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ZPRÁVY Z MĚSTA

Přání do nového roku

Luhačovice jsou známé svou ote-
vřeností a pozitivní energií. Čím 
déle tady žiji, tím více to vnímám. 
Společně se potkáváme na různých 
akcích, umíme se radovat z vystou-
pení našich blízkých, snažíme se 
o krásné vztahy se sousedy a vytváří-
me přívětivé prostředí v celém okolí. 
A právě takové prostředí je základem 
štěstí, spokojenosti a pohody. Děku-
ji všem občanům našeho města za 
jejich přístup, pozitivní myšlení a do 
nového roku přeji všem Luhačovja-
nům hodně síly, radosti a hlavně to 
nejdůležitější – zdraví.   

Starosta Marian Ležák

Milí moji přátelé z překrásného 
města Luhačovice,
díky vám a vaší Vincentce, kterou mám 
stále u nočního stolku, jsou moje hla-
sivky pevné a mohu jezdit s divadlem 
nejen k vám a po celém Zlínském kraji, 

ale i po celé Moravě a nedělá mi to 
žádné potíže, naopak se vždycky těším. 
Přeji vám do nového roku především 
pevné zdraví, radost ze života, radost 
z maličkostí, což je taky velmi důležité. 
Těším se na shledání.

Vaše Simona Stašová

Když začnete mít potíže, které se na 
nás řítí a o kterých slyšíme ze všech 
stran, nemějte srdce zjihlé. A kdyby 
to náhodou někdy na vás přišlo, tak 
něco dělejte, ono to pomáhá.

Jan Čenský 

Do nového roku bych vám všem chtěl 
popřát hlavně hodně zdraví, pohody 
a aby vám přinesl do života spoustu 
radosti a úspěchu, jak v osobním, tak 
i pracovním životě.

Jan Šumšal, ředitel Vincentka, a. s. 

Chtěl bych popřát všem čtenářům 
krásné prožití svátků a zdraví a úspěch 
v příštím roce. Jsem spojen s Luha-
čovicemi již 23 let nejen díky našemu 
festivalu Divadelní Luhačovice, který již 
pochopitelně připravujeme a na který 
se už těším a mohu také prozradit, že 
kmotrou festivalu bude příští rok paní 
Eliška Balzerová, ale také jsme v Lu-
hačovicích “zakořenili” díky našemu 
stromu: Stromu duše. Doufám, že se mu 
daří a rozkvete časem v plné kráse, jako 
kvetou mé milé Luhačovice. Krásné dny.

Váš Míla Mejzlík

Co přeji obyvatelům Luhačovic do no-
vého roku? Ať stále víc poznáváme, že 
je dobré být člověkem, že je dobré žít 
v naší zemi, žít v tomto městě. A ať 
k tomu společně svým dílem přispí-
váme. Požehnaný a pokojný nový rok.

P. Jan Ston
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Osadní výbory 
Zastupitelstva 
města Luhačovice 
1. místní část Kladná Žilín

•	 předseda: Ing. Karel Gergela
•	 členové: Lucie Vajdíková 

Dis., Tomáš Hanáček

2. místní část Polichno
•	 předseda: Tomáš Smejkal
•	 členové: Martin Janča, 

Martin Josefík

3. místní část Řetechov
•	 předseda: Jana Šišková
•	 členové: Stanislav Skovajsa, 

Zdeněk Zábojník

ZPRÁVY Z MĚSTA

Rozsáhlá rekonstrukce 
budovy Sokolovny Luhačovice 
je dokončena

V prosinci 2022 byla dokončena 
rozsáhlá rekonstrukce Sokolovny 
Luhačovice, která trvala přesně 
rok.  Větší část rekonstruovaných 
interiérů bude sloužit Základní 
umělecké škole Luhačovice, zbylá 
část je určena k užívání pro TJ Sokol 
a Slovan Luhačovice. Interiéry také 
prošly největší proměnou, doplněny 
byly učebny pro ZUŠ a s tím souvi-
sející zázemí. Hlavní sál bude stejně 
jako v minulosti možné využít pro 
pořádání různých kulturních a spo-
lečenských akcí. Při pohledu z venku 
je hlavní změnou nová rovná stře-
cha, větší počet oken a bílá fasáda. 
Projekt rekonstrukce Sokolovny 
Luhačovice je realizován za přispění 
prostředků státního rozpočtu ČR 
z programu Ministerstva pro míst-
ní rozvoj a také je spolufinancován 
Zlínským krajem.

Odbor správy majetku

Změna provozní doby 
sběrného dvora 
od 1. 1. 2023:
úterý 13.00–17.00 hod.
čtvrtek 13.00–17.00 hod.
sobota 9.00–15.00 hod. 
Tato provozní doba je platná celoročně.  
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Svoz odpadu je každým rokem dražší, už 
i Luhačovice jsou tak donuceny po několika 
letech zvýšit poplatek
Aktuálně všude v novinách čteme, 
jak vše zdražuje. Stejně je tomu tak 
i u svozu odpadu, ovšem ten je už 
několik let po sobě rok od roku dražší 
a dražší nehledě na ekonomický cyk-
lus. To je bohužel pro město Luhačo-
vice obrovskou zátěží. A proč se tak 
vlastně děje? Hned z několika důvodů.
1. 1. 2021 vešel v platnost zákon 
č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, kte-
rý – zjednodušeně řečeno – určuje, ko-
lik stojí skládkování a pomocí výjimek 
(dle § 157) určuje, kolik skládkovaného 
odpadu se počítá jako zbytkového, 
tedy dále nevyužitelného, a kolik jako 

dále využitelného. Samozřej-
mě cílem tohoto zákona je 
co nejvíce omezit a předejít 
produkci zbytkového, tedy 
dále nevyužitelného odpadu, 
a výjimka na jeho množství 
se v průběhu let snižuje, 
oproti tomu zákl. poplatek za 
skládkování tohoto odpadu 
se zvyšuje. Tak, abychom se 
jednou obešli bez skládek, 
příp. skládkování omezili 
na nezbytné minimum. Pro 
lepší představu uvedu tabulku, jak se 
v letech snižuje limit skládkovaného 

zbytkového odpadu na jednu osobu 
a zvyšuje jeho cena:

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Jednotky
Limit 
zbytkového 200 190 180 170 160 150 140 130 120 kg/osobu

Cena 
zbytkového 500 500 500 500 500 600 600 700 700 Kč/t

Cena 
využitelného 800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1850 1850 Kč/t

