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Je důležité stále připomínat základní principy svobody
Na luhačovické radnici 10. března 

zavlaje tibetská vlajka. Město se tak 
historicky poprvé připojí k meziná-
rodní kampani, která poukazuje na 
porušování lidských práv v  Tibetu. 
Jde o určitý symbolický projev, kdy 
občansky vyjadřujeme nesouhlas 
s  tím, že velká země utlačuje nebo 
obsazuje menší zemi. Ať jde o Tibet 
a Čínu, nebo Krym a Rusko. Jde hlav-
ně o  vyjádření nesouhlasu s  útla-
kem, násilím a  zneužíváním moci 
toho většího. 

Vždyť i  my máme ještě v  paměti 
podobnou zkušenost po roce 1968 

s  „dočasným“ umístěním vojsk Var-
šavské smlouvy v  naší zemi a  s  ná-
sledným procesem tzv. normalizace. 
S důsledky tohoto období, zejména 
co se ohebnosti charakterů týče, se 
potýkáme dodnes. Nebýt podpo-
ry svobodného světa, díky níž jsme 
si nepřestali uvědomovat základ-
ní principy svobody a  nezávislos-
ti, nemuseli bychom dnes v  takové 
svobodné a nezávislé zemi žít. Z to-
hoto důvodu je zapotřebí stejným 
způsobem, byť symbolickým, pro-
jevovat soucítění s národy, které ješ-
tě ve 21. století v podobné svobodě 

žít nemohou. Letos mezinárodní 
kampaň Vlajka pro Tibet připomíná 
60. výročí povstání, při kterém zahy-
nulo nejméně 80 000 Tibeťanů a více 
než milion jich zemřelo ve vězeních, 
pracovních táborech nebo v důsled-
ku hladomoru. 

Na porušování lidských práv v Ti-
betu poukazuje západní Evropa od 
poloviny 90. let. Česká republika 
se ke kampani připojila v  roce 1996 
a Luhačovice se letos zařadí ke stov-
kám českých a  moravských měst, 
které tibetskou vlajku vyvěsí.

Marek Nesázal, radní
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Město Luhačovice bude pořádat setkání jubilantů

Rada města Luhačovice se na ná-
vrh Komise pro občanské záležitos-
ti rozhodla změnit formu gratulací 

jubilantům a  zavádí jejich pravidel-
ná slavnostní setkání na půdě města. 
Od letošního března tedy individuál-
ní návštěvy u jubilantů nahradí jejich 
společná slavnostní setkání za účasti 
starosty či místostarosty. „Budu vel-
mi potěšen, když naši oslavenci při-
jmou pozvání. Rád se s nimi potkám, 
protože si myslím, že podobná vzá-
jemná setkávání můžou být pro nás 
všechny obohacením, všechny ná-
zory a  zkušenosti občanů nám po-
máhají při naší práci,“ připomněl 
místostarosta Jiří Šůstek. 

První taková akce se bude ko-
nat již na konci dubna a  bude to 
setkání sedmdesátníků, tj. občanů 
Luhačovic narozených v roce 1949. 
Pozvánka s přesnými informacemi 
bude uveřejněna na webu města 
a v dubnových Luhačovických no-
vinách.

„Věříme, že takové setkání bude 
pro naše občany příjemnou udá-
lostí a příležitostí setkat se se svý-
mi vrstevníky. Bude to také mož-
nost dialogu s představiteli města, 
kdy mohou vyjádřit své potřeby 

nebo se na cokoli zeptat,“ řekla 
Adéla Vitteková, předsedkyně Ko-
mise pro občanské záležitosti.

Pro jubilanty bude připraveno 
posezení s  občerstvením, pamět-
ní list a  malá pozornost. Město 
také počítá s  těmi jubilanty, kte-
ří se nejsou schopni kvůli svému 
věku či zdravotnímu stavu takové-
ho společného setkání zúčastnit. 
Těmto občanům město nabídne 
na vyžádání možnost osobní ná-
vštěvy v jejich domově.

Hejtman a starosta se při jednání shodli na nutnosti obchvatu Luhačovic
Na pracovní setkání se staros-

tou města zavítal do Luhačovic 
13.  února hejtman Zlínského kraje 
Jiří Čunek. Se starostou Marianem 
Ležákem se setkali v  příjemném 
prostředí hotelu Radun.

„Pozval jsem pana hejtmana, 
abychom projednali zásadní otáz-
ku vybudování silničního obchva-
tu, který by odvedl tranzitní do-
pravu z centra Luhačovic. Výstavba 
obchvatu se začala připravovat už 
před více než třemi desítkami let, 
ale bohužel se tehdy nakonec ne-
realizovala. Přitom provoz stále na-
růstá a  přes nejkrásnější moravské 
lázně tak jezdí denně tisíce aut včet-
ně kamionů. Vybudování obchvatu 
samozřejmě ale nedokážeme za-
financovat a  realizovat bez pomo-
ci kraje a  státu. Jsem přitom pře-
svědčen, že jedno z  nejznámějších 
a nejkrásnějších míst v kraji i v celé 
republice si takovou podporu za-
slouží,“ sdělil starosta Marian Ležák.

Potřebu obchvatu, který by ule-
vil od exhalací a  prašnosti jedné 
z  turisticky nejnavštěvovanějších 
destinací Zlínského kraje, hejtman 
podporuje.

„O dopravních problémech Lu-
hačovic jsem dlouhodobě infor-
mován. Je naprosto jasné, že mají-
-li naše největší lázně v kraji zůstat 
i nadále prosperujícím lázeňským 
městem, musí být doprava řešena 
jinak a obchvat se v tuto chvíli jeví 
jako nejefektivnější řešení,“ řekl 
hejtman Jiří Čunek.

Starosta Ležák postoj hejtmana 
oceňuje.

„Jsem velmi rád, že pan hejtman 
vyjádřil obchvatu podporu, a věřím, 
že nám to usnadní další kroky, kte-
ré ve finále povedou k vybudování 
obchvatu v co nejbližší době,“ uve-
dl starosta Ležák. 

Dalším tématem k  jednání byla 
i  budoucnost luhačovické základ-
ní umělecké školy, kde se nejvyš-
ší představitelé města i kraje shodli 
na nejlepším řešení. „Zásadní je, že 
ZUŠ chceme v Luhačovicích zacho-
vat v  odpovídajících prostorách. 
Musíme podporovat, aby děti děla-
ly něco smysluplného, mnohým to 
obohatí část života, i když třeba ne 
na profesionální úrovni, ale získají 
lásku k hudbě a později jsou aktivní 
v  různých amatérských souborech. 

Vypadá to tak, že se dohodneme 
s majiteli zámku a škola tam zůsta-
ne i v budoucnu,“ vysvětlil hejtman.  

Dále hejtman a  starosta projed-
nali různá témata, nechyběla ani 
kultura a cestovní ruch. „Luhačovi-
ce mám velmi rád a vnímám je jako 
významné kulturní a lázeňské cent-
rum. S radostí se zde účastním růz-
ných kulturních akcí,“ připomněl 
Jiří Čunek. „Dokonce mi občané ji-
ných míst v  kraji vytýkají, že jsem 

tu až moc často,“ dodal s úsměvem 
hejtman. 

„Jsem velmi potěšen pozitiv-
ním a  vstřícným přístupem pana 
hejtmana k  Luhačovicím, věřím, 
že jsme na dobré cestě k  vyřeše-
ní problémů, které nás dlouhodo-
bě trápí, a  samozřejmě rádi pana 
hejtmana v Luhačovicích zase při-
vítáme,“ zhodnotil setkání starosta 
Marian Ležák.

Nikola Synek

Silniční obchvat Luhačovic by mohl stát už za 10 let, město zahájilo první kroky
Luhačovice zahájily první kro-

ky k  realizaci obchvatu, který má 
odvést tranzitní dopravu z centra 
tohoto nejznámějšího moravské-
ho lázeňského města. V  rozpočtu 
města schválili zastupitelé mezi 
investicemi také 376 000 Kč na 
vytvoření studie obchvatu, která 
vznikne v nejbližších měsících. „Je 
to první nutný krok k  tomu, aby-
chom se co nejdřív dopracova-
li k realizaci stavby obchvatu. Ten 
je nutný a městu dlouhodobě chy-
bí. Po silnici II/492 procházející sa-
motným středem Luhačovic totiž 
projíždí podle údajů zveřejněných 
ŘSD denně průměrně kolem šesti 
a půl tisíce vozidel, z toho tisíc těž-
kých náklaďáků. Většina z nich tu 
nemá cíl své cesty a městem pou-
ze projede. Přitom ale samozřejmě 
přinášejí hluk, prašnost a  exhala-
ce, které komplikují život obča-
nům i  lázeňským hostům,“ uvedl 
starosta Luhačovic Marian Ležák.  

Nové vedení města chce řešit 
tuto problematiku velmi intenzivně 
a má také stanoven přibližný časo-
vý harmonogram pro další postup. 
„Po této tzv. vyhledávací studii bu-
dou následovat další kroky, jako 
technická studie, změna územně 
plánovací dokumentace nebo vy-
hodnocení vlivů na životní prostře-
dí (EIA). Každý z  nich také s  časo-
vým horizontem, kdy je reálné, aby 
mohl být uskutečněn,“ nastínil sta-
rosta Ležák. 

Zásadní bude, jako u všech takto 
velkých staveb, samozřejmě otázka 
financování.

„Věříme, že se prostředky na vý-
stavbu obchvatu za pomoci kraje, 
státu a  evropských dotací poda-
ří sehnat. S  hejtmanem Zlínské-
ho kraje Jiřím Čunkem jsme se při 
společném jednání na nutnos-
ti vybudování obchvatu shodli 
a věřím proto, že kraj se o jeho vý-
stavbu bude také chtít co nejvíce 

zasadit. Vždyť Luhačovice jsou 
jedním z  turisticky nejznámějších 
a  nejnavštěvovanějších míst kra-
je,“ dodal starosta. 

„Pokud se podaří na základě 
postupně zpracovávaných doku-
mentů získat na projekt obchvatu 
peníze, střízlivé odhady na jeho vy-
budování jsou optimistické. Stavět 
by se mohlo začít už za osm let, sa-
motná stavba by zřejmě zabrala při-
bližně další dva roky,“ doplnil Ležák. 

Obchvat přitom už dávno mohl 
stát, ovšem město v  tomto mělo 
trochu smůlu na historické udá-
losti. „V osmdesátých letech minu-
lého století už se stavba chystala 
a počítalo se i s jejím financováním. 
V květnu 1988 bylo pro obchvat vy-
dáno dokonce územní rozhodnutí. 
Existuje tedy i návrh trasy, kudy by 
obchvat mohl vést. Pozitivní změny 
roku 1989 vedoucí k obnovení svo-
body a  demokracie, bohužel jako 
vedlejší efekt přinesly se změnou 

poměrů také zpřetrhání těchto plá-
nů, které mohly již dávno kompli-
kovanou dopravní situaci Luhačo-
vic vyřešit. Je tedy na nás, abychom 
se problému chopili a dokázali sna-
hu o  výstavbu obchvatu úspěšně 
dotáhnout k  cíli. Otázku, kudy by 
nová silnice měla za současných 
okolností být vedena, zodpoví prá-
vě první krok v podobě zadání stu-
die,“ uzavřel starosta. 

Data k průjezdům vozidel lze na-
jít na interaktivní mapě zveřejněné 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Jsou 
zde zaneseny výsledky z  Celostát-
ního sčítaní dopravy za roky 2010 
a 2016.

