
Čas letí jako bláznivý a my jsme se 
ocitli v  roce 2020. Vizuálně je číslice 
roku symetrická, budí dojem rovno-
vážnosti. Zároveň je baculatá a  tím 
působí přívětivě. Pro nás všechny by 
bylo velmi dobré, aby se tyto atribu-
ty staly součástí našich běžných ži-
votů. 

Každý z nás potřebuje mít ve svém 
životě naději, že to, co se děje, je nám 
ku prospěchu, že naše žití má ten 
správný směr a naše směřování napl-
ňuje představu o tom dobrém v nás 
i kolem nás.

Ale bylo by naivní se domnívat, 
že se všechno bude dít bez našeho 
přičinění, jen nahodile a  my bude-
me jen přijímat. Tak to, bohužel, ne-
funguje. Nežijeme izolovaně, jsme 
tu pro naše blízké, máme zodpo-
vědnost za svět kolem. Jedno z nej-
krásnějších biblických rčení říká, že 
nikdo se nerodí sám sobě ani sám 
sobě neumírá. To by měl být důvod 
nést zodpovědnost za své činy a  za 

veškerá životní rozhodnutí. Nečekat, 
že to zařídí druzí a my to jen zkritizu-
jeme, nebo přijmeme podle toho, jak 
se nám to hodí.

Nechci moralizovat nebo poučo-
vat, ale jen apeluji na vytvoření spo-
lečenství zodpovědných lidí, kteří se 
dokážou dohodnout, tolerovat, re-
spektovat i  prosazovat moudrá roz-
hodnutí. Mám za to, že dnešní spo-
lečnost je nepříjemně rozdělena, že 
ztratila morální hodnoty a  že příliš 
respektuje zlo. Špatné činy se nepo-
jmenují a  naprosto proti zdravému 
rozumu se oslavují záporní hrdino-
vé. Lež, krádež, podvody a  ponižo-
vání je oslavováno jako výjimečný 
čin. Lidé s názorem, kteří na tyto jevy 
poukazují, jsou vysmíváni a ponižo-
váni. Ve veřejném životě se objevují 
negativní prvky z totality, řeší se jen 
materiální hodnoty a zcela se ze spo-
lečnosti ztrácí aspekty podporující 
vzdělání, vztahy, pomoc potřebným 
a morální hodnoty.

Rádi bychom prací v  orgánech 
města napravili mnoho z  negativ, 
která jsem vyjmenoval. Diskutuje-
me o  problémech, respektujeme 
dohodnuté závěry a hlavně pracu-
jeme ku prospěchu města. Pro rok 
2020 máme plány, nejen ty investič-
ní (rekonstrukce autobusového ná-
draží, přestavba bývalých jeslí pro 
DDM a školní družinu, rekonstrukce 
tříd pro 1. a 2. třídu v hlavní budo-
vě základní školy), kterými chceme 
zvýšit hodnotu a kvalitu žití v mís-
tě. Nebráníme se spolupráci a  dis-
kusi s  vámi, našimi spoluobčany. 
Těšíme se na setkávání při různých 
společenských příležitostech. Snad 
to vše vytvoří množinu akcí, aktivit 
a prací, které budou přijímány s po-
rozuměním a potěšením.

Přeji nám všem rok plný poho-
dy, štěstí, radosti, moudrých roz-
hodnutí a  zodpovědného rozho-
dování.

Ing. Jiří Šůstek, místostarosta

LUHAČOVICKÉ 
NOVINY

Leden 2020
ročník XXVI.

Prestižní ocenění EDEN pro Luhačovice | Nové vyhlášky | Pravidla Senior taxi

www.luhacovice.cz

Podívejte se 
na náš web

Oznámení
Vážení čtenáři, jistě jste si všimli, že město Luhačovice má zpracován nový vizuální styl. Od příštího čísla se 

můžete těšit i na Luhačovické noviny v nové podobě. Přeji Vám všem pohodový a úspěšný rok 2020 a věřím, že 
nám zachováte svou přízeň.

Hana Slováková, redakce Luhačovických novin

Harmonogram zasedání Zastupitelstva a Rady města Luhačovice 

Zasedání zastupitelstva města v 1. pololetí 2020:
20. 2., 30. 4., 25. 6.

Harmonogram schůzí Rady města Luhačovice v 1. pololetí 2020:
13. 1., 27. 1., 10. 2., 24. 2., 9. 3., 23. 3., 6. 4., 20. 4., 4. 5., 18. 5., 1. 6., 15. 6., 29. 6.
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Rozsvěcení vánočního stromu provázel ohňostroj i andělé na chůdách
Luhačovice nabídly začátkem 

prosince tradiční Vánoční jarmark, 
který byl poprvé dvoudenní. Konal 
se v pátek 6. a v sobotu 7. prosince. 
Jedním z vrcholů bylo samozřejmě 
obvyklé páteční rozsvícení vánoč-
ního stromu a následný ohňostroj. 

V programu prvního dne nechy-
bělo ale ani podávání starostenské-
ho čaje, jehož výtěžek jde na dob-
ročinnost Korunce Luhačovice, ani 
přání starosty a místostarosty všem 
občanům a  návštěvníkům. Přícho-
zí si mohli prohlédnout sovy a dal-
ší dravé ptáky, které přivezla Stanice 
ochrany fauny z Hluku, k vidění byla 
i  kovářská práce představená SOŠ 
Luhačovice a samozřejmě řada růz-
ných řemeslných výrobků, dobrot 

a horkých nápojů u mnoha stánků 
na náměstí před radnicí i v ulici Dr. 
Veselého. Návštěvníkům zazpíval 
krásné vánoční písně a koledy sbor 
Janáček, zahráli trubači ZUŠ Luha-
čovice a na jarmarku se také pohy-
bovala celá řada andělů. Procházeli 
jím vysocí andělé na chůdách v po-
dání členů souboru Divadlo Chůda-
dlo. Na místo dorazili ale i  andílci, 
kteří od zámku přišli průvodem po-
řádaným DDM Luhačovice. A anděl 
nechyběl ani v mikulášské družině, 
která byla na jarmarku také k vidě-
ní. Po rozsvícení vánočního stromu 
a  ohňostroji uzavřel páteční pro-
gram navazující Adventní benefiční 
koncert luhačovické Charity v míst-
ním kostele.

Také  v sobotu měli lidé možnost 
užít si pokračujícího jarmarku u rad-
nice a  v  ulici Dr. Veselého a  také 
v druhý den akce měli lidé možnost 
užít si doprovodného programu. 
Nechyběli opět draví ptáci Stanice 

ochrany fauny, ale především se 
představil soubor In Flamenus tře-
mi různými vystoupeními, z  nichž 
asi nejatraktivnější byla závěrečná 
ohňová show. 

Nikola Synek

UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Na vánočním koncertě se představili domácí folkloristé i Barvínek z Brna

V  sobotu 14. prosince se v  Elek-
tře uskutečnil vánoční koncert, kte-
rý si s  nadšením vychutnali všichni 
milovníci folkloru. Zahrál a  zazpíval 
na něm domácí soubor Malé Zálesí, 
představil se slovenský multiinstru-
mentalista Michal Smetanka, který 
ovládá hru na celou řadu lidových 

nástrojů a  vystoupil také Barvínek 
Brno. Soubor, který sice funguje 
v  moravské metropoli, ovšem s  Lu-
hačovicemi je neodmyslitelně spjatý. 
Založili ho totiž členové luhačovické 
Cimbálové muziky Zálesí, kteří se 
z  lázeňského města odstěhovali do 
Brna za prací. „K založení Barvínku 

došlo v  roce 2014 v  Brně, kdy jsme 
někteří už měli děti ve věku, kdy by 
se mohly učit tančit. Někteří děti če-
kali a chtěli jsme založit soubor, kte-
rý by se věnoval folkloru regionu, 
z něhož pocházíme,“ sdělila vedou-
cí Barvínku Pavla Marečková. Prozra-
dila také, že soubor má v současnosti 

čtyřicítku členů. Vystupoval zatím 
pouze v  tuzemsku. „My máme děti 
v souboru ve věku od 2 let do 7 let, 
takže na vystupování v  zahraničí je 
ještě brzo. Ještě potřebujeme asis-
tenci rodičů,“ podotkla Marečková. 
Protože soubor vznikl teprve před 
5 lety, nemá prý zatím ani ambi-
ce vydávat třeba nějakou nahrávku 
na audio nosiči. Tu by naopak chtě-
lo výhledově vydat Malé Zálesí, jak 
prozradila vedoucí Alena Slámová. 
Je přitom prý možné, že by na něm 
mohli spolupracovat právě s  kole-
gy ze záleské cimbálovky a  jejich 
brněnským souborem. „Mělo by jít 
o cédéčko dětských folklorních pís-
ní. Dovedu si představit i to, že by na 
něm vystupovali zpěváčci jak ze Zá-
lesí, tak z Barvínku. Bylo by to pěkné, 
ale uvidíme. Třeba až děti trochu po-
porostou,“ uvedla Slámová. 

Nikola Synek

Tradiční silvestrovské setkání si nenechaly 
ujít stovky lidí

Také v poslední den roku 2019 
se sešli občané Luhačovic, Pet-
růvky a  dalších obcí z  okolí na 
tradičním silvestrovském setká-
ní u kamenného kříže. 

Akci přálo počasí a  dopoledne 
bylo dokonce krásně prosluněné, 
takže na místo konání na hřebe-
ni nad Luhačovicemi zamířily stov-
ky lidí. Popřáli si do roku 2020 vše 
nejlepší, pozdravili se se známými, 
společně si zazpívali s  harmonika-
mi. V  poledne zazněla také česká 
hymna a všem příchozím popřáli do 
nového roku hodně zdraví a  štěs-
tí starosta Luhačovic Marian Ležák 
a  starostka Petrůvky  Petra Poláško-
vá. Mezi účastníky ale nechyběl ani 
místostarosta Luhačovic Jiří Šůstek 
a  místostarosta Petrůvky Josef Pu-
čalík. Řada lidí se na akci prošla pěš-
ky, někteří si část cesty zkrátili au-
tem nebo dojeli na kole. Nechyběli 
ani luhačovičtí orienťáci, kteří sa-
mozřejmě přiběhli, a  řada dalších. 

Postaráno bylo o občerstvení, v na-
bídce nechyběly teplé nápoje, po-
lévka, grilovaný sýr i špekáčky. Lidé 
si připíjeli na zdraví a v dobré nála-
dě si dávali ochutnat domáci slivo-
vici. Přestože po poledni se obloha 
poněkud zatáhla, akce, která si zís-
kává stále větší zájem veřejnosti, se 
opravdu skvěle vydařila a pro stov-
ky lidí byla příjemným zpestřením 
konce roku. 

Nikola Synek

Starostenský čaj vynesl rekordní částku 
na dobročinnost

Rekordní přízeň lidé věnovali 
tradiční dobročinné akci, při kte-
ré jim představitelé města na lu-
hačovickém Vánočním jarmarku 
nabízeli starostenský čaj. 

Lahodný nápoj na zahřátí v  ne-
alko i alko verzi jim servírovali od-
poledne 6. prosince starosta Mari-
an Ležák, místostarosta Jiří Šůstek 
a spolu s nimi také ředitelka dobro-
činné organizace Korunka Luhačo-
vice Veronika Záhorská. Právě Ko-
runce, která dlouhodobě pomáhá 
nemocným a  jinak znevýhodně-
ným dětem, každoročně výtěžek 
starostenského čaje putuje. „Jsem 
nadšený z toho, kolik lidí letos do-
razilo na Vánoční jarmark a přispě-
lo tu na dobrou věc. V letošním roce 
se nám podařilo vybrat na dobro-
volných příspěvcích 21 261 Kč, což 
je dvakrát více než tomu bývalo 
v  předchozích letech, kdy se tato 
částka pohybovala kolem deseti 
tisíc. Není tak divu, že při takovém 

nárůstu se stala nevídaná věc a vše-
chen připravený čaj se ještě před 
rozsvícením vánočního stromu vy-
pil. Všem, kdo na sbírku přispěli, 
chci ještě jednou poděkovat, proto-
že jejich příspěvky daly dohromady 
opravdu krásnou sumu na pomoc 
dětem,“ sdělil starosta Marian Le-
žák. Těší ho přitom nejen, že se lidé 
rozhodli přispět, ale také s  jakým 
zájmem návštěvníků se setkal celý 
jarmark, který byl tentokrát poprvé 
dvoudenní. „Zejména v  pátek do-
razily opravdu davy lidí, bylo vidět, 
že je akce zaujala a město pulzova-
lo. Věřím, že podobně nebo i  více 
přitáhne akce zájem i  v  dalších le-
tech. Chceme proto příště nabíd-
nout návštěvníkům ještě bohatší 
a zajímavější program, aby se i dru-
hý den akce setkal se stejně velkým 
zájmem jako tradiční páteční dění 
s  rozsvěcením stromu a  ohňostro-
jem,“ uzavřel starosta.

Nikola Synek
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zprÁVY z raDNIcE

Zprávy z 21. schůze Rady města Luhačovice, která se konala 2. 12. 2019
RML schválila:
•	 přijetí finančního daru Mateřskou 

školou Luhačovice od MUDr. Mar-
kéty Manové ve výši 5 000 Kč;

•	 rozpočty příspěvkových organizací 
města na rok 2020; 

•	 střednědobé výhledy příspěvko-
vých organizací města na roky 
2020–2021; 

•	 uzavření smlouvy o  výpůjčce na 
užívání části pozemku parc. č. 