Uvedeme-li si to na zjednodušeném 
příkladu, tak pokud by 1 000 občanů 
vyprodukovalo 227 tun netříděného od-
padu, výpočet poplatku za skládkování 
v roce 2023 by vypadal následovně: 
(180 tun x 500 Kč) + (47 tun x 1000 Kč) 
= 137 000 Kč. Ještě v roce 2021 by to při-
tom za stejné množství bylo 121 600 Kč.
Tohoto odpadu jsme v roce 2021 vy-
produkovali 946 tun. A to se nebavíme 
o plastech, papíru, sklu a všech jiných 
druzích odpadu, které už jsou také 
zpoplatněny kvůli chybějící “koncov-
ce”, tedy společnosti, která by dokázala 
tento odpad využít nebo zlikvidovat. 
O tomto problému se nebudu rozepi-
sovat, ale za celé ORP Luhačovice ve 
spolupráci s okolními ORP vyvíjíme tlak 
na kraj a stát, aby pro (nejen) naši oblast 
vybudoval řešení tohoto problému, pro-
tože zde Česká republika a legislativa 
těžce zaspala. Takže ať třídíme, jak třídí-
me, čím dál menší množství zbytkového 
odpadu nás bude stát čím dál více.
Což ale neznamená, že nebudeme třídit 
nebo že bychom měli polevit. Naopak! 
Naše perfektní třídění, za které vám 
všem patří obrovský dík, drželo popla-
tek za svoz odpadu 9 let beze změn.

Než se ale podaří vyřešit problém 
“konečného odběratele” odpadu, budou 
na to bohužel všechny obce a města 
doplácet. Luhačovice v posledním roce 
zaplatily za odpadové hospodářství 9 
383 476 Kč. Z poplatků za občana se vy-
bralo 3 002 106 Kč, ostatní příjmy činily 
4 266 896 Kč. Aby nám čísla ekonomic-
ky vycházela, znamenalo by to, že by 
se každý občan Luhačovic musel ročně 
podílet částkou nejméně 1200 Kč. Měs-
to by tak tuto problematiku nemuselo 
sanovat a mohlo tyto prostředky využít 
jinak - třeba na chodníky, dětská hřiště 
nebo úpravy veřejného prostranství. 
Proto i přes veškerou snahu a hledání 
jiného řešení musíme po vzoru jiných 
měst bohužel tento roky neměnný 
poplatek zvýšit, abychom udrželi 
stejnou kvalitu služeb svozu odpadu 
jako doposud a neohrozili tím jiné části 
rozpočtu. Od ledna 2023 bude tedy roč-
ní poplatek za svoz odpadu na jednoho 
občana 840 Kč. Pokud tuto částku roz-
počítáme, je to navýšení o necelá 2 piva 
nebo 1 cappuccino měsíčně (70 Kč), 
což je oproti skutečným nákladům 
zvýšení symbolické, neboť naší snahou 
je nezvyšovat skokově, abychom tolik 

nezatížili vaše aktuálně již tak dost 
zkoušené rodinné rozpočty.
Ale aby se dále skokově poplatek nezve-
dal, čeká nás několik výzev, se kterými 
se obracím i na vás. Mnohdy se stává, 
že do našich popelnic přijedou odpad 
vyvézt lidé z okolních obcí a měst. 
Pokud byste na takové jednání nara-
zili, neváhejte daného člověka upozor-
nit. Argument, že tyto popelnice jsou 
veřejné, je sice pravdivý, nýbrž takový 
člověk zde za svoz odpadu neplatí, a tím 
pádem za něj zaplatíme my všichni. 
Nabízí se tedy otázka, jaké řešení vymys-
let, abychom tyto prostory dostali pod 
kontrolu (např. oplocení popelnic, jejich 
zamykání, schovávání do budov atp.). 
Stejný problém je, pokud tady někdo 
nemá trvalé bydliště, nesedí počet oby-
vatel na jednotku nebo se podnikatel 
zde podnikající nepřizná do systému. 
Celou tuto problematiku je potřeba řešit 
ve spolupráci města s občany, jelikož 
jakákoliv laxnost, neaktivita či úmyslné 
špatné jednání stojí peníze nás všechny 
na úkor investic do celého města. A to 
už je přeci k zamyšlení, jestli peníze 
“vyhodíme” nebo investujeme.

Daniel Mejzlík, místostarosta
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PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ 
RADY MĚSTA LUHAČOVICE
Programové prohlášení Rady města Luhačovice na volební období 2022–2026 zahrnuje podstatné body programů stran 
tvořících tuto koalici a vychází ze znalosti potřeb obyvatel města. Jejím cílem je, aby město Luhačovice včetně svých inte-
grovaných obcí bylo pro své obyvatele místem, kde se kvalita jejich života zvyšuje.
V následujících letech volebního období 2022–2026 budeme navrhovat, demokraticky prosazovat
a realizovat řešení, která zabezpečí udržitelný rozvoj Luhačovic a v rámci pěti hlavních
rozvojových oblastí budeme prosazovat tyto konkrétní cíle a projekty:

1.) ROZVOJ MĚSTA V OBLASTI DOPRAVY A VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
1. Dokončení chodníku a parkoviště na ulici Družstevní.
2. Pokračovat v obnově místních komunikací, prioritně zahájit opravu ulic Ludkovická a Mlýnská.
3. Pokračování k výstavbě obchvatu, ve spolupráci se ZK zahájit proceduru EIA a geologický průzkum.
4. Realizace úseku cyklostezky Polichno – Újezdec, příprava úseku Biskupice – Polichno a značení páteřní cyklotrasy přes 

město.
5. Vytvoření potřebné dokumentace k realizaci nového mostu u knihovny s řešením nové kruhovék řižovatky.
6. Obnova veřejného osvětlení s optimalizací energetické náročnosti.
7. Vytvoření veřejně přístupného harmonogramu oprav dalších chodníků, cest a komunikací na území města a místních 

částí v koordinaci se správci sítí.

2.) BYDLENÍ, URBANISMUS A PARKOVÁNÍ
1. Vytvoření nového územního plánu města s ohledem na zachování rázu centra Luhačovic a podpora výstavby rodinné-

ho i kolektivního bydlení v okrajových částech. Prověření možnosti družstevního bydlení.
2. Zamezení realizací staveb, jejichž využití je problematické a koncepčně nezapadá do vzhledu města.
3. Zahájení revitalizace sídliště Masarykova.
4. Rozšíření počtu parkovacích míst s prioritou pro občany s trvalým pobytem a digitalizace platebního systému za par-

kování.
5. Realizace lávky pro pěší u parkoviště "za Matem".

