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Cestující v Luhačovicích mají 
nový dopravní terminál

Občané i návštěvníci Luhačovic od října 
využívají moderní dopravní terminál. 
V prvních říjnových dnech se ještě 
doplňovala část mobiliáře a dokon-
čovaly se parkové úpravy. Kompletní 
rekonstrukce autobusového nádraží 
byla největší letošní investicí města 
a přináší cestujícím lepší komfort při 
přestupu mezi různými druhy dopravy 
i větší bezpečnost a moderní řešení 
celého prostoru.
 „Kromě kompletní rekonstrukce ná-
stupišť, povrchů silnice a souvisejících 
ploch byla u nádraží vybudována zcela 
nová okružní křižovatka, která nahradi-
la původní křižovatku a točnu pro au-
tobusy. V prostoru okružní křižovatky 
vznikla i nová parkovací místa pro stá-
ní do 5 minut, která jsou určena hlavně 
pro snadné vysedání dětí, které rodiče 

přivážejí ráno auty do nedaleké školy. 
Další parkovací místa pro krátkodobé 
stání jsou i vedle budovy vlakového ná-
draží,“ uvedl místostarosta Jiří Šůstek, 
který má v gesci investice města. 
Celkově prostor dopravního terminálu 
nabízí řadu moderních řešení. „Auto-
busovým nádražím prochází bezbari-
érové komunikace pro pěší, nové jsou 
přechody pro chodce i veřejné osvětlení. 
Osvětlené jsou na rozdíl od původních 
zastávek nové prostorné prosklené 
přístřešky pro cestující. Nechybí v nich 
možnost prezentace města nebo dalších 
subjektů v tzv. citylightech. Moderní 
přístřešky jsou navíc realizovány jako 
tzv. zelené zastávky, protože jejich 
střechy jsou osázeny zelení. V křižo-
vatce u nového terminálu přibyla také 
nová zábradlí, která zamezují vstupu 

do vozovky mimo přechod. Na nádraží 
nechybí samozřejmě ani elektronická 
tabule s příjezdy a odjezdy spojů nebo 
moderní stojany pro kola,“ doplnil 
Šůstek. 
Rekonstrukce autobusového nádraží 
probíhala od května a zhotovitelem 
byla firma COLAS CZ, a. s. 
„Rozsah rekonstrukce a zároveň poměr-
ně stísněné podmínky na staveništi si 
vyžádaly i úplnou uzavírku autobuso-
vého nádraží a okolí. Po dobu stavby 
autobusy zastavovaly u dočasných 
nástupišť, vytvořených za budovou 
sousedícího vlakového nádraží. Stavba 
byla rozdělena do 3 etap v závislosti na 
tom, jak moc byl omezen průjezd kolem 
nádraží. Náklady stavby dosáhly 18,2 
milionů Kč. Projekt ‚Terminál Luhačovi-
ce‘ je spolufinancován Evropskou unií 
z prostředků Evropského fondu pro 
regionální rozvoj v rámci Integrované-
ho regionálního operačního programu. 
Městu se na nový terminál podařila 
získat dotace z Integrovaného regionál-
ního operačního programu ve výši cca 
7 milionů Kč,“ sdělila vedoucí odboru 
správy majetku Magdalena Blahová.
To, že se městu podařilo vybudovat 
moderní terminál, je i dobrou vizitkou 
Luhačovic pro návštěvníky. Prostorem 
autobusového nádraží sem totiž každo-
ročně míří tisíce turistů a lázeňských 
hostů. Jak nastínil starosta Marian 
Ležák, rekonstrukce byla ale velmi dů-
ležitá právě i pro místní občany stejně 
jako pro ty, kdo do Luhačovic denně do-
jíždějí do školy nebo za prací. „Za hlavní 
považuji, že se díky opravě nádraží vý-
znamně zvýšila bezpečnost cestujících 
i všech, kdo kolem nádraží prochází. 
Jsem rád, že příjemné prostředí nového 
terminálu navíc přináší do našeho 
města další ekologické prvky,“ doplnil 
starosta Ležák. 
Město původně v půli října plánovalo 
i slavnostní symbolické otevření termi-
nálu, ale kvůli současným opatřením 
od akce muselo ustoupit. 

Nikola Synek
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Městská policie 
Luhačovice má nový 
elektroskútr

Strážníkům Městské policie Luhačovice 
byl předán na konci září do užívání 
první elektroskútr. Díky nové mobi-
litě budou moci provádět kontrolní 
a hlídkovou činnost častěji na mnohem 
větším území. Tento projekt je spolufi-
nancován Státním fondem životního 
prostředí České republiky na základě 
rozhodnutí ministra životního pro-
středí. Dotace je zaměřena na podpo-
ru alternativních způsobů dopravy. 

Nákup elektroskútru vyšel město na 
92 000 Kč, přitom 20 000 Kč bude 
hrazeno z dotace. Tento nový dopravní 
prostředek pro Městskou policii Luha-
čovice zůstal prakticky ve standardním 
provedení, doplnilo se pouze speciální 
označení. V ulicích města lidé nové 
vozidlo začnou potkávat, jen co bude 
zaregistrováno a formálně uvedeno do 
provozu. 
„Je potěšující, že můžeme v Luha-
čovicích užívat dopravní prostředek 
s alternativním pohonem, který nám 
v souladu s moderním ekologickým 
přístupem pomáhá zvyšovat efektivitu 
práce v ulicích. Hlídky mohou snadno 
manévrovat v užších místech i v hus-
tém provozu, v kombinaci s pěší 
hlídkou stihnou provést kontrolu roz-
sáhlých území a ještě přitom ušetří na 
provozních nákladech. Tichou a poho-
tovou jízdou se neznečišťuje ovzduší 
a nevytváří se emise oxidu uhličitého. 
Strážníci mají na skútru navíc lepší 
kontakt se svým okolím a jsou blíže 

občanům, což vnímáme jako jednu 
z mnoha dalších přidaných hodnot 
k naší preventivní činnosti na místní 
úrovni,“ uvedl velitel Městské policie 
Luhačovice Michal Zámečník. 
„Pořízení elektroskútru pro strážníky 
MP je jen jedním z příkladů, jak se v Lu-
hačovicích snažíme prosazovat ekologii. 
A to nejen na poli údržby města, ale 
právě i v dalších oblastech,“ pozname-
nal starosta Marian Ležák. 
Dalších příkladů ekologického přístu-
pu Luhačovic je celá řada. Pro místní 
Technické služby byl nedávno pořízen 
nákladní elektromobil, plevel z chodní-
ků se v Luhačovicích začal odstraňovat 
bez chemie, na právě dokončeném 
dopravním terminálu jsou umístěny 
i zastávky se „zelenou střechou“, osáze-
nou rostlinami. 
„Vizi odpovědného soužití našeho měs-
ta s přírodou chceme dalšími kroky na-
plňovat i v budoucnu,“ uzavřel starosta.

Nikola Synek

Výsledky voleb do 
Zastupitelstva Zlínského 
kraje a jak lidé volili 
v Luhačovicích

Také v Luhačovicích lidé 2. a 3. října 
hlasovali v krajských volbách. Volby do 
45členného Zastupitelstva Zlínského 
kraje se setkaly celkově v regionu s vo-
lební účastí 41,19 %. V novém krajském 
zastupitelstvu bude působit 8 uskupení, 
kterým se podařilo překročit v zisku 
hlasů nutnou pětiprocentní hranici. 
Strany, které usednou v krajském za-
stupitelstvu: ANO 2011 (19,08 %, 9 man-
dátů), KDU-ČSL (18,62 %, 9 mandátů), 
Česká pirátská strana (13,26 %, 6 mandá-
tů),  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (12,69 %, 
6 mandátů), Občanská demokratická 
strana (10,04 %, 5 mandátů), Česká 
strana sociálně demokratická (8,45 %, 
4 mandáty), Svoboda a přímá demokra-
cie (SPD) (6,04 %, 3 mandáty), TRIKO-
LORA – SOUKROMNÍCI – NEZÁVISLÍ 
(5,99 %, 3 mandáty).
 Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 
se v Luhačovicích setkaly s podobnou 
volební účastí jako v celokrajském 
měřítku, byla ještě o malinko vyšší. 
V Luhačovicích a jejich místních částech 
celkově volilo 41,26 % oprávněných voli-
čů. Celkově bylo v Luhačovicích zapsáno 
v seznamu 4 222 voličů, platných hlasů 

bylo odevzdáno 1 727. Také zde lidé dali 
nejvíce hlasů ANO 2011 (20,20 %), těsně 
druhá byla KDU-ČSL (17,95 %), na třetím 
místě už se úspěšnost stran v porovnání 
s celokrajskými výsledky liší. Starosto-
vé a nezávislí (14,07 %), Česká pirátská 
strana (12,10 %), ODS (11,52 %), SPD 
(7,35 %), TRIKOLORA – SOUKROMNÍCI – 
NEZÁVISLÍ (7,18 %). Stran, které v tomto 
případě přesáhly pětiprocentní hranici 
podpory v Luhačovicích,  však není 8, 
ale o jednu méně. Zatímco celokrajsky se 
totiž podařilo i pro další období udržet 
v zastupitelstvu ČSSD, v Luhačovicích 
podpora této strany nedosáhla pěti-
procentní hranice. Pokud by tedy bylo 
rozhodnutí jen na Luhačovjanech, do 
zastupitelstva by se tato strana nedo-
stala. Celokrajsky ani v Luhačovicích 
nedosáhli u voličů nutné pětiprocentní 
podpory ani komunisté, kteří v před-
chozích letech vždy nějaký mandát 
v krajském zastupitelstvu měli. Další 
informace k průběhu voleb v Luhačovi-
cích přidává vedoucí správního odboru 
luhačovické radnice Jana Homolková. 
„Celkem 12 osob s trvalým pobytem 