1615/8 za účelem umístění včelstev 
na dobu určitou do 31. 10. 2020; 

•	 přijetí finančního daru od firmy 
KRESTA RACING, s. r. o., se sídlem 
Družstevní 1047, 763 26 Luhačovi-
ce, ve výši 15 000 Kč za účelem do-
budování skateparku Luhačovice;

•	 s účinností od 1. 1. 2020 ceny za stá-
ní silničních motorových vozidel ve 
městě Luhačovice; 

•	 Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1/2008 
o umístění nalezených, opuštěných 

a toulavých zvířat v Hotelu pro psy, 
Havřice 402, 688 01 Uherský Brod. 

RML rozhodla:
•	 o vyplacení pololetních odměn ře-

ditelům příspěvkových organizací;
•	 o  výběru nejvhodnější nabídky 

na dodávku „Digitální povodňový 
plán města a ORP Luhačovice a VIS 
– zpracování VIS“ na základě dopo-
ručení komise takto: 1. VoiceSys, 
s. r. o., Nymburk, nabídková cena 

včetně DPH 3 117 910 Kč, a pověřila 
starostu města Ing. Mariana Ležáka 
podpisem smlouvy o dílo s vybra-
ným dodavatelem v souladu s na-
bídkou dodavatele.

RML udělila:
•	 souhlas společnosti KRESTA RA-

CING, s. r. o., Luhačovice, k testování 
sportovních vozidel na účelové ko-
munikaci v majetku města v termí-
nu 1. 3. – 12. 12. 2020. 

Zprávy z 20. schůze Rady města Luhačovice
RML schválila:
•	 přijetí finančního daru Domem dětí 

a mládeže Luhačovice;
•	 zveřejnění záměru města bezúplat-

ně nabýt do vlastnictví města čás-
ti pozemků parc. č. 1448/3, 1447/2, 
1441/1, 1445, 1446, st. 162 a  p. č. 
1455/1 v k. ú. Kladná Žilín o celko-
vé výměře cca 700 m2;

•	 zřízení věcného břemene na po-
zemku parc. č. 2436/6 v k. ú. Luhačo-
vice v majetku města pro umístění 
veřejné komunikační sítě realizova-
né pod názvem „Luhačovice – úsek 

Hradisko“ ve prospěch společnosti 
Orthodox networks, s. r. o., Praha 6 
– Břevnov, za jednorázovou úplatu 
200 Kč/bm + příslušné DPH;

•	 zveřejnění záměru města poskyt-
nout formou výpůjčky část pozem-
ku parc. č. 1615/8 za účelem umís-
tění včelstev na dobu určitou do 
31. 10. 2020;

•	 zveřejnění záměru města na-
být úplatným převodem části 
pozemků parc. č. 205/3 a  205/6 
o  celkové výměře cca 30 m2 
v k. ú. Řetechov;

•	 zveřejnění záměru města prodat 
část pozemku parc. č. 2429/1 o vý-
měře cca 120 m2 v  k. ú. Luhačovi-
ce, na kterém se nachází železnič-
ní přejezd;

•	 uzavření veřejnoprávní smlouvy 
mezi městem Luhačovice a městy-
sem Pozlovice podle ustanovení §3 
a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 
policii;

•	 Plán zimní údržby na období 2019–
2020; 

•	 uzavření Mateřské školy Luhačovi-
ce od 23. do 31. 12. 2019, uzavření 

Domu dětí a  mládeže Luhačovice 
od 16. 12. 2019 do 3. 1.2020, uza-
vření Městské knihovny Luhačovi-
ce 27. 12., 30. 12. a 31. 12. 2019; 

•	 Domu dětí a  mládeže Luhačovice 
prominutí nájmu za malý a velký sál 
ve SC Radostova dne 8. 12. 2019. 

RML vzala na vědomí:
•	 hodnocení Systému náležité péče.

RML jmenovala:
•	 do funkce vedoucího stavebního 

odboru od 1. 1. 2020 Ing. Tomáše 
Hrbáčka.

V Luhačovicích odhlasovali další zajímavé projekty podporující ekologii
Také prosincové zasedání luhačo-

vického zastupitelstva svědčí o  tom, 
že se Luhačovice profilují nejen jako 
město lázeňské, ale také město, kte-
ré se snaží citlivě přistupovat k život-
nímu prostředí a podporovat správné 
ekologické návyky. Různá opatření tý-
kající se ekologie se řešila hned v ně-
kolika bodech jednání. Měla by při-
nést například novou výsadbu zeleně 
jak v městě Luhačovice, tak i v místní 
části Polichno. „Schválili jsme podá-
ní žádosti o dotaci z Operačního pro-
gramu Životní prostředí zaměřeného 
na obnovu a  výsadbu sídelní zeleně. 
Týkat by se měla vytipovaných loka-
lit našeho města podle už zpracované 
analýzy. Odhlasovali jsme rovněž pro-
jekt přírodní zahrady v  ZŠ, pro jehož 

financování chceme využít dotace 
z  výzvy Ministerstva životního pro-
středí. Projekt spočívá v  úpravě části 
školního pozemku na prostor vhod-
ný pro venkovní výuku, což jistě posílí 
kontakt dětí s přírodou a jejich ekolo-
gické vnímání. S pomocí další dotace 
pokračujeme také v ekologickém na-
kládání s  odpady a  rozšíříme třídění 
o nové nádoby. Zastupitelstvo jednalo 
také o problematice související s udr-
žením vody v krajině, což by měl pod-
pořit další z projektů,“ informoval sta-
rosta Marian Ležák. 

„Schválili jsme podání žádosti o do-
taci z OP Životní prostředí na základě 
dotační výzvy zaměřené na hospoda-
ření se srážkovými vodami. Záměrem 
je výměna nepropustných zpevněných 

povrchů za propustné zpevněné po-
vrchy na parkovišti  za Alfa marketem, 
na komunikaci vedle sokolovny, na čás-
ti parkoviště u  lázeňských garáží a při 
rozšíření parkovací plochy v  ul. Druž-
stevní před mostem k Zahradní čtvrti,“ 
nastínil místostarosta Jiří Šůstek. Eko-
logického nakládání s odpady se týká 
další podpořená žádost o dotaci z OP 
Životní prostředí. Sdružení měst a obcí 
Východní Moravy společně s  Regio-
nální rozvojovou agenturou Východ-
ní Moravy připravují společný projekt, 
do kterého se mohou zapojit města 
a  obce Zlínského kraje a  Luhačovice 
o účast mají zájem. „Dotace je poskyto-
vána ve výši 85 % a my bychom chtě-
li pro naše Technické služby pořídit ná-
doby na tříděný odpad, případně také 

evidenční systém, a  to celkově za cca 
3 miliony Kč,“ osvětlil ředitel TS Luhačo-
vice Josef Pučalík. 

„Snažíme se zapojovat co nejví-
ce do všech možných projektů, kte-
ré mají ekologickou povahu. O našem 
přístupu svědčí i  to, že byly zastupi-
telstvem schváleny rovněž finance na 
elektrokolo, které věnuje město do 
tomboly pro náš první městský ples 
jako hlavní cenu. Také tímto způso-
bem chceme k ekologickému chování 
lidi motivovat a upozorňovat na nut-
nost ohleduplného přístupu k životní-
mu prostředí například právě ve vyu-
žívání dopravy, která je ekologičtější 
alternativou oproti automobilismu,“ 
dodal starosta. 

Nikola Synek

Zástupci ministerstev šesti evropských zemí se setkali v Luhačovicích
Ve dnech 4.–5. 12. se v  Luhačovi-

cích uskutečnilo Mezinárodní fórum 
k  tématu veřejné správy, které pořá-
dalo Ministerstvo vnitra v rámci české-
ho předsednictví Visegrádské čtyřky. 
Fóra se zúčastnili kromě představite-
lů států V4 (tedy Česka, Slovenska, Pol-
ska a Maďarska) také zástupci Rakous-
ka a Slovinska.

Za ČR delegaci vedl JUDr. PhDr. Petr 
Mlsna, Ph.D., náměstek ministra vni-
tra pro řízení sekce legislativy, státní 
správy a územní samosprávy. Také za 
SR a  Polsko se účastnili představitelé 
ministerstev vnitra těchto států, Ma-
ďarsko vyslalo zástupce ministerstva 
spravedlnosti, Slovinsko a  Rakousko 
představitele ministerstev zaměře-
ných přímo na veřejnou správu. V rám-
ci jednotlivých tematických bloků se 

řešila témata, jako je rozvoj veřejné 
správy v  území, e-služby, inovace ve 
veřejné správě nebo Open Govern-
ment, tedy způsoby zapojování obča-
nů do chodu veřejné správy. Účastníci 
fóra diskutovali o výzvách v oblasti ve-
řejné správy, kterým čelí všechny zú-
častněné státy, a  předávali si dobrou 
praxi. V  úvodu setkání v  lázeňském 
městě přivítal hosty starosta Luhačo-
vic Marian Ležák.

„Jsem velmi rád, že Luhačovice 
jsou stále častěji dějištěm význam-
ných setkání, včetně takovýchto me-
zinárodních akcí nejvyšší úrovně. Do 
příjemného prostředí našeho měs-
ta každoročně zavítají na nejrůznější 
společná jednání a  odborné kongre-
sy tisíce účastníků, včetně řady zahra-
ničních odborníků. Z bohatého výčtu 

takovýchto akcí lze zmínit například 
každoroční mezinárodní konferenci 
věnovanou dopravě, setkání starostů 
Zlínského kraje, celostátní setkání ta-
jemníků městských úřadů, celostát-
ní setkání zástupců infocenter, Diabe-
tologické dny nebo nedávno konané 
Dny zahradní a krajinářské tvorby. Vní-
máme, že o Luhačovice je jako o cent-
rum takovýchto akcí stále větší zájem, 
a těší mě, že se naše město stalo nejen 
oblíbenou lázeňskou destinací, ale 
i vyhledávaným centrem kongresové 
turistiky,“ poznamenal starosta Ležák.

Město se snaží samo k tomuto tren-
du přispívat, o čemž svědčí právě fó-
rum pořádané v Luhačovicích v rámci 
českého předsednictví V4.

„Když jsme tuto akci připravo-
vali, pan starosta nám navrhl její 

uspořádání právě v Luhačovicích a na-
bídl součinnost místní radnice při or-
ganizaci setkání. Luhačovice jsou 
krásné lázeňské město s  atmosférou 
a  rozhodli jsme se pro něj i  díky po-
loze vůči zúčastněným zemím. Je to 
odtud blízko na Slovensko, ale i  do 
dalších států V4,“ uvedl David Sláma, 
ředitel odboru strategického rozvoje 
a koordinace veřejné správy Minister-
stva vnitra.

Centrem setkání pořádaného 
v  rámci českého předsednictví V4 
byl luhačovický Společenský dům. 
Kromě oficiálních jednání byla sou-
částí také neformální část. Při spole-
čenském večeru nechybělo folklorní 
vystoupení, prezentující místní lido-
vou kulturu.

Nikola Synek
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Ceny za stání silničních motorových vozidel ve městě Luhačovice
platné od 1. 1. 2020 schválené usnesením Rady města Luhačovice.

Úseky komunikací, na kterých je stání vozi-
del v době od 7:00 do 18:00 hodin zpoplatněno

Parkovací
automat
(cena v Kč)

Parkovací karta
(cena v Kč)

1. hod. Další 
hod.

Typ
karty 1 den 1 rok Druhy parkovacích karet

a) ul. Masarykova, podélná stání vpravo na parkovacím pruhu v úseku 
od kruhového objezdu na nám. 28. října po křižovatku s ul. Nádražní 20 20 A 1 900 Karta A opravňuje ke stání na dobu 

60 min. a platí pouze s nastavenými par-
kovacími hodinami (vydávají se současně 
s kartou). Karta A je nepřenosná, vydá-
vá se na jednu registrační značku vo-
zidla. Kartu lze vydat i na kratší období.

Karta Z opravňuje ke stání na mís-
tech vyhrazených lokalitou a číslem.

Karta C opravňuje ke stání pouze na 
zvláštní povolení MěÚ Luhačovice. 

Karta E opravňuje ke stání na mís-
tech vyhrazených lokalitou a číslem.

Karta R opravňuje občany, kteří mají 
v lokalitách a), b), d), j), k), l), p) naří-
zení, v ul. Příční a v ul. Nábřeží, v úseku 
od křižovatky s ul. U Šťávnice po křižo-
vatku s ul. Příční trvalý pobyt a řidič-
ské oprávnění pro skupinu B ke stání na 
místech vyhrazených číslem. Maximál-
ní počet parkovacích míst je jedno na ne-
movitost s č. p. nebo na zkolaudovanou 
bytovou jednotku v bytovém domě. Kar-
ta R je přednostně vydávána v určených 
lokalitách v 1. a 2. měsíci kalendářního 
roku a vydává se na celý kalendářní rok. 