(Interaktivní mapa je dostupná 
na http://scitani2016.rsd.cz/pages/
map/default.aspx.  Z porovnání úda-
jů z let 2016 a 2010 lze také vyčíst, že 
počet těžkých vozidel projíždějících 
centrem Luhačovic se za 6 let zvedl 
o 100 denně.)

Nikola Synek
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zprÁVY z raDNIcE

Zprávy z 2. schůze Rady města Luhačovice, která se konala 28. 1. 2019
RNK  schválila:
•	 poskytnutí finančního daru ve výši 

2000 Kč společnosti AUDIOHELP, 
z.  s., Uherský Brod na činnost za-
měřenou na osvětu a pomoc slu-
chově postiženým v roce 2019;

•	 zapojení města Luhačovice do 
projektu Otevřené brány v letech 
2019–2021 formou spolufinanco-
vání projektu částkou 40 000 Kč/
rok z rozpočtu města Luhačovice;

•	 zapojení města k  mezinárodní 

kampani „Vlajka pro Tibet“, která 
proběhne 10. 3. 2019 formou vy-
věšení tibetské vlajky před budo-
vou radnice;

•	 platy ředitelů příspěvkových or-
ganizací města Luhačovice. 

RML neschválila:
•	 zveřejnění záměru města prodat 

část pozemku parc. č. 312/12 k. ú. 
Luhačovice o výměře cca 225 m2.

Zprávy z 3. schůze Rady města Luhačovice, která se konala 11. 2. 2019
RML schválila:
•	 Plán kontrol pro rok 2019;
•	 uzavření nájemní smlouvy na 

pronájem 4 parkovacích míst č. 7 
až 10 v  Bílé čtvrti na pozemku 
parc. č. 2445/7 k. ú. Luhačovice na 
dobu určitou 10 let s opcí za úče-
lem umístění nabíjecích stanic 
pro elektromobily s  firmou ČEZ, 
a. s., Praha 4, za cenu 5000 Kč/par-
kovací místo/rok + DPH;

•	 vypsání výběrového řízení na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 
„Úpravy okolí MěDK Elektra v Lu-
hačovicích“ a zaslání výzvy na po-
dání nabídky firmám;

•	 zveřejnění záměru města prona-
jmout si pozemky v k. ú. Luhačovi-
ce parc. č. 2468/1, 2468/7 a 2468/8 
o celkové výměře 500 m2 v majet-
ku Povodí Moravy, s. p., na dobu ur-
čitou po dobu výstavby „Mostu ul. 
Družstevní, Luhačovice“ a  do ná-
sledného majetkoprávního vypo-
řádání, tj. zřízení věcného břemene;

•	 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
akci „Regenerace sídliště u  zámku 
(ul. Masarykova) Luhačovice – pro-
jektová dokumentace“, uzavíra-
ný mezi městem Luhačovice a Ing. 
Dušanem Šišperou, Uherský Brod, 
a pověřila starostu města Ing. Mari-
ana Ležáka podpisem dodatku č. 1;

•	 smlouvu o  poskytování služeb 
s VERA, spol. s r. o., Praha 6 – Vo-
kovice, jejímž předmětem je ově-
řování platnosti kvalifikovaných 
elektronických podpisů a  pečetí, 
vytváření elektronických pečetí 
a  vydávání kvalifikovaných elek-
tronických časových razítek, a po-
věřila starostu města Ing. Mariana 
Ležáka podpisem smlouvy;

•	 Organizační řád Městského úřadu 
Luhačovice.

RML vzala na vědomí:
•	 rozpočet města Luhačovice na 

rok 2019;

•	 střednědobý výhled rozpočtu 
města Luhačovice na roky 2020–
2025.

RML udělila:
•	 souhlas společnosti Kresta racing, 

s. r. o., Praha 5, k  testování spor-
tovních vozidel na účelové komu-
nikaci v majetku města v termínu 
1. 3. – 12. 12. 2019. 

RML neschválila:
•	 uzavření nájemní smlouvy na uží-

vání bytu 3+1 o velikosti 86,86 m2 
v  přízemí objektu č. p. 666, ul. 
Školní v Luhačovicích.

Zastupitelstvo schválilo rozpočet, na investice dají Luhačovice letos téměř 40 milionů Kč
Rozpočet města na rok 2019 

schválili 21. února na svém zasedání 
luhačovičtí zastupitelé. Na investice 

půjde v  Luhačovicích letos bezmá-
la 40 milionů Kč a  největší investič-
ní akcí bude rekonstrukce křižovatky 

v  ul. Družstevní za 6,7 mil. Kč. Vý-
znamných investic je ale schválena 
celá řada. Rozpočet města je schod-
kový, s  celkovými plánovanými vý-
daji přes 154 milionů Kč a s příjmy ve 
výši bezmála 139 milionů Kč. Rozdíl 
bude hrazen z přebytku minulých let 
a zčásti z úvěru.

Největší a  nejnáročnější investicí 
je rekonstrukce křižovatky, ve které 
se na ulici Družstevní napojují ulice 
Hrazanská, V  Drahách a  Ludkovic-
ká. „Z jedné rozsáhlé plochy s  ne-
vyjasněnou předností v jízdě se sta-
ne sestava tří navzájem odsunutých 
křižovatek. Rekonstrukce by měla 
především přispět ke zlepšení do-
pravní situace a zvýšení bezpečnos-
ti chodců v této části města,“ přiblížil 
místostarosta Luhačovic Jiří Šůstek. 

Součástí stavby je i  propoje-
ní chodníkových tras mezi ulicemi 
a úprava veřejného osvětlení.

Opravu křižovatky bude provázet 
omezení dopravy v této části města. 
„Začít stavět by se s ohledem na po-
větrnostní podmínky mělo nejspíše 
v  dubnu. Stavba má být dokonče-
na do pěti měsíců,“ dodal místosta-
rosta. 

Další velké investice města jdou 
rovněž do milionových částek. Usku-
teční se výstavba nového sběrného 

dvora za 6 mil. Kč. Z důvodu nevyho-
vujícího technického stavu pak bude 
rekonstruován přístupový prostor 
před vstupem do Městského domu 
kultury Elektra za 5,3 mil. Kč. V budo-
vě základní školy budou opraveny 
střechy na hlavní budově a zateple-
ny boční stěny budovy za 4,3 mil. Kč, 
v  mateřské škole bude rekonstruo-
vána kotelna za 2,6 mil. Kč.

Prostředky města půjdou ve vel-
kém ale také do oprav chodníků. 
„Na jejich rekonstrukci budou letos 
investovány minimálně 2 mil. Kč,“ 
upřesnil místostarosta Šůstek.  

Mezi další významné investice 
patří zakoupení nového automobi-
lu s nosičem velkokapacitních kon-
tejnerů pro Technické služby Lu-
hačovice za cca 3,7 mil. Kč a město 
vynaloží také nemalé prostředky 
na zpracování projektových doku-
mentací plánovaných staveb. „Pře-
devším budou dokončeny doku-
mentace revitalizace sídliště ul. 
Masarykova, dokumentace nového 
mostu v ul. Družstevní a dokumen-
tace přestavby budovy Základní 
školy II pro účely Domů dětí a mlá-
deže. Velmi důležité je ale i zpraco-
vání vyhledávací studie obchvatu 
Luhačovic,“ uzavřel místostarosta. 

Nikola Synek

Město Luhačovice zdůrazní svůj význam zavedením moderního vizuálního stylu
Nové logo města, které změní 

styl vizuální komunikace Luhačovic 
s  veřejností, brzy hodlá zavést ve-
dení místní samosprávy. Jde o jednu 
z mnoha plánovaných změn, jejichž 
pomocí chtějí postupně Luhačovi-
ce zdůraznit svou image. „Luhačo-
vice jsou brány jako perla Moravy 
a  krásné historické lázeňské město, 
z pozice samosprávy zároveň cítíme 

potřebu určité změny v  širším vní-
mání našeho města veřejností. Jde 
o to, aby nás lidé brali zároveň jako 
město, které vnímá moderní tren-
dy, přizpůsobuje se současným po-
třebám svých občanů a návštěvníků 
a má svůj atraktivní osobitý styl,“ vy-
světlil záměr starosta Luhačovic Ma-
rian Ležák. Vnímání Luhačovic jako 
moderní značky, která dokáže jasně 

promlouvat k dnešním lidem, souvi-
sí s  dalšími záměry města. „Daleko 
více naší práce i prostředků budeme 
směřovat do podpory cestovního 
ruchu, pro který je v současné době 
jednotná vizuální komunikace a  cí-
levědomé budování značky zásadní 
věcí,“ uvedl starosta. Vedení města 
chce sice systém zavést, ale je si vě-
domo, že to nebude ze dne na den. 

„V současné době město jedná s od-
borníky na grafický design a marke-
ting, aby se přesně definovalo, co 
všechno je potřeba na vizuální ko-
munikaci Luhačovic zlepšit. Předpo-
kládáme, že zřejmě půjde nejméně 
o návrh nového loga a design manu-
álu a také o nové internetové stránky 
města,“ sdělil Ležák.  

Nikola Synek
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Přechodná úprava provozu na mostu  
v ul. Nádražní

Most na místní komunikaci v  ul. 
Nádražní (úsek mezi ul. Masaryko-
vou a autobusovým nádražím) prošel 
v roce 2018 posouzením, ze kterého 
následně po přepočtu zatížitelnosti 
vznikl požadavek na omezení toná-
že a zúžení průjezdné šířky na most-
ním objektu a  zúžení komunikace 
pro pěší. Cílem úprav je zajistit bez-
pečnost a plynulost silničního provo-
zu do doby opravy mostu.

Průjezdná šířka na mostě bude po-
mocí směrovacích desek se šikmý-
mi pruhy zúžena na min. 2 × 2,75 m. 
Chodník v  pravé části mostu (ve 

směru k  autobusovému nádraží) 
bude zúžen s  využitím plastových 
svodidel umístěných na straně blí-
že ke komunikaci. Chodci tak budou 
směřováni blíže k zábradlí mostu.

Popsané omezení bude realizo-
váno v  nejbližších dnech a  bude 
dlouhodobější. Oprava mostu v  po-
třebném rozsahu bude vyžadovat 
přípravu a  pravděpodobně nebude 
možné provést ji ještě v roce 2019.

Za vzniklé komplikace se občanům 
a návštěvníkům města omlouváme.

Odbor správy majet-
ku MěÚ Luhačovice

Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů patří 

mezi stálice v pořádání tradičních lu-
hačovických plesů. 1. února jsme za-
hájili již třetí desítku. Na jeho pořádá-
ní se podíleli všichni aktivní členové 
sboru a také naši přátelé a kamarádi. 
Tímto všem mnohokrát děkujeme.  
I  na našem 21. plese hrála po celý 
večer dechová hudba Mistříňanka 
a  v  sále panovala dobrá nálada. Při 
zahájení plesu předal starosta SDH 
Luhačovice Bc. Alois Obadal pamět-
ní medaili Dobrovolných hasičů ČR 

kapelníkovi dechové hudby za věr-
nost našemu sboru, protože Mistří-
ňanka hrála na všech plesech, kte-
ré náš sbor pořádal, a  samozřejmě 
jsme ji pozvali i na příští rok. V letoš-
ním roce nás mile překvapila velká 
návštěvnost mladých lidí. Je vidět, 
že ples, hudba a dobrá nálada je pro 
všechny věkové skupiny.