v Luhačovicích využilo možnost volit 
v rámci Zlínského kraje na voličský 
průkaz. 17 osob se naopak dostavilo do 
volební místnosti v našem městě s vy-
staveným  voličským průkazem a bylo 
jim umožněno hlasování. Průběh voleb 
byl klidný, komise již tradičně navštívila 
s přenosnou volební schránkou Domov 
pro seniory v Luhačovicích a několik 
místních obyvatel, kterým zdravotní 
stav neumožňoval dostavit se do volební 
místnosti,“ nastínila Homolková. Jak do-
dala, v Luhačovicích byl v průběhu voleb 
vystaven na počkání také 1 občanský 
průkaz s měsíční platností, aby občan 
mohl u voleb prokázat svou totožnost. 
„Výsledky hlasování ve všech luhačovic-
kých okrscích byly známy v sobotu do 
17 hodin, tedy cca 3 hodiny po uzavře-
ní volebních místností,“ přidala další 
podrobnosti Homolková. I přes zvýšená 
hygienická opatření při těchto volbách 
nebyl zaznamenán žádný problém. 
„Lidé využívali přichystanou dezinfekci, 
dodržovali předepsané rozestupy a měli 
roušku. Za tento přístup jim velmi děku-
jeme. Chtěla bych touto cestou podě-
kovat také všem 38 členům okrskových 
volebních komisí, kteří usedli v pátek 
a v sobotu do volebních místností. Dě-
kuji jim za perfektně odvedenou práci,“ 
uzavřela Homolková.

Nikola Synek



4 Luhačovické noviny

ZPRÁVY Z MĚSTA

Vyjádření vedení města k žalobě 
týkající se stavu zámku

Vedení města vnímá velký zájem ob-
čanů, kteří v současnosti zazname-
návají různé a mnohdy nedostatečné 
informace  prostřednictvím medií 
vztahující se k navrácení luhačovic-
kého zámku původním majitelům. 
Víme, že pro nás, Luhačovjany, je 
situace velmi citlivá, protože řada 
z nás zámkem prošla a zná jej. 
Zámek město vrátilo původním ma-
jitelům, kteří se rozhodli na městě 
vymáhat soudní cestou mnohamilio-
novou částku za údajné škody, které 
měly být způsobeny tím, že se město 
o objekt řádně nestaralo. Vážíme si 
toho, že drtivá většina občanů s tím-
to požadavkem zásadně nesouhlasí 
a vyjádřili podporu městu. Samo-
zřejmě respektujeme i jedince, kteří 
mají odlišný názor, a rádi bychom 
jim i všem ostatním přiblížili všech-
ny dostupné informace. 

Město po léta zodpovědně spravovalo 
také řadu nemovitostí, které spadaly do 
procesu restitucí. Šlo o zámek a další 
majetky patřící původně rodu Serényiů. 
V roce 2017 dospěly restituce týkající se 
tohoto majetku po řadě let do rozhod-
nutí příslušnými orgány o vydání zám-
ku Isabele Thienen, žadatelce o navráce-
ní, patřící k potomkům rodu Serényiů. 
Město respektovalo rozhodnutí a bylo 
připraveno k vydání majetku, které 
i proběhlo. Od začátku chtělo město na-
stavit dobré vztahy s rodinou Thienen 
(resp. Thienen-Adlerflycht) a navázat tak 
úspěšnou spolupráci s novými vlastníky 

zámku. Luhačovice byly připraveny 
vydat restituentům majetek co nejdří-
ve. Jednalo se nejen o zámek, ale také 
o pozemky a lesy. Ať už předešlé vedení 
města, nebo to současné mělo snahu 
o dobrou spolupráci, o nastolení přátel-
ské atmosféry a nerozporovalo nároky 
na navrácení majetku.  Se zástupci ro-
diny Thienen proběhlo několik schůzek 
nejen na radnici, ale i na jiných místech, 
město opakovaně deklarovalo snahu 
o vstřícnou dohodu ve všech bodech. 
Svou vstřícnost vyjadřovalo město také 
tím, že se o majetek, který si restituenti 
ještě nepřevzali, dále staralo bez nároku 
na úhradu většiny provozních nákladů, 
v případě zámku z důvodu nezájmu 
o převzetí až do prosince roku 2019. Zde 
je potřeba zdůraznit, že město společně 
s nemovitostí předalo i všechny potřeb-
né zprávy o provedených revizích. 

Specifikum luhačovického zámku
Luhačovický zámek je historický objekt, 
který v porovnání s jinými nemovi-
tostmi vydávanými potomkům původ-
ních majitelů v různých restitučních 
případech byl celou dobu využívaný. 
Právě tím, že zde fungovaly dvě školské 
organizace, DDM Luhačovice a ZUŠ 
Luhačovice, byla nemovitost udržována 
v dobrém stavu, a to z veřejných pro-
středků. Město do oprav tohoto objektu 
i nad rámec běžné údržby v minulosti 
investovalo nemalé finanční částky, 
takže v roce 2017 rodina Thienen obdr-
žela objekt plně funkční, o čemž svědčí 
mimo jiné i to, že od počátku byla ze 

strany vlastníka vedena především 
jednání týkající se pokračování nájmů 
v objektu.    

Řešení situace DDM a ZUŠ
Město akceptovalo požadavky vlastníků 
na zaplacení tržního nájmu za DDM 
v prostorách zámku, což bylo podmín-
kou, a to i zpětně za 2,5 roku od data 
vydání rozhodnutí o restituci. Roční 
nájemné bylo odsouhlaseno ve výši 
443 435 Kč, tedy celková částka k úhradě 
do 31. 12. 2020 činí 1 633 668 Kč. Z dlou-
hodobého hlediska nebylo ovšem mož-
né pro DDM setrvat v zámku s ohledem 
na vysoké finanční požadavky rodiny 
Thienen. Proto se přesouvá DDM do 
budovy, která je v majetku města. Děti 
z DDM Luhačovice se přesunou od 
ledna do budovy bývalých jeslí, kde 
jsou nyní děti prvních a druhých tříd 
základní školy. Děti z těchto tříd budou 
zase přesunuty do hlavní budovy ZŠ 
Luhačovice, kde musíme zrušit některé 
odborné učebny. 
Paralelně kromě města jednal s nový-
mi vlastníky zámku i Zlínský kraj. Šlo 
o další setrvání ZUŠ Luhačovice, kterou 
kraj zřizuje. Nedohodli se na platbě 
požadovaného vysokého nájmu s ohle-
dem na možnosti nakládání s veřejnými 
prostředky, proto došlo k náhlé výpově-
di ZUŠ ze strany vlastníků zámku a nu-
cenému vystěhování organizace během 
3 měsíců. Hrozil tak zánik nebo zásadní 
omezení luhačovické ZUŠky. Město ope-
rativně reagovalo nabídkou náhradních 
prostor pro ZUŠ za symbolické nájemné 
100 Kč ročně v budově č. p. 137, kde dříve 
působil finanční úřad. Zachovat luha-
čovickým dětem i dětem z blízkých obcí 
možnost navštěvovat ZUŠ považujeme 
za zásadní a ve spolupráci s krajem se 
nám podařilo najít provizorní řešení 
na další fungování školy. Nyní město 
převzalo budovu sokolovny, kde se ve 
spolupráci se Zlínským krajem bude 
město snažit vytvořit nové odpovídající 
zázemí. 

Hrozba žalobou po téměř třech 
letech vlastnictví zámku
I přesto, že bylo město vstřícné a za 
DDM v zámku odsouhlasilo i uhradilo 
tržní nájemné, objevila se neočekávaná, 
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až absurdní předžalobní výzva ze 
strany nových vlastníků zámku. Jde 
o výzvu k náhradě domnělé škody, 
kterou prý město mělo způsobit tím, 
že se údajně v uplynulých letech ne-
dostatečně staralo o budovu zámku. 
Výzva neobsahovala žádnou konkrétní 
finanční částku, pouze výzvu k jednání 
o náhradě škody. Podklady k této výzvě 
byly vypracovány podle stavu objektu 
zámku v roce 2020, tedy až téměř 3 roky 
poté, co si vlastníci měli na základě 
rozhodnutí o vydání zámek převzít. 
Součástí výzvy je řada tendenčních 
prohlášení a tvrzení vlastníka, která 
se týkají budovy zámku i jeho údržby 
v minulosti. 

Místo odpovědi žaloba
Na výzvu bylo reagováno se snahou 
dále komunikovat a s očekáváním 
aodpovědi. Konkrétní reakci jsme ale 
nedostali, naopak přišel další šok, kdy 
jsme se až z médií v září tohoto roku 
dozvěděli, že je na město v souvislosti 
se zámkem podána majiteli žaloba 
s požadavkem úhrady částky přesa-
hující 10 milionů Kč. Tuto informaci 
jsme si museli ověřit až u soudu 
a skutečně místo námi očekávané 
odpovědi byla rodinou Thienen už 
v měsíci květnu podána proti městu 
Luhačovice žaloba s požadavkem na 
úhradu částky 11 378 596 Kč. 

