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Milí obyvatelé Luhačovic, úvodní text 
březnového vydání našich novin vě-
nuji krátkému zamyšlení nad přícho-
dem jara. Sluneční paprsky pronikají 
oknem a dopují nás energií, kterou 
už tolik všichni potřebujeme, a s nad-
šením očekáváme příchod jarního ob-
dobí. Musí se mu ale připravit cesta. 
Často nás média připravují na „jarní 
úklid“, obchodní řetězce horlivě 
posílají neodolatelné nabídky čisti-
cích prostředků a pomůcek k úkli-
du. Vypadá to, jako když rok nikdo 
neuklízel. Je bezpochyby umění občas 
se nad ony tlaky povznést a podívat 
z větší perspektivy, abychom pochopi-
li, co nám všechno jaro může přinést. 
Jarní období přichází v posledních 
letech dříve, než bývalo zvykem. 
Máme díky tomu více prostoru 
k načerpání energie a síly, překonat 
jarní únavu a vyčistit nejen své tělo, 
duši, domov i své okolí. Získáme více 

prostoru k návštěvě přírody, krásných 
míst našeho města a okolí. Dopřejme 
si zážitky z prostředí, které si odváží 
návštěvníci, lázeňští hosté, turisté, 
dospělí i děti.  
Jaro je čas radostný a úplně nejlep-
ší pro změny, radikální rozhodnutí 
nebo dobrá předsevzetí. Kdy jindy než 
nyní, kdy všechno voní, pučí, zelená 
se a kvete, začít se změnou? Vždyť 
toto roční období je přímo synony-
mem optimismu. Radostné očekávání 
je moc důležité, abychom s předse-
vzetím začali, ale hlavně abychom 
v něm pokračovali a nakonec dotáhli 
k očekávanému výsledku. Možná to 
stihneme až na podzim, anebo do-
konce někdy v zimě, ale kousek jara 
bude s námi díky tomu dál. A tak vy-
koukněme z okna, jak je tam krásně! 
A předsevzetí? Ta přijdou sama!

Dalibor Liška, radní 
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Lidé se bavili na šibřinkách
Tradiční šibřinky už po osmdesáté 
uspořádaly sportovní jednoty v lu-
hačovické sokolovně 22. února. Ráz 
jubilejní akce byl tentokrát ve stylu 
„Svatba aneb Má první láska se dnes 
vdává“, neboť na tento den připadlo 
datum plné číslice 2. Jednak se tako-
vá data často využívají ke svatbám, 
ráz ale také připomněl krále české 
populární hudby Karla Gotta, který 
stejnojmennou píseň proslavil.
Při 80. ročníku akce nechyběla spous-
ta dobré nálady, dobrá hudba a samo-
zřejmě ani legendární nápoj Saratoga. 

Den po dospělých se v sokolovně 
bavily v programu připravovaném ve 
spolupráci sokolů a DDM také děti. 
Téma jejich hravého karnevalu bylo 
„Z pohádky do pohádky“. 
Napříště by se zřejmě lidé na legen-
dárních šibřinkách měli sejít v ná-
hradních prostorách, protože soko-
lovnu čeká rekonstrukce. Počítá se 
ovšem s tím, že po opravě budovy by 
se měla veselice s bohatou tradicí na 
stejné místo zřejmě opět vrátit.

Nikola Synek

Městem prošel fašankový průvod
Také v tomto roce se konala v Luhačo-
vicích fašanková obchůzka. Nechyběl na 
ní samozřejmě medvěd ani další tradič-
ní masky, které se vydaly putovat měs-
tem s písní na rtech. Při akci pořádané 
folklorním souborem Malé Zálesí puto-
val průvod od zámku různými částmi 
města. Při jednotlivých domluvených 
zastávkách u domů příznivců této akce 
si vždy medvěd zatančil s panímámou 
a domácí nabídli odměnou za návště-
vu příjemné občerstvení. Pro dospělé 
nechyběla štamprle něčeho ostřejšího, 
pro děti čaj a nějaká ta sladkost.

Zprávy z 1. schůze 
Rady města Luhačovice 
konané 13. 1. 2020

RML rozhodla:
•	 o poskytnutí individuální dotace 

fyzickým nebo právnickým osobám 
na rok 2020. 

RML schválila:
•	 zřízení věcného břemene na 

pozemcích parc. č. 740/5, 815/12 

a 2458/1 v k. ú. Luhačovice pro 
stavbu rekonstrukce plynovodu 
„Přeložka STL plynovodu, stavba 
číslo 8800087326“ ve prospěch 
společnosti GasNet, s. r. o.,  Ústí 
nad Labem, za jednorázovou 
úplatu 200 Kč/bm + příslušné 
DPH;

•	 uzavření Smlouvy o zajištění 
přeložky plynárenského zařízení 
a úhradě nákladů s ní souvi-
sejících se společností GasNet, 
s. r. o., Ústí nad Labem;

•	 zveřejnění pronájmu prostorů ve-
řejného WC umístěného v objektu 
č. p. 347, který je součástí pozemku 
st. pl. 776 v k. ú. Luhačovice, na 
dobu určitou 10 let;

•	 záměr města prodat část pozemku 
p. č. 453/14 v k. ú. Luhačovice o vý-
měře cca 10 m2.

RML udělila:
•	 ocenění za přínos pro město Luha-

čovice P. M., MVDr. A. P. a Luhačovic-
kému okrašlovacímu spolku CALMA. 

Období veselení uzavřelo 
pochovávání basy
Pětadvacátého února se tradičním 
způsobem Luhačovice rozloučily 

s obdobím plesů, veselic a karnevalů, 
když v sokolovně pochovali basu. Ob-
líbená akce s humornými promluvami 
nad drahou zesnulou basičkou opět po-
bavila řadu návštěvníků. Ti obdivovali 

nejen „smuteční“ průvod plný různých 
maškar, ale také si zatančili. Zahrála 
jim CM Olšava a kapela Georgo Zlín.

Nikola Synek
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Luhačovice mají novou  
městskou architektku  
Ing. arch. Dagmar Novou
Městskou architektkou 
Luhačovic je od února 
Ing. arch. Dagmar 
Nová. Má s tímto 
typem práce bohaté 
zkušenosti, protože 
po léta dohlížela 
z obdobné pozice na 
architektonickou tvář 
krajského města Zlína.

Ke spolupráci s luhačovickou radnicí 
byla vybrána na základě výběrového ří-
zení. Ve funkci vystřídá Ing. arch. Jaro-
slava Habartu, který působil na tomto 
postu od roku 2012 do konce minulého 
roku. Mít městského architekta není 
pro radnice povinností, ale uvědomělé 
samosprávy tento post zřizují. To proto, 
aby specialista dohlédl, že různé úpravy 
a nová výstavba neznehodnotí jedineč-
ný ráz města. U těch menších, jako jsou 
Luhačovice, se obvykle nejedná o práci 
na plný úvazek, ale externí spolupráci. 
Jak uvádí oficiální web České komory 
architektů, je v současné době cca 80 
měst a obcí, kde mají tuto funkci usta-
novenu.
„Naše město je architektonicky velmi 
ceněné, máme tu památkovou zónu. 
Chceme proto, aby jedinečný ráz centra 

zůstal zachován, ale zároveň v ostat-
ních částech Luhačovic podpoříme 
rozvoj jak individuálního, tak smíšené-
ho bydlení. Věřím, že paní architektka 
Nová díky své vysoké odbornosti a bo-
hatým zkušenostem pomůže k dalšímu 
rozkvětu našeho města,“ poznamenal 
starosta Marian Ležák.

Jak vnímáte jako nová městská ar-
chitektka Luhačovic, že jste byla na 
tuto pozici vybrána?
Velmi si toho vážím, bude to pro mne 
jako architekta určitě zajímavá práce 
a zkušenost a vlastně další možnost 
profesního růstu a vzdělání. Luhačo-
vice mám ráda od dětství a vždy se mi 
líbily jejich zvláštní lázeňská atmosféra 
a architektura.

Dlouhá léta jste působila jako hlav-
ní architekt města Zlína. Jak moc se 
podle Vás bude lišit práce architekta 
pro lázeňské Luhačovice se svébyt-
nými Jurkovičovými stavbami, ale 
i Bílou čtvrtí, kolonádou?
V řadě oblastí se práce určitě bude 
lišit, města jsou rozdílná jak velikostí, 
tak svým charakterem, historickým 
vývojem, architekturou. Přesto i v Lu-
hačovicích je třeba funkcionalismus 
výrazně zastoupen právě Fuchsovou 
Bílou čtvrtí, určitě stejné problémové 
okruhy se objeví i zde. Obě města mají 
městské památkové zóny, takže i tady 

bude problematika obdobná.

Na co se chcete v práci pro Luhačo-
vice nejvíc zaměřit?
Aby byl co nejvíce zachován genius loci 
oblíbeného moravského lázeňského 
města a jeho specifická architektura. 
Ale také aby Luhačovice byly příjemné 
město jak pro bydlení, tak i pro podni-
kání, měl by být umožněn kvalitní roz-
voj města v těchto oblastech. Důraz by 
měl být kladen na veřejná prostranství 
jak v lázeňském centru, tak i v dalších 
částech města.

Čeho si z architektonického hledis-
ka na Luhačovicích nejvíce ceníte?
Jejich specifické lázeňské architektury, 
zasazené do krásného přírodního rám-
ce, řady pozoruhodných staveb z první 
poloviny 20. století.

Čemu se v současnosti věnujete 
mimo práci, která Vás čeká pro 
Luhačovice?
Mám svou architektonickou praxi, 
pořád je má profese můj koníček, vě-
nuji se rodině a svým pěti vnoučatům, 
zahradničím. Mám velmi ráda dobrou 
kulturu, rekreačně sportuji a jsem 
vášnivý cestovatel, ráda poznávám 
přírodu, historii, život a architekturu 
v jiných zemích.

Nikola Synek

Obchvat Luhačovic bude mít 9,3 km, 
uleví městu i lázním a zrychlí dopravu
Délka trasy 
plánovaného 
luhačovického 
obchvatu bude 
9,3 km. To je jeden 
ze závěrů studie, 

která se věnuje jeho 
konkrétní trase.

