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Luhačovice otevřou sportoviště u místní ZŠ pro veřejnost
Děti z  Luhačovic, ale třeba i  ty, 

které jsou v lázeňském městě na po-
bytu, mohou nově využívat moder-
ní hřiště u ZŠ Luhačovice. Zasporto-
vat si sem mohou přijít samozřejmě 
i dospělí. Jde o další z kroků, kterým 
se město snaží rozšiřovat možnos-
ti pro aktivní trávení volného času, 
ať už pro místní, nebo návštěvníky.

„Hřiště bude pro veřejnost ote-
vřeno o  prázdninách denně od 9 
do 20 hodin, během školního roku 
pak ve všední dny samozřejmě až 
po vyučování, a to od 15 do 18 ho-
din a  počítá se i  s  otevřením o  ví-
kendu. Snažíme se tak zajistit lepší 

občanskou vybavenost a  vyhovět 
přání občanů, kteří se na vedení 
města v této věci už dlouho obrace-
li. Věřím proto, že tento krok všichni 
uvítají,“ nastínil starosta města Ma-
rian Ležák.

Po dohodě s ředitelem školy, kte-
rou město zřizuje, tak bude hřiště 
fungovat od 9. července v  novém 
režimu. „Jeho součástí je také urče-
ní 7 osob z  řad dospělých, kteří se 
ochotně angažovali a budou podle 
dohody pomáhat správci hřiště. Ze-
jména půjde o dohled na otevírání 
a uzavírání sportoviště. Začíná také 
platit provozní řád, který určuje, jak 

se na hřišti mají lidé chovat, co do 
jeho areálu patří a co je tam zakázá-
no,“ dodal Ležák.

Starosta přitom věří, že sporto-
viště bude veřejnost využívat svě-
domitě. „Očekávám odpovědný 
přístup občanů, kterým se tímto 
snažíme vyjít vstříc. Jistě si dospělí 
i děti uvědomují, že hřiště bylo zbu-
dováno za vynaložení nemalých fi-
nančních prostředků a jeho otevře-
ní pro sport mimo školní vyučování 
je možné jen za předpokladu, že se 
nastavená pravidla budou respek-
tovat,“ uzavřel starosta.

Nikola Synek
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Zvuková mapa Luhačovic: Historické 
osobnosti promlouvají hlasy známých 
umělců

Unikátní zážitkový audioprůvod-
ce městem nazvaný Zvuková mapa 
Luhačovic byl slavnostně spuštěn při 
festivalu Luhovaný Vincent 27.  červ-
na. Za zásadní finanční podpory měs-
ta vznikl jedinečný soubor 50 kratič-
kých rozhlasových her. Tyto spoty 
jsou určeny pro poslech na konkrét-
ních místech během příjemné pro-
cházky Luhačovicemi. Díky uni-
kátnímu projektu Zvuková mapa 
Luhačovic se tak po lázeňském městě 
lze projít za doprovodu Leoše Janáč-
ka, doktora Veselého nebo šlechticů 
z  rodu Serényiů. Své hlasy slavným 
osobnostem v  jedinečném bedek-
ru propůjčil například Arnošt Gold-
flam (v roli Janáčka), ale také Valérie 
Zawadská, Igor Bareš, Hana Maciu-
chová a řada dalších známých uměl-
ců. Příprava tohoto zvukového be-
dekru, který ve formátu autorských 
rozhlasových her vykresluje Luha-
čovice prostřednictvím krátkých pří-
běhů na pěti tematických okruzích, 
trvala dva roky a  vymyslel a  připra-
vil ji spolek Luhovaný Vincent, který 

pořádá stejnojmenný festival. Tema-
tické okruhy jsou věnovány skladateli 
Janáčkovi, architektu Jurkovičovi, lá-
zeňství, šlechtickému rodu Serényiů 
a  vodě, především samozřejmě mi-
nerálním pramenům. 

Zvuková mapa funguje snadno. 
Z internetové stránky www.zvukova-
mapaluhacovic.cz si lze bezplatně do 
chytrého mobilu s internetovým při-
pojením stáhnout mapu i  s  jednot-
livými audiosoubory. Pokud člověk 
chytrý telefon takto nepoužívá, lze si 
v informačním centru či muzeu zvu-
kový přehrávač půjčit už s nainstalo-
vanými zvukovými soubory a k tomu 
lidé dostanou tištěnou mapu posle-
chových míst. Oboje je zdarma, ale 
za přehrávač se skládá vratná zálo-
ha 500 Kč. Jednotlivá místa, pro kte-
rá je konkrétní audioukázka určena, 
jsou označena přímo v lokalitě tabul-
kou na sloupu veřejného osvětlení. 
Projekt kromě města podpořila také 
řada místních firem a dalších podpo-
rovatelů. 

Nikola Synek

UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Janáčkův festival tentokrát zahájila opera od Bedřicha Smetany
Osmadvacátý ročník hudebního 

festivalu Janáček a Luhačovice roze-
zněl lázeňské město ve dnech 15.– 19. 
července a  i  tentokrát renomova-
ná akce nabídla vynikající program. 
Hned v úvodní den festivalu byla při-
pravena opravdová lahůdka v podo-
bě opery Prodaná nevěsta sehrané 
pod širým nebem na Lázeňském ná-
městí. Zatímco v minulých letech se 
tu podobně inscenovaly Janáčkovy 
opery Její pastorkyňa a Příhody lišky 
Bystroušky, letos se organizátoři roz-
hodli pro operu Smetanovu. Opět 
ovšem ve vynikajícím podání operní-
ho souboru Slezského divadla, které 
vloni v režii Lubora Cukra nastudova-
lo hudebně zcela původní verzi Pro-
dané nevěsty (z roku 1866, opera byla 
později vícekrát upravována). Nové 
nastudování mělo premiéru vloni na 
podzim u příležitosti oslav 100 let od 
vzniku ČSR. Tak i v Luhačovicích na je-
višti se v rámci opery mihnul i před-
stavitel T. G. Masaryka a  dirigent 
Vojtěch Spurný v  úvodu předsta-
vení přijel k  pódiu u  luhačovické-
ho Společenského domu kočárem 

namaskován do podoby samotné-
ho Bedřicha Smetany. Na Janáčkově 
festivalu bylo dílo tohoto skladatele 
představeno z několika důvodů. Jed-
nak má letos 195. výročí narození, ale 
vzpomínáme také 110 let od posta-
vení nádherného secesního hotelu, 
který byl pojmenován na jeho počest 
Dům Bedřicha Smetany. Před 110 lety 
navíc byl uspořádán první hudební 

Smetanův festival v režii Marie Calmy 
Veselé, která je neodmyslitelně spoje-
na s Luhačovicemi. 

Nejeden hudební program 28. roč-
níku festivalu byl ale samozřejmě vě-
nován právě Janáčkovi. Zazněly 
ovšem i tóny z pera dalších světových 
velikánů hudby. 

Na festivalu Janáček a  Luhačovi-
ce se letos mimo souboru Slezského 

divadla a jeho krásné opery předsta-
vili mnozí další interpreti, ať už só-
listé, či hudební uskupení. Zahrála 
například skvělá houslistka Julie Svě-
cená s  komorním orchestrem Virtu-
osi Pragenses, v programu akce bylo 
i vystoupení špičkové slovenské flét-
nistky Simony Pingitzer se Sukovým 
komorním orchestrem. Lidé se moh-
li těšit také na koncert unikátního vi-
oloncellového kvarteta Prague Cel-
lo Quartet, na světovou cembalistku 
Barbaru Mariu Willi, flétnistku Micha-
elu Koudelkovou nebo na  Slovenský 
komorní orchestr Bohdana Warchala. 
V řadě doprovodných programů bylo 
také odhalení lavičky věnované spi-
sovateli Františku Kožíkovi. Jeho vý-
znamné výročí si rovněž letos připo-
mínáme, narodil se totiž před 110 lety 
v nedalekém Uherském Brodě. K Lu-
hačovicím, v nichž prožil více jak dvě 
desítky pobytů a kterým věnoval dvě 
knihy, Po zarostlém chodníčku (život 
Leoše Janáčka) a Kouzelník z vily pod 
lipami (život MUDr. Františka Veselé-
ho), měl srdečný vztah. 

Nikola Synek

Oznámení
Prosíme občany a návštěvníky Luhačovic – respektujte v zájmu 

vlastní bezpečnosti omezení související s probíhající rekonstrukcí 
křižovatky v ul. Družstevní.

Dodržujte zákaz průchodu stavbou a využívejte označené ná-
hradní komunikace a koridory pro pěší dle aktuálního místa sta-
vebních prací. 

Děkujeme! 

Luhačovická pouť – město si připomenulo 
výročí posvěcení kostela

V neděli 14. července se konala Lu-
hačovická pouť, která připomenula 
22 let od posvěcení kostela svaté Ro-
diny.

Výročí připomenula slavnostní 
mše v  tomto svatostánku, při pou-
ti ale v lázeňském městě už tradičně 

nechyběl ani jarmark a  kolotoče. Na 
pouť zvala ještě před mší také decho-
vá hudba Zálesanka, která projížděla 
různými částmi města na historickém 
hasičském voze. Zálesanka jako vždy 
hrála i při mši a před kostelem. 

Nikola Synek
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zprÁVY z raDNIcE

Zprávy z 11. schůze Rady města Luhačovice konané 10. 6. 2019
RML vzala na vědomí:
•	 účetní závěrku města Luhačovice 

k rozvahovému dni 31. 12. 2018; 
•	 závěrečný účet města Luhačovice 

za rok 2018.

RML schválila:
•	 poskytnutí finančního daru ob-

čanskému sdružení Kunovjan, z. s., 
Kunovice ve výši 10 000 Kč na po-
řádání mezinárodního dětského 
folklorního festivalu Kunovské léto 
v roce 2019;

•	 převod nájemní smlouvy na uží-
vání nebytových prostor o  výmě-
ře 48,13 m2 v objektu zdravotního 

střediska č. p. 315, ul. Masarykova 
v Luhačovicích uzavřené 2. 12. 2002 
s MUDr. S. P. na právnickou osobu 
Lékárna Palma Luhačovice, s. r. o.;

•	 zveřejnění záměru města prodat 
část pozemku parc. č. 2429/1 o vý-
měře cca 60 m2 v  k. ú. Luhačovi-
ce, na kterém se nachází železnič-
ní přejezd; 

•	 vypsání podlimitní veřejné zakázky 
a  zakázky malého rozsahu na akci 
„Digitální povodňový plán města 
a ORP Luhačovice a VIS“;

•	 vypsání výběrového řízení na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 
„Luhačovice – nákup dopravního 

automobilu pro Jednotku sbo-
ru dobrovolných hasičů Polichno“ 
a zaslání výzvy na podání nabídky 
firmám; 

•	 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
akci „Úpravy okolí MěDK Elektra 
v  Luhačovicích“ uzavíraný mezi 
městem Luhačovice a COLAS CZ, a. 
s., Praha 9, a pověřila starostu měs-
ta Ing. Mariana Ležáka podpisem 
dodatku; 

•	 přesun DDM Luhačovice, příspěvko-
vé organizace, z budovy zámku (Ma-
sarykova 76, Luhačovice) do budovy 
ZŠ (Školní 811, Luhačovice), po reali-
zaci nutných úprav vnitřních prostor; 

•	 změnu provozní doby Městské 
knihovny Luhačovice v období let-
ních prázdnin;

•	 účast Ing. Mariana Ležáka 
a Mgr. Dalibora Lišky na akci part-
nerského města Topoľčany – Euro-
camp v termínu 21.–24. 6. 2019.

RML rozhodla:
•	 o zrušení výběrového řízení na ve-

řejnou zakázku malého rozsahu 
„Luhačovice – nákup dopravní-
ho automobilu pro jednotku sbo-
ru dobrovolných hasičů Polichno“ 
s odůvodněním, že nebyla podána 
žádná nabídka.