3.) SLUŽBY
1. Podpora vzniku stanice rychlé záchranné služby v Luhačovicích.
2. Podpora výstavby obchodního areálu společnosti Lidl.
3. Aktivní řešení vzniku nových zdravotnických zařízení, zejména zubařských ordinací.
4. Pravidelné sledování a podpora potřeb a požadavků v péči o seniory a znevýhodněné.
5. Zachování oblíbeného projektu SENIOR TAXI.
6. Pokračování v úspěšné spolupráci mezi městem a místními podnikateli.

4.) DĚTI A MLÁDEŽ
1. Úprava zahrady školní družiny a SVČ.
2. Rozšíření venkovních herních prvků v MŠ.
3. Další modernizace ZŠ.
4. Vybudování nového centrálního dětského hřiště místo zámecké zahrady.
5. Vybudování dopravního hřiště a další rozvoj SC Radostova.
6. Trvalé znovuotevření skateparku.

5.) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A KVALITA ŽIVOTA
1. Změna projektu VVN přes naše území s ohledem na dopady pro krajinný ráz.
2. Rozšíření společenského vyžití o další pravidelné potkávací akce.
3. Výsadba další zeleně na území města.
4. Podpora ekologických projektů, výměny technologií a implementace propustných prvků v krajině.
5. Maximální využití dotačních programů na smysluplné projekty.
6. Příprava zavedení participativního rozpočtování.
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Městské turistické a informační 
centrum přivítalo v roce 2022 téměř 
80 tisíc návštěvníků
V roce 2022 byla nejčastěji v informa-
cích slyšet čeština, dále slovenština, 
ostatní hosté z ciziny se do Luhačo-
vic po covidové pauze vracejí velmi 
pomalu. I přesto byl v této sezóně 
zájem o německé a anglické mate-
riály. Hostům našeho města jsme 
poskytli na 20 tisíc různých map, 
prodali na 14 tisíc pohledů, nejčastěji 
jsme jim hledaly autobusové nebo 
vlakové spojení a rozdaly nepočítaně 
úsměvů.
Rozrostla se i produktová řada Tady 
pramení Luhačovice, konkrétně 
o sportovní trička a cyklodresy. Pro-
pagační snímky novinek pro nás na-
fotili místní sportovci a srdcaři. Právě 
toto zboží bylo horkou novinkou 
pod stromečkem. Nejprodávanějším 
zbožím jsou ovšem propisky, ponož-
ky, Vincentka a stálice – Luhačovická 
bylinná s logem našeho města.
Pro občany Luhačovic máme připra-
veny jízdenky na Senior taxi, kopí-
rujeme lékařské zprávy a jízdní řády. 
Snažíme se spolupracovat se všemi 
ubytovacími kapacitami ve městě. Na 
jaře pořádáme setkání s ubytovateli 
a recepčními. Připravujeme složky 
se souhrnnými informacemi, které 
naleznou hosté na svých pokojích. 
Zásobujeme recepce letáky, mapa-
mi a čerstvými zprávami z kultury 
a dění ve městě a okolí v pravidel-
ných intervalech. A to také e-mailem.

Turisté a lázeňští hosté mohli využít 
rozšířené nabídky prohlídek. Největší 
oblibě se těšila procházka s názvem 
Tady pramení architektura. Z centra 
města až do Pražské čtvrti doprovodi-
ly naše sečtělé a upovídané průvod-
kyně téměř 2000 zájemců. V nabídce 
jsou také prohlídky Za chutí a vůní 
Luhačovic, Po minerálních prame-
nech i Romantické večerní procházky 
s ochutnávkou vína. V rámci výhod 
pro občany města nabízíme nově 20% 
slevu na všechny sjednané prohlídky. 

Již na konci roku tohoto využil právě 
místní občan, který pozval na komen-
tovanou prohlídku kolegy z práce.
Už teď připravujeme nové akce, suve-
nýry, aktualizujeme seznamy a plánu-
jeme rozšíření letních her Hurá ven! 
a Najdi, poznej, ochutnej.
Na nový rok 2023 se těšíme a oče-
káváme návštěvníky minimálně ve 
stejných počtech.

Terezie Bartoníčková, referentka 
informačního centra

SPOLEČNOST

Karta občana 
„Tady pramení 
výhody“
•	 registrace od 2. 1. 2023 v Městském 

a turistickém informačním centru 
•	 platnost karty je vždy na aktuální 

kalendářní rok a bude se každý rok 
obnovovat

•	 podmínkou je trvalé bydliště 
v Luhačovicích, které je nutné při 
registraci prokázat
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ROZHOVOR

Rozhovor: Pavel Liška
Český divadelní a filmový herec 
a komik Pavel liška navštívil 2. 11. 2022 
Luhačovice v rámci divadelní hry 
Commedia dell’arte I. Poslušně hlásím 
aneb Konec šejků v Čechách. Skvělé 
komediální představení v hvězdném 
obsazení se uskutečnilo v kině Elektra. 
Pavel Liška se chopil role chvástavého 
Capitána. Na představení přijel na 
motorce a jak Luhačovickým Novinám 
prozradil, na motorce jezdí, protože je 
to pro něj hlavně ekonomičtější.

Do Luhačovic jste přijel na 
motorce, považujete se za 
motorkáře?
Já jsem všechno, co není motorkář.  Já 
tomu vůbec nerozumím, jsem pouze 
uživatel. Motorkáři si svoje mazlíčky 
stále tuní, řeší na jakých pneumati-
kách jezdí, mně je to jedno. Já tomu 
zas tak nerozumím a jen se vozím. 
Já jsem uživatel, ne motorkář. Oni se 
taky rádi scházejí, stále o motorkách 
spekulují a jezdí hromadně. Tohle 
úplně nesnáším. Já jezdím s Honzou 
Révaiem a Hynkem Bernardem a koli-
krát mám problém, abych jim neujel. 
Ale vzhledem k tomu, že natáčíme 
dokument, tak to vydržím a neujedu. 
Na motorce jsem dnes přijel proto, ne 
že se kochám, ale protože jsou pohon-
né hmoty drahé a děti doma chodí 
v mikinách, tak abych ušetřil. 

Zmínil jste dokument, který 
natáčíte, jaké jsou vaše další plány? 
Já nejraději cestuju bez plánů, já 
mám nejraději… jet za nosem… jen 
s Honzou a Hynkem se to nedá, 
i když jsme si řekli, že nebudeme plá-
novat, tak oni stále plánují…Pro mne 

je největší dobrodružství na motorce 
jet a jak jedu tou krajinou odbočím 
doprava, doleva, na nějaké cestičky 
a vždy si říkám, že ta cesta nás zave-
de tam, kam má, že to nevymyslíme 
dopředu.