Jak je to aktuálně se žalobou na 
město  
Žaloba je podána, ale zatím nám nebyla 
doručena ze soudu. Aktuálně podrob-
ně přezkoumáváme vyžádané detaily 
podané žaloby, do které jsme mohli 
jako účastník řízení nahlédnout. Žalobu 
považujeme za zcela neoprávněnou 
a vykonstruovanou. I přes tyto naprosto 
nečekané kroky je město ochotno dál 
komunikovat ohledně dalších záležitostí 
a pokračovat ve své snaze o spolupráci. 
Jiný požadavek rodiny Thienen je na 
zaplacení nájmu 475 800 Kč/rok za po-
zemky, na kterých mají naše TS skleníky 
a budovy zahradnictví (včetně nájmu 
zpětně za tři roky). Pozemkový fond roz-
hodl při restitucích tak, že byly rodině 
Thienen vydány i zastavěné pozemky, 
například ten, na němž se nachází skle-
níky zahradnictví TS Luhačovice. Musí 
být tedy připraven nezávislý posudek na 
skutečnou výši nájmu, která odpovídá 
hodnotě pronájmu zmíněných pozemků. 
Z důvodu zachování zahradnictví TS 
Luhačovice jednáme s vlastníky pozem-
ků o vzájemné směně užívání pozemků, 
kdy by město užívalo pozemky pod za-
hradnictvím TS a rodina Thienen by pro 
svou činnost využívala areál bývalého 
sběrného dvora. 

Město zachovává otevřený postoj
I přes tyto skutečnosti stále vní-
máme, že je dohoda a spolupráce 

nejlepším řešením, pokud je to dohoda 
oboustranně vyrovnaná a spravedlivá. 
I z těchto důvodů město v minulosti 
přistoupilo k finanční náhradě za již 
prodaný pozemek pod Penny marke-
tem ve výši 4 825 000 Kč a snaží se řešit 
aktivně otázku pronájmu pozemků pod 
zahradnictvím TS Luhačovice. Prostřed-
nictvím TS bylo postaráno také o jiné 
pozemky restituentů, i když to nebylo 
už povinností města. Je pro nás proto 
velkým zklamáním a nemilým překva-
pením předžalobní výzva i následná 
žaloba. 

Žaloba ohrožuje finanční stabilitu 
města
V současné situaci, kdy ekonomika 
zažívá krizi a Luhačovice finančně fun-
gují na hraně svých možností, může, 
dle našeho názoru, tento neoprávněný 
požadavek město vážně ekonomicky 
ohrozit. S potěšením vnímáme zájem 
a podporu veřejnosti, děkujeme za 
Vaši účast i za to, že Vám není osud 
města lhostejný. Myslíme si, že město 
bylo v jednání vždy vstřícné, snažilo se 
najít vhodný kompromis, tak aby dobře 
zastupovalo zájmy svých občanů. Stále 
ale věříme, že se nakonec s restituenty 
dohodneme tak, aby nebyla znemožně-
na případná budoucí spolupráce. 

Marian Ležák, starosta, 
Jiří Šůstek, místostarosta

Město nabízí seniorům 
pomoc s nákupy i rady po 
telefonu
Město Luhačovice podobně jako na jaře 
chce pomoci seniorům z Luhačovic 
a místních částí Kladná Žilín, Polich-
no a Řetechov s koordinací pomoci 
s nákupy, vyzvednutím léků a s dal-
šími činnostmi, tak aby senioři a lidé 
nějak ohrožení nemuseli vycházet ze 
svých domovů. Zároveň bude v MTIC 
Luhainfo fungovat poradenská linka, 
kde pracovnice infocentra poradí, na 
koho se mají lidé případně obrátit, 
pokud mají nějaký problém. „Víme, že 
nejdůležitější je ochránit seniory. Na 
jaře se nám povedlo prostřednictvím 
našeho informačního centra zkoor-
dinovat dovoz nákupů, léků a další 
pomoc dobrovolníků. Tento osvědčený 
model chceme zopakovat. Tak znovu 
tuto činnost obnovujeme,“ řekl starosta 
města Marian Ležák.

Postup je jednoduchý, stačí za-
volat na infocentrum od pondělí 
do pátku v době od 8:00 do 15:00, 
o víkendu od 9:00 do 12:00 a domlu-
vit se. Kontakty jsou pevná linka: 
577 133 980, mobil: 608 326 255.
V souvislosti s touto službou informač-
ní centrum prosí všechny dobrovolníky, 
kteří chtějí pomoci s donáškou nákupů 
a léků, aby se přihlásili telefonicky, 
e-mail: luhainfo2@mdkelektra.luhacovi-
ce.cz, nebo napište na facebook. „Už na 
jaře se nám přihlásilo mnoho dobro-
volníků, věřím, že i nyní se najdou ti, 
kteří chtějí pomoci. Jsem potěšen, že se 
s nabídkou pomoci ozvali dobrovolníci, 
kteří působí při místní Charitě,“ dodal 
starosta. Lidé ale mohou kontaktovat 
informační centrum i v případě, že mají 
nějaký problém, se kterým si v dnešní 
době neví rady. „Jsme si vědomi toho, 
že v záplavě různých informací se 
zejména starší lidé velmi těžko orien-
tují. Už na jaře jsme jim telefonicky 

radili v různých situacích a problémech 
a naše pracovnice jsou připraveny po-
moci a poradit znovu. Prosím všechny 
seniory, aby využili naší pomoci a chrá-
nili se,“ poznamenal starosta.
Jak dodává, situaci ve městě se daří 
držet stabilizovanou, ale o to důležitější 
je dodržovat všechna nařízení a dopo-
ručení. „Rád bych proto opětovně vyzval 
právě především seniory a další občany 
se sníženou imunitou a zdravotními 
komplikacemi, aby se, pokud možno, vy-
hýbali kontaktům s ostatními. Jedná se 
kromě starších lidí například o jedince, 
kteří mají diabetes, astma, kardiovas-
kulární potíže nebo jsou onkologickými 
pacienty. Pokud jim to zdravotní stav 
umožňuje, mohou vyrazit na procház-
ku do přírody, rozhodně by se ale měli 
vyhnout tomu, aby chodili do města na 
místa, kde se vyskytuje větší množství 
lidí,“ uzavřel starosta.

Nikola Synek
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SPOLEČNOST

Vzpomínky
Když skončila noc a nastal nový den, ode-
šel jsi spát svůj věčný sen. 
Dne 15. 11. vzpomeneme 2. výročí úmrtí 
mého manžela a našeho tatínka, dědečka 
a pradědečka 
pana JAROSLAVA DIVOKÉHO. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka 
Milada, dcery Milada a Hana s rodinami. 
Děkujeme všem, co vzpomenou s námi.

Kdo lásku rozdával, ten neodešel a žije 
v srdcích dál.
Dne 12. listopadu uplyne smutných 13 let, 
kdy nás opustila naše milovaná manželka, 
maminka a babička 
paní LUDMILA MARTINCOVÁ. 
S láskou vzpomínají manžel Josef, syn 

František, dcery Ludmila a Marcela s vnoučaty a sourozen-
ci s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

V neznámý svět odešla jsi spát, zaplakal 
každý, kdo tě měl rád. Ta rána v srdci stále 
bolí a zapomenout nikdy nedovolí.
2. 11. 2020 uplyne 1. smutný rok, kdy nás 
navždy opustila naše milovaná maminka 
a babička 
paní MILADA PERSONOVÁ.

S láskou stále vzpomíná celá rodina.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 12. 11. 2020 vzpomeneme nedožitých 
90 let 
pana JOSEFA HÁJKA.
Vzpomíná manželka, syn s rodinou 
a vnoučata.

Poděkování
Děkujeme všem přátelům, spolužákům a známým, kteří se 
přišli rozloučit s mým manželem, tatínkem a dědečkem 

panem JIŘÍM FIALOU.
Rodina Fialova

Úmrtí
Jiří Fiala  66 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

Společenská kronika
Sňatky
Eva Tichá  a  Tomáš Martinec

Blahopřejeme.

 

Narození
Štěpán Bartoš
Eliška Daňková
Karolína Slavětinská

Blahopřejeme.

