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Vážení spoluobčané,
přichází nejkrásnější čas v roce, dny, 

na které se nejen děti, ale také my do-
spělí vnitřně těšíme. Dny, ve kterých si 
všichni přejeme užít rodinnou pohodu, 
vzájemné porozumění a nezaměnitel-
nou atmosféru Vánoc. 

Po prvním roce na radnici ve funk-
ci starosty mohu konstatovat, že si 
vážím velké podpory obyvatelů naše-
ho města a  vnímám, že rok 2019 při-
nesl pro Luhačovice zajímavé impul-
zy. V  městě se událo velké množství 
úspěšných akcí a  projektů, za které 
každému, kdo se na nich jakkoliv po-
dílel, děkuji. Za práci v uplynulém roce 
si poděkování zaslouží také místosta-
rosta, radní, zastupitelstvo a nemohu 
zapomenout ani na komise a  spolky 
našeho města. 

Nejpříjemnějším zjištěním  v  letoš-
ním roce je ovšem skutečnost, že obča-
né Luhačovic jsou pozitivně naladění 

a  zajímají se o  rozvoj celého našeho 
území. Mým přáním bylo dostat se blí-
že k Vám, propojit radnici s veřejností 
a cítím, že se tuto vizi daří naplňovat. 
Společně se potkáváme u  obnovené-
ho vítání občánků, veselého setkání 
jubilantů, pestrých kulturně společen-
ských akcí, energických sportovních 
soutěží a  otevřených veřejných de-
bat.  S některými z Vás se dále potká-
vám běžně i  na ulici a  společně řeší-
me potřeby našeho území.  Podněty 
od Vás nejsou spojeny jen s požadav-
ky vůči městu, ale také upřímnou sna-
hou o zapojení se do procesu obnovy 
formou dobrovolných akcí. V  rámci 
aktivit dobrovolníků se daří obměňo-
vat dětská i  sportovní hřiště, rozvíjet 
veřejné plochy města i  místních částí 
a  celkově rozšiřovat zázemí společné 
občanské vybavenosti. Dobrou atmo-
sféru Luhačovic dokresluje i  čerstvý 
zájem občanů o  veřejné poděkování 

našim zahradníkům za péči věnova-
nou zeleným plochám napříč celým 
městem.  

Milí spoluobčané, osobně bych si do 
roku 2020 přál, aby se nám podařilo 
realizovat všechny naše další společ-
né cíle, aniž by se to jakkoliv negativ-
ně dotklo kteréhokoliv občana naše-
ho města. Velmi bych si přál, aby pro 
každého z obyvatel Luhačovic, Polich-
na, Řetechova a Kladné Žilína byl život 
zde stále lepším a aby naše město bylo 
kvalitním a  lákavým místem k  životu 
i podnikání.

Zároveň bych Vás chtěl pozvat k tra-
dičnímu rozsvěcování vánočního stro-
mu během vánočního jarmarku, kde 
bude opět připravený starostenský čaj 
pro zahřátí. Věřím, že nadcházející rok 
bude pro všechny plný osobní a rodin-
né pohody, pevného zdraví, optimismu 
a vzájemné podpory.

Váš starosta Marian Ležák
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Luhačovjané si setkáním u radnice připomenuli výročí sametové revoluce
Více než tři stovky lidí zavíta-

ly 17. listopadu před luhačovic-
kou radnici, kde si občané spo-
lečně připomenuli výročí 30 let 
od přelomových událostí, vedou-
cích k obnově demokracie u nás. 
Na úvod zazněla československá 
hymna. 

Na příchozí pak čekal program 
s řadou vystupujících. Dobu same-
tové revoluce připomněly mnohé 
písně, které ji v  roce 1989 prová-
zely, ale i  další na témata svobo-
dy i národní hrdosti či současných 
společenských problémů. Lidé si 
tak vyslechli a společně s interpre-
ty mnohdy i zazpívali například An-
děla nebo Bratříčku, zavírej vrátka 
od Karla Kryla či Náměšť od Jaro-
slava Hutky, dalšího z významných 
umělců pojících se se sametovou 
revolucí. Hudební a  pěvecké vy-
stoupení zajistili ZUŠ a ZŠ, PS Janá-
ček a písničkář Pavel Kohn z Ostra-
vy, právě s repertoárem Krylových, 
ale i vlastních písní. Samozřejmě se 
jen nezpívalo, ale také se hovořilo 
o  přelomových událostech, na je-
jichž výročí akce upozorňovala. Na 

to, jak prožívali sametovou revo-
luci, zavzpomínali  během setká-
ní starosta Marian Ležák, který, byl 
tehdy středoškolským studentem, 
i místostarosta Jiří Šůstek, který se 
při změnách v  lázeňském městě 
před třiceti lety osobně angažoval 
a v roce 1990 se stal po svobodných 
volbách místostarostou. Nemoh-
la chybět ani vzpomínka prvního 
polistopadového starosty Luha-
čovic Karla Zichy. Promluvila rov-
něž Věra Zvoníčková, jedna z  ve-
doucích osobností luhačovického 

Občanského fóra v roce 1989, kte-
rá ovšem poukázala na to, že ani 
dnes není situace ve společnos-
ti ideální, a  zmínila statisícové de-
monstrace, které i  dnes poukazují 
na nešvary některých vrcholových 
politiků našeho současného stá-
tu a na nutnost chránit demokracii 
a  svobodu. Na místě se lidé moh-
li stavit také u  stánku upozorňují-
cím na petici spolku Milion chvilek, 
upozorňujícího na totéž. Nechyběl 
ani stánek DDM, kde si lidé mohli 
vytvořit placku na téma svobody 

a listopadového výročí. Když se se-
tkání, započaté v  16 hodin, chýli-
lo k závěru, jako po celé republice 
i v Luhačovicích zaznělo v symbo-
lickém čase 17:11 zvonění z kostel-
ní věže. K němu se někteří účastníci 
akce připojili cinkáním klíčů, čímž 
připomenuli další z jevů provázejí-
cích události před 30 lety. Do zvu-
ku zvonů a cinkání klíčů pak zazně-
la závěrečná skladba Modlitba pro 
Martu, další z  těch, které prováze-
ly přelomové události před 30 lety. 

Setkání u  radnice bylo vyvrcho-
lením oslav spojených pod heslem 
Děkujeme, že můžeme. K těm patři-
lo kromě jiných akcí v průběhu mě-
síce několik dalších programů právě 
ve státní svátek 17. listopadu. Dopo-
ledne se konala v kostele mše k po-
děkování za 30 let svobody, která 
byla sloužena také za oběti totalit-
ního režimu a s prosbou za zachová-
ní svobody a demokracie dalším ge-
neracím. V muzeu pak po celý den 
promítali archivní záběry z různých 
setkání, která provázela sametovou 
revoluci právě v Luhačovicích.

Nikola Synek 

UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

V neděli 17. listopadu proběhla slavnostní bohoslužba, která byla poděkováním za 
svobodu

Mši svatou celebroval P. Mgr. Mar-
tin Rumíšek, kaplan, jenž ve své pro-
mluvě připomněl význam svobody, 
poděkoval za skutečnost, že k  sa-
metové revoluci došlo a  že máme 
možnost žít svobodně. 

Zdůraznil, že nelze brát svobodu 
jako samozřejmost, ale je nutné se 
aktivně podílet na její existenci. Mu-
síme nést zodpovědnost za sebe, 
své blízké, ale i za místo, kde žijeme. 
Je třeba vytvářet společenství, kte-
rá se podílí na kvalitním životě mís-
ta i farnosti.

Ing. Jiří Šůstek, místostarosta, 
konstatoval, že za prožitých 30 let 

je vděčný, protože svoboda je dar 
z  největších. Připomněl význam 
svatořečení Anežky Přemyslov-
ny pro český národ a  taky zodpo-
vědnost lidu za současnost i  vývoj 
budoucí situace a  nálady ve spo-
lečnosti. Má za to, že křesťanské 
hodnoty jsou základem slušného 
a šťastného života.

Mše svatá byla završena státní 
hymnou, která měla úžasnou at-
mosféru a byla zvláštním a krásným 
připomenutím pospolitosti spole-
čenství, jež je vnímáno jako základ 
pro klidnější a slušnou budoucnost.

Jiří Šůstek

Kolonáda v Luhačovicích je po roční rekonstrukci otevřena 
Po rozsáhlé rekonstrukci byla 

27.  listopadu 2019 veřejnosti slav-
nostně zpřístupněna kolonáda v Lu-
hačovicích. „Unést zátěž výdajů na 
rekonstrukci (UNES-TO) nám umož-
nila snaha spousty zapálených pa-
triotů o  zápis Luhačovic na seznam 
UNESCO. Nebyla sice nakonec úspěš-
ná, ale přinesla dotační prostředky. 
Zdejší lázně jsou opravdu jiné než zá-
padočeské či evropské lázně sdruže-
né do společné nominace na zápis do 
UNESCO. Právě odlišnost Luhačovic 
stála před 4 lety za jejich vyškrtnutím 
z  uvedené nominace. Mrzet by nás 
to ale nemělo. Luhačovice si zaslouží 
svůj vlastní, jedinečný zápis, o  který 
budeme spolu s vedením města i Ná-
rodním památkovým ústavem usilo-
vat,“ říká MUDr. Eduard Bláha, gene-
rální ředitel Lázní Luhačovice, a.s.

Střed lázní tak znovu ožívá a pro-
měňuje se v kulturní a společenské 
centrum s  atraktivní obchodní zó-
nou i  místem pro posezení u  mo-
derní gastronomie. Revitalizace 
uvádí kulturní památku do původ-
ního stavu a  rozšiřuje možnosti je-
jího využití zpřístupněním nových, 
dosud uzavřených míst. Objekt byl 
již v  havarijním stavu. Projekt sta-
vebních úprav se musel vypořádat 
s  neutěšeným stavem železobeto-
nových konstrukcí, částí izolací při 
maximálním zachování původních 
prvků a pečlivým replikám. Repliky 
byly velmi nákladné a  připouštěly 
se pouze výjimečně. Objekt se vrá-
til ke své původní barevnosti. 

Vítanou změnou pro hosty je 
možnost napít se Vincentky i mimo 
provozní dobu haly z druhého, nově 

realizovaného pítka uprostřed ko-
lonády. Nově začíná hostům a  ná-
vštěvníkům sloužit informační 
centrum. K  němu budou postup-
ně přibývat zajímavé obchůdky 
i  moderní gastronomické provozy 
s venkovními zahrádkami a lehkým 
občerstvením jako např. creperie. 
Zpřístupňují se také v  předchozích 
letech nepoužívaná atria kolonády. 
V průběhu rekonstrukce se podařilo 
v jednom z nich nalézt i původní, ni-
kdy však nepoužívanou studnu pra-
mene Vincentky z r. 1938. V oprave-
né nice opěrné zdi si tak nyní bude 
možné prohlédnout nejen zděnou 
studnu, ale i  projekt její výstav-
by. Kompletně byla zrenovována 
železobetonová konstrukce pod-
lahy s  novou replikou mozaikové 
dlažby. Obnovil se také světlík nad 

ústředním motivem mozaiky. Cel-
kovou rekonstrukcí prošlo i osvětle-
ní. Do stropních podhledů se umís-
tily repliky nedochovaných svítidel, 
stejně jako osvětlení čelní římsy ko-
lonády v celé její délce. Novinkou je 
obnova osvětlení na sloupech u bý-
valého pramene Amandka. 

„Naší snahu o zápis Luhačovic do 
UNESCO chceme stvrdit v  dalších 
letech úspěšnou obnovou areálu 
vodoléčby a Slunečních lázní,“ říká 
Eduard Bláha. S rekonstrukcí nejroz-
sáhlejšího Jurkovičova areálu v Lu-
hačovicích se počítá v  roce 2022. 
„Jeho úspěšná realizace by byla tím 
nejlepším důkazem, že je kulturní 
dědictví v  Luhačovicích v  dobrých 
rukou a svůj zápis do UNESCO si za-
slouží,“ dodává Eduard Bláha. 