Jak přiblížil starosta Luhačovic Marian 
Ležák, situace s narůstající dopravou 
začíná být neúnosná a dochází zde 

k ohrožení přírodních léčivých zdrojů. 
Zatímco obchvat bude znamenat ochra-
nu minerálních pramenů, čisté ovzduší, 
klid a bezpečnost chodců pro lázeň-
ské město, řidičům tranzitní dopravy 
situaci nezkomplikuje. Právě naopak. 
„Díky studii, kterou se podařilo realizo-
vat ve spolupráci se Zlínským krajem 
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a za jeho finanční podpory, už známe 
nejvhodnější trasu a mnoho detailů. 
Zatímco průjezd městem je dlouhý 7,7 
km, po trase obchvatu ujedou řidiči 
pouze o 1,6 km více. Protože ale pojedou 
mimo obec vyšší rychlostí, dokonce 
časově ušetří cca 20 % doby oproti 
průjezdu městem," poznamenal Ležák. 
Při průjezdu městem řidiči navíc musí 
počítat také se zdržením na kruhových 
objezdech a u častých přechodů pro 
chodce v centru lázeňského města. Aby 
obchvat dopravu účelně odklonil, bude 
páteřní komunikace napojena na jedné 
straně už od křižovatky u Biskupic. 
„Pouze takové řešení bude fungovat. Ze 
studie vyplývá, že bližší napojení trasy 
k městu na silnici II/492 řidiče odra-
dí od využívání obchvatu," upozornil 
starosta.
Plánovaná trasa začne z druhé strany 
napojením na okružní křižovatku nad 
přehradou. Odtud povede stoupáním 
směrem k Petrůvce v původní trase 
silnice II/493 s následným odklonem 
trasy od Petrůvky. Ve stoupání bude 
komunikace rozšířena o stoupací pruhy. 
Stavbu bude provázet vznik nových 
křižovatek „Petrůvka II/493", „Kladná – 
Žilín II/496" a „Luhačovice II/496". Nově 
řešeny budou křižovatky „Přehrada" 
a „Biskupice". „Důležitou úlohou ob-
chvatu je odklonit hlavně tranzitní ná-
kladní dopravu. Právě víc než tisícovka 
těžkých kamionů projíždějících denně 
Luhačovicemi značí největší hrozbu 
pro minerální prameny. Stavba musí 
být přizpůsobena tomu, aby bez potíží 
i těžká nákladní auta zvládla vystoupat 
na hřeben nad Luhačovicemi a nemu-
sela jet přes město. To se týká zejména 
nového stoupání od Biskupic. Studie 
prokázala, že při návrhu trasy směrem 
od Biskupic nepřesáhne podélný sklon 
cca 10,5 %. Vypracovaná územní studie 

prověřila, že trasu nového obchvatu lze 
vést za minimálního zásahu do jedineč-
né přírody v okolí lázeňského města.
Studie vychází také z čerstvého sčítání 
aut projíždějících Luhačovicemi. Při 
něm se zjistilo, že lázeňským městem 
teď projíždí denně 16 tisíc aut, z toho 
více než tisícovka kamionů.

Vybudování obchvatu Luhačovic si 
získává stále větší podporu. Níže 
uvádíme vyjádření významných 
představitelů veřejné správy a lá-
zeňství.
Jiří Čunek, hejtman Zlínského 
kraje:
„Obchvat Luhačovic byl naplánován 
již před mnoha desetiletími a rozhod-
nutí to bylo velmi moudré, protože 
lázeňské město, kudy projíždí kamiony, 
s tak hustou dopravou, tím velmi trpí. 
Obchvat pomůže Luhačovicím dopravu 
zklidnit, a stát se skutečným lázeňským 
městem, s klidným prostředím. Zlínský 
kraj proto bude i nadále usilovat o rea-
lizaci obchvatu Luhačovic a pokračovat 
v jeho podpoře, aby se stavba mohla 
uskutečnit co nejdříve."

Zdeněk Třískala, vedoucí Českého 
inspektorátu lázní a zřídel Minister-
stva zdravotnictví ČR:
„Téma obchvatu vnitřního území 
lázeňského místa Luhačovic je jedním 
z klíčových aspektů, jak si zaručit dlou-
hodobě udržitelný rozvoj lázeňství. Mi-
nisterstvo sleduje aktivní kroky města 
a Český inspektorát lázní je nápomocen 
při realizaci přípravných kroků. Součas-
ná hlavní silnice protíná samotné cen-
trum Luhačovic a v důsledku velkého 
množství tranzitní dopravy představuje 
nemalé riziko pro přírodní léčivé zdroje 
samotné. Budoucnost lázeňského místa 
je do jisté míry závislá na realizaci 

takovýchto opatření nadregionálního 
významu."

MUDr. Eduard Bláha, generální 
ředitel Lázně Luhačovice, a. s.:
„Při procházce Luhačovicemi by se 
náhodnému návštěvníkovi lázeňského 
parku s kolonádou a prameny mohlo 
zdát, že doprava jeho pobyt v lázních 
nijak neruší. Zdání ale klame, nedělní 
procházka není pobytem v lázních, na-
tož léčebným pobytem a lázněmi není 
zmíněný park. Lázeňským místem jsou 
celé Luhačovice a právě v okolí klíčové 
kruhové křižovatky se nachází řada 
lázeňských ubytovacích zařízení včetně 
nejvýznamnějšího léčebného domu. 
Záměr vedení města odklonit tranzitní 
dopravu vítáme nejen kvůli potřebě 
udržovat vysokou kvalitu ovzduší kvůli 
zaměření lázní na léčbu onemocnění 
plic a dýchacích cest, ale především 
kvůli zvýšení bezpečí chodců i další 
kultivaci prostředí města, jehož stavby 
jsou nominované na seznam kulturní-
ho dědictví Unesco."

Martin Plachý, generální ředitel 
lázeňské skupiny Royal Spa:
„Je všeobecně známo, jaký má doprava 
negativní vliv na kvalitu ovzduší, a čis-
tota ovzduší musí být pro Luhačovice 
jednou z největších priorit.  V České 
republice vznikla v posledních letech 
celá řada obchvatů měst, které mají 
z hlediska dopravy či vlivu na prostředí 
mnohem menší dopad, než je v případě 
Luhačovic, a proto naše společnost ur-
čitě podporuje aktivitu města Luhačovi-
ce prosadit a vybudovat obchvat města.  
Je nepochybné, že čistší ovzduší ve 
městě ocení nejenom klienti lázní, ale 
i obyvatelé Luhačovic."

Nikola Synek
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Luhačovice schválily rozpočet, na 
rozsáhlé investice dají téměř 50 milionů 

Masivní investice přináší letošní roz-
počet města Luhačovice, který schválili 
zastupitelé na svém zasedání 20. února. 
Město bude v tomto roce hospodařit 
s celkově cca 170 miliony Kč, z toho té-
měř třetina jde na investice, a to celkem 
více než 48,5 milionů Kč. 
„Naše pětitisícové město se snažíme 
intenzivně rozvíjet. Největší podíl 
financí bude na obnovu infrastruk-
tury, a to 21 milionů, což je cca 43 % 
z plánovaných investic. Pokračujeme 

v postupných rekon-
strukcích komunikací 
a parkovacích ploch, ale 
nejvýznamnější investicí 
bude přebudování auto-
busového nádraží v mo-
derní dopravní terminál 
s ekologickými prvky,“ 
poznamenal starosta Ma-
rian Ležák. 

„Další významná část investic půjde 
do školství, a to téměř 10,5 milionů Kč, 
což je bezmála 22 % celkového objemu 
investic. V souvislosti s restitucí budovy 
zámku nás čeká náročné stěhování 
organizací ZUŠ a DDM do nových pro-
storů. Hlavní investice v oblasti školství 
půjde do stavebních úprav hlavní 
budovy ZŠ a její adaptace pro stěhová-
ní 1. a 2. tříd. V základní škole zároveň 
proběhne dovybavení školní kuchyně 
v hodnotě 850 000 Kč. a přes 1,1 milionu 

investujeme do moderní formy výuky 
v podobě plnohodnotného systému di-
gitalizace všech učeben,“ dodal starosta.
Mezi ostatní investice patří revitalizace 
zeleně nebo podpora veřejné vybave-
nosti místních částí Polichno, Řetechov 
a Kladná Žilín. Spolky a neziskové 
organizace v oblasti kultury, sportu 
a charity budou podpořeny formou 
individuálních dotací z rozpočtu ve výši 
cca 3 milionů Kč.
Zbytek plánovaných výdajů města tvoří 
zejména náklady na provoz příspěv-
kových organizací a městského úřadu. 
Celkové předpokládané příjmy rozpočtu 
jsou plánovány na cca 137,8 milionů Kč. 
Rozpočet je tedy schodkový. Prostředky, 
které město nezíská z daní a dalších 
příjmů, dokryje rezervami z minulých 
let a z již dříve uzavřeného úvěru. 

Nikola Synek

Luhačovice vybudují nový 
dopravní terminál, bude 
mít i „zelené zastávky“
Ještě letos by měl začít veřejnosti 
sloužit nový dopravní terminál, který 
vybudují Luhačovice za bezmála 18 mi-
lionů Kč.
„Jde o kompletní přestavbu autobuso-
vého nádraží, které získá nové zastáv-
ky a mobiliář a přidají se úpravy pro 
zvýšení bezpečnosti. Usnadněn bude 
přestup na vlakové spoje a individuální 
dopravu. Místo, které je jednou z hlav-
ních vstupních bran do našeho lázeň-
ského města, tak získá atraktivní vzhled, 
ale bude všem příchozím hlavně daleko 
lépe sloužit,“ nastínil místostarosta Jiří 
Šůstek.
Významnou změnou provázející 
rekonstrukci nádraží bude vybudová-
ní kruhového objezdu místo stávající 
křižovatky a točny autobusů. „Někteří 
řidiči si v tomto místě kvůli podobnosti 
s kruhovým objezdem nebyli jisti, kdo 
má přednost v jízdě, což komplikovalo 
provoz. Po úpravách vše bude jasné 
a minimalizuje se nebezpečí doprav-
ních nehod,“ doplnil Šůstek. Specialitou 
budou nové přístřešky u nástupišť. 

„Protože se snažíme ve městě prosazo-
vat ekologická řešení, vybrali jsme typ 
zastávek se střechou pokrytou zelení,“ 
vysvětlil Šůstek.
Díky úpravám přibydou stání pro 
kola a také čtyři místa pro automobi-
ly v režimu „Kiss and ride“ u budovy 
vlakového nádraží. Jedná se o místa 
určená k rychlému vysazení cestujících 
směřujících na veřejnou dopravu nebo 
jejich vyzvednutí po příjezdu. Obdobná 
místa budou vybudována také v blízkos-
ti kruhového objezdu, která budou zase 
sloužit k vysazování dětí, které rodiče 
vozí do školy. Tímto chceme zamezit 
tomu, aby auta jezdila až k základní 
škole a tam se točila a tím vytvářela 
množství nebezpečných situací.
Nově vydlážděny budou v celé lokali-
tě i chodníky a nástupiště, vstupy na 
přechody a celé nádraží získá bezbarié-
rová řešení. Součástí rekonstrukce bude 
i nové veřejné osvětlení.
Luhačovický dopravní terminál město 
financuje ze svého rozpočtu, má na něj 
ale schválenou dotaci z Integrovaného 
regionálního operačního programu 
ve výši do 7 milionů. Kč. Tato největší 
letošní investice města by měla být 
hotova na podzim. „V současnosti se 

vybírá dodavatel stavby. Nový terminál 
by se měl začít stavět během měsíce 
května a zásadní část prací by měla být 
hotová během pěti měsíců. Po dobu re-
konstrukce budou přijíždět autobusy do 
jiné lokality. „Nástupiště budou s největ-
ší pravděpodobností dočasně přesunuta 
na blízké parkoviště pro autobusy v Ná-
dražní ulici,“ uzavřel místostarosta.  

