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Vážení spoluobčané,
rok 2017  je již v plném běhu a představitele města letos 
čeká spousta témat, o kterých budou rozhodovat. Z mého 
pohledu vybírám tři významnější oblasti.
Po velkých investicích do centra chceme věnovat pozor-
nost okrajových částem města. Dokončuje se komplexní 
studie řešící oblast Zahradní, Družstevní a  území kolem 
zámku. Tato studie se soustředí na komunikace, chodní-
ky, parkovací zóny a  občanskou vybavenost. Studie řeší 
také komplikovanou dopravní situaci křižovatky Druž-
stevní / Hrazanská / V Drahách. Se zahájením samotných 
oprav a úprav v těchto částech města je počítáno v roce 
2018 a věřím, že těmito kroky se vyřeší neutěšená situace 
s dopravou v této lokalitě.
Dalším tématem je běžící restituce majetku rodu Serény-
iů dotýkající se především osudu zámku s přilehlým par-
kem a v něm umístěném domu  dětí a mládeže a základní 
umělecké školy. V současné době stále nepadlo konečné 

rozhodnutí o  všech restitučních nárocích. Město se tedy 
připravuje na různé varianty výsledku restitučního řízení 
se snahou o co nejmenší dopad na obyvatele Luhačovic.
Jako třetí aktuální téma vnímám spor mezi akciovou spo-
lečností Lázně Luhačovice a městem Luhačovice. Požadav-
ky Lázní se každým dnem navyšují, v současnosti se již ne-
jedná pouze o  provádění údržby lázeňského areálu, ale 
i o výběr nájemného za tato prostranství ve prospěch ak-
ciové společnosti. Představitelé města přistupují ke kauze 
s veškerou vážností a nenechali se zatáhnout do zbytečné 
bulvární přestřelky. Naopak svým postojem a usnesením se 
přenesli přes manipulující mediální kampaň a snaží se pře-
devším o ochranu veřejných prostředků města.
Milí spoluobčané, užijte si nastávající krásné májové obdo-
bí spojené se slunečnými dny, plné pohody a zajímavých 
akcí v našem městě, které nás čekají. 

Marian Ležák, radní
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Folklorní soubor Leluja se v soutěži prosadil mezi jednotlivci i kolektivy 
V sobotu 25. března se usku-

tečnila pěvecká soutěž Trneč-
ka ve Zlíně, které se účastnily 
dvě dívky z folklorního soubo-
ru Leluja. 

V mladší kategorii soutěžila Anna 
Marie Janíková, která se umístila 
na 3. místě, v  kategorii starší (pro 
děti narozené v  letech 2002–2007) 
se umístila Kateřina Vráblíková na  
2. místě a  postupuje do dalšího 
kola. Gratulujeme a  přejeme mno-
ho úspěchů!

V neděli 26. března se konala sou-
těžní přehlídka dětských folklorních 
souborů. Folklorní soubor Leluja se 
prezentoval s pásmem Dětské žně.

Co vidí děti při žních? To, co 
my dospělí ne. Vidí tančit obilí 
ve větru, vidí ptáčky vyzobávat 
zrníčka na strništi, slyší ptáčky si 
povídat. Pásmo inspirované růs-
tem obilí a  žněmi ztvárnila Le-
luja v  choreografii Evy Janíko-
vé tak podařeně, že postoupila 
do dalšího kola do Rožnova pod 
Radhoštěm (29. 4.), kde bude 
bojovat o  postup do celostátní 
přehlídky.

Poděkování patří celé vystupu-
jící skupině dětí, cérek, Cimbálo-
vé muzice Cyril, ale také rodičům.

Eva Janíková

Malé Zálesí dalo vale zimě vynesením  
Mořeny  

Slunečné počasí přilákalo do 
ulic Luhačovic v  neděli 2. dub-
na řadu návštěvníků i  místních. 
Příjemné klima prozrazovalo, že 
zima už je pryč. Aby to ale bylo jis-
té, soubor Malé Zálesí si přichystal 
tradiční program nazvaný Vyná-
šení Mořeny. Při něm se maškara 
Mořena, představující právě zimu, 
za zpívání typických písniček sym-
bolicky vynese z města a zapálená 
se vhodí do řeky, aby zima odpla-
vala pryč. Maškaru nesenou v čele 
průvodu pak nahradí symbolic-
ky nazdobený „zelený májíček“. 

Kolem třetí odpoledne začala akce  
poblíž vily U Najády, kam se na vy-
stoupení folklorního souboru při-
šla podívat řada lidí. Viděli tradiční 
tanečky a poslechli si nápěvy pís-
niček jako „Ta mořena kyselá, čtyři 
roky visela…“, „Už je s tebů, smrt-
ko, ámen…“ nebo „Smrt plave po 
vodě, nové léto k nám ide…“ a ne-
chybělo ani závěrečné „Nesu, nesu 
májíček…“ Ani U Najády nechybě-
lo symbolické odhození Mořeny, 
i když pouze na chodník. Poté, co 
byl U Najády celý rituál předveden 
a  vystoupení odměněno zaslou-
ženým potleskem publika, se prů-
vod složený z členů souboru a čás-
tečně také z publika vydal směrem 
z  centra. Po putování městem za 
zpěvu písniček pak z  lávky pro 
pěší v  Nádražní ulici Mořenu do 
říčky protékající Luhačovicemi 
skutečně zapálenou vhodil, aby 
byla zima pro letošek už opravdu 
z města vypuzena. 

Nikola Synek

Bílá sobota opět patřila Velikonočnímu jarmarku  
Stovky lidí využily na Bílou so-

botu 15. dubna možnosti navští-
vit v  Luhačovicích oblíbený Veli-
konoční jarmark, který se konal 
v ulici Dr. Veselého. Nabídl jako ob-
vykle mnoho stánků s  řemeslný-
mi výrobky i spoustou dobrého jíd-
la a pití. Nechybělo ale samozřejmě 

ani folklorní vystoupení na zdejším 
pódiu v  podání místních souborů 
nebo předvádění tradičních řeme-
sel v  salonku blízkého domu kul-
tury Elektra. K  vidění tam bylo na-
příklad paličkování, zdobení kraslic 
nebo práce s  kolovrátkem. Pořídit 
se daly oblíbené řehtačky, které přes 

část velikonočních svátků nahrazu-
jí vyzvánění kostelních zvonů, pro-
tože ty na určitou dobu „odlétají do 
Říma“. K vidění bylo ale samozřejmě 
i pletení pomlázky neboli tataru, kte-
rý si právě na jarmarku ještě mnozí 
pořídili. 

Křesťanský význam Velikonoc 

připomnělo také celonárodní čtení 
bible, do kterého se lidé zapojovali 
u kulturního domu Elektra. Jarmar-
ku i přes původní ne zcela příznivou 
předpověď poměrně přálo počasí, 
a tak si ho všichni návštěvníci mohli 
v pohodě užít.

Nikola Synek

Zuška slavila výročí koncertem 

Koncert k 30. výročí svého zalo-
žení pořádala v úterý 11. dubna Zá-
kladní umělecká škola Luhačovice. 
Akce, která se konala v sále Rondo 
kulturního domu Elektra, nabíd-
la dvě části. Nejprve na publikum 
od 16  hodin čekala rocková show. 
Při té se v úvodu představila školní 
rocková kapela, ale vystoupila také 
mladá rocková formace Levitate. 
Tu tvoří čtyři mladí muzikanti, bý-
valí žáci luhačovické ZUŠky.

Od 18. hodin potom naplněný 
sál za přítomnosti starostky a mís-
tostarosty města a  dalších hostů 
sledoval slavnostní koncert. Na 
něm se představil například pě-
vecký sbor, který zazpíval za hu-
debního doprovodu tři skladby 
převzaté z  repertoáru legendár-
ního Osvobozeného divadla Jež-
ka, Voskovce a  Wericha. Zazněly 
tak písně Šaty dělaj člověka, Nebe 
na zemi nebo Tři strážníci. Během 
slavnostní akce se představil rov-
něž taneční obor školy, ale také 
nejlepší kytaristé a klavíristé z řad 

žáků školy nebo společné vystou-
pení tří flétnistek. První větu Kon-
certu D dur od R. Kreutzera zahrál 
za klavírního doprovodu vynika-
jící bývalý žák školy Jan Vopařil, 
který v  současnosti studuje prv-
ní ročník brněnské konzervatoře. 
Představila se i další mladá úspěš-
ná hudebnice, kterou vychovala 
ZUŠ Luhačovice, a sice klarinetist-
ka Klára Míčová. Během koncer-
tu se nezapomnělo ani na sym-
bolické poděkování předáním 
květin někdejšímu řediteli školy 
Jiřímu Sládkovi, který letos s kon-
cem školního roku hodlá ukončit 
svou bohatou pedagogickou karié-
ru na luhačovické ZUŠce. Díky jeho 
schopnostem se po řadu let daří na 
škole vychovávat mladé houslové 
talenty, jako například zmíněného 
J. Vopařila, nebo dalšího z vynika-
jících houslistů, současného žáka 
školy úspěšného v  řadě soutěží 
Marka Petráše, který se rovněž na 
koncertě představil. 

Nikola Synek

Děti nešly na zápis do školy, ale na hrad Školštejn 
Budoucí prvňáčci zamířili do lu-

hačovické základní školy k zápisu ve 
čtvrtek 6. dubna. Konal se sice v  re-
spiriu hlavní budovy jako obvykle, 
pro dané odpoledne se ale toto místo 
proměnilo v hrad Školštejn vyzdobe-
ný erby a dalšími rekvizitami. Hradem 
malé předškoláky provázely nefalšo-
vané princezny z řad jejich budoucích 
starších spolužaček, ale třeba i starší 
spolužák – král v hermelínovém pláš-
ti. Po uvítání je doprovázeli na stano-
viště s jednotlivými úkoly, které měli 

nadcházející prvňáčci plnit. Pedago-
gům tu děti musely předvést jen pár 
základních dovedností a znalostí, kte-
ré se před nástupem do školy od nich 
očekávají, že zvládnou.

„Zápis není žádná přijímací zkouš-
ka. Děti nemusejí umět číst a počítat, 
to je má naučit až škola. Zjišťujeme 
jen, jestli jsou budoucí žáčci obrat-
ní, umějí poznat barvy, základní ge-
ometrické tvary nebo třeba sestavit 
postavičky podle velikosti a  podob-
ně. Byli bychom také rádi, pokud 

je před nástupem do školy stihnou 
doma rodiče naučit zavazovat si 
boty,“ poznamenal s  úsměvem ře-
ditel školy Roman Lebloch. U zápi-
su bylo letos o 16 dětí více než vlo-
ni. „Bylo nahlášeno 56  dětí, z  toho 
u čtyř se uvažuje o odkladu školní do-
cházky. Další dvě se ale mají stěhovat, 
takže nejspíše nastoupí v  záři u  nás 
50 žáků do dvou prvních tříd po pět-
advaceti,“ doplnil ředitel. 

Nikola Synek
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zprÁVY z raDNIcE

zprávy ze 7. schůze rady města Luhačovice konané 29. 3. 2017

RML schválila:
•	 finanční dar ve výši 2 000 Kč spol-

ku SPORT Luhačovice, spolek, 
Rumunská 590, 763 26 Luhačo-
vice, na pořádání závodů České-
ho poháru, mistrovství Zlínského 
kraje v triatlonu pro registro-
vané, veřejnost, mládež, děti;

•	 finanční dar ve výši 2 000 Kč 
Středisku rané péče Edu-
co Zlín, z. s., Chlumská 453, 
763 02 Zlín, na podporu čin-
nosti střediska v roce 2017;

•	 podání žádosti o dotaci Krajské-
ho úřadu Zlínského kraje k pro-
jektu „Měkké aktivity“ vzdělávání 

v oblasti BESIP 2017 Domem 
dětí a mládeže Luhačovi-
ce, příspěvkovou organizací;

•	 poskytnutí finančního daru 
ve výši 2 000 Kč Domovu 
pro seniory Napajedla, Hu-
sova 1165, 763 61 Napajed-
la, za účelem zvýšení kvali-
ty života klientů domova;

•	 zveřejnění záměru města na-
být bezúplatným převodem po-
zemek parc. č. 2427/6 k. ú. Lu-
hačovice o výměře 388 m2;

•	 vypsání výběrového říze-
ní na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu „Luhačovice 

– rekonstrukce místní komu-
nikace Lužné“ a zaslání výzvy 
na podání nabídky firmám;

•	 vypsání výběrového řízení na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 
„Luhačovice – nákup dopravních 
automobilů pro jednotky sboru 
dobrovolných hasičů“ a zaslání 
výzvy na podání nabídky firmám;

•	 uzavření Dohody o poskytnu-
tí dotace z Programu rozvoje 
venkova ČR mezi Státním země-
dělským intervenčním fondem 
a městem Luhačovice na akci „Lu-
hačovice – rozvoj lokality Jezír-
ko lásky“. 