Parkovací karty typu „A“,„E“, „R“ a „Z“ 
a parkovací hodiny vydává finanční odbor 
městského úřadu, parkovací karty typu 
„C“ a „E“ vydává turistické a informač-
ní centrum Luhainfo, Masarykova 950.

b) ul. U Šťávnice, podélná stání vpravo, kolmá stání vlevo 20 20 A 1 900

c) odstavná plocha v ul. Nádražní za nákupním střediskem 5 20 A
C 60 1 900

d) podélná stání vpravo na parkovacím pruhu v ul. 
Pod Kamennou za kostelem svaté Rodiny 5 20 A 60 1 900

e) odstavná plocha v ul. Nábřeží  za nákupním střediskem 5 20
A
R
Z

1 900
1 200
4 000

f) odstavná plocha v ul. Příční  za zdravotním střediskem 5 20 A
Z

1 900
4 000

g) ul. Bílá čtvrť, podélná a šikmá stání vpravo v úseku od 
začátku parkoviště s parkovacím automatem po začátek 
hlavního vstupního schodiště hotelu Palace

5 20 A 1 900

h) ul. Nábřeží podélná stání vpravo v úseku od kři-
žovatky pod poštou po dům Najáda C 60

i) ul. Bílá čtvrť, šikmá stání vpravo v úseku od vily Viola 
po dopravní značení označující parkoviště s parkovacím 
automatem, šikmá stání vlevo u hotelu Radun, na obou 
úsecích s vyznačením číselných parkovacích míst

C
E

60
50 12 500

j) ul. Zatloukalova, podélná stání vpravo v místě jednosměrného 
provozu, v úseku od křižovatky s ul. Rumunskou po křižovatku 
s ul. Lužné, s vyznačením číselných park. míst

E
R 50 12 500

1 200

k) ul. Antonína Slavíčka, podélná stání vpravo v místě 
jednosměrného provozu v úseku od vily Rusalka po křižovatku 
s ul. Zatloukalova, s vyznačením číselných parkovacích míst

E
R 50 12 500

1 200

l) ul. Betty Smetanové, podélná stání vlevo v místě jednosměrného 
provozu v úseku od křižovatky s  ul. Čs. armády po křižovatku 
s ul. Holubyho, s vyznačením číselných parkovacích míst

E
R 50 12 500

1 200

m) kolmá stání vyhrazeného prostoru v ul. Pod Kamennou, 
naproti vily Vepřek, s vyznačením číselných parkovacích míst

C
E
R

60 
50 12 500

1 200

n) parkoviště u lázeňských garáží 10 10

o) nadzemní část parkoviště v ul. Solné 5 20

p) ul. Josefa Černíka a ul. Bezručova, podélná stání vlevo v místě jed-
nosměrného provozu, s vyznačením číselných parkovacích míst

E
R 50 12 500

1 200

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P za stání na místech označených svislou dopravní značkou IP12 se symbolem O1, cenu nehradí. 
Uvedené ceny jsou stanoveny na dobu od 7:00 hodin do 18:00 hodin; tím není omezena platnost parkovacích karet vydaných na den nebo rok. 

Město pokračuje v úpravách systému parkování
Rada města vydala nové usnese-

ní upravující od 1. ledna ceny par-
kování v  ulicích, kde je stání aut 
zpoplatněno. V tabulce, kterou při-
kládáme, je uvedeno, v  jakých lo-
kalitách se za parkování platí a ko-
lik. Přitom je rozlišeno, zda člověk 
hradí parkovné pomocí automatu, 
nebo zakoupením parkovací kar-
ty. Novým nastavením systému 
se město snaží přizpůsobit pře-
devším svým občanům, aby měli 

zajištěno místo pro jedno auto 
u svého bydliště a zároveň se zlep-
šila průjezdnost jednotlivých ulic 
nejvíce exponovaných částí měs-
ta. Parkovací zóny na dlouhodobé 
stání pro rezidenty jednotlivých 
lokalit jsou teď nově levnější. Na-
opak u  krátkodobého parkování 
se cena od druhé hodiny zvyšuje. 
Změna má motivovat návštěvní-
ky Luhačovic zanechat své auto-
mobily na cenově výhodnějších 

odstavných plochách a  nebloko-
vat dlouhodobě parkovací místa 
v  centru města. Hlavním cílem je 
zajistit občanům dostupnost par-
kovacích míst u  důležitých veřej-
ných institucí. Jde o  to, usnadnit 
jim parkování například u  měst-
ského úřadu, zdravotního stře-
diska, kostela svaté Rodiny nebo 
obchodního centra. Podrobnější 
informace najdete v tabulce.

Nikola Synek
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Obecně závaznou vyhlášku týkající se vybíraných místních poplatků nahradilo nově 
pět různých vyhlášek. Cena za svoz odpadu zůstává pro občany stejná, ale město chce 
systém svozu analyzovat

Zastupitelstvo města Luhačo-
vice schválilo na svém zasedá-
ní 12.  prosince 2019 vydání hned 
pěti vyhlášek týkajících se míst-
ních poplatků, které samospráva 
vybírá od občanů. S  účinností od 
1. ledna 2020 nahradí jedinou vy-
hlášku, která toto téma dosud řeši-
la. „I když nově schválené vyhlášky 
přináší i  některé novinky, praktic-
kých změn pro občany není mno-
ho. Například výše poplatku za 
svoz a  zpracování komunálního 
odpadu bude stejně jako doposud 
i pro rok 2020 stanovena na 650 Kč 
za rok. Důvodem rozčlenění pů-
vodní jedné vyhlášky do více před-
pisů je požadavek odboru veřejné 
správy, dozoru a kontroly Minister-
stva vnitra,“ vysvětil starosta Luha-
čovic Marian Ležák. 

Vyhlášky č. 4 až č. 8/2019 tak řeší 
jednotlivě poplatek za komunální 
odpad, poplatek ze psů, poplatek 
z  pobytu, poplatek za užívání ve-
řejného prostranství a poplatek ze 
vstupného. 

Co se týká odpadů, Zastupitel-
stvo města Luhačovice vydalo také 
další vyhlášku (č. 3/2019) řešící sys-
tém svozu odpadů a  nakládání 
s nimi, kde zavádí v souladu s práv-
ní úpravou i  oddělené soustřeďo-
vání jedlých olejů a  tuků. Město, 

které má rozvinuté a ceněné odpa-
dové hospodářství, se chce v  této 
problematice ale ještě více anga-
žovat. „Chceme systém ještě zefek-
tivnit, a to i co do výběru poplatků. 
Nejde zde o  naše občany, ale i  ty, 
kdo tu vlastní nemovitosti, a o ně-
které podnikající subjekty. Je nut-
né si uvědomit, že poskytovatelé 
služeb mají zákonem uloženo, aby 
měli smluvně zajištěn svoz a zpra-
cování odpadů. Z namátkových še-
tření ale víme, že tomu tak v  řadě 
případů není. Chceme se proto na 
tento problém více zaměřit, ana-
lyzovat znovu celé naše odpado-
vé hospodářství a případně někte-
ré věci přenastavit. V době, kdy se 
svoz i skládkování odpadu zdražu-
jí, musíme dohlédnout na to, aby-
chom nemuseli zvedat ceny pro 
naše občany a  dokázali zajistit, že 
na systém přispějí opravdu všichni, 
kdo jej využívají,“ upozornil staros-
ta. Lepší dohled město chystá nad 
tím, aby v  odpadových nádobách 
ve sběrných dvorech i na veřejných 
prostranstvích přibýval odpad jen 
od producentů, kteří na svoz při-
spívají. „Nově bude od 1. ledna 
2020 sběrný dvůr umístěný v areá-
lu bývalých hmotných rezerv pou-
ze pro občany s trvalým bydlištěm 
a  větší bude i  dohled na veřejné 

koše. Není možné, aby ve veřejných 
koších končily odpadky, jejichž od-
voz by si měl někdo platit z  vlast-
ní kapsy. Provoz odpadového hos-
podářství se každoročně navyšuje 
a budeme usilovat o to, aby fungo-
val co nejefektivněji, nejen z  pro-
vozní, ale i finanční stránky s ohle-
dem na dopady pro občany,“ dodal 
starosta. 

Z  hlediska dalších poplatků vy-
bíraných městem se nemění po-
platek ze psů, jehož základní sazba 
zůstává na 1000 Kč za rok a  zvý-
hodněná na 200 Kč/rok. 

Naopak poměrně zásadní změna, 
která se dotkne návštěvníků města 
a podnikatelů, nastala ve změně pů-
vodního poplatku za lázeňský nebo 
rekreační pobyt a  poplatku z  uby-
tovací kapacity. Tyto dva poplatky 
byly nově sjednoceny do jednoho 
poplatku z  pobytu. Dosud platná 
vyhláška stanovuje výši „lázeňské-
ho“ poplatku na 15 Kč pro návštěv-
níka a  6 Kč za obsazené lůžko pro 
poskytovatele ubytování. Novým 
ustanovením se sloučí tyto dvě část-
ky do jednoho poplatku 21 Kč, kte-
rý platí host ubytovateli a  ten od-
vádí městu. V novém předpise byla 
ovšem stanovena zásadní změna. 
Od ledna se v  lázeňských městech 
výběr nového poplatku nevztahuje 

na hosty, kteří budou čerpat po-
byt s  komplexní lázeňskou péčí, 
tedy pobyt zcela hrazený pojišťov-
nou. „Tuto změnu, které jsme muse-
li vyhlášku přizpůsobit, před časem 
v  parlamentu schválili zákonodár-
ci. Bohužel to zřejmě bude pro naše 
město znamenat v  ročním příjmu 
z  dosud vybíraných „lázeňských 
poplatků“ výpadek více než milion 
Kč, což samozřejmě pocítíme v na-
šem rozpočtu. Každé lázeňské místo 
jistě může potvrdit, že jen samotné 
náklady na běžnou údržbu lázeň-
ského území se každým rokem zvy-
šují a města mimo přijaté poplatky 
vkládají do zvelebování těchto úze-
mí nemalé finanční prostředky i z ji-
ných zdrojů města. Všichni lázeňští 
hosté se dosud na poplatcích shod-
ně podíleli a považuji za nešťastné, 
že místo, kde se jim vrací zdraví, tak-
to nebudou ze zákona dále podpo-
rovat,“ poznamenal starosta.  

Nejpozději od 17. 12. budou 
obecně závazné vyhlášky zveřejně-
ny na úřední desce města (včetně 
její elektronické obdoby). Jakmile 
vstoupí v platnost (k 1. 1. 2020), bu-
dou vyhlášky dostupné na www.
mesto.luhacovice.cz v  sekci doku-
menty města mezi ostatními obec-
ně závaznými vyhláškami. 

Nikola Synek

Sběr použitých jedlých olejů
Ve spolupráci s  firmou FRITEX, 

s. r. o., zahájily Technické služby Lu-
hačovice od 1. 1. 2020 sběr použi-
tých jedlých olejů. Ve zkušebním 
omezeném provozu budou sběrné 
nádoby přistaveny na sídliště Za-
hradní, Družstevní, Masarykova, na 

sběrný dvůr Uherskobrodská a po-
čítá se s  jejich rozšířením na další 
sběrná místa. Povinnost třídit jed-
lé oleje vyplývá z  nové legislativy 
a  je stanovena v  OZV města Luha-
čovice č. 3/2019. Jedlý olej je nut-
né po vychladnutí přelít přes 

sítko, shromažďovat doma do 
nepoškozené a řádně uzavíratel-
né PET láhve a  takto pak uložit 
do sběrné nádoby. Vytřídění jed-
lých olejů prospěje životnímu pro-
středí a  zabrání komplikacím při 
ucpávání odpadů. Děkujeme všem 

občanům, kteří budou ochotni tím-
to způsobem posunout úroveň od-
padového hospodářství v  Luhačo-
vicích zase o kousek výše.

Technické služby Luhačovice, p.o.
středisko odpady

tel.: 724 651 034

Luhačovice jsou vítězem soutěže o nejlepší evropskou destinaci
Držitelem prestižního ocenění 

EDEN (European Destination of 
Excellence) jsou od letošního lis-
topadu Luhačovice. Do čela ev-
ropské soutěže o  nejhezčí desti-
naci, která se stará o  udržitelný 
cestovní ruch, se probojovaly 
mezi šest finalistů.

Najít místa, která leží mimo hlavní 
turistické trasy, která jsou jedinečná 
a mají neopakovatelnou atmosféru, 
starají se o přírodní zdroje a udrži-
telný cestovní ruch, tak by se dalo 
ve zkratce popsat poslání prestižní 
soutěže EDEN, kterou jednou za dva 
roky vyhlašuje Evropská komise, ná-
rodním koordinátorem soutěže je 
agentura CzechTourism. Luhačovi-
ce se probojovaly mezi šest finalistů 
a odnáší si nejvyšší ocenění. Za se-
bou nechávají Resort Svatá Kateřina 
i Lázně Teplice.

„Lázeňství má v  Luhačovicích 
staletou tradici, takže když le-
tos CzechTourism vyhlásil téma 
EDEN, které se týkalo lázeňství 

a  well-being, řekli jsme si, že by-
chom to měli být my, kdo ocenění 
získá,“ říká Dana Müller, manažer-
ka destinace Zlínsko a Luhačovicko, 
za kterou se Luhačovice do soutěže 
přihlásily. „Společně jsme připravili 
produkt s názvem Well, well... Láz-
ně Luhačovice, který reprezentu-
je soulad tradice a inovací léčebné-
ho lázeňství, ale také to, jak umíme 
využít moderní wellness metody 
a  spojit je s  neuvěřitelnou lázeň-
skou atmosférou.
Lázně, wellness i příroda bodovaly

Luhačovický projekt porotu oslo-
vil především kvůli péči o  přírodní 
zdroje a propojení tradičního a mo-
derního lázeňství i snahou o  sni-
žování regionálních disparit desti-
nace pomocí cestovního ruchu. 
Porota, složená ze zástupců Minis-
terstva pro místní rozvoj, agentury 
CzechTourism, Svazu léčebných láz-
ní, Sdružení lázeňských míst a Vyso-
ké školy ekonomické, navštívila Lu-
hačovice v létě.