Nikola Synek
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SPOLEČNOST

Společenská 
kronika
Narození

Jaroslav Kašpárek
Lilian Coufalíková

Blahopřejeme.

Úmrtí

Jan Francl,  79 let
Žofie Máčalová,  93 let
Miroslav Tihlařík,  77 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Vzpomínky
10. ledna uběhlo už 10 let od úmrtí mého 
milého manžela, tatínka a dědečka 
pana VÁCLAVA HAMOUZE. 
Stále vzpomíná manželka Věra a synové 
Václav a Radek.

Dne 15. ledna 2020 uplynulo již 22 let od doby, 
kdy nás nečekaně opustila naše maminka 
paní BOŽENA KRANZOVÁ, 
a dne 10. března 2020 to bude již 25 let, kdy 
rovněž beze slova rozloučení odešel náš 
tatínek 
pan KAREL KRANZ. 
Na milované rodiče s láskou stále vzpomí-
nají dcery Jana a Božena s rodinami. 
Děkujeme všem, kteří jim věnují tichou 
vzpomínku. 

Ve vzpomínkách jsi stále s námi. 
Dne 28. února jsme vzpomenuli 17. výročí 
úmrtí 
pana DRAHOMÍRA MÁČALY.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka 
s rodinou.

Dne 1. března uplyne 10 let, kdy nás opus-
tila 
paní JINDŘIŠKA JANČOVÁ.
S láskou vzpomíná celá rodina. 
Děkujeme všem, kdo vzpomenete s námi.

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, 
chviličku postát a tiše vzpomínat. 
Dne 11. 3. 2020 uplynou 3 roky, kdy nás 
navždy opustila naše milovaná maminka, 
babička 
paní Marie LIŠKOVÁ z Ludkovic. 
 Za tichou vzpomínku děkuje dcera Lenka 
a syn Milan s rodinami.

Dne 13. 3. 2020 uplyne 5 let, kdy nás navždy 
opustila 
paní MARIE CHMELOVÁ. 
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Dne 15. 3. vzpomeneme nedožité 95. naro-
zeniny 
paní HELENY SLÁNSKÉ. 
S láskou stále vzpomínají dcera Monika, 
vnoučata Michaela, Honza a pravnoučata.

Kdo lásku rozdával, ten neodešel a žije 
v srdcích dál.
Dne 24. 3. 2020 uplyne 8 let, kdy nás opus-
til 
pan EVŽEN SLOVÁK.
Dne 28. 3. 2020 vzpomeneme 4. výročí 
úmrtí 
paní BOHUMILY SLOVÁKOVÉ.
S láskou vzpomíná rodina.
Děkujeme všem, co vzpomenou s námi.

Dne 27. 3. 2020 by oslavil své narozeniny 
manžel a tatínkek 
pan JOSEF HUBÁČEK z Řetechova. 
S láskou stále vzpomíná manželka Marie 
s rodinou.

Dne 12. března uplynulo 30 let od doby, 
kdy nás opustil náš tatínek a dědeček 
pan ALOIS RAK. 

Dne 29. května bude tomu 27 let, co nás 
opustila maminka a babička 
paní ANEŽKA RAKOVÁ. 
Na milované rodiče s láskou vzpomínají 
dcera Marta a syn Petr s rodinami.

Blahopřání
7. 2. 2020 oslavili 50 let  
společného života 
JARMILA A JIŘÍ KÁŇOVI. 
Do dalších let přejí lásku, štěstí  
a zdraví děti s rodinami. 
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Projekt zaměřený na komunitní 
plánování sociálních služeb ORP 
Luhačovice se blíží do finále
Město Luhačovice je od 1. 5. 2018 za-
pojeno do projektu „Vytvoření komu-
nitního plánu na území ORP Luha-
čovice“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_0 
63/0006588, jeho partnery jsou město 
Slavičín a městys Pozlovice. Tým 
pracovníků zakončí svou dvouletou 
činnost 30. dubna 2020. 
V rámci projektu pracují dvě pracovní 
skupiny (osoby se zdravotním postiže-
ním a senioři, rodiny s dětmi a osoby 
ohrožené sociálně patologickými jevy), 
ve kterých jsou zapojeni uživatelé so-
ciálních služeb (ti, co službu využívají), 
poskytovatelé (ti, co službu poskytují), 
zaměstnanci měst a obcí, veřejnost. 
Setkávání probíhají v prostorách MěÚ 
Luhačovice a MěÚ Slavičín, zástupci se 
podílejí na plánování soc. služeb ORP 
Luhačovice. Hlavním výstupem jedná-
ní těchto pracovních skupin a cílem 
projektu je vytvoření dokumentu – 
Komunitního plánu sociálních služeb 
ORP Luhačovice a zavedení procesu 

a koordinace komunitního plánová-
ní. S projektem souvisí další aktivity: 
zpracování analýz, workshopy ke spo-
lupráci, vzdělávání aktérů, publikování 
odborných článků v místních médiích, 
na webech měst, konají se setkání 
v obcích, veřejná setkání, probíhá eva-
luace v průběhu a na konci projektu. 
Významným výstupem projektu bude 
vydání Katalogu poskytovatelů sociál-
ních služeb ORP Luhačovice, který je 
určen široké veřejnosti, potenciálním 
uživatelům sociálních služeb, jejich 
rodinným příslušníkům a osobám 
pečujícím. Katalog bude dostupný na 
webových stránkách města Luhačo-
vice, k nahlédnutí bude na odboru 
sociálním MěÚ Luhačovice a MěÚ 
Slavičín, na obecních úřadech ORP 
Luhačovice, na pracovištích ÚP ČR 
v Luhačovicích a Slavičíně. V rámci 
KPSS byla zorganizována dvě setkání: 
setkání zástupců škol a poskytova-
telů soc. služeb, které bylo určeno 

zástupcům z oblasti školství, soc. 
služeb a sociálně-právní ochrany dětí, 
volného času a zdravotnictví a setkání 
odborů sociálních MěÚ Luhačovice 
a MěÚ Slavičín s přizváním Dětského 
centra Zlín, p. o., Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi. Na základě 
soutěže bylo vytvořeno logo komunit-
ního plánování, do soutěže se zapojili 
především žáci škol, široká veřejnost 
a uživatelé soc. služeb. 
Projekt byl financován z prostředků 
Evropského soc. fondu prostřednic-
tvím Operačního programu Zaměst-
nanost. Více informací o procesu 
komunitního plánování na webových 
stránkách města Luhačovice nebo 
kontaktujte Pavlínu Stolaříkovou, tel.: 
721 942 163, e-mail: stolarikova@mesto.
luhacovice.cz.

Malé věci někdy 
podporují velké
V roce 2020 byl založen Nadační fond 
Pramen Luhačovice, který si klade za cíl 
podporovat různorodé aktivity v celém 
spektru společenského života Luhačo-
vic, propojovat soukromý, neziskový 
i veřejný sektor a vytvářet platformu 
pro aktivní obyvatele, jimž záleží na 
místě, ve kterém žijí, a kteří se chtějí 
podílet se na jeho směřování.
V současnosti probíhají jednání se 
zástupci místních institucí a přípra-
vy PR a dárcovské kampaně. Zároveň 
spouštíme první kolo grantového řízení 
na podporu kulturních a občanských 
aktivit realizovaných v roce 2020. 
Příjem žádostí potrvá od 16. března až 
do 17. dubna 2020. Vybrané projekty 
budou podpořeny příspěvkem ve výši 
5 až 50 000 Kč, přičemž celková částka 
k rozdělení činí 160 000 Kč. Výzva bude 
dostupná na webových stránkách fon-
du www.pramenluhacovice.cz.

O podporu se můžete ucházet vy, kteří 
chcete zlepšovat život ve svém sou-
sedství, tvořit, podílet se na rozkvětu 
veřejného prostoru nebo se umělecky 
rozvíjet. Ať se jedná o jednorázový 
festival, obnovu drobné památky, nebo 
třeba vydání knihy s vazbou na Luha-
čovice, příjemcem příspěvku se může 
stát fyzická osoba, jakákoli právnická 
osoba nebo i neformální skupina. 
Speciálně vítáme nové aktivity, realizaci 

originálních nápadů či záměr poprvé se 
veřejně prezentovat. 
Vedle rozdělení grantových příspěvků 
hodlá fond v roce 2020 podporovat 
mladé talenty prostřednictvím stipen-
dií, realizovat dva rezidenční pobyty 
v Luhačovicích pro umělce z oblasti 
literatury a spustit fundraisingovou 
kampaň, kterou osloví potenciální 
dárce. 
První rok strůjci fondu považují za tes-
tovací a jednotlivé programy za pilotní.  
„Jsme otevřeni podnětům luhačovické 
veřejnosti a zajímá nás, jaké oblasti 
zájmů zdejší občané sdílí, jaké potřeby 
mají, na čem jim záleží a kde podle nich 
vězí potenciál,“ říká ředitelka fondu 
Magdalena Petráková.
Podrobné informace najdete na webu 
nebo na facebookových stránkách. Své 
podněty s námi můžete sdílet na info@
pramenluhacovice.cz nebo tel. +420 728 
967/+420 776 808 090.

Magdalena Petráková
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„Ve hře z prostředí sauny na sobě mimo 
prostěradel nic nemáme, byli bychom za 
trapáky,“ říká známý herec Miroslav Hanuš
Oblíbený herec Miroslav Hanuš 
se představil 6. února luhačovic-
kému publiku v domě kultury 
Elektra. Spolu s kolegy Tomášem 
Měcháčkem a Michalem Bumbál-
kem nadchli vyprodaný sál kome-
dií Zkurvení havlisti. Inscenace si 
střílí mimo jiné z toho, jak si český 
člověk rád zanadává na všechno 
včetně svobody a demokracie a jak 
si je jistý, že určitě všemu nejlíp 
rozumí. Celá konverzační komedie 
se odehrává v sauně, kam tři kama-
rádi pravidelně chodí a kde kromě 
saunování také probírají život. 
Na přetřes tedy přijde téměř vše 
od svářečské práce po nákup auta 
a vychytralého postupu prodejců až 
po stav současné společnosti, po-
litiku nebo fotbal. Hra musela být 
zábavná i pro vás už když vznikala 
a zkoušelo se, že?
Zkoušení bylo zábavné, protože hra 
je zábavná a vystihuje trochu menta-
litu lidí, návštěvníků sauny. Sám tam 
rád chodím a člověk se tu dozví věci! 
Kolikrát i ty nejintimnější, které ani 
vědět nechce. Sauna nebývá někdy tolik 
místem klidu, jak by člověk myslel. 
Chodí tam i partičky, které si vzájemně 
vyříkají svou „pravdu.“ Možná to tak 
bývá spíš na menších městech a takhle 
právě chodí do sauny v Prostějově au-
tor a režisér hry Luboš Balák. Takže je 
ta hra částečně na základě skutečnosti. 
Ale stejný moudrý řeči můžete potkat 
v kdejaký hospodě.

