

KonTaKTUjTE nÁS:  na emailu nabor@penny.cz nebo na tel.: 727 984 489 • www.penny.czPEnny  

naše penny teď může

 býT i VašE PEnny!

 
připojte se k nám.

V PENNY se spolu vždycky domluvíme, 
aby podmínky vyhovovaly i vám.
Nabízíme například tyto nadstandardní 
zaměstnanecké výhody:
• 5 týdnů dovolené 
• Stravenky v hodnotě 80 Kč
• Penzijní připojištění
• Benefitní  cafeterie

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 8. 1. 2019
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Koupím byt v Luhačovicích 
1+1.Kont.: 775 999 550.

20 % sleva
na permanentky

• do wellness centra
• do fi tness centra
• na vibrační plošinu

Permanentky lze zakoupit v hotelové recepci
nebo objednat online: www.HotelAlexandria.cz

tel.: 577 682 700, e-mail: alexandria@lazneluhacovice.cz
Věnujte si čas jen pro sebe a vaše tělo vám bude vděčné...