Lázně Luhačovice



strana 3

zprÁVY z raDNIcE

Zprávy ze 7. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice, které se konalo 16. 10. 2019
ZML schválilo:
•	 nabýt bezúplatným převodem 

pozemek st. pl. 161/1 zast. plo-
cha a  nádvoří o  výměře 874 m2, 

jehož součástí je stavba občan-
ské vybavenosti č. p. 228, a  po-
zemky parc. č. 2851/6 – ost. 
plocha o  výměře 3  m2, parc. č. 

2851/7 ost. plocha o  výměře 
85  m2 a  parc. č. 2851/8 ost. plo-
cha o  výměře 76 m2, vše v  k. ú. 
Luhačovice, z majetku Tělocvičné 

jednoty Sokol Luhačovice, Masa-
rykova 228, 76326 Luhačovice, za 
podmínky úhrady nákladů spo-
jených s převodem.

Zprávy z 19. schůze Rady města Luhačovice konané 4. 11. 2019
RML schválila:
•	 zveřejnění záměru města pro-

dat část pozemku parc. č. 923/1 
v  k.  ú. Polichno o  výměře cca 
100 m2;

•	 zveřejnění záměru města na-
být do vlastnictví města čás-
ti pozemků parc. č. 1199/1, 
1208/6, 1253/18, 2152/7, 2152/9, 
2153/17 a  2152/10 v  k. ú. Ře-
techov o  celkové výměře cca 
500 m2;

•	 vypsání výběrového řízení na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 
na nové webové stránky města 
a zaslání výzvy na podání nabíd-
ky společnostem;

•	 uzavření nájemní smlouvy na uží-
vání části pozemku parc. č. 2650/3 
v  k. ú. Luhačovice o  celkové vý-
měře cca 300 m2 s Lázněmi Luha-
čovice, a. s., pro umístění odstav-
ných ploch u  LD Vítkov na dobu 
určitou 10 let za cenu 500 Kč/m2/
rok + DPH včetně doplnění inflač-
ní doložky do smlouvy; 

•	 poskytnutí finančního daru ve 
výši 10 000 Kč Svazu tělesně po-
stižených v České republice, z.  s., 
místní organizaci Luhačovice, 
Dolní Lhota, na činnost místní or-
ganizace Luhačovice;

•	 vytvoření spotu o  nové identi-
tě města Luhačovice v  hodnotě 

50  000 Kč společností Toman 
Design, Praha 5;

•	 účast města Luhačovice v soutě-
ži Stavba čtvrtstoletí se stavbou 
„Ul. Dr. Veselého“; 

•	 převod finanční částky ve výši 
50 000 Kč z rezervního fondu or-
ganizace do fondu investic a  fi-
nanční částku ve výši 56 200 Kč 
z  fondu investic použít na ná-
kup čisticího stroje na podlahu 
do školní jídelny MŠ Luhačovice, 
příspěvkové organizace;

•	 pořádání 1. ročníku plesu 
města Luhačovice v  termínu 
18. 1. 2020.

RML rozhodla:
•	 o  výběru dodavatele Toman 

Design, Praha 5, v  soutěži „Vizu-
ální identita města Luhačovice“ 
na základě doporučení hodnoti-
cí komise a pověřila starostu měs-
ta Ing. Mariana Ležáka podpisem 
smlouvy o dílo a licenční smlouvy 
s vybraným dodavatelem v soula-
du s nabídkou. 

RML souhlasila:
•	 s  partnerstvím a  převzetím záštity 

nad 2. etapou sportovně-charita-
tivního projektu – 11. ročníku veřej-
né cyklotour napříč Českou repub-
likou „Na kole dětem“ v roce 2020. 

Zprávy z 18. schůze Rady města Luhačovice konané 21. 10. 2019
RML schválila:
•	 uzavření dohody o  ukončení ná-

jemní smlouvy ze dne 2. 5. 2006 
a  příslušných dodatků na užívá-
ní nebytových prostor o  výměře 
328 m2 ve III. NP objektu č. p. 137, 
který je součástí pozemku st. pl. 

230, k. ú. Luhačovice, ul. Masaryko-
va v Luhačovicích, ke dni 31. 1. 2020 
s Českou republikou – Generálním 
finančním ředitelstvím, Praha 1 – 
Nové Město;

•	 uzavření nájemní smlouvy na uží-
vání nebytových prostor o výměře 

58,46 m2 ve II. NP objektu č. p. 137, 
který je součástí pozemku st. pl. 
230, k. ú. Luhačovice, ul. Masary-
kova v Luhačovicích, za účelem zří-
zení kontaktního místa Finančního 
úřadu pro Zlínský kraj s Českou re-
publikou – Generálním finančním 

ředitelstvím, Praha 1 – Nové Město, 
na dobu neurčitou od 1. 1. 2020 za 
cenu 1 500 Kč/m2/rok.

RML jmenovala:
•	 do funkce vedoucí odboru dopra-

vy od 1. 1. 2020 Bc. Jiřího Černobilu. 

Zprávy ze 17. schůze Rady města Luhačovice konané 7. 10. 2019
RML schválila:
•	 přesun finanční částky ve výši 

7  500 Kč z  neinvestičního pří-
spěvku Městského domu kultury 
Elektra Luhačovice do neinves-
tičního příspěvku Základní školy 
Luhačovice;

•	 zřízení věcného břemene na 
pozemku parc. č. 1297/10 v k. ú. 

Luhačovice v  majetku města 
pro umístění veřejné komuni-
kační sítě realizované pod ná-
zvem „Luhačovice – ul. V  Dra-
hách“ ve prospěch společnosti 
Orthodox networks, s.  r. o., Pra-
ha 6 – Břevnov, za jednorázo-
vou úplatu 200 Kč/bm + přísluš-
né DPH;

•	 zřízení věcného břemene na po-
zemcích parc. č. 1051/4, 1211/22, 
1211/11 a 1229/4 v k. ú. Luhačo-
vice v majetku města pro umístě-
ní zařízení distribuční soustavy 
realizované pod názvem „Luha-
čovice, V  Drahách, Kročil, kab. 
NN“ ve prospěch firmy E.ON Dis-
tribuce, a. s., České Budějovice, 

za jednorázovou úplatu 200 Kč/
bm + příslušné DPH;

•	 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
akci „Výměna zdroje tepla v  bu-
dově MŠ Luhačovice“ uzavíraný 
mezi městem Luhačovice a FLEA, 
s. r. o., Tachov, a pověřila starostu 
města Ing. Mariana Ležáka podpi-
sem dodatku č. 1. 

Sokolovnu plánuje město zrekonstruovat ve spolupráci se Zlínským krajem
Sokolovnu, historickou budo-

vu, kterou si každý občan Luhačo-
vic spojuje se sportem a společen-
ským životem, čeká v blízké době 
tolik potřebná oprava. Město po 
dohodě se Sokolem Luhačovice 
k tomu již podniklo zásadní kroky.  

 „I přes snahu vedení místního 
Sokola se nepodařilo zajistit do-
statečné finanční prostředky na 
opravu budovy. Vedení organiza-
ce nás proto opakovaně oslovilo 
s  návrhem o  převzetí budovy do 
správy města. Naším společným 
zájmem bylo vyřešit neutěšený 
stav historické nemovitosti, ale 
i najít novou náplň činností v bu-
dově. Budoucnost sokolovny po-
mohl vyřešit zájem Zlínského kraje 
spojený s dohodou o přestěhování 

ZUŠ.  Právě spolupráce s  krajem 
umožní najít finanční prostředky 
a  s  ohledem na výši investice za-
hájit opravu naší významné budo-
vy,“ uvedl starosta Marian Ležák. 
Aby se vše mohlo podařit, Sokol 
Luhačovice schválil na své valné 
hromadě 11. října převod sokolov-
ny na město s podmínkou, že bude 
věcným břemenem zajištěno čás-
tečné užívání budovy touto orga-
nizací i  v  budoucnosti. „To nám 
umožnilo pokračovat v  jednání 
se Zlínským krajem, který je zřizo-
vatelem Základní umělecké školy 
Luhačovice. Vzhledem k existenci 
SC Radostova, sportovišť základ-
ní školy a malému využívání soko-
lovny ke sportovní činnosti přišla 
myšlenka nového zázemí pro ZUŠ 

jako ideální řešení. V  plánu je so-
kolovnu při rekonstrukci staveb-
ně adaptovat tak, aby mohla slou-
žit jednak pro ZUŠ, ale také aby byl 
sál dále použitelný pro společen-
ské akce jako šibřinky nebo po-
chovávání basy. Fungovat by měl 
dál po opravě i klub Sokolka,“ po-
znamenal starosta. 

Na základě předběžných jedná-
ní a  po schválení převodu budo-
vy Sokolem Luhačovice se v  říjnu 
mimořádně sešli luhačovičtí za-
stupitelé. Zastupitelstvo 16.  11. 
schválilo všemi hlasy přítomných 
zastupitelů převzetí sokolovny 
městem, za účelem docílení její 
opravy. „Hlasování bylo jedno-
značné. Všichni jsme si vědomi, že 
momentální situace, kdy se nabízí 

nové využití budovy spojené se 
zajištěním financování oprav, se 
nemusí opakovat. Připomínám, 
že jednou ze zastupitelek je i ředi-
telka ZUŠ, se kterou byly možnos-
ti navrženého řešení předem de-
tailně projednány,“ sdělil starosta 
Ležák. 

Situace kolem možné rekon-
strukce byla vždy složitá, ale zdá 
se, že se vše daří směřovat k úspěš-
nému cíli. „Společně s  místní or-
ganizací potvrdilo v listopadu pře-
vod i vedení České obce sokolské, 
kterému luhačovický Sokol podlé-
há,“ dodal Ležák. „Nic tak nebrání 
dokončení jednání s vedením kra-
je, které by mělo vést k opravě naší 
sokolovny,“ uzavřel starosta. 

Nikola Synek
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„Kéž bychom si uměli dopřát co nejvíc pohody,“ říká Josef Michálek, rocker, radní a šéf 
stejnojmenného hotelu 

Zhruba před rokem se stal v Lu-
hačovicích novým městským rad-
ním také Josef Michálek. Že v běž-
ném životě řediteluje jednomu 
z  hotelů u  Luhačovické přehrady, 
by nikoho asi tolik nepřekvapilo. 
Více bezpochyby zaujme, že mi-
moto po léta působí jako zpěvák 
a textař formace Forrest Jump hra-
jící hodně tvrdou muziku a posled-
ní dobou v televizi Rebel moderu-
je pořad o tuzemských hudebních 
skupinách. Mnozí Luhačovjané 
Michálka navíc v dřívějších letech 
zaznamenali i jako nadšeného di-
vadelního ochotníka v představe-
ních zdejšího spolku „Jednou za 
rok?“ nebo jako spíkra, který mo-
deroval šibřinky. Váš přínos k roz-
voji kulturního a společenského ži-
vota ve městě je nepochybný, sám 
přitom ale nejste z Luhačovic, že?  

Pocházím z Bučovic, kam můj tatí-
nek odešel v 60. letech z Kaňovic. Od-
malička jsem (dnes už můžu říct) do 
našeho kraje jezdil s rodiči velmi často 
k babičce a návštěvu Luhačovic jsme 
vynechali málokdy. Nastálo jsem se 
tedy oklikou vrátil do kraje svého táty 
v roce 1999, kdy jsem po vojně odešel 
studovat a jedním z míst, kde probí-
hala závěrečná praxe, byly právě Lu-
hačovice. Absolventskou práci jsem 
zpracovával v  Lázních Luhačovice, 
a. s., a když jsem řešil, co dál, bylo mi 
umožněno tuto práci převést z teore-
tické roviny do praxe. Už jsem tu zů-
stal a dnes jsem tady doma.

 A jak jste se vůbec dostal k pů-
sobení v cestovnímu ruchu?