Schéma té hry dost nabádá k my-
šlence, že je v ní hodně prostoru 
pro improvizaci. Přidáváte si často 
v textech, nebo jsou pevně dané?
Všichni se snažíme nepřidávat si, přes-
tože by to k tomu svádělo. Ale herci 
zpravidla nejsou chytřejší než samot-
ný autor, který to psal nějakou dobu. 
A jakkoli ty věci vypadají samozřejmě, 
tak jsou výborně napsaný, je to vy-
broušený, autor si se slovíčky výborně 
pohrál. A když už se pustíme do nějaké 
improvizace, tak třeba protože se ztra-
tíme. To se někdy stane, protože hovor 

těch lidí v sauně je volný sled asociací 
a úvah, které spolu moc nesouvisej. 

Něco je ale spojuje, ne?
No, hlavně tu spolu souvisejí blbostí 
oněch uvažujících, kteří ale skáčou 
z jednoho do druhého. Když se v tom 
někdy ztratíme, tak se pak tou improvi-
zací musíme zachránit, ale spíš se ten 
text snažíme udržet. Ale je ho hodně, 
tak se to občas nepodaří… (smích)

Je určitě nutné říct, že hra má 80 
minut bez přestávky a tři protago-
nisté na jevišti v podstatě neustále 
mluví. Jen občas se herci po dřevě-
né stupňovité lavici sauny pohybují 
nebo z ní během mluvy slezou. V in-
scenaci jste, jak je pro saunu běžné, 
spoře odění, pociťujete kvůli tomu 
ještě nějaký ostych?
Hrajeme v prostěradlech, protože je to 
v sauně, ale uvažovali jsme ze začátku, 
jestli to nebudeme hrát i celí nazí. Jen-
že je to přeci jen 80 minut a my potře-
bovali, aby lidi víc sledovali, co říkáme, 
než „jak jsme na tom.“ Tak jsme si vzali 
ta prostěradla. Občas se ale stane, že se 
někomu smekne, tak pod ně nenosí-
me slipy, abychom kdyžtak nebyli za 
trapáky. Jinak s tím ale nemáme žádný 
problém, nejsme stydlíni. Já jsem sau-
nista i nudista, nejradši u moře jsem 
nahatej a plavání takto mám nejradši. 

Takže opravdu je nejvíc problém říct 
správně text a ne to, že hrajeme jen 
v prostěradle.

Od hry, kterou jste zahráli v Luha-
čovicích, se posuňme k Vaší další 
práci. Čemu novému se teď v prv-
ních měsících roku věnujete?
Režíruji kus s Martinem Hofmannem, 
známým hodně ze seriálu Most. Chys-
táme komedii Veselé Velikonoce. To je 
film s Belmondem, původně ale hra. 
My Belmonda s Martinem oba jako 
herce milujeme. Takže trochu pro ra-
dost, trochu pro živobytí připravujeme 
tuto věc, se kterou se pak bude jezdit. 
Jinou věc budu dělat v divadle Rokoko, 
taky režijně. Je hudební. O Miki Volko-
vi, což byl rokenrolový bard, který ještě 
v 80. letech zpíval rokenrol a i po re-
voluci stále zpíval ryzí rokenrol, i když 
ten už vlastně jako by zemřel. Tak to je 
osud umělce, který mě fascinuje. Taky 
mám tuto hudbu rád. Ve hře si i zahra-
ju. Potom budu v Ostravě točit detek-
tivku, ale tentokrát budu zločinec!

Vystupoval jste na té opačné straně 
zákona v seriálu 1. oddělení, hrál 
jste kdysi třeba i v legendárním 
Dobrodružství kriminalistiky. Ale 
asi nejvíc Vás široké masy zazname-
naly v seriálu Ulice. Tam teď působí-
te i s dcerou, že? Potkali jste se při 
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natáčení přímo na place?
V ulici hraje moje prostřední dcera 
Eliška, která je čerstvou absolventkou 
divadelní akademie. Do seriálu se dosta-
la sama, nezavlekl jsem ji tam ani ji ne-
protežoval, jak se může člověk dočíst na 
některých diskusích. My se ale potkáme 
při seriálu jen v cateringu, když čekáme 
při natáčení. Ulice má několik dějových 
linek, které se neprotínají, takže na 
place jsme se ještě nesetkali. Možná se 
to někdy stane…

Jak byste srovnal tento „nekoneč-
ný seriál“, kde natáčení hodně frčí, 
s působením v jiných seriálech? 
Přístup k jejich výrobě je asi dost 
odlišný, ne?
Samozřejmě, Ulice je denní seriál. Díl 
se vysílá třeba hodinu, když odečteme 
reklamy, musí se natočit 40 minut 
čistého času za den. Takže točí 2 štáby 
naráz. Nedá se to srovnat se seriály na 
HBO nebo ČT, které se točí jako film. 
Tedy po obrazech často na jednu kame-
ru. Ulice se točí jako televize, čili na 3 
kamery, skoro všechno je v ateliérech. 
Ty dva štáby točí 12 hodin denně a je to 
opravdu tvrdá práce pro ty, kteří hrají 
hlavní role. 

V čem ještě se takovýto typ seriálu 
liší?
Je zajímavé, že Ulici dokáže sledovat 
půlka národa a zároveň u toho uvaří 
a vyžehlí. A přitom všechen děj stihne. 
No, tak je to koncipovaný, aby to stihli. 
Teď jsem se ale setkal i s tím, že pro-
gram sledují docela dost i chlapi, i když 
bych si myslel, že je to spíš dámská zále-
žitost. K tomu mám konkrétní příklad.

Vyprávějte!
Po tom, co jsem vystupoval ve 
StarDdance, tak jsme zvaní na různé 
plesy na předtančení. No, a když jsme 
byli v Kamenici nad Lipou, tam mi 
vyprávěli o jednom svém kamarádovi, 
který je profesionální hasič. To jsou 
namakaní chlapi, ale on je prý k tomu 
taky vášnivý sledovač Ulice. Prý ale taky 
zároveň miluje sport. Takže když sedí 
na strážnici, na tabletu mu jede sport 
a přitom sleduje i na televizi Ulici, ale 
zároveň je připravenej v tom mundúru 
na výjezd. Ale místní tam říkají: „Hlavně 
aby nehořelo, když jede Ulice, on by tře-
ba ani nešel…“ (smích) Pak jsou mnozí 
muži, kteří to sledují kvůli manželkám, 
takže ale možná ne úplně rádi…

Vrátím se ke StarDance, kterou jste 
zmínil. Byl jste nejstarším z účast-
níků posledního ročníku, přitom 
jste se probojovali dost daleko. Jak 
na tuto taneční soutěž vzpomínáte 
a nakolik to bylo pro Vás náročné? 
Hodně to bylo fyzicky náročné. V pod-
statě 4 měsíce, kdy se trénovalo nejdřív 
tři čtyři hodiny šestkrát týdně. Pak taky 
pět hodin. Sobota, neděle, pořád se jelo 
dál… Já jsem se dostal do šestého kola. 
Ti „chudáci“, co je do té doby nevyhodili, 
museli trénovat ještě měsíc. Já tedy byl 
už trochu rád, že jsem vypadl. Šel jsem 
do toho ale s chutí, protože jsem vždyc-
ky rád tancoval, a dělal jsem to s vervou, 
ale v této intenzitě v mých šestapadesá-
ti toho bylo dost. Já jsem jinak spíš tak 
přítel chůze, nerad běhám, extrémní 
výkony ve sportu mě neoslňují. Takže 
mé tělo se tomu dost divilo a nakonec 
se chtělo už odhlásit, doteď mě hodně 
bolí kolena.  

To Vaše žena je choreografka, byla 
ve StarDance tréma vůči ní?
Její obor má ale se společenským 
tancem málo společného, jen že jde 
v obojím případě o koordinovaný po-
hyb. Spousta lidí se domnívala, že jsem 
měl se ženou „tréninky navíc“ v obývá-
ku, ale to jsme nemohli, protože Jana 
(manželka) to vlastně nezná. Všechno 
pro soutěž mě tak učila od začátku jen 
taneční partnerka Adriana. Já toho 
oproti manželce uměl ve společenských 
tancích už tak víc, protože jsem chodil 
kdysi do tanečních, zatímco ona dělala 
konzervatoř, a baletky z konzervatoře 
nechodí do tanečních. Takže jsem před 
ní trému neměl.

Na parketu Vás tedy žena i se třemi 
dcerami alespoň podporovala z pu-
blika… 
Bral jsem to od nich trochu jako povin-
nost. Říkal jsem jim předtím: „Hele, já 
mám dost práce jako herec a režisér, ale 
mám tu nabídku do StarDance. Tak to 
rozhodněte, jestli tam mám jít.“ A ony 
řekly, že mám, tak tím měly určitou 
povinnost mě podporovat. Ta podpora 
samozřejmě potěšila. 

I Vaše další dcera jde v hereckých 
šlépějích. Je to čistě radost, nebo jste 
potomstvo od podobného směřování 
naopak zrazoval?
Nejmladší dcera Jindřiška teď udě-
lala přijímačky na DAMU a půjde do 
prváku. Já je od toho vůbec nezrazoval. 

Já jsem v té profesi šťastnej, a kdyby se 
jim dařilo tak jako mně, tak myslím, že 
budou mít super život. Profese je někdy 
trochu tvrdá a pro holky je to ještě těžší. 
Rolí je míň a v určitým věku je to úplně 
problém. Navíc člověk musí potkat „své-
ho“ režiséra a mít role, jinak můžete být 
výborný herec, ale jen doma v kuchy-
ni.  Ale přeji jim, aby jim to vycházelo. 
I když tím vlastně ztrácím postavení 
v rodině… (smích) To já byl dřív ten 
jediný herec, co stál na jevišti a mohl 
třeba přinést vstupenky na vyprodané 
představení… Holkám to ale přeju a úpl-
ně je chápu. Šly do toho s vášní, chtějí to 
dělat, tak myslím, že jsou na správným 
místě.  