Která část světa vás nejvíce 
zaujala?
Nejvíc mne bavila Guatemala, protože 
jsme projeli celou střední Ameriku 
a měli jsme takovou dohodu, to byl 
můj nápad, že až přijde ponorka, že 
se rozdělíme. V Guatemale přišla, 
i když oni říkají, že to nebyla ponor-
ka, že jsem si jenom něco vymyslel, 
ale byla to regulérní ponorka a koneč-
ně se mi splnil ten plán, že jsme se 
rozdělili a já jsem si projel Guatemalu 
úplně sám a pro mne to byly nejkrás-
nější čtyři dny. Ale bylo to samozřej-
mě i tou zemí, je prostě nádherná. 
A taky v tom hraje roli ta samota, jak 
je člověk najednou sám, nemusí brát 
ohledy na ostatní, tak ta svoboda je 
úplně někde jinde a zažíváte takový 
krasostrach.

Navštívili jste společně i Mexiko, 
neměli jste strach?
No víte, ony existují i předsudky, 
sami domorodci se divili, že tam 
jedeme, a říkali, že to nemůžete na 
motorkách tak sami, jenže to jsou 
lidi, kteří nevytáhnou paty ze své 
osady nebo města a ke kterým chodí 
jen sdělovací prostředky na konti-
nentu a ty jim říkají samé pohromy. 
Nakonec jsme teda dali na jejich 
rady a do Salvadoru jsme nejeli, ale 
domluvili jsme se, že to projedeme na 
jeden zátah bez zastavení. Jeden den 

Honduras a druhý Salvádor.  Jenže 
já jsme slavil narozeniny a šli jsme 
do hospody a měli jsme kocovinu 
a jak jsem starší, tak nám ta kocovina 
trvá déle, ne několik hodin, ale dnů 
a za 6 dnů jsme zjistili, že jsme stále 
v Salvádoru a jsme úplně spokojení. 
A to jsou právě ty předsudky, protože 
obyvatelé byli naprosto skvělí. Všude 
se říká, že je nebezpečno, ale musí se 
to rozlišovat podle těch řečí, protože 
všude jsou ty lidi většinou dobří. 

Jak moc znáte Luhačovice?
Luhačovice mám moc rád, miluji je, 
mám tady kamarády, je tady taková 
pohoda. A dokonce jsem si tady jednou 
zaplatil takovou kúru a procházel jsem 
se městem, ochutnával prameny… 
a dokonce jsem si představoval, jak ten 
Kundera píše takové příběhy, že tady 
někoho potká a skončí to dobrodružně, 
to se teda nestalo, ale Luhačovice jsou 
opravdu krásné a mají v sobě ducha-
…A místní prameny jsou taky úžasné 
a vím, které mi chutnají a které ne, jen 
si nepamatuju jejich názvy.

Mikulášská 
jízda městem 
poprvé 
v historickém 
kočáře 
5. 12. 2022
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Tady pramení architektura
Vila Kancnýřka

okouzluje lehce orientálními tvary 
a secesním dekorem.
„Nejníže psaní manželé Bedřich 
a Marie Kancnýřovi hodláme na po-
zemku parcele č. 1714/3 katastru obce 
Pozlovické, zakoupené od stavitelů 
p. Františka Brože a Julia Koppa, po-
staviti dle stavebních plánů A–E, jež 
tuto dvojmo předkládáme, rodinný 
domek.“
Tak zněl obsah dopisu z roku 1906 
stavebníka a majitele vily Bedřicha 
Kancnýře se žádostí o povolení stavby 
adresovaný obecnímu představenstvu. 
Stavba byla povolena 12. října 1906. 
Další dopis představenstvu obce se 
týká žádosti o kolaudaci a „přiřknutí 
domovního čísla a osvobození od čin-
žovní daně po dobu 12 let.“  Vilka měla 
sloužit jako letní byt či „letohrádek“ 
s možností pronájmu. 
Lázeňský lékař Eduard Cmunt ve 
vzpomínkách na své působení v Lu-
hačovicích na počátku 20. století zmi-
ňuje i setkání s Bedřichem Kancný-
řem: „… dozorčí rada, … vrchní soudní 
rada dr. Kancnýř, byl nepokojný 
a hybný stařík, který všecko jednání 
správní rady stenograficky zachyco-
val. Sám ani mnoho nezasahoval do 
debaty, za to však svými zápisy byl 
hotovým postrachem správní rady 
jako její špatné svědomí. Měl rád Lu-
hačovice, proto si postavil v Pražské 
čtvrti vysoko na stráni pěknou vilku 
se žlutou taškovou střechou, která 
svítí daleko do údolí. Měl velkou 
smůlu s opatřením vody, neboť tehdy 
ještě Luhačovice neměla vlastního 
vodovodu. V navrtané studni, ač šel 
značně do hloubky, nemohl najíti ani 
kapku vody, zatím co mu prý v kuchy-
ni pod sporákem vyrážely dva silné 
prameny…“.
Ve třicátých letech žil ve vilce panský 
a lázeňský lékař Edvard Glücksmann 
se svojí chotí, o její správu se starali 
manželé Vavrysovi. Na počátku 50. let 
20. století odprodali Kancnýřovi 
dědicové T. Nussbaum a O. Huebero-
vá vilu rodině současného majitele. 
Novým majitelům byli ovšem brzy po 
koupi přiděleni Národním výborem 
do domu nájemníci a zůstal jim pou-
ze byt v suterénu. Protože suterénní 
prostory byly zdravotně nevyhovující, 

přinutila je situace postavit si jiný 
dům na pozemku pod Kancnýřkou. 
Z původního vybavení vilky se díky 
necitlivému přístupu a devastaci 
nájemníky zachoval jen zlomek. Po je-
jich odchodu sloužila Kancnýřka ma-
jitelům jako ubytovací kapacita pro 
návštěvníky lázní. Neměli finanční 
prostředky na opravy a nyní je nutná 
její důkladná rekonstrukce.
Vila Kancnýřka, nazvaná po svém 
stavebníku, je jednou z nejkvalitněj-
ších staveb v Pražské čtvrti. Exoticky 
působící vila nevelkých rozměrů stojí 
ve svahu na rozlehlém pozemku pod 
lesem na půdorysu ve tvaru písmene V.

Zdroj: Příběhy domů a vil / B.Petráková, 
L.Horňáková
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Vzpomínky
Dne 30. 1. 2023 uplyne 10 let, kdy nás 
navždy opustila milovaná dcera, 
manželka, babička, 
paní MARIE COUFALÍKOVÁ, 
roz. Valášková. Za tichou vzpomínku 
děkuje rodina.

19. 1. 2023 je dnem, kdy by naše 
maminka, babička, prababička 
paní MARIE COUFALÍKOVÁ oslavila 
90. narozeniny, ale je i dnem, kdy uplyne 
šest let od chvíle, kdy nás navždy 
opustila. S láskou vzpomínají a za 
tichou vzpomínku děkují děti 
s rodinami.