„Lépe se to snad ani nedalo nača-
sovat. Poté, co jsme tento týden za 
velké mediální pozornosti slavnostně 
otevřeli lázeňskou kolonádu, získá-
vají Luhačovice výjimečné ocenění. 
Myslím si, že cena je ve správných ru-
kou, protože nabídky zdejších subjek-
tů stále lépe doplňují naši nabídku, 
a Luhačovice tak jsou skvěle fungující 
destinací,“ říká Eduard Bláha, generál-
ní ředitel Lázně Luhačovice, a. s.
Už druhý titul EDEN pro Zlínský 
kraj

Vítězství v soutěži pro Luhačovi-
ce znamená nejen uznání v oblasti 
udržitelného cestovního ruchu, ale 
také možnost zapojit se do Evrop-
ské sítě vítězných destinací EDEN, 
kam patří například maltský ost-
růvek Gozo, delta řeky Ebro nebo 
slovinské jezero Bohinj.

Z českých destinací si titul EDEN 
prozatím odneslo České Švýcarsko, 
Jeseníky, Lipno, Bystřicko, Orlicko 
nebo Baťův kanál. Na Slovácko titul 
zamířil v roce 2010/2011.

„Luhačovice jsou duší mladé 
město, které stojí za to objevit 
nejen jako lázeňskou destinaci, ale 
také jako skvělý výchozí bod pro 
sport a  výlety s  celou rodinou,“ 
říká Marian Ležák, starosta města. 
„Ráno vyrazíte na kolo, odpoledne 
s dětmi za městskou hrou, večer si 
pak odpočinete ve wellness. Mezi 
excelentní destinace podle mě pa-
tří právem a  jsem na toto ocenění 
pyšný.“
Do Luhačovic nově se sluchátky 
na uších

Excelentní destinaci můžete 
nově objevovat také díky zvukové 
mapě Luhačovic nebo turistické-
mu blogu, který objevuje tipy na 
výlety i  příběhy místních. „Zvuko-
vá mapa i turistický blog jsou pro-
jekty, které nám pomáhají otevírat 
nové pohledy na Luhačovice. Láz-
ně i  okolí jsou totiž plné příběhů, 
které stojí za to prožít,“ doplňuje 
Dana Müller. 

Dana Müller
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SpOLEČNOST

NaROZENí 
Richard Jiří Mořingl
anežka Gottfriedová     
Martin Mikulášek
Ondrej Dékány
Mia Dynková
Nela Hanáková
Eliška Kutrová

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
Ludvík Horák  63 let
Radomír Pešek  58 let
Ludmila Pivodová  88 let
Ivo Jančařík  57 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Dne 23 1. 2020 uplyne smutných 14 let, kdy nás opustila naše milovaná 
manželka, maminka, babička a teta 
paní VĚRA BURIÁNKOVÁ. 
S láskou vzpomínají manžel Josef, synové Radek, Josef, Lumír s rodinami. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 16. ledna si u rozžaté svíce budeme připomínat již třetí výročí úmrtí 
mého manžela, našeho tatínka a dědečka 
pana ZDENKA KOLAŘÍKA. 
Poděkování všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 12. 1. 2020 uplyne smutný jeden rok, co nás navždy opustil milovaný 
manžel, tatínek a dědeček 
pan JOSEF HUMPOLA.
S láskou, úctou a vděčností stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Děkujeme za vzpomínku všem, kteří ho znali a měli rádi.

Vzpomínky  
a poděkování

18. ledna uplynou 4 roky, kdy nás opustil 
pan ANTONÍN PETRŽELKA. 
S láskou vzpomínáme. Manželka Stanislava a synové Dalibor a Toník 
s rodinami 
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Služby Charity Luhačovice a Charity Slavičín

Článek je publikován v  rám-
ci projektu Vytvoření komunitní-
ho plánu na území ORP Luhačovi-
ce, r. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/
0006588. Seznámí Vás se službami 
Charity Luhačovice a  Charity Slavi-
čín. Posláním těchto služeb je cha-
ritativní a  sociální pomoc senio-
rům, osobám znevýhodněným, se 
zdravotním postižením, bez přístře-
ší, nezaměstnaným a lidem v nouzi 
v regionu ORP Luhačovice.

Charita Luhačovice
Poskytuje služby denního staci-

onáře a  pečovatelské služby. Den-
ní stacionář je ambulantní forma 

služby pro oso-
by se zdravotním 
postižením a  se-
niory, v  pracov-
ní dny od 7.00 

do 15.30 hod. Pečovatelská služ-
ba je zabezpečena terénní formou 
pro osoby s  chronickým onemoc-
něním, se zdravotním postižením 
a seniory. V pracovní dny od 7.00 do 
19.30 hod., soboty, neděle a  státní 
svátky rovněž od 7.00 do 19.30 hod. 
Má akreditovanou dobrovolnickou 
službu. Kontakt: Mgr. Lenka Seme-
lová, DiS., ředitelka, e-mail: lenka.
semelova@luhacovice.charita.cz, 
tel.: 577 132 355, mob.: 731 402 043.

Charita Slavičín
Zabezpečuje služby osobní asi-

stence, centrum denních služeb 
a  pečovatelskou službu. Osobní 

asistence je poskytována terén-
ní formou u  klientů, kteří potře-
bují pomoc jiné osoby z  důvodu 
věku nebo zdravotního omeze-
ní. Služba je poskytována nepře-
tržitě (24 hod. denně 7 dní v  týd-
nu). Denní centrum Maják je 
ambulantní forma služby pro oso-
by s  kombinovaným, s  mentál-
ním postižením a  s  poruchou au-
tistického spektra, v  pracovní 
dny od 7.00 do 15.00 hod. Pečo-
vatelskou službu je možné vyu-
žít formou terénní služby u  osob 
s  chronickým onemocněním, se 
zdravotním postižením a  senio-
rů v rozsahu pondělí až neděle od 
7.00 do 20.00 hod. Sociálně te-
rapeutickou dílnu ve Štítné nad 
Vláří mohou navštěvovat osoby 
s  mentálním postižením a  osoby 

s tělesným postižením v kombina-
ci s  mentálním. Kontakt: Mgr.  Mi-
lena Tománková, DiS., ředitelka, 
e-mail: milena.tomankova@sla-
vicin.charita.cz, tel.:  571  112 200, 
mob.: 739 344 107.

Obě služby poskytují domácí 
zdravotní péči, která je poskytová-
na zdravotními sestrami v  domác-
nosti, tzv. home care. Je indikována 
ošetřujícím lékařem nebo nemocni-
cí a hrazena zdravotní pojišťovnou. 
Pečuje o  pacienty v  terminálním 
stádiu života a umožňuje jim zůstá-
vat ve vlastním sociálním prostře-
dí v pracovní dny od 7.00 do 15.30 
hod. K dispozici je půjčovna rehabi-
litačních a  kompenzačních pomů-
cek. Dále zabezpečují potravino-
vou a materiální pomoc.

Pavlína Stolaříková

KRABICE OD BOT
V letošním předvánočním čase se 

školní družina zapojila do charita-
tivní sbírkové akce „Krabice od bot“. 
Cílem akce je potěšit děti z chudších 
rodin, z  azylových domů či nízko-
prahových center v České republice 
a  připravit pro ně vánoční krabice 
plné drobných dárečků. Sbírku po-
řádala Diakonie Českobratrské círk-
ve evangelické letos již poosmé.

Naše děti nadšeně s  pomocí ro-
dičů připravily 21 dárkových krabic. 

V rámci předvánočních akcí ve škol-
ní družině vyrobily přáníčka, na-
psaly vzkazy a společně s vychova-
telkami krabice zabalily. Poté byly 
dárky odvezeny na sběrné místo ve 
Zlíně, odkud těsně před vánočními 
svátky putovaly k dětem.

Touto cestou děkujeme rodičům 
za spolupráci, věříme, že dárečky 
udělaly radost a  vykouzlily úsměv 
na dětských tvářích.

Vychovatelky školní družiny
 
 

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ 
komunitní plánování sociálních služeb ORP Luhačovice 

4. února 2020 v 16.00 hod. 
MěÚ Luhačovice, zasedací místnost 

INFORMACE O KOMUNITNÍM PLÁNOVÁNÍ, 
PREZENTACE VÝSTUPŮ, DISKUZE 

Uvítáme Vaši účast! 
Projekt: Vytvoření komunitního plánu na území ORP Luhačovice, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006588 
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Školní časopis BUBO ZŠ Luhačovice
Tento školní časopis vznikl za 

účelem připomenutí 30. výročí sa-
metové revoluce. Pro nás je to již 
minulostí, vlastně nudným dějepi-
sem, ale chápeme, že někteří do-
spělí tomu přikládají velkou váhu.

Všichni deváťáci měli vytvo-
řit svůj projekt a  nás v  čele s  Ká-
jou napadl právě školní časopis 
a tím začala noční můra pro „pan-
čelku“.  Měli jsme spoustu nápa-
dů, ale …

Původním záměrem bylo, že 
celý časopis vytvoříme společně 
jako třída. Postupem času se uká-
zalo, že bude lepší (samozřejmě 
pro kvalitu časopisu), když se za-
pojí všechny třídy.

Mezi naše nejlepší díla patřila 
móda, cestování, moderní báseň 
od Karolíny a  Denisova stránka 
školních poznámek.

Jinak děkujeme Káji za výborný 
nápad. Ovšem upřímně, kdyby nás 
„pančelka“ nestrhla svým nadšením 
a povzbuzením, že to fakt dáme, tak 
se obáváme, že by to šlo k ledu jako 
naše vysvědčení.

A ještě nekončíme. Na závěr malá 
vsuvka od Denise: „Měsíc jsem se flá-
kal a pak, když ‚pančelka‘ nadávala, 
tak během pár hodin jsem vytvořil 
svoje mistrovské dílo.“

Zkrátka, náš časopis je super a my 
doufáme, že se vám bude líbit stej-
ně jako panu starostovi. Tomu jsme 
ho předali jako jednomu z  prvních 
spolu s obrázkem Veroniky a Lucky 
ze třídy 9. A. Celý časopis naleznete 
na webových stránkách školy (www.
zsluhacovice.cz). Jako malou ochut-
návku si alespoň přečtěte úvahu na 
téma svoboda.

S láskou vaše 9. D

Systém veřejné dopravy v regionu se mění
V  některých částech regionu 

včetně Luhačovicka se od 15. pro-
since měnili dopravci, Zlínský kraj 
zavedl nový tarif pro ceny jízdné-
ho na svém území. Aktuální jízd-
ní řády, přepravní podmínky, ce-
ník jízdného a další informace jsou 
zveřejněny na webu www.id-zk.cz. 
Informace o  jednotlivých spojích 
lze nalézt i  na www.idos.cz. Změ-
ny, které by měly cestujícím do-
pravu zefektivnit, jsou samozřej-
mě v mnohém novinkami, takže si 
na ně lidé budou muset zvyknout. 
Do Luhačovic nově zajíždějí vla-
ky a  autobusy společnosti Arriva. 
Jízdenky na vlak i  vyřizování čipo-
vých karet na autobus lze zařídit na 
nové přepážce Arrivy na vlakovém 
nádraží. Místenky na autobus, kte-
ré si lidé byli dříve zvyklí zařizovat 
v Městském turistickém a informač-
ním centru (MTIC), se zde už nepo-
skytují. Dopravcem totiž zatím tato 
možnost nebyla zavedena. Infocen-
trum se ale snaží lidem v přechodu 
na nový systém pomoci. Například 
informuje o  možnosti získání zů-
statku ze své čipové karty od spo-
lečnosti ČSAD Vsetín, která už spo-
je do Luhačovic nezajišťuje. Zbylou 
hodnotu prostředků vložených na 
kartu si lidé mohou nechat za po-
platek 20 Kč vyplatit v pobočce této 
firmy na autobusovém nádraží ve 
Zlíně. Luhačovické infocentrum se 
snaží pomáhat i  tím, že nabízí li-
dem za symbolický poplatek vytiš-
těné jednotlivé jízdní řády. Souhrn-
ný jízdní řád, na který byli lidé dříve 

zvyklí, nebyl ale zatím od doprav-
ce v  prvních dnech po změně sys-
tému k dispozici. Město i jeho MTIC 
se však usilovně snaží, aby byl pro 
luhačovické cestující přechod na 
nový systém co nejsnazší. Napří-
klad i  tím, že na webu luhacovice.
cz jsme zveřejnili rozsáhlý text při-
pravený krajem k  této problema-
tice. Uvádí se v  něm odpovědi na 
nejčastější dotazy. Kromě pomoci 
orientovat se v novém systému, sa-
mozřejmě luhačovická samospráva 
vytrvale usiluje o to, aby občanům 
zaváděný systém cestování a  nové 
jízdní řády co nejvíce seděly.