RML neschválila:
•	 zveřejnění záměru měs-

ta poskytnout formou vý-
půjčky část pozemku parc. 
č. 2685/1 k. ú. Luhačovi-
ce o výměře cca 22 m2 za 
účelem parkování dvou 
osobních vozidel;

•	 zveřejnění záměru měs-
ta pronajmout na dobu ne-
určitou části pozemků parc. 
č. 2880/1 a 2429/2 k. ú. Lu-
hačovice o celkové vý-
měře cca 800 m2 za úče-
lem umístění mezideponie 
stavebního materiálu.

zprávy z 18. zasedání zastupitelstva města Luhačovice, které se konalo 16. 3. 2017

ZML schválilo:
•	 střednědobý výhled na 

roky 2018–2021;
•	 rozpočet města Luha-

čovice na rok 2017;
•	 přijetí dotace ve výši 718 386 Kč 

Základní školou Luhačovice, pří-
spěvkovou organizací, z výzvy 
OP VVV „Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vyka-
zování – šablony pro MŠ a ZŠ I“;

•	 přijetí dotace ve výši 404 224 Kč 
Mateřskou školou Luhačo-
vice, příspěvkovou organi-
zací, z výzvy OP VVV „Pod-
pora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazová-
ní – šablony pro MŠ a ZŠ I“;

•	 přípravu a předložení žádos-
ti o dotaci Základní školy Luha-
čovice, příspěvkové organizace, 
do Integrovaného regionální-
ho operačního programu (dále 
jen „IROP“) pro projekt s ná-
zvem „Podporujeme odborné 
kompetence“ s předpokládaný-
mi náklady projektu 5,5 mil. Kč 
a předpokládanou dobou reali-
zace v letech 2017–2019 a po-
věřilo ředitele školy Mgr. Ro-
mana Leblocha zajištěním 
registrace této žádosti o dotaci;

•	 profinancování a kofinancová-
ní projektu s názvem „Podpo-
rujeme odborné kompeten-
ce“ předkládaného do výše 
uvedené výzvy IROP a rea-
lizovaného v letech 2017–
2019, a to do výše 5,5 mil. Kč;

•	 potvrzení zřizovatele příspěvko-
vé organizace pro účely projek-
tu „Podporujeme odborné kom-
petence“ předkládaného do 
IROP dle předloženého návrhu;

•	 prodat část pozemku parc. č. 
2458/2 o výměře cca 12 m2  
v k. ú. Luhačovice firmě E.ON 
Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovi-
ce, za cenu 800 Kč/m2 a úhradu 
nákladů spojených s převodem;

•	 revokaci usnesení č. 258/
Z14/2014–2018  
z 8. 9. 2016 v tomto znění: Za-
stupitelstvo města Luhačovi-
ce schvaluje nabýt do vlast-
nictví koupí část pozemku 
parc. č. 749/4 k. ú. Luhačovi-
ce o výměře 90 m2 za cenu 
300 Kč/m2 a úhradu nákla-
dů spojených s převodem;

•	 zřízení věcného břeme-
ne na pozemcích parc. č. 
2884 a 2458/2 k. ú. Luhačovi-
ce v majetku města pro umís-
tění zařízení distribuční sou-
stavy realizované pod názvem 
„Luhačovice, Nádražní, VAVRYS 
CZ, kab. NN“, spočívající v umís-
tění nového zemního kabelo-
vého vedení NN, VN a uzem-
nění ve prospěch firmy E.ON 
Distribuce, a. s., F. A. Gerstne-
ra 2151/6, 370 49 České Budě-
jovice, za jednorázovou úpla-
tu 125 Kč/bm + příslušné DPH;

•	 zřízení věcného břemene na po-
zemcích parc. č. 2835 a 688/1 k. 
ú. Luhačovice v majetku města 
pro umístění zařízení distribuč-
ní soustavy realizované pod ná-
zvem „Luhačovice, T2 U pošty, 
přeložka“, spočívající v umístě-
ní nového zemního kabelové-
ho vedení NN, VN a uzemně-
ní ve prospěch firmy E.ON 
Distribuce, a. s., F. A. Gerstne-
ra 2151/6, 370 49 České Budě-
jovice, za jednorázovou úpla-
tu 125 Kč/bm + příslušné DPH;

•	 podání žádosti o poskytnutí in-
dividuální podpory Zlínské-
ho kraje na nákup dopravního 
automobilu pro JSDHO v roce 
2017 v rámci spolufinancování 
Programu MV – GŘ HZS ČR „Do-
tace pro jednotky SDH obcí“ na 
projekt „Jednotka SDHO Luha-
čovice – dopravní automobil“;

•	 podání žádosti o poskytnutí in-
dividuální podpory Zlínské-
ho kraje na nákup dopravního 

automobilu pro JSDHO v roce 
2017 v rámci spolufinancová-
ní Programu MV – GŘ HZS ČR 
„Dotace pro jednotky SDH obcí“ 
na projekt „Jednotka SDH Ře-
techov – dopravní automo-
bil s nákladním přívěsem“;

•	 likvidaci majetku města dle 
předložených návrhů likvidač-
ní a škodní komise a uložilo 
vedoucím organizací provést 
likvidaci vyřazeného majetku;

•	 směnit části pozemku parc. č. 
887/23 k. ú. Polichno o výmě-
ře cca 185 m2 a části pozemku 
parc. č. 591 k. ú. Polichno o vý-
měře cca 570 m2 v majetku fir-
my ZÁLESÍ agro, a. s., za po-
zemky parc. č. 915/27 o výměře 
2 621 m2 a parc. č. 915/28 o vý-
měře 3 196 m2 v k. ú. Klad-
ná Žilín v majetku města;

•	 uzavření Smlouvy o převodu 
majetku č. 3312/16 mezi ČR – 
Hasičským záchranným sbo-
rem Zlínského kraje a městem 
Luhačovice, jejímž předmě-
tem je bezúplatné nabytí vo-
zidlové radiostanice, ruční ra-
diostanice a nabíječe;

•	 vybudování 2. etapy komuni-
kace v souvislosti s výstavbou 
polyfunkčního domu investo-
ra VAVRYS CZ, s. r. o., do kolau-
dace této stavby (v roce 2020);

•	 poskytnutí částky 12 700 Kč 
jako finanční podíl města v rám-
ci Programu regenerace měst-
ské památkové zóny v roce 
2017 na akci „Oprava soklo-
vé části fasády, bosáže, ulo-
žení nopové folie po obvo-
du vily Lékárna, č. p. 178“;

•	 zřízení věcného břemene 
na částech pozemku parc. č. 
2443/9 k. ú. Luhačovice v ma-
jetku Zlínského kraje pro 
město Luhačovice: o výmě-
ře cca 20 m2 pro zřízení pře-
chodu pro chodce u knihov-
ny a o výměře cca 20 m2 pro 

zřízení přechodu pro chodce 
u budovy č. p. 137 – MěÚ II;

•	 zřízení věcného břemene na 
části pozemku parc. č. 86  
k. ú. Luhačovice v majet-
ku Římskokatolické farnos-
ti Luhačovice, Pod Kamennou 
1000, 763 26 Luhačovice, pro 
umístění přípojky pro osvět-
lení přechodu pro chodce;

•	 uzavření smlouvy o bezúplat-
ném převodu listinných akcií 
s Českou republikou Minister-
stvem financí, jejímž předmětem 
je převod 18 ks akcií společnosti 
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.;

•	 bezúplatné nabytí 18 ks ak-
cií společnosti Vodovody a ka-
nalizace Zlín, a. s., v listinné 
podobě o nominální hodno-
tě 1 000 Kč do majetku města;

•	 ponechání trasy VVN na stávají-
cích plochách  
TE 89 a TE 90 v územ-
ním plánu Luhačovi-
ce místní část Řetechov;

•	 podání žádosti o dotaci Domem 
dětí a mládeže Luhačovice, pří-
spěvkovou organizací, z OP Za-
městnanost „Podpora služeb 
péče o děti 1. stupně ZŠ v době 
mimo školní vyučování mimo 
hl. m. Prahu“ výzva  
č. 78/77 v květnu 2017. 

ZML vydalo:
•	 obecně závaznou vyhlášku 

města Luhačovice č. 1/2017, 
kterou se vydává Požární řád;

•	 obecně závaznou vyhlášku  
č. 2/2017, kterou se mění obec-
ně závazná vyhláška č. 2/2013, 
o místních poplatcích ve zně-
ní, které je přílohou č. 26/I toho-
to zápisu. 

RML rozhodlo:
•	 o poskytnutí individuální do-

tace fyzickým nebo právnic-
kým osobám na rok 2017.
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„Spíše než expandovat chci zkvalitňovat služby,“ říká šéf cykloshopu BiFu 
Duháň

Úspěšný podnikatel Stanislav 
Duháň vybudoval v  uplynulých 
15 letech v Luhačovicích prosperu-
jící cyklisticky zaměřený obchod 
a  servis BiFu. Je rovněž radním 
města. O  obojím jsme si povída-
li jedno dubnové pondělí v místě, 
na které může být právem hrdý, 
v jeho prodejně plné kol a doplň-
ků pro cyklisty. Ten den ale byla 
bez zákazníků. 

Sešli jsme se v  obchodě v  pon-
dělí, to máte ale zavřeno. Proč?

Původně byla otvíračka Po–Pá od 
8 do17, sobota 8–12. Jenže zákazníci, 
co dojíždí do práce mimo město, ne-
stíhali dát si odpoledne kolo do ser-
visu. Tak chtěli, aby bylo některý den 
otevřeno déle. Složitě by se ale hle-
dalo, který den a do kolika. Nakonec 
zvítězila dlouhá otvírací doba v sobo-
tu a pondělí zavřeno, protože v sobo-
tu zákazník nemusí ráno spěchat a ví, 
že to klidně stihne vyřídit až po obě-
dě. Nemusíme řešit, aby přes týden 
v sedm večer někdo jel z práce a vo-
lal, jestli nepočkáme ještě pár minut. 
A to pondělí lidem příliš nechybí. 

Zaměstnanci tu ale stráví skoro 
celou sobotu. Těm to nevadí?

I když se zavíralo ve 12, měli sobotu 
„rozbitou“. Takto mají celé volné pon-
dělí, což je ideální i pro různé vyřizo-
vání na úřadech. Mají dva regulérní 
dny volna po sobě. Takovouto otví-
račku máme třetí sezonu a ze všech 
stran mám jen kladné ohlasy. 

Kolik teď v BiFu pracuje lidí?
Stálí jsme teď 3  plus 2  brigádníci. 

Náš obor je specifický tím, že výky-
vy v sezonách jsou. (Obchod se pro-
to přes zimu musí specializovat i  na 
lyžařskou výbavu a  doplňky.) Byla 
doba, kdy nás tu bylo 7 na stálo, ale 
museli jsme to zoptimalizovat, dělat 
méně a  efektivněji. Náklady na za-
městnance jsou nemalé a nelze si do-
volit, aby, pokud se třeba zpozdí do-
dávka kol ke smontování, tu technici 
byli placení a neměli co na práci. Celý 
provoz i všechny nasmlouvané služ-
by pro hotely bez potíží takto zvlá-
dáme a  nechci už s  podnikem tolik 
expandovat, spíše ho zkvalitňovat. 
A to i kvůli sobě, mám doma dvě děti 
a ženu a chci mít dost času pro rodinu. 

Času pro blízké při podnikání asi 
příliš nezbývá, že?

Čas běží a chvíle, kdy nejste s rodi-
nou, nikdo nevrátí. Hodně jsem si to 
uvědomil, že je potřeba zvolnit a pře-
hodnotit svůj přístup, když jsem měl 
nedávno velké zdravotní potíže. 

To jsem díky Vašemu působení 
v radě města zaznamenal. Byl jste 
ze zdravotních důvodů vyřazený 
ze zaběhlého životního rytmu ně-
kolik měsíců, ne?

Měl jsem trable kvůli klíštěti, ence-
falitidu. Přes 3 měsíce jsem byl mimo, 
pak se to dávalo dohromady. Předtím 
jsem byl zvyklý klidně dělat 20 hodin 
denně, díky této zkušenosti jsem po-
chopil, že to jde i jinak, a srovnal si pri-
ority. Vždyť kolik je dnes lidí jako já 
kolem 35, co mají skvělý byznys, ale 
dali mu příliš. Buď jim z toho přesko-
čí, nebo jsou kvůli tomu jejich těles-
né schránky totálně zničené. A  pak 
nepomůže, že máte něco vybudova-
né. Já se chci na tom kole i ve volném 
čase projet s mýma prckama. A chci 
se těšit do práce. A  zatím se těším, 
protože mě to baví. Až to bude jinak, 
musel bych toho nechat. 

Proto tedy spíš optimalizuje-
te a už nechcete podnik tolik roz-
víjet?

My se ale stále rozvíjíme. Třeba ne 
do objemu prodejů, ale hlavně ve 
vzdělávání našich techniků, v budová-
ní vztahů se zákazníkem. 

Začínal jste v  roce 2002, tedy 
před 15 lety. Kam se obor posouvá?

Technologicky samozřejmě hodně, 
teď jsou hitem třeba elektrokola. Ale 
hlavně se to mění v tom, že se musí da-
leko více pracovat se zákazníkem. Před 
lety byla obrovská poptávka a nedo-
statek kol k  prodeji. To už přímo při 
podnikání já nezažil, ale pár let před-
tím byly doby, kdy kolo přišlo v krabi-
ci do Itálie, tam jste pro něj jel, protože 
tam ho dovezli lodí z Asie. Vzal jste kra-
bici a pak ji ve stejném stavu prodal zá-
kazníkovi. Neexistoval žádný předpro-
dejní servis. Lidé si to pak skládali sami. 
Prodávalo se stylem: „Tady máš! Chceš, 
nebo ne?“ Teď se to obrací. Zákazník 
má možnost volby, já mám možnost 
vybrat si dodavatele. Trh se změnil. 