Zprávy z 12. schůze Rady města Luhačovice konané 24. 6. 2019
RML schválila
•	 rozpočtovou změnu č. 2 a navýše-

ní neinvestičního příspěvku MěDK 
Elektra Luhačovice, příspěvkové or-
ganizace, o 55 000 Kč;

•	 poskytnutí finančního daru ve výši 
10 000 Kč Charitě Luhačovice na 
uspořádání akce při příležitosti 
15. výročí jejího vzniku;

•	 poskytnutí finančního daru ve výši 
5 000 Kč do veřejné sbírky pořáda-
né městem Kyjov za účelem pomo-
ci rodině místostarosty obce Dra-
žůvky;

•	 přijetí finančních a  věcných darů 
příspěvkovou organizací DDM Lu-
hačovice;

•	 uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o  budoucí smlouvě o  zřízení slu-
žebnosti inženýrské sítě ze dne 3. 1. 
2017, jehož předmětem bude dopl-
nění pozemku parc. č. 2468/3 v k. ú. 
Luhačovice z důvodu změny trasy;

•	 zveřejnění záměru města nabýt 
do vlastnictví města část pozemku 
parc. č. 2525/1 k. ú. Luhačovice o vý-
měře cca 500 m2;

•	 zveřejnění záměru města nabýt do 
vlastnictví města objekt stavby na 

pozemku st. pl. 1078 v  k. ú. Luha-
čovice;

•	 zřízení věcného břemene na po-
zemcích parc. č. 2486/1, 2845, 
2460/2, 1033/12, 1033/14, 1211/5 
v  katastrálním území Luhačovice 
v  majetku města pro umístění za-
řízení distribuční soustavy reali-
zované pod názvem „Luhačovice, 
Hrazanská, Město, přel. NN“ ve pro-
spěch firmy E.ON Distribuce, a. s., 
České Budějovice, za jednorázovou 
úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH;.

•	 vypsání veřejných zakázek malého 
rozsahu na akci „Volnočasový spot 
Luhačovice“ (vybudování skatepar-
ku u  autobusové zastávky ul. Za-
hradní čtvrť);

•	 výpověď nájemní smlouvy ze dne 
19. 10. 2004 uzavřené s F. D. na uží-
vání části pozemku parc. č. 312/12 
o výměře 200 m2 ke dni 31. 12. 2019;

•	 výpověď nájemní smlouvy ze dne 
25. 10. 2004 uzavřené s F. R. na uží-
vání části pozemku parc. č. 312/12 
o výměře 225 m2 ke dni 31. 12. 2019;

•	 výpověď nájemní smlouvy ze dne 
14. 8. 2013 uzavřené s J. G. na uží-
vání části pozemku parc. č. 312/12 
o výměře 130 m2 ke dni 31. 12. 2019;

•	 výpověď nájemní smlouvy ze dne 
24. 8. 2015 uzavřené s P. D. na uží-
vání části pozemku parc. č. 312/16 
o  výměře 50 m2 a  části pozemku 
parc. č. 312/1 o výměře 220 m2 ke 
dni 31. 12. 2019;

•	 výpověď nájemní smlouvy ze dne 
29. 3. 2016 uzavřené s V. Ď. na uží-
vání části pozemku parc. č. 312/16 
o výměře 200 m2 ke dni 31. 12. 2019;

•	 uzavření smlouvy na pojištění ma-
jetku a  odpovědnosti pro město 
a příspěvkové organizace se společ-
ností Kooperativa pojišťovna, a. s., 
Vienna Insurance Group;

•	 uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem pozemku parc. č. 2468/1 
v k. ú. Luhačovice o výměře 196 m2 
v majetku Povodí Moravy, s. p.,  na 
dobu určitou po dobu výstavby 
„Havárie lávky pro pěší přes Luha-
čovický potok u obchodního domu 
Albert“ a  do následného majetko-
právního vypořádání, tj. zřízení věc-
ného břemene za cenu 2 587 Kč/
rok; 

•	 zřízení věcného břemene ve pro-
spěch města na pozemku parc. č. 
2468/1 k. ú. Luhačovice v  majet-
ku Povodí Moravy, s. p., Brno, pro 

umístění stavby „Havárie lávky pro 
pěší přes Luhačovický potok u ob-
chodního domu Albert“;

•	 zveřejnění záměru města prona-
jmout část pozemku parc. č. 757/6 
v k. ú. Luhačovice o výměře cca 260 
m2 za účelem parkování vozidel.

RML neschválila
•	 zveřejnění záměru města prodat 

část pozemku parc. č. 2486/3 o vý-
měře cca 178 m2 v k. ú. Luhačovice;

•	 zveřejnění záměru města prona-
jmout část pozemku parc. č. 687/3 
v  k. ú. Luhačovice o  výměře cca 
8 m2 za účelem parkování vozidla.

RML jmenovala:
•	 komisi pro veřejné zakázky na akci 

„Digitální povodňový plán města 
a ORP Luhačovice a VIS“ ve slože-
ní: členové: Ing. Magdalena Blaho-
vá, Ing. Jiří Šůstek, Robert Kolařík, 
náhradníci: Ing. Petr Záhorovský, 
Ing. Marian Ležák, Mgr. Dalibor Liš-
ka. 

RML rozhodla:
•	 o vyplacení pololetních odměn ře-

ditelům příspěvkových organizací 
a ředitelce městské knihovny.

Zprávy z 5. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice, které se konalo 20. 6. 2019
ZML vydalo:
•	 obecně závaznou vyhlášku města 

Luhačovice č. 2/2019 o regulaci pro-
vozování hazardních her. 

ZML schválilo:
•	 účetní závěrku města Luhačovice 

k rozvahovému dni 31. 12. 2018. Vý-
sledek hospodaření za rok 2018 ve 
výši 12 535 517,89 Kč, zjištěný dle 
platných právních předpisů v  ob-
lasti účetnictví, převést do nerozdě-
leného zisku minulých účetních ob-
dobí;

•	 celoroční hospodaření města Luha-
čovice a závěrečný účet města Luha-
čovice za rok 2018, a to bez výhrad;

•	 použití rezervního fondu Základní 
školy Luhačovice, příspěvkové or-
ganizace, ve výši 222 606 Kč k dofi-
nancování vybavení nových učeben 
(dotační akce na roky 2017–2019);

•	 směnu pozemku v  majetku měs-
ta parc. č. 396/18 v k. ú. Luhačovi-
ce o výměře 61 m2 za část pozem-
ku parc. č. 313/19 o  výměře 9 m2 
v k. ú. Luhačovice za podmínky do-
platku ceny za rozdíl ve výměrách 
směňovaných pozemků ve výši 
800 Kč/m2 a úhrady nákladů spo-
jených s převodem rovným dílem;

•	 prodej části pozemku parc. č. 
1667/10 o  výměře do cca 22 m2 
v  k. ú. Luhačovice pro umístění 
nové kioskové trafostanice firmě 
E.ON Distribuce, a. s., České Budě-
jovice, za cenu 800 Kč/m2;

•	 prodej části pozemku parc. č. 
2440/2 v k. ú. Luhačovice o výmě-
ře 39 m2 za cenu 800 Kč/m2 a úhra-
du nákladů spojených s  převo-
dem;

•	 prodej části pozemku parc. č. 2003 
v k. ú. Kladná Žilín o výměře 61 m2 

za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákla-
dů spojených s převodem;

•	 prodej části pozemku parc. č. 1974/4 
v k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 210 
m2 za cenu 100 Kč/m2 a úhradu ná-
kladů spojených s převodem;

•	 likvidaci majetku města dle před-
ložených návrhů likvidační a  škod-
ní komise a uložilo vedoucím orga-
nizací provést likvidaci vyřazeného 
majetku;

•	 podání žádosti o dotaci poskytova-
né generálním ředitelstvím Hasič-
ského záchranného sboru České re-
publiky v  rámci programu Dotace 
pro jednotky SDH obcí na projekt 
„Jednotka SDH Kladná Žilín – do-
pravní automobil“ a  dofinancování 
projektu z rozpočtu města Luhačo-
vice v roce 2020;

•	 nabýt do vlastnictví koupí část po-
zemku parc. č. 585 k. ú. Polichno 

o  výměře 425 m2 za cenu 70 Kč/
m2 a zbývající část pozemku parc. 
č. 585 k. ú. Polichno o  výměře 
6 318 m2 za cenu 10 Kč/m2 a úhra-
du nákladů spojených s  převo-
dem; 

•	 členství ve spolku Partnerství pro 
městskou mobilitu, z. s.

ZML neschválilo:
•	 prodej pozemku parc. č. 1248/2 

v k. ú. Luhačovice o výměře 96 m2.

ZML uložilo:
•	 MěDK Elektra Luhačovice, příspěv-

kové organizaci, odvod finančních 
prostředků ve výši 1 506 555,78 Kč 
z  investičního fondu organizace 
do rozpočtu města. Finanční pro-
středky budou v  rámci rozpočtu 
města použity na investiční akci 
„Rekonstrukce prostoru před vstu-
pem do MěDK Elektra Luhačovice“.
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„Nejdůležitější pro Luhačovice je, aby se občané více angažovali,“ míní radní a úspěšný 
hoteliér Marek Nesázal 

S  hoteliérem a  radním 
Mgr.  Markem Nesázalem jsme 
tento rozhovor vedli 10. čer-
vence v  příjemném prostře-
dí terasy prvorepublikového 
funkcionalistického skvostu – 
luhačovického hotelu Radun. 
Kromě zajímavého vyprávění 
spolumajitele podniku mě tak 
čekal vynikající dezert crème 
brûlée a  ledová káva i  ukázko-
vě ochotná obsluha s  bílými ru-
kavičkami na rukou. Marek Ne-
sázal spolu s  manželkou Janou 
původní prvorepublikový pen-
zion zachránili po letech chátrá-
ní a  vdechli mu znovu život no-
blesního hotelového podniku 
s  jedinečnou atmosférou. Letos 
je to 10 let, co obnovený Radun 
funguje. Tedy výročí, že?

Je to tak, já jsem si to plně uvě-
domil již vloni, když bylo 100 let od 
vzniku republiky a  taky 90 let Ra-
dunu, protože je postaven roku 
1928. A  letos máme 10. výročí ob-
novení Radunu a zase se to setká-
vá s  jiným významným výročím, 
protože letos slavíme 30 let od ob-
novení demokracie u nás. Takže to 
zase krásně koresponduje.

Rekonstrukce Radunu určitě 
nebyla jednoduchá, co bylo na 
ní nejtěžší?

Nejhorší bylo, že budova dlou-
hodobě chátrala. Po znárodně-
ní r.  1948 dostal objekt úplně jiný 
obsah. Z  prvorepublikového no-
blesního penzionu se stala dětská 
léčebna bez údržby a  jakýchkoli 
investic. Funkcionalistická budo-
va nebyla brána jako památka, tak-
že se divoce dispozičně přetvářela, 
bez úvahy se měnila okna a  dal-
ší věci, dlouhodobě se vybydlova-
la a nakonec byla několik let mimo 
provoz. Za to, jak Radun vypadá 
dnes, vděčíme architektu Davidovi 
Maliňákovi, který rekonstrukci cit-
livě navrhnul a po celou dobu nám 
byl velmi ku pomoci.

Dům přitom při zbudová-
ní jednoznačně předběhl svou 
dobu…

Architektura je to opravdu nad-
časová, v  době postavení Radu-
nu se jednalo o  dost odvážný po-
čin. Jednak architekta Bohuslava 
Fuchse, ale ještě větší odvaha byla 
ze strany skupiny stavebníků, kte-
ří Bohuslava Fuchse oslovili a  ar-
chitekturu bílého funkcionalismu 
v Luhačovicích prosadili. Mezi nimi 
byl místní pan řídící učitel Martiník.

V  té době tu v  Luhačovicích 
povolit tak moderní stavby asi 
nebylo samozřejmé ani z hledis-
ka tehdejších úřadů, ne?