Celé to bylo postupné. Po ukonče-
ní studia na bučovickém gymnáziu 
jsem rok navštěvoval jazykovou ško-
lu a pak odešel pracovat do Lesního 
závodu Bučovice jako dělník ve skla-
du dřeva. Na podzim 1996 jsem šel na 
vojnu a během ní jsem měl možnost 
rozmyslet si, co dál. Cestovní ruch 
a  lázeňství byl v  té době nově ote-
vřený obor na havířovské VOŠ a mně 
to přišlo jako zajímavá příležitost. 
Z dnešního pohledu to bylo správné 
rozhodnutí.

Pro Lázně Luhačovice jste 3 roky 
vedl agenturu Luhanka. Můžete tu 
práci přiblížit?

Když jsem do Luhačovic přijel jako 
student a nikoho neznal, měl jsem tu 
velké štěstí na lidi a bylo mi umožně-
no nahlédnout do problematiky ces-
tovního ruchu z pohledu, který žádná 
škola není schopna přiblížit. Zcela zá-
sadní byla tvorba informačních data-
bází a jejich aktualizace před každou 
sezonou. A asi nejzábavnější činnos-
tí bylo plánování zájezdů do nových 
destinací pro hosty Luhačovic, proto-
že také díky tomu jsem mohl poznat 
kolegy z  jiných informačních center, 
a  tehdejší atmosféra příprav nových 
produktů mě naplno pohltila. 

Od roku 2002 působíte jako ře-
ditel hotelu Pohoda, který patří 
společnosti ZÁLESÍ.  Pohoda pat-
ří se 183 lůžky k nejvýznamnějším 

a nejžádanějším hotelům na Luha-
čovicku. Díky čemu Pohoda u hos-
tů tak boduje?

Tady je odpověď velmi jednodu-
chá… POHODOU (úsměv). Dlouho-
době se snažíme udržovat vysokou 
kvalitu služeb, což je možné pou-
ze díky stálému pohodovému týmu. 
Ten je alfou a  omegou naší činnos-
ti a hosté tento fakt velmi dobře vní-
mají. Krásných a výborně vybavených 
hotelů existuje velká řádka. Rozdí-
lovým faktorem a  největší přidanou 
hodnotou je, dle mého názoru, právě 
tým. Věřím, že se nám v tomto ohle-
du bude dařit i v budoucnu (klepe na 
dřevěnou desku stolu).

U hotelu jste před časem otevře-
li krásné hřiště „Dětský ráj“. Určitě 
se díky tomu zvýšil zájem o poby-
ty mladých rodin s dětmi.

„Dětský ráj“ má za sebou třetí let-
ní sezonu a osobně jsem velmi rád, že 
existuje. Každoročně se snažíme na-
bídku přizpůsobit tak, aby „děti vza-
ly své rodiče“ právě k nám. Nejde jen 
o hotelové hosty, ale také o Luhačo-
vjany, Pozlovjany a širokou veřejnost 
vůbec. Rád bych věřil, že se nám ča-
sem podaří zvětšit i  prostory vnitřní 
herny pro děti. Vybudování „Dětské-
ho ráje“ je jen jedním z kroků, který-
mi se snažíme rodiny s dětmi oslovit. 
Obecně se však dá říci, že počet dětí, 
které se svými rodiči každoročně do-
razí, má stoupající tendenci.

Chystá hotel nějaké novinky?
Bez novinek to nejde (úsměv). Kaž-

doročně představujeme novinko-
vé typy pobytů, které zahrnují nové 
typy relaxačních procedur. Pro rok 
2020 to bude pobytový balíček s ná-
zvem Putování citrusovým hájem, 
který bude (jak název napovídá) za-
měřený na účinek citrusových plodů. 
Beze změny nezůstane ani nabídka 
hotelové restaurace, kterou obměňu-
jeme pravidelně, a já věřím, že přiláká 
ještě větší počet obyvatel Luhačovic 
k  její návštěvě. Zároveň zachováme 
to podstatné, co dělá hotel Pohoda 
hotelem Pohoda. Ano, mám na mysli 
právě onu pohodu (úsměv).

Co je podle Vás nejdůležitější 
pro další rozkvět cestovního ru-
chu v Luhačovicích?

Za nejdůležitější osobně považu-
ji smysluplnou spolupráci jednotli-
vých subjektů i místních samospráv, 
protože bez ní v budoucnu nebude-
me schopni ostatním regionům kon-
kurovat. Mám za to, že díky spoluprá-
ci dokážeme být zajímaví jako region. 
A pokud budeme zajímaví jako regi-
on, bude z toho také celý region tě-
žit. Věřím totiž, že máme v  součas-
né době určitý náskok oproti jiným 
územím, a  měli bychom využít veš-
kerou energii na jeho udržení a  vy-
hnout se tomu, abychom si vzájem-
ně házeli klacky pod nohy. Snad se to 
bude i  v  budoucnu dařit minimálně 
tak jako teď.

Co se daří a co zatím ještě méně, 
kde by mohlo město pomoci?

Rozhodně se daří Luhačovice udr-
žet na mapě atraktivních míst v  ČR, 
a to rozhodně není málo. Konkuren-
ce je totiž opravdu obrovská. Přičítám 
to tomu, že tu funguje spolupráce na-
příč jednotlivými subjekty cestovní-
ho ruchu. Pokud bych měl hledat re-
zervu, vidím ji v kvalitnější koordinaci 
pořádání a  propagaci jednotlivých 
akcí, abychom opravdu bezezbytku 
dokázali potenciál Luhačovic využít. 
Vidím to optimisticky i navzdory ně-
kterým škarohlídům.

V  profilu zastupitele uvádíte, 
že Vaší prioritou je „práce na udr-
žení prosperity Luhačovic a  oko-
lí a  vytváření podmínek pro to, 
aby zde chtěly vyrůstat a žít naše 
děti“. S manželkou máte dvě malé 
dcerky – myslíte, že se to vytváření 
podmínek  pro další generace v Lu-
hačovicích daří? A co v tomto pova-
žujete ještě za zásadní?

I díky štěstí na lidi, se kterými jsem 
pracoval a  pracuji, jsem za tu dobu 
také pochopil, že veškerá práce, kte-
rou odvádíte, nese výsledky nejdříve 
v horizontu tří let. Posun vidím za rok 
působení jako radní v  mnoha ohle-
dech, ale nechtějte po mně, abych 
vyjmenovával nějaké zásluhy. Tahle 
práce je dlouhodobá a já myslím, že 
je jí víc před námi než za námi. Osob-
ně cítím velký dluh vůči luhačovické 
infrastruktuře v  okrajových částech 
města, čeká nás také například posun 
v digitalizaci školy a mohl bych pokra-
čovat dál a dál. Některé kroky s sebou 
asi ponesou velmi živou veřejnou de-
batu a mnohdy budou názory velmi 
protichůdné. Za sebe můžu říct jen to, 
že možná někdy nedokážu dělat věci 
nejlépe, jak jdou, ale vždy je dělám 
tak, jak nejlépe umím.    

Přibližte prosím i trochu rodinu, 
třeba čemu se věnuje Vaše manžel-
ka, jak jste se seznámili, v čem Vám 
dcerušky dělají největší radost..?

Svoji ženu Máriu jsem poznal také 
díky cestovnímu ruchu, a  jestli jsem 
do té doby nevěřil v lásku na první po-
hled, v ten moment se to stalo. Bylo to 
na veletrhu cestovního ruchu v Brně 
a já jí nedal pokoj, dokud jsem ji ne-
uhnal. Po roce se z rovněž lázeňských 
Piešťan přestěhovala za mnou do Lu-
hačovic a  v  roce 2012 jsme se vzali. 
V současné době se na mateřské (prý 
vůbec ne dovolené) stará o naše tříle-
tá dvojčata Lejlu a Lujzu a já bych byl 

moc rád, kdyby měla Elka, jak jim ří-
káme, co nejvíce z její klidné a hodné 
povahy. A radost? Tu mi dělají tím, že 
jsou. Z dnešního pohledu vlastně vů-
bec netuším, co jsem těch 40 let bez 
nich dělal (úsměv).

Od rodiny a Vaší práce jinam. Na 
jednu stranu odpovídáte za hotel, 
na druhou stranu jste i zpěvákem 
skupiny Forrest Jump. Můžete její 
hudbu lidem přiblížit?

Kdysi jsem řekl, že popsat zážitek 
slovy, je jako lízat zmrzlinu přes sklo. 
S hudbou je to stejné. V hudbě For-
rest Jump máme absolutní svobo-
du a já jsem hrozně rád, že si nedává-
me vzájemně žádná omezení. Můžu 
jen doufat, že je to z  naší hudby cí-
tit. V dnešní době je veškerá muzika 
volně dostupná jediným kliknutím, 
takže si každý může téměř okamžitě 
udělat vlastní úsudek.

Kdy a  jak skupina vznikla a  jak 
jste se vůbec k takové muzice do-
stal?

S Forrest Jump jsme se dali dohro-
mady v roce 2001, takže nás pomalu 
čekají přípravy 20. výročí. Přitom mi 
to přijde jako včera, kdy jsme jeli ješ-
tě jako skupina Yabba Hutta na prv-
ní festival, což byla Ludkovická pleč-
ka rocku. Název skupiny ale vydržel 
jen ten jediný koncert. Fanoušci nás 
hned překřtili na Baba Jaga a  my 
museli vymýšlet dál. Nakonec jsme 
si řekli, že Forrest Jump je to pravé 
(smích). Já dělám muziku v  různých 
formách vlastně odmalička. V  Lido-
vé škole umění v Bučovicích jsem se 
učil hrát na zobcovou flétnu, poté 
pozoun a baskřídlovku, abych pak té-
měř nic z  takto nabytých zkušenos-
tí v dalším hudebním směřování ne-
využil (úsměv). Tak ve 12 letech jsem 
začal poslouchat čím dál ostřejší hu-
dební odnože a hrát na kytaru a bicí 
nástroje. Nakonec jsem pochopil, že 
mám kolem sebe lidi, kteří to dělají 
lépe než já, takže jsem zůstal u zpěvu. 
I když ani teď nevynechám příležitost 
k „zabrnkání“ nebo „zbití“…

Kolik už jste vydali desek, mů-
žete upozornit na nějakou aktuál-
ní nebo na poslední klip?

Oficiálně vydaných alb je pět, 
k  tomu promonahrávky, live DVD, 
DVD s akustickým koncertem a sing-
ly. Aktuální deska Forres Jump vyšla 
v květnu 2018 a její křest proběhl prá-
vě v Luhačovicích. K této desce jsme 
do dnešního dne vypustili 5 video-
klipů, z  nichž poslední k  písni Maso 
je starý jen pár týdnů. A aby toho ne-
bylo málo, před začátkem právě pro-
bíhajícího turné po boku kapely Trak-
tor jsme vydali dvoupísňový singl 
s písněmi Slovo jako zbraň a Pohled 
jedné míle.

Kde všude a  s  kým už jste také 
hráli?

Za těch téměř 20 let jsme projeli ce-
lou republiku, od nejmenších prostor 
až po největší pódia. Pokud odmys-
lím festivalové sety, kdy jsme v rám-
ci akcí jako Masters of Rock, Metalfest 
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nebo Ostrava v  plamenech stáli na 
stejných „prknech“ jako např. An-
thrax, Dream Theater nebo Saxon, 
měli jsme tu čest koncertovat třeba 
s  Waltari, Hypocrisy, Axel Rudi Pell 
a v podstatě s kompletní českou špič-
kou včetně skupin Arakain, Dymytry, 
Citron nebo Traktor. 

Nedávno jste hráli i  v  Luhačo-
vicích. Uvidí Vás tu lidé brzy zno-
vu? Kam byste je pozval na další 
koncert?

V  Luhačovicích jsem doma, tak-
že mi vždycky udělá radost pozvání 
do Sokolky Luhas Vegas nebo třeba 
k  Suchánkům. Navíc kytarista Adam 
Žmolík žije v Horní Lhotě, takže jsme 
tady doma vlastně ze dvou pětin. Do-
mácí koncerty patří většinou k nejná-
ročnějším, protože v našem krásném 
kraji bývá velmi přátelská atmosféra 
a velmi často se tyto dýchánky pro-
táhnou až do brzkých ranních ho-
din (smích). V  Luhačovicích bychom 
se rádi zastavili v  rámci jarního tour 
2020, které management právě při-
pravuje. Do konce letošního roku nás 
mohou fanoušci vidět jako hosty už 
zmíněné šňůry s kapelou Traktor, kte-
rá poběží do 21. 12. 2019.