Jak je vůbec dnes složité podni-
kat a jak jste se k tomu dostal?

Jezdil jsem na kole a rád kola spra-
voval. Začínali jsme tady vedle hospo-
dy U Suchánků, teď je tam zahrádkář-
ská prodejna Pěstík. Já jsem ale jinak 
pracoval v  České zbrojovce v  Uher-
ském Brodě. Hodně spolupracovníků 
bylo z Luhačovic a věnovali se cyklis-
tice. Nejdřív to fungovalo tak, že když 
potřebovali, přivezli ráno v  autě po-
kažené kolo do práce, já si to přeho-
dil k sobě do auta, a až jsem ho doma 
opravil, zase jsem ho dovezl do práce. 
Říkali mi, že tu v Luhačovicích prostě 
žádný servis není. 

A jak jste se do toho pustil tedy 
Vy?

Nejdřív jsem v  Luhačovicích hle-
dal nějakou garáž, ale pak jsem zjistil, 
že by to kvůli hygienickým předpisům 
neprošlo. A vedle těch Suchánků byla 
keramická dílna, cca 50 m2, a tu zrušili. 
Tak jsem se zeptal, jestli to tam je volné. 
A bylo, tak jsem začal tam roku 2002.

Jak se to dál vyvíjelo?
Zpočátku jsem to bral jako práci 

o  odpoledních, ale pak to bobtnalo 
a ze servisu se stal i prodej.

Kdy to začala být ta práce na 
plný úvazek?

V roce 2005. To jsem měl období, 
kdy jsem ještě pracoval ve zbrojov-
ce, přijel jsem do práce o tři čtvrtě na 
šest, dělal do tří, pak jel do Luhačovic. 
Ale tady jsem byl do tří do rána, dvě 
hodiny se prospal v  autě a  jel jsem 
zase do zbrojovky.

To muselo být hodně náročné!
Už toho bylo moc. Taky jsem 

měl pak autonehodu, protože jsem 
prostě usnul za volantem. Tou dobou 
se ale Česká zbrojovka restrukturali-
zovala a můj mistr měl pro to pocho-
pení a řekl, že by mi domluvil, jak bu-
dou snižovat stavy, že by se to týkalo 
i mě. Viděl, že mi ten byznys jde, tak 
mi tím pomohl, protože jsem dostal 
i  odstupné 50  000, což bylo fajn do 
začátku, když jsem se začal živit jen 
podnikáním. 

Dnes sídlíte tady v Nádražní uli-
ci. To je od kdy?

Od roku 2007. Chodil jsem kolem 
této budovy nějakou dobu, byly v ní 
původně potraviny. Říkal jsem si: „Tu 
by byl luxusní obchod s koly!“  A pak 
potraviny skončily, já se zeptal na 
městě, jestli bych se sem nemohl pře-
sunout, a domluvili jsme se. 

Luhačovice jsou specifické měs-
to. Kolik zákazníků máte z  lidí na 
lázeňském pobytu?

Co se týče prodeje jízdních kol 
a běžného servisu, je asi 70 procent 
z Luhačovic a přilehlého okolí. Pokud 
se ale týká půjčování kol nebo cyklis-
tických doplňků, je naopak 70 % zá-
kazníků těch, co jsou tu na pobytu. Je 
to tak hodně sezonní.

Jaká je pro Vás největší konku-
rence?

Provozovny ve Zlíně, v  Uherském 
Brodě …

A co webové portály?
Tam se samozřejmě kupují i  kola. 

Naštěstí kolo je přece jen složitý me-
chanismus. Ale co do nakupování 
doplňků je to velká konkurence. In-
ternetový obchod nemáme ani ho 
neplánuji, jsou to starosti navíc a dost 
často tyto obchody jedou jen přes 
nízké ceny na úkor kvality a  dobré-
ho přístupu k zákazníkovi. Raději pro-
dáváme míň a kvalitněji než se hnát 
opačným směrem. U  internetové-
ho prodeje se často jede jen na ob-
jem, a  když přijde nějaký problém, 
který potřebuje zákazník řešit, nesta-
čí se někdy divit. Kola jsou v tom spe-
cifická. 

Kolik máte po různých hotelech 
kol a koloběžek k půjčování? 

Řádově máme obvykle 5–8  hote-
lů, kde přes sezonu máme kola nebo 
koloběžky. Přivezeme jim tam kolem 
Velikonoc kola a  zdarma stojan, na 
kterém je mohu prezentovat, a  zá-
mek. Oni nám platí paušální platbu, 
dostanou také prezentační materiá-
ly. Kola mohou půjčit, kolikrát chtějí, 
a za své ceny, které jsou někdy akční, 

nebo je půjčení zahrnuto v  pobyto-
vém balíčku. 

Co pokud se kolo porouchá?
To je výhoda pro hotely, protože my 

přijedeme, kolo jim rovnou vyměníme 
za jiné a pak teprve řešíme servis poka-
ženého. Pokud je požadavek nad běž-
ný rámec, snažíme se ho promptně vy-
řešit. Třeba teď tu mám požadavek na 
15 koloběžek na víkendovou akci, což 
se samozřejmě budeme snažit zařídit. 
Pokud o  takovou nárazovou službu 
žádá někdo, kdo s  námi spolupracu-
je dlouhodobě, má u nás samozřejmě 
zajištěnu určitou prioritu. 

Jste i radním města. Když jsme se 
posledně spolu bavili, říkal jste ale, 
že je to hodně náročné a asi už zno-
vu kandidovat nebudete.

Je nemožné to skloubit. Máme co 
14 dní jednání rady. Šel jsem do toho, 
ale říkal si: „To je jen 1× za 2  týdny, 
vždycky den věnuji přípravě a spousta 
se toho dá zvládnout přes telefon, do-
plnit potřebné informace…“ Ale není 
to opravdu tak jednoduché, jak jsem 
si myslel.

Proč?
Pokud chce člověk přistupovat 

opravdu zodpovědně k  rozhodová-
ní o věcech, které má rada na starosti, 
potřebuje daleko víc času, než se zdá-
lo původně. Teď jsem si stahoval pod-
klady a bylo tam k jednání připraveno 
15 bodů. To jde. Ale stává se, že je jich 
klidně 40. Jsou tam věci jako územní 
plánování, koupě a  prodeje pozem-
ků. Mají různé návaznosti k dalším vě-
cem a vztahům. Je nutné ta rozhodnu-
tí opravdu dobře promyslet a řádně se 
na ně připravit. A  nesmíte ztratit „tu 
nit“. Nelze věci řešit jen po 14 dnech. 
To byste nebyl v obraze.

Jaký byl impuls vstoupit do po-
litiky?

Říkal jsem si, že díky svým zkuše-
nostem z  podnikání mohu pomoci 
posunout město dál. Věřím, že někte-
ré věci se podařily, ale jsou věci, kte-
ré jsem také zvenčí viděl jinak. Před-
stavoval jsem si třeba, že je lze vyřešit 
snadno, a není to tak. 

Co konkrétně?
Změny. Třeba v budování cykloste-

zek nebo náhledu na fungování měs-
ta. Jedna věc je, že nejsou změny jed-
noduché, a  také, že je tu zavedený 
určitý systém. Já to vidím z  pohledu 
majitele obchodu tak, že když si mys-
lím, že je v  BiFu potřeba určitá změ-
na, udělám ji, nějaký čas ji kontroluji 
a hodnotím dopady. Ale to je možné 
dělat jen na plný úvazek! 

A s čím jste spokojený, že se Vám 
na městě povedlo?

Nebudu říkat konkrétní věci, ale je 
podstatné, že když se bavíte s občany, 
řeknou: „Fajn, todle je cajk!“  Když dají 
najevo, že je nějaká věc v pořádku, při-
tom nemusí být úplně stoprocentní.    

Prozře člověk hodně, když se 
stane radním? 

Je to šok. V byznysu se buď domlu-
víte, nebo ne. Podáte si ruku a  tře-
ba příště… Na radnici to tak nejde. 
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Na všechno jsou nějaké reglementy, 
druhá věc je, že jsou propojené vazby. 
V  obchodě si za svá rozhodnutí dů-
sledky nesu úplně sám, ale na radnici 
to může odnést někdo, kdo je v tom 
vlastně nevinně. Třeba ty Lázně. Roky 
se v tom problému s areálem nic ne-
dělalo, pak se v  tom začnete hrabat 
a zjistíte, že problém tu je 20 let. A po-
řád se odsouval a my, co jsme teď ve 
vedení, jsme měli tu smůlu, že jsme 
to museli řešit. Nebo štěstí, protože 
je to zkušenost a další problémy, jako 
třeba restituce Serenyiům, přicháze-
jí. S Lázněmi mi přišla gentlemanská 
dohoda, aby se o údržbu město s Láz-
němi podělilo fifty-fifty. 

Požadavky Lázní se při jedná-
ních prý stupňovaly. Možná by to 
i po dohodě šlo tak dál…

Právě, že to nejde za město tak leh-
ce řešit gentlemanskou dohodou. Tře-
ba já za BiFu poskytuji po městě stoja-
ny na kola na různá místa. A ti majitelé 
si se mnou podají ruku, řekneme si, 
bude to tak a tak, a je to vyřešené, což 
u města tak nejde. My zdarma ty sto-
jany dáme, majitelé si je u sebe umís-
tí, my tak máme reklamu, cyklisté kam 
postavit kolo. Všichni mají prospěch. 
Cyklisté, ten majitel nějaké provozov-
ny, kam snáz lidé zajedou na kole, i my. 

Kolik těch stojanů vůbec máte?
Nějakých 15, pořád se přidávají, kaž-

dý rok, třetí či čtvrtou sezonu.
Z pozice radního jste nahlédl blí-

že i do problému chybějících úseků 
cyklostezky. Kam se to posunuje. 
Budou v dohlednu?

Varianta na Uherský Brod za Polich-
nem vypadá, že se realizovat bude, 
tam se to podle informací z  Odboru 
správy majetku vyvíjí zdárně. Ale část 
mezi Biskupicemi a Polichnem se bo-
hužel stále nedaří vykomunikovat 
s majiteli potřebných pozemků. 

Proč myslíte, že je tam dlouhá 
léta problém? 

Je to trochu jako se zákazníky. Ať je 
zákazník jaký chce, musíte k němu mít 
určitý respekt. Nedokážu posoudit, 
jestli tam ten respekt k majitelům byl 
od začátku. Možná by se jednalo dnes 
jinak, třeba se někomu událo něco, co 
bral jako křivdu.

A pak se „zabejčil“ a nechce po-
zemky poskytnout? 

Je možné, že se ty vztahy nějak 
nabouraly. Nechci říkat, zda se koná 
málo, moc, kde se stala chyba, ale asi 
by bylo dobré, aby došlo v těch vzta-
zích k obrodě, jinak se to asi neposune. 
Mám představu, jak bych postupoval, 
pokud bych to začínal vyjednávat já, 
ale je možné, že by stejně někdo přišel 
po mně a řekl by, že ten Duháň to totál-
ně kazil a všechno bylo špatně.

Na profilu zastupitele máte mot-
to „žádný stres“, ale s podnikáním 
i funkcí na městě určitě stres je. Jak 
relaxujete? Že si vyjedete na kole?

Ale já opravdu relaxuji tou prací, 
baví mě to. Opravovat kola, posou-
vat firmu dál, pracovat s  lidmi. Jsem 
rád, že jsem se po tom zdravotním 
trablu dokázal vrátit ke kořenům, což 
je servis a prodej kol. Jak firma bobt-
nala, utápěl jsem se hodně v adminis-
trativě, ztrácel kontakt se zákazníky 

a dělal nutné věci, jako třeba ošetřit 
placení autorských poplatků OSE za 
rádio na prodejně. Nebo bezpečnost 
práce. Půlku měsíce jsem řešil tako-
vé věci. Tak jsem ořezal, co šlo, abych 
měl víc času a zlepšovali jsme základ-
ní služby, víc se i osobně věnuji zákaz-
níkům. 

Před BiFu jste tedy dělal v Brodě 
ve  zbrojovce. Co konkrétně?

Strojařinu, seřizovače CNC strojů.
Co vás zaválo do Luhačovic, jen 

ten byznys?
Jen ten byznys a  místo dojíždění 

jsem se sem pak raděj přestěhoval, to 
je nějakých deset let. 

A  technické obory máte nějak 
po rodičích? Nebo to byla touha 
od mala?

To ani ne, já chtěl být zahradník. 
Maminka v tom ale perspektivu nevi-
děla. Bavila mě i práce se dřevem, na 
to ani doma nebylo zázemí. A v Bro-
dě byla strojařská škola propojená 
se zbrojovkou, takže týden školy, tý-
den praxe. To mě bavilo. Pak jsem šel 
i na vysokou, ale na stavařinu (tatínek 
je stavař), ale za čas jsem se vrátil do 
zbrojovky a pak přišly ty kola.

BiFu tu kolem Luhačovic budo-
valo také nějaké cyklotrasy v  le-
sích. Pokračujete v tom?

Na bázi dobrovolnosti se to udržu-
je, obnovují se značení, buď to sami 
projíždíme, nebo na něčí popud 
opravujeme, když je něco v nepořád-
ku. Podmínky pro zajímavé ježdění 
jsou tu díky kopcovité krajině luxusní. 
Člověk jen musí vědět, kde.