To byla asi dost shoda šťastných 
okolností. Když se tehdy postavi-
la funkcionalistická Bílá čtvrť (kam 
Radun patří), tak ty reakce místních 
nebyly příliš nadšené. Ale město se 
tehdy úžasně rozvíjelo a  bylo to 
zřejmě krásné období. A  to jsme 

právě i my zpětně objevili při hle-
dání materiálů k obnovení Radunu, 
že ta doba 20. a  30. let byla velmi 
inspirativní. Lidé byli po vzniku re-
publiky nadšení, důkazem toho je 
právě i pan učitel Martiník. Kromě 
toho, že učil, tak provozoval Radun, 
tehdejší penzion, i když z dnešního 
pohledu bychom ho také nazvali 
hotel, protože měl restauraci, ma-
sáže, dnes bychom řekli wellness 
služby. Pan Martiník byl po všech 
stránkách aktivní, hrál na klavír, 
zpíval ve sboru, cvičil s hosty na te-
rase, pracoval pro město.

Co nejvíc komplikovalo udělat 
znovu z Radunu noblesní hotel?

Technický stav objektu byl trist-
ní, to byla hlavní věc. Šli jsme do 
toho možná s určitým naivním po-
hledem, s  úvěrem, ale nechybě-
lo nám právě ono prvorepubliko-
vé nadšení. 

Na kolik vás tehdy vyšla ob-
nova?

Včetně koupě nemovitosti na 
nějakých 40 milionů. Původní pro-
počty, jak to bývá, se samozřejmě 
násobily. Jsme sice stále ještě za-
dlužení a  ještě dlouho budeme, 
ale po 10 letech se ukazuje, že je 
to z  ekonomického hlediska živo-
taschopný projekt, že nepotřebu-
jeme další zdroje odjinud. 

Přitom kapacitně není Radun 
opravdu velké zařízení, máte 30 
lůžek. Jak uspět dnes s koncep-
tem takovéhoto menšího hote-
lu?

My se nazýváme boutique ho-
tel, což je přesně ten typ menší-
ho stylového hotelu, který je svým 
způsobem unikátní, např. architek-
tonicky, historií a  především služ-
bami. Na jednu stranu je menší 
kapacita nevýhoda, protože samo-
zřejmě nemůžeme mít takové pří-
jmové možnosti, ale my v tom hle-
dáme pozitiva. Že máme blízko 
k  hostům, že tu my se ženou jako 
majitelé sami pracujeme, že zná-
me své hosty i  provoz po všech 

stránkách. Tento rodinný přístup 
host ocení.

V čem se to ještě odráží?
My takto přistupujeme i ke svým 

18 zaměstnancům, procesy si sami 
řídíme a nastavujeme je tak, jak je 
cítíme a jak si myslíme, že by oprav-
du měly být.   

Po kvalitních zaměstnancích 
je poptávka také v gastronomii. 
Je z tohoto pohledu dnes výho-
dou být menší, ale prestižní ho-
telové zařízení?

Ano, ve vztahu k zaměstnancům 
máme možnost být velmi individu-
ální a uplatnit lidský přístup i k je-
jich potřebám. Personál bereme 
velmi osobně, vnímáme i jejich mi-
mopracovní starosti, snažíme se je 
dobře platit. To vše oni též ocení. 
Vracejí nám to kvalitou své práce 
a ve finále to ocení hosté. Ve služ-
bách krásná budova ani technika 
nikdy nenahradí lidský činitel. Po-
kud by chodil číšník do práce ne-
rad, host to pozná.

Radun patří k  nejlepším ho-
telům v Luhačovicích už jen po-
čtem čtyř hvězdiček. Ale k hote-
liérství jste se Vy dostal z jiného 
oboru. Původně jste právník, že?

Vystudoval jsem práva na Uni-
verzitě Karlově a  až shoda život-
ních okolností mne přivedla, dnes 
už mohu říci, na to správné mís-
to. V Radunu jsem se opravdu na-
šel. Hoteliérská profese mi sedí, 
tak jako koncept prvorepublikové-
ho hotelu. A stejně, jako kdysi pan 
Martiník s  paní Martiníkovou, tak 
i my s manželkou zde podobně pů-
sobíme. 

Úspěšnost Radunu si jistě ne-
lze představit bez vynikající 
gastronomie?

Zážitkovou gastronomií jsme 
asi nejznámější a  právě za naší 
kuchyní se k  nám sjíždějí hos-
té z  celé republiky. Za pár let, co 
fungujeme, jsme nasbírali celou 
řadu ocenění i  skvělých recenzí. 
Ale není to jen o  gastronomii. Je 

to o  spoustě nenápadných drob-
ností, které v  součtu jsou důleži-
té. Ať už je to čistota design in-
teriéru, který působí skvěle, ale 
v  konečném důsledku jsme opět 
u personálu, který je nejdůležitěj-
ší. Jedním z důvodů, proč je naše 
gastronomie tak úspěšná, je, že 
kuchyně pokrmy připravuje ra-
dostně, s tvořivou energií, kucha-
ři mají příležitost uplatnit svůj ta-
lent a nápady tak jako všichni naši 
zaměstnanci.

Řadu let děláte u  příležitos-
ti sv. Martina gastronomickou 
akci „Luhačovická husa“ s  vy-
nikajícími pečínkami, degusta-
cí mladých vín a  kulturním pro-
gramem.

Od začátku jsme si se ženou vy-
snili, že bychom v Radunu pořádali 
kulturní akce, více méně komorní, 
vzhledem k  prostoru. Vybudova-
li jsme i  terasu, která k  nim může 
také sloužit a  nabízí větší kapaci-
tu. Radun se na komorní akce pro 
fajnšmekry atmosférou přímo na-
bízí.

Dlouhodobě spolupracuje-
te na kulturních programech 
i  s  hercem Jaroslavem Duškem. 
Kvůli obrovskému zájmu o  jeho 
vystoupení ale nestačila ani te-
rasa hotelu, a tak jeho program 
poslední léta pořádáte v  MěDK 
Elektra, kde bude opět v září. Ta 
spolupráce je opravdu letitá, že?

Už si ani nevzpomenu, jak jsme 
se s Jardou Duškem seznámili, svět 
je malý a všichni jsme vlastně nějak 
duchovně propojeni. Já si myslím, 
že to není náhoda, že si Jarda Ra-
dun oblíbil a  že jsme se seznámili 
i s  jeho ženou. Už jsme tu uspořá-
dali nejen představení Čtyři doho-
dy, Pátou dohodu, ale byla to i řada 
komorních záležitostí přímo v  Ra-
dunu, ať už s ním, nebo jeho ženou 
Ivetou. Ale umělců k nám jezdí da-
leko více, tak jako to v Radunu bylo 
běžné za první republiky.

Hovořili jsme o Duškovi, jehož 
představení jsou hodně o  du-
chovnu a filozofických otázkách 
a  pohledu na svět. V  Radunu 
máte, tuším, hodně blízko k vý-
chodní filozofii a Tibetu, že?

Je pravda, že hned první rok pro-
vozu jsme tu vyvěšovali tibetskou 
vlajku a  máme pár vzácných přá-
tel – Tibeťanů, motivem nám teh-
dy bylo spíše porušování lidských 
práv a okupace Tibetu Čínou, tedy 
princip okupace jedné země vel-
mocí. Co se týče filozofií, jsme pře-
svědčeni, že původní podstata 
všech náboženství je stejná, budu-
jící lidské etické a  morální hodno-
ty. My se ženou studujeme praktic-
ky všechna náboženství a filozofie.

Kdo další třeba teď do Radu-
nu zavítal?

Teď při festivalu Luhovaný Vin-
cent u  nás pobývali třeba mladí 
herci Jan Cina a  Petr Vančura, teď 
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když spolu mluvíme, je na pobytu 
Klára Melíšková, byl u nás třeba Bo-
lek Polívka. Ale my v  Radunu zná-
mé osobnosti spíše ukrýváme, aby 
si odpočinuly od ruchu a  přílišné 
pozornosti světa.

Už zmíněné akce v  Radunu 
nejsou zdaleka jediné, měli jste 
tu i koncert Světlany Nálepkové, 
výstavu věnovanou architektu 
Bohuslavu Fuchsovi a  řadu dal-
ších. Co ještě kromě Duškových 
vystoupení teď připravujete?  

Chceme přirozeně rozvíjet přá-
telství, která s různými osobnostmi 
máme, plánujeme něco s Lukášem 
Hejlíkem, který tu už měl autorská 
čtení a jeho Listování. Momentálně 
něco vymýšlím s etnologem a ces-
tovatelem Mnislavem Zeleným 
Atapanou. Všechny ty věci opět za-
padají do toho komorního koncep-
tu Radunu. Tradiční Luhačovická 
husa nebude samozřejmě na pod-
zim také chybět, čeká nás už 6. roč-
ník. Jsem rád, že akce zaujala i míst-
ní, nejen naše hosty. 

Mnozí z  hostů se do Radunu 
stále rádi vracejí, že?

Máte pravdu, jejich procento 
roste čím dál více. A je to fajn, oni 
už jedou do známého prostředí a je 
velmi příjemné setkávat se znovu. 
Samozřejmě je to ale i náš závazek 
udržet pro ně kvalitu služeb, stále 
něco vylepšovat. Ovšem je to i dů-
kaz, že máme úroveň, kterou lidé 
ocení, za kterou se vracejí.

Určitě je pro hotel nespornou 
výhodou, že v  přímém soused-
ství je městská plovárna. U  po-
bytových balíčků také nabízíte 
automaticky vstupenky do ba-
zénu…

Je to úžasné a obnovila se tak pr-
vorepubliková tradice, protože pů-
vodní venkovní plovárna tu také 
byla propojena se všemi penziony 
v Bílé čtvrti, které měly přímý vstup 
přes speciální branku. Dnes to fun-
guje podobně, naši hosté mohou 
jít také v  županu z  hotelu do plo-
várny. Tím, že fungujeme celoroč-
ně, hosté to velmi využívají a  pro 
plovárnu je to rozhodně také ne-
zanedbatelný přínos návštěvní-
ků. Navíc nová plovárna je krásně 
architektonicky začleněna k  Bílé 
čtvrti, což také všichni oceňují. 

Je období hlavní turistické se-
zony. Hoteliéři ale asi jezdí na 
dovolenou úplně jindy, že? 

No, my přes léto samozřejmě ne-
jezdíme (smích), ale personál v létě 
normálně na dovolenou pouštíme. 

Když je pak čas na Vaši dovo-
lenou, kam míříváte? Do Tibetu, 
o který se zajímáte? 

Tam se zatím dostala jen moje 
žena, a to poprvé až vloni. Já dou-
fám, že mi to klapne letos. I  když 
jsme Tibet různě na dálku podpo-
rovali a spousta Tibeťanů byla tady 
u nás, zatím se mi to nepovedlo. Ale 
my stejně rádi relaxujeme v Česku. 
Stačí vzít psy a vyjít s nimi ven, klid-
ně tady na Klobucko, na Malenisko, 
nemusí to být daleko a člověk je na-
jednou v jiném světě.

Měli jste v Radunu i doktorku 
z Tibetu zaměřenou na jejich tra-
diční medicínu, že?

Byla u nás už asi sedmkrát, jsou 
to pravidelné návštěvy. Žije v Dán-
sku, kde má institut tibetské medi-
cíny, tak to pro ni sem není až tak 
daleko. Svoji cestu do střední Ev-
ropy má obvykle spojenou s  ná-
vštěvou Prahy, Vídně a  Luhačovic. 
Měli jsme tu ale i  jiné lékaře, kte-
ří žijí v Indii poblíž Tibetu, který je 
bohužel kvůli okupaci nesvobod-
ný. Tibetská medicína je určitě pro 
hosty velké obohacení, protože je 
to starodávná věda a jsem přesvěd-
čen, že propojení poznatků západ-
ní a východní civilizace je velmi pří-
nosné. 

Nejenže v  hotelu organizuje-
te kulturu, sám zpíváte dokon-
ce ve sboru!

Ke sborovému zpěvu mě přived-
la moje žena, již léta zpíváme ve 
slavičínském smíšeném sboru Can-
tare, já zpívám tenor. Ale má žena 
je aktivní ještě v dalším sboru Can-
ticum Camerale ve Zlíně, kde se vě-
nují barokní hudbě. Má ráda tuto 
starou muziku, je v  tomto taková 
sofistikovanější.

Kde jste naposled veřejně zpí-
val se sborem? A  bylo to někdy 
i v Luhačovicích?