 Děkujeme všem hostům za účast 
a těšíme se na 22. ples SDH Luhačo-
vice v únoru 2020.

Za SDH Luhačovice Eva Fialová 

Blíží se zahájení prací na rekonstrukci 
křižovatky v ul. Družstevní

Obyvatele okolních domů a  mo-
toristy čeká omezení způsobené 
stavebními pracemi při rekonstruk-
ci stávající nepřehledné a  neuspo-
řádané křižovatky místních komu-
nikací ulic Družstevní, Hrazanské, 
V Drahách a Ludkovické. Z jedné roz-
sáhlé plochy s  nevyjasněnou před-
ností v jízdě se stane sestava tří na-
vzájem odsunutých křižovatek.

Páteřní komunikaci tvoří ulice 
Družstevní, která bude stavebně 
upravována od místa cca 60 m  za 
přejezdem železniční trati po rodin-
ný dům č. p. 89. V rámci úprav bude 
vybudován nový sjezd na parkoviště 
před bytovými domy č. p. 86, 87 a 90 
a nové zastávky linkové dopravy.

Místo napojení ulice Hrazanské 
zůstává zachováno. Ulice V  Dra-
hách bude nově napojena styko-
vou křižovatkou na ulici Hrazan-
skou ve vzdálenosti cca 25 m  od 
křižovatky ulic Družstevní a  Hra-
zanské. Ulice Ludkovická bude 

napojena na ulici Družstevní no-
vým kolmým napojením.

Součástí stavby je i  propoje-
ní chodníkových tras mezi ulicemi 
a úprava veřejného osvětlení.

Práce budou, v  závislosti na po-
větrnostních podmínkách, zaháje-
ny během dubna nebo na začátku 
května 2019 a potrvají cca 20 týdnů. 
Zhotovitelem stavby je firma EURO-
VIA CS, a. s., závod Zlín.

Ing. Šůstek, místostarosta města, 
k této akci dodal, že by měla přispět 
ke zlepšení dopravní situace v této 
části města a  v  nejbližší době by 
na ni měla navazovat rekonstrukce 
chodníků v  ul. Družstevní a  rekon-
strukce mostu u zastávky v Zahrad-
ní čtvrti. 

Za vzniklé komplikace se obča-
nům a návštěvníkům města omlou-
váme.

Ing. Magdalena Blahová,  
vedoucí odboru správy  

majetku MěÚ Luhačovice

Zachraňme farmáře
Naše základní škola dostala mož-

nost se zapojit do projektu „Pomoz-
te nám zachránit farmáře“, jehož hlav-
ním cílem je získání zájmu pro volbu 
povolání v  zemědělských a  potravi-
nářských oborech. Projekt podporu-
je Ministerstvo zemědělství a Agrární 
komora Zlín.

Žáci osmých tříd absolvovali skvě-
le připravené přednášky odborníků 

a exkurze na jedné ze zapojených fa-
rem – my jsme jeli do ekofarmy Štítná 
nad Vláří. Žáci byli z exkurze nadšeni.

Největším vynálezem lidstva je prý 
zemědělství. V posledních letech však 
v  něm ubývá pracovníků. Lze si jen 
přát, aby si některý z našich žáků ten-
to obor vybral pro své další působení.

Mgr. Roman Lebloch,
ředitel ZŠ Luhačovice

Rok 2019 Částka dotace tis. Kč

Sport a tělovýchova

Fotbalový klub Luhačovice, spolek 300

TJ Slovan Luhačovice, spolek 350

TJ Sokol Luhačovice, spolek 455

Tenisový klub 2000 Luhačovice, spolek 200

Jiří Čech, FO 15

Sbor dobrovolných hasičů Luhačovice, pobočný spolek 50

Patrik Hetmer - alpské lyžování zrakově postižených, FO 15

Miroslav Máčala - alpské lyžování zrakově postižených, FO 15

TJ Sokol Luhačovice, spolek - 110 let Sokola 6

Celkem 1406

Kultura a kulturní dědictví

Janáček Luhačovice, spolek 35

Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s. - Festival Janáček a Luhačovice 35

LUHOvaný Vincent, spolek - festival 38

Spolek pro pořádání houslových kurzů, spolek 58

LUHOvaný Vincent, spolek - zvuková mapa Luhačovic 100

Lázně Luhačovice, a. s. - Kolonádní koncerty 150

Lázně Luhačovice, a. s. - Dny slovenské kultury 35

Divadelní Luhačovice, spolek - divadelní přehlídka 35

Kulturní Luhačovice, z. s. 100

Luhačovický okrašovací spolek CALMA, spolek 20

Občanské sdružení Leluja, spolek 20

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, pob. Luhačovice, přisp. org. 20

Jurkovičův svět, spolek 8

Korunka Luhačovice, spolek - módní přehlídka 10

Korunka Luhačovice, spolek - vánoční koncert 10

Post Bellum, o. p. s, Paměť národa Střední Morava 15

Celkem 689

Vzdělávání a volnočasové aktivity

Malé Zálesí Luhačovice, spolek 90

Dívčí saxofonový orchestr Luhačovice, spolek 25

Malé Zálesí Luhačovice, spolek - vystoupení na Láz. náměstí 7

Základní umělecká škola Luhačovice, přisp. org. 10

RSLZ Luhačovice, spolek 15

Český svaz včelařů, spolek 8

Junák - český skaut, spolek 25

Myslivecké sdružení Luhačovice, spolek - pachové ohradníky 10

Myslivecké sdružení Luhačovice, spolek 5

Zichová Pavla, FO, aktivní senioři 20

Jan Semela, FO - výstava modelové železnice 6

Kynologický klub Biskupice, spolek 5

Celkem 226

Sociální služby

Charita Svaté rodiny Luhačovice, PO 370

Domov pro seniory Luhačovice, přisp. org. 10

Celkem 380

Celkem individuální dotace 2701

Dotace města Luhačovice za rok 2019
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Od záměru zbudovat nový pavilon ZŠ město Luhačovice upustí, změnily se okolnosti
Město Luhačovice upustí od pláno-

vané stavby nového pavilonu míst-
ní základní školy za 50 milionů ko-
run. Pavilon měl začít vznikat už letos 
v  hlavním areálu ZŠ Luhačovice na 
adrese Školní 666. Plánovaná přístav-
ba měla souviset s přesunem Domu 
dětí a mládeže Luhačovice a Základ-
ní umělecké školy Luhačovice z míst-
ního zámku. Ten totiž město nedávno 
vrátilo v restituci potomkům šlechtic-
kého rodu Serényiů. Pro DDM a ZUŠ 
proto měla být uvolněna menší bu-
dova ZŠ Luhačovice na adrese Školní 
811 využívaná pro nižší ročníky. Něko-
lik tříd a také družina odtud tedy měly 
přejít do nově vybudovaného pavilo-
nu v hlavním areálu ZŠ. „Plány se ale 
mění, protože jsme byli informová-
ni Zlínským krajem, který zřizuje ZUŠ 
Luhačovice, že chystají dohodu s ma-
jiteli zámku, na základě které umě-
lecká škola zůstane tam. Na přesunu 
městem zřizovaného DDM do menší 
budovy ZŠ se nic nemění, ale v tomto 
objektu tak může zůstat nadále i škol-
ní družina. Pro přesun čtyř tříd, kte-
ré zde dosud byly, se v rámci moder-
nizace hlavní budovy najdou volné 
učebny a nový pavilon tedy nemusí-
me stavět,“ vysvětlil starosta Luhačo-
vic Marian Ležák.  

Na lepší zázemí pro školáky v míst-
ní základní škole tedy i tak půjdou od 
města nemalé finanční prostředky. 
„Finance vyčleněné na plánovanou 

investici využijeme částečně na mo-
dernizaci současné hlavní budovy ZŠ, 
na což bychom při stavbě pavilonu fi-
nance neměli. Investovat tak bude 
možné do opravy střechy, zateplení 
dalších částí objektu nebo do nových 
šaten a  různého vybavení a  úprav 
prostor,“ nastínil Ležák. Využití veřej-
ných prostředků tak bude účelněj-
ší. „Chceme s penězi města nakládat 
jako řádný hospodář a v současné si-
tuaci se jeví nové řešení jako daleko 
ekonomičtější. Zároveň díky tomu 
pak zůstane městu více peněz i  na 
jiné investice, jako opravy cest, most-
ků a  chodníků,“ míní starosta. Kvůli 
změnám v  plánu přemístění vzdělá-
vacích institucí se pracovně sešli také 
zastupitelé. „Neveřejná schůzka za-
stupitelů se konala právě v prostorách 
hlavní budovy základní školy. Mohli 
jsme se tak přímo na místě seznámit 

s možnostmi a podmínkami pro pře-
sun tříd a také s tím, co by bylo dobré 
zde pro žáky vylepšit,“ doplnil Ležák. 

Na jednání nemohl samozřejmě 
chybět zastupitel a  zároveň ředitel 
ZŠ Luhačovice Roman Lebloch, kte-
rý nově navržené řešení vítá. „Zásad-
ní problém v  tom nevidím. Prostor 
pro umístění čtyř tříd v hlavní budo-
vě najdeme díky různým přesunům 
učeben. Třeba jednu místnost pro tří-
du zabírá školní knihovna, kde se ji-
nak učí jen literatura. Volné prostory 
máme také v křídle, kde je školní jídel-
na. Už jednáme s hygienou, jak by je 
šlo adaptovat,“ podotkl Lebloch. Si-
tuaci s přesunem dětí usnadňuje i to, 
že v současnosti školy nebojují s pří-
liš vysokým počtem žáků. Před lety 
navštěvovalo ZŠ Luhačovice dokon-
ce téměř tisíc dětí a učit se tak muse-
lo na mnoha různých místech města. 

Dnes je situace jiná. „Teď máme žáků 
ani ne šest stovek. Když se místo no-
vého drahého pavilonu více investu-
je raději do oprav stávající školy, určitě 
tu budou všichni daleko spokojeněj-
ší,“ uvedl Lebloch.

Místostarosta Luhačovic Jiří Šůstek 
doplnil, že ani podle předpokladů de-
mografického vývoje v nejbližších le-
tech by se neměl počet žáků zásadně 
měnit a nedosáhne ani šesti set.

„Aktuálně má škola 568 žáků. 
Z  toho z  Luhačovic včetně místních 
částí je to 356 dětí a  z  dalších obcí 
v  okolí jich dojíždí 212. Pro školní 
rok 2019/20 se předpokládá asi 540 
žáků, pro rok 2020/21 jich má být 550, 
o  rok později 565 a  ve školním roce 
2022/23 pak 570. Dále už by ale stou-
pající tendence počtu dětí ve škole 
měla ustat a  půjde spíše o  setrvalý 
stav nebo mírný pokles,“ pozname-
nal místostarosta. 

Nově příchozí žáci v  budoucnu 
tedy zřejmě nezamíří do nového pa-
vilonu, ale do částečně přestavěné 
současné hlavní budovy. Protože zmí-
něné nové řešení je ale velmi čerstvou 
informací, přesný termín, kdy se čtyři 
nižší třídy přesunou z menší budovy 
školy do nově adaptovaného hlavní-
ho areálu, zatím není stanoven. Pů-
vodně plánovaný nový pavilon mezi 
jídelnou a tělocvičnou školy měl být 
hotov v roce 2020.  

Nikola Synek

Záslužná akce v naší ZŠ
Naše škola byla vybrána do chari-

tativní a sběrové akce, kterou orga-
nizovala společnost ASEKOL a  Zlín-
ský kraj.