Ještě jste měl hudební projekt 
Sounder, můžete ho přiblížit?

Sounder jsem si dal jako takový 
dárek k  40. narozeninám. Ve Forrest 
Jump totiž většinu hudebního mate-
riálu tvoří kytaristé a na mně je pak fi-
nalizace zpěvové linky a textu. Jsem 
si vědom toho, že nejsem žádný ky-
tarový virtuos, přesto mám kytaru 
prostě rád. Proto ji občas sundám ze 
zdi a pak si „do šuplíku“ dávám růz-
né demonahrávky. Mé 40. narozeni-
ny byly příležitostí ten pomyslný šup-
lík vyčistit. Oslovil jsem muzikanty, se 
kterými se známe roky, ale nikdy ne-
byla moc příležitost si zahrát, aby-
chom natočili album. Dopadlo to tak, 
že kluci prohlásili, že odjedeme i něja-
ké koncerty, a celý rok 2017 jsme kon-
certovali. Vrcholem byly koncerty po 
boku Raye Wilsona, bývalého zpěvá-
ka Genesis. Teď Sounder z  důvodu 
vytíženosti členů hybernuje, ale mys-
lím, že ještě minimálně jedno album 
do kopy dáme. Třeba zase k padesát-
ce (úsměv).

Máte hudební vzory? Co ob-
líbené skupiny a  jiné žánry než 
„tvrdá“ muzika?

Bude to znít klišovitě, ale vzory ve 
svém věku žádné nemám. Je spous-
ta muzikantů, kteří mě ovlivnili, ale 
nikdy jsem je za vzory nepovažo-
val. S přibývajícím věkem se mi stá-
vá, že některá alba, která se mi tře-
ba před 30 lety úplně nepozdávala, 
dokážu docenit právě až teď. V 15 le-
tech jsem byl přesvědčený, že jedi-
nou možnou cestou je death metal, 
ale třeba na vojně jsem objevil kouz-
lo The Doors a  bylo všechno jinak. 
Mám rád muziku živou, tedy hranou 
živými muzikanty, nikoliv „samohraj-
ky“. Od The Doors, přes Black Sab-
bath, skupinu Metallica až třeba k In 
Flames nebo Soilwork. A  velmi rád 
vidím, že mezi o generace mladšími 
muzikanty je spousta talentů, kteří 
jsou na sobě ochotni dřít. 

Jak jde skloubit vizáž rockera či 
metalisty s působením v čele hote-
lu? To se zdá jako dva diametrálně 
odlišné světy…

Máte pravdu – dva diametrálně 
odlišné světy to jsou. Myslím ale, že vi-
záž s tím má pramálo společného. Mí-
vám potíž spíš s tím, že kolegům ho-
telovým i hudebním připadám věčně 
naštvaný. A je jedno, jestli mám vlasy 
dlouhé či krátké a na sobě sako nebo 
křivák. S tímto obličejem jsem se na-
rodil a bohužel s tím neumím nic udě-
lat (smích).

Ale vážně – nedávno jsme oslavi-
li 30 let svobody a já myslím, že část 
svobody je také v tom, že za nás mo-
hou mluvit naše činy, nikoliv vizáž. 
O tom, jak a proč se rozhoduji, jsem 
ochoten diskutovat kdykoliv. K disku-
si o  vizáži nevidím pražádný důvod 
(úsměv).

Jaký má pro Vás svoboda vý-
znam?

Často o  tom přemýšlím. Tím nej-
hlavnějším pro mě asi je, že i když ne-
mohu vždy dělat to, co chci, mohu 
alespoň nedělat to, co nechci. Záro-
veň ale ve svobodném rozhodování 
cítím odpovědnost za tato rozhod-
nutí. A  to mi v  současné společnos-
ti trochu chybí. Rád bych věřil v to, že 
mé dcery, a popřípadě další genera-
ce, budou mít tu samou možnost, 
jaká se dostala nám. A snad s ní na-
loží ještě lépe.

Kromě zpěvu píšete i  texty 
a  básně – vydal jste knihu Lásko-
miny/Příšeří. Jak byste ji charakte-
rizoval a kde ji lze pořídit?

Láskominy/Příšeří je navlas stej-
ný případ jako projekt Sounder. Ta 
pikokniha obsahuje vlastně veškeré 
básně a texty, které jsem do čtyřice-
tin napsal. První část – Láskominy – 
obsahuje básně, které byly psány bez 
vidiny zhudebnění, byť své noty ně-
které z nich našly. V části druhé – Pří-
šeří – jsou texty, které jsem napsal pro 
Forrest Jump. Ilustrace pochází z díl-
ny Lubomíra Ferduse a originály kre-
seb byly nedávno použity v aukci, je-
jíž výtěžek šel na dobrou věc. Knihu 
je možné pořídit na koncertech For-
rest Jump, popřípadě si o ni říci pří-
mo mně.

V  umělecké branži užíváte 
pseudonym Michail Fabien. – Jak 
vznikl?

Možná to bude pro někoho ne-
uvěřitelné, ale v  jádru jsem velmi 
plachý a  až „realita všedního dne“ 
mě donutila s tím bojovat. V teena-
gerovském období jsem potřebo-
val nějaké alter ego, díky kterému 
jsem mohl psát a  tvořit. Tak vzni-
kl Michail Fabien. Michail je odka-
zem na ruského básníka Lermonto-
va, kterého obdivuji. Perličkou je, že 
když jsem si ve vojenské knihovně 
v roce 1996 vypůjčil jeho sbírku Dé-
mon, byl poslední záznam o půjčení 
někdy z 60. let (úsměv).  A Fabien je 
podle jména fenomenálního fotba-
lového brankáře Manchesteru Uni-
ted a francouzské reprezentace Fa-
biena Bartheze. V podstatě jsem tak 
v  sobě spojil dva oblíbené světy – 
kulturu a sport.

Lidé Vás mohou vidět na TV Re-
bel v pořadu Czech Blade, který se 
vysílá v  pondělí a  točí se v  klubu 
Sokolka.  Povídáte si tam s  členy 
hudebních skupin, prokládá se to 
klipy rockových a metalových ka-
pel. Jak jste se k té práci dostal?

Na jaře 2016 jsem dostal nabídku, 
jestli bych nechtěl zkusit moderovat 
pořad o československé rockové scé-
ně. Samozřejmě jsem vůbec neměl 
tušení, co všechno to obnáší, ale po-
kud jsem měl odpovědět na otázku, 
jestli „bych chtěl“, tak odpověď mu-
sela znít, že „bych chtěl“. Byla to ob-
rovská výzva a vlastně do dneška je. 

Jak ty kapely do pořadu vybírá-
te? Nebo to dělá redakce?

Točíme jednou měsíčně 4 díly, což 
znamená, že je potřeba dát dohro-
mady 32 videoklipů. V  prázdninové 
měsíce jedou reprízy, takže se baví-
me o 320 videoklipech ročně. V tuto 
chvíli mám v databázi asi 1500 odka-
zů na klipy českých a slovenských ka-
pel. Snažím se, abychom pouštěli kli-
py co nejaktuálnější, a v zásadě chci 
plnit roli moderátora, nikoliv soud-
ce. Pokud na klip narazím, zpravidla 
jej zařadím a nechám na fanoušcích, 
ať si udělají vlastní názor. S klukama 
z  redakce jsme v kontaktu a společ-
ně dramaturgii konzultujeme, nicmé-
ně finální odpovědnost je na mně. 
Totéž platí u výběru hostů – rád si ne-
chám doporučit a pak už je to v  ru-
kách a hlavách fanoušků.

Pro diváka jako já, co moc tvr-
dou hudbou nežije, může jít o ne-
známé bandy. Všechny je ale asi 
z  různých koncertů ani Vy nemu-
síte znát. Kolik zabere příprava na 
rozhovor?

V  době internetu je samozřejmě 
dohledání informací o  kapele pod-
statně snazší, než tomu bývalo dříve. 
Občas se stane, že kapela dělá skvělou 
muziku, ale podcení právě propaga-
ci. Potom bývá rozhovor spíš takovým 
nekonkrétním povídáním, což osobně 
nemám příliš v lásce. Na druhou stra-
nu ale musím říct, že v  dnešní době 
o  sobě kapely informace šíří hodně 
a rády a je to OK. Příprava dílu Czech 
Blade mi zabere dle náročnosti tak 2 až 
4 hodiny většinou nočního času.

Další Vaší aktivitou je ochot-
nické divadlo „Jednou za rok?“. 
V  režii J. Hynštové (autorky her) 
vznikla už řada skvělých parodií 
na různé žánry – akční filmy i tele-
novely, mafiánské ságy a další. Už 
delší dobu se ale nic neobjevilo, 
poslední byl myslím Labutí přebor 
v  roce 2017. Jak je to se spolkem 
teď a myslíte, že se něco třeba na 
rok 2020 podaří vytvořit? 

Na působení ve spolku „Jednou 
za rok?“ vzpomínám moc rád. Bylo 
to skvělé období a zažili jsme spous-
tu legrace. Bohužel s  přibývajícím 
věkem a  ubývajícím volným časem 
jsem musel některé své aktivity ome-
zit a divadlo bylo právě jednou z nich. 
A zatímco třeba konec fotbalové kari-
éry byl jasně dán právě věkem a bo-
lavými koleny, rozhodování o účinko-
vání v  divadle bylo podstatně těžší. 
Pravdou je, že pokud Jarka Hynštová 

novou hru napíše a bude mít zájem 
o mé účinkování, rád se zúčastním za 
předpokladu, že mi do úst nebude 
vkládat příliš mnoho slov (smích). Ča-
sové možnosti jsou prostě neúprosné 
a já nerad kohokoliv brzdím svou pří-
padnou nepřipraveností. Sám jsem 
zvědavý, jestli si v budoucnu nějakou 
hru „střihneme“.

Letos mířily do Luhačovic re-
kordní počty návštěvníků. Kon-
cem listopadu se otevře opravená 
kolonáda. Počítáte jako šéf hote-
lu s  dalším radikálním nárůstem 
v příští sezoně, kdy se na obnove-
nou nejznámější stavbu města bu-
dou chtít všichni podívat? 

Luhačovice prožívají krásné obdo-
bí a já jsem velmi rád za to, že tomu 
tak je. Těším se na otevření kolonády 
a  jsem si jistý, že to svým dílem do 
onoho „měšce atraktivity“ jistě při-
spěje. Nejsem moc přítelem predik-
cí v tomto ohledu, protože bohužel 
nejsem majitelem křišťálové koule. 
A ne že bych jím být nechtěl (úsměv). 
V hotelu Pohoda vnímáme poptáv-
ku po příštím roce prozatím jako leh-
ce zvýšenou. 

Blíží se Vánoce a  Nový rok. Co 
toto období znamená pro luhačo-
vické hoteliéry?

Mohu mluvit pouze za sebe, ale 
myslím, že to máme podobné. S vý-
jimkou silvestrovského pobytu je vel-
ká část prosince a  ledna zasvěcena 
údržbovým pracím, tedy těm, které 
nejsme schopni dělat v plném provo-
zu. V provozní přestávce je nutné zase 
vše připravit na další sezonu. Bývá to 
náročné období. 

Svátky se budete jistě snažit trá-
vit s rodinou, zůstáváte v Luhačo-
vicích, nebo hoteliér s rodinou na 
svátky jede někam do hotelu na 
hory? 

S nadsázkou tvrdívám, že toto ob-
dobí je jediným časem v  roce, kdy 
mám jistotu, že se v  hotelu nic ne-
pokazí, a  tedy mi nikdo nezavolá 
(úsměv). Ideální svátky by byly tako-
vé, že se u  nás sejde kompletní ro-
dina a  nejbližší přátelé a  je domá-
cí pohoda. Realitou bývá, že právě 
my vyrážíme za rodinou do Piešťan 
a do Bučovic, ale i to má své kouzlo 
a ten klid si užívám. S narozením Lej-
ly a Lujzy navíc Vánoce dostaly úpl-
ně jiný rozměr a  vidět ty jiskřičky 
v očích, to je nejvíc.