Pravidelně jsou to vánoční kon-
certy, vloni na podzim ve Slavičíně 
byl úžasný koncert k výročí repub-
liky. Teď je Cantare na zájezdu v Itá-
lii, kam já kvůli práci nemohl. V Lu-
hačovicích jsme zpívali několikrát, 
ve Vincentce, v kostele. I v Radunu 
jsme měli koncert pěveckých sbo-
rů. Snažím se na to čas najít, je to 
vždycky o těch prioritách, jak si člo-
věk čas zorganizuje. A  měl by mít 
takovýto zájem, kterým se odpou-
tá od běžného pracovního rytmu. 
Teď s prací na radnici je to složitější.

Do komunální politiky jste se 
vrátil na podzim. V  zastupitel-
stvu jste už byl ale i před časem. 
Teď jste ale i radním, což je jistě 
náročnější. Proč jste se pro po-
litiku rozhodl původně, proč jí 
pak nechal a  proč se do ní teď 
vrátil?

Původně mě oslovili před lety 
z  ODS, já kandidoval a  uspěl. Při-
znám se ale, že politická realita byla 
pro mě rozčarování. Je to víc než 10 
let, byl jsem podstatně mladší a na-
ivnější a  opravdu zklamaný, jak to 
funguje. Šel jsem do zastupitelstva 
se spoustou ideálů něco zlepšit, ale 
věci nešly tak rychle měnit, jak jsem 
si představoval. I ty vztahy v politi-
ce byly důvod, proč jsem v dalším 
období nekandidoval a  trochu re-
zignoval na komunální politiku. 

A nynější návrat?
Když mě oslovil před loňskými 

volbami Marian Ležák (nynější sta-
rosta Luhačovic) a s ním pár lidí, tak 
to na mě působilo, že to jsou lidé, 
kteří to myslí upřímně a nejsou za-
tížení politickými vztahy. Líbilo 
se mi, že sdružení bylo jen místní 
a  nezávislé, žádná velká politická 
strana. Přesvědčilo mě osazenstvo 

těch lidí, kteří se v  rámci PRO LU-
HAČOVICE angažovali, a  řekl jsem 
si, že by to mohlo mít smysl. 

Volby tu nakonec toto nové 
politické uskupení těsně vyhrá-
lo…

To že jsme takto uspěli, nikdo 
z nás nečekal, zároveň ale myslím, 
že úmysly všech, kteří se v Pro Lu-
hačovice angažovali, se ukázaly 
jako čisté, takže zatím u mě k žád-
nému rozčarování jako před lety 
nedochází. Naopak, myslím, že to 
má opravdu smysl.  

V  zastupitelském medailon-
ku po zvolení jste hovořil o tom, 
že byste se chtěl nejvíc angažo-
vat ve školství a  sociální politi-
ce. Jaké jsou Vaše cíle na voleb-
ní období?

To byly původní ambice. Uká-
zalo se ale, že dobře pracujeme 
jako tým a ta specializace nebude 
tak nutná. Že spíše, kde bude po-
třeba se zaangažovat, tam zapra-
cuji. Snažím se pomoci starostovi, 
studovat a dělat různé věci, aby se 
hlavně za to čtyřleté období něco 
pohnulo a  lidé poznali, že měs-
to kráčí dobrým směrem. I  tak ale 
beru školskou oblast za nejdůleži-
tější. Děti považuji za budoucnost 
města, bez moderní kvalitní školy 
a tvůrčího prostředí se žádné měs-
to neobejde. Luhačovice potřebu-
jí školu posunout nejen na lepší 
technickou úroveň, ale i  obsaho-
vou, aby mládež získávala ke  své-
mu městu vztah a aby v dospělém 
věku mladí v Luhačovicích zůstáva-
li nebo se sem po studiích vraceli. 

Od pohledu radního zpět 
k  hoteliérskému. Co myslíte, že 
Luhačovice nejvíce potřebují, 
aby tu vzkvétal cestovní ruch? Je 
to obnovená myšlenka obchvatu 
města?

Já obchvat považuji za důleži-
tý článek v  tom řetězci věcí, které 
by se měly zrealizovat. Všeobec-
ně za nejdůležitější ale považuji 
to, aby se místní lidi víc začali an-
gažovat pro město, pro prostor, 
ve kterém žijí. Aby nebyli pasivní 
a  aby cítili, že radnice jim v  té ak-
tivitě jde vstříc. Myslím, že spousta 
místních schopných, šikovných lidí 
v posledních letech tak trochu re-
zignovala na to, že nějak chod měs-
ta mohou ovlivnit. Vzdali tu snahu 
být aktivní.

Je cestou znovu je přesvědčit 
třeba zavedením pravidelných 
veřejných setkání, které se letos 
rozjely?

To je přesně ta cesta a  také co 
největší otevřenost radnice a  za-
stupitelů. Jsme jako zastupitelé 
služebníci občanů, já to tak cítím, 
pracujeme pro občany, je potřeba 
to tak vnímat. Ale úkolem je i urči-
tě, abychom je povzbuzovali v těch 
aktivitách, co chtějí udělat pro 
své město. V  tom vidím i  budouc-
nost cestovního ruchu, protože 
u svých hostů vidím, jak velmi vní-
mají, zda město jako komunita žije 
a dobře funguje. Hosté se s místní-
mi setkávají všude v obchodech, ve 

službách a cítí energii města. Chce 
to zastavit vnímání, že je to rozdě-
lené, tady jsou lázně, tady je měs-
to. Ten trend nastavený v minulých 
letech se musí změnit. Tím se může 
zastavit úbytek obyvatel i spousta 
dalších problémů, které jako měs-
to máme.  

Jste radním za Luhačovice, 
léta tu žijete, ale nejste půvo-
dem odsud, že? 

Ne a ani má žena, ta je z Ostrav-
ska. Já pocházím z Uherského Bro-
du, narodil jsem se ve Zlíně, ale 
tady jsem měl babičku, dědu, tetu, 
celou část rodiny. Vždycky jsem 
v  Luhačovicích hodně pobýval 
u babičky a měl k Luhačovicím asi 
srdečnější vztah než k  Brodu, tak 
to považuji za přirozené, že jsem tu 
zakotvil po studiích. Pracovat v ad-
vokátní kanceláři jsem si také zku-
sil, ale pochopil jsem, že to oprav-
du není můj šálek kávy.

Vy jste tu měl podnikatel-
ských aktivit více, i pekárnu, ale 
hlavně jste působil léta v pozlo-
vickém Ogaru. Rovněž rodinný 
podnik, hotel, ovšem valašský 
šenk, pořádající kulturní pro-
gramy… 

Jsem hodně tvořivý člověk, tak 
jsem uplatňoval různé své vize. 
Po studiích práv jsem už měl dce-
ru, tak jsem uvažoval, kde žít. V Po-
zlovicích se tehdy prodával opuš-
těný objekt, z něhož se vybudoval 
Ogar a kde jsem také začal pořádat 
koncerty. Fungoval jsem tam 10 
let od r. 1997 a  snažil se ho rozví-
jet. Pak jsem pochopil, že potřebuji 
svůj prostor, který bude oproštěný 
od rodinných vztahů. Chopil jsem 
se zkrachovalé pekárny Ola, kte-
rá skomírala, protože můj kama-
rád Vojta Vrba, který tam byl aktiv-
ní, bohužel náhle zemřel. Rozvinul 
jsem výrobu frgálů a  dalších věcí, 
otevřeli jsme další prodejny v Bro-
dě a Zlíně. To mi v podnikání už po-
máhala moje žena Jana, která v té 
době učila ještě ve škole. Pak se ob-
jevil Radun, ale nešlo sedět na více 
židlích, tak jsme se rozhodli pro Ra-
dun, ten jsme se rozhodli rozvíjet 
a jsme za to rozhodnutí rádi. 

Co je na práci hoteliéra nejtěž-
ší a co je největší radost?

Začnu tím nejtěžším, abych 
mohl pozitivně zakončit :-) Nejtěž-
ší je vyrovnávat se s  přebujelostí 
byrokratického systému, je těžké 
stále sledovat nová nařízení, ori-
entovat se v zákonech, legislativě, 
v záplavě nařízení se ztrácí jedno-
duchý selský rozum, to ubírá člo-
věku čas i sílu. Vidíte, přece jen mi 
mé právnické vzdělání k  něčemu 
je, ale lituji všechny drobné snaží-
cí se podnikatele. A největší rados-
tí je výsledek práce služby lidem – 
hostům. Vidíte jej ihned na jejich 
spokojenosti. Odjíždějí šťastní, 
často jim pobyt odlehčí od  zdra-
votních či rodinných trablů, od-
počinou si, srovnají hodnoty a  je 
to radost, že práce má vyšší smysl, 
nejen že vás živí.  

Nikola Synek
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Vzpomínky a poděkování

NAROZENí 
Aneta Vavrysová 
Alice Ciesarová 
Kryštof Kohoutek
Blahopřejeme.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Ztráty a nálezy 2018-2019       
Srpen, peněženka, prosinec, finanční hotovost, leden, francouzská 
hůl, deštník, černý batoh, sportovní taška, varná konvice, červen, 

telefon, klíče, zapalovač, červenec, koženková bunda.
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice

ÚMRTí
Eliška Ištoková  97 let
Jan Slanina  74 let
Jiří Eischmann  62 let
Antonín Janča  70 let
Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Ruku Ti už nepodáme,  
abychom Ti mohli k narozeninám přát.
Jen kytičku Ti na hrob dáme  
a na Tebe budeme stále vzpomínat.

Dne 4. 8. 2019 by se dožila 50 let 
paní MARCELA ŽIVNÉŘOVÁ .
S  láskou vzpomínají manžel Josef, syn Pavel  s manželkou,
dcera Eva s rodinou, maminka, sourozenci s rodinami,
tchyně a švagrové s rodinami.

Upřímně děkuji za účast, projevenou soustrast a květinové dary při 
posledním setkání s mým manželem 
Ing. JAROMÍREM BEDNAŘÍKEM.
Manželka Danuše a synové s rodinami.

Dne 4. 7. 2019 uplynulo již 8 let, co nás opustil 
pan ALOIS TALAŠ, 
a 5. 8. 2019 uplynulo 11 let od smrti naší maminky 
paní EMILIE TALAŠOVÉ. 
S láskou vzpomínají synové Miroslav, Roman, Pavel a Petr s rodinami.

19. července uplynulo 5 let, kdy nás navždy náhle opustila naše maminka 
a babička 
paní MÁRIA TROJÁKOVÁ. 
S láskou vzpomínají děti s rodinami. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 21. 7. 2019 uplynulo 14 let od úmrtí 
paní LUDMILY KONEČNÉ, 
a dne 10. 8. 2019 si vzpomeneme jejích nedožitých 91 let. 
Děkujeme všem za tichou vzpomínku, rodina Konečná.

Dne 22. 8. 2019 uplyne 5 let, kdy nás navždy opustil 
pan LADISLAV KONÍČEK. 
S láskou a úctou vzpomíná manželka, dcera a syn s rodinami. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 12. srpna si připomínáme 100. výročí narození 
pana JOSEFA FŇUKALA, který nás navždy opustil před 8 lety. 
S láskou vzpomíná manželka Františka, dcery s rodinami a sestra Vlasta.

Dne 18. 8. 2019 vzpomeneme 1. výročí, kdy nás opustil 
pan EMIL VÁLEK. 
S láskou, vděčností a úctou vzpomínají manželka a děti s rodinami. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 25. 7. 2019 uplynulo 15 let od úmrtí mého manžela a našeho tatínka, 
dědečka a pradědečka 
pana BOHUMILA ŘEZNÍKA. 
S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Dne 19. 8. uplyne 7 let od úmrtí 
pana JOSEFA HÁJKA. 
Stále vzpomínají manželka, syn s celou rodinou a sourozenci z Příbrami.

SňATKy 
David Procházka a Adéla Flasarová
Blahopřejeme.

Odešel válečný veterán plukovník Alois Dubec
Ve věku 96 let zemřel válečný 

veterán plukovník Alois Dubec. 
Smutnou zprávu přinesl na svém 
webu Zlínský deník. Dubec po-
cházel z regionu, na sklonku živo-
ta žil v Luhačovicích. 