Ztráty a nálezy
listopad dioptrické brýle

Zvuková mapa Luhačovic uspěla 
na festivalu rozhlasové tvorby aneb 
Průběžný report o pokračování 
jednoho jedinečného projektu

Zvuková mapa Luhačovic, 
jejímž realizátorem je 
spolek Luhovaný Vincent, 
je zvukový bedekr ve for-
mátu autorských rozhla-
sových her. Vykresluje Lu-
hačovice prostřednictvím 
krátkých příběhů na pěti 
tematických trasách. Cílem 
projektu je zábavnou a ne-
formální cestou přiblížit příběhy, které jsou s Luhačovicemi 
spojené, a tak zesílit zážitek z pobytu v tomto lázeňském městě.
Od spuštění Zvukové mapy Luhačovic v červnu 2019 do za-
čátku září tohoto roku jsme zaznamenali významnou odezvu 
u online verze projektu: na webových stránkách dosud regist-
rujeme více než 10 000 návštěv. Audiopřehrávač Zvukové mapy 
v informačních centrech nebo v muzeu si zapůjčilo bezmála 
100 návštěvníků Luhačovic. To potvrzuje oblíbenost online va-
rianty, nicméně i tak jsme velmi rádi, že jsou audiopřehrávače 
k dispozici zájemcům, kteří nedisponují chytrými telefony. 
Zvuková mapa Luhačovic zároveň oslovila i porotu soutěže 
EDEN 2019, kterou nakonec Luhačovice vyhrály, anebo byla 
součástí přihlášky do Velké ceny cestovního ruchu. Těší se také 
pozornosti médií: o Zvukové mapě vyšla například reportáž ve 
slovácké televizi ITVS nebo na iDNES.
Další kapitola úspěchu projektu se píše od poloviny října 2020, 
kdy členové odborné poroty ocenili projekt třetím místem 
v 36. ročníku soutěže Mezinárodního festivalu rozhlasové 
tvorby Prix Bohemia Radio v kategorii Multimédia. Mimo-
chodem, na prvním místě uspěl velkolepý projekt Českého 
rozhlasu Rozděleni svobodou, zkoumající stav české společ-
nosti. Jako vítězný projekt zároveň Zvukovou mapu Luhačovic 
vybrala studentská porota této rozhlasové soutěže.
Na konec tohoto reportu o průběhu projektu Zvuková mapa 
Luhačovic nelze zapomenout na poděkování všem, kdo se 
na jeho realizaci podíleli. Vedle města Luhačovice a dalších 
veřejných orgánů to bylo také více než 20 místních subjektů, 
které vznik Zvukové mapy finančně podpořily. To považujeme 
za jeden z největších úspěchů projektu a za důkaz, že lokální 
aktéři Zvukovou mapu přijali za svou jako ojedinělého průvod-
ce svým milovaným lázeňským městem. Vzhledem k nastalé 
situaci možná přijde vhod využít možnost poslechu Zvukové 
mapy i Vám! Stahujte na www.zvukovamapaluhacovic.cz.

Magdaléna Petráková
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Sezonu luhačovického golfového oddílu ozdobila řada úspěchů

Nadešel podzim, golfová sezona pomalu 
končí, přišel čas na rekapitulaci výsledků 
letošního roku. Ačkoliv celý průběh byl 
poznamenán koronavirovou epidemií, 
stihly se ve zkrácené sezoně odehrát 
prakticky všechny plánované soutěže, 
i když kalendář byl hodně zaplněný.
Mladí hráči, zejména Agáta Křenko-
vá, Matyáš Rumpík a Štěpán Plášek, 
odehráli během roku všechny důležité 
turnaje, počínaje mistrovstvím repub-
liky přes podniky Národní golfové 
tour a Moravské tour mládeže a konče 

různými vrcholnými soutěžemi druž-
stev. Handicap, tj. číslo, které odráží 
výkonnost hráčů, prošel u všech výraz-
ným snížením, což dokumentuje zlepše-
nou formu během celého roku 2020.
V nejvíce sledovaném celostátním 
republikovém žebříčku se pyšní Štěpán 
Plášek 4. místem v kategorii mladších 
žáků, Agáta Křenková 7. místem v ka-
tegorii kadetek a 20. místo v kategorii 
kadetů obsadil Matyáš Rumpík.
Z individuálních výsledků stojí za 
zmínku Štěpánovo 1. místo na Národní 
golfové tour na hřišti v Mnichu, což mu 
vyneslo 2. místo v celkovém hodnocení 
této soutěže. Na republikovém mistrov-
ství ve Slavkově obsadil 5. místo. Mnoho 
vítězství zaznamenal v rámci moravské 
série turnajů MoravaCup a celkově mu 
patří 2. místo v hodnocení celé soutěže. 
Handicap mu klesl z původní hodnoty 
11,3 až na současnou 6,0.
Agáta se pyšní 1. místem ve finále 
Národní golfové tour na hřišti Kaská-
dy u Brna, přičemž celkově obsadila 
4. místo. Na mistrovství republiky 
skončila po třech soutěžních kolech 
na 4. místě, od pódiového umístění 
ji dělila pouze jedna rána. První byla 

i na třídenním turnaji v Ostravici, díky 
čemuž byla zapsána do žebříčku WAGR, 
který zahrnuje všechny světové ama-
térské hráče golfu. V handicapu poko-
řila nulovou hranici, když si polepšila 
z počáteční hodnoty + 3,8 na -1,5.
Matyáš se zaskvěl 5. místem na Národní 
golfové tour na hřišti v Liberci, 7. místo 
obsadil na téže soutěži v Mnichu. V cel-
kovém hodnocení vrcholné soutěže ka-
detů se umístil na 10. místě. V rámci již 
zmiňovaného mistrovství republiky ve 
Slavkově mu v nabité konkurenci patří 
20. příčka. Handicap mu klesl z původní 
hodnoty 4,8 na hodnotu 3,0.
Oddíl uspořádal v červenci výjezd po 
českých lázeňských hřištích, když zaví-
tal do krásných golfových areálů v Kar-
lových Varech, Mariánských Lázních 
a Lázních Kynžvart. V říjnu letošního 
roku uspořádáme oddílové přebory, kde 
se starší hráči ještě pokusí popasovat 
s juniory. Závěrečnou tečkou sezony 
pak bude tradiční RyderCup, obdoba 
celosvětové týmové soutěže Evropy vs. 
USA, kde naši hráči zavítají do krásné-
ho golfového stánku v Olomouci.

Jan Křenek

Zlato a stříbro ve sportovním aerobiku 
opět putují do Luhačovic

Poslední víkend v září a první víkend 
v říjnu se v Plzni a v Kladně, po dlouhé 
době, konaly závody ve sportovním 
aerobiku FISAF ČR I. výkonnostní třídy. 
Závody probíhaly s ohledem na přísná 
hygienická opatření, která museli 

dodržovat jak všichni závodníci, tak 
i diváci. Jáchym Hanák z Luhačovice 
a Anna Macková z Fryštáku mohli 
konečně zúročit několik měsíců trénin-
kové přípravy. Letos měli možnost tito 
špičkoví reprezentanti ČR závodit za-
tím pouze třikrát. Na jaře se ještě stihli 
zúčastnit závodů v Belgii, odkud jako 
duo ve věkové kategorii 14–16 let při-
vezli krásnou zlatou medaili. Jáchym 
v kategorii singl získal zlato, stejně jako 
na obou českých závodech.
Na podzimních závodech v Plzni 
a v Kladně se nejen jako duo probo-
jovali do finálové šestky, ale ve velké 
konkurenci českých závodních dvojic 
vybojovali na obou závodech stříbrné 
medaile. S tím, že na kladenských zá-
vodech je od zlata dělila jedna jediná 
známka. Jáchym a Anička jsou v České 
republice „unikát“, protože jsou jedi-
nou smíšenou dvojící ve své věkové 
kategorii, která jako duo závodí. Tzn. 

že jejich konkurencí jsou pouze „týmy“ 
dvou závodnic. Od nového školního 
roku se Jáchym a Anička stali spolu-
žáky, a to na Gymnáziu Lesní čtvrť ve 
Zlíně. Tím se jim daří lépe skloubit 
studium na nové škole s tréninky. Je-
jich trenérkou je Mgr. Monika Váňová. 
Domovský klub je MV Team UTB Zlín, 
který je nejlepším klubem v průběžném 
hodnocení roku 2020 klubů v ČR v TOP 
TEN. Tito závodníci spolu v minulosti 
již závodili jako pár. A společně v roce 
2016 získali tituly vicemistři Evropy 
a světa a II. vicemistři ČR.
Oba závodníci děkují za finanční pod-
poru jak domovským městům Luha-
čovice a Fryšták, tak společnosti TVD 
Rokytnice.
Držme jim palce na mistrovství České 
republiky, které se letos má konat 
14. a 15. listopadu v Lounech.

Mgr. Monika Váňová, trenérka
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ROZHOVOR

S ředitelkou ZUŠ Luhačovice 
o výuce po vystěhování ZUŠ ze 
zámku i plánech do budoucna

V září se rozběhla výuka také 
v Základní umělecké škole 
Luhačovice, která byla nucena 
vystěhovat se na jaře ze zámku. 
Město Luhačovice a zřizovatel 
školy Zlínský kraj pak společně 
úspěšně našly řešení jak udržet 
školu v chodu, což se podařilo. Děti 
z lázeňského města i okolí tak za 
uměleckým vzděláním od té doby 
míří (za běžné situace) rovnou do 
několika nových pracovišť školy 
v Luhačovicích. Jak se ZUŠce a jejím 
žákům v nových podmínkách daří, 
mi přiblížila 25. září ředitelka 
Monika Slováková. Ještě tehdy 
neplatila přísná nařízení, která 
se všech pak dotkla v říjnu. 
Paní ředitelka mi tedy mohla 
i přímo ukázat výuku, která 
běžně probíhala přímo ve škole. 
V rozhovoru jsme se dotkli ale 

i možností, které později nastaly ve 
velkém, sice výuky na dálku. Začali 
jsme ale tím, kde nově škola působí.

Přiblížíte, jak to teď s umístěním 
ZUŠky je?
Výuka žáků hudebního oboru probí-
há ve 2. a 3. patře budovy 137, patřící 
městu. Po odchodu ze zámku jsme se 
tu aklimatizovali velmi rychle. Jsou 
to krásné prostory, protože sto třicet 
sedmička je čerstvě zrekonstruovaná. 
U města jsme v nájmu za symbo-
lických 100 Kč ročně. Stejně symbo-
lickou částku jsme platili dříve i za 
působení v zámku.