Musím se zeptat ještě na jednu věc, 
co mě zajímá. Vy prý máte v oblibě 
ježdění na motorce v nějaké his-
torické esenbácké helmě. To máte 
i nějakou starou Jawu? Nebo na čem 
jezdíte?
Já ani nemám samostatný řidičák na 
velkou motorku.  Ale celý život na mo-
torkách jezdím. Nejdřív na babetě, pak 
to byl nějaký čínský skútřík. Dřív řidičák 
na auto platil zároveň na padesátku 
motorku, teď i na stopětadvacítku. Tak 
jsem si k padesátinám našetřil na vespu 
stopětadvacítku. (Jde o legendární znač-
ku italských skútrů.) Mám rád retro styl, 
ten design mi přináší radost. Jezdím na 
ní i v zimě, denně, pořád. Jak po Praze 
člověk koluje z natáčení do dabingu 
a divadla, ušetří tím hodně času, všude 
zaparkujete. 

Co ta historická přilba?
Je to policajtská helma z dob socialis-
mu, koupil jsem si ji někdy v 90. letech, 
když měnili výstroj. Prodávali pak i ta-
kové ty kožené výborné overaly. No a ta 
helma je taky s kůží okolo a se lvíčkem, 
co měl ale ještě pěticípou hvězdu. Pro-
dávalo se to jako nepoužité. Jezdil jsem 
v té helmě hlavně v létě, ale ukázalo se, 
že pěticípá hvězda na ní moc nedrží. 
Vypadalo to bytelný, ale ona to byla jen 
nálepka. Takže nejen dějiny, ale i ta hel-
ma ukázala, že pěticípá hvězda našemu 
lvovi na hlavu nepatří. Nedávno mě 
zastavil „kolega“ policajt, který byl taky 
na motorce. Řekl, že je to vtipný, ale 
upozornil mě, že ta helma bude dávno 
po životnosti a že bych si měl vzít něja-
kou pořádnou. Tak tu starou používám 
už jen výjimečně. 

Nikola Synek
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KULTURA

Kultura

Úterý 3. 3. • 19.30. Alexandria, night club 
CM Vincúch

Pátek 6. 3. • 16.00 MěDK Elektra, kinosál
Scénické čtení / Pavel Čech / Dobro-
družství pavouka Čendy

Pátek 6. 3. • 19.30 Alexandria, night club 
Procházka slavnými muzikály / herci 
MD Zlín P. Králová a R. Král

Sobota 7. 3. • 19.00 MěDK Elektra, kinosál
Žena obecná /I. Jirešová / Praha

Úterý 10. 3. • 19.00 MěDK Elektra, sál 
Rondo
Hradišťan & Jiří Pavlica 

Úterý 10. 3. • 19.30 Alexandria, night club  
CM Strážničan

Středa 11. 3. • 19.00 MěDK Elektra, sál 
Rondo
Charitativní talk show / Kafe u Os-
manyho

Pátek 13. 3. • 19.30  MěDK Elektra, sál 
Rondo
Miroslav Donutil / Na kus řeči

Pátek 13. 3. • 19.30 Alexandria, night club 
Večer španělských a jihoamerických 
rytmů a melodií

Úterý 17. 3. • 17.30 a 20.00 MěDK Elektra, 
sál Rondo
Partička

Úterý 17. 3. • 19.30 Alexandria, night club 
CM Korečnica

Pátek 20. 3. • 16.00 MěDK Elektra, kinosál
Obušku z pytle ven / Divadlo J. Ju-
rištové / Praha

Pátek 20. 3. • 19.30 Alexandria night club 
Vocal Overdose

Pondělí 23. 3. • 18.00 MěDK Elektra, sál 
Rondo
Koncert / ZUŠ Luhačovice

Úterý 24. 3. • 19.30 Alexandria, night club 
CM Denica

Pátek 27. 3. • 19.00 MěDK Elektra, kinosál
Akt / DNO Vizovice 

Pátek 27. 3. • 19.30 Alexandria, night club 
Lam Trio

Úterý 31. 3. • 19.30 Moravský večer 
Strážnická CM Michala Miltáka

Kino

Pondělí 2. 3. • 19.00
Chlap na střídačku 12

Komedie ČR, 2020

Úterý 3. 3. • 19.00
Gentlemani 15

Krimi USA, 2020, titulky

Středa 4. 3. • 19.00
Vlastníci 12

Komedie ČR, 2019

Čtvrtek 5. 3. • 19.00
Příliš osobní známost 15

Komedie ČR, 2020

Neděle 8. 3. • 16.00     
Ledové království II 
Animovaný USA, 2019

Pondělí 9. 3. • 19.00
Poslední aristokratka 
Komedie ČR, 2019 

Úterý 10. 3. 19.00
Malé ženy 
Romantický USA, 2019, titulky 

Středa 11. 3. • 16.00
Případ mrtvého nebožtíka 12

Komedie ČR, 2019

Čtvrtek 12. 3. • 19.00
Vlastníci 12

Komedie ČR, 2019

Pátek 13. 3. • 19.00
Příliš osobní známost 15

Komedie ČR, 2020

Sobota 14. 3. • 19.00
Gentlemani 15

Krimi USA, 2020 titulky

Pondělí 16. 3. • 19.00
Chlap na střídačku 12

Komedie ČR, 2020

Úterý 17. 3. • 19.00 
Král Petr I.  12

Historický Srbsko, 2018, titulky

Středa 18. 3. • 19.00
Příliš osobní známost 15

Komedie, ČR 2020, 107 min.

Čtvrtek 19. 3. • 19.00
Poslední aristokratka 
Komedie ČR, 2019

Sobota 21. 3. • 19.00
Ženská na vrcholu
Komedie ČR, 2019

Neděle 22. 3. • 16.00
Princezna zakletá v čase 
Pohádka ČR, 2020 

Pondělí 23. 3. • 19.00
Chlap na střídačku 12

Komedie ČR, 2020

Úterý 24. 3. • 19.00
Vlastníci 12

Komedie ČR, 2019

Středa 25. 3. • 19.00
Gentlemani 15

Krimi USA, 2020, titulky

Čtvrtek 26. 3. • 19.00
Šarlatán 
Životopisný ČR, 2020 

Sobota 28. 3. • 19.00
Poslední aristokratka  
Komedie ČR, 2019 

Neděle 29. 3. • 16.00
Ledová sezóna. Ztracený poklad 
Animovaný USA, 2019

Akce DDM

Od pondělí 2. 3.  
do středy 4. 3. • 8.00–15.30 
Jarní příměstský tábor 
Od 1. do 4. třídy, přihlášky do 24. 2., 
poplatek 750 Kč / 3 dny

Od pátku 6. 3. do neděle 8. 3.
Škola historických tanců
Lektor Miroslav Smaha, přihlášky do 
1. 3. na www.skolatance.cz

Čtvrtek 12. 3. • 18.15 / 19.15
Free jumping
Od 18 let, maximální nosnost 
trampolíny 100 kg.
Přihlášky do 9. 3., poplatek 50 Kč

 Premiéra   Art film   Skutečný příběh   Bio senior   Film a kniha Filmásek  Nevhodné mládeži do 12  15  18  let
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POZVÁNKY NA AKCE

Pátek 27. 3. knihovna
Noc s Andersenem
Přihlášky předem do 25. 3., poplatek 
30 Kč / osoba 

Sobota 28. 3. • 15.00–18.00 zámek
Dílničky jarních dekorací
Ceny 30–130 Kč

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

KLUBÍK
Od pondělí do pátku 9.00–11.00, 14.00–18.00
Členové zdarma, ostatní poplatek 40 Kč

Úterý 10. 3. od 10.00
Beseda o financích 

Úterý 24. 3. od 10.00
Vstávej, semínko, holala

DDM Luhačovice hledá kvalifikovaného 
pedagoga volného času s úvazkem 

1,0 hod. týdně na vedení zájmového 
kroužku španělština, taneční, ruština. 
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, 9.30–11.30, 
vstup 20 Kč
2. 3.  Cvičení nejen pro seniory
9. 3.  Velikonoční tvoření
16. 3.   Marie Baťová / Milana 

Mikulcová, beseda
23. 3.   Fatima, Lurdy / MUDr. Eva 

Machů, beseda 
30. 3.   Sváteční slovo / P. Martin 

Rumíšek

Další informace: tel.: 731 646 717, 577 132 363

Akce SAS

Pondělí 2. 3. • 8.30 nádraží
Slovácké divadlo / Její pastorkyňa

Čtvrtek 5. 3. • 15.00 klubovna
beseda - březen,měsíc knihy

Čtvrtek 12. 3. • 14.30 nádraží
vycházka a penzion Stella

Čtvrtek 19. 3. • 15.00 muzeum
komentovaná prohlídka výstavy / 
B. Petráková

Čtvrtek 26. 3. • 13.30 domov seniorů
vycházka na letiště / J. Záhorovská

Čtvrtek 2. 4. • 15.00 klubovna

Akce v knihovně

Středa 11. 3. • 10.00
Fakta i mýty o atopickém ekzému, 
zejména u dětí / Mgr. L. Řeháková 
a Mgr. N. Procházková
vstup 20 Kč

Středa 25. 3. • 18.00
Severní Indie – z Himaláje do 
Váránasí / Petr Nazarov, cestovatel
Vstup 40 Kč

„PŘIJĎTE SI K NÁM HRÁT“ 
Mateřská škola Luhačovice zve zájemce  

o přijetí na Dny otevřených dveří.  
Konají se 23. 3., 20. 4. a 25. 5. 2020 

v I. třídě (pavilon C), vždy v době  
od 14,30 do 16,00 hodin. 

 

Těšíme se na Vás! 

Knihovna v březnu

Březen – měsíc čtenářů! V rámci této 
celostátní akce Vás již tradičně zveme 
do knihovny v týdnu od 9. 3. do 13. 3. na 
řadu akcí. Zapomnětliví čtenáři uvítají 
amnestii na upomínané knihy, což zna-
mená, že upomínané knihy máte mož-
nost vrátit bez poplatku za upomínku. 
Amnestie bude trvat celý týden, a proto 
neváhejte a využijte nabízené možnosti.
Dětem do 15 let nabízíme roční regis-
traci zdarma. Nabídka se týká malých 

čtenářů, kteří se zaregistrují poprvé. Po 
celý týden bude v knihovně probíhat 
bazar starých knih, z něhož si můžete 
odnést knihu zdarma. Nabídka knih je 
letos velmi bohatá.
Maminky s dětmi srdečně zveme na 
přednášku o atopickém ekzému ze-
jména u dětí, kterou vedou lékárnice, 
a proběhne pod záštitou České lékár-
nické komory. Přednáška se bude konat 
v dopoledních hodinách ve středu 11. 3. 
v 10.00 hod.
Milovníky dálek jistě osloví přednáška 

cestovatele Petra Nazarova o kultuře, 
historii a posvátných místech Váránasí 
a Himalájí ve středu 25. 3. v 18 hodin. 
Přednáška bude doplněna projekcí 
filmů a fotografií.
Během jarních prázdnin bude provoz 
knihovny neomezen a děti se mohou 
těšit na deskové hry, omalovánky, 
puzzle.
Bližší informace získáte na našem 
webu a FB.