Nedávno tu vznikl okruh, který 
dělaly Cyklotoulky. S těmi jste ně-
jak v kontaktu?

Víme o  sobě, ale přímo nespolu-
pracujeme. Byla jen dohoda, že po-
užijí stejné značení, protože značek 
na základě různých dotačních titulů 
vzniká spousta různých. 

A vy jste ty trasy značili z dotací?
To bylo na některé okruhy, ale to 

byly dřevěné cedulky a ty se pak za-
čaly rozpadat a nebylo z čeho hradit 
nové. Tak jsme na vlastní náklady po-
řídili kovové s polepem.

Kolik je tu teď k  dispozici pro 
hosty tras?

Je tu pět okruhů kolem Luhačo-
vic. Pokud se chce někdo vyloženě 
vyjezdit, jsme ochotní samozřejmě 
doporučit, podle individuálních po-
žadavků a schopností, kam se má vy-
dat.  

A Vy jste i závodil na kolech?
Ano, jezdil jsem crosscountry 

i  sjezdy. Když se nám narodil první 
prcek, tak jsem měl hned v prvních 
závodech sezony těžší úrazy, tak 
jsem to přehodnotil a už jezdím jen 
pro zábavu. 

Na jaké úrovni jste závodil?
Pohár ČR a  něco po Evropě. Re-

publikově jsem byl ve středu pole, 
na evropské úrovni se spíš jen účast-
nil. Jak se tomu naplno nevěnujete, 
není tam moc šance uspět. Pak se tu 
jezdí ještě závody, co jsme pořádali 
i my, to je seriál Wood bike rally, který 
se jezdí na Moravě, třeba v Otrokovi-
cích, ve Slopném… V lese jsou dvě tři 
rychlostní zkoušky. 

A to se tu v Luhačovicích v blízké 
době pojede?

Už to tu nepořádáme, protože jak ty 
činnosti ořezávám, nechali jsme toho. 
To byl měsíc příprav. A náklady pade-
sát tisíc, které se nemusely vrátit. Na-
víc člověk byl jednou nohou v kriminá-
le, protože tam jezdila i mládež, a když 
se stane nějaký průšvih, může se jít po 
tom, jestli vše odpovídalo předpisům. 
Závody to bývaly pěkné a byla s nimi 
spokojenost, ale zatím další neplánu-
ji. Snad je někdy zase udělám i  sobě 
pro radost, ale teď dávám čas radě-
ji rodině. 

Cyklotoulky pořádaly v  létě zá-
vod u Vegy. Ten jste si nezajel?

Ne, ale pak se mě omylem na městě 
z životního prostředí ptali, proč si ne-
zajistím u nich ohlášení té akce, když 
dělám závody. A já je nedělal. Aspoň 
jsem zas chytřejší, až nějaké opět 
budu pořádat… Dobrá vůle něco udě-
lat dnes nestačí. Je to i právně čím dál 
složitější. Ta naše trať závodů byla sed-
misetmetrová, kousek pod hřbitovem 
a bylo tam i tři sta lidí. Organizovat ta-
kovou akci nejde dnes už jen v rámci 
svého koníčku. Nebo jsme tu pořádali 
i cyklomaraton. Dnes to je ale jak s tou 
prací na radnici. Chce to mít možnost 
dělat to naplno, jinak to nejde. 

Kandidovat na radnici tedy zno-
vu ve volbách zkoušet nechcete?

Moc to nevidím. Není to definitivní, 
nikdy neříkej nikdy, ale jak jsem nazna-
čil, chci se teď věnovat spíš jiným zále-
žitostem. Děti mají šest a osm let a po-
třebují mě. Ale uvidím, možná přijde 
nějaký impuls, firma se ještě víc stabili-
zuje… Ty úvahy jsou.

Jste ze zastupitelů jeden z  nej-
mladších. Je to tak, že člověk vidí 
opravdu zkušenosti těch starších, 
nebo jako mladší spíš máte jiný ná-
zor?

Můj dědeček, než umřel, mi říkával: 
„Já bych chtěl mít tvoje roky a  moje 
zkušenosti.“ Tehdy jsem to tolik ne-
chápal, ale je to velká pravda. Názo-
ry zkušenějších se proto snažím brát 
vždycky v úvahu, ale snažím se je vždy 
aplikovat na současnou situaci. 

A  čemu se vůbec věnuje Vaše 
žena?

Je zdravotní sestra. Jsem moc rád, 
že ji mám. Jsme spolu už 17  let, teď 
máme i výročí svatby. Když ale kolem 
vidím, jak se řadě lidí vztahy hroutí, tak 
to je úplně šílené.

Lidé možná na vztazích dnes od-
mítají pracovat, jsou příliš sobečtí, 
nemyslíte?

Řeknou si, že když vztah nefunguje, 
hned ho musí vyměnit. Poslouchám 
to tu všude okolo. Přitom je třeba tr-
pělivost, jako ve všem. To říkám i svým 
dětem. Trpělivě se snažit, investovat 
energii a čas do toho, na čem člově-
ku záleží. Ono se to pak vrátí. To je jak 
s tím obchodem. Dlouho jsem ho bu-
doval a teď jsou ty vztahy se zákazní-
ky skvělé, nekupují si jen kolo, za které 
dají třeba deset tisíc. Musí tu být i oáza 
klidu, přátelské vztahy. 

V čem například?
Pánovi se pokazilo kolo, zdarma 

jsem mu půjčil jiné. Ošíval se, tak mu 
říkám: „To není jakýkoliv závazek. Vy 

chcete jezdit. Na nás nebude takový 
tlak, že musíme opravu udělat hned, 
nevyplývá z  toho, že si příště kolo 
u nás musíte koupit!“ Na druhou stra-
nu, když z vás někdo tahá informace, 
aby si pak koupil kolo na webu o tisí-
covku levněji bez jistoty servisu, při-
jde mi to špatně. Chápu, když je rozdíl 
markantní, ale jinak myslím, že je to 
pro zákazníka škoda za služby a pří-
stup, které u nás dostane. Půl hoďky 
těm lidem svým výkladem dám, ale 
více už by museli zaplatit, můj čas je 
drahý a raděj ho dám těm, kdo u mě 
chtějí nakoupit.

Poznáte to už, že ten člověk in-
formaci o kolech jen chce pro vyti-
pování nákupu jinde?

Ano. A  nemám pak problém říct 
jim, že konzultaci rád udělám, ale už 
to nebude zdarma. Stejně když řeším 
dodavatele, bez závazku si můžeme 
hoďku popovídat a  pak si řekneme 
ano, nebo ne… Ale ty informace mů-
žete pouštět jen do určité míry. To už 
jsem se naučil také. 

V  byznysu jste už řadu let. Je 
něco, co Vás hodně vyškolilo?

Dodavatelské vztahy. Nebo když 
se prodávají auta, prodejci jsou škole-
ní, jak to mají dělat. V našem byznysu 
to tak nebylo. Technici byli více méně 
opraváři, neměli ten dobrý přístup 
k  zákazníkům. Já teď 3  roky spravu-
ji svá špatná rozhodnutí z před dese-
ti lety, špatnou volbu sortimentu, do-
davatelů… Dávám teď mnohem více 
času zvážení věcí. Dřív jsem to střílel 
víc od pasu a řídil se pocity. Ale mnozí 
lidé vás tak dokážou trochu oblafnout. 

A co ještě v přístupu měníte?
Nemám už konkrétní očekávání, to 

jsem měl dřív. Čekal jsem, že něco tak 
bude. Když zákazník nekoupí, říkám 
si teď: „Udělal jsem všechno, co šlo.“ 
A nejsem zklamaný. Třeba z toho na-
opak zjistím, že máme třeba špatnou 
barevnou škálu kol nebo něco jiného, 
a mohu to pak změnit k lepšímu. 

Na kole jezdíte i  s  dětmi. Jak 
s nimi začínat? 

Nejlépe na odrážecím kole bez šla-
padel. Tam se naučí stabilitě, pak je 
16palcové kolo s  brzdou dozadu, na 
tom se děti naučí šlapat do kruhu, tře-
ba nejprve s přídavnými stabilizačními 
kolečky. Pak je kolo s přehazovačkou 
vzadu 20palcové a pak už je 24palco-
vé jako dospělácké, kde se přehazuje 
vepředu i vzadu.

A  co si myslíte o  vození malošů 
na kole na tyči, v  sedačkách nebo 
ve vozících za koly?   

Vozíky jsou určitá cesta, jak s  ma-
lým dítětem aktivně trávit čas. A dítě 
je tam poměrně chráněno. Sedačky 
za sedlem jsou dnes také bezpečné 
a praktické. Vozíky jsou kolem 25 000, 
sedačka za 2 000. Ty tyče se zvedlým 
kolem dítěte moc nepreferuji, proto-
že myslím, že je to trochu problema-
tičtější pro stabilitu, a považuji za lepší 
vzít auto a zajet tu větší vzdálenost ně-
kam i s klasickými dětskými koly a tam 
se projet. Ale pro ujetí větší vzdálenos-
ti přímo menším dítětem na kole asi 
není nad tyč lepší řešení, ač ho nepre-
feruji.   

Nikola Synek
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NAROZeNí 
Lada Dorušková
Filip Zicha
Filip Boráň
Rodičům srdečně blahopřejeme.

50 LeT VýROČí SňATKu
Antonín a Věra Vytopilovi
Blahopřejeme.

VýROČí NAROZeNí
Libuše Jahodová 91 let 
emil Válek 89 let
Ludmila Koutná 88 let
Josef Humpola 87 let
Věra Semelová 86 let
Marie Žižková 86 let
Vladislav Martinec 85 let
Karla Schořová 85 let
Helena Hubáčková 85 let
Vlastimil Kovařík 80 let
emilie Kosová 80 let
Olga Sekaninová       80 let
Marie Havrlantová 80 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

ÚMRTí
Karel Trtek 80 let
Miroslav Novosád 89 let
Anna Novosádová  85 let 
Miroslava Boráňová 74 let
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínky

SpOLEČNOST

Dne 6. 6. uplyne 5 let, co nás navždy opustila 
paní HANA HLADIŠOVÁ, a v dubnu to byly již 
4 roky, co navždy odešel její syn JIŘí HLADIŠ. 
S láskou a úctou vzpomíná rodina.

Dne 25. 4. 2017 by se dožil 96 let pan  
KAReL KROČA. K jeho jubileu vzpomíná  
manželka, synové Karel a Radek s příbuznými.

Dne 15. 5. vzpomeneme 3. výročí úmrtí 
paní ŠTĚPÁNKY MIKuLCOVÉ.

Dne 24. 5. uplynou 2 roky od úmrtí paní 
MARIe LIŠKOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Antonín, 
děti Martina a Antonín s vnuky Martínkem 
a Toníčkem a ostatní příbuzní.

Dne 9. 4. 2017 by se dožila 90 let moje maminka 
paní JIŘINA KRAJíČKOVÁ, a 25. 5. 2017 uplyne 
11 let od jejího úmrtí. 
S láskou a vděčností vzpomíná dcera Jarmila se 
svou rodinou. 

Dne 23. 5. uplyne 11 let, kdy nás navždy opustil 
manžel, tatínek, syn pan ALOIS MIKuLÁŠeK,   
a 4. 4. by oslavil 60 let. S láskou a úctou vzpo-
mínají manželka Ivana, syn Tomáš, rodiče, bratři 
Vladimír a Petr, sestra Marie s rodinou a rodina 
Guryčova. Kdo jste ho znaly, vzpomeňte s námi.

Zastupitelé se seznamovali s aktuálním  
děním ve společnosti VAK Zlín

Ve čtvrtek 13. dubna se na luhačo-
vické radnici konalo setkání věnované 
aktuální situaci v  akciové společnos-
ti Vodovody a  kanalizace Zlín (VAK). 
Město Luhačovice vlastní 5,7 procenta 
akcií této firmy, čímž se řadí spolu s dal-
šími městy a obcemi k jedněm z vět-
ších akcionářů společnosti. Koncem 
minulého roku ovšem padlo zásad-
ní rozhodnutí soudu ovlivňující další 
fungování firmy. Problém se týká čás-
ti vodárenské infrastruktury na Zlínsku 
včetně Luhačovic.

„Zastupitelé Luhačovic si proto na 
posledním zasedání vyžádali tako-
vouto schůzku se zástupci dalších vý-
znamných akcionářů, na které by 
se probraly dopady nastalé situace 
a  možnosti dalšího postupu. Šlo ze-
jména o doplnění informací,“ nastíni-
la starostka Marie Semelová. 

Na setkání dorazila zhruba dva-
cítka účastníků, mezi kterými kromě 
starostky a  místostarosty Luhačovic 
a některých zastupitelů města byli na-
příklad také starostové Otrokovic, Lu-
kova a  Želechovic nad Dřevnicí. Ne-
chyběl ani předseda představenstva 
VAK Zlín Svatopluk Březík a  také za-
stupitel Luhačovic Roman Dostálek, 
který v současnosti za město figuruje 
v představenstvu VAKu. A o co se kon-
krétně ohledně VAKu aktuálně jedná?