Hrají u Vás doma na Vánoce spí-
še koledy, nebo rock či metal?

Pokud u nás něco právě hraje, jsou 
to v  současné době celoročně hity 
Smejka a  Tanculienky, Fíhy Tralala, 
prasátka Peppiny nebo písničky z Toy 
Story. Uvidím, jak tomu bude letos 
o Vánocích (smích).

Co byste popřál návštěvníkům 
města i  obyvatelům do dalšího 
roku?

Popřál bych všem hlavně pevné 
zdraví, protože od něj se vše odvíjí. 
Kromě toho bych nám všem společ-
ně také popřál pevné nervy a  chuť 
postavit se dalším výzvám ať osob-
ním, nebo veřejným. A samozřejmě – 
abychom měli pohodu. 

Nikola Synek
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NAROZENÍ 
Vincent Váňa
Matteo Kaniok
Lucas Kaniok
Teodora Toboláková
Nicolas Weller
Anna Gergelová

Blahopřejeme.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Ztráty a nálezy 2018-2019       
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
František Konečný  68 let
Emília Vašků  79 let
Marie Jochová  72 let
Jiří Kubíček  39 let
Ladislav Janský  79 let
Milada Personová  59 let
Artur Stoja  92 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Výstava Luhačovice a Židé (28. 11. 2019 – 19. 4. 2020)
Muzeum jihovýchodní Moravy 

ve Zlíně – Muzeum luhačovické-
ho Zálesí

V  současnosti se návštěvník Luha-
čovic při procházce městem nesetká 
s jedinou stavbou, pomníkem či sym-
bolem naznačujícím, jak pevně bylo 
toto lázeňské místo v  minulých do-
bách propojeno se židovským spole-
čenstvím. Existence komunity luhačo-
vických Židů, ať už usedlých občanů, či 
návštěvníků lázní, je téměř zapome-
nuta, stejně jako osudy jednotlivých 
osob a rodin, jež ji tvořily. Přece se však 
v  archivech podařilo nalézt doklady, 
jež spolu se vzpomínkami nejstarších 
pamětníků z let před druhou světovou 
válkou vypovídají, jakým způsobem se 
v minulosti Židé podíleli na životě obce 
i na rozvoji luhačovických lázní. 

Výstava Luhačovice a Židé v Mu-
zeu luhačovického Zálesí zpra-
covává téma historie židovských 
obyvatel Luhačovic a  návštěvníků 
luhačovických lázní židovského vy-
znání v průběhu staletí. Vychází z ar-
chivních dokumentů, dobového tis-
ku a vzpomínek pamětníků. Výstava 

si klade za cíl seznámit veřejnost 
s genealogií a osudy luhačovických 
židovských rodin, přiblížit každo-
denní život obyvatel a  návštěvníků 
židovského vyznání v Luhačovicích, 
vysvětlit propojení luhačovické ko-
munity s  uherskobrodskou nábo-
ženskou obcí, ozřejmit vliv židovské 
komunity na formování a rozvoj lu-
hačovického lázeňství. Nepomíjí ob-
dobí protektorátu v  Luhačovicích 
a  zveřejňuje dokumenty, dokláda-
jící zákazy, příkazy, omezení a útlak 
namířené proti židovské komunitě. 
V neposlední řadě představuje osu-
dy luhačovických rodin vystěhova-
ných do uherskobrodského ghetta 
a  deportovaných do vyhlazovacích 
táborů, včetně seznamu obětí holo-
kaustu. 

Hlavní linie výstavy se zaměřu-
je na židovské obyvatele Luhačovic, 
z  nichž k  nejvýznamnějším patřily 
rodiny Sonnenscheinových a  Jelín-
kových. Luhačovická větev obchod-
níků a hostinských Sonnenscheino-
vých, žijících v  místě nejméně od 
počátku 19. století, byla vyvražděna 

nacisty. Zakladatelem luhačovické li-
nie Jelínkovy rodiny byl Jakub Jelí-
nek, který sem přišel ze Šumic a roku 
1856 založil pálenici. Jeho nejstar-
ší syn Zikmund v  mládí odešel do 
Vizovic, kde později založil vlastní 
podnik, jehož pokračovateli byli Zik-
mundovi synové Rudolf a  Vladimír. 
Dalo by se tedy s trochou nadsázky 
říci, že světoznámá značka R. Jelínek 
má svůj původ v Luhačovicích. Z cel-
kem jedenácti Jakubových dětí se 
luhačovické firmy ujali synové Max-
milián a Šalamoun, nejmladší z brat-
rů Rudolf padl v první světové válce. 
Zikmundův synovec Bedřich, jenž se 
zapojil do Obrany národa při převá-
dění svých soukmenovců na Sloven-
sko za druhé světové války, byl po-
praven nacisty. Jeho manželka a dvě 
malé děti zahynuly v Osvětimi. 

Klientela luhačovických lázní se 
ve velké míře rekrutovala z  orto-
doxních židovských komunit z  Ha-
liče a  Podkarpatské Rusi. Tato ten-
dence vyvrcholila v  době první 
československé republiky. Pacien-
ti židovského vyznání však patřili 

k prvním návštěvníkům nově budo-
vaných lázní již na konci 18. století, 
jak dokládají mimo jiné názvy někte-
rých dnes již zaniklých lázeňských 
budov a koupelen. Své zázemí měli 
luhačovičtí Židé v  Uherském Bro-
dě, v jedné z nejpočetnějších židov-
ských obcí na Moravě. Měla vlastní 
samosprávu a  působila při ní syna-
goga a škola, byl zde židovský hřbi-
tov. Opakované snahy o  výstavbu 
synagogy a o vytvoření samostatné 
náboženské obce v Luhačovicích se 
nesetkaly s úspěchem.

Hlavním cílem výstavy je přinést 
základní informace o  historii zapo-
menuté komunity židovských spo-
luobčanů v  Luhačovicích, v  rámci 
připravovaných doprovodných pro-
gramů a cyklu přednášek seznamu-
je návštěvníky s židovskou kulturou, 
židovskou kuchyní a  se základními 
principy židovského náboženství, 
hlavními židovskými svátky a  zvyk-
lostmi. Výstavu doplňuje publikace, 
shrnující dosavadní výzkum v Luha-
čovicích. 

Blanka Petráková

Dne 12. 12.2019 by se dožila 95 let naše maminka a babička 
paní JARMILA SKOVAJSOVÁ z Biskupic. 
Dne 31. 12. 2019 vzpomeneme 10. výročí jejího úmrtí.
Nikdy nezapomenou dcery Jarmila a Hana s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 12. 12. 2019 uplyne 7 let, co nás navždy opustil 
pan JIŘÍ SEMELA. 
Dne 29. 10. by se dožil 61 let. 
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. 
Manželka, matka, děti a sestry

Děkujeme všem přátelům, sousedům a známým, že se přišli naposledy 
rozloučit s naší maminkou 
paní MARIÍ JOCHOVOU,
 i za všechny projevy soustrasti.
Rodina Jochova a Kučerova.

Dne 19. 12. s úctou a láskou vzpomeneme nedožité 100. narozeniny 
paní ALOISIE ŽÁČKOVÉ. 
Za tichou vzpomínku děkuje celá rodina.

Vzpomínky a poděkování

Blahopřání
Dne 10. listopadu 2019 oslavila nejstarší občanka Kladné 
Žilína 
paní Marie Vávrová krásné 94. narozeniny. 
Při této slavnostní příležitosti ji přišli navštívit do domova 
pro seniory, kde nyní pobývá, členové osadního výboru obce 
Kladná Žilín, aby jí osobně popřáli hlavně hodně zdraví a stálý 
úsměv na tváři. Radost udělali oslavenkyni nejen květinou, 
ale také velkoformátovými fotografiemi současné podoby její 
rodné vesničky vyfotografované z různých pohledů, u kterých 
určitě ráda zavzpomíná na časy zde strávené.

Vendula Gergelová

Oblíbená akce pro seniory opět slavila 
úspěch

Publikum zaplněného hlavního 
sálu MěDK Elektra si 20. listopadu 
s  chutí užilo řadu vystoupení, ale 
také vychutnalo nabídnuté občer-
stvení a těšilo se z výher v tombo-
le. Setkání, které město připravilo 
pro všechny seniory z  Luhačovic, 
Kladné Žilína, Polichna a  Řetecho-
va, se zkrátka opět setkalo s  vel-
kým zájmem starších občanů. Ne-
chyběl bohatý kulturní program, 
ve kterém se svými pásmy přítom-
né potěšila základní umělecká ško-
la, Malé Zálesí i  děti z  místní ma-
teřinky. Příjemné odpoledne se 
seniory v srdečné atmosféře strávi-
li také starosta Marian Ležák a mís-
tostarosta Jiří Šůstek. Představitelé 

města nejen účastníky v  úvodu 
pozdravili, ale losovali a  předávali 
výhercům ceny tomboly a odpoví-
dali na různé dotazy, týkající se cho-
du města. Podíleli se také na předá-
ní ocenění, kterým zahrádkářská 
organizace děkuje občanům za 
nejlepší péči o květinovou výzdobu 
balkonů a předzahrádek. Vyzdviže-
na byla i práce Technických služeb, 
které se starají o příjemné prostře-
dí v ulicích města. Pozadu nezůsta-
li ale ani sami senioři. Spolek aktiv-
ních seniorů v předsálí nainstaloval 
krásnou výstavku prezentující svou 
činnost včetně různých výtvarných 
prací svých členek a členů. 

Nikola Synek
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Jak se vydařil fotbalový podzim?
Druhého listopadu zakončili fot-

balisté áčka FK Luhačovice podzimní 
část krajského přeboru. V posledním 
utkání po nerozhodném stavu 1:1 po-
razili Holešov na penalty. I díky tomu 
se drží tým mezi nejlepšími týmy ta-
bulky. Nejvíce brankami zatím přispěl 
Ondřej Červenka, který se prosadil už 
5 góly. Jak ale poznamenal trenér Jan 
Jelínek, v podzimní části to mělo lu-
hačovické fotbalové áčko s výsledky 
trochu jako na houpačce. 

„Do soutěže jsme vstoupili dobře 
a  úvodní 3 kola jsme vyhráli. Poté 
ale přišel zápas s lídrem soutěže, kde 
jsme nezvládli 2. poločas. Začala tak 
série 5 utkání bez výhry. Na vítěznou 
vlnu jsme se nastartovali v  zápase 
s Nevšovou, přišla pětice zápasů bez 
porážky. To nás vystřelilo zpět do hor-
ní části tabulky. Podzimní část sezony 
jsme tedy završili s 25 body a okupu-
jeme 4. místo,“ komentoval Jelínek. 
Na 1. místo přitom ztrácí jeho svěřen-
ci 10 bodů, ovšem srovnání s dalšími 
týmy ze špice soutěže vyznívá dale-
ko lépe. „Na 2. místo jsou to pouhé 
2 body,“ nastínil trenér. Vedoucí Kva-
sice podle něj během podzimní čás-
ti jasně ukázaly, jaké mají plány. „Mu-
sím říct, že vedou soutěž zaslouženě. 
Náš vzájemný duel byl náš nejhor-
ší zápas podzimu, prohra 5:0. Domá-
cí nám všechny branky vstřelili ve 2. 
poločase,“ zhodnotil Jelínek. Naopak 
nejlepší zápas Luhačovice odehrály 
proti Provodovu. „Byla to domácí vy-
soká výhra 8:0. Během sezony jsme 
prohráli pouze dvakrát, a  to s  celky 

Kvasic a  Napajedel. Mimo to jsme 
šestkrát zvítězili a  pětkrát remizova-
li,“ doplnil Jelínek. Bohužel se penal-
tový rozstřel, který následuje po ne-
rozhodném stavu, nepodařil vždy 
jako v posledním utkání. Třikrát tým 
Luhačovic na penalty podlehl, vyhrát 
rozstřel se podařilo dvakrát. Celkově 
hodnotí Jelínek výsledky s  potřeb-
ným nadhledem. „Myslím, že k nám 
byl fotbal spravedlivý. Období bez 
výher bylo způsobeno především 
špatným přístupem, do jarní části 
máme na čem pracovat,“ shrnul tre-
nér. Před týmem je příprava na jarní 
část, která ale začne až na konci led-
na. „Máme naplánováno několik kva-
litních přátelských utkání. Nebude 
chybět ani tradiční herní soustředění. 
Jelikož se v  průběhu podzimu uká-
zalo, že je potřeba tým opět doplnit, 
bude nutné poohlédnout se po pří-
padných posilách. Aktuálně po sezo-
ně udržujeme herní praxi v hale,“ sdě-
lil v půli listopadu Jelínek.