M. Mikulcová

SENIOR TAxI – POZOR ZMěNA:
Službu senior taxi zajišťují:

Taxi Polanská   724 368 385
Taxi Polanský   739 123 465

Setkání recepčních 
a ubytovatelů 
z Luhačovic

V úterý 17. 3. a ve čtvrtek 26. 3. 
v 10.00 v hudebním salonku 

MěDK Elektra. 
Přijďte si s námi vyměnit 
informace o Luhačovicích. 

Přihlásit se můžete mailem nebo 
na tel.: 577 133 980.

MTIC centrum Luha info

FARNÍ BAZÁREK 
DěTSKÉHO OBLEČENÍ 

OBUVI A HRAČEK

Sobota 14. 3.  
14.00–17.00

Sál u kostela  
sv. Rodiny  

v Luhačovicích

Samoprodej, poplatek 30 Kč/stůl
Rezervace stolu tel.: 737 979 170, 

e-mail: sedlarova@atlas.cz

Zveme Vás na

7.FARNÍ BAZÁREK
( jaro – léto ) DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, OBUVI

A HRAČEK
14.3.2020 od 14.00 do 17.00 hod.

ve velkém sále u kostela Sv. Rodiny v Luhačovicích

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

nebo na emailu: sedlarovak@atlas.cz

Těšíme se na Vás! 
Přijďte prodávat i nakupovat!

Zveme Vás na

7.FARNÍ BAZÁREK
( jaro – léto ) DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, OBUVI

A HRAČEK
14.3.2020 od 14.00 do 17.00 hod.

ve velkém sále u kostela Sv. Rodiny v Luhačovicích

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

nebo na emailu: sedlarovak@atlas.cz

Těšíme se na Vás! 
Přijďte prodávat i nakupovat!
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HISTORIE

Luhačovice a Židé
V roce 2010 vycházely v Luhačo-
vických novinách v pěti pokračo-
váních texty připomínající osudy 
židovských obyvatel a návštěvníků 
Luhačovic. Po deseti letech se Muze-
um luhačovického Zálesí k tématu 
vrátilo a v rozšířené podobě, dopl-
něné o velké množství informací, 
dokumentů a fotografií, připravilo 
na stejné téma výstavu Luhačovice 
a Židé. K výstavě vyjde i katalog, 
jehož vydání podpořila společnost 
RUDOLF JELÍNEK. Zájemci o pu-
blikaci budou jistě potěšeni, že 
bude díky tomuto daru k dispozici 
zdarma v luhačovickém muzeu. 
Křest publikace Luhačovice a Židé 
se uskuteční ve čtvrtek 19. března. 
Při této příležitosti proběhnou také 
komentované prohlídky výstavy pro 
veřejnost. Po celou dobu výstavy na-
bízí muzeum tematické doprovodné 
programy pro školy, přednášky a be-
sedy s pamětníky, které přitahují 
velký zájem veřejnosti.  Na úspěšné 
přednášky Daniela Soukupa a Jiří-
ho Arje Klimeše ze Židovské obce 
Olomouc navazuje únorová před-
náška Miriam Mouryc z Izraele. Na 
závěr výstavy připravuje muzeum 
16. dubna besedu s pamětnicí Věrou 
Weberovou a také vytvoření symbo-
lického pamětního místa se jmény 
obětí holocaustu z Luhačovic. 

Luhačovický hrdina 
protinacistického odboje 
Bedřich Jelínek
Existence židovských obyvatel Lu-
hačovic je téměř zapomenuta stejně 
jako osudy jednotlivých osob a rodin. 
Přesto se obyvatelé židovského vyzná-
ní dlouhodobě podíleli na životě obce 
i na rozvoji lázní. Židé v Luhačovicích 
vedli obchody a hotely, zabývali se 
pohostinstvím, pálenictvím a řeznic-
tvím, působili jako lékaři, angažovali se 
v kulturních spolcích i v Sokole. Jejich 
děti zde navštěvovaly školu, synové bo-
jovali v první světové válce. Po připoje-
ní Čech a Moravy k třetí říši se někteří 
zapojili do protinacistického odboje 
a zaplatili za to životem. Celé rodiny 
byly vyvražděny nacisty. V nacistických 

vyhlazovacích táborech, pracovních tá-
borech a věznicích zahynulo 35 spoluo-
bčanů židovského původu narozených 
anebo žijících v Luhačovicích. Oběťmi 
holocaustu se stalo také 65 luhačovic-
kých Romů. 
K nejvýznamnějším podnikatelům 
v Luhačovicích patřily židovské rodiny 
Sonnenscheinových a Jelínkových. 
Zakladatelem luhačovické linie Jelínko-
vy rodiny byl Jakub Jelínek, který roku 
1856 založil v Luhačovicích pálenici. 
Jeho nejstarší syn Zikmund v mládí 
odešel do Vizovic, kde později založil 
vlastní podnik, jehož pokračovateli byli 
Zikmundovi synové Rudolf a Vladimír. 
Dalo by se tedy s trochou nadsázky říci, 
že světoznámá značka Rudolf Jelínek 
má svůj původ v Luhačovicích. Podobně 
jako Zikmund ve Vizovicích, vybudoval 
v Uherském Hradišti vlastní likérku 
Heřman Jelínek, další z Jakubových 
synů. Jméno zakladatele prosperujícího 
podniku dalo vzniknout značce „Jakuba 
Jelínka synové“,  kterou v Luhačovicích 
od roku 1897 společně provozovali Ja-
kubovi synové Maxmilián a Šalomoun. 
Starší Šalomoun Jelínek, zvaný Salo, vy-
studoval gymnázium v Uherském Hra-
dišti a oženil se Florou Berischovou, jež 
pocházela z Hustopečí. Měli čtyři děti, 
Ellu, Bedřicha, Markétu (Grétu) a Marii 
(Mizzi). Mladší dcery, Markéta a Marie, 
se provdaly a žily v Brně. Šalomoun na 
přelomu století vystavěl vilu Jelínek na 
hlavní ulici. Koncem 20. let odešel na 
odpočinek, zemřel v létě 1938 v kruhu 
rodiny a byl pohřben na uherskobrod-
ském židovském hřbitově. Pokračova-
telem rodinné hostinské, obchodnické 
a palírenské živnosti byl jeho jediný syn 
Bedřich, narozený v Luhačovicích dne 
12. března 1900. Učil se od útlého mládí 
v rodinném podniku u svého strýce 
Maxe a po jeho smrti 8. 5. 1928 požádal 
o převedení koncese. V roce 1930 mu 
bylo uděleno oprávnění k nálevu piva, 
vína a pálených lihových nápojů a pro-
vozování her v domovním čísle 119. Při 
nástupu do vedení podniku řešil Bed-
řich Jelínek nutnou rekonstrukci zasta-
ralého areálu palírny, ve kterém došlo 
k řadě úprav a modernizací. Na rozvoj 
rodinné firmy mu však byl vyměřen 
krátký čas pouhých deseti let, než na 

něj dolehlo zavedení norimberských zá-
konů a byl přinucen podnik pod cenou 
prodat, opustit domov a přestěhovat se 
se všemi příbuznými do uherskobrod-
ského ghetta.
Je málo známé, jak důležitou roli u nás 
sehrál za protektorátu židovský odboj. 
Hned od počátku protektorátu vznikaly 
na Uherskobrodsku převáděcí kanály 
pro uprchlíky přes moravsko-slovenské 
hranice. Při svém nuceném pobytu 
v ghettu v Uherském Brodě, kam byli 
luhačovičtí Židé přestěhováni v květnu 
1941, se Bedřich Jelínek zapojil do od-
boje a finančně jej podporoval. Bedři-
chova matka Flora a manželka Markéta 
(Gréta, nar. 1909) odjely z Uherského 
Brodu s desetiletou dceruškou Věrou 
(ročník 1933) a teprve tříletým Jiříkem 
(Jiří Petr se narodil 2. 5. 1940) s posled-
ním transportem Cp 721, vypraveným 
31. ledna 1943 do Terezína. Po necelém 
roce nuceného pobytu v terezínském 
táboře byli deportováni do Osvětimi. 
Byli zavražděni v plynové komoře v den 
svého příjezdu 15. prosince 1943. 
Dne 5. března 1942 proběhlo v Brodě 
rozsáhlé zatýkání a gestapo zadrželo 
14 židovských účastníků odboje, kteří 
finančně přispívali na převádění za 
hranice, včetně Bedřicha Jelínka. Byli 
mezi nimi dále Adolf Adler, Samuel 
Bachner, MUDr. Walter Berger, Edgar 
Brief, RNDr. Felix Brunn, Max Büchler, 
Ervin Löwy, Erich Mannheimer, Max 
Polák, Isidor Reich, Kurt Rosenfeld, Leo 
Smetana, JUDr. Leo Zukerman. Dva 
posledně jmenovaní byli také pevně 
spojeni s Luhačovicemi. Zatčení byli 
přes rok vězněni ve Vratislavi (Breslau) 
a poté odsouzeni k trestu smrti. Bed-
řich Jelínek byl popraven ve Vratislavi 
dne 27. května 1943. 

Blanka Petráková

Muzeum luhačovického Zálesí
Program na březen 2020

LUHAČOVICE A ŽIDÉ
Čtvrtek 19. 3. 2020 17.00 hodin 
Komentovaná prohlídka výstavy 
a představení publikace Luhačovi-
ce a Židé
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INFORMACE Z MĚSTA

UPOZORNĚNÍ-MÍSTNÍ 
POPLATKY V ROCE 2020
Městský úřad Luhačovice, odbor finanční, 
upozorňuje všechny plátce a poplatníky, 
že Zastupitelstvo města Luhačovice dne 
12. 12. 2019 vydalo 5 nových obecně závaz-
ných vyhlášek, které jsou platné od 1. 1. 2020. 
Úplné znění obecně závazných vyhlášek 
(dále jen „OZV“) je k dispozici na interne-
tových stránkách města Luhačovice www.
mesto.luhacovice.cz (dokumenty města/
obecně závazné vyhlášky).  