Čas plyne dál, ale bolest v srdci 
zůstává…. Dne 13. 1. 2023 tomu bude 
10 let od chvíle, kdy nás navždy opustila 
paní LUDMILA BORÁŇOVÁ 
z Řetechova. S láskou vzpomínají 
manžel František, syn Zdeněk s rodinou, 
dcera Ludmila s rodinou, syn František 
s rodinou. Děkujeme všem, kteří 
vzpomenou s námi.

18. 1. 2023 uplyne 7 let, kdy nás opustil 
pan ANTONÍN PETRŽELKA – stále 
vzpomínáme. Manželka Stanislava, 
synové Dalibor a Toník s rodinami. 
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.  

Čas plyne, vzpomínky zůstávají. 
Dne 7. 1. 2023 uplyne 14 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček 
pan ZDENĚK MALANÍK.
S láskou vzpomínají manželka Soňa, 
dcera Olga a syn Zdeněk s rodinami.

‚‚A láska zůstala – ta smrti nezná…‘‘ 
16. 1. 2023 uplyne již 6 let od posledního 
rozloučení s mým manželem, tatínkem 
a dědečkem 
panem ZDENKEM KOLAŘÍKEM. 
S láskou a úctou vzpomíná manželka 
a synové s rodinami. Děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s námi.

Společenská 
kronika

Úmrtí
Bohumila Nezvalová 91 let
Anna Talašová 90 let
Božena Řezníková 93 let
Zdenka Konečná 89 let
Květoslava Hřibová 69 let
Jaroslav Janča 66 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Narození
Valerie Ciesarová
Jonáš Ležák

Blahopřejeme.

Facebooková 
soutěž
„Kolik produktů má Vincentka“
Správná odpověď je: 9 produktů
Výherci:
Petra Macků
Adéla Čápová
Petr Blahut
Gratulujeme!

V lednu moc sněhu, 
v červnu moc sena.
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Kino

Pátek 27. 1.  • 19. 30
Šílená noc /titulky/ 
Akční, komedie, USA 2022

Sobota 28. 1. • 19. 30
A pak přišla láska
Drama, komedie, Česko 2022

Neděle 29. 1. • 16. 00
Kocour v botách: Poslední přání
Animovaný, komedie, USA 2022

Spolek aktivních seniorů

Čtvrtek 5. 1. / 15.00 hod
Schůzka SAS v knihovně

Čtvrtek 12. 1. / 9.25 hod
Výlet do Rudic, vycházka 4 km
Odjezd vlakem

Úterý 17. 1.
Divadlo Zlín představení Albion
Loňské předplatné

Čtvrtek 19. 1. / 13.30 hod
Muzeum Luhačovice
Dušan Jurkovič známý a neznámý

Čtvrtek 26. 1. / 9.15 hod
Muzeum Zlín, 700 let města
Odjezd z AN

Pondělí 9. 1. a další pondělky v led-
nu setkání a povídání na klubovně 
ve 14.00 hod.

Každou středu od 13.00–14.00 hod. 
plavání pro důchodce

Charita Luhačovice

Sobota 7. 1. 2023
TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ
Mnohokrát děkujeme za vlídné přijetí 
koledníčků a za všechny vaše příspěv-
ky do této sbírky.

Středisko volného času

Klubík – mazlení se štěňátkem
Čtvrtek 17. 1. 2023, od 10.00 hod.
Členové Klubíku zdarma, nečlenové 
50 Kč

FREE JUMPING
Úterý 24. 1. 2023, od 17.30–18.30 hod. 
Balanční cviky pro dospělé na 
měkké trampolíně
Poplatek 60 Kč

Klubík – muzikohrátky
Úterý 31. 1. 2023, od 10.00 hod.
Členové Klubíku zdarma, nečlenové 
50 Kč

Dále proběhne:
Turnaj OFL Elévci 
(Dolní Bojanovice) – 7. 1. 2023
Turnaj ČFBU muži 
(Hustopeče nad Bečvou) – 7. 1. 2023
Turnaj OFL ml. žáci 
(Dolní Bojanovice) – 21. 1. 2023
Turnaj ČFBU muži 
(Luhačovice) – 28. 1. 2023 

Kulturní a Kongresové 
centrum Elektra
21. 1. 2023 / 19:30 hod.
Taneční večer / Swing Shower
Místo konání: Salonek v přízemí (KB)
Vstupné: 180 Kč
SwingShower je mladá swingová ka-
pela ze Zlínska, byla založena v roce 
2019.
Věnuje se zejména interpretaci 
tanečního jazzu a swingu z období 
20.–40. let 20. století. Hrají ale také 
taneční latinu a pomalé balady.

29. 2. 2023 / 19:30 hod.
Koncert / Novoroční koncert 
MUSICA ANGELICA
Místo konání: kinosál
Vstupné: 
Magdaléna Malaníková / zpěv
Lucie Fajkusová / harfa
Při poslechu každého tónu tohoto do-
slova magického spojení harfy Lucie 
Fajkusové a zpěvu Magdalény Mala-
níkové se vám místy až zatají dech.
Tyto dámy vás během koncertu pře-
nesou do příjemného naladění a po-
citu spokojenosti. Přijďte se ostatně 
sami přesvědčit o tom, že každý z je-
jich koncertů se liší různými tématy 
a různorodými žánry. 
Těšit se můžete také na vlastní aran-
že a tvorbu.

Charita Luhačovice 
prosí o pomoc 
s koledováním
Prosíme děti, mládež i dospělé 
o POMOC PŘI TŘÍKRÁLOVÉM 
KOLEDOVÁNÍ
v sobotu 7. 1. 2023. Prosíme i rodiče 
o podporu pro děti. Přihlásit se 
můžete v sakristii nebo na Charitě 
Luhačovice. Kontakty: Koordinátor 
dobrovolníků: Mgr. Karel Adámek, 
mobil: 737 012 235, e-mail: dobro-
volnici@luhacovice.charita.cz
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Ples města 
Luhačovice 
14. 1. 2023 
Program:
Hlavní sál Rondo
Avion Big Band
Kolorez

Vystoupí:
Ritmo Factory
Taneční klub Fortuna 
Taneční centrum OrianaDance  
– latino dance
Kouzelnická show – Moderní magie 
na hudbu mistra ČR (20 min.)
Taneční centrum OrianaDance 
– Brazilská samba

Salonek v 1.patře
Cimballica

Disco Club
DJ – Radim Nowak & Dr. Zeppelin 
– show plná živé improvizace mezi 
DJem a saxofonistou
Vystoupí:
Dance Institut Zlín, Zuzana Škopíko-
vá – Pole dance
Ritmo Factory

Salonek v přízemí 
Foxy Hunters 
Vystoupí:
Taneční centrum OrianaDance 
– latino dance

A navíc: Dívčí saxofonový orchestr, 
ochutnávka vína s vinařem Antonínem 
Blažkem z Dolních Bojanovic, večeře 
formou studeného i teplého rautu a af-
terparty až do ranních hodin.