„Průběžně jednáme s  kra-
jem a  jeho společností Koordiná-
tor veřejné dopravy ZK, abychom 
podmínky tras a  jízdních řádů ve 
veřejné dopravě vyjednali co nej-
příznivější pro naše obyvatele i ná-
vštěvníky. Podaří se nám mimo jiné 
navýšit počet autobusových spojů 
do naší místní části Řetechov,“ in-
formoval starosta Marian Ležák. Jak 
dodal, snaha města je jasná. „Spo-
je musí co nejvíce vyhovovat prak-
tickým požadavkům lidí, aby se včas 
a  pohodlně dostali, kam potřebu-
jí. Uvědomujeme si také, že pokud 
bude opravdu dobře fungovat ve-
řejná doprava, bude ji využívat více 
lidí. Jen tak máme šanci, že by se 
alespoň zmírnil další nárůst auto-
mobilové dopravy v  našem městě 
ještě v době, než se nám podaří re-
alizovat zamýšlený silniční obchvat 
Luhačovic,“ uzavřel starosta.

Nikola Synek

NOVINKY z MĚSTa

SOŠ Luhačovice uspěla v anketě „Střední 
roku“

Střední odborná škola Luhačo-
vice získala pro školní rok 2018/19 
titul Střední roku v rámci Zlínské-
ho kraje. Anketa, založená na in-
ternetovém hlasování samotných 
studentů, je nastavena tak, aby 
dokázala srovnat jejich spokoje-
nost se svou střední školou v po-
rovnání s  ostatními obdobnými 
vzdělávacími institucemi, které 
mají ale třeba naprosto odlišný 
počet žáků. 

Zveřejnění výsledků aktuálního 
hodnocení škol touto metodou na  
http://stredniroku.cz/zebricky/ 

velmi potěšilo ředitelku SOŠ Lu-
hačovice Janu Šuráňovou, která 
si hodnocení velmi považuje stej-
ně jako příjemné atmosféry, která 
ve škole panuje. „Jsem moc ráda, 
že jsme se v  rámci Zlínského kra-
je umístili na 1. místě. Věřím, že se 
i nadále na naší škole budeme cí-
tit stejně dobře,“ uvedla ředitel-
ka školy. O tom, že na luhačovické 
SOŠ se jejím studentům líbí dlou-
hodobě, svědčí i  to, že stejného 
prvenství se v  hlasování podařilo 
škole dosáhnout také v roce 2015. 

Nikola Synek

Štědrovečerní běh Zahradní čtvrtí 2019
Na Štědrý den se v Luhačovicích 

už po léta koná tradiční běh pořá-
daný oddílem orientačního běhu 
TJ Slovan Luhačovice. V roce 2019 
se 24. 12. uskutečnil už 31. roč-
ník, kterému přálo počasí i  velká 
účast závodníků a  diváků. Na po-
časí měli organizátoři letos oprav-
du štěstí.

„Slunko vyšlo po dvou dnech 
přesně v  jednu hodinu odpoled-
ne, když jsem závod zahajoval při-
vítáním závodníků a  hostů, zašlo 

o  půl třetí, když závody skončily,“ 
pochvaloval si předseda oddílu OB 
Libor Slezák. Účast byla rekordní. 
„Celkově bylo 142 startujících a ne-
běžících diváků bylo taky minimál-
ně 100,“ doplnil Slezák.

V hlavní kategorii (nad 15 let) bě-
žící trať o délce 2 kilometry to bylo 
46 mužů a 27 žen. Velký zájem byl 
ale i  v dětských kategoriích na jim 
délkově uzpůsobených tratích. Nej-
menších dětí ve věku do 6 let bě-
želo 26, kategorie 7–9 let měla 25 

účastníků a další skupinou na star-
tu bylo 18 běžců ve věku 10–14 let.

A jak dopadla umístění mezi nej-
prestižnější kategorií dospělých? 

„V mužích vyhrál obhájce prven-
ství z minulých let (2016–18) Vojtěch 
Sýkora časem 5,17 - tedy jednu vte-
řinu za traťovým rekordem.

Druhý doběhl Štěpán Mudrák 
(5,25) a třetí Michal Hubáček (5,38),“ 
informoval Slezák. Všichni zmínění 
jsou z domácího oddílu orientační-
ho běhu TJ Slovan Luhačovice. Vítěz 

vedl už od startu a závod měl jasný 
průběh, v ženách byl závod vyrov-
nanější. Do druhého kilometrové-
ho okruhu vbíhaly za sebou těsně 
čtyři vedoucí závodnice. V  posled-
ní pětistovce pro sebe vítězství zís-
kala zkušenější Renata Hubáčková 
(7,30) před mladými dorostenkami 
Kateřinou Nevěřilovou (7,33) a  Sá-
rou Bednaříkovou (7,39), všechny tři 
rovněž z domácího oddílu orientač-
ního běhu.

Nikola Synek

SVOBODa
Eliška Miklová, 8. B

Slovo svoboda má spoustu vý-
znamů. Pro někoho znamená štěstí, 
radost nebo vlastnost člověka. Ale 
pro mě znamená mít svůj vlastní 
názor. Mohu se rozhodnout, jakou 
hudbu budu poslouchat, jestli pů-
jdu ven a s kým. 

Svobodně se cítím po skončení 
poslední vyučovací hodiny v pátek. 

Slovo svobodná je opakem slova 
vdaná, ale může to také vyjadřovat 
pocit člověka. 

Mohu cestovat do zahraničí. To 
moji rodiče nemohli. Mohu si vy-
brat barvu trička. V  sedmé třídě 
jsem si mohla vybrat ze dvou jazy-
ků, také jsem si mohla zvolit spor-
tovní třídu. Na všechno, co se ko-
lem mě děje, mohu mít svůj vlastní 
názor. Mohu si svobodně vybrat 
kamarády. 

Myslím si, že pro mě má slovo 
svoboda jiný význam než pro lidi 
třeba v Africe. 

Jsem ráda, že žijeme ve svobo-
dě, nevím, co bych bez ní dělala.
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„Složitější bývá povolit stavbu plotu mezi pozemky rozhádaných sousedů než objekt za 
miliony,“ říká končící dlouholetý šéf stavebního úřadu Běhunek

Ke konci roku odešel po bezmá-
la 30 letech v úřadě z funkce vedou-
cí stavebního odboru MÚ Luhačovi-
ce Ing. Vladislav Běhunek, kterého 
čeká zasloužená penze. Kdy přesně 
jste na úřad přišel?

Nastoupil jsem v  dubnu 1990, tak-
že do těch 30 let chybí jen pár měsíců.

Co vše se na Vaší práci změnilo?
Všechno, tak jako v celé společnosti. 

Prvních 15 let bylo velmi pohodových, 
protože na stavební právo platil zákon 
50 z roku 1976, který byl velmi dobře 
udělaný a dobře odzkoušený a v praxi 
s ním nebyly problémy. Poté přišli po-
slanci s různými novelami a od té doby 
to není tak přehledné jako předtím. 

V čem je největší rozdíl?
Napřed se od roku 2006 do veške-

rých řízení zapojila veřejnost, časem 
se ale ukázalo, že to je kontraproduk-
tivní. Lidé totiž chodili a spíše chtě-
li škodit dobré věci, takže z územní-
ho řízení pak veřejnost vypadla. Ale 
hodně se změnily i mezilidské vztahy 
ve společnosti. 

Co všechno vlastně máte na 
starost?

Stavební právo není jen o nějakých 
výkresech nebo stavební činnosti. Lidé 
se často domáhají svých práv i nad rá-
mec stavebního zákona. Pak se občas 
cítí dotčeni, když některé ty námitky 
musíme zamítat, protože jsou jednak 
nesouvisející s  konkrétním řízením, 
nebo jsou to takové, které přísluší ře-
šit spíš soudu. 

Jak nabyla agenda za ty roky? 
Oproti začátku 90. let je tak trojná-

sobně složitější. Předtím bylo běžné 
rozhodnutí vydané na 2 stránky, to bý-
valo maximum. Teď je to běžně 7 nebo 
8, někdy i 12 či 13 stran. 

Když si někdo chce postavit v Lu-
hačovicích nebo blízkých obcích 
dům, co vše řeší přes vás?

Vlastně na odboru stavebním ře-
šíte všechno. První je otázka, zda je 
pozemek určený k  takovéto výstav-
bě. To se týká pracovníků územní-
ho plánování, ti podle územního plá-
nu hodnotí, co lze na konkrétní ploše 
postavit, jestli tam může být stav-
ba pro bydlení, průmyslová stavba, 

případně objekt pro skladování.  Pak 
se udělá studie, schvalovaná s archi-
tektem, aby stavba odpovídala po-
době daného území. No a potom se 
přistoupí ke zpracování podrobnější 
dokumentace, která slouží dotčeným 
orgánům i  sousedům (daného po-
zemku) k tomu, aby se vyjádřili a sta-
vební úřad vydal rozhodnutí. 

Vy máte na starost všechny obce, 
spadající pod Luhačovice jako obec 
s rozšířenou působností?

Jen bez Slavičínska, takže například 
Horní Lhota, Sehradice, Slopné, ale ne 
už Petrůvka. Měnilo se to v roce 2003, 
když k nám přibyly i Ludkovice, které 
do té doby byly pod zlínským staveb-
ním úřadem. 

Jak se změnila čísla? Kolik staveb-
ních povolení jste vydali před lety 
a kolik dnes?

Počet se výrazněji nezměnil, v okol-
ních obcích i v Luhačovicích bývá po-
dobný. Velké bytové domy se v  po-
sledních letech nestaví, naposledy se 
kolaudovaly panelové domy na uli-
ci Družstevní. Jsou některé bytové 
domy, které pak vznikly z tradiční tech-
nologie, jako v ulici A. Slavíčka, na Malé 
Kamenné, nebo některé v Pozlovicích. 
Ale převládají tu hlavně rodinné domy. 

Kolik je to ročně v Luhačovicích?
Obvykle za rok kolem pěti domů, 

v okolních obcích ještě méně, někdy 4, 
často jen 2. 

a ostatních staveb?
Tam záleží, jak se velcí investoři, nej-

častěji např. Zálesí, a. s., nebo Lázně Lu-
hačovice, a. s., rozhodnou dělat velkou 
výstavbu. Ale spíš se jednává o  pře-
stavbu stávajících zařízení. 

Pokud se staví třeba most, to jde 
také přes vás?

Chodníky nebo mosty jdou spíše 
přes odbor dopravy. Nás se to týká tím, 
že rozhodneme o umístění stavby, sta-
vební povolení jde přes ně. Existuje už 
ale i systém tzv. společného povolení 
souboru staveb, takže oni mohou stav-
bu i umístit. 

Teď se mluvilo o tom, že by se sta-
vební úřady odloučily od těch měst-
ských. Jak se věci mají?

Poslanci to mají v návrzích nachysta-
né, variant je ale několik. Uvidíme, jak 
dopadne v  parlamentu rekodifikace 
stavebního práva. Uvažuje se, že by se 
stavební úřady odčlenily, zřejmě i s od-
borem dopravy a odborem životního 
prostředí. Nespadaly by už pod město, 
ale vznikla by samostatná instituce ří-
zená nejspíše krajským úřadem. 

Co si o tom myslíte?
Já si myslím, po zkušenostech, co 

mám, že by to tak nebylo dobré. Fun-
guje tu zavedený systém a ona vari-
anta je chystána tak, aby vešla v plat-
nost 1. 1. 2021, což je hrozně rychle. 
Mám strach, že to bude příliš ve spě-
chu připravené, a  v  nastavení proto 
vzniknou chyby. 

Řeší se to i  ve vztahu k  zrychle-
ní stavebního řízení. To ale prý sta-
vební úřady příliš nedokáží ovlivnit, 
protáhne se bez jejich zavinění, víc 
ho ovlivní ostatní. Jak to vidíte?

V tom návrhu si představují, že sta-
vební úřad bude za stavebníky vyřizo-
vat skoro veškerá vyjádření dotčených 
orgánů, které tam jsou, a  po zkuše-
nostech, které se stavebním právem 
máme, si to v  praxi moc nedokážu 
představit, jak to bude fungovat. Lhů-
ty na vyřízení žádosti jsou už z 90. let 
a moc se nezměnily, ale požadavky na 
pracovníky stavebních úřadů jsou teď 
natolik velké, že málo rozhodnutí se dá 
splnit ve stanoveném termínu. 

Popište, co vše se musí zařídit, 
abyste rozhodnutí mohli vydat.

Schraňujeme jednotlivá vyjádře-
ní, ať od hasičů, hygieny, případně ži-
votního prostředí, správců sítí. Ale ta si 
stavebník sám nebo prostřednictvím 
projektanta musí zařídit. Pak je dodá 
na stavební úřad a  ten vše prozkou-
má a teprve začíná stavební řízení. Ta 
předpříprava trvá měsíce i několik let, 
stavební úřad má vydat rozhodnutí do 
tří měsíců. 

V Luhačovicích vznikly za posled-
ní léta i velké stavby jako plovárna. 
U takových je nejvíc potíží?

Kupodivu z hlediska času nedá to-
lik práce povolit třeba plovárnu nebo 
stavbu Sportovního centra Radosto-
va za 100 milionů. Větší problém a více 
času kolikrát zabere povolit zbudová-
ní 15 metrů plotu mezi sousedy, když 
jsou špatné sousedské vztahy. 

Čím to je?
Velké stavby připravují velké orga-

nizace. Připravují na to veškerou inže-
nýrskou činnost, dokumenty přinesou 
v pořádku a stavební úřad pak nemá 
tolik starostí jako s některým běžným 
stavebníkem rodinného domu nebo 
zmiňovaného plotu. 

Ke stavbě se mohou vyjadřovat 
majitelé sousedních pozemků – 
v tom je ten problém, že se soused 
„zasekne“?