Dubec měl za sebou pohnutou 
životní historii. Byl členem Vlád-
ního vojska, bojoval proti fašis-
tům v  rámci partizánské skupiny 

v Itálii, později se stal v Anglii čle-
nem československé perutě RAF. 
Po válce se vrátil, ale po roce 1968 
odešel z Československa do exilu, 
žil pak ve Švýcarsku, ze kterého se 
po sametové revoluci později vrá-
till. Na sklonku života žil v  Luha-
čovicích jako občan lázeňského 
města. V roce 2016 byl Dubec vy-
znamenán při předávání státních 

vyznamenání 28. října. Prezident 
mu propůjčil Řád bílého lva vojen-
ské skupiny za zvláště vynikající 
zásluhy ve prospěch České repub-
liky a za bojovou činnost. Nedlou-
ho po jeho vyznamenání jsme 
zveřejnili také rozhovor s  plukov-
níkem Dubcem. Lze si jej přečíst na:  
http://www.luhacovice.cz

Nikola Synek

Dne 2. 8. 2019 uplynuly čtyři roky, kdy nás opustil 
pan JOZEF BUBERNÍK. 
S láskou vzpomínají manželka Věra, dcera Dana a syn Petr s rodinami.
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Dětem se nelíbil stav hřiště, rozhodly se jej s pomocí města opravit
Se zajímavou iniciativou přišla 

mládež využívající basketbalové 
hřiště v luhačovické Zahradní čtvr-
ti. Za podpory města a dospělých 
se děti rozhodly natřít plot kolem 
sportoviště. Situaci přiblížila Karla 
Valčíková, matka jednoho z  dětí, 
která se stala jakousi koordinátor-
kou živelně vzniklé brigády.

„Syn s partou dětí ze sídliště i dal-
ších spolužáků sem chodí hrát bas-
ket. Říkali si, že je hřiště opravdu ve 
špatném stavu a  že by s  tím klidně 
rádi něco udělali. Je výborné, že ini-
ciativa šla přímo od dětí. Obrátili jsme 
se na město, které nám přes Tech-
nické služby zajistilo barvy a  štětce 
a akce se mohla rozjet,“ přiblížila Val-
číková. Díky zpropagování událos-
ti „Natřeme to!“ zveřejněním na fa-
cebooku a vyhlášením informace ve 
škole se v posledním červnovém týd-
nu sešly děti hned dvakrát a pracova-
lo se. „Vystřídalo se více než 20 dětí, 
což dohromady znamenalo okolo 60 
hodin odvedené práce,“ přiblížila Val-
číková. Opravdu ji potěšilo, s  jakým 
nadšením do toho děti šly. „Nepočí-
taly s žádnou odměnou, prostě chtě-
ly pomoct dobré věci,“ poznamenala 
koordinátorka akce.

Určitého druhu odměny se nako-
nec ale přece jen tito aktivní chlapci 

a děvčata dočkali. Akci totiž nečekaně 
podpořil i soukromý sponzor.

„Jeden místní pán, který si sem 
také chodí zaházet na koš a je podni-
katel, se z akce tak nadchl, že dal pe-
níze na občerstvení pro děti i na od-
měnu, ze které pro partu dětí zbude 
i na zakoupení nového basketbalové-
ho míče,“ doplnila Valčíková. 

Jedním z  těch, kdo se do natírání 
zapojili, byla třeba vycházející devá-
ťačka Magdaléna Pavlacká.

„Chodíme tam hrát basket, tak 
jsme si řekli, že hřiště opravíme,“ shr-
nula stručně dívka. Potěšilo ji, že se 
zapojili i ostatní. „Potom, co se to vy-
hlásilo ve školním rozhlase, přida-
li se i další spolužáci, tak to jsme byli 
rádi,“ doplnila Pavlacká. Velmi kladně 

hodnotí akci i další z jejích vrstevníků, 
který se akce účastnil.

„Rádi jsme se zapojili a udělali něco 
pro zvelebení hřiště. Byla u toho na-
víc legrace, moc si ceníme, že jsme 
dostali i odměnu,“ poznamenal Filip 
Kolář, rovněž teď už bývalý žák devá-
té třídy.

Aktivitu mládeže ocenil i  starosta 
Marian Ležák, jehož dcera byla také 
mezi těmi, kteří se do natírání zapo-
jili. „Dětem jsem hned řekl, že jim 
město pomůže a  potěšilo mě, že se 
do natírání vrhly s  takovým nadše-
ním a jsou ochotné udělat něco pro 
to, aby byly naše Luhačovice ještě 
hezčí. Je vidět, že pokud se lidé roz-
hodnou změnit své okolí k  lepšímu, 
mohou počítat s tím, že tyto aktivity 

město vítá a podporuje. Ať jde o na-
tírání plotu u  dětského hřiště nebo 
nedávnou brigádu v  Kladné Žilínu, 
kde se rozhodli místní také zvelebit 
své okolí. Věřím, že se povede nad-
chnout i ostatní občany k podobným 
iniciativám. Jsem nadšený z  tohoto 
aktivního přístupu a  tleskám každé-
mu dobrovolníkovi, který se rozhod-
ne věnovat své síly a čas, aby přispěl 
k  rozkvětu města. Budeme rádi, po-
kud se na nás obdobně obrátí kdo-
koliv z občanů z kterékoli čtvrti nebo 
místní části Luhačovic. Pokaždé po-
můžeme v  rámci možností zařídit 
technické pomůcky a  další podpo-
ru, která by realizaci podobných akti-
vit umožnila,“ podotkl starosta Ležák.

Další pomocné ruce budou vítány 
například opět při pokračování obno-
vy zmíněného hřiště, protože práce 
ještě nejsou zdaleka hotovy a  bude 
se v nich pokračovat. „Čeká nás natřít 
zbytek plotu. Ještě jsme nevyhlásili 
nový termín, ale věřím, že účast bude 
možná ještě větší. Dále se uvažuje 
o opravě ostatních částí, jako výmě-
na košů a úprava povrchu hřiště. Otec 
jedné z dívek, které se zapojily, se jako 
podnikatel úpravou sportovišť zabý-
vá, tak se nabídl, že by mohl v tomto 
pomoci,“ uzavřela Valčíková. 

Nikola Synek

Senior taxi v Luhačovicích
Město od 1. 9. 2019 zavádí službu 

dotované mobility Senior taxi Luha-
čovice, jejímž cílem je usnadnění sa-
mostatné dopravy občanů města 
ve věku nad 70 let na vybraná mís-
ta v rámci Luhačovic. Do konce roku 
bude probíhat zkušební provoz, kte-
rý ověří zájem o tuto službu a také na-
stavení podmínek této služby. 

Před koncem roku dojde k vyhod-
nocení a  pravidla budou případně 
upravena. Tímto chceme požádat 
uživatele o konstruktivní připomínky 
či návrhy tak, aby služba byla přínos-
ná pro všechny potřebné. Připomín-
ky, prosím, nejlépe písemně, ode-
vzdejte v  městském informačním 
centru Luhainfo (v městském domě 
kultury Elektra). 
Pravidla SENIOR TAXI Luhačovice

•	 Službu	 Senior	 taxi	mohou	 vyu-
žívat občané s trvalým bydlištěm na 

území města Luhačovice (tj. Luha-
čovice, Kladná Žilín, Polichno, Řete-
chov), starší 70 let, kteří se zaregistru-
jí v programu Senior taxi.

•	Registrace	do	programu	je	mož-
ná nejdříve den po datu dovršení 70 
let.

•	Registrace	na	rok	2019	bude	pro-
bíhat od 19. srpna 2019 v městském 
informačním centru Luhainfo Lu-
hačovice, Masarykova 950 (dále jen 
„MIC“), v  městském domě kultury 
Elektra.

•	Při	registraci	do	31.	10.	2019	obdr-
ží senior 3 ks jízdenek, při registraci 
od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019 2 ks jíz-
denek k čerpání služby s platností do 
31. 12. 2019.

•	K osobní	registraci	je	nutné	před-
ložení občanského průkazu a podpis 
Souhlasu se zpracováním osobních 
údajů v MIC.  

•	Senior,	který	není	schopen	si	jíz-
denky vyzvednout osobně, může 
k převzetí jízdenek pověřit jinou oso-
bu, která se musí prokázat svým ob-
čanským průkazem a  plnou mocí 
k převzetí jízdenek.

•	 Senior	 obdrží	 při	 registraci	 se-
znam taxi služeb, které jsou zapojeny 
do programu Senior taxi a od kterých 
je možné objednat dopravní služby. 
Před plánovaným využitím služby je 
nutné v dostatečném předstihu tele-
fonicky objednat odvoz, a to libovol-
nou taxi službou ze seznamu.  

•	 Senior	 platí	 za	 jednu	 jízdu	 JED-
NOU JÍZDENKOU s  paušálním do-
platkem 30 Kč. Řidič taxi není opráv-
něn vyžadovat více jízdenek či vyšší 
částku. Jednou jízdou se rozumí ná-
stup seniora (seniorů, případně do-
provodu seniora v  maximální ka-
pacitě vozidla) v  nástupním místě 

a odvoz na uvedené stanoviště. Če-
kací doba před započetím jízdy je 
max. 10 min., přepravce je dále povi-
nen pomoci seniorovi při nástupu či 
výstupu z auta a s donosem nákupu 
a zavazadel k domu seniora.

•	Cílové	místo	může	být	pouze	or-
dinace lékařů, pošta, lékárny, úřady, 
hřbitov, nádraží, kostel, obchod, kul-
turní dům, zařízení sociálních služeb 
v k. ú. Luhačovice a místo, které je tr-
valým bydlištěm seniora.

•	Služba	Senior	taxi	bude	provozo-
vána v pracovních dnech v době od 
7.00 do 16.00 hod.

•	S dotazy	a stížnostmi	na	tuto	služ-
bu se mohou občané obracet na MIC 
Luhainfo, Masarykova 950. Při stíž-
nosti je potřeba zaznamenat taxi 
službu, jméno řidiče, případně SPZ 
automobilu.

Jiří Šůstek, místostarosta

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP LUHAČOVICE
V poslední době se často setkává-

te s pojmem komunitní plánování so-
ciálních služeb. Město Luhačovice se 
zapojilo do projektu „Vytvoření ko-
munitního plánu na území ORP Luha-
čovice“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_0
63/0006588.

• Co je to komunitní plánování so-
ciálních služeb? 

Je to plánování sociálních služeb 
(dále jen „ssl.“) tak, aby odpovídaly 
místním specifikům i potřebám ob-
čanů. Jsou zapojováni uživatelé (ti, co 
službu využívají), poskytovatelé (ti, co 
službu poskytují – charity, domov pro 

seniory, nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež atd.), zaměstnanci měst 
a obcí, veřejnost. 

• Jak se tvoří komunitní plán? 
Probíhají pravidelná setkání ve 

dvou pracovních skupinách: 1. oso-
by se zdravotním postižením a senio-
ři, 2. rodiny s dětmi a osoby ohrožené 
sociálně patologickými jevy, v prosto-
rách MěÚ Luhačovice a MěÚ Slavičín. 
Do procesu komunitního plánování 
se může i v průběhu zapojit kdoko-
liv. Termíny setkání jsou uvedeny na 
webových stránkách města Luhačo-
vice. 

Pracovní skupiny řeší téma: sociál-
ní a související služby pro cílové skupi-
ny, sociální a běžné bydlení, zdravot-
nictví, sociální systém, zaměstnanost, 
využívání volného času dětí a mláde-
že, pomoc a služby pro osoby se zá-
vislostí, bezbariérovost, senior taxi. 
Konají se také setkání v obcích a veřej-
ná setkání.

• Co je cílem komunitního pláno-
vání?

1. Vytvoření komunitního plánu so-
ciálních služeb ORP Luhačovice a za-
vedení procesu komunitního pláno-
vání. Komunitní plán bude nastaven 

a v budoucnu průběžně aktualizován 
podle potřeb a možností zajištění.

2. Vytvoření Katalogu poskytova-
telů sociálních služeb ORP Luhačovi-
ce, který bude veřejně dostupný na 
webových stránkách města Luhačo-
vice a města Slavičín, v tištěné podo-
bě na odborech sociálních MěÚ Luha-
čovice a MěÚ Slavičín.