Držitel ceny Českého lva 
za scénář filmu Okupace 
navštívil Luhačovice 
Marek Šindelka, český spisovatel 
a scenárista, se v srpnu zúčastnil 
literárního pobytu na Zámku Luha-
čovice, jež každoročně pořádá Nadač-
ní fond Pramen Luhačovice.  Tento 
držitel Ceny Jiřího Ortena, dvou cen 
Magnesia Litera za prózu a Českého 
lva za scénář filmu Okupace s námi 
vzpomíná na parný konec srpna.

Jak se vám v Luhačovicích líbilo, 
pracovalo a pobývalo na zámku?
Bylo to skvělé. Celé dny jsem byl 
zavřený ve svém pokojíku, který mi 
trochu připomínal klášterní celu, 
a psal jsem. Byl konec srpna, strašli-
vé vedro a dusno, ale staré zámecké 
stěny krásně držely chlad, takže se 
dalo pracovat i přes parná odpole-
dne. Večer jsem se většinou probě-
hl k přehradě, cestou zpátky jsem 
u některého z pramenů vypil hrnek 
nebo dva minerálky, a pak jsem se 
s železitou chutí na patře za soumra-
ku vracel domů na zámek, kde už 
na mě čekalo asi sto tisíc netopýrů 
sídlících na půdě, kteří s postupu-
jícím večerem začínali kroužit nad 
Luhačovicemi.

Pracoval jste na nějakém 
konkrétním výstupu? Jakém?
Ano, psal jsem román, na kterém pra-
cuji už několik let, ale pořád se mi ho 
nedaří dokončit. Začal jsem jej psát 
ve Skotsku, pokračoval jsem na něm 
v Bruselu, teď v lázních a na podzim 
jej doufám dopíšu v Německu…

Co váš kontakt s místními?
Když pracuji, většinou se lidem 
spíše vyhýbám. Takže kromě armády 
osmdesátiletých lázeňských šviháků 
a jejich partnerek jsem během pobytu 
moc kontaktů s místními nenavázal… 
Na zámku také bydlely dvě ukrajinské 
učitelky, které uprchly před válkou 
a které paní baronka pohostinně 
ubytovala, ale byly tak tiché, slušné 
a nenápadné, že jsem je za celou dobu 
v podstatě nepotkal.

Co tady na vás nejvíce zapůsobilo?
Mlha v lázních. Hned první večer 
v Luhačovicích jsem se šel podívat 
k prameni Vincentky, bylo po bouřce, 
všechno bylo napité vlhkostí a po 
horkém dni z hlíny stoupala úplná 
oblaka páry. Celé lázeňské údolí bylo 
zalité mléčným oparem, z kterého 
se jen tu a tam vynořovali opoždění 
hosté jako zvláštní přízraky. Krásný, 
tajuplný večer.

Co vás překvapilo?
Myslivec. Najednou se ubytoval ve 
vedlejším pokoji a já jsem se polekal, 
že se do zámku někdo vloupal. Ale byl 
to jen jeden z lesníků, kteří spravovali 
zámecké lesy a kteří zde měli kance-
lář, kde občas přenocovali…

Je to vaše první rezidence? Pokud 
ne – můžete nabídnout srovnání?
Na literární rezidence jezdím pra-
videlně, srovnávat se ale dají těžko. 
Každé místo má své specifické kouzlo 
– ale o to až tolik nejde, důležité 
je, aby se tam dobře psalo. A to šlo 
v Luhačovicích výborně. Měl jsem 
perfektní klid na práci a kolem krás-
nou přírodu, když jsem si potřeboval 
provětrat hlavu.
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Požár v komíně hlavně nehaste 
vodou, radí profesionální hasič 
Michal Kubela
K nejčastějším příčinám požárů 
v zimním období patří nevyčištěný 
nebo špatně funkční komín. Správ-
nou péčí o něj se přitom dá neštěstí 
lehce předejít.
Základní lhůty, jak často komín čistit, 
se liší podle druhu kotle či kamen. 
Při velikosti do 50 KW při celoročním 
provozu se má při spalování pevných 
paliv spotřebič čistit třikrát ročně, 
u kapalných paliv dvakrát a u plyn-
ných jednou ročně.
„Nové znění zákona o požární 
ochraně je benevolentní v tom, že 
umožňuje občanům, pokud jsou 
toho schopni, si čištění provést 
i sami. Jednou do roka ale musí být 
provedena kontrola spalinové cesty 
oprávněným kominíkem,“ podotý-
ká profesionální hasič z Luhačovic 
Michal Kubela.
Dodává, že je dobré si ověřit, zda si 
opravdu domů zveme odborníka. 
V posledních letech se totiž objevila 
řada falešných kominíků. „Aby lidé 
nenaletěli někomu, kdo k revizi spa-
linových cest vůbec nemá oprávnění, 
pomáhá nová aplikace na stránkách 

Hasičského záchranného 
sboru ČR. Na internetu si 
nyní může každý ověřit, 
zda technik, kterého si 
pozval, má ke své činnosti 
osvědčení.“
Člověk si podle Michala 
Kubely může také sám 
zkontrolovat řadu věcí, 
které výrazně přispívají 
k bezpečnému topení. 
Například jestli je kou-
řovod správně upevně-
ný, jestli spotřebič nebo 
kouřovod nejsou propá-
lené, zda fungují uzávěry 
komínových dvířek. „Je potřeba také 
prověřit, zda jsou funkční přívodní 
šňůry a zásuvky u kotle a také jestli 
je dimenzování pojistek v případě 
elektrických spotřebičů dostatečné. 
Komín musí být celistvý, neprodyšný, 
bez spár a omítnutý. A nezapomí-
nejme na to, že zařízení domácnosti 
musí být v dostatečném odstupu od 
tepelného zdroje, případně musíme 
použít tepelnou a nehořlavou izolaci,“ 
připomíná hasič.

Když už se stane, že v komíně začne 
hořet, je podle něj v prvé řadě po-
třeba urychleně odstranit veškerý 
hořlavý materiál v blízkosti a zavolat 
na linku 150 nebo 112.
„Požár v komíně nikdy nehaste 
vodou, mohlo by dojít k jeho popras-
kání nebo i výbuchu. Do příjezdu 
hasičů je možné krotit plameny 
vhazováním písku vymetacími dvíř-
ky nebo ze střechy do komína,“ radí 
Michal Kubela.