Principem pomoci bylo ode-
vzdání starého nefunkčního mobil-
ního telefonu, které firma ASEKOL 

ekologicky recykluje, protože se za-
bývá zpětným odběrem vyřazených 
elektrospotřebičů.

Současně za každý odevzdaný pří-
stroj bude Domovu pro seniory v Lu-
hačovicích připsána částka 25 Kč na 
nákup zdravotních pomůcek.

Za každý odevzdaný přístroj do-
stalo dítě lístek do slosování, které 
proběhlo před vánočními svátky 
za účasti starosty města pana Le-
žáka. V této tombole byly hodnot-
né ceny (hlavní cenou chytrý mo-
bilní telefon).

Akce měla i výchovný charakter, 
protože každý, kdo telefon přine-
sl, udělal něco pro životní prostře-
dí a přispěl na dobrou věc. Bylo se-
bráno celkem přes 600 telefonů. 
Všem, kteří se podíleli, děkujeme.

Mgr. Roman Lebloch

Žákům ZŠ Luhačovice se skvěle daří v soutěžích

Hned několik úspěchů v posled-
ních dnech zaznamenali žáci a žá-
kyně Základní školy Luhačovice. 
Mimořádného výsledku dosáhl 
například luhačovický žák Ondřej 
Pavelka, který byl ve Valašském 
Meziříčí vyhlášen 29. ledna vítě-
zem finále krajského kola soutěže 
Mladý chemik. 

Kromě zajímavých cen včetně 
finanční odměny si svými znalost-
mi mezi 894 zúčastněnými žáky 
z 38 základních škol regionu v re-
gionální soutěži vybojoval také 
účast v  republikovém kole. To se 
uskuteční na VŠCHT v Pardubicích, 
kam z kraje postoupili už jen další 

tři účastníci. Jen o několik míst se 
mezi ně nedostala další žákyně lu-
hačovické základky M.  Pavlacká, 
která byla devátá, N. Janoušková 
pak obsadila pro Luhačovice ješ-
tě 16. místo.

Skvělý úspěch mladého chemi-
ka O. Pavelky přitom nebyl jeho je-
diným. Že tento žák je velmi talen-
tovaný i v dalších oborech, svědčí 
i jeho druhé místo v okresním kole 
Dějepisné olympiády, kde ho kraj-
ské kolo teprve čeká. 

Skvělé výsledky ale přinášejí 
škole i další žáci a žačky, třeba také 
ve sportovních disciplínách.

„Naše družstvo vybojovalo 
2. místo v lyžování ve Valašské spor-
tovní lize,“ informoval o dalším z ak-
tuálních úspěchů ředitel školy Ro-
man Lebloch.

Jiné medailové umístění za-
znamenali žáci školy opět ve vě-
domostním klání. Tentokrát šlo 
o  soutěž Mladý ekonom, kterou 
pořádala Obchodní akademie 
Zlín. „Tam získalo naše družstvo 

v  těžké konkurenci 1. a  3. místo,“ 
nastínil spokojeně Lebloch. 

Z  úspěchů posledních dnů lze 
mimo jiné uvést například i úspěš-
nou účast deváťáků O. Máčalíka, 
O.  Pavelky, P. Nováka, A. Kudery 
a M. Pavlacké v okresním kole Ma-
tematické olympiády. Počty jdou 
skvěle také luhačovickým osmá-
kům, kteří dokonce v dalším z ma-
tematických klání zvítězili. Takto 
výborně školu i  město reprezen-
toval kolektiv VIII. A  vedený paní 
učitelkou Kavkovou, který vy-
hrál ve své kategorii matematic-
kou soutěž třídních kolektivů, po-
řádanou zlínskou Univerzitou T. 
Bati pro vyšší ročníky základních 
škol a  také pro třídy středoškolá-
ků. V celkem sedmi kategoriích se 
soutěžilo online přes webové roz-
hraní. Že děti prokázaly skvěle své 
znalosti, ale nebylo jediným příno-
sem soutěže. „Nezanedbatelným 
efektem byla i  týmová spoluprá-
ce dětí,“ nastínil Lebloch. Kolek-
tiv díky dobré spolupráci získal 

nejen první místo, ale také odmě-
nu v podobě exkurze do Pevnosti 
poznání v Olomouci.

A  v  čem podle ředitele tkví to, 
že se luhačovickým žákům v sou-
těžích tak dobře daří?

„Jsme velká škola, a tak se u nás 
dá najít talentovaných dětí oprav-
du hodně. Záleží to ale také na 
podpoře rodičů a  zájmu samot-
ných dětí o  vědomostní soutěže. 
Za to bych jim chtěl velmi podě-
kovat,“ komentoval Lebloch. Jak 
dodal, samotný talent a zájem ale 
k  dobrému výsledku ještě vést 
nemusí. Samozřejmě by to nešlo 
bez skvělé práce pedagogů „Je 
to spousta usilovné práce. Nejde 
jen o to uspořádat ve škole školní 
kolo soutěže, ze kterého pak mo-
hou nejlepší postoupit. S  vítězi 
dále pracujeme, učitelé je na vyšší 
kola soutěží intenzivně připravují 
i mimo vyučování. Této skvělé prá-
ce, která přináší výsledky, si velmi 
cením,“ uzavřel ředitel.

Nikola Synek
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Vzpomínky

NaRozeNí 
ella Kukučová
Marcela Bujáčková
Jakub Talášek
Matyáš Máčala
Blahopřejeme.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 10. 2. 2019 uplynulo 10 let, co nás opustila naše maminka 
paní JAROSLAVA NÁŠELOVÁ. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí s námi tichou vzpomínku. 
Děti s rodinami

Ztráty a nálezy 2017-2018       

Květen, finanční hotovost, mobilní telefon, červenec, finanční ho-
tovost, srpen, peněženka, prosinec, finanční hotovost, leden, fran-
couzská hůl, deštník, černý batoh, sportovní taška, varná konvice

Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice

ÚMRTí
Libuše Jahodová  92 let
Jaroslav Králík  69 let
Ludmila Šustková  83 let
Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Kdo ji znal, určitě vzpomene, kdo ji měl rád, nezapomene …
Dne 11. 3. 2 019 uplynou 2 roky od úmrtí naší maminky
MARiE LiŠKOVÉ z Ludkovic.
S láskou a vděčností stále vzpomínají dcera Lenka s rodinou a syn Milan 
s rodinou. 
Děkujeme za vzpomínku všem, kteří ji znali.

1. března uplynou dva roky od úmrtí 
paní ALENY ŽMOLÍKOVÉ. 
S láskou vzpomínají synové s rodinami.

V březnu 2019 jsou tomu tři roky, co nás náhle a navždy opustila 
JARMiLA JANÍKOVÁ, roz. OLEJNÍKOVÁ. 
Stále vzpomínají děti, rodiče, prarodiče a bratr s rodinou.

Dne 31. 1. 2019 uplynulo 20 let od nečekaného odchodu našeho drahého 
tatínka a dědečka 
pana JOSEFA HLETKA. 
Dne 4. 3. 2019 by se dožil 87 let. 
Stále na něj s láskou vzpomínají dcera Eva a syn Miroslav s rodinami.

Dne 2. 3. 2019 uplyne smutných 5 let, co nás opustil 
pan PETR NĚMEC. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka Alena a děti s rodinami.

Dne 15. 1. 2019 uplynulo již 21 let od doby, kdy nás nečekaně opustila 
naše maminka 
paní BOŽENA KRANZOVÁ, a dne 10. března 2019 to bude již 24 let, kdy 
rovněž beze slova rozloučení odešel náš tatínek 
pan KAREL KRANZ. 
Na milované rodiče s láskou stále vzpomínají dcery Jana a Božena s rodina-
mi. Děkujeme všem, kteří jim věnují tichou vzpomínku.

Dne 13. 3. 2019 uplynou 4 roky, kdy nás navždy opustila
paní MARiE CHMELOVÁ. 
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Dne 29. 3. 2019 uplyne 5 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný syn 
ROBERT OULEHLA.  
S láskou vzpomínají rodiče, sestřičky, prarodiče a strýc. 
Navždy zůstaneš v našich srdcích!

Občanské poradny v okolí ORP Luhačovice
Článek je publikován v  rám-

ci projektu Vytvoření komunitní-
ho plánu na území ORP Luhačovi-
ce r. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063
/0006588. Občanské poradny po-
skytují lidem v nepříznivé soc. si-
tuaci poradenství, které se zamě-
řuje na jejich práva a  povinnosti, 
na informování o dalších dostup-
ných službách. Je založeno na 
principech bezplatnosti, diskrét-
nosti, nestrannosti a  nezávislos-
ti. V rámci ORP Luhačovice a oko-
lí působí: 

∙ PoRaDeNSKÉ CeNTRUM ze-
BRa – Zaměření: problematické 
rodinné vztahy a partnerské sou-
žití, výchovné obtíže u  dětí, roz-
vodové situace, orientace v systé-
mu soc. pomoci, obtížná finanční 
či dluhová situace, základní práv-
ní poradenství. Kontakt: Hor-
ní náměstí 111, 763 21 Slavičín, 

Mgr.  Kristýna Dvořáková, vedou-
cí služby, tel.: 608 899 408, e-mail: 
poradnazebra@gmail.com 

∙ oBČaNSKÁ PoRaDNa STRoP 
– Zaměření: rodina a  mezilidské 
vztahy, bydlení, pracovní prá-
vo, dluhová problematika, soc. 
zabezpečení, soc. dávky, ma-
jetkoprávní vztahy, právní sys-
tém a právní ochrana apod. Kon-
takt: ul. Dlouhá 2699, 760 01 Zlín, 
Mgr.  Adéla Suhradová, vedou-
cí poradny, poradce, tel.: 571 110 
896, e-mail: op@strop-zlin.cz, 
web: www.strop-zlin.cz 

∙ oDBoRNÉ SoCIÁLNí PoRa-
DeNSTVí UHeRSKÝ BRoD – Za-
měření: snižování rizik soc. vy-
loučení, pomoc a  podpora lidem 
s dluhy a ve finanční tísni, pomoc 
s  finanční gramotností. Kontakt: 

Oblastní charita Uherský Brod, 
Přemysla Otakara II. 2476, 688 01 
Uherský Brod, JUDr. Lenka Konči-
tíková, vedoucí zařízení, tel.: 735 
713 786, e-mail: lenka.koncitiko-
va@uhbrod.charita.cz 

∙ oBČaNSKÁ PoRaDNa UHeR-
SKÉ HRaDIŠTĚ – Zaměření: soc. 
dávky, soc. služby, pracovněpráv-
ní, majetkové, rodinné a  mezilid-
ské vztahy, bydlení, dluhová pro-
blematika, zdravotnictví, školství, 
ekologie, ochrana spotřebite-
le, základní právní systém apod. 
Kontakt: Oblastní charita Uher-
ské Hradiště, Velehradská třída 
181, 686 01 Uherské Hradiště, Jan 
Franc, DiS., vedoucí zařízení, tel.: 
572 540 723, mob.: 606 453 502, 
e-mail: obcanska.poradna@uhra-
diste.charita.cz, web: www.uhra-
diste.charita.cz/nase-sluzby/ob-
canska-poradna-uherske-hradiste 