OZV č. 4/2019 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů
-  základní sazba poplatku pro poplatníka činí 
650 Kč/rok 

-  výčet osvobození a úlev je uveden v čl. 6 
této OZV

-  splatnost poplatku je nejpozději do 
31. 5. 2020.

OZV č. 5/2019 o místním poplatku ze psů
-  poplatek za psa platí držitel psa (držitelem 
je osoba, která je přihlášena nebo má sídlo 
na území Luhačovic; poplatníky jsou nově 
i cizinci)

-  základní sazba poplatku zůstává nezmě-
něna 1 000 Kč/rok za jednoho psa (za 
druhého a každého dalšího psa 1 400 Kč/
rok)

-  nově poplatek za psa, jehož držitelem je 
osoba, která dovrší v příslušném kalendář-
ním roce 65 let, činí 200 Kč (za druhého 
a každého dalšího psa tohoto držitele činí 
poplatek 300 Kč)

-  již se nepřihlíží, zda je držitel psa poživate-
lem starobního důchodu

-  výčet osvobození a úlev je uveden v čl. 6 
této OZV

-  splatnost poplatku je nejpozději do 
31. 3. 2020.

OZV č. 6/2019 o místním poplatku z po-
bytu
-  k 31. 12. 2019 byl zrušen poplatek z ubyto-
vací kapacity (platil ubytovatel za každé 
využité lůžko a den ve výši 6 Kč) a popla-
tek za lázeňský a rekreační pobyt (platila 
fyzická osoba ve výši 15 Kč za den pobytu). 
S účinností od 1. 1. 2020 je nový místní 
poplatek z pobytu

-  plátce je povinen přihlásit se k poplatku 
z pobytu zvlášť za každé ubytovací zařízení 
nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt, 
do 10 dnů od zahájení činnosti spočívající 
v poskytování úplatného pobytu

-  plátcem poplatku je poskytovatel úplatného 
pobytu. Plátce je povinen poplatek vybrat 
od poplatníka a odvést městu Luhačovice. 
Plátce poplatku je povinen vést evidenční 
knihu za každé ubytovací zařízení nebo 
místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evi-
denční knihy zapisuje plátce údaje týkající 
se fyzické osoby, které je poskytován úplat-
ný pobyt, a to v souladu s čl. 4 této OZV

-  poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, 
která ve městě není přihlášena (host, platí 
poplatek) a v obci pobývá za účelem krát-
kodobého pobytu za úplatu (krátkodobým 
pobytem se rozumí pobyt v délce nejvýše 
60 po sobě jdoucích kalendářních dnů)

-  sazba poplatku z pobytu činí 21 Kč za 
každý započatý den pobytu, s výjimkou 
dne jeho počátku

-  výčet osvobození je uveden v čl. 8 této OZV
-  splatnost poplatku: plátce poplatky vybra-
né od poplatníka odvede správci poplatku 

nejpozději do 15. dne následujícího 
měsíce, ve kterém poplatková povinnost 
vznikla (výpočet poplatku – počet započa-
tých dnů krát sazba poplatku). 

OZV č. 7/2019 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství
-  nově se poplatek za užívání veřejného 
prostranství neplatí z akcí pořádaných na 
veřejném prostranství, jejichž celý výtě-
žek je odveden na charitativní a veřejně 
prospěšné účely (poplatník prokáže odvod 
celého výtěžku na charitativní a veřejně 
prospěšné účely správci poplatku do 30 dnů 
od ukončení akce).

OZV č. 8/2019 o místním poplatku ze 
vstupného
-  nově se poplatek ze vstupného neplatí 
z akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na 
charitativní a veřejně prospěšné účely 
(poplatník prokáže odvod celého výtěžku 
na charitativní a veřejně prospěšné účely 
správci poplatku do 30 dnů od ukončení 
akce).

POPLATKY LZE UHRADIT 

platbou v hotovosti nebo platební 
kartou v pokladně MěÚ Luhačovice

Po, St: 7:30–12:00, 13:00–17:00

Út, Čt, Pá 7:30–12:00, 13:00–14:30

bezhotovostním převodem na ban-
kovní účet č. 1409197309/0800

variabilní symbol = číslo poplatníka 
z evidence MěÚ Luhačovice

Informace k platbám získáte na tel.: 
577 197 437 (e-mail: mikulcova@mesto.
luhacovice.cz) nebo na tel.: 577 197 436 
(e-mail: vebrova@mesto.luhacovice.cz)

Alena Ehrenbergerová

Miliony půjdou na 
chodníky, varovný systém 
i další infrastrukturu, 
hodně projektů se připraví
Opravy chodníků a rozvoj další infrastruk-
tury ze svého rozpočtu letos významným 
způsobem podpoří město Luhačovice.
„Jen na opravy chodníků a dalších komu-
nikací jsou v rozpočtu vyčleněny 2 milio-
ny Kč. Jednotlivé lokality se budou teprve 
upřesňovat, protože rekonstrukce syn-
chronizujeme s výměnou inženýrských 
sítí ve městě, hlavně půjde o domluvu 
s plynaři,“ informoval místostarosta Jiří 
Šůstek. 
Už teď je naopak jasné, že finanční prostřed-
ky se budou investovat do přípravy opravy 
ulice Hrazanská nebo přípravy budování 
ZTV v lokalitě Ludkovická. Chystá se kromě 

toho také rekonstrukce a vznik některých 
parkovišť. 
„Projektovou dokumentaci za cca 180 tisíc 
připravíme na úpravy parkoviště u lázeň-
ských garáží, kde místo původního nevyu-
žívaného prostoru pro autobusy vzniknou 
parkovací místa pro osobní auta.  Za cca 160 
tisíc dokončíme projektovou dokumentaci 
na plánovanou rekonstrukci rozsáhlého 
parkoviště u Alfa marketu. Nové parkoviště 
pro cca 32 vozů se chystá v ulici Družstevní 
v místě bývalé váhy, která bude odstraněna. 
Na projektovou dokumentaci této akce máme 
vyčleněno 73 000 Kč,“ upřesnil místostarosta.
Už letos se bude realizovat v místních 
částech instalace nových hlásičů varovného 
systému a digitální povodňové plány města 
a celého obvodu obce s rozšířenou působ-
ností. „Na tuto akci půjdou celkově přibližně 
4 miliony Kč. Ve financování nám pomůže 
dotace ve výši do 2,8 milionu, kterou se 

podařilo získat z Operačního programu 
Životní prostředí.“
Dokončena bude po dlouhém úsilí výměna 
lávky pro pěší za Alfa marketem. Původní 
musela být kvůli špatnému technickému 
stavu uzavřena už v roce 2017, následně byl 
opodál umístěn dočasný zapůjčený mostek 
a koncem roku 2018 ho nahradila nová láv-
ka. Ta se ale teprve nyní usadí natrvalo  do 
místa původního mostku. Vše je totiž po slo-
žitých přípravách nachystáno na přemístění 
plynového potrubí a elektrického vedení, 
které starý mostek nesl a které bude teď 
umístěno na novou lávku. Dokončení akce si 
vyžádá cca 900 tisíc Kč. 
V rámci rozpočtu TS Luhačovice bude 
pořízeno nové vozidlo na sběr komunálního 
odpadu, Celková vynaložená částka bude cca 
5 milionů Kč. V tomto roce bude zaplacena 
polovina. 

Nikola Synek
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ROZHOVOR

Nový velitel MP Luhačovice: „V lázeňském městě 

strážníci mnohdy slouží i jako živé informační centrum.“

Luhačovické zastupitelstvo pověřilo 
vedením Městské policie Luhačovice 
od 21. února Mgr. Michala Zámeč-
níka. Ten tak ve funkci vystřídal 
dosavadního dlouholetého velitele 
zdejší MP Vlastimila Červenku, 
který odchází do penze.  Přestože 
šestatřicetiletý nový velitel rozšířil 
řady strážníků luhačovické městské 
policie až v letošním roce, s tímto 
typem práce má bohaté zkušenos-
ti. Ovšem z jiných míst, kde u MP 
sloužil předtím. Jak dlouho a kde 
jste působil?
U MP pracuji už třináct let, nejprve 
jsem byl 8 let v pracovním poměru 
u města Kunovice a poté pět let u města 
Uherský Brod.

Co Vás k tomuto druhu práce při-
vedlo? 
 Rozhodl jsem se pro ni poté, co jsem 
v roce 2006 po třech letech ukon-
čil podnikání ve službách pro lesní 
hospodářství a zareagoval na inzerát 
o výběrovém o řízení na pozici strážník. 
Ten tehdy zveřejnily Kunovice v regi-
onálním deníku. V té době byl o tuto 
práci z řad veřejnosti velký zájem. Z 15 
přihlášených uchazečů jsme po třech 
kolech výběrového řízení byli vybráni 
jen dva. 

Byla taková práce třeba i splněným 
dětským snem?
Ano, pokud se v myšlenkách vrátím 
do dětských let, měl jsem i období, kdy 
jsem chtěl být policistou.

Proč jste se rozhodl ucházet o místo 
velitele MP Luhačovice? 
Pracovní místo velitele považuji za 
přirozený posun a uplatnění svých do-
posud nabytých znalostí a dovedností. 

Zareagoval jsem na výzvu, která byla 
zveřejněna na webu města. Nikoho 
z úřadu ani z místní MP nebo přihláše-
ných konkurentů jsem v té době neznal. 
Žiji ve Strání. 

Lze srovnat práci pro MP třeba v Uh. 
Brodě a v Luhačovicích?
Bez ohledu na to, ve kterém městě jsem 
pracoval, jde o práci náročnou a odpo-
vědnou. Uherský Brod má vzhledem ke 
své velikosti ale jiná specifika práce, než 
mají Luhačovice.  V Brodě práci strážní-
ka hodně ovlivňují sociálně patologické 
jevy, jakými jsou bezdomovectví, alko-
holismus, drogová závislost, výtržnictví. 
S osobami užívajícími těchto nevýhod 
života jsem se potkával pravidelně. Pro 
ty, co si nechali říct a chtěli žít běžným 
životem, tam má město a příspěvkové 
organizace nastavený sociální program, 
který nabízí řešení. Pro ty, co si říct 
nedali a porušovali zákonné normy 
stále, mnohdy cesty nebylo a stávali 
se objekty naší práce. Řešení pak bylo 
různé podle situace, mnohdy postačilo 
vykázání z místa nebo předání osoby 
pohřešované nebo v pátrání Policii ČR, 
v ojedinělých případech se realizoval 
převoz do Protialkoholní záchytné sta-
nice v Kroměříži.