25 let od otevření přístavby ZŠ
Čas neuvěřitelně běží a my si ve 
víru každodenních událostí ani 
neuvědomujeme, že v červnu roku 
1997, pár dnů před tragickými po-
vodněmi na Moravě, byla slavnost-
ně otevřena nová přístavba naší 
základní školy.
Tehdejší ředitelka školy paní Zdenka 
Pančochová hovořila při slavnostním 
otevření o tom, že děti z Luhačovic 
a okolí získaly dar. Přednosta okresního 
úřadu pan Zdeněk Dostál připomněl, 
že je povinností zvolených zastupitelů 
města pečovat o vzdělání a výchovu, 
což zdůraznil i starosta města pan 
Bohuslav Marhoul.
Dík patří všem zastupitelům v čele 
s předchozím starostou Jaromírem 

Vítkem, kteří tehdy hlasovali pro 
záměr přípravy na stavbu tohoto díla. 
Velkou práci zde rovněž vykonal pan 
učitel Jaroslav Pančocha.
Důvodů, proč stavba začala, bylo 
více. Znovu totiž byla zavedena 
povinná devítiletá docházka. Pro 
deváté ročníky by tak scházely kme-
nové třídy. Chyběly rovněž odborné 
učebny a problémem byl i malý 
počet šaten, kabinetů a provozních 
prostorů. Například ředitelna i sbo-
rovna byly do té doby umístěny ve 
třídách.
Přístavbou škola získala několik 
odborných učeben – např. výtvar-
né výchovy, informatiky (dnes 
učebna cizích jazyků), přírodopisu, 

netradiční učebnu hudební výchovy, 
tři kanceláře, zajímavě řešenou sbo-
rovnu a kabinety pro učitele.
Dílo dosáhlo hodnoty 14,5 mil. Kč. Au-
torem projektu byl výborný architekt 
Luděk Cahel. Netradiční stavba byla 
zpočátku přijímána zejména kvůli 
vrchní obloukovité střeše s určitou 
nedůvěrou. Většinou nové a netypické 
projekty vzbudí obdiv až po letech. 
Bez odvahy by nevznikl žádný vý-
znamný objekt.
I já pevně věřím, že dílo, které nám 
bylo mnohými záviděno, budou 
zastupitelé města ve svých rozhodnu-
tích nadále podporovat a rozvíjet.

Roman Lebloch, pedagog ZŠ Luhačovice
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SPOLEČNOST

Děti ze ZŠ vyrobily seniorům dárečky 
České betlémy Josefa Lady zhoto-
vily děti 3. a 4. tříd základní ško-
ly klientům Domova pro seniory 
v Luhačovicích. Naši milí a starší 
spoluobčané dostali do svých poko-
jů papírové modely tohoto betlému, 

které jim žáci předali přímo v Do-
mově. Cílem akce bylo nejen po-
těšit v čase vánočním, ale rovněž 
vyjádřit úctu dětí starším občanům 
a v neposlední řadě připomenout 
i našeho skvělého umělce-malíře 

a spisovatele Josefa Ladu. Na ná-
kup betlémů přispěla společnost 
IVF Zlín, kterou vede MUDr. Da-
vid Rumpík.

Roman Lebloch

Soutěž SPĚCHEJ POMALU! 
dospěla do zdárného konce
Ve čtvrtek 8. prosince proběhlo v bu-
dově Střední odborné školy Luha-
čovice slavnostní předání ocenění 
a vyhodnocení 10. ročníku literární 
soutěže pro žáky 8. a 9. tříd základ-
ních škol. 
Je obdivuhodné, že v dnešní pře-
technizované době, době plné mobilů 
a laptopů, komunikace především 
prostřednictvím sociálních sítí, 
se najde takové množství zapále-
ných mladých lidí, kteří mají zájem 
o literaturu a sami se pokouší psát 
a vytvářet příběhy. 
Porota složená z pedagogů školy, za 
účasti vysokoškolského profesora 
Lubomíra Machaly a pod vedením 
básníka Jiřího Žáčka, tak měla plné 
ruce práce při hodnocení 98 prací 
z 26 základních škol převážné Zlín-
ského, ale také sousedního Moravsko-
slezského kraje. 
Slavnostních okamžiků si užili nejen 
šikovní literáti, ale současně jejich 
rodiče a zástupci škol.  Děkujeme ve-
dení a pedagogům základních škol za 

nezištnou podporu talentu a ušlechti-
lých zálib svých žáků. Dále  celé porotě 
a také žákům naší školy, zejména 
z oborů Specialista v oblasti knižní 
kultury, Kuchař – číšník a Design 

a tvorba keramiky  za pomoc s přípra-
vou celé akce a za výrobu dárků pro 
vítěze.

Jana Šuráňová, ředitelka SOŠ Luhačovice

Volba prezidenta republiky 2023
Volba prezidenta republiky se koná 
na území České republiky v pátek 
13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 
8.00 hodin do 14.00 hodin.
Případné druhé kolo volby prezidenta 
se na území České republiky uskuteční 
v pátek 27. ledna 2022 od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Voličem 
je občan ČR, který nejpozději 14. ledna 

2023 dovrší věku 18 let; ve druhém 
kole pak i občan ČR, který nejpozdě-
ji 28. ledna 2023 dovrší věku 18 let, 
a nemá omezenou svobodu z důvodu 
ochrany zdraví lidu a omezenou své-
právnost k výkonu práva volit. 
Sídla okrskových volebních komisí: 
volební okrsek č. 1 – Střední odborná 
škola Luhačovice, Masarykova čp. 101 
volební okrsek č. 2 – Městská knihov-
na Luhačovice, Masarykova čp. 350 