Co další obory školy?
Taneční obor teď má zázemí v sále 
pro aerobik na internátě Střední 
odborné školy Luhačovice. Výtvar-
ný obor sídlí na Masarykově 101 

v hlavním sídle SOŠ. Setkali jsme 
se zde s vynikajícím přístupem SOŠ 
a paní ředitelky Jany Šuráňové. Jako 
dvě organizace zřizované Zlínským 
krajem skvěle spolupracujeme. Na 
SOŠ neplatíme nájem ani provozní 
náklady. Vyhovuje nám mimo jiné 
taneční sál. Je zrcadlový a větší než 
na zámku, má výbornou podlahovou 
krytinu. Jsou tam skvělé podmínky.

I tak jste se v něčem určitě museli 
novým prostorám přizpůsobit. 
V čem?
Domluvili jsme se například s měs-
tem na harmonogramu výuky v bu-
dově 137 tak, aby se hlučnější nástroje 
vyučovaly v časech, kdy už tu úřed-
níci nejsou, abychom nerušili. Jedná 
se hlavně o naši kapelu, o dechové 
nástroje nebo o bicí, i když místnost 
pro bubeníky je tak odhlučněná, že je 
neslyšíte ani ve vedlejší třídě. Myslím, 
že to soužití funguje velmi dobře. 
Občas je možná později odpoledne 
trubka nebo trombon slyšet ven na 
ulici, ale to k tomu patří, doprovází to 
atmosféru školy.

Co dalšího se řešilo?
Hodně se myslí samozřejmě na 
bezpečnost dětí, které musejí teď 
cestou do naší školy přecházet hlavní 
cestu. V domluvený čas proto dohlíží 
na bezpečnost u sto třicet sedmičky 
městská policie, před přechodem se 
kvůli zvýšení bezpečnosti udělalo 
přímo na silnici výrazné upozornění 
na pohyb dětí. Věříme, že provoz bude 
navíc ještě bezpečnější, až město 
pořídí radary a řidiči díky nim budou 
ještě více dbát na dodržování rychlos-
ti při průjezdu městem.

I když jste zvládli školu úspěšně 
přesunout ze zámku a ZUŠku ve 
městě nejen pro luhačovické děti 
zachovat, majitelé zámku vyvolali 
soudní spor, že?
Rodinou Thienen byla ZUŠ Luhačovi-
ce žalována ve věci údajného bez-
důvodného obohacení za využívání 
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prostor zámku. Takový pohled vede-
ní školy i Zlínský kraj jako náš zřizo-
vatel samozřejmě odmítáme. Okresní 
soud ve Zlíně dal následně ZUŠ 
za pravdu, žalobu zamítl. Šlo v ní 
o to, že po nás za poslední tři roky 
požadovali současní majitelé zámku 
opravdu vysokou částku, přes mili-
on Kč, což daleko přesahuje finanční 
možnosti naší, a myslím že i každé 
jiné základní umělecké školy. Kon-
krétně šlo o 1 334 000 Kč. Do té doby 
jsme platili městu symbolických 
100 Kč za rok, stejně jako je to teď, 
takže už ta nově požadovaná částka 
byla absurdní. Pokud chce někdo být 
vstřícný k Luhačovjanům a místním 
dětem, určitě nebude podmiňovat 
fungování ZUŠky takovýmito pře-
mrštěnými finančními nároky. Město 
v této věci bylo naopak vždy velmi 
velkorysé.

Co si myslíte o tom, jak je 
prezentován údajně špatný stav 
zámku nynějšími majiteli?
Samozřejmě, že jde o historickou 
stavbu, která je jiná než novější 
budovy. Ale určitě nebyla v nějakém 
havarijním stavu, jak se snaží rodi-
na Thienen teď prezentovat. Pokud 
by tyto prostory nebyly vyhovující, 
výuka by v nich po léta nemohla 
probíhat. Musíme dodržovat všechny 
zákonem dané hygienické a bezpeč-
nostní standardy.

Neopadl po koronavirovém jaru 
a stěhování ze zámku pro tento 
rok zájem o výuku?
Ne, protože naše výuka je zajíma-
vá, kreativní a velmi oblíbená, děti 
k nám chodí rády. Začali jsme tak 
i tento školní rok v plném počtu cca 
400 žáků, tak jako v předchozích 
letech. Samozřejmě se nejedná jen 
o děti z Luhačovic, ale i z širokého 
okolí. Učí zde 23 pedagogů, celkově 
máme 25 zaměstnanců.

Jaro přineslo zavření škol a výuku 
na dálku. Jak se to osvědčilo a jste 
připraveni, že by taková situace 
mohla opět nastat?
I v současnosti máme 3 žáky kvůli 
jejich karanténě na on-line výuce. Už 
na jaře se distanční výuka při zavření 
škol poměrně osvědčila. Byla pro děti 
zpestřením, když musely být doma. 
Avšak dlouhodobě je to pro kvalitu 
vzdělání přece jen spíš nepříznivé.

Proč?
Osobní kontakt nic nenahradí. Uka-
zovat taneční figury nebo prstoklad 
na nástrojích jen přes obrazovku 
není ideální. Zároveň učitelům 
neúměrně přibylo práce. Museli 
nahrávat třeba druhé hlasy nebo kla-
vírní doprovody a posílat to dětem, 
skenovat noty atd. Nejen tedy, že 
dělali samotnou distanční výuku, ale 
do večera také další věci, které běžně 
nejsou potřeba.

Co technické vybavení?
Sami jsme měli z dotací nakoupeno 
několik tabletů, které využíváme 
i teď. Na jaře ale z domu učitelé pra-
covali často na vlastních počítačích.

Výuku ZUŠek neovlivnilo jen 
samotné jarní uzavření škol, ale 
i zrušení koncertů a výstav…
Všechny soutěže pro žáky pořádané 
MŠMT jsou zrušené i pro celý letošní 
rok, projekt Malí velcí filharmonici je 
přeložen na rok 2022, Asociace ZUŠ se 
schází také jen on-line formou.

Loňské uzavření škol a přechod 
na distanční výuku, poznáte to 
na výkonech dětí, třeba při hře na 
nástroje? Musí se dohánět?
To se teď těžko posuzuje, protože 
děti se zatím pořádně nerozehrály 
po prázdninách. Na druhou stranu 
musím říct, že nám hodně chyběly 
právě různé koncerty, i ty absolvent-
ské, po kterých se hodně stýskalo 
i rodičům žáků. Chtěli bychom proto 
uspořádat i absolventské koncerty 
ve spolupráci se ZŠ Luhačovice. Byly 
by to malé akce v respiriu s obecen-
stvem v rouškách s odstupy a samo-
zřejmě, jen pokud to aktuální situace 
dovolí. Uvidíme, co bude s Vánočním 
koncertem nebo s beneficí v kostele, 
kde bychom chtěli hrát pro Charitu 
Luhačovice a pomoci jim tak vybrat 
peníze na nový invalidní vozík. Po-
kud to půjde, rádi budeme koncerty 
dělat.

Do všech starostí s covidem 
jste Vy sama ještě obhajovala 
u zřizovatele svou pozici ve vedení 
školy, že?
Po předchozích deseti letech jsem 
opět uspěla v konkurzu. Od první-
ho června jsem tak byla už podruhé 
potvrzena jako ředitelka ZUŠ Luhačo-
vice. Jsem za to velmi ráda.

Jak chcete školu dále rozvíjet?
Naše vize je naprosto jasná. Kraj 
ve spolupráci s městem připravuje 
projekt na přestavbu zdejší sokolovny, 
která má po rekonstrukci v horizon-
tu 3–5 let sloužit jako nové sídlo ZUŠ 
Luhačovice. Momentálně se dělají 
i vizualizace a projekt se připomín-
kuje mimo jiné z pohledu krajské 
hygieny. Což ale nesouvisí s covidem, 
ale s běžnými nároky na prostory 
pro výuku a zázemí žáků. Sokolovna 
nám nabídne velkorysý prostor. V té 
souvislosti jsem teď zkusila podat 
žádost k nadaci pana Komárka, který 
koupil od věhlasné firmy Petrof celou 
zásilku nových pian, kterou z politic-
kých důvodů odmítl původní zákazník 
z Číny. Teď nadace nové klavíry věnuje 
na potřebná místa a myslím, že v naší 
škole by to jednomu také slušelo.

Hodně jsme hovořili o věcech 
týkajících se hudebního oboru, co 
výtvarný obor?
Každý rok plánujeme výstavu, doufá-
me, že se ji podaří udělat i letos. Pro 
výtvarný obor je škoda, že přes léto 
byl zrušen festival Janáček a Luha-
čovice, protože jeho součástí měl být 
tentokrát i výtvarný tábor pro děti, 
na kterém se obor měl podílet výsta-
vou Lázně malované.

Co váš taneční obor?
Ten byl letošní situací poškozen hod-
ně hlavně v tom, že se nerealizoval 
projekt Popelka, což mě velmi mrzí. 
Připravovali jsme ho spolu se ZUŠka-
mi z Uherského Brodu a Kroměříže, 
byla nachystána krásná muzika a cho-
reografie. Na pódiu se společně mělo 
představit cca 150 dětí. Doufáme, že 
se to podaří zrealizovat na jaře 2021. 
Čeho jsme se stihli účastnit teď na 
podzim, byl ve Zlíně 19. záři Den kraje 
a hned vzápětí u zlínského zámku 
jsme stihli i akci ZUŠ Open. Účastnili 
jsme se s cimbálovkou, sborem a naší 
rockovou kapelou.