Máte-li zájem se do procesu komu-
nitního plánování zapojit, více nalez-
nete na webových stránkách města 
Luhačovice nebo na kontaktu: Pavlína 
Stolaříková, tel.: 721 942 163, e-mail: 
stolarikova@mesto.luhacovice.cz.
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Letní pobytový tábor DDM Luhačovice
HRy BEZ HRANIC 
Letos jsme pořádali letní pobyto-

vý tábor v RS Revika ve Vizovicích. 
Byli jsme ubytováni v hlavní budo-
vě po 3–4 dětech na pokoji. 

Stravování bylo výborné a  jídel-
níček byl vyvážený. Nejlepší byl sní-
daňový raut, kde si každý našel to, 
co má rád a co mu po ránu chutná.

Okolí střediska je obklopeno lesy 
a u střediska jsou louky, hřiště a vše 
je uklizeno a posekáno.

K  dispozici je i  velké ohniště 
a bazén.

Tento rok jsme vyhlásili celotábo-
rovou hru „HRY BEZ HRANIC“. 

Každý oddíl si vybral jednu ev-
ropskou zemi a  po dobu tábora 
bojoval za její vítězství. A  tak jsme 
letos hostili výpravu z Francie, Ho-
landska a Anglie. 

Každá země měla vlastní vlajku 
i pokřik a snažila se ve hrách vybo-
jovat co nejvíc bodů, aby zvítězila. 

Součet nasbíraných bodů byl těs-
ný, ale nakonec vyhrál oddíl Ang-
lie.

Po celou dobu nám přálo počasí 
na pobyt v přírodě. Bylo slunečno 
a nebylo horko (stále foukal chlad-
nější vítr). I když nebylo počasí na 
koupání, což nám bylo líto (v are-
álu je krásný, čistý bazén), využi-
li jsme čas na procházky (např. na 
Janův hrad), na hry a soutěže ven-
ku.

Jeden den jsme si udělali celo-
denní výlet do ZOO Lešná.

Každý den jsme si taky našli čas 
na výtvarné tvoření. Děti si udělaly 
prázdninový deník a připínací plac-
ku podle vlastní fantazie.

Cílem tábora byla relaxace a od-
dech v přírodě a to jsme určitě splni-
li a už teď se můžeme  těšit na příští 
táborová dobrodružství.

Eva Tomalová

NOVINKY

Obava z omezení dostupnosti úřadů pro občany byla tématem jednání starostů obcí 
spadajících pod ORP Luhačovice

Velmi zásadním tématům s  pří-
mým dopadem na život občanů 
se věnovalo setkání na luhačovic-
ké radnici, kde se sešli zástupci obcí 
a měst spadajících pod Luhačovice, 
jakožto pod tzv. obec s  rozšířenou 
působností. 

Průběh zasedání přiblížil staros-
ta Luhačovic Marian Ležák, který 
tuto schůzku konanou 26. 6. inicio-
val. „Hlavním tématem byla hrozba 
omezení dostupnosti agendy ně-
kterých úřadů v rámci ORP Luhačo-
vice a vzhledem k významu tématu 
se sekání kromě starostů obcí účast-
nil jako host i senátor Patrik Kunčar,“ 
poznamenal luhačovický starosta 
Ležák. Zásahy jdoucími mimo roz-
hodnutí samotných radnic se totiž 

chytají změny vyvolávající u samo-
správ obavy z omezení dostupnosti 
agendy pro občany. Velké pochyb-
nosti panují zejména ve dvou vě-
cech. „Jednak jde o to, že Finanční 
správa plánuje v Luhačovicích ome-
zit fungování zdejšího pracoviště Fi-
nančního úřadu. To se místo plno-
hodnotného místa pro vyřizování 
záležitostí má stát pouze podatel-
nou fungující dva dny v týdnu. Při-
tom jde o  kontaktní místo pro 15 
obcí, což znamená mimo jiné roč-
ně téměř 7000 poplatníků daně 
z nemovitých věcí a bezmála 4000 
přiznání daně z  příjmu fyzických 
osob. A to nemluvím o všech zdej-
ších podnikatelích,“ nastínil sta-
rosta Ležák. Iluzí by podle něj bylo 

myslet si, že v  dnešní době není 
omezení těchto služeb tolik závaž-
né, protože existuje například mož-
nost podávat přiznání elektronicky. 
„Pouhých zhruba 15 procent lidí vy-
užívá v  současnosti na luhačovic-
kém Finančním úřadě této varian-
ty. Je proto jasné, že vzít občanům 
možnost dostatečně projednat tyto 
věci osobně, bude pro ně velmi ne-
příjemnou komplikací,“ dodal sta-
rosta Ležák.

Další problematika, která se při 
setkání řešila, souvisí s fungováním 
stavebních úřadů, které dosud pů-
sobí v rámci radnic, ovšem hrozí, že 
se to má změnit. „Negativně vní-
máme rozhodnutí vlády ČR, která 
24. června schválila záměr změny 

stavebního zákona. Připojujeme se 
k  nesouhlasnému stanovisku vy-
jmutí stavebních úřadů z dosavad-
ního smíšeného modelu veřejné 
správy,“ vysvětlil Ležák. Obává se 
dopadů plánovaných změn. „Jak 
omezení působnosti FÚ, tak přesun 
stavebních úřadů pod státní sprá-
vu vnímáme jako nesystémové kro-
ky vedoucí k  vylidňování menších 
měst. Takovýmito zásahy by vedení 
malých měst ztratilo věcnou mož-
nost účelně se postarat o  své ob-
čany. Nebojíme se tyto plánované 
zásahy nazvat tzv. skrytou centra-
lizací, která poškodí občany v regi-
onech o velikosti Luhačovicka,“ do-
dal Ležák.

Nikola Synek

Naše škola vyhrála počtvrté za sebou známou Valašskou sportovní ligu
Tradiční tělovýchovný projekt se 

skládá z dvanácti sportovních soutě-
ží a účastní se ho děti z osmi základ-
ních škol valašské oblasti Zlínského 
kraje. Velké množství žáků tedy má 
možnost se zapojit do sportovního 
soutěžení a  reprezentovat jak své 
město, tak svoji školu nebo sportov-
ní oddíl. Hlavním organizátorem je 
vždy jedna základní škola, pořada-
telství se po roce střídá. 

Soutěže jsou připraveny pro 
chlapce i  dívky od 2. do 9. třídy, 
takže se netýkají pouze skupiny 
vybraných sportovců. Obětaví uči-
telé mají vždy zajištěnou bezchyb-
nou organizaci.

Každá škola uspořádá ve svém 
městě nebo obci vybranou sou-
těž, pro kterou má odpovídají-
cí podmínky. Výsledky jednot-
livých sportů se ohodnotí body 

a  součtem pak vznikne konečné 
pořadí.

Vyvrcholení je vždy na konci 
června při slavnostním vyhlášení 
výsledků.

Za velký klad můžeme považo-
vat zajištění kvalitního sportovní-
ho využití dětí.

Většina soutěžících je pak pod-
chycena ve sportovních oddílech 
a  kroužcích, projekt tak naplňuje 

hlavní cíl – dát dětem radost z po-
hybu a sportovního klání.

Poděkování patří všem učite-
lům zúčastněných škol, kteří Va-
lašskou sportovní ligu zajišťují. 
Letošní ročník vyhrála opět naše 
škola, počtvrté za sebou, když 
jsme zvítězili v  pěti ze dvanácti 
soutěží.

Mgr. Roman Lebloch
ředitel ZŠ Luhačovice
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Veselé skotačení dětí pod širým nebem podporuje projekt 
„Hurá ven!“ 

Děti i  hraví dospělí se 
mohou pobavit díky pro-
jektu Hurá ven!, který v Lu-
hačovicích naplno nastar-
toval začátkem prázdnin 
a je určen zejména pro rodi-
ny s  dětmi. V  různých loka-
litách města se nabízí ská-
kací panáky, zábavné dráhy 
nebo třeba tabule pro kres-
lení obrázků křídami. Počet 
míst se postupně bude roz-
růstat, protože město, které 
prostřednictvím domu kul-
tury Elektra novou nabídku 
připravilo, oslovilo i  místní 
podnikatele. S řadou z nich 
už se v rámci projektu kon-
krétně realizovaly někte-
ré součásti projektu, s  dal-
šími se spolupráce chystá. 
Nejenže se po městě budou 
objevovat různé možnosti 
vyžití spojené logem Hurá 
ven!, v  infocentru lze také 
koupit skákací gumu Hurá 
ven! i s plánkem cvičení spe-
ciálních sestav vymyšlených 

pro konkrétní luhačovické 
lokality (např. u  pramene 
Ottovky). Pro děti i  dospě-
lé je v  „íčku“ také připrave-
na nabídka házecích talí-
řů (frisbee), kterými se lidé 
mohou pobavit při procház-
kách lázeňským městem, 
a  součástí jsou například 
i slevy na půjčení koloběžek 
u přehrady. Děti v infocent-
ru obdrží orientační mapu, 
která přehledně označu-
je konkrétní místa, kde už 
projekt funguje, ale upozor-
ňuje i  na Jurkovičovy stav-
by a minerální prameny. Na 
druhé straně mapy je jedno-
duchý kvíz pro děti a políč-
ka, kde se na jednotlivých 
místech projektu potvrzu-
je razítkem, že byla navští-
vena. Po splnění úkolů se 
děti mohou stavit pro slad-
kou odměnu. Projekt Hurá 
ven! provází zajímavá grafi-
ka a logo v podobě kytičky. 

Nikola Synek

NOVINKY z MĚSTa

Ve zvelebování obce Kladná Žilín se pokračuje…
Tentokrát se úklidu ujal místní 

Myslivecký spolek. Úkol zněl jasně 
– zvelebit prostranství okolo bývalé 
školy, dvůr a také bývalou školní za-
hradu. „To, že je budova nyní nevyu-
žitá, přece neznamená, že ji necháme 
zarůst,“ shodli se myslivci. A proto se 
v neděli 14. července v 8 hodin ráno 
sešlo deset členů spolku, aby se to-
hoto úkolu zhostili. Práce bylo pro 
každého dostatek. Někteří členové 
pomocí křovinořezů posekali trávu, 
další ji pohrabali, zametli, jiní ořeza-
li a ostříhali větve stromů a keřů, a to 

vše nakonec uklidili do velkoobjemo-
vého kontejneru, který byl k tomuto 
účelu přistaven TS Luhačovice. Zvuk 
křovinořezů, motorových pil a pohyb 
v okolí jeho domu nenechal v klidu 
ani souseda z blízkého hospodářství, 
který neváhal a přistavil navíc vedle 
kontejneru také vlečku, která byla 
nakonec taktéž naplněna. Výsledek 
se dostavil po čtyřech hodinách prá-
ce, kdy se skupina brigádníků rozešla 
s dobrým pocitem domů k nedělní-
mu obědu a mohlo začít pršet. 

Vendula Gergelová

V Polichně se konal 
Dětský den

Akce proběhla 29. 6. a hlavní or-
ganizátorkou byla Alžběta Cha-
loupková za pomoci ostatních 
obyvatel Polichna. Připravili jsme 
soutěž poznávání Polichna, různé 
dovednostní hry a  malování ob-
rázků na autobusovou zastávku, 
aby se nám tam nezabíjeli ptáč-
ci o  sklo. Následovalo občerstve-
ní, párky v  rohlíku, palačinky, so-
dovky a ledňáky. Na závěr přišla asi 
největší atrakce pro děti, kterou byl 
rozstřikovač vody, pod nímž moh-
ly probíhat, a tak se příjemně osvě-
žit. Nevadilo jim proto rozhodně, 
že byly celé mokré. Počasí nám vy-
šlo a tím krásně i celý Dětský den.