„V listopadu loňského roku soud zne-
platnil výsledky valné hromady VAKu 
konané roku 2004, na které bylo roz-
hodnuto o  současném provozním mo-
delu, který řada lidí označuje za nevý-
hodný. Rozhodnutím valné hromady se 
tehdy prodala za 80 milionů korun část 
Moravská vodárenská (MOVO) spadají-
cí původně pod VAK a přešla do majet-
ku francouzského koncernu Veolia,“ po-
znamenal Dostálek. V  praxi jde o  to, 
že zatímco infrastruktura, do které je 
třeba investovat, zůstala VAKu, zisky 
z  prodeje vody jdou ale přes MOVO 
do zahraničí. MOVO má přitom infra-
strukturu od VAKu pronajatu. Voda na 

Zlínsku zároveň ale pro občany patři-
la mezi jednu z nejdražších v republi-
ce. Platnost usnesení zmíněné valné 
hromady byla některými akcionáři 
VAKu následně zpochybněna a  věc 
se dostala k  soudu. „Jsou zatím růz-
né právní názory, zda zmíněným roz-
hodnutím soudu o  zneplatnění valné 
hromady se ruší prodej Moravské vo-
dárenské.  Další soudy týkající se přímo 
provozní smlouvy ošetřující dodava-
telské vztahy ve vodárenství na Zlín-
sku a převodu majetku MOVO na Veo-
lii probíhají,“ dodal Dostálek. 

I přes další nerozhodnuté soudy se 
na luhačovickém setkání ozývaly hla-
sy vyzývající vedení VAKu k rychlému 
přijetí kroků k  opětovnému převze-
tí majetku, který od roku 2004 spadá 
pod MOVO patřící Veolii. Jisté kroky 
již vedení VAKu dle šéfa firmy Březíka 
učinilo, ale předseda představenstva 
také upozorňoval, že samotný ma-
jetek bez oprávnění provozovat vo-
dohospodářskou infrastrukturu není 
úplným řešením. Menší města a obce, 
která jsou akcionáři VAKu, tak teď řeší 
další společný postup například prá-
vě na podobných setkáních, jako 
bylo to luhačovické. Zajímá je samo-
zřejmě zejména, jaké budou po doře-
šení uvedených sporů a případnému 
navrácení majetku VAKu dopady na 
ceny vodného a stočného pro jejich 
občany. „Budeme se snažit, aby to bylo 
samozřejmě ve prospěch našich obča-
nů,“ poznamenala starostka Luhačo-
vic Marie Semelová. 

Další aktuální informace lze získat 
buď přímo na www.vakzlin.cz nebo 
na stránkách města Zlína www.zlin.
eu, kde lze rozkliknout na úvodní stra-
ně informace k problematice v záložce 
Voda ve Zlíně. Město Zlín je majitelem 
47 % akcií VAKu a jeho někdejší vedení 
v roce 2004 z pozice největšího vlast-
níka zásadně ovlivnilo i původní roz-
hodnutí o prodeji MOVO Veolii. 

Nikola Synek

Město Luhačovice připravuje rekonstrukci 
místní komunikace Újezda a Lužné

Město Luhačovice připravuje reali-
zaci oprav části komunikace na začát-
ku ulice Újezda. Opravy bude prová-
dět firma EUROVIA CS, a. s., v období 
od května do poloviny června 2017. 

Zároveň město Luhačovice plá-
nuje pro podzimní realizaci projekt 
rekonstrukce koncové části míst-
ní komunikace Lužné, která zajiš-
ťuje dopravní obsluhu k  rodinným 
domům a přilehlým rekreačním ob-
jektům. Stávající komunikace má 
asfaltový kryt, který je v  některých 

místech velmi poškozený, koncová 
část komunikace je tvořena pouze 
drceným kamenivem.

Původně plánovaný termín reali-
zace v prvním pololetí musel být od-
ložen z  důvodu nutné koordinace 
s vlastníkem plynovodu, který připra-
vuje rekonstrukci v  celé délce ulice. 
Nyní je počítáno s  rekonstrukcí ko-
munikace v období od poloviny září 
nejpozději do konce listopadu 2017.

V současné době město vybírá zho-
tovitele rekonstrukce, který bude znám 
pravděpodobně na konci dubna.

Odbor správy majetku
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SpOrT, OzNÁMENÍ

Na Noci s Andersenem věnované Čtyřlístku se objevila i mumie 
V  pátek jednatřicátého března 

se řada dětí přišla pobavit, ale i po-
učit do městské knihovny. Pořádal 
se tam totiž už 12. ročník akce Noc 
s  Andersenem, zaměřený na ko-
miks Čtyřlístek, který dal později 
název i celému časopisu kreslených 
příběhů. Děti se tak dozvěděly na-
příklad o autorech komiksu Čtyřlís-
tek, ale také že první příběhy vznikly 
už roku 1969. Čtyřlístek, který tvoří postavičky Fifinka, Myšpulín, Bobík 

a Pinďa, prožívá na stránkách časo-
pisu různá dobrodružství. Těmi byly 
inspirované i hry během podvečer-
ní akce. Děti své kamarády pomo-
cí toaletního papíru proto mohly 
proměnit například v  postavu mu-
mie připomínající příběh Čtyřlístku 
u egyptských pyramid. Her ale byla 
spousta a byly všechny inspirované 
hrdiny Čtyřlístku. Mimo jiné, proto-
že třeba kocour Myšpulín je hlavní 

vědátor a myslitel celé skupiny, děti 
musely luštit šifry, ale hrály i  různé 
pohybové hry, při kterých se pěk-
ně vyskotačily. Akci, kterou pořáda-
ly společně knihovna a DDM Luha-
čovice, uzavřelo jako obvykle čtení 
a vyprávění ředitele ZŠ Romana Le-
blocha, který měl nachystány pro 
malé posluchače oblíbené napína-
vé příběhy. 

Nikola Synek

Luhačovičtí kuželkáři dokázali opět mezi 
českou elitou získat medaile  

V  sobotu 8. dubna čekal ku-
želkáře TJ Sokol Luhačovice 
hrající česko-slovenskou Inter-
ligu poslední zápas prvního 
ročníku této společné meziná-
rodní soutěže. Před závěreč-
ným utkáním s  TJ Sokol Huso-
vice přitom ale měli v  případě 
vítězství v  husovické kuželně 
Luhačovičtí šanci nejen na ob-
hájení stříbrné medaile v rámci 
české nejvyšší soutěže hodno-
cené mezi 6 nej týmy z ČR půso-
bícími v  Interlize, ale dokonce 
sahali po bronzových medai-
lích v  rámci celé Interligy. Tedy 
mezi 12  týmy, z  nichž 6  dalších 
jsou nejlepší slovenské.

„Poslední krok ale bývá ten 
nejtěžší,“ mohl ale bohužel jen 
lakonicky konstatovat kouč Lu-
hačovických Vlastimil Červen-
ka po zápasu s Husovicemi. Tým 
Husovic bojující o  udržení v  In-
terlize totiž přistoupil k  utká-
ní s  velkým odhodláním a  chu-
tí na vítězství a  porazil ve své 
kuželně celkově družstvo lá-
zeňského města poměrem 6:2. 

Luhačovickým kuželkářům se 
tak nepodařilo sice obhájit stří-
bro mezi českými týmy z  loň-
ské nejvyšší české soutěže, ale 
přesto získali medaile. Tentokrát 
bronzové, které však již měli jis-
té před posledním zápasem se-
zony. Získali tak druhý rok za se-
bou medaile mezi českou elitou. 
Letos mezi českými týmy domi-
novaly Rokycany a  druhá byla 
Jihlava. I  přes smolné uniknu-
tí domácího stříbra a  interligo-
vého bronzu kvůli nezdařené-
mu výkonu posledního zápasu 
si ale Červenka nezoufá a  účast 
kuželkářů TJ Sokol Luhačovi-
ce v  pilotním ročníku Interligy 
hodnotí velmi pozitivně. „Cel-
kově jsme obsadili 6. místo, což 
je určitě úspěch,“ uzavřel kouč. 
V  Interlize celkově vyhrál feno-
menální slovenský tým z  Pod-
brezové před českým SKK Roky-
cany a  dalším týmem našich 
východních sousedů ŠKK Trste-
ná Starek.

Nikola Synek

UPOZORNĚNÍ - SPLATNOST MÍSTNÍHO 
POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 
PRO ROK 2017  

Městský úřad Luhačovice, od-
bor finanční, upozorňuje občany, 
že na základě Obecně závazné vy-
hlášky č. 2/2013, o místních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška“) je poplatek za 
provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpa-
dů splatný jednorázově nejpozději 
do 31. 5. 2017.

Výše sazby poplatku pro rok 
2017  zůstává nezměněna, tj. 
650  Kč/poplatníka. Výčet osvobo-
zení a  úlev je uveden v  čl. 35  vy-
hlášky – celé znění je k dispozici na 
webových stránkách www.mesto.
luhacovice.cz v  části „dokumenty 
města“.

POPLATeK LZe uHRADIT 
NeJPOZDĚJI DO 31. 5. 2017:

•	 hotově nebo platební kar-
tou v pokladně MěÚ Luha-
čovice, Po, St: 7:30–12:00, 
13:00–17:00, Út, Čt, Pá 
7:30–12:00, 13:00–14:30;

•	 bezhotovostním převodem na 
b. ú. č. 1409197309/0800, k. s. 
0308, v. s. = číslo poplatníka 
z evidence MěÚ Luhačovice. 

Informace k platbám: 
tel.: 577 197 436-7, 
e-mail: vebrova@mesto.luhacovice.cz, 
zahorovska@mesto.luhacovice.cz.

Poplatek pro rok 2017  je povin-
na uhradit: 
•	 fyzická osoba s trvalým po-

bytem v Luhačovicích; 
•	 cizinec, kterému byl povo-

len trvalý pobyt nebo pře-
chodný pobyt na dobu delší 
než 90 dnů a je hlášen v Luha-
čovicích – povinnost přihlá-
sit se k místnímu poplatku 
osobně na MěÚ Luhačovice;

•	 cizinec, který pobývá na území 
Luhačovic přechodně po dobu 
delší 3 měsíců – povinnost při-
hlásit se k místnímu poplatku 
osobně na MěÚ Luhačovice;

•	 cizinec, kterému byla udělena 
mezinárodní ochrana podle zá-
kona upravujícího azyl nebo do-
časná ochrana podle zákona 
upravujícího dočasnou ochra-
nu cizinců a pobývá na úze-
mí Luhačovic – povinnost při-
hlásit se k místnímu poplatku 
osobně na MěÚ Luhačovice;

•	 vlastník stavby určené k indivi-
duální rekreaci (pokud již nehra-
dí poplatek dle bodu 1–4), bytu 
nebo rodinného domu, ve kte-
rých není hlášena k pobytu žád-
ná fyzická osoba, a to ve výši 
odpovídající poplatku za jed-
nu fyzickou osobu – povinnost 
přihlásit se k místnímu poplat-
ku osobně na MěÚ Luhačovice.

Lucie Vebrová

Město Luhačovice zahájilo revitalizaci 
okolí Jezírka lásky  

Začátkem dubna 2017 byla za-
hájena fyzická realizace projek-
tu Luhačovice – rozvoj lokality 
Jezírko lásky, který je financo-
ván evropskou unií z prostředků 
evropského zemědělského fon-
du pro rozvoj venkova v  rámci 
Programu rozvoje venkova. Pro-
jekt spadá do operace 8.5.2 Ne-
produktivní investice v  lesích, 
která podporuje zvyšování envi-
ronmentálních a  společenských 
funkcí lesa.

Obsahem projektu je oprava pří-
stupového chodníku pro pěší, rozší-
ření chodníku v  prostoru před vodní 
nádrží, oprava laviček, zábradlí lávky, 
stavba nového odpočinkového altá-
nu, instalace informační tabule a od-
padkových košů.

Tato oblíbená lokalita, navštěvova-
ná místními obyvateli i  návštěvníky 
lázní, bude po revitalizaci bezpečněj-
ší a nabídne kvalitnější zázemí pro re-
kreaci a trávení volného času. Stavební 
práce v okolí jezírka by měly být hoto-
vy do konce června 2017.

Celkové náklady projektu činí té-
měř 600  000  Kč, dotace z  Programu 
rozvoje venkova dosahuje 100 %.

Magdalena Blahová

Valná hromada TJ Sokol 
V pátek 17. března se v klubu Sokol-

ka v sokolovně uskutečnila valná hro-
mada TJ Sokol. Za velké účasti se zde 
sešli zástupci naší sportovní organi-
zace TJ Sokol Luhačovice, hosté a po-
zvání přijal i delegát ze Župy Komen-
ského. 

Úvodem jsme vzpomněli jubilanty 
a popřáli jsme jim do dalších let pev-
né zdraví.

Valnou hromadu řídil Ing. Libor Sle-
zák. Starosta Obce sokolské Petr Miku-
lec vzpomněl dvacáté první výročí od 
obnovení činnosti Sokola v  Luhačo-
vicích, které si v  letošním roce připo-
mínáme, a  taktéž jsme si připomně-
li 155  let od založení první sokolské 
tělocvičné jednoty v  Čechách. Zuzka 

Svitáková, hospodářka, nás seznámi-
la s výsledky hospodaření za uplynulý 
rok a s návrhem rozpočtu na rok 2017.  

Své příspěvky přednesli i  členové 
jednotlivých oddílů. Za kuželky svou 
zprávu přednesl Petr Kudláček. Za há-
zenou nás informoval Robert Kolařík.