To v našem lázeňském městě je to 
naštěstí dost jiné, že?
Město Luhačovice má jiné specifikum, 
tím myslím lázeňství a služby s nim 
spojené. Statut největšího lázeňského 
města na Moravě přivádí ročně tisíce 
návštěvníků do města. Potkávají stráž-
níky v ulicích a ti jim mnohdy slouží 
jako živé informační centrum. V této 
době je zatím ve městě turistický ruch 
minimální. S přítomností prvních slu-
nečních paprsků se ruch po zimě začne 
každým dnem zvyšovat a tím pádem, 
mimo námi vykonávanou standardní 
činnost, se začne zvyšovat poptávka po 
službách městské policie v ulicích města 
z řad návštěvníků. 

I pro Vás je ale město nové...
Zaměstnancem Městské policie Lu-
hačovice jsem od začátku roku, tedy 
necelé dva měsíce. Za tu dobu jsem 
chtěl poznat co nejvíce místních zále-
žitostí veřejného pořádku. Denně jsem 

v ulicích města a rozšiřuji si místní 
znalost. Komunikuji s občany, vedením 
města a kolegy. Oslovují mě návštěvníci 
města nebo turisté, chtějí nasměrovat 
na cíl nebo poradit.  Zajímám se o jejich 
žádosti a postřehy směřující k naší 
činnosti.

Mnozí vnímají, že pomáháte lidem, 
dohlížíte na veřejný pořádek, hlídáte 
třeba bezpečnost dětí, když jdou do 
školy. Jiní ale vnímají hlavně to, že 
řidičům dáváte pokuty za špatné 
parkování. Musíte se tedy vyrovná-
vat i s řadou negativních reakcí, že?
 Výkon práce městského policisty je fy-
zicky, psychicky a morálně náročný. Dů-
ležitým faktorem je, aby naši osobnost 
pomalu nesemlela negativní reakce ve-
řejnosti. Snažit se nevnímat zlobu lidí, 
ale soustředit se na ty dobré, pozitivní 
věci, které by ty nepříjemné měly v naší 
mysli vyvážit. Proto vstřícný, rozumný 
a spravedlivý přístup z naší strany by 
měl být tomu základem.

Co považujete za svůj hlavní úkol 
v čele MP Luhačovice, kam byste její 
fungování chtěl posunout v nejbliž-
ších letech?
Mám zpracovanou koncepci naší práce 
od řízení až po přímý výkon služby 
na ulici, zatím je to celá řada návrhů 
a řešení, kam by měla směřovat. Nejdřív 
však musím poznat do detailů potřeby 
zřizovatele, občanů a samotné Měst-
ské policie Luhačovice. Nezapomínám 
při práci ani na ty nejmenší, již máme 
domluvené v rámci prevence krimina-
lity přednášky v místní družině a po 
dohodě s panem Leblochem i v ZŠ. 

Chtěl byste občanům ve Vašem no-
vém působišti ještě něco sdělit?
Rád bych chtěl touto cestou jménem 
celého kolektivu městské policie veřejně 
poděkovat mému předchůdci a první-
mu veliteli MP Luhačovice Bc. Vlasti-
milu Červenkovi za příkladnou práci 
věnovanou občanům a strážníkům 
po celá ta dlouhá léta praxe v oblasti 
veřejného pořádku. Přejeme mu mnoho 
dalších výher v kuželkách a úspěchu 
v dalším životě. 

Nikola Synek
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ANKETA

Anketa
Město Luhačovice se snaží podpo-
rovat své občany a dávat výhody 
všem, kdo mají ve městě trvalý 
pobyt. Například jde o Senior taxi 
pro nejstarší generaci, podporu 
dětí formou darů při narození, 
vítání občánků nebo „pastelkov-
ného“ pro prvňáčky. Zdarma mají 
občané města možnost využít 
sběrného dvora. V ulicích se za-
vádí modré parkovací zóny urče-
né rezidentům. Uvažuje se také 

o dalších možnostech podpory 
pro místní, jako zavedení benefit-
ní karty ve spolupráci s místní-
mi podnikateli, což by umožnilo 
Luhačovjanům zvýhodněný nákup 
zboží a služeb. Kromě toho město 
trvale investuje do rozvoje in-
frastruktury, do kultury, sportu, 
zlepšování sociálních služeb. Jak 
se na tyto výhody a jejich možné 
rozšíření dívají lidé? Co by si ještě 
přáli, aby město nabídlo?

Město modernizuje 
své školství, chystá se 
stěhování žáků ZŠ, ale 
i ZUŠ a DDM

V souvislosti s restitucí zámku čekají 
Luhačovice velké investice do školství 
a přesuny některých organizací. Město 
chce však zároveň výrazně investovat do 
toho, aby bylo školství moderní a splňo-
valo současné trendy. Situace ve škol-
ské oblasti je v lázeňském městě kvůli 
stěhování organizací ze zámku složitá, ale 
město ji řeší.  
Objem investic do školství přesahující 10 
milionů popsal starosta Marian Ležák: 
„Protože se ZUŠ zřizovaná krajem přesune 

v budoucnu do sokolovny, na její opravu 
se letos zpracuje projektová dokumenta-
ce. Následně ve spolupráci se Zlínským 
krajem bude řešena celková rekonstrukce 
budovy. Dům dětí a mládeže Luhačovice 
se přestěhuje ze zámku do bývalých jeslí 
v lednu 2021. S tím je spojena i plánovaná 
úprava této nemovitosti. První a druhé 
třídy ZŠ se odtud naopak ve stejné době 
přesunou do hlavní budovy ZŠ. Město 
proto musí opět investovat. Hlavní budo-
vu musíme jednak staticky zajistit a také 
ji adaptovat pro první stupeň, celkově 
odhadem za 6,5 milionu. V souvislosti 
s kompletním přesunem prvního stupně 
do hlavní budovy dovybavíme i školní 
kuchyni za 850 000 Kč.“
Luhačovice ale chtějí daleko více, než jen 

vyřešit nutné stěhování. „Naším cílem 
je zároveň i moderní forma vzdělávání, 
a proto zavádíme v ZŠ plnou digitaliza-
ci. Za 1,1 milionu se technikou dovybaví 
všechny školní učebny. Pořídí se nové 
počítače, dataprojektory, dokoupí licence 
na software a tím zavede plná elektroni-
zace výuky. V souvislosti s novými trendy 
bude školní prostředí nově doplněno 
o výukovou přírodní zahradu za 380 tisíc 
Kč,“ nastínil starosta. 
„Věřím, že se bude dařit všechny organi-
zace zabývající se výchovou mládeže ve 
městě postupně úspěšně rozvíjet a brzy 
se zcela stabilizuje jejich zázemí,“ uzavřel 
starosta.

Nikola Synek

Karel Dostálek, Luhačovice
Největší problém je 
doprava a parkování. 
Modré zóny jsou dob-
rá cesta, i když dnes 
mají lidé v rodině 
i více aut a parkování 

v ulici je kolikrát dost ovlivněno 
sousedskými vztahy. Vyžití je tu 
dobré. Staráme se o maminku, takže 
oceňuji Senior taxi, jsem rád, že tu 
máme taky Charitu. Určitě je do 
budoucna potřeba další podpora 
sociálních služeb, protože obyvatel-
stvo stárne. 

Jiřina Krajíčková, Luhačovice
Jsme tu spokojení, 
celkem je tu všechno, 
žije se tu dobře. Kdyby 
ale vznikla nějaká ta 
karta benefitů, určitě 
by se mi to líbilo. Co 

by se mohlo vylepšit, je, aby tu bě-
hem adventu a Vánoc byl celou dobu 
nějaký stánek, kde by si člověk mohl 
dát punč a tak. Jsou tu sice vánoční 
trhy, ale tam je to jenom den, dva. 
Jinde to ve městech mívají. 

Nikola Synek

Vlastimil Slezák, Králův Dvůr
To je hezké, že město 
dává třeba peníze dě-
tem. Já tady byl před 
45 lety, to mi bylo 25 
let. Teď je mi sedmde-
sát a musím říct, že se 

tu všecko hrozně změnilo k lepšímu. 
Jen kdyby tu tolik nejezdily ty auta…

Naďa Heinrichová, Ludkovice
Určitě je správně, že 
to město dělá, určitě 
by se mělo starat o své 
občany, aby se jim tady 
líbilo. 
Já tu bydlím za kopcem 

a u nás Senior taxi není, sběrný dvůr 
nebo dary miminkům tam máme taky. 

Barbora Kokešová, Luhačovice
Myslím, že je rozhod-
ně dobře, že se takové 
věci pro občany dělají. 
Jako perfektní vidím, 
že tu město udělalo 
skatepark. Pro mladé 

bych ráda, aby tu fungoval nějaký 
klub, kam by mohli zajít. 

Zdeněk Linhart, Luhačovice
S tím určitě souhla-
sím, Senior taxi se mě 
za chvilku bude týkat. 
Jinak bych chtěl, aby 
město investovalo ješ-
tě víc do sportu. Třeba 

skatepark je ale jen pro malý okruh 
lidí, dobré je, že zpřístupnili školní 
hřiště. Ale těch míst by to chtělo ještě 
víc. Taky by bylo skvělé, pokud by se 
tu zasněžovala sjezdovka. 

Marcel Kubík, Luhačovice
Benefity vítám, ale 
takováto podpora je 
skoro všude. Město by 
hlavně mělo začít dělat 
něco s problémem, že 
lidi tu mají byty jen na 

pronájmy a dělá se z toho pak město 
duchů. Já bych spíš zkusil znevýhod-
nit ty, co nejsou místní, například dát 
vyšší daň z nemovitosti, ale to by se 
muselo zjistit na vládě, co se s tím dá 
dělat. Pro mladé se stává bydlení čím 
dál nedostupnější, tak v tomto směru 
to nevidím dobře do budoucna. 
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ZVAŽUJETE PRODEJ NEMOVITOSTI?
Pomůžeme Vám zajistit vše potřebné:
ZVAŽUJETE PRODEJ NEMOVITOSTI?
Pomůžeme Vám zajistit vše potřebné:

Realitní kancelář pro Luhačovice tel.: 605 981 494

Mgr. Miroslav Zvonek
miroslav@zvonek.cz

Chcete prodat nemovitost a nevíte jakou má hodnotu?

Vypracujeme Vám odhad reálné tržní
hodnoty Vaší nemovitosti ZDARMA!

realitní kancelář
s tradicí od roku 1992

• prodej a pronájem bytů, domů, chat, pozemků
• řešení složitých případů (dluhy, exekuce)
• zajistíme znalecké posudky, PENB

Luhačovice | www.HotelAlexandria.cz 

Alexandria**** Spa & Wellness hotelu
Lobby bar

na mlýnku Brazílie / Indie
unikátní espresso směs pro hotel Alexandria

známe původ kávy i farmáře
NÁŠ TIP: Flat White Coff ee

Hledáme paní na úklid 2 apartmánů v centru Luhačovic. 

Tel. 724 023 290