Těch vystoupení tak bývá za 
normální situace celá řada, že?
My míváme běžně kolem 70 akcí 
ročně. V minulém školním roce se to 
kvůli situaci zarazilo na cca čtyřiceti. 
Tak doufám, že se snad covidová si-
tuace brzy zklidní a škole nic nebude 
bránit v dalším rozletu.

Nikola Synek
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Povodňová situace hrozila také na Luhačovicku
V půli října vyvrcholilo několikadenní 
období silných dešťů, které také na Lu-
hačovicku zvedlo hladiny řek. Luhačovi-
ce v těch dnech patřily k místům vůbec 
s nejvyššími srážkami v republice. Vody 
tak přibývalo v přehradě i řece Šťávnici 
protékající Luhačovicemi. Nejvážnější 
situace byla 14. října v Polichně, kde mu-
sel být kvůli vysokému stavu hladiny 
řeky vyhlášen 2. a později i 3. stupeň po-
vodňové aktivity. Povodňová komise ve 
spolupráci s hasiči pečlivě kontrolovala 
stav a spolupracovala s vodohospodáři. 

Starosta osobně vyjížděl na kontrolu 
míst, kde voda hrozila nejvíce. Srážky 
ustaly a 15. října vysvitlo nad Luhačo-
vicemi slunce. Hladiny toků postupně 
opadly a 2. a 3. SPA mohl být odvolán. 
Závažnějším škodám se podařilo díky 
dobré spolupráci povodňové komise 
a vodohospodářů zabránit, protože ne-
došlo k vylití řeky z břehů. I tak v těch 
dnech ale vyjížděli hasiči k několika 
zatopeným sklepům.

Nikola Synek

Z rozhovorů v pavilonu Vincentky jsem si dělal zápisky…

Nadační fond Pramen Luhačovice 
na podzim pořádá „Literární pobyty 
v Luhačovicích” pro spisovatele a spi-
sovatelky, čímž transformuje tradici 
návštěv umělců v tomto městě. Histo-
ricky lázeňská města totiž figurovala 
na mapě Evropy jako centra kulturně-
-společenského života a byla líhní nové 
spolupráce mezi umělci, místem „shle-
dání s múzami“ a nalezištěm inspirace 
pro vlastní tvorbu. Jako druhý se do 
své literární tvorby do Luhačovic přijel 
pohroužit spisovatel Petr Borkovec. 

Medailon:
Petr Borkovec (1970) je básník a spiso-
vatel na volné noze, překladatel poezie 
a publicista. Jeho básně byly přeloženy 
téměř do všech evropských jazyků. 
Sám překládá převážně z ruské poezie 
20. století. Od roku 2005 je zaměst-
nán v nakladatelství Fra v Praze jako 
redaktor poezie a dramaturg kavárny 
téhož nakladatelství, v níž organizuje 
autorská čtení. Od roku 1994 žije v Čer-
nošicích u Prahy, kde společně s přáteli 

v roce 2011 založil neziskovou iniciativu 
klub Ferenc Futurista, klub-kavárnu-bis-
tro-malý sál v jednom, kde se hosté cítí 
jako doma a zároveň jsou překvapováni 
uměním. Do Luhačovic přijel dokončit 
svou čtvrtou prozaickou knihu.  

Jak se Vám v Luhačovicích líbilo 
a pracovalo?
Upřímně řečeno, každá rezidence je pro 
mě zážitek, ať je kdekoli, kdykoli. Ocit-
nout se v neznámém prostředí, vytvo-
řit si pár nových jednoduchých rituálů 
a být pořád sám, odstřižený a myslet 
jen na text – pro mě je tohle vždycky 
skvělé. Ten zážitek není složený jen 
z euforie. Stesk doléhá trochu po celou 
dobu. Taky se dostavuje pocit, že dělám 
něco nepatřičného. Ale to k tomu 
patří, částečně jsem si zvykl a nedivím 
se. V Luhačovicích na zámku je klid 
násobený rozlehlostí a starými zdmi 
a víceméně liduprázdným parkem. 

A co město, lázně, lidé?
Když spisovatel přijede na rezidenci, 
má, podle mého, především pracovat 
– rezidence není turistický pobyt. Sa-
mozřejmě je dobré nějak se podílet na, 
řekněme, kulturním životě místa, ve-
řejně číst, jít, když někdo projeví zájem, 
diskutovat do školy atd. Ale ne si dělat 
výlety a pořád se s někým scházet a ob-
rážet všechny vernisáže a divadla. Proto 
je, myslím, skoro nutné přijet s nějakou 
rozdělanou prací. To místo si stejně 
nakonec o nějakou pozornost řekne. 
Například jsem slyšel tak výživný rozho-
vor dvou starších žen ve frontě na mi-
nerálku v pavilonu Vincentka, že jsem 
tam potom několikrát šel poslouchat 

cíleně. A taky pozorovat personál, který 
obsluhuje kohoutky. Mám zápisky.

Jak se Vám pobývá na zámku?
Prostorná pracovna je oddělená od 
pokoje, musí se do ní jít chodbou – to 
je výsada. Nerad píšu vedle postele. 
A navíc – jaká pracovna! Prosluněná, 
se skleněným stolem, s vycpanými 
kachnami a koženými křesly. Je to 
pracovna nadlesního, který rozumí své 
práci a má plnou důvěru zámecké paní. 
Chovám se v ní podle toho.
Ze zámeckých míst bych rád zmínil 
průčelí s jednostranným schodištěm, 
které posbírá úplně všechny paprsky 
zapadajícího slunce, a i koncem září 
odpoledne v něm panuje letní vedro. 
A taky uražený kus kašny v parku v ka-
menném zarostlém bazénku, kterému 
říkám „půlkašna“ a chodím se na ni po-
dívat každý večer. Je to takový podnět-
ný zbytek, podněcuje obrazy i úvahy.

Na čem tu pracujete?
Dopisuju knihu krátkých próz, která se 
jmenuje Sebrat klacek. Měla by vyjít na 
začátku prosince. Přijel jsem s tím, že 
bych rád dopsal dvě povídky. A přehlé-
dl všechny texty v knize. Vedle toho 
jsem v Luhačovicích začal překlad rus-
kého básníka Vladislava Chodaseviče, 
rozsáhlejší výbor, který budu překládat 
především v listopadu. Chodasevič 
je velký ruský básník první poloviny 
20. století, takový všední apokalyptik, 
mimořádně senzitivní. Výbor se bude 
jmenovat Kain na pláži.

Rozhovor vedla Magdaléna Petráková 
z Nadačního fondu Pramen Luhačovice.
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Městský úřad Luhačovice
V současnosti  je provoz úřadu ome-
zen pro veřejnost. Přístupný je pouze 
v pondělí a ve středu v době od 8.00 do 
10.00 hodin a od 14.00 do 17.00 hodin. 
V ostatní dny je úřad pro veřejnost 
uzavřen. Prosíme všechny, aby vzhle-
dem k dané situaci sledovali webové 
stránky města. Zde najdou aktuální in-
formace o možných změnách. Prosíme, 
pokud je to možné, abyste vyřizovali 
jen opravdu neodkladné záležitosti 
a zároveň upřednostnili elektronickou 
nebo telefonickou komunikaci. 
Za vaši vstřícnost a pochopení děkuje 
PhDr. František Hubáček, tajemník (20. 10.)

Městská knihovna  
Na základě usnesení vlády ČR je 
knihovna od 22. 10. 2020 uzavřena až do 
odvolání. Výpůjčky budou prodlouženy 
o dobu uzavření knihovny. V případě 
dotazů nás kontaktujte. Tel.:  577 132 
235, mail:  info@knihovna-luhacovice.
cz, nebo na FB.  
Vzhledem k nestálosti dění zatím ne-
plánujeme akce pro veřejnost. Čtenáře 
ale potěšíme tím, že stále přibývají 
nové knihy a výběr bude víc než pestrý.
Všem vám moc děkujeme za pochopení 
a jsme rádi, že jste nám stále věrní.                                                                           
Milana Mikulcová (22. 10.)

MěDK Elektra
Všechny kulturní akce i promítání 
kina jsou prozatím zrušeny. U již inze-
rovaných akcí připravujeme náhradní 
termíny. Prozatím máme stanoven 
náhradní termín pořadu Partička na 
16. února, vstupenky zůstávají v plat-
nosti. Naši zaměstnanci, kteří nejsou 
v pracovní neschopnosti, si vybírají 
dovolené a věnují se malování natí-
rání, inventurám, údržbě a úklidu. 
Přesouváme termíny a už nyní víme, 
že se nám nepovedou uskutečnit 
podzimní ani na podzim přesunuté 
kongresy. Snažíme se hledat možnosti 
podpory, ale bohužel ze všech zá-
chranných státních programů jsou vy-
ňaty příspěvkové organizace měst, což 
pro města představuje další finanční 
zátěž. Snažíme se minimalizovat 
ztráty, včas překládat akce, odkládat 
nákupy a opravy, využívat naše pra-
covníky pro drobné opravy, malování, 
nátěry a další práce. Prozatím není 
jisté, kdy budeme moci alespoň nějaké 

akce, určitě za zvýšených hygienických 
podmínek a s omezením, uskutečnit. 
Sledujte aktuální informace na webo-
vých stránkách www. luhacovice.eu 
a na našich sociálních sítích. 
Hana Slováková, ředitelka (20. 10.)