volební okrsek č. 3 – Městský úřad 
Luhačovice, nám. 28. října čp. 543 
(radnice) 
volební okrsek č. 4 – Lázeňský léčebný 
dům PRAHA, Leoše Janáčka č.p. 379 
volební okrsek č. 5 – Kladná Žilín čp. 1 
– budova Městského úřadu 
volební okrsek č. 6 – Polichno čp. 1 
– budova Městského úřadu 
volební okrsek č. 7 – Řetechov čp. 48 
– budova Městského úřadu
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V roce 2022 byl o služby 
v Domově pro seniory 
rekordní zájem
V roce 2022 jsme v Domově pro seniory 
Luhačovice zaznamenali rekordní 
zájem žadatelů o naše služby. Do 
poloviny prosince jsme zaevidovali 
93 žádostí, což je asi o třetinu více, než 
bylo obvyklé. Příčinou tohoto nárustu 
je zejména stále vyšší věk dožití a s tím 
spojené zhoršení zdravotního stavu 
a soběstačnosti žadatelů. Po doručení 
žádosti vždy každého žadatele navštíví-
me, provedeme tzv. sociální šetření, na 
kterém zjišťujeme míru potřebné péče 
a celkovou sociální situaci seniora. Poté 
je žádost posouzena sociální komisí 
DS Luhačovice, která rozhodne, zda 
bude zařazena do evidence žadatelů 
nebo odmítnuta. Do evidence žada-
telů jsme letos zařadili 47 žádostí, 14 
bylo odmítnuto a 16 vyřazeno z jiných 
důvodů (umístění v jiném zařízení 
nebo úmrtí v průběhu vyřizování žá-
dosti). Důvodem, proč některé žádosti 
odmítáme, je zejména to, že žadatel 
buďto zatím nevyžaduje vysokou míru 
péče – tzn. že nepotřebuje celodenní 
pomoc a péči druhé osoby, nedosáhl 
ještě věku 65 let, který je hranicí pro 
přijetí do DS Luhačovice, anebo žadatel 
trpí Alzheimerovou demencí. Seniorům 

s Alzheimerovou de-
mencí v našem zařízení 
nejsme schopni poskyto-
vat adekvátní a bezpečné 
služby, v tomto případě 
je nutné podat žádost 
do domova se zvláštním 
režimem. Těm, kteří 
prozatím nevyžadují 
celodenní péči, doporu-
čujeme využít terénní 
pečovatelskou službu.
Stejně tak nemůžeme do 
evidence zařazovat tzv. 
žádosti „do budoucna“, 
kdy chtějí někteří žadatelé mít pojistku 
pro případ, že by se jejich stav zhoršil. 
Datum podání žádosti není rozhodující 
pro přijetí seniora do Domova. V pří-
padě uvolnění místa zvažujeme více 
faktorů – nejpodstatnější je naléhavost 
situace žadatele a jaké místo se uvolnilo 
(pro muže nebo pro ženu, typ pokoje – 
jednolůžkový nebo dvoulůžkový, prosto-
rové možnosti). V roce 2022 jsme dosud 
přijali do služby 11 nových klientů, kapa-
cita DS Luhačovice je 40 lůžek.
Pokud se rozhodujete podat žádost 
o naše služby, formulář pro podání 
žádosti a veškeré informace najdete na 
našich stránkách – www.dsluhacovice.
cz – nebo si ho můžete vyzvednout 
osobně v budově DS Luhačovice. Pokud 

si nejste jisti, zda jsou naše služby pro 
vás vhodné nebo potřebujete nějaké 
další informace, neváhejte nás kontak-
tovat, rádi vám poradíme. 
Pokud hledáte jakýkoli jiný druh soci-
álních služeb, všechny registrované so-
ciální služby ve Zlínském kraji najdete 
na webu www.socialnisluzbyzk.cz, kde 
si pomocí jednoduchého filtru vyhledá-
te vhodnou službu ve vašem okolí. 
Mgr. Martina Málková, 
sociální pracovnice DS Luhačovice
tel. 734 614 826, 
socialnipracovnice@dsluhacovice.cz
Adéla Vitteková, instruktor sociální 
péče DS Luhačovice
tel. 730 584 438, 
socialnipece@dsluhacovice.cz 

SPORT

Jáchym Hanák, mistr 
světa ve sportovním 
aerobiku
Špičky ve sportovním aerobiku z ce-
lého světa se ve dnech 2.–4. listopadu 
2022 utkaly v ostravské aule Gong, 
kde se po tříleté covidové pauze kona-
lo mistrovství světa. Zúčastnilo se ho 
520 závodnic a závodníků z 11 zemí.
Obrovského úspěchu dosáhl JÁCHYM 
HANÁK, který po 15 letech své spor-
tovní kariéry poprvé vybojoval titul 
nejcennější, a to titul MISTR SVĚTA 
v nejvyšší, tzv. královské kategorii 
adult men. A nebyla to jeho jediná 
medaile z tohoto šampionátu. Do 
Luhačovic přivezl ještě bronz a titul 
II. vicemistři světa v kategorii adult 
duo. Tento titul získal společně se zá-
vodní partnerkou Annou Mackovou. 
Na mistrovství světa startovali jako 
jediný smíšený pár (ostatní nomino-
vaná dua byla ve složení žena-žena).

Jáchym Hanák v této závodní sezóně 
získal:
•	 7 zlatých medailí ze závodů v ČR
•	 Titul vicemistra Evropy z června 

z Bruselu
•	 Titul mistra ČR z října z Brna
•	 Společně s Annou Mackovou v le-

tošní závodní sezóně vybojovali:
•	 6 zlatých a 1 bronzovou medaili ze 

závodů v ČR
•	 Titul vicemistři Evropy z června 

z Bruselu
•	 Titul mistři ČR z října z Brna

Oba reprezentanti České republiky 
jsou z klubu MV TEAM UTB ZLÍN. 
Tento zlínský klub byl na šampioná-
tu velice úspěšný a odvezl si celkem 
9 medailí a 2 medaile bramborové.
Jáchyma a Aničku trénuje Mgr. Mo-
nika Váňová, zakladatelka klubu 
MV TEAM UTB Zlín, což je jeden 
z nejúspěšnějších klubů sportov-
ního aerobiku v ČR. Dokládá to 

i skutečnost, že všichni svěřenci, kteří 
pod jejím trenérským vedením star-
tovali na Mistrovství světa v Ostravě, 
si domů odvezli minimálně jeden 
cenný kov. (Většina závodnic a závod-
níků startuje ve více kategoriích.)
Jáchym závodí za dlouholeté podpory 
společnosti TVD, a.s. Rokytnice, města 
Luhačovice a Zlínského kraje. Děkuje-
me tímto za podporu.

Monika Váňová, trenérka
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FITNESS
PRO VEŘEJNOST

otevřeno denně 10:00 – 21:00 | od 15. 1. 2023

Doporučujeme rezervaci 577 682 756
HotelAlexandria.cz

Slibte si, že budete fit

Cestovní agentura „Doktor Sába“ 
zájezdy do termálních lázní
18. 2. 2023 Sarvár,
18. 3. 2023 Bűk fűrdo s odjezdem 
   Bojkovice  04,30 h,
22. 4. 2023 Mošoň, 27.5.2023 Velký Meder,
17. 6. 2023 Dunajská Streda.

Na další se informujte telefonicky.

Nabízíme i týdenní pobyty v Maďarsku.

Připojištění vlastní. 
Objednávky a bližší informace u paní Sábové  
na tel. 577320092, 604276983, 603236413.