O něco hůře dopadlo v celkovém 
hodnocení podzimu béčko FK Luha-
čovice. Po 13 zápasech se drží v tabul-
ce na 7. příčce s 20 body. Pátý Kostelec 
a šesté Tečovice přitom však mají jen 
o bod více. Vede Mladcová s 29 body.

Naopak ještě o fous lépe než áčku 
se dařilo luhačovickým dorosten-
cům, kteří se letos vrátili do krajské-
ho přeboru dorostu. V něm po podzi-
mu drží krásnou třetí příčku s 28 body. 
Jen o bod víc má druhý Baťov, soutěž 
vede Mladcová s 32 body.  

Nikola Synek

8 startů v roce 2019 = 8× zlatá medaile
Anežka Hanáková závodí za MV 

Team UTB Zlín ve III. výkonnostní tří-
dě. Na posledních závodech tohoto 
roku v  Mladé Boleslavi 2. listopadu 
vybojovala spolu s Klárou Mikešovou 
a Sárou Kozákovou ze Zlína v katego-
rii závodních týmů ve věkové katego-
rii 11–13 let 8. zlato v pořadí za sebou.

Zvládla tak velmi úspěšnou sezo-
nu a  zařadila se mezi několik výji-
mečných závodnic, které za závodní 
rok nepřerušily sérii zlatých medai-
lových umístění.

Na sportovní přípravě tohoto 
závodního týmu se podílí trenér-
ky Mgr. Monika Váňová a  Kateřina 

Rožková. Anežka se sportovní-
mu aerobiku věnuje od 5 let. Je 
žákyní Základní školy Luhačo-
vice, kterou takto skvěle repre-
zentuje.

Mgr. Monika Váňová,  
trenérka MV Team UTB Zlín

DDM Luhačovice pořádal florbalový turnaj, 
skvěle v něm uspěl jeden z domácích týmů

V neděli 27. 10. uspořádal Dům 
dětí a  mládeže Luhačovice přá-
telský florbalový turnaj určený 
sportovním klubům, zájmovým 
kroužkům a školním týmům.

Na turnaji se předvedli žáci a žá-
kyně s  ročníkem narození 2009 
a  mladší. Turnaje se zúčastnilo 
6 družstev: DDM Luhačovice – 2 
družstva, Florbal Halenkovice – 2 
družstva, DDM Astra Zlín, SVČ Vče-
lín Bystřice pod Hostýnem. Hrací 
doba jednoho zápasu byla stano-
vena na 1 × 10 minut a systém hry 
každý s každým.

Naše týmy z DDM Luhačovice se 
prezentovaly hezkými výkony. Jed-
no družstvo obsadilo první místo 
na turnaji, když vyhrálo všechny zá-
pasy. Našemu druhému družstvu 

se bohužel nedařilo a  na tabulko-
vé umístění se jeho členové podí-
vali z druhé strany, tedy z místa šes-
tého. Žáci, kteří se turnaje účastnili, 
získali opět cenné zkušenosti.

Sestava našich družstev:
•	 Štěpán	 Vrba,	 Michal	 Vrba,	 Voj-
těch Šuráň, Lukáš Váňa, Jakub Be-
renteš, Marek Máčalík;
•	 Jan	Pellar,	Tomáš	Valerian,	Štěpán	
Kozubík, Marek Zicha, František Do-
ležal, Štěpán Jandora.

Nejlepšími hráči našich druž-
stev byli vyhlášeni Michal Vrba 
a Štěpán Jandora. Nejlepším střel-
cem turnaje se s  16 vstřelenými 
brankami stal hráč našeho druž-
stva František Doležal.

Všem blahopřejeme a děku-
jeme za předvedené výkony.

Sokol slaví 110. výročí založení výstavou v Elektře
Slavnostní zahájení výstavy k vý-

ročí 110 let Sokola a  tělovýchovy 
v Luhačovicích se konalo 23. listopa-
du v galerii kulturního domu Elektra. 
V expozici, která potrvá až do půlky 
ledna, je k vidění řada textových ma-
teriálů a archivních fotografií přibli-
žujících rozvoj sportu v  lázeňském 
městě od založení luhačovického 
Sokola v roce 1909. Nechybí ale ani 
sokolské kroje, historický prapor 
nebo ukázka moderního sportov-
ního vybavení, používaného luha-
čovickými reprezentanty. Vernisáž 
si nenechali ujít vrcholní představi-
telé města i kraje a samozřejmě ne-
chyběli členové a funkcionáři Sokola 
a dalších luhačovických sportovních 
organizací. Příjemnou atmosféru se-
tkání svým vystoupením doplnil 
folklorní soubor Malé Zálesí. Jak po-
znamenal současný starosta TJ Sokol 

Luhačovice Robert Kolařík, lidé se 
mohou seznámit na výstavě s oprav-
du zajímavými informacemi. 

„Těch 110 let je obrovský časový 
úsek. Chci především všechny pozvat, 

ať se přijdou podívat, co 110 let obná-
ší. Jsou zde zmíněny současné sporty 
i sporty, které už zanikly. Berme to tak, 
že od listopadu 1909, kdy byl ustavu-
jící sněm luhačovického Sokola, se 

datuje u  nás historie  sportů, takže 
určitě výstava stojí za vidění,“ zmínil 
Kolařík. Kromě různých pohárů a me-
dailí získaných za ta uplynulá léta lu-
hačovickými sportovci, upozornil ze-
jména na zmíněný historický prapor 
zdejšího Sokola. „Je původní z  roku 
1909, takže do jeho historie vstupo-
vala i 1. světová válka a 2. světová vál-
ka, kdy musel být dokonce zazděný, 
aby ho fašisté nenašli, takže jde o je-
den z nejzajímavějších sokolských ar-
tefaktů, které se na Moravě nachází,“ 
sdělil Kolařík. Na výstavě samozřej-
mě nechybějí ani údaje přibližující 
nelehký boj o možnost existence So-
kola v různých epochách. Za totality 
nemohl svobodně fungovat a  jeho 
členové se mohli věnovat sportu jen 
pod hlavičkou jiných organizací, zno-
vuobnoven byl až v 90. letech.

Nikola Synek
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Město dokončilo náročnou přestavbu spletité křižovatky čtyř ulic, místo je teď 
bezpečnější pro chodce i motoristy

Na přelomu října a  listopadu 
byla dokončena letošní největší 
investice města Luhačovice, a to 
přebudování nepřehledného na-
pojení ulic Hrazanská, V Drahách 
a  Ludkovická na ulici Družstev-
ní, která je jednou z významných 
dopravních tepen města. 

„Z jedné nepřehledné křižovat-
ky s nevyjasněnou předností v jízdě 
vznikla úpravou sestava tří navzá-
jem odsunutých křižovatek, tak-
že místo je teď daleko bezpečnější 
pro chodce i pro řidiče. Silnice v do-
tčeném úseku získala nový povrch, 
nově se vydláždily okolní chodní-
ky, v jednom směru byl vybudován 
také nový záliv zastávky pro linko-
vé autobusy a dělaly se také souvi-
sející parkové úpravy a rekonstruk-
ce veřejného osvětlení,“ informoval 
místostarosta Jiří Šůstek, který má 
v  kompetencích majetkové záleži-
tosti města. Předpokládaná část-
ka za opravy, která měla být 6,6 
milionů, se zvýšila, protože se 

rekonstruoval i  úsek, který původ-
ně do stavby zahrnut nebyl.

„Rozhodli jsme se oproti pů-
vodnímu plánu opravit také úsek 
Družstevní ulice od křižovatky až 
k  železničnímu přejezdu u  zám-
ku. Vzhledem k  rozšíření oprav 
o  pokládku 357 metrů čtvereč-
ních povrchu vozovky a nové dláž-
dění chodníků v této části se cena 

vyšplhala na 7,4 milionů Kč. Zmíně-
ný úsek už opravu také potřeboval, 
a  bylo proto rozumné udělat re-
konstrukci zároveň, aby se ve stej-
né lokalitě nemuselo kopat brzy 
znovu,“ doplnil Šůstek. Podobně se 
město snažilo přistupovat k  opra-
vám i v další věci. „Rekonstrukci kři-
žovatky se nám podařilo termíno-
vě skloubit s  opravami plynového 

potrubí, které se tak pokládalo 
před opravou vozovky a chodníků. 
Takovéto provádění oprav je samo-
zřejmě ekonomičtější a  také ohle-
duplnější k  místním obyvatelům. 
Těm bych chtěl i  tak poděkovat 
za trpělivost během rekonstruk-
ce, kdy byl provoz pro motoristy 
i  pěší částečně omezen,“ doplnil 
Šůstek. Dodavatelem úpravy kři-
žovatky ul. Družstevní je firma EU-
ROVIA CS, a.  s., závod Zlín. Celko-
vě bylo v  rámci stavby položeno 
cca 1 700 metrů čtverečních asfal-
tu a  cca 1 000 metrů čtverečních 
dlažby chodníků. Díky milionům, 
které na opravy Luhačovice vyčle-
nily ze svého rozpočtu, se tak ob-
čané na oplátku dočkali bezpečné 
a krásně opravené křižovatky. Bez-
pečnější bude nejen pro obyvatele 
místního sídliště, ale také například 
pro klienty a návštěvníky domova 
pro seniory, který se zde rovněž na-
chází.

Nikola Synek

NOVINKY z MĚSTa

Práce v základní škole
Ač je v  plném proudu školní 

rok, učitelé si esteticky upravu-
jí nové učebny, které byly vybu-
dovány a zmodernizovány na jaře 
s  pomocí dotace a  dofinancová-
ním z  rozpočtu města. Jedná se 
celkem o  pět moderních učeben 
(dvě pro výuku cizích jazyků, dal-
ší pak pro fyziku, chemii a přírodo-
pis). Dále se v  současných dnech 
dokončila nová učebna zeměpisu 
a  buduje nová počítačová učeb-
na, vše z dotace a opět s dofinan-
cováním z rozpočtu města. Mnoho 

hodin tráví ve škole projektanti, 
kteří připravují úpravu prostorů 
pro přestěhování žáků z  budovy 
bývalých jeslí, protože v létě roku 
2020 by všichni žáci měli být v jed-
né budově, pouze školní družina 
zůstane na původním místě, kam 
se přestěhuje také dům dětí a mlá-
deže. Zpracovává se projekt re-
konstrukce průchodového krčku 
do jídelny i  projekt kuchyně, kde 
se zvýší počet vařených jídel, pro-
tože s  přestěhováním žáků bude 
pouze jedno stravovací zařízení. 

Město Luhačovice připravuje rov-
něž v  létě rekonstrukci šaten pro 
600 žáků a  opravu tříd pro naše 
nejmenší školáky.

V  současné době probíhá kom-
plexní oprava střechy a  systému 
hromosvodů a sanace základů pro-
ti vlhnutí.

Školská rada při ZŠ schválila vý-
roční zprávu za minulý školní rok 
a členové rady se velkou měrou po-
dílí na plánu modernizace školy.