∙ MĚSTSKÝ ÚŘaD, oDBoR So-
CIÁLNí – základní a odborné soc. 
poradenství: osoby se zdrav. po-
stižením, ohrožené soc. vylou-
čením, rizik. způsobem života, 
bez přístřeší, nezaměstnané, ne-
schopné splácet závazky a  po-
hledávky, oběti agrese, trestné 
činnosti a  domácího násilí, ro-
diny s  dětmi, senioři, soc. dáv-
ky. Kontakt: MěÚ Luhačovice, 
Masarykova 137, Luhačovice, 
Bc. Mgr. Miluše Netíková, vedoucí 
odboru sociálního, tel.: 577 197 469, 
e-mail: netikova@mesto.luhaco-
vice.cz a  MěÚ Slavičín, Osvobo-
zení 25, Slavičín, Jarmila Liško-
vá, vedoucí odboru soc. věcí, tel.: 
577 004 840, e-mail: socialni3@
mesto-slavicin.cz
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Skikrosaři Čechovi se daří hlavně v domácí sérii závodů
Skvěle zahájil letošní domácí se-

zonu luhačovický skikrosař Jiří Čech. 
Na prvních dvou závodech České-
ho poháru, které se jely 19. a 20. led-
na v horském středisku Soláň, se mu 
totiž podařilo získat skvělá medailová 
umístění. V prvním závodě vybojoval 
zlato, ve druhém stříbro. Lépe dopa-
dl úvodní sobotní závod, považova-
ný za hlavní. „Kvalifikaci jsem ovládl 
a ani v průběhu celého závodu jsem 
před sebe pak nikoho nepustil,“ po-
psal Čech. Druhý závod se v neděli jel 
už bez kvalifikace. „Do závodu jsem 
tak byl nasazený jako třetí podle FIS 
bodů. Dostal jsem se až do finále, kde 
jsem měl ale nepodařený start. Ale 
ze 4. místa jsem se pak probojoval až 
na druhou pozici, kterou jsem uhlídal 
za Radimem Palánem,“ nastínil Čech. 
Domácí pohárová soutěž pro něj tak 
začala skvěle. To ale není příliš pře-
kvapivé, vždyť Čech už dříve celý Čes-
ký pohár vyhrál a je rovněž držitelem 
titulu mistra republiky. Perspektivní 
skikrosař zaměřil své cíle v této sezo-
ně právě na domácí závody. 

„Hlavním cílem je vyhrát všech-
ny tuzemské závody včetně mistrov-
ství ČR, protože na těchto závodech 
jsou se mnou moji nejbližší a  mohu 
tu radost s nimi hned sdílet. Ale abych 

nezůstal jen doma, tak mám v plánu 
absolvovat ještě jeden podnik svě-
tového poháru v Německu a šest zá-
vodů evropského poháru. Na konci 
února zavítá evropský pohár také na 
Dolní Moravu a tam je cíl jasný – vy-
hrát,“ sdělil po prvních úspěších letoš-
ní sezony Čech.

Přestože letošní ambice jsou spo-
jené hlavně s  domácími soutěže-
mi, jako člen národní reprezenta-
ce, účastník mistrovství světa, držitel 
zlata ze světové univerziády samo-
zřejmě pokukuje také po úspěších 
v  prestižních mezinárodních soutě-
žích. V této sezoně se mu na dalších 
evropských sjezdovkách ale zatím 

příliš nedaří. Ještě před vypuknutím 
letošní domácí sezony uzavřel rok 
2018 závodem světového poháru ve 
švýcarském středisku Arosa. Tam se 
ale nedařilo. „Nedostal jsem se přes 
kvalifikaci o  0,3 sekundy do vyřazo-
vacích jízd a  obsadil tak 41. místo,“ 
dodal Čech. Podobně smolně to do-
padlo v půli února na dalším podniku 
světového poháru v německém Fel-
bergu. „Ani tam jsem se bohužel ne-
kvalifikoval do hlavního závodu, a to 
zase jen o pár míst, když mi k postu-
pu chybělo půl sekundy,“ povzde-
chl si Čech. Místo vyřazovacích bojů 
v  rámci „svěťáku“ tak zamířil spra-
vit si chuť na další domácí závody na 

Božím Daru. „Podařilo se mi tam zís-
kat první místo, přitom konkurence 
byla veliká. Byl to sice závod České-
ho poháru, ale s bohatou zahraniční 
účastí, takže tu jeli i  závodníci z  Ně-
mecka, Rakouska, Japonska, Austrá-
lie nebo Velké Británie,“ poznamenal 
Čech. Závody probíhající v republice 
jsou mu tak asi v této sezoně více sou-
zeny. Kvůli povinnostem mimo jeho 
sportovní účinkování totiž ani na ně-
které zahraniční podniky nezamířil. 
„Momentálně mě hodně zaměstnává 
studium a diplomová práce, která je 
jedním z důvodů neúčasti na mistrov-
ství světa v  USA. Zároveň jsem zkla-
maný z posunutí věkové hranice pro 
účast na zimní světové univerziádě, 
které se tak letos už nemohu účast-
nit. Ale věřím, že i tak bude sezona na-
konec úspěšná a vyjedu si nejen dob-
ré umístění v domácích soutěžích, ale 
také cenné body nutné pro další účast 
ve světovém poháru,“ nastínil Čech. 
Kromě závodění ale na lyžích někdy 
i relaxuje. Co myslíte, využil letos dob-
rých sněhových podmínek a stavil se 
zalyžovat si i v domovských Luhačovi-
cích? „Samozřejmě, že ano! A podařilo 
se mi k nám na Anténku dostat i kluky 
z Prahy, co se mnou jezdí skikros,“ uza-
vřel s úsměvem Čech.

Denní stacionář v Luhačovicích pomáhá dělat život pestřejší

Denní stacionář je místo, kde 
se setkávají lidé, kteří potřebují 

podpořit v  soběstačnosti. Díky 
množství společenských aktivit až 
po pomoc s  péčí o  vlastní osobu 
pomáháme dělat seniorům a zdra-
votně postižným život pestřejší.

Našim uživatelům jsme k  dispo-
zici každý všední den od 7.00 do  
15.30 v  bezbariérových prosto-
rech a s plně vybaveným zázemím. 
Naše denní kapacita je šest osob. 
Nabízíme činnosti a  aktivity, které 

pomáhají podporovat a  udržovat 
schopnosti a  dovednosti vedoucí 
k soběstačnosti uživatelů. Jedná se 
o velmi příjemné prostředí s rodin-
nou atmosférou a chápavým přístu-
pem pracovníků.

Často se na nás obracejí také ro-
diny, které pečují o své rodinné pří-
slušníky doma. Ve spolupráci s nimi 
pomáháme začlenit jejich blízké do 
jiného kolektivu. Rodina tak nemusí 

mít obavy, že jejich blízký zůstává 
sám, a mohou díky této službě opět 
chodit do zaměstnání či řešit své 
osobní záležitosti.

Pokud vás naše služba zaujala, 
můžete se domluvit na osobní ná-
vštěvě v budově Charity Luhačovice 
nebo kontaktujte vedoucí denního 
stacionáře Mgr. Karolínu Žáčkovou 
na čísle 731 646 717 či e-mailem: 
stacionar@luhacovice.charita.cz.

Lopenické vršky se diví, jak luhačovičtí lyžaři šikovní byli…
Bez dlouhého rozmýšlení jsem 

se rozhodla i  letos přijmout pozvá-
ní hlavní šéfové lyžařských výcviků 
žáků ZŠ v  Luhačovicích, učitelky TV 
– instruktorky Zdenky, a  strávit tyto 
chvíle s  ní, Luďkou, Hankou, Peťkou, 
Milenou, Žanetou, Lidkou, řidičem Li-
borem a  s  třeťáky a  šesťáky na sjez-
dovce v nedalekém Újezdě a také se 
sportovními třídami 7., 8., 9. ročníku 
ve vzdálenějším středisku na Lopatě 
na Lopeníku. Letos je všude nasněže-
né a přírodní sníh – to je paráda! Hlá-
sí na všechny dny mrazy. Také byly, 
až -16 °C. V Újezdě svítilo celý týden 
zimní sluníčko, obloha jak šmolka, 
v chatě příjemné teplo a čisto, každý 
den upravená sjezdovka s  ochotný-
mi vlekaři. Co víc si přát? Jen vníma-
vé a ukázněné žáčky, chtivé se hýbat 
a  cestou na Lopeník také pozorovat 
přírodu, lesy v zimním hávu. Vidět ši-
roko daleko zasněženou krajinu, to 
byl neskutečný zážitek. Stromy tam 
„kvetly“ jinak než v létě – prostě krása! 
Věděla jsem, že s  takovou sehranou 

partou kantorek mě čeká hlavně je-
jich spolehlivost, odhodlání pro děc-
ka udělat, co se dá, také plno legra-
ce s  kolegy se smyslem pro humor 
a úžasná jejich chuť přivést co nejvíce 
dětí na sjezdovky, což se v obou kur-
zech povedlo na jedničku s hvězdič-
kou. Je to kus odvahy, šikovnosti, nut-
ných odborných znalostí spojených 
s praxí, umět také zvolit zábavnou for-
mu výuky, prostě kus umění. Ostatně 
bylo to tak vždycky a mně bylo s nimi 
po léta moc pěkně, i když mně musí 
každý den do lyžáků pomáhat (držet 
jazyk). Podotýkám, že tyto chvíle mně 
prodlužují život, jsem za ně vděčná 
a zároveň šťastná, že to také ještě i já 
dokážu. 

Lopeník nám letos ukázal, co se 
dalo. Mlhu jak mléko, nádherné pro-
sluněné dny, také vichřici, která s námi 
mlela ze strany na stranu místo dolů 
k vleku, zimu, jak má být. Na perfektně 
upravené sjezdovce pozorovat naše 
děcka po týdnu, jak dobře lyže ovlá-
dají a  zvládají pěkným stylem jízdu, 

byl pro mě další zážitek. Pěkný po-
hled! Přibývá nelyžařů a  je stále těž-
ší děti rozhýbat a  mít z  toho radost. 
Když ale pak člověk vidí, jak spous-
ta třeťáčků v  pondělí sotva vteřinku 
na lyžích ustojí, ve středu už v poho-
dě sjíždí obloučkem sem a tam a v pá-
tek jedou slalom, je to nevýslovné 
potěšení a  odměna za unavené hla-
sivky, přetížená záda, modřiny po 
těžších dojezdech na vlek, za zmrzlé 
ruce a hlavně za neustálý bedlivý po-
střeh, který musí zajistit bezpečnost. 
Je to starost a  práce, nelehká práce, 
ale je vidět výsledek. A tak bývá nut-
né kolikrát dodat tělu i  nějaký ten 

životabudič v  podobě kvalitní čoko-
lády, horkého čaje, teplého vývaru či 
usmažených hranolků a  vzkřísit své 
tělo i ducha.

„Aj tak to mosí byť, aby to všecko 
klaplo…“, řečeno po lopenicku. Oba 
kurzy byly ukázkou kvalitní práce do-
spělých a musím pochválit i všechny 
žáky za jejich chuť a  snahu mnohdy 
překonat strach i za ukázněné chová-
ní, když brzy pochopili, že bez kázně 
to prostě nejde. To říkal už Komenský, 
rodák z našeho kraje.

Děkujeme za radostné a  spokoje-
né dny.

Věra Veverková
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Kulturní dům Elektra táhne, kino zaznamenalo návštěvnický rekord
Desetitisíce návštěvníků zamířily 

v loňském roce do Městského domu 
kultury Elektra Luhačovice. Tato pří-
spěvková organizace zřizovaná měs-
tem nabízí bohaté kulturní vyžití ob-
čanům i  návštěvníkům Luhačovic. 
Díky pestré dramaturgii zájem o kul-
turní nabídku narůstá a také mnohé 
akce naplánované zkraje roku byly 
vyprodané. 