Alena Studená

Luhačovice vybudují nový skatepark za 2,7 milionu Kč
Veřejnosti v  Luhačovicích bude 

brzy sloužit další moderní sportoviště. 
Město vybuduje nový skatepark v Za-
hradní čtvrti na volné ploše kousek za 
autobusovou zastávkou. Sportoviště 
ale rozhodně nebude určeno jen pro 
vyznavače skateboardingu, ale tře-
ba i dětem, které si oblíbily freestylo-
vé koloběžky či kola, a má sloužit jako 
volnočasový spot pro setkávání růz-
ných generací, který nabídne i  další 
pohybové a naučné aktivity.

Součástí tak mají být mimo „skej-
ťácké“ překážky i  různé jiné herní 
a  odpočinkové prvky. „Snažíme se 
nejen opravovat, ale i  rozšiřovat po-
čty dětských hřišť a zlepšovat tak ob-
čanskou vybavenost především pro 
rodiny s dětmi. Město tím chce zajistit 
další možnosti pro smysluplné trávení 
volného času hlavně nejmladších ge-
nerací,“ poznamenal starosta Luhačo-
vic Marian Ležák.

Celkové náklady na nový skatepark 
budou cca 2,7 milionu korun. Jak při-
blížil místostarosta Jiří Šůstek, který 

má v  kompetenci majetkové záleži-
tosti města, jen asi půlka půjde z luha-
čovického rozpočtu. „Na nové hřiště 
získalo město dotaci ve výši 1,3 mili-
onu korun. Projekt Volnočasový spot 
Luhačovice bude realizován za při-
spění prostředků státního rozpočtu 
České republiky z programu Minister-
stva pro místní rozvoj. Nejde jen o ná-
kup speciálních překážek pro hřiště, 
ale také samotné vybetonování plo-
chy a  dodání dalšího mobiliáře,“ při-
blížil Šůstek. Začít s realizací se má už 
koncem prázdnin. „S dokončením po-
čítáme ještě letos,“ dodal místostaros-
ta. Realizace nového skateparku byla 
připravována už déle, ale čekalo se na 
dotaci. „Projekt jednotlivých prvků 
a podklady pro žádost o dotaci byly 
zpracovány už v roce 2018, ale dota-
ce byla schválena teprve na začátku 
června,“ doplnil Šůstek.

Po novém skateparku volala sama 
veřejnost a  několikrát se kvůli tomu 
občané obraceli na zastupitelstvo, 
a to už v minulém volebním období. 

Že město skatepark v  nejbližší době 
realizuje, ocenila proto i  Jolana Ko-
zubíková, která kvůli němu před ča-
sem zastupitele oslovila. „Jsem ráda, 
že k hlasu lidí, kteří se na zastupitele 
obrátili, město není hluché,“ pozna-
menala Kozubíková. Přiblížila také, 
že se vlastně k  prosazování nového 
sportoviště dostala náhodou. „Cho-
dila jsem se svými dětmi na původ-
ní skejťácké hřiště za pizzerií Rimi-
ni. Spousta malých, kteří tam chodili, 
byla nešťastná, v jakém je hřiště stavu. 
Původně se uvažovalo, že by šlo hřiš-
tě nějak svépomocí opravit, ale skej-
ťácké překážky staré tak 20 let by už 
dnes neodpovídaly nutné certifikaci. 
Ve spolupráci s dalšími rodiči jsme za-
čli zjišťovat, co by se v tom dalo udě-
lat, a i s peticí podepsanou řadou dětí 
jsme se obrátili na město. Že se nako-
nec podaří dosáhnout cíle, mě těší 
hlavně kvůli dětem, protože od nich 
šla iniciativa, a  takovéto nové hřiště 
jich ocení opravdu celá řada,“ dopl-
nila Kozubíková. Na hřiště sice budou 

s  koloběžkami a  skateboardy chodit 
do jiné lokality, ale vzdálené jen pár 
minut, a  jak vysvětlil starosta Luha-
čovic, pro dětské hry daleko bezpeč-
nější.

„Hřiště za Rimini bylo skryté a ne-
přehledné, což bylo pro děti nebez-
pečné, například v  případě zranění 
při sportu by se k nim nemusela do-
stat včas pomoc. Proto už minulý rok 
byla hledána alternativní varianta 
a nakonec byla vybrána lokalita v Za-
hradní čtvrti, kde bude sportoviště 
naopak otevřené, přehledné a dobře 
dostupné,“ vysvětlil starosta Ležák. 
Připomněl také, že město v  posled-
ní době podpořilo sportovní aktivity 
dětí hned několikrát. „Otevřeli jsme 
pro veřejnost nedávno hřiště u  zá-
kladní školy a  podpořili materiálně 
projekt Natřeme to! V  něm se sami 
teenageři rozhodli zlepšit stav jiné-
ho oblíbeného hřiště na basket na-
třením plotu kolem sportoviště,“ uza-
vřel starosta.

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

Sobota 3. 8. • 19.30 kostel svaté Rodiny 
Návraty vítězů / Akademie Václava 
Hudečka / K. Krejčová, K. Lešková, housle, 
L. Klánský, klavírní doprovod

Pondělí 5. 8. • 19.30 Lázeňské divadlo 
I. Absolventský koncert / Akademie 
Václava Hudečka / Studenti 23. ročníku Akademie 
Václava Hudečka, Lukáš Klánský, klavírní doprovod

Středa 7. 8. • 19.30 Lázeňské divadlo 
II. Absolventský koncert / Akademie 
Václava Hudečka / Studenti 23. ročníku Akademie 
Václava Hudečka, Lukáš Klánský, klavírní doprovod

Čtvrtek 8. 8. • 19.30 Lázeňské divadlo 
III. Absolventský koncert / Akademie 
Václava Hudečka / Studenti 23. ročníku Akademie 
Václava Hudečka, Lukáš Klánský, klavírní doprovod

Čtvrtek 8. 8. • 19.00 MěDK Elektra, sál Rondo
Dechová hudba Fryštácká 
Javořina

Pátek 9. 8. • 19.30 MěDK Elektra
Akademie Václava Hudečka / 
Slavnostní ceremoniál předávání ocenění 

Pátek 9. 8. • 19.30 Kinosál MěDK  Elektra
Noc flamenca

Pátek 16. 8. • 19.00 MěDK Elektra, sál Rondo
Surf Eva a Vašek 

PŘEHLÍDKA KOMORNÍ DIVADELNÍ TVORBY 
DIVADELNÍ LUHAČOVICE 19.–24. 8.2019, 
21. ROČNÍK
Neděle 18. 8. • 15.00 Hala Vincentka 
Vernisáž výstavy výtvarníka 
Josefa Ruszeláka / Divadelní Luhačovice

Pondělí 19. 8. • 19.30 Lázeňské divadlo 
Horská dráha / Divadlo Bolka Polívky Brno / 
Hrají: Milan Kňažko, Eva Novotná

Úterý 20. 8. • 19.30 Lázeňské divadlo 
Trestajúci zločin / Divadlo Malá scéna STU 
Bratislava / Hrají: Dušan Jamrich

Středa 21. 8. • 15.00 Společenský dům – kon-
certní sál 
Beseda MUDr. Jan Cimický: „Jak jsem 
je poznal…“ povídání o setkání s mnoha 
hereckými a pěveckými osobnostmi České 
republiky

Středa 21. 8. • 19.30 Lázeňské divadlo 
Zavřete oči, swing přichází… / 
Divadlo v Řeznické Praha / Hrají: Kateřina 
Steinerová, Vlasta Žehrová, Ondřej Kavan, Zbyněk 
Fric, klavírní doprovod Jiří Toufar  

Čtvrtek 22. 8. • 19.30 Lázeňské divadlo 
Dva úplně nazí muži / Slovácké divadlo 
Uherské Hradiště / Hrají: Tomáš Šulaj, Pavel 
Šupina, Klára Vojtková, Petra Staňková

Pátek 23. 8. • 15.00 Společenský dům 
– koncertní sál 
Beseda, Libuše Švormová 
a Miloslav Mejzlík

Pátek 23. 8. • 19.30 Lázeňské divadlo 
Hodný pan doktor / Divadlo u Valšů 
Praha / Hrají: Jan Čenský, Miloslav Mejzlík, Jarmila 
Švehlová, Filip Tomsa / František Skopal, 
Pavlína Pachlová / Lenka Zahradnická

Sobota 24. 8. • 19.30 Lázeňské divadlo 
Cabaret / JAMU v Brně, Ateliér muzikálového 
herectví / Hrají: Studenti 4. ročníku Ateliéru 
muzikálového herectví doc. Mgr. Sylvy Talpové

Čtvrtek 22. 8. • 19.00 MěDK Elektra, sál 
Rondo
Dechová hudba Stříbrňanka 

Čtvrtek 29. 8. • 19.30 Lázeňské divadlo 
Skořápka / Komedie o nečekaném přátelství 
a cestě ke svobodě. Hrají: Alena Mihulová, Petra 
Nesvačinová

Pátek 30. 8. • 19.00 MěDK Elektra, sál Rondo
Dechová hudba Vlčnovjanka

Sobota 31. 8. • 14.00 u Jurkovičova domu
Setkání jawistů

Kolonádní koncerty 16.00 / Lázeňské náměstí
Čtvrtek 1. 8. Kolonádní koncert
Neděle 4. 8. Dechová hudba 
Dolněmčanka
Čtvrtek 8. 8. Kolonádní koncert 
Neděle 11. 8. Oldstars Břeclav
Neděle 18. 8. Šarivari Swing Band
Čtvrtek 22. 8. Kolonádní koncert
Neděle 25. 8. Petr Spáleny Tribute
Čtvrtek 29. 8. Komorní orchestr 
Kopřivnice

KINO 

Čtvrtek 1. 8. • 19.30  12
Zelená kniha
Komedie USA, 2018, titulky

Pátek 2. 8. • 19.30 15
Bílý bílý den  
MFF Karlovy Vary v našem kině
Island, 2019, titulky

Sobota 3. 8. • 19.30 
Teroristka
Komedie ČR, 2019

Neděle 4. 8. • 17.00 
Velké dobrodružství Čtyřlístku
Animovaný ČR, 2019

Úterý 6. 8. • 19.30    15
Genesis
Drama Kanada, 2018, titulky 

Středa 7. 8. • 19.30 
Ženy v běhu
Komedie ČR, 2019

Čtvrtek 8. 8. • 19.30 
Uzly a pomeranče  
Romantický ČR, 2019

Sobota 10. 8.• 19.30  12
Bohemian Rhapsody   
Životopisný VB, 2018, titulky

Pondělí 12. 8. • 19.30  12
LOVEní
Komedie ČR, 2019

Úterý 13. 8. • 19.30  15
Mrtví neumírají  
Komedie USA, 2019, titulky

Středa 14. 8. • 19.30  12
Skleněný pokoj
Drama ČR, 2019 

Čtvrtek 15. 8. • 19.30 
Tenkrát v Hollywoodu
Komedie USA, 2019, titulky

Pátek 16. 8. • 19.30 
Ženy v běhu
Komedie ČR, 2019

Sobota 17. 8. • 19.30 
Teroristka
Komedie ČR, 2019

Neděle 18. 8. • 17.00
Lví král
Animovaný USA, 2019

Pondělí 19. 8. • 19.30  12
Zelená kniha
Komedie USA, 2018, titulky

Úterý 20. 8. • 19.30  15
Mrtví neumírají
Komedie USA, 2019, titulky 

Středa 21. 8. • 19.30  12
Bohemian Rhapsody   
Životopisný VB, 2018, titulky

Pátek 23. 8. • 19.30  12
Devadesátky 
MFF Karlovy Vary v našem kině
USA 2018, titulky

Sobota 24. 8. • 19.30 
Ženy v běhu
Komedie ČR, 2019

Pondělí 26. 8. • 19.30 
Uzly a pomeranče  
Romantický ČR, 2019

Úterý 27. 8. • 19.30   12
Anna
Akční Francie, 2019, titulky

Program vystoupení v rámci festivalu 
MFDFS Písní a tancem 2019

Čtvrtek 12. 9. budova knihovny
Živé příběhy / literárně dramatický večer nejen pro děti 
17.00 Honza Sviták dětem / beseda s úspěšným autorem dětských knih 
18.15  Vyhlášení výsledků literární soutěže na téma Pověst z Luhačov- 
 ského Zálesí
18.30  Domečku dřevěný / představení divadelního spolku ZUŠ Uh. Brod 
19.00–21.00 Knihovna žije příběhem / prohlídka neveřejných prostor knihov-
ny, tvořivé dílny pro děti, táborák  