Městská plovárna a SC 
Radostova
Kvůli vládním opatřením ze dne 8. 10. 
došlo také nejprve k omezení služeb 
a následně k uzavření Sportovního 
centra Radostova. Od pátku 9. 10. 
2020 byla okamžitě uzavřena městská 
plovárna. Ve sportovní hale mohly 
přes víkend proběhnout naplánované 
zápasy sportovních celků, ovšem bez 
diváků. Od pondělí 12. 10. pak bylo 
i toto zařízení zcela uzavřeno, neboť 
ubytovací kapacita je navázána na vy-
užívání sportovišť. Ztráty jsou samo-
zřejmě obrovské. Každý měsíc se jedná 
o výpadek tržeb v průměrné výši 1,1 
mil. Kč. Momentálně máme několik 
zaměstnanců na ošetřovném nebo 
neschopenkách. Většina však proza-
tím čerpá dovolené. Poté přejdeme 
na úklidové a údržbové práce v obou 
areálech. 
Miroslav Talaš, ředitel (20. 10.)

Technické služby 
Luhačovice
TS Luhačovice pracují v normálním 
režimu, bez činností vyplývajících 
ze Zřizovací listiny. Hlavní i hospo-
dářská činnost organizace probíhají 
standardním systémem. Opatření 
v organizaci je totožné s celostátní-
mi vládními opatřeními. V současné 
době kromě odpadového hospodářství, 
údržby VO a čistoty města, oprav na 
komunikacích a chodnících a hospo-
dářské činnosti provádíme sezonní 
práce, tedy úklid spadaného listí, 
rozvoz mobilních posypových nádob, 
ořezy zeleně, přípravu a postupnou 
přestavbu mechanizmů na zimní 
údržbu, čištění ucpaných dešťových 
vpustí  a kanálů v souvislosti s vyso-
kými srážkovými úhrny, výrobu dušič-
kové vazby – v rámci volných kapacit 
pracovnic střediska zeleně. Technické 
služby pomáhají při stěhování DDM 
Luhačovice. V nejbližších dnech, dle 
klimatických podmínek, bude prove-
den odvoz mobilních laviček z veřejné-
ho prostranství. 
Josef Pučalík, ředitel TS Luhačovice (16. 10.)  

Základní škola Luhačovice
Dětské skupiny
Na základě mimořádného opatření 
vlády ČR usnesením ze dne 12. 10. 2020 
číslo 1033 a rozhodnutím hejtmana 
Zlínského kraje jsme zřídili na ZŠ Lu-
hačovice dětskou skupinu ihned první 
den, tedy 14. října. V budově na ulici 
Školní 811 v prostorách školní družiny 
máme vše připraveno, a to včetně per-
sonálu. Veškeré informace, včetně dů-
ležitých dokumentů, jsou k nalezení na 
webových stránkách naší školy. V tuto 
chvíli se však zatím nikdo nepřihlásil.
Distanční výuka
Distanční výuka se skládá z pravidelné 
online výuky, pro kterou byl vytvořen 
speciální rozvrh hodin a ze samostat-
né práce žáků, zadávané učiteli přes 
Edupage. Zejména u online výuky jsme 
se v počátku potýkali s problémy, které 
vycházely jak z přetížení sítě, tak z malé 
zkušenosti s touto formou práce. Po 
dvou dnech se situace výrazně zlepšila 
– žáci i učitelé se opravdu snaží poprat 
se s touto nemilou situací se ctí. Patří 
jim za to velký dík, stejně jako rodičům, 
kteří to nemají vůbec jednoduché.
Další práce ve škole
Nepřítomnost žáků ve škole využíváme 
ke komplexní dezinfekci prostor, úklidu 
a také k přípravě na stěhování 1. a 2. 
ročníků do hlavní budovy. V nových 
třídách probíhá poslední fáze prací 
(podlahové krytiny, nábytek apod.) 
a všechno jde podle plánu. Zároveň 
probíhá výstavba nové přírodní zahrady 
vedle školního hřiště. 
Mgr. Pavel Kurtin (16. 10.)

MŠ Luhačovice
Mateřská škola je v provozu za zvýše-
ných hygienických podmínek (rodiče 
v rouškách, dezinfence ploch a předmě-
tů, větrání apod.). MŠ funguje v běž-
ném režimu, museli jsme ale přerušit 
předplaveckou výuku, zahájení projektu 
saunování jsme odložili, nekonají se 
tvořivé dílny s rodiči ani plánovaná 
divadelní představení. Provoz je orga-
nizován tak, aby se nepotkávaly děti 
z jednotlivých pavilonů. K  pondělí 19. 
10. se velmi zvýšila absence zaměstnan-
ců – správních i pedagogických, proto 
jsme se souhlasem zřizovatele a rodičů 
zahájili spolupráci s pedagogy z DDM. 
Další provoz bude řešen dle pokynů 
MZ a KHS. Dětem je při vstupu do třídy 
měřena každý den teplota, k docházce 
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nejsou přijímány děti, které by jevily 
známky onemocnění (rýma, kašel apod.). 
Jana Malaníková, ředitelka (19. 10.)

DDM Luhačovice
Letní činnost, akce i tábory v červenci 
2020 proběhly podle plánu. V měsících 
srpen a září jsme spustili přihlašování 
do zájmových kroužků, realizovali jsme 
některé z přeložených akcí, koordinova-
li jsme a realizovali akce v rámci Týdne 
mobility v Luhačovicích. Všem spoluor-
ganizátorům patří velké poděkování za 
jejich práci a přínos v oblasti prevence 
i bezpečnosti pro děti a žáky našeho 
města i okolí. Velmi jsme si užívali mož-
nost být s Vámi, trávit s Vámi volný čas.
V září jsme zahájili činnost v některých 
zájmových kroužcích – agility, hasičské, 
florbal OFL. Další zájmové kroužky se 
začaly rozbíhat od 1 .10. Bohužel opatře-
ním KHS Zlín a následně i usnesením 
vlády ČR bylo od 5. 10. do 1. 11. zájmové 
vzdělávání v naší organizaci přeru-
šeno. Zájmové vzdělávání v rouškách 
samozřejmě není příjemné, ale dá se to 
vydržet. Děti, žáci i dospělí dodržovali 
všechna hygienická doporučení a na 
zájmovou činnost se velmi těšili, ale 
v některých zájmových kroužcích čin-
nost nemohla být ani zahájena. On-line 
probíhá zájmový kroužek Ruština.
Začali jsme proto věnovat čas a pozor-
nost stěhování organizace a podnikli 
nezbytné kroky. V přízemí v budově 
Školní 811 byly postupně realizovány 
úpravy i opravy, nadále pokračují 
a nám se podařilo dohodnout i postup-
né stěhování do těchto prostor. Velmi 
děkuji za koordinaci panu Šůstkovi, 
místostarostovi města, paní Bláho-
vé, vedoucí odboru správy majetku 
města Luhačovice, panu Hrnčiříkovi, 
Poluss, ředitelům i zaměstnancům TS 
Luhačovice, MěDK Elektra Luhačovice 
i svým zaměstnancům, kteří s vyso-
kým pracovním nasazením pomohli 
při stěhování skladů, archivu, částeč-
ně pomůcek a vybavení uložených ve 
sklepě i na půdě.  Současně probíhají 
opravy, malování, úklid i stěhování. 
Zbývá přestěhovat klubovny a kancelá-
ře, dokončit opravy v přízemí a provést 
nezbytné opravy v 1. a 2. patře budovy, 
ale to bude možné až po přestěhování 
žáků 1. a 2. tříd ZŠ Luhačovice. Slibovala 
jsem Vám a těšila jsem se na stěhova-
cí akci „kulový blesk“, ale ta se nám 
podaří až při uvolnění opatření, a pak 
byste se do stěhování mohli zapojit i Vy, 

naši příznivci a dobrovolníci. Uvidí-
me, jestli a kdy se uvidíme, jestli to 
bude v zámku, nebo v budově na ulici 
Školní 811, kde nás najdete pod novým 
názvem organizace Středisko volného 
času Luhačovice, příspěvková organiza-
ce. Věřte, že nám chybíte a že se na Vás 
moc těšíme. 
Mgr. Eva Tomalová, ředitelka organizace 
(20. 10.)

Výuka na ZUŠ Luhačovice
„Distanční výuka v ZUŠ Luhačovice 
v hudebním oboru probíhá přes různé 
aplikace, které umožňují on-line přenos 
zvuku s obrazem (např. Messenger, Sky-
pe, WhatsApp a další). Učitelé zasílají 
žákům také nahrávky probírané látky 
a inspirativní videa z YouTube.
Ve výtvarném oboru je zasláno dětem 
e-mailem výtvarné zadání, detailní po-
pis úkolu a přiloženy jsou odkazy. Paní 
učitelka se snaží v textech maximálně 
žáky motivovat. 
V tanečním oboru zasílá učitelka na 
Messenger hudební podklady a videa 
z nácviků, na e-mail zadává např. i slo-
hové práce na téma Jazz a žákyně se 
učí srovnávat i různé taneční techniky 
apod. V hudební nauce zasílají učitelé 
žákům na e-mail např. pracovní listy.
Distanční výuku se snažíme vykonávat 
co nejlépe, na druhou stranu bychom 
děti nechtěli příliš zatěžovat. Myslím, 
že se všichni velmi těšíme na prezenční 
výuku, zpátky do ZUŠky, zpátky do škol. 
Přeji pevné zdraví všem našim dětem 
i občanům Luhačovic“. 
V měsíci listopadu proběhne změna  
výuky v tanečním oboru – paní učitel-
ka BcA. Veronika Koutná přechází na 
on-line výuku. Snažíme se o co nejvyšší 
úroveň distančního vzdělávání a tato 
forma se přiblíží běžné výuce v taneč-
ním oboru. 
Monika Slováková (16. 10.)