Milá slova zazněla i od našich hostů, 
místostarosty Radomila Kopa a  Mgr. 
Romana Leblocha. Zajímavý a  po-
vzbudivý projev přednesl zástupce 
Župy Komenského Břetislav Mikulec.

Všem dobrovolným vedoucím od-
dílů, trenérům a lidem, kteří se ochot-
ně zapojují do života Sokola v Luhačo-
vicích, patří veliký dík.

Táňa Heinzová
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Je Vincentka mořskou vodou, nebo není?

Tak je Vincentka mořskou vo-
dou, nebo není? Mladá farma-
ceutka v  Praze v  lékárně vedle 
Václaváku tvrdila, že není. Na 
internetu se zase píše, že je. Tak 
jak je to tedy: Je, anebo není? 
Odpověď znal už Miloš Kopec-
ký, jako Chytrý princ v  pohád-
ce Byl jednou jeden král, a  ta 
zní: „Přijde nato.“ Vincentka 
SVýM PŮVODeM Je MOŘSKOu 
VODOu. Ovšem svým slože-
ním, obohacením dalšími mi-
nerálními prvky, oxidem uh-
ličitým a  zředěním podzemní 
vodou více než trojnásobně, 
Se OD MOŘSKÉ VODY LIŠí. Moř-
ská voda má cca 35 g solí na litr, 
Vincentka cca 10 g/l.

Navíc to moře, z  kterého Vin-
centka pochází je třetihorní, tedy 
z  dob pravěku, kdy se ještě do 
moří nedostávala umělá hnojiva, 
pesticidy, odpadní vody z  che-
miček, čističek ani latrín či jiných 
vymožeností, jimiž člověk –„obo-
hatil“ přírodu. Protože v  době 
třetihor ještě žádný člověk ne-
byl. Zato v křišťálově čistém měl-
kém moři v Luhačovicích se zhru-
ba před 33  miliony let (střední 
eocén) proháněli žraloci, rejnoci, 
ryby, do písku na dně se zavrtá-
vali numuliti, a  ti všichni v kvali-
tě bio, protože jiná kvalita ani ne-
byla. A nebylo ani gurmánů, kteří 
by si ji vychutnali. Zato si můžou 
dnešní gurmáni pochutnat na 
Vincentce, která je čistě přírod-
ním produktem. Existují stovky 
důvodů, proč je minerální voda 
Vincentka, vyvěrající v Luhačovi-
cích, jednou z nejlepších a nejžá-
danějších minerálek v Česku a na 
Slovensku. Vincentka si svou slá-
vu a obdiv opravdu zaslouží.

Jan Šumšal, ředitel společnosti 
Vincentka, a. s., vysvětluje: „Geo-
logické podloží širokého oko-
lí Luhačovic tvoří flyše (račan-
ská jednotka magurského flyše). 
Jsou charakteristické střídající-
mi se vrstvami pískovců, slepen-
ců a  jílovců. Ty jsou značně ne-
prostupné pro vodu, díky čemuž 
došlo v hloubce k uchování zbyt-
kové vody třetihorního (pleisto-
cenního) moře. Tektonické poru-
chy v  neprostupných horninách 
(nezdenický zlom v  širším okolí 
Luhačovic) umožňují výstup vod 
k  povrchu. Různé cesty výstupu 
tak vedou k  rozličnému složení 
zdejších kyselek (známo je jich 
17  a  jeden sirný pramen). Nej-
věhlasnějším z  nich je Vincent-
ka, lidově Slanica, kdysi známa 
také jako Hlavní pramen. V  Láz-
ních Luhačovice se používá k pit-
ným léčbám a  inhalacím. Vydat-
nost pramene se pohybuje mezi 
10  až 12  l/min. Vincentka vyvěrá 
na severním úpatí Velké Kamen-
né (384 m), je svedena do vlastní 
haly u  velké kolonády na Lázeň-
ském náměstí. Vincentka pra-
mení v  centru města uprostřed 
kolonády na břehu říčky Šťávni-
ce. Původem je to vlastně zbyt-
ková mořská voda z  pravěkého 
třetihorního moře, která zůsta-
la uvězněná mezi vrstvami hor-
nin pod Luhačovicemi. Ze zem-
ských hlubin ji obohacuje oxid 
uhličitý a ředí se obyčejnou pod-
zemní vodou. Při své cestě na po-
vrch prochází různými vrstvami 
hornin a  rozpouští stopové prv-
ky, takže nakonec obsahuje tako-
vou širokou škálu prvků jako má-
lokteré jiné minerální vody.“

Žertem se říká, že Vincentka ob-
sahuje téměř celou Mendělejevo-
vu periodickou tabulku prvků. Je to 
velmi silně mineralizovaná, jodová 
uhličitá minerální voda z přírodní-
ho léčivého zdroje, hydrogenuh-
ličitan-chlorido-sodného typu, se 
zvýšeným obsahem fluoridů a  ky-
seliny borité, studená, hypotonic-
ká. Obsahuje ionty sodíku, draslí-
ku, vápníku, lithia, hořčíku, fluoru, 
chloru, jódu a železa. Železo je však 
před stáčením do lahví odstraňová-
no. Celková mineralizace dosahuje 

10  050  mg/l. Osmotickým tlakem 
634,7 kPa se blíží osmolaritě lidské 
krve a nitrobuněčných tekutin. Ob-
sahuje biogenní prvky, jakými jsou 
lithium, rubidium, cesium, měď, zi-
nek, vanad, chrom, kobalt ve fyzi-
ologickém poměrném zastoupení.

V  Luhačovicích existují tři pra-
meny nazvané Vincentka. Jsou to 
Vincentka, Nová Vincentka a  Vin-
centka 2. O  zvelebování jména 
Vincentka se v  současnosti dělí 
dvě společnosti – akciová spo-
lečnost Lázně Luhačovice, kte-
rá má práva na lázeňský způsob 
využívání Vincentky přímo v  Lu-
hačovicích, a  akciová společnost 
Vincentka, která má práva na její 
plnění do lahví a prodej. Jako zdroj 
pro lahvování a stáčení je od roku 
1991  používaná Nová Vincentka 
s vydatnosti 30 litrů za minutu. 

Vincentka je označována také 
jako „lék našich babiček“. Její lé-
čivé i preventivní účinky prověři-
la staletí. Vincentka svým obsa-
hem a  vyvážeností minerálních 
solí a  prvků umožňuje rozpouš-
tění hlenů v  dýchacích cestách, 
žaludku a  střevech. Je doporu-
čená na pitné a  inhalační kúry 
při onemocněních dýchacích 
cest, hlasivek, při chorobách 
látkové výměny, vředové choro-
by žaludku, dvanácterníku a  je-
jich pooperačních stavech, při 
vleklém zduření jater, diabetu 
mellitus, chronické pankreatiti-
dě. Pomáhá regenerovat i vnitř-
ní prostředí člověka po velkých 
ztrátách potu (sport, těžká fy-
zická práce, horečnatá onemoc-
nění) a  upravuje metabolismus 
po alkoholových excesech. Je-
den doušek Vincentky postačí 
na uhrazení denní dávky jódu, 
může sloužit k  prevenci zubní-
ho kazu u dětí (0,25 l denně) a je 
vhodná jako přírodní doplněk 
výživy pro sportovce, děti, tě-
hotné ženy a  rekonvalescenty. 
Doporučuje se také proti vzni-
ku suchých zánětů nosní slizni-
ce a k prevenci jejích recidiv.

Vincentka se osvědčila jako 
výborný prostředek hlavně 
v  zimních měsících v  období 

chřipkových epidemií a  one-
mocnění dýchacích cest, kdy 
přináší úlevu v  podobě zlepše-
ného dýchání. Neocenitelným 
pomocníkem se však Vincentka 
stává i  pro alergiky, kterým při-
náší úlevu celoročně a  nejvíce 
právě v  období pylové sezony. 
Tato minerálka pomáhá k obno-
vě přirozeného prostředí nos-
ních sliznic a  zlepšování dýchá-
ní. Je určena k  pitným kúrám, 
kloktání, k  inhalacím a  koupe-
lím. Měla by se podávat dvakrát 
denně nalačno, v  dávce 2,5– 
3,5 dcl. Pitná kúra by měla trvat 
15–20 dní. 

Vincentka se kdysi podáva-
la na císařském dvoře a  ve ví-
deňských kavárnách. Byla zdro-
jem obživy zdejších vodařů, 
kteří ji vozili na různá místa do 
Rakouska a  Uherska. Pramen 
byl upraven kolem roku 1680. 
Po druhé světové válce vznik-
la nová plnička za kolonádou 
a  v  roce 1976  byla zmodernizo-
vána. V  roce 1993  byla plnička 
privatizována, ale po třech le-
tech činnost ukončila a  provoz 
byl uzavřen. Současný vlastník 
– akciová společnost Vincent-
ka – plnírnu znovu postavil na 
nohy a  vrátil minerálce výsadní 
postavení.

Jméno Vincentka pochází od 
hraběte Vincence (z rodu Se-
rényiů), který dal v  Luhačovi-
cích koncem 18. století postavit 
první léčebná a  ubytovací zaří-
zení. Název Vincentka se obje-
vil v  roce 1792. Historie prode-
je Vincentky v lahvích má téměř 
200 let a sahá do roku 1820. His-
torie lázeňství v  Luhačovicích 
však sahá až do roku 1590.  Ak-
ciová společnost Vincentka pro-
dává ročně více než 4  miliony 
0,7l lahvových balení Vincentky. 
Hlavním odbytištěm je domácí 
trh, ale v současnosti se Vincent-
ka vyváží i  do dalších 6  zemí – 
na Slovensko, do Číny, Ruska, na 
Ukrajinu, do Estonska a  v  men-
ším množství do Maďarska. 

Více informací je na 
www.vincentka.cz. 

Charita Svaté rodiny Luhačovice pořádá HUMANITÁRNÍ SBÍRKU ŠACTVA pro Diakonii Broumov 
ve dnech10.–13. 5. 2017 

ANO
Věci, které nám pomáhají!
Letní a zimní oblečení 
(dámské, pánské i dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěr-
ky, záclony, 
Látky (minimálně 1 m2, prosíme, ne-
dávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, 
skleničky – vše nepoškozené
Peří, péřové a  vatované přikrývky, 

polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou

Ne
Věci, které brát nemůžeme!
ledničky, televize, počítače a  jinou 
elektroniku, matrace, koberce (z eko-
logických důvodů)
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky 
– ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Prosíme o zabalení věcí
DO PeVNýCH IGeLITOVýCH PYTLŮ 
ČI KRABIC!
Přivezte do dvora Charity Svaté rodi-
ny v Luhačovicích, Hradisko 100,
ve všední dny 9 – 12 hod. a 14–17 hod. 
a v sobotu od 9 – 12 hod.

Prosíme o příspěvek na dopravu pro Di-
akonii Broumov nejméně 20 Kč.
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Novinky v jednání s Lázněmi Luhačovice, a. s. o údržbě lázeňského areálu 
Jsme velmi znepokojeni dezinfor-

macemi, které vydává akciová spo-
lečnost Lázně Luhačovice ve věci 
jednání o  údržbě lázeňského areá-
lu. Jako představitelé města máme 
zodpovědnost vůči občanům v účel-
ném vynakládání veřejných pro-
středků. Máme zájem na rozvoji 
celého území Luhačovic, rozvoji lá-
zeňství a cestovního ruchu za dodr-
žení všech zákonů a  pravidel. Je to 
více než rok, kdy soukromá společ-
nost Lázně Luhačovice a.s. oslovila 
samosprávu města Luhačovice s žá-
dostí o  nájem a  údržbu lázeňského 
areálu, který je ve výhradním vlast-
nictví akciové společnosti. Po ce-
lou dobu jsme vedli intenzivní jed-
nání a  zajišťovali všechny potřebné 
podklady od právních kanceláří, jeli-
kož v dosavadní soudní praxi nebyl 
rozhodován žádný podobný případ 
(pozemky ve vlastnictví soukromé 
osoby, která je nabyla koupí, využívá 
je vlastní komerční činností a je v je-
jich užívání omezena jen částečně).

Město má zájem o rozvoj zeleně, 
ale s  ohledem na účelné vynaklá-
dání veřejných prostředků nelze li-
bovolně dát soukromému subjektu 
peníze. Obává se toho, aby neby-
lo obviněno z  nedovolené podpo-
ry s  ohledem na platnou legislati-
vu. I přes tuto hrozbu šlo město do 
rizika a nabídlo akciové společnosti 
příspěvek ve výši 1,5 milionu. Příspě-
vek tvoří v průměru 10% rozpočto-
vých prostředků věnovaných na in-
vestiční akce města a  byl schválen 
nadpoloviční většinou dvacetijed-
načlenného zastupitelstva města na 
únorovém zasedání. Město by podle 
tohoto návrhu převzalo roční nákla-
dy údržby ve výši 1 500 000 Kč na 
plochu více než 2/3 areálu (vylouči-
li jsme plochy, které jsou podle na-
šeho názoru užívány výhradně hos-
ty akciové společnosti) a vlastník se 
zaváže ke svému podílu ve výši 500 

000 Kč/rok. Toto řešení by zajistilo 
údržbu areálu na rok 2017, v průbě-
hu roku bychom jej společně s  láz-
němi vyhodnotili a případně jednali 
o dalším postupu. V současné době 
se však i přes tento velkorysý krok sa-
mosprávy města dostalo jednání na 
mrtvý bod z důvodu stupňujících se 
požadavků ze strany akciové společ-
nosti. 