Škola obdržela jakoby sym-
bolicky v  listopadových dnech 

významné ocenění od společnosti 
Post Bellum – Škola paměti národa – 
za systematickou výuku moderních 
dějin a zapojení do projektů z dílny 
Paměti národa a  připravila vynika-
jící projektový pořad o  událostech 
20. století, které vyvrcholily 17. lis-
topadem 1989 a který zhlédli i čel-
ní představitelé města.

Tradiční přehlídky středních škol 
v respiriu školy se opět zúčastnil vy-
soký počet  – téměř 30 středních 
škol ze tří krajů.

Roman Lebloch

Začal fungovat městem zbudovaný nový skatepark za 2,5 milionu korun
Moderní sportoviště za 2,5 mi-

lionu Kč začalo v  Luhačovicích 
sloužit veřejnosti začátkem lis-
topadu.

Významnou investici, která roz-
šiřuje občanskou vybavenost, při-
blížil místostarosta Jiří Šůstek, kte-
rý má v gesci majetkové záležitosti 
města.

„Nový skatepark vznikl na pře-
hledném místě u sídliště v Zahrad-
ní čtvrti. Pro sportoviště bylo nut-
né vytvořit zcela novou plochu se 
speciálním povrchem, na které je 
umístěno osm překážek. Povrch 
i  překážky jsou vhodné nejen pro 
vyznavače skateboardingu, ale už 
v prvních listopadových dnech si je 
užívaly také děti i dospělí jezdící na 
oblíbených freestylových koloběž-
kách a kolech,“ nastínil Šůstek.

Zhotovitelem betonové plochy 
je Navláčil stavební firma, s. r. o., 
dodávku nových překážek pro ska-
tepark zajistil dodavatel Zdeněk 
Kotyza – PARKPILOT (kromě Luha-
čovic zajišťoval prvky skateparků 

např. pro Uherský Brod, Napajedla, 
Hodonín, Buchlovice nebo Slavičín). 
Areál, který má sloužit všem gene-
racím i jako místo setkávání, se začal 
stavět v půli letních prázdnin a měs-
tu se na něj podařila získat dotace.

„Tento projekt Volnočasový spot 
Luhačovice byl financován i  díky 
dotaci z programu podpory cestov-
ního ruchu Ministerstva pro místní 

rozvoj, které přispělo 1,2 milionů Kč. 
Zbytek financí šel z  rozpočtu měs-
ta Luhačovice. Součástí stavby no-
vého sportoviště byly samozřejmě 
také parkové úpravy a mobiliář pro 
návštěvníky,“ dodal místostarosta.

Nejenže si mládež i dospělí mo-
hou teď užívat krásného nového 
sportoviště, ale oproti někdejšímu, 
již zchátralému, plácku za místní 

pizzerií, který sloužil podobným 
aktivitám, má nový skatepark dal-
ší nesporné výhody. „Je mládeži 
dobře dostupný a  dění v  této lo-
kalitě se snadno kontroluje. Díky 
tomu i  díky novým překážkám, 
které mají atestaci, je tak sporto-
viště daleko bezpečnější,“ uzavřel 
Šůstek.

Nikola Synek
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Luhačovické „íčko“ se v Den turistických informačních center prezentovalo i živým 
vstupem do ranního vysílání České televize

Ve čtvrtek 24. října se luhačo-
vické městské turistické infor-
mační centrum zapojilo do celo-
republikového Dne turistických 
informačních center ČR. Ten na 
uvedené datum poprvé vyhlási-
la asociace ATIC sdružující celore-
publikově infocentra. 

Každé z necelých dvou set do akce 
zapojených „íček“ si přichystalo pro 
návštěvníky nějakou speciální po-
zornost – například zvali na znalost-
ní kvíz nebo nabídli kávu či čaj, roz-
dávaly se také balonky s logem ATIC 
a podobně. Česká televize si luhačo-
vické infocentrum u příležitosti této 
akce vybrala k živému vstupu do své-
ho ranního vysílání Studio 6, aby li-
dem akci i práci infocenter přiblížila. 
A  jistě to byla dobrá volba, protože 
„íčko“ z  lázeňského města se díky 
úrovni služeb pyšní nejvyšší klasifi-
kací A, která byla v republice udělena 
pouze dvacetkrát. Na dotazy redak-
tora ČT Luboše Dostála odpovídala 

jednak pracovnice infocentra Eva 
Kalužíková a  také Hana Slováková, 
ředitelka Městského domu kultury 
Elektra, pod který luhačovické „íčko“ 
spadá již řadu let. Slováková infocen-
trum řídí už od roku 2001, kdy ale ješ-
tě patřilo pod jeden z odborů měst-
ského úřadu. Může tak hodnotit, jak 
se za uplynulá léta proměnilo. Pře-
devším jde o radikální nárůst počtu 
návštěvníků. „Od zhruba 20 000 hos-
tů, kteří infocentrum navštívili tehdy, 
jsme se dostali až k  rekordním více 
než 70 000 klientů v letošním roce,“„ 
uvedla Slováková. I  požadavky ná-
vštěvníků se ale různě mění. „Dnes 
k nám lidé přicházejí cíleně, základ-
ní informace už většinou mají a spíš 
hledají doporučení, zkušenost, no-
vinky, zážitky. Tráví zde méně času 
a chtějí jej využít. Hodně se změni-
ly i  naše možnosti. Zatímco dříve 
jsme letáky a materiály z jiných měst 
složitě sbírali na veletrzích, dnes je 
všechno díky internetu a  sociálním 

sítím jednodušší. Na druhou stranu 
je ale informací tolik, že se v nich ná-
vštěvník hůře orientuje. A právě tady 
je i dnes i do budoucna důležitá role 
informačních center. Pomoci lidem, 
poradit, vyslechnout je, a co je hod-
ně důležité, získat zpětnou vazbu,“ 
zmínila Slováková.

A co si na Den informačních cen-
ter připravilo pro návštěvníky luha-
čovické „íčko“? To prozradila refe-
rentka infocentra Eva Kalužíková.

„Na tento den jsme si pro návštěv-
níky přichystali speciální kartičky. 
Na každé z nich je nějaká zajímavost 
z  Luhačovic. Například připomenu-
tí, že zdejší Dům Bedřicha Smetany 
mohou lidé znát také z  televizního 
seriálu Četníci z Luhačovic jako Ho-
tel Popper. Jiná kartička je seznámí 
zase s  informací, že Luhačovice leží 
na rozhraní Valašska a Slovácka v ob-
lasti zvané Luhačovické Zálesí. Mimo 
kartiček jsme rozdávali hostům také 
papírová leporela s krásnými fotkami 

Luhačovic,“ sdělila Kalužíková.
Zapojení se do Dne informačních 

center ale rozhodně není ojedinělou 
aktivitou luhačovického infocentra. 
Snaží se totiž stále zlepšovat služ-
by a  rozšiřovat nabídku. A  to nejen 
nejrůznějších suvenýrů nebo orien-
tačních map. „Íčko“ například letos 
nabídlo návštěvníkům projekt Hurá 
ven. Ten na různých místech Luha-
čovic připravil pro děti skákací pa-
náky, kreslicí tabule a  další aktivity. 
Za jejich splnění pak v infocentru na 
účastníky čekala sladká odměna. In-
focentrum také zapůjčuje přehráva-
če nového unikátního zážitkového 
audioprůvodce Zvuková mapa Lu-
hačovic.

Nikola Synek

Nový sběrný dvůr Luhačovice
Nový sběrný dvůr v Luhačovicích 

se nachází v areálu bývalých hmot-
ných rezerv (vedle ČOV). Jeho vý-
stavba proběhla v  letošním roce. 
Celkové výdaje na realizaci činily 
cca 6  mil. Kč, z  toho částka ve výši 
4,3 mil. Kč tvoří dotace z OPŽP. Jeho 
kapacita je 807 t vytříděného odpa-
du ročně, což je o 35 % více, než je 
kapacita stávajícího sběrného dvora.

Cílem realizace nového sběrné-
ho dvora v  návaznosti na jeho větší 
kapacitu je zvýšení podílu separace 
komunálního odpadu a  tím snížení 
jeho množství ukládaného na sklád-
ku vzhledem k současnému stavu.

V  rámci stavby bylo vyměně-
no stávající oplocení a  byla vybu-
dována nová zpevněná plocha. 
Dále je zde zřízena mostová silnič-
ní váha, rozvod elektrické energie, 

osvětlení, provozní objekt slouží-
cí také jako vrátnice do areálu a ka-
merový systém.

Na zpevněné ploše jsou umístěny 2 
kontejnery objemu 30 m3 na objem-
ný odpad, 8 kontejnerů objemu 5,5 m3 
na tříděné složky komunálního odpa-
du a 2 kontejnerové sběrny s vybave-
ním na nebezpečný odpad. Nově tam 
bude umístěna i nádoba na sběr pou-
žitých jedlých olejů z domácností.

V současné době probíhá kolau-
dační stavební řízení a  schvalovací 
řízení provozu ze strany krajského 
referátu ŽP a ostatních příslušných 
orgánů.

Provozní doba nového sběrného 
dvora bude stejná jako u  stávající-
ho. Předpokládané zahájení provo-
zu je 1. ledna 2020.  

Josef Pučalík

Nové auto pro hasiče z Polichna
Nové vozidlo pro dobrovolné 

hasiče, které pořídily Luhačo-
vice díky dotacím, bylo v  říjnu 
předáno Sboru dobrovolných 
hasičů v Polichně, jedné z míst-
ních částí lázeňského města.

„Jednotka SDH by měla mít 
kvůli akceschopnosti podle vy-
hlášky k  dispozici dopravní auto-
mobil a v Polichně už disponovali 
jen starou Avií, vyrobenou v  roce 
1982. Bylo proto již opravdu nut-
né, aby jednotka dostala nové vo-
zidlo. Využívat se bude samozřej-
mě při přepravě hasičů v  případě 
zásahu, ale také například k  jež-
dění družstva na závody v  po-
žárním sportu nebo při různých 
akcích, na kterých se SDH prezen-
tuje,“ informovala vedoucí odbo-
ru správy majetku MÚ Luhačovice 

Magdalena Blahová.
Nově bude hasičům z  Polich-

na sloužit devítimístný automobil 
značky Ford Transit Kombi. Celko-
vé náklady na pořízení vozu činily 
990 000 Kč včetně DPH. „Největší 
část, a to 450 000, pokryla dotace 
z Ministerstva vnitra ČR. Další do-
taci se podařilo získat od Zlínské-
ho kraje, který přispěje 300 000. 
Zbytek prostředků na nákup vozu 
šel z  rozpočtu města,“ doplnila 
Blahová.

V  posledních letech se měs-
tu podařilo pořídit také obdobná 
dopravní vozidla pro hasiče v Ře-
techově i  pro SDH v  samotných 
Luhačovicích. Pro zbývající místní 
část Kladná Žilín je dotace před-
běžně přislíbena.

Nikola Synek

Sametovou revoluci připomněly sloupy, které vyzdobili luhačovičtí studenti
Na čtyřech místech Luhačovic 

se objevila streetartová díla, která 
připomínala listopadové události 
roku 1989. Vytvořili je studentky 
a  studenti Střední odborné školy 
Luhačovice. Během týdne před da-
tem 17. 11. vyzdobili mladí lidé pod 
vedením svých pedagogů plaká-
tovací sloupy, které pro ně za tím-
to účelem rozmístily TS Luhačovi-
ce v několika lokalitách.

Co pro něj znamená svoboda 
a  zda považuje za důležité připomí-
nat si události spojené s obnovením 
demokracie u  nás, prozradil Michal 
Matějičný, jeden ze studentů 4. U. 
„Připomínat by se to mělo určitě. Žít 
v  nesvobodné zemi určitě nemoh-
lo být lehké. Úplně si to asi nedoká-
žu představit, člověku napoví třeba 

některé filmy, ale nezažil to. Nedo-
kážu si představit, jak se rozhodovali 
lidé, jak se k různým věcem v nesvo-
bodě postaví, to muselo být určitě ná-
ročné na psychiku. Určitě je pro mě 
největším dokladem současné svo-
body možnost volně cestovat kamko-
liv. Na druhou stranu je možná dnes 
v něčem svobody až příliš, protože to, 
jak se někteří vyjadřují, je až moc…,“ 
sdělil student. Jeho spolužačka právě 
psala na jeden ze sloupů nápis Nežít 
ve lži. Nešlo než se jí zeptat, jak se dívá 
na život ve lži před listopadem 1989. 
„V té době se určitě muselo žít ve lži, 
protože, když někdo říkal něco, co se 
nelíbilo, svůj názor, hrozilo mu věze-
ní i horší věci. Jinak si ale myslím, že 
tato doba se v tomto zase úplně ne-
liší, protože sice za pravdu do vězení 

nejdete, ale zase jsme kolikrát oblbo-
váni různými médii,“ podotkla Kateři-
na Galušková.