Nemůže námitky uplatňovat do-
nekonečna, ale pokud věc jde na od-
volací úřad, který přezkoumává celé 
rozhodnutí v kontextu, tak pak stačí, 
když dojde k pochybení třeba u špat-
ného převzetí poštovní doručenky, 
kdy dopis doručovatel předá ne pří-
mo majiteli, ale někomu, kdo bydlí 
s ním, a vše kvůli takovému pochybe-
ní musí začít znovu.  

Všichni jistě slyšeli, jak řady sta-
veb brzdí EIa (hodnocení vlivu na ži-
votní prostředí). To ovlivňuje hodně 
i vaši práci? 

Nemáme tu moc dopravních či prů-
myslových staveb, které by pod to spa-
daly. Co se týká největšího průmyslo-
vého podniku Zálesí, a. s., ten vesměs 
vytváří menší výrobní zařízení, které se 
pod to nedostanou, takže s EIA nemá-
me příliš zkušenosti ani potíže. 

V  centru Luhačovic se už dlou-
ho řeší pod poštou plánovaná stav-
ba objektu arkáda společnosti Ma-
nag. Můžete přiblížit, proč stavba 
stále nestojí?

Investor řešil změnu způsobu za-
kládání stavby a  Český inspektorát 
lázní na ministerstvu zdravotnictví 
měl obavu o ochranu léčivých zdrojů. 

Několik let se tak dohadovali, za ja-
kých podmínek bude moci investor 
takto stavbu udělat, aby nenarušila 
minerální prameny. Hned v  soused-
ství je pramen Elektra, sice aktuálně 
neslouží k pití nebo pouze ke koupe-
lím, ale přesto je to jeden ze zdrojů mi-
nerální vody. 

U  pošty už přesunuli trafostani-
ci, aby se arkáda mohla realizovat. 
Myslíte, že se brzy stavba podaří?

Myslím, že stavbu již dotáhnou. Ne-
začínali s ní, pokud neměli jistotu, že 
půjde realizovat opravdu tak, jak chtě-
li. Na jaře by měli pokračovat, samo-
zřejmě pokud nedojde třeba k  něja-
kým problémům s  financováním na 
straně investora.

Která stavba tu z Vaší pozice dala 
Vám osobně nejvíce zabrat?

Byly to spíše ty drobnější věci ovliv-
něné mezilidskými vztahy, které trva-
ly i několik let. Ale moc konkrétní ne-
budu, ti lidé by se v dané záležitosti 
hned našli…

Dlouhodobý problém mají Luha-
čovice s  dostavbou cyklostezky na 
Uherský Brod. Jde to řešit?

Problém stojí na tom, že jeden vlast-
ník nechce prodat městu pozemek na 
Polichně i  přes veškeré studie, které 
byly k tomu zpracovány. Město nemá 
dostatek prostředků, aby vlastníka pře-
platilo. Nejde o stavbu, která podléhá 
režimu vyvlastnění, a  město tak má 
svázané ruce. 

Která stavba se Vám v Luhačovi-
cích nejvíc líbí?

Jednak historické stavby jako hotel 
Alexandria, povedla se i rekonstrukce 
Radunu nebo Viola pod ním v  Bílé 
čtvrti. V  Luhačovicích vznikly nao-
pak i některé stavby, které jsou podle 
mnohých příliš velké a  do území se 
dvakrát nehodí, ale investor a staveb-
ník splnili veškeré požadavky, které 
měli, takže nebylo v silách stavební-
ho úřadu je nepovolit. 

Než jste začal dělat na stavebním 
odboru, čemu jste se předtím pro-
fesně věnoval?

Začal jsem roku 1982 pracovat 
v  tehdejších Pozemních stavbách 
Gottwaldov. Po sedmi letech jsem 
přešel k Lázním Luhačovice a od dub-
na 1990 jsem nastoupil do funkce na 
městském úřadu. 

Co jste dělal pro Lázně?
Měl jsem za úkol připravit nový lá-

zeňský ústav, který měl vzniknout na 
prostranství mezi Aloiskou a  hote-
lem Palace. Bylo to nachystané, zača-
ly i zemní práce na odvodnění svahu 
za několik milionů. Pak ale vláda roz-
hodla, že se nové stavby nebudou za-
hajovat s ohledem na to, že v repub-
lice byla velká rozestavěnost. Pod 
rozhodnutí spadala i  zmíněná stav-
ba. A měla být velká, a to i s kinosá-
lem a bazénem. Mělo jít o velký mo-
derní hotel. 

To by asi bylo hodně drahé…?
Tehdy ještě byly zdejší lázně stát-

ní, takže pokud na to měly přislíbeno 
dost prostředků, nebyl důvod, proč se 
do projektu nepustit. Naštěstí vše bylo 
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zastaveno ve vhodnou dobu, byl to 
lepší případ, než kdyby se pak rozesta-
věná stavba nemohla dokončit. 

Luhačovice naštěstí nemají něja-
ké výraznější torzo, které měl tře-
ba krajský Zlín například na Čepko-
vě nebo na Jižních Svazích, kde léta 
stála nedostavěná obchodní centra. 
Tady je snad pouze chátrající objekt 
hotelu u přehrady, což je ale už ka-
tastr Pozlovic…

To je původní Voroněž, bývalé sva-
zácké školicí středisko. Je nedostavě-
né, zruinované. 

Pokud se objeví nějaké takové 
torzo, co s tím může dělat staveb-
ní úřad?

Má poměrně omezené možnos-
ti. Pokud objekt nesplňuje předpisy, 
může nařídit provedení nějakých pra-
cí, ale nařídit něco stavebníkovi, po-
kud stavba neohrožuje bezpečnost, 
vlastně nejde. Takže jde spíš o  roz-
hodnutí toho majitele, investora. Tře-
ba objekt opraví nebo nabídne něko-
mu jinému.

To je dost problém, že?
Ta Voroněž měla vydáno už i  roz-

hodnutí na demolici. Už se odstranily 
vnitřní dělicí příčky, které obsahovaly 
azbest. Příčky se proto musely odstra-
nit za přísných bezpečnostních opatře-
ní, teď ale zůstala hrubá stavba a už zá-
leží na majiteli, jestli odstraní i zbytek. 
To ale vyjde na desítky milionů.

Co jsou největší problémy star-
ších staveb? Právě azbest?

To je trend, který se dříve podceňo-
val, třeba i naše „Sto třicet sedmička“ – 
budova MÚ na Masarykově ulici měla 
kvůli boletickým panelům tyto problé-
my. Ukázalo se, že obsažený azbest má 
vliv na zdraví osob, a musí se s ním pro-
to podle toho nakládat. Naštěstí tady je 
problém azbestu ojedinělý. 

Než jste se vydal na pracovní 
dráhu, studoval jste předpokládám 
stavařinu?

Po základní škole jsem nastoupil 
na Střední školu stavební ve Zlíně. Dě-
lal jsem pětileté studium, které mělo 
ale to specifikum, že jsme ho ukonči-
li maturitou, ale přes prázdniny jsme 
při studiu i dělali praxi a skládali jsme 
pak zkoušky v  oboru zedník, takže 
jsem zároveň i vyučený. Po maturitě 
jsem absolvoval VUT v Brně, Fakultu 
stavební. Dělal jsem obor konstrukce 
dopravních staveb. 

Nakonec jste dělal 30 let na úřa-
dě. Myslel jste si při studiích, že se 
vydáte tímto směrem, nebo třeba 
stavět nějaké mosty? 

Jsem původně právě statik beto-
nových mostů, trefil jste se (smích), 
ale žádný most jsem kromě diplo-
mové práce nenaprojektoval. Měl 
jsem i  přislíbené místo v  Dopravo-
projektu v Brně. Nicméně díky tomu, 
že mi zlínské Pozemní stavby umož-
nily se po maturitě vyučit, měl jsem 
u nich závazek a musel jsem tam jít 
pracovat do projekce. 

Co Vás nejvíc baví na práci na sta-
vebním úřadě? 

Samozřejmě se liší pracovní den 
vedoucího a referenta, který řeší kon-
krétní spisy, kdežto vedoucí se ze své 
funkce musí účastnit i různých porad, 

chodí na jednání s  vedením města 
a  úřadu a  na odbornou práci nemá 
tolik času. Je to zajímavá práce, kaž-
dodenní styk s lidmi, skoro každé sta-
vební řízení vyžaduje místní šetření 
v  lokalitě plánované stavby. Tam se 
potkáváme jak s těmi, kdo chtějí sta-
vět, tak s jejich sousedy. Musíme při-
tom hájit nejen zájmy stavebníka, ale 
i práva těch sousedů. 

Teď se hodně kvůli digitaliza-
ci katastrálních map přeměřují po-
zemky. Lidé kolikrát zjistí, že plac, 
který po léta brali jako svůj, jim ne-
patří a  mají parcelu třeba užší. To 
také řešíte? 

Příliš ne. My vlastně pracujeme s tím 
hotovým materiálem, ale je to tak, že 
lidé obvykle nepřicházejí o žádné roz-
sáhlé plochy, třeba desítky metrů po-
zemků nebo i míň, většinou to není vel-
ké procento té plochy. Každý ale hned 
vidí, tady mi ubylo 35 m čtverečních, 
ale přitom má třeba několik hektarů. Ty 
změny jsou způsobeny tím, že dnes se 
dokáže pozemek změřit pomocí dru-
žice na milimetry, kdysi před lety byly 
možnosti měření úplně jiné. 

Jak moc technický vývoj ještě 
Vaši práci ovlivnil?

Samozřejmě je to daleko jednoduš-
ší v tom, že spoustu věcí si člověk bě-
hem pár sekund zobrazí na monitoru 
svého počítače. Ať snímek z pozemko-
vé mapy či výpis z katastru nemovitos-
tí. Předtím lidé nosili papírové výpisy, 
se kterými jsme pracovali, nic nebylo 
takto dostupné. Než získali výpis trva-
lo to nějakou dobu. Museli jet do Va-
lašských Klobouk, často i autobusem, 
protože jinou možnost neměli. Tam 
dostali výpis z  katastru nemovitostí 
a až pak teprve šli k nám.

I dnes máte na stole mnoho doku-
mentů. Odpadlo už papírování tím, 
že se něco převádí do elektronické 
formy, nebo se to naopak zhoršilo?

„Papírů“ je ještě víc. Katastrální úřad 
chtěl například dřív ke geometrické-
mu plánu jen razítko na počkání, nyní 
musíte na stavebním úřadě vyplnit žá-
dost na dělení nebo scelování pozem-
ků, počkat až přijdete na řadu, my pak 
jednostránkovým sdělením dáme vy-
jádření, jestli s tím souhlasíme. Dřív to 
byla otázka sekund, dnes otázka minut 
nebo dní. Toto konkrétně je ale rutin-
ní práce. Dělat ji musíme zejména kvůli 
tomu, že v 90. letech začaly vznikat tzv. 
účelové geometrické plány.

Co to bylo?
Účastníkem stavebního řízení je 

soused. Když nebyly dobré vzta-
hy, někdo dal třeba půlmetrový pás 
u  hranice svého pozemku tetičce. 
Tato pak byla sousedem ve správ-
ním řízení a původní soused se už ne-
mohl v řízení vyjadřovat. Na problém 
časem zákonodárci přišli, a  proto se 
vše musí takto přezkoumávat. Když 
se zjistí, že jde o účelový geometric-
ký plán, stejně se původní soused do 
řízení musí zahrnout. 

Vy osobně děláte i oceňování ne-
movitostí, ne? 

Ano. V  roce 1993 jsem byl jmeno-
ván znalcem na oceňování nemovitos-
tí a ve volném čase, pokud ho mám, rád 
nějaký posudek lidem vyhotovím. 

Odhadní ceny jsou ale obvykle 
odlišné od tržních, ne?

Tak už to není. Teď je každý rok nová 
oceňovací vyhláška a  Ministerstvo fi-
nancí se snaží, aby ceny tržní se přibli-
žovaly vyhláškovým. 

Kolik se vás tu na stavebním 
úřadu vystřídalo pracovníků – šlo 
o hodně kolegů?

Kupodivu u nás není velká fluktua-
ce. Jsou tu dva kolegové, kteří tu jsou 
už od 80. let. Pak v 90. letech se tu vy-
střídali dva lidé, ale jinak je setrvalý 
stav. Pokud už sem člověk přijde, zů-
stává u toho.

Ovlivnilo Vaši práci hodně obdo-
bí restitucí, lidé pak chtěli stavby 
opravovat? 

Ani ne. Je to i tím, že velké majetky 
se tu potomkům Serenyiů vydávaly až 
teď. I tak jsou to hlavně lesy. I nějaké po-
zemky k zastavění, ale žádnou schůzku 
s nimi na téma možné budoucí výstav-
by a jejich záměrů jsem neměl. 

Co Vaše koníčky mimo zaměst-
nání?

Ví se o mně, že rád jezdím v zimě na 
lyže, také hraji tenis, v létě je to i kolo 
a turistika. V rámci času a možností.  

Třeba nějaký turnaj v tenise jste 
absolvoval?

Právě na skříni za Vámi mám po-
háry (ukazuje), umístil jsem se skoro 
na každém turnaji Radnice cup. Často 
jsem se dostal na bednu, ale šlo spíš 
o setkání než o tenis, i když i ta prestiž 
vítězů byla velká.