V roce 1992 došlo k privatizaci are-
álu akciovou společností a tím došlo 
k  stavu, kdy město Luhačovice ne-
vlastní pozemky v  centru lázeňské 
zóny, na rozdíl od jiných lázeňských 
měst (např. Poděbrady, Mariánské 
lázně atd.) V  rámci privatizace byla 
s  nabytím vlastnického práva k  po-
zemkům akciová společnost sezná-
mena i s tím, k jakému účelu mají být 
pozemky využívány (jakou povahu 
mají v územním plánu města.)

Město se vždy v minulosti snažilo 
o korektní vztahy s akciovou společ-
ností, například:
•	 v  roce 2005 došlo k  výměně po-

sledních hodnotných městských 
pozemků v lázeňském areálu (6200 
m2) za pozemky v neobydlené ob-
lasti na kraji města (3100 m2). Touto 
směnou bez nároku na kompenza-
ci se město vzdalo 1mil. Kč rozdílu 
hodnoty. Na těchto pozemcích pak 
ještě město na své náklady vybu-
dovalo veřejné parkoviště užívané 
v současné době zaměstnanci ak-
ciové společnosti i návštěvníky lá-
zeňského areálu. Zde se jednalo 
o investici ve výši 9,5 mil. Kč;

•	 v  nově vybudovaném dvoupod-
lažním parkovišti (město investo-
valo dalších 6,5 mil. Kč vlastních 
zdrojů) v  centru města pronaja-
lo akciové společnosti krytou část 
(1/2 kapacity) pro klienty lázeň-
ských domů. Bez tohoto vstřícného 
kroku by nebylo možné zkolaudo-
vat hotel Alexandria, jehož rekon-
strukce byla jedním z významných 

projektů akciové společnosti; 
•	 město financuje a  udržuje také 

osvětlení dotčených pozemků 
a svoz komunálního odpadu.
Dotčené území lázeňského areálu 

nepodléhá Obecní vyhlášce o míst-
ních poplatcích, toto území je ome-
zováno pouze Kolonádním řádem, 
který stanovuje pravidla, vytvořená 
akciovou společností. Pravidla musí 
dodržovat i město, v případě, že ně-
jakou akci v Lázeňském parku pořá-
dá. V  návaznosti na Kolonádní řád 
a  nemožnost omezování prostoru 
ze strany města je v dotčeném pro-
storu povolen pohyb a  parkování 
vozidel, která jsou spojena s  akcio-
vou společnosti (zaměstnanci, zá-
kazníci, dodavatelé) ostatní obča-
né mají zákaz. Nutno podotknout, 
že parkování je zpoplatněno a  veš-
kerý příjem jde ve prospěch akciové 
společnosti (jedná se tedy o komerč-
ní využití pozemků). Mimo vlastního 
provozu 7 ubytovacích a  gastrono-
mických zařízení generuje akciová 
společnost další příjem z  pronájmu 
ploch a komerčních jednotek (kavár-
ny, obchody, tenisové kurty, galerie) 
uvnitř areálu. Jelikož akciová společ-
nost je hlavním poskytovatelem lá-
zeňské péče, je zřejmé, že lázeňský 
park slouží zejména klientům lázní 
(společnost svým cca 35tis. klientům 
za rok např. doporučuje jako součást 
léčby pitnou kúru, pro kterou jsou 
procházky parkem nezbytnou sou-
částí léčebného pobytu).

Příjem z  lázeňských poplatků 
a  ubytovacích kapacit činil v  roce 
2015 celkem 5,6 mil. Kč v roce 2016 
6,3 mil. Kč. Akciová společnost zpro-
středkovala výběr cca ½ uvedené 
částky.  Tento lázeňský poplatek je 
příjem do rozpočtu obce, který má 
do určité míry kompenzovat zvýše-
né náklady obce spojené např. s udr-
žováním zařízení sloužících převáž-
ně návštěvníkům lázeňského místa 

a zvýšením nákladů na zajištění bez-
pečnosti. 

Do cestovního ruchu město in-
vestuje ročně nemalé částky včetně 
financování významnějších projek-
tů na zvelebování lázeňského měs-
ta a  zvýšení nabídky pro jeho ná-
vštěvníky. V  posledních 10 letech, 
mimo získaných dotací, investovalo 
město ze svého rozpočtu přes 120 
mil. Kč. Díky tomu se povedlo po-
stavit třeba krytou plovárnu, opra-
vit promenádu Dr. Veselého vedou-
cí do lázeňského areálu, vybudovat 
Jurkovičovu alej z  lázeňského are-
álu na Přehradu a  další. Tyto pro-
story dotváří atmosféru jednolité-
ho prostranství, které tak zvyšuje 
atraktivitu nabídky akciové společ-
nosti u  svých klientů, kteří pak vy-
užívají prostor před i za lázeňským 
areálem. Mimo to navíc město kaž-
doročně investuje nemalé částky 
na podporu cestovního ruchu, kul-
tury, volnočasových aktivit, údrž-
bu veřejných prostranství navazu-
jících na areál. Lze uvést například, 
že pouze na akce spojené s  kultu-
rou a cestovním ruchem (kolonádní 
koncerty, festivaly, kino, informač-
ní centrum, propagaci) bývá vyčle-
něno ročně zpravidla okolo 5 mili-
onů korun.

Všichni máme jeden společný cíl, 
a  to nadšené návštěvníky Luhačo-
vic, kteří se k  nám rádi vracejí. Vě-
říme, že i  když se ve věci nákladů 
na údržbu lázeňského areálu s proti 
stranou nedohodneme, shodneme 
se určitě na tom, že návštěvníci jsou 
stále v Luhačovicích vítáni a pro ně 
se nic nemění. V současné době je 
město stále otevřeno vzájemné do-
hodě, ale nemůže překročit finanční 
možnosti městského veřejného roz-
počtu a vystavovat riziku nedovole-
né podpory komerčního subjektu 
z veřejných prostředků.

Marian Ležák, radní

Díky jarnímu úklidu je luhačovická příroda opět čistější 
V  poslední březnovou sobotu se 

u  luhačovického zámku sešli účast-
níci tradičního luhačovického jarní-
ho úklidu, aby vyrazili ulevit přírodě 
v  okrajových částech města od od-
padků, které zde během roku „poza-
pomněli“ nezodpovědní kolemjdou-
cí. „Jsem rád, že tu můžeme udělat 
akci, kterou organizujeme pravidel-
ně s myslivci a se skauty a díky kte-
ré se pomohou vyčistit lokality, které 
jsou třeba pro Technické služby hůře 
přístupné. Dnes to bude trochu jiné 
než v minulosti, protože kromě čiště-
ní přírody jsme domluvení s myslivci, 
že dětem také řeknou něco o příro-
dě, kterou budeme procházet,“ po-
znamenal před startem akce mís-
tostarosta Radomil Kop, který také 
okolí města pomáhal čistit. 

Myslivci tak při pracovní pro-
cházce přírodou dětem například 

ukazovali stromy, které u vody zřej-
mě ohryzal bobr, nebo mohly za-
hlédnout třeba bažanta nedaleko 
letiště, okolo něhož jedna z  uklí-
zejících skupinek mířila k  cíli akce 
u  myslivecké chaty. „Jako obvyk-
le se vytvořily dvě skupiny. Tato 
směřovala podél cyklostezky zpát-
ky k Hornímu dvoru, Oborou a ko-
lem Jezírka lásky,“ poznamenal za 
luhačovické myslivce Pavel Matula. 
Druhá polovina účastníků pak začí-
nala úklid zhruba u radnice, pokra-
čovala směrem k  prameni Aloiska 
a  sbírala odpadky v  přilehlých les-
ních porostech na tomto kraji měs-
ta. Poté zamířili přes lázeňský areál 
lesem vzhůru rovněž k  myslivecké 
chatě. Tam měli myslivci pro všech-
ny účastníky závěrem nachystáno 
pohoštění, které si jistě všichni zú-
častnění zasloužili. Díky jejich úsilí 

během celého dopoledne se poda-
řilo nasbíraným odpadem zaplnit 
celkem pětadvacet velkých plasto-
vých pytlů. Ty spolu s některými dal-
šími většími kusy sebraného odpa-
du následně svezly z domluvených 

stanovišť u  lesních cest Technické 
služby. Dohromady se podle ředite-
le TS Luhačovice jednalo o více než 
tunu odpadu, která byla odstraně-
na z přírody kolem Luhačovic.

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

KULTURA 

30. 4.–6. 5. 2017
ROZTANČeNÉ LuHAČOVICe

Pondělí 1. 5. • 14.30 • Lázeňské 
náměstí 
Roztančená kolonáda

Úterý 2. 5. • 19.30 • Alexandria, night 
club
Tančírna

Středa 3. 5. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Smím prosit? Hrají: J. Révai, M. Polách / 
I. Bareš, F. Čapka, K. Janečková, P. Pěknic /  
K. Zima
  
Čtvrtek 4. 5. • 15.00 • Lázeňské náměs-
tí – kolonáda
Tanec na kolonádě

Čtvrtek 4. 5 • 19.00 • Lázeňské 
náměstí
Salsa party

Pátek 5. 5. • 19.30 • Alexandria, night club
Tančírna s Crazy Flappers

Pátek 5. 5. 19.30 • MěDK Elektra, sál 
Rondo 
Koncert / B-Side Band / Vojtěch Dyk 

Sobota 6. 5. • 19.30 • Společenský dům 
Luhačovické plesání

12.–14. 5. 2017
OTeVíRÁNí PRAMeNŮ

Pátek 19. 5. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Domácí štěstí Hrají: M. Dolinová,  
D. Suchařípa, I. Hüttnerová

Neděle 21. 5. • 15.00 • Lázeňské 
náměstí
Kolonádní koncert / Varmužova 
cimbálová muzika a Děcka ze 
Skoronic

Neděle 21. 5. • 16. 00 • MěDK Elektra, 
kinosál 
Pipi Dlouhá punčocha / Divadlo 
Applause Praha

Středa 24. 5. • 19.30 • MěDK Elektra, 
kinosál 
Ryba ve čtyřech / Divadelní soubor 
Čapek

Středa 24. 5. • 19.30 • Lázeňské 
divadlo
Láďa Kerndl se skupinou Jazz 
Friends

Čtvrtek 25. 5. • 18.00 • Lázeňské 
divadlo
Koncert ZuŠ Luhačovice – 
taneční obor

Pátek 26. 5. • 19.00 • MěDK Elektra, sál 
Rondo 
eva a Vašek / Surf

Sobota 27. 5. • 19.00 • MěDK Elektra, 
sál Rondo 
Luhačovice město módy 
a zdraví

Neděle 28. 5. • 15.00 • Lázeňské 
náměstí
Kolonádní koncert, folklórní soubor 
Světlovánek 

KINO

Úterý 2. 5. • 19.30 
Zahradnictví. Rodinný přítel 
Drama ČR, 2017

Sobota 6. 5. • 19.30 
Masaryk   12

ČR, 2016 

Neděle 7. 5. • 17.00
LeGO Batman film
Animovaný USA, 2017

Neděle 7. 5. • 19.30
Bezva ženská na krku 
Komedie ČR, 2016

Pondělí 8. 5. • 17.00
Kráska a zvíře 
Rodinný USA, 2017

Úterý 9. 5. • 19.30 
Logan. Wolverine  15

Akční USA, 2017, titulky

Čtvrtek 11. 5. • 19.30
Bába z ledu 
Komedie ČR, 2017

Úterý 16. 5. • 19.30 
Na mléčné dráze   15  
Drama Srbsko, 2016

Středa 17. 5. • 16.00
Jackie   12

USA, 2016

Čtvrtek 18. 5. • 19.30 
Zahradnictví. Rodinný přítel 
Drama ČR, 2017

Pondělí 22. 5. • 19.30
Bába z ledu 
Komedie ČR, 2017

Čtvrtek 25. 5. • 19.30
Padesát odstínů   15

temnoty
Romantický USA, 2017

Sobota 27. 5. • 19.30 
Masaryk  12

Životopisný ČR, 2016

Neděle 28. 5. • 17.00
Kráska a zvíře 
Rodinný USA, 2017

Pondělí 29. 5. • 19.30
Bezva ženská na krku 
Komedie ČR, 2016

Úterý 30. 5. • 19.30 
Zahradnictví. Rodinný přítel 
Drama ČR, 2017

Akce DDM 

Sobota 13. 5. • 8.30 • SC Radostova
Fešák lázeňský, oficiální závod 
agility
Závod v Agility, Agility veteráni, Zkouška A1, 
A2, A3, Jumping speciál – 
Fešák lázeňský, Jumping speciál veteráni, 
akce je přístupná veřejnosti 

Sobota 27. 5. • 15.00 • zámecká 
zahrada
Zámecký piknik, den pro 
rodinu
Vědomostní, sportovní aktivy, hry, opékání 
špekáčků (vlastní s sebou), relaxační 
omalovánky, výrobní dílničky, dětský koutek, 
točená zmrzlina a další program. Za deště 
zrušeno, vstup 30 Kč/osoba

Sobota 3. 6. • 14.00 • zámecká 
zahrada
Zámecká pouť ke Dni dětí
Soutěže, hry, překážkové dráhy, další 
doprovodné aktivity
Vstupné: děti, zdarma, dospělí 30 Kč, za deště 
přeložena na 4. 6. 