„Třeba u  programu Partička na 
vzduchu, navazujícího na známou 
televizní show, jsme kvůli zájmu di-
váků dokonce přidali v  únoru před 
večerním vystoupením ještě dal-
ší vyprodané odpolední představe-
ní. Velmi rychle zmizely z  předpro-
deje i lístky na druhý díl představení 
Commedia dell'arte s Taťánou Vilhel-
movou, Pavlem Liškou a dalšími her-
ci, které se hrálo koncem ledna,“ po-
znamenala dramaturgyně Elektry 
Regina Bittová. 

Netáhnou ale jen divadla nebo 
třeba koncerty. V  Luhačovicích se 
skvěle daří místnímu kinu, které 

mělo rekordní sezonu. „Vloni navští-
vilo filmová představení necelých 
12  000 diváků. To je nejvíce za po-
sledních deset let, to znamená i  za 
celou dobu po digitalizaci kina,“ při-
blížila Bittová. Během celkem 222 
konaných projekcí byly nejnavště-
vovanějšími filmy hlavně novinky, 
jako Tátova volha, Po čem muži tou-
ží, Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, 
Po strništi bos, a dětské filmy Čerto-
viny, Pat a Mat a Úžasňákovi 2. Dra-
maturgie kina v lázeňském městě je 
ale i trochu specifická. „Lidé tu chodí 
rádi na filmy, o kterých už je známo, 
že jsou kvalitní a zábavné. Populár-
ní jsou tak i  mnohé starší komedie, 
na které si hlavně lázeňští hosté rádi 
udělají čas,“ poznamenala dramatur-
gyně Bittová. Přestože kino sází hod-
ně na divácky populární lehčí kome-
diální žánr, v nabídce jsou i lahůdky 
pro náročné diváky. Například ně-
které art-filmy nebo například i  zá-
znamy operních představení z  Me-
tropolitní opery. Díky přizpůsobení 

se publiku se tak daří v  posledních 
letech stále držet rostoucí trend ná-
vštěvnosti. Jen pro porovnání, před 
10 lety byla celková návštěvnost fil-
mových představení 7500 diváků.

Akce v  hlavním sále Elektry zva-
ném Rondo pak navštívilo v  minu-
lém roce 19 433 návštěvníků. K nej-
navštěvovanějším programům 
patřily zejména koncerty (Petry 
Janů, Evy Urbanové, skupiny Če-
chomor…), ale také divadelní před-
stavení Milovat k  smrti se Světla-
nou Nálepkovou. V  hlavním sále se 
uskutečňovaly také další akce ne-
pořádané přímo kulturním domem 
Elektra, jako například vystoupení 
dechovky, benefiční módní přehlíd-
ka nebo jiné dobročinné akce a kon-
certy. K tomu ještě téměř tři tisíce di-
váků přišlo také do kinosálu na akce 
mimo filmových projekcí, zejména 
na divadelní představení, například 
na Manželství v  kostce se Zuzanou 
Kronerovou a  Oldřichem Navráti-
lem, nebo divadelní pohádky pro 

děti, jako Káťa a Škubánek či Sněho-
vá královna. Kromě toho se v Elektře 
koná každoročně také řada zajíma-
vých výstav a kongresů a Elektra se 
organizačně podílí i na řadě venkov-
ních akcí, jako jsou jarmarky nebo 
Otevírání pramenů.

Bohatý kulturní program nabízí 
Elektra také v  letošním roce. Z  nej-
známějších jmen se mimo prota-
gonistů zmiňované Partičky, tedy 
Michala Suchánka, Richarda Gen-
zera a dalších, lidé budou moci po-
tkat z hereckých hvězd například se 
Simonou Stašovou nebo Milenou 
Steinmasslovou. Do Elektry zamí-
ří také mnohé hudební stálice. „Ná-
vštěvníci se mohou letos těšit třeba 
na koncert Janka Ledeckého v rám-
ci květnového Otevírání pramenů, 
na podzim pak zazpívá Helena Von-
dráčková. Se svými Mellody Makers 
vystoupí u  nás v  listopadu Ondřej 
Havelka,“ doplnila dramaturgyně 
Bittová. 

Nikola Synek

Luhačovjané měli jedinečnou možnost užít si nové komedie
Dům kultury Elektra nabídl 29. led-

na předpremiéru zbrusu nové diva-
delní hry Commedia dell'arte II. – Kri-
ze identity aneb Mechanická žena. 
Vyprodaný sál pobavili herci ze Spol-
ku sešlých v čele s Pavlem Liškou. Po 
prvním díle, luhačovickému publiku 
již dobře známém třeba z představe-
ní pod širým nebem na Otevírání pra-
menů 2017, přišli umělci s pokračová-
ním, jež opět vzniklo pod taktovkou 
režiséra Zdeňka Duška. Příběh se 
točí kolem mechanické ženy, kterou 
všem představí vynálezce Dottore. 
Toho zpodobnil Pavel Liška, v prvním 
díle vystupující jako chvástavý Capi-
tano. Skvělou komedii plnou výbor-
ných gagů si diváci v  Luhačovicích 
mohli užít ještě před premiérami, 
které teprve v dalších dnech proběh-
ly v Brně a v Praze. Publikum nešetři-
lo smíchem například nad tím, jak se 
popasoval Dottore s faktem, že jeho 
mechanická žena nesnáší, aby se 
kdokoliv dotkl dvou „vyvýšeninek“ 
vepředu na jejím trupu. Vědec navíc 
zjistil, že jeho objev kolem sebe kope, 
když zazní slovo na tři písmena začí-
nající na s a končící na x. Ale vtipných 
situací, které však měly často i hlubší 
myšlenku, byla spousta. A jak se vů-
bec dospělo k uvedení nového kusu?

„Myšlenka nové hry vznikla, když 
se zjistilo, že to první představení se 
už hraje opravdu dlouho a  je nutné 
občerstvit repertoár. Spolek sešlých 
mě oslovil a vrátili jsme se de facto do 
studentských let a  vytvořili během 
čtrnácti dnů představení. Záplet-
ka v téhle komedii není tak důležitá, 
hrají se spíše motivy. Jedním z moti-
vů je krize identity, kdy většina po-
stav, které vystupují v té hře, nejsou 
úplně spokojeny s tím, kým jsou. Pak 
se tam hraje také téma návratu do 
dětství plus téma toho, jestli člověk 
je v  současnosti opravdu člověkem, 

nebo jestli už se stává strojem,“ uve-
dl pro Luha TV režisér Zdeněk Dušek. 

Kdo nestihl uvedení v  Luhačovi-
cích v předpremiéře, nemusí zoufat. 
Do Elektry by herci Spolku sešlých 
s  touto hrou měli opět zavítat ještě 
během tohoto roku. 

Herec Pavel Liška: Dottore 
z nové komedie, čert ze štědrove-
černí pohádky, motorkář i  milov-
ník Luhačovic

„Můj vynález nemyslí. Nemyslí, 
poněvadž nemá mozek. ona ne-
myslí, jenom plní. a to je právě roz-
díl mezi umělou inteligencí a  in-
teligencí. Hm, hm. Kdyby to bylo 
naopak, vymyslela by ona mě.“ 
To je jedna z replik, které pronáší 
svým jedinečným způsobem Pa-
vel Liška coby Dottore v  druhém 
dílu Commedie dell'arte. o  této 
nové hře i dalších věcech jsme se 
bavili v krátkém rozhovoru, který 
nám poskytl po luhačovické před-
premiéře.

Commedia dell'arte má svoje prin-
cipy, svoje postavy, které jsou jakoby 
dané. Já jsem předtím hrál Capitana, 
který je takový chvástavý silák, Dot-
tore je zase takový vědec, vzdělanec, 
zároveň to má ale v hlavě pomotaný. 

Takže v tomhle je pro mě ta role jiná. 
My vlastně, když jsme tu hru zkouše-
li, tak to bylo takové rychlozkouše-
ní. Vlastně to všechno je za pocho-
du a všechno ještě nasáváme a na ty 
role přicházíme postupně za pocho-
du a tak to bylo u té jedničky taky. 

V  tomto způsobu divadla je 
dost prostoru i  pro improvizaci, 
že?

To jo, ale zároveň musíme dodr-
žovat některý věci, který jsme si do-
předu řekli, protože ta commedia 
dell'arte funguje na gagu, který se 
musí dodržet. Ta improvizace, to při-
dávání se tam nabízí, ale zatím jsme 
ve fázi, že se to spíš dává dohromady, 
protože jsme tu hru zahráli v celku te-
prve podruhé. 

Kromě aktuální nové role moh-
li Vás lidé v poslední době zazna-
menat například v  televizním 
několikadílném pořadu Vandrá-
ci o  dobrodružném cestování na 
motorkách. To natáčení jste si asi 
hodně užili, že?

To se nám fakt povedlo, splnil se 
nám sen, že jsme si mohli dopřát 
na motorkách čtvrt roku, procesto-
vat celou Střední Ameriku a  nato-
čit ještě k  tomu dokument. To bylo 

celé zážitek, ten čtvrtrok, protože to 
je úžasný kontinent a jsou tam samí 
původní obyvatelé. Teď jsme ve fázi, 
kdy máme už dokument za sebou, 
ale dokonce jsme měli pak možnost 
vydat o  tom knihu, takové zápisky 
z našich cest. A teď jezdíme po celé 
republice s přednáškami, kde se lidé 
dozvědí zase další věci, které nej-
sou ani v knize, ani v tom dokumen-
tu. A budeme s tím určitě i v Luhačo-
vicích. 

Všichni diváci Vás asi zazname-
nali také v roli čerta ve štědrove-
černí televizní pohádce Kouzelník 
Žito. Není to zdaleka jediná Vaše 
pohádková role. Užíváte si tento 
žánr?

Je to žánr hrozně nádhernej, pro-
tože tam se hraje trochu jinak než 
běžně. Je to pro mě trochu taková 
commedia dell árte. Je tam stylizace 
a nadsázka, takže herec, který běžně 
natáčí něco, kde musí být vidět tako-
vá ta pravda, tak v pohádce se může 
vyřádit o dost víc.

a  co Vás z  hlediska natáčení 
čeká v nejbližší době?

Začínáme natáčet film Aristokrat-
ka podle stejnojmenné knížky Evže-
na Bočka a pak plánujeme ještě dal-
ší autorský film, to je ale taková věc, 
která vzniká hrozně pomalinku, za 
pochodu, takže o  ní nebudu moc 
mluvit.

V  Luhačovicích jste vystupo-
val už mnohokrát, jaký je vůbec  
Váš vztah k  tomuto lázeňskému 
městu?

Já to tu mám hrozně rád. Tady, 
stejně jako taky v  Brně. Taky jsme 
s rodinou trávili léto i tak, že jsme jeli 
na dovolenou do Brna a do Luhačo-
vic. Takových lidí, kteří by si jako hlav-
ní dovolenou vybrali Brno a Luhačo-
vice asi tolik není. 