Jste ženatý a máte syna, že?
Moje paní pracuje v Lázních Luhačo-

vice a syn pracuje a bydlí v Praze. 
Jde nějak ve Vašich stavařských 

stopách?
Ne, od začátku si řekl, že chce dělat 

něco jiného než rodiče, protože man-
želka je původně taky stavařka, do-
pravní inženýrka, i když teď pracuje pro 
Lázně na oddělení marketingu. 

Která práce na stavebním úřadě 
se Vám nějak vryla do vzpomínek 
v tom dobrém?

Rád vzpomínám na povolení stav-
by kostela svaté Rodiny. Tehdy se o vy-
budování kostela zasadili i tehdejší sta-
rosta pan Zicha a  místostarosta pan 
Šůstek, který je ve stejné funkci i nyní. 
Největší problém byl získat kladné vy-
jádření Českého inspektorátu lázní, 
který měl starost o prameny, jeden pří-
mo u kostela později i vznikl, takže to 
bylo určitě na místě. Kromě nutnosti 
přizpůsobení základů stavby, měl in-
spektorát ale navíc obavu, že se vyso-
kou kostelní věží zhorší přirozené pro-
větrávání lázeňského údolí. Tak jsme 
museli několikrát s nimi jednat, nako-
nec uznali, že to zásadní vliv mít nebu-
de, dopadlo to dobře, ale příprava se 
zbrzdila o několik měsíců. 

Kostel možná nebylo snadné při-
jmout i proto, že je to moderní stav-
ba, řada je tu ale i těch historických. 
Jaká je vaše spolupráce s památká-
ři, pokud jde třeba o Luhačovice?

Je velké štěstí, že na MÚ Luhačovice 
má památkovou péči na starost paní 
magistra Mentzlová (je zařazena pod 
odbor ŽP), která je do památkové péče 
opravdu zapálená. Musí být u  všech 
staveb v  městské památkové zóně. 

Tedy zhruba v  území od Oázy, přes 
ulici Zatloukalovu, směrem k  Radunu 
a na druhou stranu do lázní, další hra-
nice MPZ jde kolem kostela… Stavby 
v tomto území musejí mít kladné sta-
novisko od památkové péče. 

Teď se otevírala opravená ko-
lonáda, které se to týkalo. Stavba 
se zbrzdila, ale to myslím nebylo 
kvůli stavebnímu řízení či památ-
kářům…?

Měli problém s výběrovým řízením 
na dodavatele kvůli dotaci, ve staveb-
ním řízení problém nebyl. 

Teď se chystá oprava vodoléčeb-
ného ústavu. To u vás už jistě bylo…

Tam je vydané územní rozhodnu-
tí a Lázně připravují dokumentaci pro 
vydání stavebního povolení. Má tam 
vzniknout i ubytovací kapacita. Zacho-
ván bude určitou formou i bazén, který 
byl podle originálního návrhu napájen 
vodou z místní říčky, což samozřejmě 
ale bude řešeno po přestavbě jinak. 

Když se v  Luhačovicích vrtají 
nové léčebné prameny, dotýká se 
to i vašeho úřadu?

To, co je v  podzemí, má v  kompe-
tencích Inspektorát lázní, my maximál-
ně kolem pramene můžeme vyhlásit 
nějaké ochranné pásmo. Pokud něco 
povolujeme, tak stavbu altánku, kte-
rý pramen kryje, samotná technologie 
týkající se vrtu jde mimo nás. 

Jak hodnotíte těch 30 let na úřa-
dě a co bylo nejzajímavější?

Zajímavé bylo všechno, ale je nutné 
si uvědomit, že stavební úřad rozho-
duje, a to se týká práv lidí. Když je něja-
ký spor, zkrátka musíte rozhodnout ve 
prospěch jedné strany a tím v nepro-
spěch druhého. Už pak záleží na kon-
krétních lidech, jak se s tím dokáží smí-
řit. Nejsme žádný soud, ale zákon nám 
říká, že některé námitky musíme řešit 
určitým způsobem. Stane se tak, že mi 
dodnes někdo neodpoví na pozdrav, 
ale to je spíš jeho problém. 

Někomu jste určitě kladným vy-
jádřením udělali radost, tam jsou 
reakce pozitivní, ne?

Zejména starší generace je vděč-
ná. Žila v jiné době, kdy byl za totali-
ty strach z úřadů. Když pak přicházejí 
něco řešit, zjišťují, že přístup se změ-
nil, úřad je tu opravdu pro ně, poradí, 
pomůže. Celkově je ale o  naší práci 
větší povědomí. Zejména se to týká 
tvorby územních plánů. 

V čem?
Lidé se daleko více zajímají. Když se 

dělal územní plán v  roce 1995, nikdo 
se k tomu z veřejnosti nepřišel vyjád-
řit. U změn ÚP v posledních letech se 
chodí vyjadřovat při projednání desít-
ky občanů. Hlídají si při zpracování ÚP 
své požadavky a vědí, že je to základ 
výstavby a ovlivní to osobně jejich ži-
voty. Je to i o penězích. Například když 
se rozšiřují plochy určené pro výstavbu 
domů, je pak cena pozemků nesrovna-
telná s původní zemědělskou půdou. 
Pokud někdo zažádá a zastupitelstvo 
uzná, že na pozemku lze stavět, může 
mu to přinést lukrativní zisk. Někdy ale 
žádost zastupitelé posvětit nemohou, 
protože to neodpovídá požadavkům 
na rozvoj města. 

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

Pátek 10. 1. • 16. 00 MěDK Elektra, kinosál
Scénické čtení / Miloš Macourek 
– Pohádky / David Vacke a Jiří 
Hejcman

Sobota 11. 1. • 20.00 MěDK Elektra, sál 
Rondo
Ples Zálesí

Sobota 18. 1. • 20.00 MěDK Elektra
První společenský ples města 
Luhačovice

Sobota 18. 1. • 19.30 Alexandria night club 
Taneční večer

Úterý 21. 1. • 19.30 Alexandria night club 
Moravský večer

Středa 22. 1. • 19.00 MěDK Elektra, kinosál
3 strážníci / Uherské Hradiště

Pátek 24. 1. • 16.00 MěDK Elektra, kinosál 
Sněhová královna v ledovém 
království / Metropolitní divadlo / 
Praha

Sobota 25. 1. • 19.30 Společenský dům  
24. Reprezentační lázeňský ples

Úterý 28. 1. • 19.30 Alexandria night club 
Moravský večer

Pátek 31. 1. • 19.30 Alexandria night club 
Procházka slavnými muzikály

Středa 29. 1. • 19.00 MěDK Elektra, kinosál
Karel Plíhal

KINO

Čtvrtek 2. 1. • 16.00 
Zakleté pírko
Pohádka ČR, 2019

Úterý 7. 1. • 19.00  12
a dýchej klidně 
Drama Island, 2018, titulky

Středa 8. 1. • 16.00 12
Přes prsty
Komedie ČR, 2019

Čtvrtek 9. 1. • 19.00 
Poslední aristokratka 
Komedie ČR, 2019

Neděle 12. 1. • 16.00 
Zakleté pírko
Pohádka ČR, 2019

Středa 15. 1. • 19.00 12
Vlastníci     
Komedie ČR, 2019

Pátek 17. 1. • 19.00 12
Případ mrtvého nebožtíka    
Komedie ČR, 2019

Neděle 19. 1. • 16.00 
Zakleté pírko
Pohádka ČR, 2019

Pondělí 20. 1. • 19.00 12
Můj příběh
Romantický ČR, 2019

Úterý 21. 1. • 19.00
Tři blízcí neznámí
Dokumentární USA / Velká Británie, 2018, titulky 

Čtvrtek 23. 1. • 19.00 
Poslední aristokratka
Komedie ČR, 2019

Sobota 25. 1. • 19.00  15
Příliš osobní známost
Komedie ČR, 2020

Neděle 26. 1. • 16.00     
Ledové království II 
Animovaný USA, 2019

Úterý 28. 1. • 19.00 12
Vlastníci
Komedie ČR, 2019

Čtvrtek 30. 1. • 19.00 12
Můj příběh
Romantický ČR, 2019

Pátek 31. 1. • 19.00 12
Případ mrtvého nebožtíka
Komedie ČR, 2019

AKCE DDM

Čtvrtek 16. 1. • 18.15–19.15 zámek
Free jumping
Od 18 let, maximální nosnost trampolíny 100 kg, 
přihlášky do 4. 1., poplatek 50 Kč

Sobota 18. 1. • 9.00–13.00 SC Radostova
Florbalový turnaj žáků
Žáci ročník 2005 a mladší / žákyně 2004 a mladší. 
Startovné 700 Kč/družstvo (max. 12 hráčů), 
přihlášky do 7. 1.

Úterý 21. 1. • 16.00–17.00 zámek
Mentální aritmetika
Ukázková hodina s Alenou Potapenko pro děti 
a mládež od 5 do16 let.
Poplatek 80 Kč

Pátek 24. 1. • 19.00 zámek
Muzikoterapie 
Přihlášky do 22. 1., poplatek 100 Kč/osoba     

Pátek 31. 1. • 9.00 zámecká zahrada
Úniková hra pro 3–6 hráčů 

Pátek 31. 1. 
Svět techniky Ostrava / vzdělávací výlet
Přihlášky do 10. 1. 

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
Úterý 14. 1. od 10.00
Hrátky se slovíčky 

Úterý 28. 1. od 16.00
Beseda o zdravé stravě pro děti 
i maminky

Na přelomu měsíců ledna a února přihlášky 
do zájmových kroužků na 2. pololetí.

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.
 6. 1. Sváteční slovo / P. Martin Rumíšek
 13. 1. Prevence chřipky a nachlazení / 
   PharmDr. Eva Valentová, beseda
 20. 1. Zpívání lidových písniček  
  s harmonikou
 27. 1. Lednové pranostiky, svátky  
  a zajímavosti

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

PROgRAM SAS

Čtvrtek 9. 1. • 15.00 klubovna 
Přijetí nových členů

Čtvrtek 16. 1. • 13.30 nádraží   
Vycházka dle počasí 

Čtvrtek 23. 1. • 15.00 klubovna  
Lékaři bez hranic / přednáška 

AKCE V KNIHOVNě

Úterý 14. 1. 2020  • 17.00
Problémy ledvin, močového a lymfatického 
systému / Stanislav Zábojník, léčitel a bylinkář 
Vstupné 40 Kč
Možnost rezervace míst tel.: 577 132 235, e-mail: 
info@knihovna-luhacovice.cz

Knihovna – leden 2020
V prosinci naši studenti Virtuální univerzity třetího věku ukončili semes-

tr s tématem České dějiny a jejich souvislosti I. Studia se zúčastnilo 14 stu-
dentů a všichni se mohou pochlubit úspěšným složením závěrečných tes-
tů. Pro nadcházející letní semestr (únor–květen) jsme vybrali pokračování 
– České dějiny a jejich souvislosti II. Ve čtvrtek 6. 2. 2020 se bude konat za-
hajovací schůzka a noví zájemci o studium jsou srdečně zváni. Setkání se 
konají vždy jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek dopoledne.

Pokud Vás tato nabídka zaujala, neváhejte a přijďte za námi. Případní 
noví studenti z řad seniorů se mohou hlásit v knihovně do 20. 1. osobně 
nebo stačí poslat mail info@knihovna-luhacovice.cz, případně telefonic-
ky 577 132 235, 603 320 941. 

O veškerém dění v knihovně Vás budeme pravidelně informovat na na-
šich webových stránkách či FB.

Vážení a milí návštěvníci a čtenáři, přejeme Vám šťastné vykročení do 
nového roku a věříme, že nám zachováte přízeň.

M. Mikulcová

Koncert luhačovické ZUŠky přinesl bezmála 
10 000 na sbírku Podané ruce Terezce

Základní umělecká škola Luhačovi-
ce pořádala v kulturním domě Elektra 
10. prosince benefiční koncert, jehož 
výtěžek šel na sbírku „Podané ruce Te-
rezce“ konanou pod záštitou Korunky 
Luhačovice. 

V programu nechyběly samozřej-
mě koledy a vánoční písně, jako na-
příklad Pásli ovce Valaši nebo Dej 
Bůh štěstí, které si návštěvníci moh-
li vyslechnout v  podání pěveckého 
sboru. Představila se ale i  řada só-
listů na hudební nástroje nebo pro 
jednotlivé skladby různě složená 
menší hudební tělesa. A  to někdy 
rovněž s koledami, ale také s různými 

skladbami vážné i populární hudby. 
Vystoupila mimo jiné i školní kapela, 
která zahrála kromě dalších i  sklad-
bu Johna Lennona Happy Christmas 
nebo píseň proslavenou zpěvačkou 
Adele s názvem Rolling In The Deep. 
Krásné vystoupení přineslo velmi 
pěknou částku vybranou z  dobro-
volného vstupného pro zmíněnou 
sbírku. „Vybralo se celkem 9 948 Kč,“ 
sdělila ředitelka ZUŠ Luhačovice Mo-
nika Slováková.

Koncert byl uskutečněn za podpo-
ry MŠMT a EU (Operační program Vý-
zkum, vývoj a vzdělávání).