KLUB

Program pro děti a mládež v klubovnách DDM 
Luhačovice
Deskové, karetní a stolní hry (fotbálek, 
kulečník,…)
X – BOX denně od 14.00 do 16.00, rezervace 
předem

KLUBÍK

Každé pondělí, úterý, středu 
členové zdarma, 20 Kč ostatní

Středa 3. 5. od 10.00
Pohybový program 

Středa 17. 5. od 10.00 do 10.30
Výtvarné tvoření 

V měsíci květnu také proběhnou: zájezd do 
Londýna, akce pro MŠ, ZŠ a školní družinu

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 Luhačovice, Hradisko 100, a ve vile 
Strahov (Pražská čtvrť, Holubyho 383), od 
9.30 do 11.30, vstup 20 Kč

3. 5.  STRAHOV / Prameny v Luhačovicích  
 / L. Gondová
10. 5. STRAHOV / Bezpečnost domova   
 seniorů / městská police
15. 5. Posezení s harmonikou
17. 5. STRAHOV / Děti z MŠ Luhačovice   
 přejí ke Dni matek
22. 5. Sváteční slovo / P. Stanislav Trčka
24. 5. Vyhlídková jízda autovláčkem 
 pro uživatele DS
29. 5. Cvičení pro seniory
31. 5. Návštěva poutního místa   
 Provodov, přihlášky předem

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

POUŤ RODIN 
NA PROVODOV

Pondělí 8. května 2017 (státní svátek)
v 8.00 hod. od kostela svaté Rodiny 
 v Luhačovicích
v 9.00 hod. od hasičské zbrojnice 
v Pozlovicích
v 9.30 hod. společné setkání v kapli 
 na Řetechově
Návrat:  v cca 16.00 hod. 

S sebou: pohodlnou obuv, pláštěnku, velkou 
svačinu, kapesné

Děti od 7 let, které půjdou bez doprovodu 
rodičů, budou pod dohledem dobrovolníků 
Charity Luhačovice.

Program: V cca 11.00 hod. mše svatá, po ní 
občerstvení v hospůdce pod kostelem, hry 
a soutěže pro celé rodiny

Přihlášky a další informace: Mgr. Karel 
Adámek, koordinátor dobrovolníků – tel.: 
737 012 235

Program SAS

Čtvrtek 4. 5. • 15.00 • klubovna

Čtvrtek 18. 5 • 14.00 od nádraží 
Vycházka (info paní Záhorovská)

Čtvrtek 23. 5 • 8.00 • Lázeňské náměstí
Prezentace týmu SAS ve hře 

Pétangue
(soutěž družstev začíná v 9.00)

Čtvrtek 23. 5. • 18.00 • knihovna 
Labyrint záhad, přednáška / A. Vašíček 

Čtvrtek 1. 6. • 15.00 • klubovna

Akce v knihovně
Čtvrtek 11. 5. • od 17.30 do 18.30 
Vitamíny s příběhem 
a homocystein / Mgr. Michaela Verde 
Beitlová 
Vstupné 50 Kč, rezervace: 739 488 704, 
e-mail: semelova@vitaminyspribehem.cz

Středa 17. 5. • 17.00
Beseda o zdraví / Mgr. Petra Burešová

Úterý 23. 5. • 18.00
Labyrint záhad / Arnošt Vašíček 
Největší tajemství Čech, Moravy a Slezska

Akce v muzeu

Čtvrtek 18. 5.
Mezinárodní den muzeí 
Luhačovice pod vodou / výstava
Představuje poprvé v celku historické 
fotografie z muzejního archivu, dokumentují-
cí ničivé záplavy v Luhačovicích v září 1910, 
v červenci 1919 a v srpnu 1959. Doplňkem 
jsou fotografie z vyměřování a stavby 
luhačovické přehrady ze sbírky MJVM, která 
byla reakcí na ničivé povodně. Krátkodobá 
výstava je doplňkem programu Mezinárodní-
ho dne muzeí a Muzejní noci v Luhačovicích 
a potrvá do 4. června.

u nás doma v pokojíčku pro 
panenky / výtvarné dílny
Vstup zdarma

Pátek 19. 5. od 19.00 do 22.00 
Muzejní noc 
19.00 Zahájení tvořivých dílen pro děti 
 i dospělé
19.30  Prohlídka výstav U nás doma 
 v pokojíčku pro panenky a Pelíšky
20.30  Komentovaná prohlídka výstavy   
 Luhačovice pod vodou
21.00  Přednáška B. Petrákové: Revoluce 
 v prádelníku 
Vstup zdarma

Čtvrtek 1. 6. 
Dětská slavnost
Celodenní program k rozloučení s výstavou 
U nás doma v pokojíčku pro panenky 
s dílnami, hrami, soutěžemi a předváděním 
výroby nábytku pro panenky (Pavel Hutěčka 
z Želechovic) 
Od 15.00 do 17.00 hodin doprovodný 
program:
Ocenění autorů nejoblíbenějších Pelíšků
Loutkové divadlo Teatro Pimprle
Komentovaná přehlídka dětského ošacení 
– ve spolupráci s luhačovickým okrašlovacím 
spolkem Calma a MŠ Luhačovice
Děti vstup zdarma

Městská knihovna Luhačovice

Pondělní setkávání s Yannii 
u zpěvu, jógy, tance, hudby 
jinak, filozofií o životě, 
zážitkové učení aneb škola 
hrou

Od 15. května, každé sudé pondělí
16–18 hodin

Pro každého (děti, dospělí, senioři, maminky,
maminky s dětmi, muži,
50 Kč/hodina

Kontakt:  602 785 065
www.yannii.cz, www.vyrovnanost.cz
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Rada města Luhačovic zve všechny občany na 
BeSeDu S OBČANY NA TÉMA 

ÚDRŽBA LÁZeňSKÉHO AReÁLu
Středa 10. května v 18.00 

MěDK Elektra salonek v přízemí (bývalá KB)

Přijďte získat informace a vyjádřit svůj názor!

Zavedená úklidová firma 

GLANZ
poskytuje úklidy domácností, firem, 
ordinací a hotelů, čištění koberců aj.

WWW.UKLIDGLANZ.CZ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LUHAČOVICE
ZUŠ Luhačovice pořádá ve 

dnech od  22. května do 26. květ-
na 2017 od 14 do 17 hodin přijí-
mací talentové zkoušky pro školní 

rok 2017/2018. Přijímáme děti ve 
věku od 5 let do hudebního, ta-
nečního a  výtvarného oboru. 
V  hudebním oboru se můžete 

přihlásit na tyto nástroje: klavír, 
klávesy, housle, kytara, elektric-
ká kytara, basová kytara, zobco-
vá flétna, příčná flétna, klarinet, 

saxofon, trubka, pozoun, cimbál, 
sólový zpěv, sborový zpěv, bicí 
nástroje. Navštivte naše stránky 
www.zusluhacovice.cz  

Luhačovice hostily mezinárodní setkání pacientů trpících roztroušenou sklerózou
Za účasti místostarosty Luha-

čovic Radomila Kopa bylo v úterý  
4. dubna v hotelu Harmonie II ofici-
álně zahájeno Mezinárodní rekon-
diční setkání pacientů s roztrouše-
nou sklerózou, které zde probíhalo 
až do 9. dubna. Akce, na kterou za-
vítalo na 70 účastníků, nabídla nej-
různější odborné přednášky, samo-
zřejmě ale také možnost různých 
rehabilitací nebo třeba společné 
ranní rozcvičky. Akci pořádala Unie 
Roska, která v ČR sdružuje již čtvrt 
století pacienty trpící touto nemo-
cí, která sužuje například i člena 
současné české vlády Pavla Bělo-
brádka. V místě konání si účastní-
ci mohli vyzkoušet také například 
léčbu chladem při teplotě až ko-
lem -120 °C ve zdejší kryokomoře, 
a protože šlo o setkání mezinárod-
ní, konalo se také ve spolupráci se 
slovenským Zväzom sclerosis mul-
tiplex, jehož někteří členové včet-
ně prezidentky organizace se akce 
rovněž účastnili. Unie Roska, která  

v ČR sdružuje desetinu z celkem asi 
20 000 pacientů trpících touto ne-
mocí, akcí chtěla navázat na celo-
státní rekondiční pobyty, které se 
pořádaly před zhruba 10 lety. „Je to 
taková příležitost pro pacienty se 
sejít a vyměnit si zkušenosti a pro 
účastníky jsme letos nachystali také 
program zaměřený na nefarmako-
logické způsoby léčby,“ pozname-
nala předsedkyně výkonné rady 
Unie Roska Kamila Neplechová. 

Roztroušená skleróza je onemoc-
nění postihující centrální nervo-
vý systém. Popsal ho profesor Jan 
Mareš, odborný garant akce půso-
bící jinak na Neurologické klinice 
Fakultní nemocnice Olomouc. „Ne-
moc postihuje mozek a míchu a je 
to velmi závažné a současně může-
me říci, že i zákeřné onemocnění, 
a to v několika ohledech. Ovlivňu-
je základní motorické a další funk-
ce mozku a míchy. Ty první příznaky 
nemusejí být přitom nikterak dra-
matické,“ poznamenal. Na rozdíl od 

náhlých stavů, které pacienta výraz-
ně ochromí a jsou považovány tře-
ba u řady mladých pacientů nejpr-
ve za mozkovou příhodu a přitom 
se později vyšetřením prokáže prá-
vě roztroušená skleróza, se někdy 
příznaky mohou zdát celkem za-
nedbatelné. „Mohou být nenápad-
né, jako trnutí rukou, brnění, sní-
žená citlivost, to znamená, že tíže 
příznaků nemusí odpovídat reál-
nému stavu,“ doplnil profesor. Stá-
vá se tak prý například, že prak-
tičtí lékaři proti těmto zdánlivě 
banálním věcem předepisují paci-
entům po léta magnézium a lidé 
nejsou léčení, jak by měli, protože 
se na diagnózu nepřišlo. V přípa-
dě podezření je dobré absolvovat 
specializovaná vyšetření. Pokud 
se totiž na diagnózu přijde, rych-
le se začíná s podáváním léků, aby 
se co nejvíce zabránilo rozvoji ne-
moci. Dlouhodobě je to dle pro-
fesora Mareše tzv. biologická léč-
ba. Při takzvaných atakách neboli 

vzplanutích choroby se navíc na-
sazují kortikoidy. „Dnes naštěs-
tí ale doplňujeme podávání léků 
také dalšími druhy léčby, jako jsou 
právě různé fyzioterapie, rekondič-
ní pobyty psychoterapie a podob-
ně,“ dodal Mareš. Život s roztrou-
šenou sklerózou je složitý, ale jak 
podotkla prezidentka slovenského 
Zväzu sclerosis multiplex Jarmila 
Fajnorová, nemoc to není smrtelná 
a je sice nevyléčitelná, ale léčitelná. 
Kvůli její povaze je důležitá výmě-
na informací o možnostech léčby 
a zkušenostech ze života s nemo-
cí, což byla důležitá součást setkání 
v Luhačovicích. „Když jsem já sama 
onemocněla, nejvíc mi pomohlo, 
když jsem se právě v naší organiza-
ci začala potkávat s ostatními paci-
enty. Pro lidi s touto diagnózou je 
opravdu důležité rodinné zázemí 
a pomoc ostatních, kteří jsou také 
nemocní sclerosou multiplex,“ do-
dala Fajnarová. 

Nikola Synek
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Další články, rozhovory, videoreportáže sledujte na www.luhacovice.cz
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Sdružení POLUSS
• veškeré zednické práce
• rekonstrukce domů
• zateplování fasád
• obklady a pokládka zámkové dlažby

František Hrnčiřík, 731 457 602, 
poluss@centrum.cz
Masarykova 263, 76326 Luhačovice

 STROJÍRENSKÁ FIRMA 

LAMBRO-92 A.S.
V DOBRKOVICÍCH PŘIJME DO TPP:

 
SKLADNíKA PRAXE VÍTÁNA (VZV), 
 NENÍ VŠAK PODMÍNKOU
OPeRÁTORY/KY K ŽÍHACÍM PECÍM, LASERůM
 
DÁLE:
BRIGÁDNíKY/Ce PRAC.DNY, VÍKENDY

NÁSTUP MOŽNý IHNED
VÍCE INFO. 

NA TEL.: 733 713 946.

Pro doplnění stávajícího týmu hledá-
me spolupracovníky do prodejny potra-
vin v Luhačovicích na pracovní pozice:

VeDOuCí PRODeJNY
PRODAVAČ /KA - POKLADNí

V případě zájmu nás 
můžete kontaktovat:

E – mail: jkollova@rosamarket.cz
 Tel.: 606 236 817

 
 

 

 

Kdy? v sobotu 13. 5. 
ve 14 hodin na paloučku  
U Solného pramene

Moderátorem a jedním z kmotrů  
kozlíků bude Vojta Johaník,  
ostatní kmotři - Marek Příkazský  
a Honza Řezníček. (Zlínské divadlo)

ZVEME VÁS  
NA KŘEST  
TŘÍ KOZLÍKŮ

Jedinečná květnová akce (Po-čt)
KUpón na haMbUrger jen Za 99 Kč

NOVINKA

SOuTěžE  
PrO děTI  

a doprovodný 
program