Pátek 13. 9. 
16.45   Slavnostní zahájení festivalu / uctění památky prof. Antonína Václa- 
 víka a manželů Haluzových / před budovou ZŠ Pozlovice
17.00  Vitajte u nás / zahajovací vystoupení festivalu / Pozlovice, náměstí  
 městyse 
Účastníci: FS Leluja Provodov, FS Malé Zálesí Luhačovice, FS Doubravjánek 
Doubravy, DFS Barunka Česká Skalice, Taneční kroužek při ZŠ v Dolní Lhotě, 
Taneční kroužek při ZŠ v Suché Lozi      

Sobota 14. 9.
11.00 Volná vystoupení kolektivů z obcí kandidujících na titul Vesnice  
 roku 2019 / Lázeňské náměstí 
14.30–16.00 Snění / Lázeňské náměstí
Program je volným pokračováním čtvrtečního programu festivalu a je věno-
ván připomínce 30. výročí úmrtí básníka Jana Skácela.
Účastníci: FS Klobučanek Valašské Klobouky, DFS Fěrtůšek Strážnice, DFS Ba-
runka Česká Skalice, FS Leluja Provodov 
od 16.00  Vyhlášení vítěze soutěže Vesnice roku 2019 / Lázeňské náměstí

Neděle 15. 9. 
10.15 Slavnostní mše svatá za účasti krojovaných s děkováním za úrodu / kostel  
 svaté Rodiny v Luhačovicích 
14.15 Průvod krojovaných se zastávkami a krátkou prezentací účastníků /  
 od pošty na Lázeňské náměstí
15.00  Dva životy, jeden svět aneb Místa mého života / galakoncert / Lázeň- 
 ském náměstí 
Program je věnován připomínce 60. výročí úmrtí prof. Antonína Václavíka 
a dr. Karla Pavlištíka.
Účastníci: DFS Kalužiar Martin, DFS Skaličánek Skalica (Slovensko), DFS Šter-
novjanek Újezd u Brna, DFS Hradišťánek Uherské Hradiště, FS Leluja Provodov 
– Řetechov, FS Malé Zálesí Luhačovice

V případě nepříznivého počasí v sobotu a v neděli bude program přísluš-
ného dne z Lázeňského náměstí přesunut do KD Elektra, Luhačovice. In-
formace o přesunu programu v důsledku počasí bude v předstihu zveřej-
něna. Změna programu vyhrazena. 
Z průběhu festivalu bude pořizován audiovizuální záznam.

Středa 28. 8. • 19.30
Tenkrát v Hollywoodu
Komedie USA, 2019, titulky

Čtvrtek 29. 8. • 19.30  12
LOVEní
Komedie ČR, 2019 

Pátek 30. 8. • 19.30 
Teroristka          
Komedie ČR, 2019

Sobota 31. 8. • 19.30  
Přes prsty 
MFF Karlovy Vary v našem kině
Komedie ČR, 2019

Pivní slavnosti v luhačovické místní části 
Řetechov

Stovky lidí v  sobotu 20. červen-
ce přilákal 6. ročník Řetechovských 
slavností piva. Na návštěvníky akce 
čekala spousta výborných dru-
hů piva, různého grilovaného ob-
čerstvení, vystoupení kapel a  také 

pivní soutěže, jako házení bečkou 
do dálky. Toho se nezalekli nejen 
muži, ale soutěžily také ženy. Na ví-
těze čekala samozřejmě odměna - 
jaká jiná než pivní! 

Nikola Synek
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Festival Luhovaný Vincent obohatil kulturní nabídku ve městě už po desáté
Ve dnech 27. až 30. června se ve 

městě konal už 10. ročník multi-
žánrového festivalu Luhovaný 
Vincent. Původně nadšenecký 
studentský projekt, který se roz-
rostl do netušených rozměrů, se 
po celou dobu existence snaží ne-
podbízet divákům nabídkou pro-
gramů spadajících do hlavního 
kulturního proudu. Naopak festi-
val přináší velmi zajímavé, neotře-
lé a  přitom umělecky hodnotné 
a  často velmi mimořádné kultur-
ní zážitky. Diváci mohli letos třeba 
zhlédnout ve Slunečních lázních 
jedinečnou hru „Ferdinande!“ vy-
cházející z  motivů Havlovy Audi-
ence nebo si poslechnout u Alois-
ky vystoupení hudební skupiny 
Lesní zvěř, hrající elektronický nu-
-jazz. Ta se představila ovšem zá-
roveň s  folklorní Horňáckou mu-
zikou Petra Mičky a  společně 
přilákali více než stovku diváků. 
Festival se i letos již tradičně ode-
hrával na velkém množství míst po 
celém městě. Akce je sice nemain-
streamová, ale za 10 let se jí úspěš-
ně daří nabourat stereotypy a po-
souvat hranice tradiční lázeňské 
kultury. Díky nesmlouvavé dra-
maturgii se podobně odehrál i le-
tošní ročník pod heslem Buď Ane-
bo, který nabídl opět celou řadu 
programů – filmových projekcí, 
performancí, divadel a dalších vy-
stoupení. V  úvodu festivalu byl 
slavnostně zahájen také projekt 
Zvuková mapa Luhačovic, který 

rovněž připravili organizátoři ze 
spolku Luhovaný Vincent, ovšem 
tento zvukový bedekr ve městě 
přetrvá. Festival sám zahrál často 
ale i na provokativní strunu. Nabí-
dl třeba program Rafani, kdy umě-
lecká skupina přímo na lázeňské 
promenádě rozdávala kolemjdou-
cím chlazené pivo bez etiket a na-
bízela 200 korun každému, kdo si 
jej vyleje na hlavu. Společensky 
angažovaný charakter akce odka-
zoval k předvolebním kampaním. 
Nechybělo ani ručníkové karao-
ke Juliany Höschlové, taneční per-
formance česko-izraelské dvojice 

Chen Nadler a  Daniela Motoly 
a řada dalších vystoupení. Nechy-
běly ani filmy promítané v  pla-
veckém bazénu hotelu Ambra. 
Snímky měly příhodnou tematiku 
bazénů a uváděla je filmová teore-
tička Eliška Děcká.

„Za 4 festivalové dny proběhlo 
47 akcí, z toho 31 zdarma. Vydáno 
bylo bezmála 100 akreditací, ale 
díky akcím ve veřejném prostoru 
má festivalový zážitek přes 2000 
návštěvníků. To nejlepší ze sebe 
vydalo na 84 účinkujících a  svou 
pomocí k  chodu festivalu přispě-
lo 47 dobrovolníků.

Festival tak pokračuje v  sezna-
mování veřejnosti s aktuálním dě-
ním na umělecké scéně a  působí 
jako nenásilné, zato však na prv-
ní pohled patrné zpestření po-
malého a po zbytek sezony téměř 
neměnného lázeňského života,“ 
poznamenala za festival jeho ře-
ditelka Magdaléna Petráková. 

Festival oživující bezesporu 
běžné kulturní dění v  Luhačovi-
cích se konal za finanční podpory 
města Luhačovice, Státního fon-
du kultury, Ministerstva kultury 
a řady dalších podporovatelů.

Nikola Synek

Luhačovice iniciují komplexní řešení 
likvidace gastroodpadů v oblasti

Systém likvidace gastroodpa-
dů (GO) z nejrůznějších hotelových 
a dalších gastronomických zařízení 
aktuálně řeší Luhačovice. 

Město by svoz a ekologickou likvi-
daci z jednotlivých provozů přitom 
rádo sjednotilo a řešilo ji komplex-
ně. A to nejen v rámci svého  katas-
tru, ale také ve spolupráci s dalšími 
obcemi a městy Luhačovicka a nej-
bližšího okolí.  „Inicioval jsem proto 
před časem schůzku na naší radnici, 
kde jsme o věci jednali s vrcholnými 
představiteli Uherského Brodu, Sla-
vičína a  Pozlovic a  také se zástup-
ci některých společností zabývají-
cích se odpadovým hospodářstvím. 
Jako lázeňského města s  řadou re-
stauračních a  hotelových provozů 
se nás tato problematika týká velmi 
úzce. Dlouhodobě se snažíme dbát 
na ekologii, a proto bychom chtěli, 
aby tu byl nastaven efektivní a pře-
hledný systém likvidace gastrood-
padů. Chceme mít jistotu, aby tu 
byla opravdu pro všechna stravo-
vací zařízení zajištěna likvidace GO 
povoleným způsobem, a  vědět, 
kde přesně tyto látky končí a jak se 
s nimi nakládá,“ poznamenal staros-
ta Luhačovic Marian Ležák.

Prvotní jednání, které se usku-
tečnilo těsně před prázdninami, 
mělo podle starosty velmi pozitivní 
odezvu. „Shodli jsme se na tom, že 
společný postup je určitě prospěš-
ný. V  současnosti se zjišťují jednak 
možnosti jak společný systém za-
vést a  upřesňujeme si také, o  jaké 
množství GO se celkově zhruba jed-
ná. Jen za Luhačovice a Pozlovice se 
jedná podle prvních odhadů ročně 
o cca 300 tun GO, které jsou vypro-
dukovány. Ve spolupráci s  Odbo-
rem životního prostředí a zeměděl-
ství Krajského úřadu ZK chceme 
porovnat tyto odhady vycházející 
ze znalosti počtu stravovacích zaří-
zení se skutečně vykázaným množ-
stvím zlikvidovaného odpadu,“ do-
plnil starosta. Případné zavedení 
společného svozu odpadu od všech 
jeho producentů v oblasti by podle 
něj jistě přineslo pozitiva. „Bylo by 
přehledné a snadno kontrolovatel-
né, jestli je GO likvidován tak, jak 
nařizuje zákon. V dalších jednáních 
s kolegy z okolních samospráv pro-
to budeme pokračovat a  věřím, že 
se tato iniciativa Luhačovic podaří 
úspěšně realizovat,“ nastínil Ležák.

Nikola Synek

LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ
NOVÉ VYDÁNÍ
součást vzpomínkových akcí 

k 60. výročí úmrtí A. Václavíka
LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ
je dílem předního zakladatele 

vědeckého národopisu PhDr. AN-
TONÍNA VÁCLAVÍKA (1891–1959), 
univerzitního profesora v Bratislavě 
a v Brně, uznávaného vědce v oblas-
ti lidové kultury Slovanů.

Letošní rok 2019 je spojen se še-
desátým výročím jeho předčas-
né smrti. Při této příležitosti se 

autorovo rodiště, městys POZLOVI-
CE, a nakladatelství ATELIER IM roz-
hodly na základě poptávek a zájmu 
reeditovat jeho významné dílo LU-
HAČOVSKÉ ZÁLESÍ, které zahrnuje 
nejen vlastní obce Luhačovického 
Zálesí, ale přesahuje do obcí a  lo-
kalit dalších. Kniha vyjde do konce 
listopadu 2019 a bude distribuová-
na na základě závazné objednáv-
ky, kterou zájemci zašlou do nakla-
datelství ATELIER IM nejpozději do 
konce září 2019.

Na základě závazných objed-
návek bude možno knihu obdržet 
a zaplatit podle adresy zájemce na 
těchto místech: 

1. Informační centra: Pozlovi-
ce, Luhačovice, Zlín, Bojkovice, Uh. 
Brod, Uh. Hradiště, Slavičín

2. Obecní úřady: podle bydliště 
objednatele

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KNIZE:
Vydavatel: ATELIER IM, naklada-

telství Luhačovice
Formát: A4 205 × 285 mm
Počet stran: 880 s.
Obrazová příloha: cca 180 barev-

ných a čb obrazů, perokresby
Vazba: pevná, křídový papír
Cena knihy: Kč 950 / Kč 1000, roz-

hoduje počet výtisků
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Wellness centrum
s letní slevou

20 % na vstup
Platí do 31.8.2019.

GRILOVÁNÍ na vyhlídkové terase po celý červenec a srpen, vždy od středy do soboty od 16.00 hod.

M DK

Akce se uskutecní díky podpore Zlínského kraje.