Nikola Synek

Na charitativním Vánočním koncertu 
dětem se vybralo téměř 300 000 korun

V domě kultury Elektra se usku-
tečnil 7. 12. už 15. charitativní Vá-
noční koncert dětem pořádaný Ko-
runkou Luhačovice. Jeho výtěžek se 
tentokrát vyšplhal na 270 000 korun. 
Vybrané peníze poputují nemoc-
ným či handicapovaným dětem 
a organizacím starajícím se o opuš-
těné děti. Celým večerem provázel 
moderátor Petr Rychlý, vystoupili 
Vašo Patejdl, Dáša Zázvůrková, Jit-
ka Boho, Matyáš Hložek  a také ka-
pela The Silver Spoons. Nechyběl 
ani ambasador Korunky Luhačo-
vice Josef Alois Náhlovský a gratu-
lace hostů k  jeho sedmdesátinám. 

I letos se díky štědrým podporova-
telům Korunce podařilo získat a roz-
dělit na pomoc dětem statisíce ko-
run. Za 15 let existence už pomohla 
dětem částkou více než 10 milionů 
Kč.  „Velmi si vážíme podpory a  fi-
nančních příspěvků našich dlouho-
letých partnerů, donátorů a  firem, 
které nám důvěřují. Děti, kterým se 
snažíme finančně nebo materiál-
ně pomoci, velmi pečlivě vybíráme 
a jejich potřeby konzultujeme s od-
borníky,“ sdělila ředitelka a zaklada-
telka Korunky Luhačovice Veronika 
Záhorská.

Nikola Synek

Jarmark v Kladné Žilín
V  sobotu 30. listopadu 2019 praskal 

areál výletiště v Kladné Žilín doslova ve 
švech. Konal se zde totiž v pořadí již de-
sátý vánoční jarmark. Tradičně ani letos 
nechyběl výborný vánoční punč, boha-
té občerstvení v podobě zabijačkových 
specialit, grilované oštěpky a také slad-
ké dobroty, které si mohl každý vychut-
nat za poslechu vánočních koled v po-
dání dětského orchestru ZUŠ Bojkovice, 
za zvuku kovadliny uměleckého kováře 
nebo při šermířském vystoupení a fas-
cinující fakírské ohňové show v podání 
šermířské a  divadelní společnosti Me-
mento mori z Uherského Ostrohu.  

Na tomto místě bych proto ráda 
z celého srdce poděkovala především 

organizátorům, prodejcům, účinkují-
cím, pomocníkům, prostě všem, kte-
ří se jakýmkoliv způsobem podíleli na 
přípravách tohoto významného dne!

Velký dík patří ale také Vám všem, 
kteří jste přijali pozvání a přišli, jelikož 
bez Vás a Vaší letošní rekordní účas-
ti by to nešlo. Stále se zvyšující zájem 
o tuto akci je totiž tou největší odmě-
nou pro pořadatele.

Doufám, že každý z Vás prožil pří-
jemné předadventní mrazivé, ale 
slunečné sobotní odpoledne ve 
společnosti svých přátel, známých 
i  neznámých a  naladil tak svou duši 
na nadcházející dny adventu.

Vendula Gergelová
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HARMONOgRAM SVOZU DOMOVNÍHO ODPADU NA I. POLOLETÍ ROKU 2020
ZByTKOVÝ ODPaD
(pozn. pro podnikatele: 14denní svoz probíhá vždy v lichém týdnu)
 
1) Trasa PONDĚLí: 
od vesnice po nádraží + Malá Kamenná (výjimka úterý 14. 4.) 
6. 1., 13. 1., 20. 1., 27. 1., 3. 2., 10. 2., 17. 2., 24. 2., 2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3., 6. 4., 
14. 4., 20. 4., 27. 4., 4. 5, 11. 5., 18. 5., 25. 5., 1. 6., 8. 6., 15. 6., 22. 6., 29. 6.

2) Trasa ÚTERÝ: 
od nádraží po Pražskou čtvrt 
7. 1., 14. 1., 21. 1., 28. 1., 4. 2., 11. 2., 18. 2., 25. 2., 3. 3., 10. 3., 17. 3., 24. 3., 31. 3., 7. 4., 
14. 4., 21. 4., 28. 4, 5. 5., 12. 5., 19. 5., 26. 5., 2. 6., 9. 6., 16. 6., 23. 6., 30. 6.

3) Trasa STŘEDa: 
integrované obce Polichno, Řetechov, Kladná Žilín (výjimka 2. 1. čtvrtek)
2. 1., 8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1., 5. 2., 12. 2., 19. 2., 26. 2., 4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3., 1. 4., 
8. 4., 15. 4., 22. 4., 29. 4., 6. 5., 13. 5., 20. 5., 27. 5., 3. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6.

4) Trasa PÁTEK: 
kontejnery (výjimka 9. 4., 30. 4., 7. 5.  čtvrtky)
3. 1., 10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1., 7. 2., 14. 2., 21. 2., 28. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3, 3. 4., 
9. 4., 17. 4., 24. 4., 30. 4., 7. 5., 15. 5., 22. 5., 29. 5., 5. 6., 12. 6., 19. 6., 26. 6.

PaPíR (modré nádoby)
vždy ve ČTVRTEK, 1x za 14 dní (vždy v lichém týdnu)
2. 1., 16. 1., 30. 1., 13. 2., 27. 2., 12. 3., 26. 3., 9. 4., 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6.

SKLO (zelené nádoby)
vždy ve ČTVRTEK, 1x za měsíc
9. 1., 6. 2., 19. 3., 16. 4., 14. 5., 11. 6.

PLaST (žluté pytle a nádoby)
vždy první ÚTERÝ v měsíci
7. 1., 4. 2., 3. 3., 7. 4., 5. 5., 2. 6.
 
NÁPOJOVÉ KaRTONy (oranžové pytle)
vždy 1x za ¼ roku první ÚTERÝ 
3. 3. a 2. 6. Občané, kteří nedostávají oranžové pytle, mohou ukládat nápojové 
kartony do žlutých kontejnerů a popelnic na plasty.

BIOODPaD (hnědé nádoby)
vždy ve STŘEDU (1x za měsíc, 1x za 14 dní, 1x za týden)
22. 1., 19. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5., 13. 5., 20. 5., 27. 5., 3. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6.

Poznámka: Nádoby na tříděný odpad (papír, sklo, plasty, bioodpad) rozmístěné 
v Luhačovicích a integrovaných obcích budou vyváženy nad rámec svozových dnů 
dle vzniklé potřeby.

SEZONNí PŘISTaVENí VELKOKaPaCITNíCH KONTEJNERŮ
Kontejnery na stanovištích budou pod dozorem pracovníka TS a ještě týž 
den budou odvezeny. Tato služba je výhradně pro občany Luhačovic a in-
tegrovaných obcí. Podnikající osoby fyzické nebo právnické musí řešit 
likvidaci odpadů dle zákona 185/2001 Sb. samostatně a na své náklady, 
nikoliv z poplatků občanů města.

Sestava 3 kontejnerů slouží pro uložení velkoobjemového odpadu, dře-
va a železa.

Do kontejnerů je zakázáno ukládat nebezpečné odpady – barvy, kyseliny, 
pesticidy, oleje atd. Tyto odpady mohou občané Luhačovic a integrova-
ných obcí ukládat na sběrném dvoře v provozních hodinách zdarma. Také 
nefunkční, ale kompletní elektropřístroje (televize, ledničky, PC, rádia, zá-
řivky atd.) je možno zdarma uložit na sběrném dvoře, kde je zřízeno místo 
zpětného odběru elektrozařízení. Prosíme občany, aby tyto odpady neu-
kládali do přistavených kontejnerů.

Sběrná místa pro kontejnery (čas 9.00-16.00 hod.): 

• Luhačovice
Branka + Rumunská  sobota 21. 3. 
L. Janáčka + Solné Marion  sobota 28. 3. 
Újezda + Parkoviště za Alfa marketem  sobota 4. 4. 

• Integrované obce 
Polichno  pátek 20. 3. 
Kladná Žilín  pátek 27. 3. 
Řetechov  pátek 3. 4. 

SBĚRNÝ DVŮR LUHaČOVICE, UL. UHERSKOBRODSKÁ vedle čističky 
odpadních vod

Provozní doba:
ZIMNí-návaznost na zimní čas LETNí-návaznost na letní čas 
úterý  14.00–17.00 hod. úterý  15.00–19.00 hod.
čtvrtek  14.00–17.00 hod. čtvrtek  15.00–19.00 hod.
sobota  9.00–15.00 hod. sobota  9.00–15.00 hod.

Na sběrném dvoře mohou občané zdarma v provozní době ukládat odpady. 
Na sběrný dvůr mají přístup pouze občané s trvalým pobytem v Luhačovicích 
a v integrovaných obcích (Polichno, Řetechov, Kladná Žilín). Podnikatelé, kte-
ří jsou zapojeni do systému odpadového hospodářství obce, mohou odpady 
za úplatu a vždy po předchozí domluvě na ústředí TS také uložit na sběrném 
dvoře. 

Technické služby Luhačovice, tel.: 724 651 034, 577 131 287

Pravidla SENIOR TAXI Luhačovice 2020
•	 Službu	Senior	taxi	mohou	vy-

užívat občané s  trvalým bydlištěm 
na území města Luhačovice (tj. Lu-
hačovice, Kladná Žilín, Polichno, Ře-
techov) starší 70 let, kteří se zaregis-
trují v programu Senior taxi.

•	 Registrace	 do	 programu	 je	
možná nejdříve den po datu dovr-
šení 70 let.

•	 Registrace	 na	 rok	 2020	 bude	
probíhat od 6. ledna 2020 v  Měst-
ském informačním centru Luhainfo 
Luhačovice, Masarykova 950 (dále 
jen „MIC“), v Městském domě kultu-
ry Elektra.

•	 Při	registraci	do	31.	5.	2020	ob-
drží senior 16 ks jízdenek, při regis-
traci od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020 8 ks 
jízdenek k čerpání služby s platností 
do 31. 12. 2020.

•	 K  osobní	 registraci	 je	 nutné	
předložení občanského průkazu 
a  podpis souhlasu se zpracováním 
osobních údajů v MIC.  

•	 Senior,	 který	 není	 schopen	 si	
jízdenky vyzvednout osobně, může 
k  převzetí jízdenek pověřit jinou 
osobu, která se musí prokázat svým 
občanským průkazem a plnou mocí 
k převzetí jízdenek.

•	 Senior	obdrží	při	registraci	se-
znam taxi služeb, které jsou zapo-
jeny do programu Senior taxi a od 
kterých je možné objednat doprav-
ní služby. Před plánovaným využi-
tím služby je nutné v dostatečném 
předstihu telefonicky objednat od-
voz, a to libovolnou taxi službou ze 
seznamu.  

•	 Senior	 platí	 za	 jednu	 jízdu	
JEDNOU JÍZDENKOU s  paušálním 
doplatkem 30 Kč. Řidič taxi není 
oprávněn vyžadovat více jízde-
nek či vyšší částku. Jednou jízdou 
se rozumí nástup seniora (seni-
orů, případně doprovodu senio-
ra v  maximální kapacitě vozidla) 
v  nástupním místě a  odvoz na 

uvedené stanoviště. Čekací doba 
před započetím jízdy je max. 
10 min, přepravce je dále povinen 
pomoci seniorovi při nástupu či 
výstupu z auta a s donosem náku-
pu a zavazadel k domu seniora.

•	 Cílové	místo	může	 být	 pou-
ze ordinace lékařů, pošta, lékár-
ny, úřady, hřbitov, nádraží, kostel, 
obchod, kulturní dům, zařízení so-
ciálních služeb v  k. ú. Luhačovice 
a místo, které je trvalým bydlištěm 
seniora.

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

S  dotazy a  stížnostmi na tuto 
službu se mohou občané obracet 
na MIC Luhainfo, Masarykova 950. 
Při stížnosti je potřeba zazname-
nat taxi službu, jméno řidiče, pří-
padně SPZ automobilu.

Mikulášský 
sportovní den

Také letos pořádal dům dětí 
a mládeže mikulášský sportovní den 
v hale SC Radostova. Děti se na něm 
předvedly při vystoupeních, vyřádily 
při soutěžích a dostaly za svou šikov-
nost odměnu od Mikuláše.

Nikola Synek
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MaLíŘSTVí,
KaMENITCTVí 

Molek – Luhačovice
605 349 692, 776 841 603

WELLNESS CENTRUM
Výhodná cena vstupu pondělí – čtvrtek

od 320 Kč / 2 hodiny
Noční wellness se saunovými ceremoniály

vždy v pátek od 18:30 hodin
cena: 500 Kč / 2 hodiny

tel.: 577 682 756
e-mail: alexandriawellness@lazneluhacovice.cz

www.HotelAlexandria.cz

Příležitost pro vás!
Hledáme nové kolegy.

Tiráž: Periodický tisk územního samosprávné-
ho celku.Vydavatel a  kontakty na redakci: Měst-
ský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková 
organizace, Masarykova 950, 763 26 Luhačovice, 
IČ: 00373281, DIČ: CZ 00373281, tel.: 577 133 980,  
e-mail: luhainfo@mdkelektra.luhacovice.cz. Mě-
síčník. Odpovědná redaktorka a autorka nepode-
psaných článků: Hana Slováková. Fotografie: Jan 
Dostál. Grafické zpracování a tisk: Joker, spol. s r. o. 
Vydávání povoleno. Číslo registrace: MK ČR 11027. 
Toto číslo vychází 6. 1. 2020

Koupím pěkný, prostorný rodinný dům po rekon-
strukci nebo novostavbu ve Zlínském kraji. Výhodou 
je klidné místo. Nabídněte prosím. Tel.: 604 517 862.