Nikola Synek
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Partička pobavila vyprodanou Elektru hned dvakrát
Legendární Partička, známá ze zá-

bavné televizní show plné improvi-
zace, vystoupila 5. února v kulturním 
domě Elektra. O  představení Partič-
ka na vzduchu byl tak velký zájem, 
že kromě večerního vystoupení bylo 
kvůli zájmu publika zorganizováno 
ještě odpolední představení, které 
bylo rovněž zcela vyprodáno. Páno-
vé Richard Genzer, Michal Suchánek, 
Michal Novotný a  Igor Chmela bavi-
li skvělými scénkami. Jejich počínání 
doplňoval jako v televizní show hud-
bou a zvukovými efekty Marián Čur-
ko. Výběr her a  moderování celého 
programu tu měl na starost Jakub 
Kohák, který spolupracoval ve vel-
kém také s publikem na určování pa-
rametrů některých částí improvizační 
show a občas si sám v některé z her 
i zahrál. Při prvním z představení si di-
váci mohli vychutnat například hru 
detektor lži, ale samozřejmě nejvíce 
táhly známé hádací hry, jako tisko-
vá konference. Při té se „Suchoš“ mu-
sel dopátrat toho, že konferenci svo-
lal jakožto mnoha aférami provázený 
někdejší italský premiér a  mediální 
magnát Silvio Berlusconi. A nebylo to 
snadné, protože mnohé dobře míně-
né návodné dotazy kolegů ho samo-
zřejmě spíše zmátly, ovšem publikum 
se otřásalo smíchy. Diváci si mohli pak 
užít v dalších z her třeba ukázku toho, 
jak vesele může vyznít tryzna za ze-
snulého brusiče jménem Ptáček. Ne-
chyběla pak ani scénka, při níž musel 
každý z  protagonistů používat urči-
tý počet slov. A její téma? Mladý chla-
pec pozval domů představit rodičům 
svůj budoucí životní protějšek. Ma-
minka s tatínkem byli ovšem maličko 
překvapeni, protože dívka to nebyla. 

A co by to bylo za Partičku, pokud by 
program nezakončila nejoblíbenější 
z her zvanou Párty. A kdože to na ná-
vštěvu ke „Geňovi“ tentokrát přišel? 
Blábol, regál a laboratorní potkan. 

Poslední z  rolí, tedy potkana, při-
soudilo publikum odpoledního před-
stavení Michalu Novotnému, přezdí-
vanému Bohouš. Ten je v  Partičce 
služebně nejmladším. Jak si účinko-
vání v  show užívá? „Já jsem byl od 
prvních dílů náruživým obdivova-
telem Partičky, takže je to splněný 
sen, je to pro mě velká čest,“ prozra-
dil nám Novotný v krátkém rozhovo-
ru v pauze mezi oběma představení-
mi. V průběhu vystoupení nechyběly 
samozřejmě ani narážky na to, v  ja-
kém městě se představení odehrává, 

takže zazněly věty o lázeňských hos-
tech, léčivých pramenech, Vincentce. 
„Vždycky se snažíme ty místní reálie 
do toho nějak zapojit,“ poznamenal 
herec známý například také z televiz-
ního seriálu Ordinace v růžové zahra-
dě. Zařadit něco blízkého místnímu 
publiku na představeních v  různých 
místech republiky není prý problém, 
spíše podle něj bývá horší nacházet 
nové názvy postav do hádacích her. 
„Lidé nám často navrhují stejné věci. 
Tak v 85 procentech nám navrhují stá-
le to samé jako předchozí publikum. 
Počínaje vložkami, kondomy, toalet-
ním papírem, záchodem, prkýnkem, 
tkaničkou, zubním kazem, zubní 
plombou… Proto je někdy zdlouha-
vé vybrat si to pravé. „Ale je to proto, 

že jsme skoro všechny navržené věci 
už hádali,“ vysvětlil Novotný. Hra-
ní v  nezvyklých rolích nejrůznějších 
předmětů i nehmotných věcí ovšem 
herce stále baví. „Když je dobré zadá-
ní, užíváme si to hodně. Laboratorní 
potkan nebyl špatný, ale úplný top to 
ještě nebyl. Když jsem kdysi předsta-
voval opak Richarda Genzera, tak to 
jsem si užil úplně nejvíc,“ doplnil ko-
mik. A čemu se Novotný mimo Partič-
ku aktuálně v herecké branži věnuje? 
„Teď shodou okolností zkoušíme prá-
vě s  Richardem Genzerem muzikál 
Kvítek mandragory v divadle Broad-
way, Do toho natáčím seriál Krejzovi, 
Ordinaci, takže práce je dost,“ uzavřel 
Novotný.

Nikola Synek

Luhačovice se pyšní jedním z nejúspěšnějších policejních oddělení.  
V objasněnosti trestných činů vede

Také skvělé výsledky místní-
ho policejního oddělení přispívají 
k  tomu, že jsou Luhačovice tak ob-
líbeným místem. Obyvatelé a  ná-
vštěvníci lázeňského města mohou 
bezstarostně trávit čas prací a rekre-
ací a  večer v  klidu uléhat ke spán-
ku, když vědí, že je tu dobře posta-
ráno o jejich bezpečnost. A to není 
v dnešní době zdaleka málo. Obvod-
ní oddělení Policie ČR Luhačovice 
odvádí opravdu skvělou práci. Podle 
policejních statistik má objasněnost 
trestných činů nejlepší ve Zlínském 
kraji, ten přitom v tomto ohledu do-
minuje v rámci celé republiky. (Kraj 
má objasněnost  68,5 %, v celé ČR je 
průměr 54,99 %).

„Lidé chtějí v dnešní době hlavně 
bezpečnost, ať už v místě, kde chtějí 
bydlet, nebo v destinacích, kde hle-
dají klid a odpočinek na dovolených 
a ozdravných pobytech. Jsme proto 
velmi rádi, že v Luhačovicích oddě-
lení Policie ČR máme, a považujeme 
za zásadní, aby v našem městě pů-
sobilo i v dalších letech,“ pozname-
nal starosta Luhačovic Marian Ležák.

Úspěšné luhačovické oddělení 
vede už několik let nadporučík Jaro-
mír Matyščák. Zdárně potírat zločin-
nost se pod jeho vedením daří opako-
vaně. „Nejlepší v objasněnosti případů 
jsme byli v rámci kraje už podruhé za 
sebou. Za rok 2018 se našemu oddě-
lení podařilo objasnit 79,34 % přípa-
dů,“ poznamenal Matyščák. Oddělení 
se přitom stará kromě Luhačovic a je-
jich tří místních částí ještě o dalších 16 
obcí. Na takovém území samozřejmě 
řeší během roku policisté spoustu pří-
padů. „Jen na katastrálním území Lu-
hačovic jsme museli vloni řešit celkem 
76 trestných činů. Kromě toho jsme 
v celém našem obvodu zaznamenali 
1118 přestupků, z nichž 726 bylo vyře-
šeno v blokovém řízení,“ nastínil Ma-
tyščák.

Město Luhačovice zůstává díky 
skvělému nasazení místního odděle-
ní Policie ČR a pečlivé a usilovné prá-
ci jeho příslušníků jednou z  nejbez-
pečnějších lokalit v  rámci celé země. 
Přesto i tady někdy strážci zákona mu-
sejí šetřit některé závažnější protizá-
konné činy nebo umravňovat řidiče, 

kteří nerozumně usednou za volant 
pod vlivem alkoholu. Někdy při své 
práci dokonce policisté musejí řešit 
i některé velmi kuriózní případy. „Na-
příklad jsme vyjížděli k  případu, kdy 
chtěl jeden občan z okna bytu v pane-
lovém domě sestřelit brokovnicí šišky 
z poblíž rostoucího smrku. Svým roz-
sahem bylo unikátní i řešení případu, 
kdy bylo najednou poškozeno hned 
23 odstavených vozidel v  jedné ves-
nici poblíž Luhačovic,“ uvedl policista. 
Strážci zákona museli ale řešit třeba 
i okolnosti srážky chodkyně s bruslař-
kou, což provázelo bohužel těžké zra-
nění chodkyně. 

Policie na Luhačovicku také vloni 
řešila i řadu dopravních nehod. „Mezi 
nejzávažnější patřila nehoda z počát-
ku roku 2018, kdy řidič osobního mo-
torového vozidla srazil dva chodce 
přecházející po přechodu pro chod-
ce na ulici Masarykova,“ dodal Matyš-
čák. Práce policistů má kvůli povaze 
Luhačovic i  svá specifika. „Naši prá-
ci výrazně ovlivňuje to, že Luhačovic-
ko je významnou lázeňskou a  rekre-
ační oblastí,“ poznamenal Matyščák. 

Policie tu tak musí počítat se značným 
počtem lidí, kteří sem přijíždějí z  ji-
ných částí země i ze zahraničí a také 
s  mnoha veřejnými akcemi, jako je 
třeba Otevírání pramenů nebo různé 
jarmarky. 

Personální obsazení obvodního 
oddělení PČR v Luhačovicích je 17 pří-
slušníků policie a jeden civilní zaměst-
nanec. V době, kdy se některá oddě-
lení Policie ČR ruší kvůli nedostatku 
zaměstnanců, tu s nějakými zásadní-
mi personálními problémy bojovat 
nemusejí, ale ani tady nemají aktuál-
ně zcela naplněné stavy. „Momentál-
ně nám dva policisté chybí. Chci pro-
to upozornit na to, že stále probíhá 
nábor k Policii ČR, a případní zájemci 
se mohou informovat o podmínkách 
přijetí a dalších náležitostech i na na-
šem oddělení,“ dodal Matyščák.

Nutno dodat, že kromě republi-
kové policie se v Luhačovicích o bez-
pečnost stará také Městská policie 
Luhačovice. Ta je další zárukou bez-
pečnosti v nejkrásnějším moravském 
lázeňském městě.

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

Pátek 1. 3. • 19.30 • Alexandria night club
Lam trio 

Sobota 2. 3.  • 10.00 • Zámek Luhačovice 
Luhačovský fašanek FS / Mz 

Pátek 8. 3.  • 16.00 • MěDK Elektra, kinosál
Pyšná princezna / Divado 
J. Jurištové / Praha

Pátek   8. 3.  • 19.30 • Alexandria night club 
Saxofon v proměnách 19. až 
21. století

Pátek 15. 3.  • 19.30 • Alexandria night club 
Sing Brothers

Pátek  22. 3.  • 19.30 •Alexandria night club 
Procházka slavnými muzikály

Pátek 29. 3.  • 19.00 • MěDK Elektra, kinosál
Komedie / zkurvení havlisti / 
D. Gondík, M. Hanuš, T. Měcháček

Pátek  29. 3.  • 19.30 •Alexandria night club 
Stanley´s dixie street band

KINO

Pondělí 4. 3. • 19.00 
Ženy v běhu
Komedie ČR, 2019 

Úterý 5. 3. • 19.00 hod.   15

Kafarnaum
Drama Libanon, 2018, titulky 

Čtvrtek 7. 3. • 19.00
Tátova volha
Komedie ČR, 2018

Sobota 9. 3. • 19.00 12

Bohemian Rhapsody
Životopisný VB, 2018, titulky

Středa 13. 3. • 16.00 
Po čem muži touží
Komedie ČR, 2018

Čtvrtek 14. 3. • 19.00 
Ženy v běhu
Komedie ČR, 2019 

Sobota 16. 3. • 19.00 12

Bohemian Rhapsody  
Životopisný VB, 2018, titulky

Úterý 19. 3. • 19.00   15

Faforitka
Životopisný Irsko, 2018, titulky

Pátek 22. 3. • 19.00 12

Bohemian Rhapsody  
Životopisný VB, 2018, titulky

Sobota 23. 3. • 19.00 
Ženy v běhu
Komedie ČR, 2019

Středa 27. 3. • 19.00
Tátova volha
Komedie ČR, 2018

Čtvrtek 28. 3. • 19.00 12

Bohemian Rhapsody  
Životopisný VB, 2018, titulky

Sobota 30. 3. • 19.00 
Ženy v běhu
Komedie ČR, 2019 

VÝSTaVa GaLeRIe eLeKTRa

9. 3. - 9. 4. 2019
obrazy jako brána do duše / zdeň-
ka Bažantová /
Kombinovaná technika na plátně

pOzVÁNka
Knihovna – březen 2019

Již tradičně se naše knihovna v  březnu zapojuje do celostátní 
akce Březen – měsíc čtenářů. V rámci tohoto projektu jsme pro Vás 
ve dnech od 11. 3. do 15. 3. připravili řadu akcí. Po celý týden bude 
u nás probíhat Bazárek starých knih, v němž si můžete vybrat a od-
nést zdarma knihu. Knihy pocházejí z vyřazených či darovaných knih. 