Názor pedagoga přidává aka-
demický sochař a  učitel na SOŠ Lu-
hačovice Jiří Váp. „Přišlo nám vel-
mi vhodné, aby se studenti podíleli 
na takovéto výzdobě města k výročí 
sametové revoluce. Nejenže tu mla-
dí lidé pomalovávali sloupy, před-
tím v průběhu výuky a výtvarné pří-
pravy sami na internetu hledali hesla, 
která se používala v roce 1989 při de-
monstracích tehdejšími studenty,“ 
poznamenal Váp. Prozradil také, že 
v roce 1989 byl sám právě ještě jako 
student přímým účastníkem revo-
lučních změn. „Já měl vůbec takovou 
hektickou dobu, protože jsem v tom 
roce končil vysokou školu a  také se 

mi narodil syn, přitom přišla revoluce, 
do které jsme se jako studenti zapo-
jili. Na Karlovarsku jsme jezdili do to-
váren upozorňovat na to, co se stalo 
17.  listopadu v Praze. Ta setkání byla 
docela dobrodružná. Bylo to velmi 
zajímavé, protože nikdo mimo Prahu 
příliš nevěděl, co se děje. Když jsme se 
třeba ve Varech ve fabrice, kde jsme 
s  kolegou dělali diplomovou práci, 
s  místními pracovníky setkali, nikdo 
nám ty události nechtěl věřit a všich-
ni se na nás dívali jako na blázny. Do-
konce, když jsme o situaci vyprávěli, 
přistoupil k nám jeden starší pán a ří-
kal: ‚Kluci, rychle se sbalte, protože 
v Dalovicích jsou milicionáři, co tam 
střílí na terče. Ti určitě přijdou a zabi-
jou vás.‘“ 

Nikola Synek
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KULTUra  Premiéra   Art film   Skutečný příběh   Bio senior   Film a kniha Filmásek  Nevhodné mládeži do 12  15  18  let

KULtURA

Sobota 7. 12. • 19.00 MěDK Elektra, sál 
Rondo
Vánoční koncert dětem Korunka

Úterý 10. 12. • 18.00 MěDK Elektra, sál 
Rondo
Vánoční koncert ZUŠ Luhačovice

Pátek 13. 12. • 16.00 Alexandria, terasa 
Adventní koncert / Pěvecký sbor Janáček

Sobota 14. 12. • 19.00 MěDK Elektra, sál 
Rondo
Vánoční koncert Malé Zálesí 
a Zuzana Lapčíková

Sobota 14. 12. • 19.30 Alexandria, night club 
Duo Wega

Úterý 17. 12. • 18.00 MěDK Elektra, sál 
Rondo
Vánoční koncert Fleret

Pátek 20. 12. • 16.00 MěDK Elektra, kinosál
Lotrando a Zubejda 

Pátek 27. 12. • 19.30 hotel Palace, 
restaurace Lyra 
Duo Wega

Pátek 27. 12. • 19.30 Alexandria, night club 
Strážnická CM M. Miltáka a Dětský 
soubor lidových písní a tanců 
Danájek

Pátek 27. 12. • 19.30 hotel Morava, kavárna 
DJ Anders

Sobota 28. 12. • 15.00 hala Vincentka  
Děcka ze Skoronic a Varmužova 
cimbálová muzika

Sobota 28. 12. • 19.30 Lázeňské divadlo 
Vladimír Hron / 50 odstínů hudby

Sobota 28. 12. • 19.30 Alexandria, night club 
 Another way

Sobota 28. 12. • 19.30 hotel Palace, 
restaurace Lyra 
DJ Anders

Sobota 28. 12. • 19.30. hotel Morava, 
kavárna 
Večer s harmonikou

Neděle 29. 12. • 15.00 hala Vincentka 
Dívčí saxofonový orchestr 

Neděle 29. 12. • 19.30 Alexandria, night club 
Swingový večer Lam Trio / Jazzové 
aktustické trio

Neděle 29. 12. • 19.30 hotel Palace 
restaurace Lyra Moravský večer 
Cimbálová muzika Korečnica

Neděle 29. 12. • 19.30 hotel Morava, kavárna 
V. Volek

Neděle 29. 12. • 19.30 vinárna Domino 
Oldie´s party

Pondělí 30. 12. • 15.00/19.00 Lázeňské 
divadlo 
Boeing – Boeing aneb tři letušky 
v Paříží /Francouzská situační komedie

Středa 1. 1. • 15.00 kostel sv. Rodiny 
Novoroční koncert 

KINO

Pondělí 2. 12. • 19.00 
Poslední aristokratka
Komedie ČR, 2019 

Středa 4. 12. • 19.00 12
Přes prsty
Komedie ČR, 2019 

Úterý 10. 12. • 19.00 12
Vlastníci
Komedie ČR, 2019 

Středa 11. 11. • 16.00  
Teroristka
Komedie ČR, 2019

Čtvrtek 12. 12. • 19.00
Ženská na vrcholu
Komedie ČR, 2019

Pátek 13. 12. • 19.00 
Poslední aristokratka 
Komedie ČR, 2019 

Čtvrtek 19. 12. • 13.30
Tajný život mazlíčků 2
Animovaný USA, 2019

Pátek 27. 12. • 19.00  12
Šťastný nový rok
Komedie ČR, 2019

Sobota 28. 12. • 19.00 
Poslední aristokratka 
Komedie ČR, 2019 

Pondělí 30. 12. • 19.00 12
Vlastníci
Komedie ČR, 2019 

Úterý 31. 12. • 16.00 12
Případ mrtvého nebožtíka
Komedie, ČR, 2019

AKCE V MUZEU

Čtvrtek 12. 12. • od 9.00 do 17.00 
Svátek světel  
Přednáška Daniela Soukupa, který působí v Centru 
judaistických studií Filosofické fakulty UP 
o svátcích a zvycích spjatých s židovským 
kalendářem.

AKCE DDM

Čtvrtek 5. 12. • 18.15–19.15 zámek
Free jumping
Od 18 let, maximální nosnost trampolíny 100 kg, 
přihlášky do 5. 12. 2019, poplatek 50 Kč

Pátek 6. 12. sraz • 16. 15 na nádvoří zámku
Pochod andělů
Pro děti i rodiče ve vlastních kostýmech anděla 
s lucernami/lampiony. Odměna pro účastníky 
v kostýmech, andělská loterie. Průvod od zámku 
na náměstí, kde bude program Vánočního 
jarmarku.

Neděle 8. 12. • 9.00–19.00 SC Radostova
Mikulášský den 

Neděle 15. 12. • 10.30–16.30 SC Radostova
2. kolo orelské florbalové ligy 
mužů

KLUB

Program pro děti a mládež v klubovnách DDM 
Luhačovice od 14.00 do 18.00
Deskové, karetní a stolní hry (fotbálek, 
kulečník,…)
Xbox, rezervace předem

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

PROGRAMy KLUBÍKU

Pondělí 3. 12. • 9.30
Pečení čertů

V měsíci prosinci také proběhnou Vánoční 
výukové programy pro žáky ZŠ a MŠ

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.
 2. 12.  Vánoce našich předků v Luhačovic- 
  kém Zálesí, beseda / Milana Mikulcová 
 9. 12.  Sváteční slovo / P. Martin Rumíšek
 16. 12. Zpívání vánočních koled  
  s harmonikou
 18. 12. Vystoupení dětí z MŠ Luhačovice  
  k Vánocům

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

PROgRAM SAS

Středa 4. 12. • 15.00 MěDK Elektra, salonek  
Výroční zhodnocení činnosti

Středa 11. 12. • 16.00 MěDK Elektra, kinosál 
Bio senior / Teoristka 

Úterý 17. 12.  • 13.30 autobusem do Uh.Brodu
Výstava betlémů

Úterý 31. 12. • 10.00 
Silvestrovské setkání na Petrůvce 

Čtvrtek 9. 1. • 15.00 klubovna
Přejeme všem šťastné, spokojené 
Vánoce a pohodový rok 2020

AKCE V KNIHOVNě

Úterý 3. 12. • 17.00 
Meditace pro všechny, jednoduše, 
přirozeně, intuitivně / Jana Horáčková

Vstup 50 Kč, rezervace míst tel.: 577 132 235, 
e-mail: info@knihovna-luhacovice.cz

Knihovna v prosinci
Hektický předvánoční čas přímo vybízí k tomu, abychom se na chvíli 

zastavili a odpočinuli si. 
Pokud budete mít chuť i čas, přijďte v úterý 3. 12. v 17 hodin do knihov-

ny na malý kurz, kde Vás do tajů jógy a meditace zasvětí zkušená lektor-
ka Jana Horáčková. Přednáška Vás naučí, jak si jednoduše, přirozeně a in-
tuitivně odpočinete. Kurz bude doplněn praktickými ukázkami.

  Ani v prosinci jsme nezapomněli na děti, pro které bude jako tradič-
ně připraveno malé vánoční tvoření. Nemusíte si s sebou nosit nic kro-
mě dobré nálady. 

  Také na Vás bude čekat spousta knižních novinek. Spolu s pěknou 
knihou si budete moci odnést i větvičku jmelí či pohárek horkého vá-
nočního punče.

  Návštěvníky i  čtenáře naší knihovny si dovolujeme upozornit, že 
knihovna bude ve dnech 27. 12. - 31. 12. uzavřena. Otevíráme 2. 1. 2020.

Vážení a milí návštěvníci a čtenáři, děkujeme Vám za přízeň a přejeme 
Vám slovy Karla Čapka: „ hodně mnoho dobrých úmyslů na svátky dob-
ré vůle, jelikož život je nesmírně a nevyčerpatelně bohat pro naše dobré 
úmysly“. Krásné a pokojné Vánoce.

M. Mikulcová
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Nabízím brigádu – správcovství 
bytu v Luha přes Airbnb.  

Tel. 724 576 425 

dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková or-
ganizace, Masarykova 950, 763  26  Luhačovice, 
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Darujte vysnený relax...
Dárkové poukazy nejen k Vánocům

relaxace ve wellness centru
romantická večeře v noblesní Francouzské restauraci

lázeňské či wellness procedury
zkrášlující Spa rituály

permanentky do fi tness a na vibrační plošinu
pobytové balíčky

Dárkový poukaz Vám zašleme poštou nebo e-mailem.
tel.: 577 682 700, e-mail: alexandria@lazneluhacovice.cz

Luhačovice | www.HotelAlexandria.cz 

účetnictví - dane - mzdyˇUherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice 

tel.: 608 815 600

www.bonulo.cz

Vedení účetnictví a daňové evidence - možnost integrace do Vašich firemních 

procesů. Běžný způsob vedení i efektivní on-line sdílené řešení.

Mzdy a personalistika - výpočet mezd, odvody, roční zúčtování a další mzdová agenda.

Odborná kontrola účetnictví ve spolupráci s Vaší účetní - při účetní závěrce a 

před podáním daňového přiznání.

Daňové přiznání právnických i fyzických osob - s možností odložení do 30.6.2020.

Nabízíme služby v oblasti účetnictví a daní.
Domluvte si osobní schůzku a najdeme řešení přímo pro Vaši firmu:

KAMENICTVÍ, ZEDNICTVÍ,  
MALÍřSKé  

A NATěRAČSKé PRÁCE
Molek – Luhačovice

776 841 603, 605 349 692
Ceny dohodou