Děti do 15 let mohou získat roční registraci zdarma a  zapomnětli-
ví čtenáři jistě rádi využijí amnestii na upomínané knihy, což zname-
ná, že upomínanou knihu mohou vrátit bez poplatku za upomínku.

V úterý 5. 3. Vás zveme na besedu s lektorkou cizích jazyků a cesto-
vatelkou Mgr. Danielou Bohatou. Provede Vás přírodními i kulturními 
krásami Bosny a Hercegoviny a seznámíte se i s tajemnými bosenský-
mi pyramidami. Začínáme v 17 hodin, vstupné 20 Kč.

Sledujte dění v knihovně na našich webových stránkách i na Fa-
cebooku.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
M. Mikulcová

Po zledovatělé silnici sjel autobus do 
příkopu

Ve středu 13. 2. krátce před půl 
sedmou byla krajským operačním 
střediskem vyslána jednotka pro-
fesionálních hasičů ze stanice Luha-
čovice k havárii autobusu. 

Řidič autobusu vjel v  Luhačovi-
cích v  místní části Kladná Žilín ve 
stoupání do pravotočivé zatáčky, 
kde se však nacházel zledovatělý 
úsek  komunikace. Zde autobus sjel 
zadní částí vozu do příkopu a tam se 
zastavil. Řidič autobusu nebyl scho-
pen s vozem vyjet zpět na cestu.

Po příjezdu hasičů se již cestující 
nacházeli mimo autobus. Nikdo ne-
byl zraněn.

Průzkumem místa havárie hasi-
či zjistili, že autobus v příkopu uvízl 
jedním zadním kolem. Hasiči proto 
autobus stabilizovali proti dalšímu 
pohybu. Přes Správu a údržbu silnic 
Zlín zajistili do místa sypač k  ošet-
ření zledovatělého úseku, aby bylo 
možné autobus bezpečně z  příko-
pu vyprostit. Společnost, které au-
tobus patří, k vyproštění vozu vysla-
la vyprošťovací automobil. S  jeho 
pomocí byl autobus z  příkopu vy-
tažen na cestu.

Poté se hasiči vrátili zpět na svou 
stanici.  

Nikola Synek

Zveme Vás na

5. FARNÍ BAZÁREK
(jaro–léto) DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, 

OBUVI A HRAČEK
který se uskuteční v sobotu 16. 3. 2019 od 14.00 do 17.00 hod.

ve velkém sále u kostela Sv. Rodiny v Luhačovicích.

Prodej bude probíhat formou samoprodeje s poplatkem 30 Kč za stůl.
Nutná rezervace stolu na tel. čísle: 737 979 170

nebo na e mailu: sedlarovak@atlas.cz

Těšíme se na Vás! 
Přijďte prodávat i nakupovat!

 

AKCE DDM

Čtvrtek 7. 3. od 18.15 do 19.30 
Free jumping
Od 18 let, maximální nosnost trampolíny 100 kg, 
přihlášky www.ddmluhacovice.cz do 5. 3. (50 Kč)

Sobota 16. 3. od 8.00 do 9.15 
Sobotní ranní jumping
Od 18 let, maximální nosnost trampolíny 100 kg, 
přihlášky www.ddmluhacovice.cz do 13. 3. (50 Kč)

Pátek 29. 3. knihovna
Noc s andersenem
Přihlášky do 22. 3. (30 Kč)

KLUB

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

KLUBÍK
Každé od pondělí do pátku od 9.00 do 11.00,
od 14.00 do 18.00
Členové zdarma, ostatní poplatek 30 Kč

Programy Klubíku

Úterý 5. 3. 10.00
Vývoj řeči, beseda

Úterý 19. 3. 10.00
Výtvarné tvoření 

V měsíci březnu také proběhnou: Dětské 
šibřinky Luhačovice 3. 3.

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, od 9.30 do 
11.30, vstup 20 Kč.

4. 3. Sváteční slovo / P. Martin Rumíšek
11. 3. Tradice a zvyky na jaře
18. 3. Domácí lékárna /  
 Beseda s PharmDr. Eva Valentová 
25. 3. izrael / Beseda s poutníky

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

PROgRAM SAS

Čtvrtek 7. 3. 15.00 Klubovna 
Historie vzniku SaS 

Čtvrtek 14. 3. 14.00 nádraží 
Vycházka ke starému dubu

Čtvrtek 21. 3. 14.00 
Návštěva domova seniorů

Pondělí 1. 4. 8.30 nádraží  
Slovácké divadlo / Les 

Čtvrtek 4. 4. 15.00 Klubovna

AKCE V KNIHOVNě

Úterý 5. 3. 17.00 

Mgr. Daniela Bohatá, lektorka a cestovatelka
Pyramidy Bosny a Hercegoviny
vstupné 20 Kč

-
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Koupím byt v Luhačovicích 1+1. 
Kontakt: 775 999 550

Hledám paní/pána na údržbu zahrady
v Luhačovicích v rozsahu 4 - 8 hodin
týdně na období od května do září

včetně. Cena za hodinu 110 – 130 Kč.

Kontakt: 731 925 399

Zimní příprava fotbalistů v plném proudu
V plném proudu je zimní přípra-

va luhačovických fotbalistů, která 
začala na přelomu ledna a  února. 
V  prvním týdnu absolvovali borci 
FK Luhačovice tři tréninkové jed-
noty i  úspěšný zápas s  Bohuni-
cemi. Následovaly další tréninky 
a  přípravná utkání a  ani letos ne-
chybí tradiční soustředění ve Štít-
né nad Vláří. 

„To se uskuteční o prvním břez-
novém víkendu,“ přiblížil trenér  
A-týmu FK Luhačovice Jan Jelínek. 
Jak dodal, zpočátku se v  přípravě 
tým zaměřil především na kondici. 
„Ale i na zábavu. Jsme amatéři, tak 
nás ta dřina musí bavit. Správné tý-
mové nastavení dokáže eliminovat 
některé nedostatky ve hře. Zatím 
se věnujeme hlavně fyzické přípra-
vě, herní věci budeme více řešit až 
na soustředění,“ vysvětlil Jelínek.

V zimní pauze tým zatím nedělal 
žádné změny v kádru, ale příchod 
případných posil trenér nevylou-
čil. „Vše je ještě otevřené. Jednáme 

o  možných posilách, ale až tak je 
nepotřebujeme, kádr máme do-
cela stabilizovaný,“ podotkl tre-
nér. A  tomuto kádru se také skvě-
le dařilo. 

Po podzimní části jsou Luhačo-
vice s  29 body na slibném 3. mís-
tě tabulky krajského přeboru, a to 
s  minimálním odstupem na ve-
doucí celek Brumova, který má 31 
bodů, a  druhé Skaštice (30 bodů). 
„Podzimní část se nám vydařila bo-
dově. Myslím, že ztráta 2 bodů na 
první místo je zanedbatelná. Pro-
blém vidím v  přístupu některých 
hráčů, v tom musíme přidat. Pokud 
se nám to podaří, jistě budeme ne-
příjemným soupeřem v boji o čelo 
tabulky,“ komentoval Jelínek.

A jaké jsou hlavní cíle jara?
„Cíl je stejný jako u  všech týmů 

v soutěži, každý chce přece vyhrát. 
My to nemáme jinak. Nejtěžší bude 
udržet stabilní sestavu, je to pro 
nás dlouhodobý problém. Praktic-
ky v každém zápase hrajeme v jiné 

sestavě, naše forma tak nemůže 
být optimální. Pokud se nám poda-
ří tohle, pak máme šanci na mety 
nejvyšší,“ dodal Jelínek. 

Uvidíme, jak to z  jara půjde lu-
hačovickým fotbalistům v  ostrých 
zápasech. První dvě přípravná 
utkání skončila zcela zrcadlovým 
výsledkem. Nejprve Luhačovičtí 
díky gólům M. Pavlíčka, O. Červen-
ky a Postavy porazili TJ Tatran Bo-
hunice 3:1. Ve druhém zápase však 
za Luhačovice skóroval pouze jed-
nou Postava, kdežto hostující Pře-
rov nasázel do luhačovické sítě tři 
góly, takže výsledek utkání dopadl 
poměrem 1:3. Další utkání skonči-
lo pro Luhačovice krásným výsled-
kem 10:0. Hrálo se však proti daleko 
slabšímu týmu TJ Odry. Ten ochot-
ně pomohl při výpadku původ-
ně domluveného soupeře FC Vik-
toria Otrokovice, který se potýkal 
s  velkou marodkou. „Výsledky zá-
pasů v  přípravě ale nejsou ani tak 
důležité, hlavní je to, jaký je herní 

projev a jaké je na hřišti plnění úko-
lů, které jsme si před zápasem ur-
čili. To zatím šlo dobře a  doufám, 
že to tak bude pokračovat,“ pozna-
menal Jelínek 19. února. Tedy ješ-
tě před týmovým soustředěním 
a  některými dalšími přípravnými 
zápasy. To měli luhačovičtí fotba-
listé před sebou ještě v  plánu tři 
další utkání proti zajímavým sou-
peřům.  „V rámci přípravy jsou za-
řazena také utkání se Slavičínem, 
Novou Vsí a generálka na start jar-
ní části proti slovenskému týmu TJ 
Nafta Gbely,“ doplnil Jelínek.

Uvidíme, jak se povede v  dal-
ších přípravných zápasech, ale 
především, jak se pak bude da-
řit při ostrých střetnutích krajské-
ho přeboru. A-tým FK Luhačovice 
zahájí jarní část krajského přebo-
ru 23. března venkovním utkáním 
na hřišti vedoucího Brumova, prv-
ní domácí střetnutí čeká hráče lá-
zeňského města 30. 3. proti Juřince. 

Nikola Synek
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Zrychlili jsme 
pevný internet 
pro 1,5 milionu 
domácností

Věrnostníslevy

Ověřte si dostupnost online na www.avonet.cz nebo volejte 575 575 820

Vaši sousedé už surfují rychlostí až 250 Mb/s

Chtějte i vy DSL internet a TVpřes pevnou linku 

se saunovými ceremoniály
vždy v pátek otevřeno do 23.00 hodin

NOČNÍ WELLNESS

Cena vstupu: 500 Kč / 2 hodiny
                           600 Kč / 3 hodiny

Ke vstupu od 20.00 hodin je pro Vás připravena sklenka sektu.

Wellness centrum v hotelu Alexandria je přístupné dospělým a dětem od 12 let.
tel.: 577 682 700, e-mail: alexandriawellness@lazneluhacovice.cz

www.HotelAlexandria.cz
Masarykova 567, 763 26 Luhačovice