SOŠ Luhačovice
Na distanční výuku teoretických před-
mětů navázala 14. října také distanční 
výuka odborného výcviku jak žáků 
uměleckých řemesel, tak také žáků 
gastronomických oborů. Od tohoto dne 
také není možné ubytování v domově 
mládeže a stravování pro externisty. 
Ve škole ale teď pracují nejen nepeda-
gogičtí pracovníci, pro které se uzavře-
ním školy v zásadě nic nezměnilo, ale 
je zde také převážná většina pedagogů. 

Důvodem je zejména to, že online výuka 
je vzhledem ke kvalitnímu vybavení IT 
technikou v naší škole pro ně komfort-
nější a nemusí si přenášet domů po-
třebné výukové materiály. Řada z nich 
se účastnila v pátek 16. října našeho 
prvního virtuálního dne otevřených 
dveří, kdy jsme mohli s budoucími žáky 
komunikovat prostřednictvím Teams. 
A vzhledem k tomu, že se online setká-
vání vydařilo, budeme v něm pokra-
čovat nejen v oficiální dny otevřených 
dveří, ale několikrát týdně. Více infor-
mací najdou zájemci na webu školy 
v sekci Pro uchazeče. 
Jana Šuráňová (16. 10.)

Charita Luhačovice
Charita Luhačovice funguje po dobu 
dalšího nouzového stavu bez omezení. 
Všichni zaměstnanci Charity Luhačo-
vice dodržují veškerá nařízená opatře-
ní. Snažíme se pracovat a postupovat 
tak, abychom minimalizovali možnost 
nákazy. 
Terénní pečovatelská služba zatím po-
skytuje své služby stávajícím uživatelům 
bez omezení. Pozastavili jsme výkon 
domácích sociálních šetření a uzavírání 
smluv uživatelů v domácnosti. V přípa-
dě potřeby nás, pokud možno, prosím 
kontaktujte především telefonicky nebo 
elektronicky, snažíme se minimalizovat 
osobní kontakt.
Dle nařízení Ministerstva práce a so-
ciálních věcí poskytujeme sociální 
služby v nezbytné míře s cílem zajištění 
ochrany života a zdraví osob. Rozvážka 
obědů pro stávající uživatele probíhá 
za zpřísněných hygienických opatření, 
kdy stále dezinfikujeme jídlonosiče, 
sanitární vybavení atd. Zaměstnanci 
jsou vybaveni ochrannými pracovními 
pomůckami, rouškami, respirátory, 
dezinfekcí a hygienickými rukavicemi. 
Charita Luhačovice má dostatečné 
zásoby těchto ochranných prostředků 
zhruba na 3 měsíce. Opakovaně jsme 
zaměstnancům zajistili také vitamí-
ny pro posílení imunity. Chystáme se 
postupně na možné krizové scénáře, ale 
situaci vyhodnocujeme aktuálně každý 
den. Prosíme všechny občany i naše 
uživatele, aby v opatřeních vyhlášených 
vládou České republiky vytrvali, ať se 
jim zdají jakkoli přehnané. Prosíme také 
všechny uživatele a především jejich 
rodinné příslušníky o ohleduplnost vůči 
našim zaměstnancům. Noste prosím 
roušky také doma po dobu poskytování 
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naší neodkladné péče, chráníte tím 
především naše zaměstnance. Zájemci 
o naše služby, uživatele i jejich rodinní 
příslušníci jsou povinni nás bezod-
kladně informovat o výskytu příznaků 
COVID-19, o nařízené karanténě nebo 
o zjištěném onemocnění COVID 19.
Snažíme se na seniory a naše okolí pů-
sobit edukativně, uklidňovat, pracovat 
s jejich obavami, informovat je např. 
o lince pro seniory, která funguje ve 
spolupráci s organizací ELPIDA i skauty 
- Linka seniorů 800 200 007.

Aktuálně sledujeme informace z vlády 
ČR, Ministerstva zdravotnictví, KHS, 
MPSV, Zlínského kraje a dalších institu-
cí a snažíme se operativně přizpůsobo-
vat požadavkům občanů.
DĚKUJEME, ŽE CHRÁNÍTE SEBE 
I NÁS A NOSÍTE ROUŠKU!!!
V případě potřeby řešení konkrétní pro-
blematické situace nás kontaktujte:
 
Mgr. Lenka Semelová, 
ředitel, sociální pracovník, 731 402 043,  
lenka.semelova@luhacovice.charita.cz 

Mgr. Anna Martincová,  
sociální pracovník, 604 148 416,  
anna.martincova@luhacovice.charita.cz,  
 
Bc. Františka Vratislavská, frantiska.
vedoucí ošetřovatelské a pečovatelské 
služby, 603 764 921, 
vratislavska@luhacovice.charita.cz,  
 
Mgr. Ivona Slováková,  
vedoucí denního stacionáře, sociální 
pracovník, 731 646 717,  
ivona.slovakova@luhacovice.charita.cz, 

Umělecká řemesla  ve 
Střední odborné škole 
Luhačovice mají tradici

Střední odborná škola Luhačovice je od 
r. 2005 členem sítě UNESCO spolu s dal-
šími 51 základními, základními umělec-
kými, středními, středními odbornými 
a vyššími odbornými školami v České 
republice. Jednou z prioritních oblastí, 
kterými se zapojené školy zabývají, je 
mezikulturní učení, podpora kulturní 
rozmanitosti a kulturního dědictví. 
Práce se dřevem, keramickou hlínou 
a rozžhaveným kovem je tak pro naše 

žáky lákavým prostředkem pro hledání 
a seberealizaci a v budoucnosti obrov-
skou šancí pro uplatnění na domácím 
i zahraničním trhu práce.     
Již během svého čtyřletého studia 
maturitních oborů design a zpracování 
kovů, design a tvorba keramiky a design 
a zpracování dřeva jsou naši studenti 
na veřejnosti nepřehlédnutelní. 
Spolupracujeme s Muzeem luhačovické-
ho Zálesí, naši studenti vyrobili přesné 
repliky sedacího nábytku podle origi-
nálů navržených Dušanem Jurkovičem. 
Tyto kopie jsou trvale vystaveny v nově 
vytvořeném kabinetu D. Jurkoviče v lu-
hačovickém muzeu. Po loňské návštěvě 
rožnovského skanzenu, zámku ve Valaš-
ském Meziříčí a vily Dušana Jurkoviče 
v Brně se nám podařilo důkladně zma-
povat další typy Jurkovičova nábytku 
a následně pod vedením vyučujících 
zhotovit přesné kopie ve školních 
dílnách v Luhačovicích. Vznikly tak 
další propracované repliky čtyř židlí, 
dvou křesílek a dvou sedaček. V dnešní 
době neexistují téměř žádné kreslené 
podklady pro zhotovení Jurkovičova 
nábytku, proto vlastní výrobě předchází 
i vypracování výkresů všech jeho částí.  
Naši mladí truhláři se tak seznamu-
jí s řemeslnou zručností minulých 

generací, poctivostí řemesla a v nepo-
slední řadě získávají cit pro  materi-
ál.  Stejným způsobem přistupujeme 
i k dalším dvěma řemeslným oborům, 
se kterými jste se koncem září i v „covi-
dové“ době mohli setkat na Dni Zlínské-
ho kraje, případně na Dnu řemesel na 
hradě v Malenovicích nebo od června 
do října na výstavě s názvem Jak dřevo, 
kov a keramika srdce lidem odemyká 
rovněž v prostorách malenovického 
hradu. Naši úspěšní kováři prezentují 
každoročně své práce na setkání kovářů 
Hefaiston na Helfštýně, kde probí-
há soutěž studentských prací. V roce 
2019 obsadil náš žák 2. místo v tomto 
mezinárodním klání se svou maturitní 
prací Kovaná židle. Keramičky se na 
poslední Točířské soutěži v Bechyni 

Život v naší farnosti 
v době mimořádných 
opatření 
Vzhledem k novému opatření vlády, 
které omezuje pohyb osob na mini-
mum, je v současné době možná pouze 
individuální duchovní péče, tzn., že 
jsme Vám k dispozici a můžeme jed-
notlivě posloužit svátostmi (po domlu-
vě jsme schopni i přijet). Bohoslužby 
z našeho kostela jsou přenášeny přes 
webkameru (www. luhacovicefarnost.

cz/onlineKamera). Pohřby mohou být 
s účastí max. 10 lidí. Jsou uzavřeny ško-
ly, což se dotýká i výuky náboženství Na 
výzvu našich biskupů se vždy večer ve 
20.00 připojujeme k modlitbě růžence 
za ukončení pandemie COVID-19, za 
zdravotnický personál, všechny nemoc-
né, opuštěné a seniory, aby v těchto 
obtížných časech nalezli útěchu. 
Je také možnost navštívit individuálně 
náš kostel – každý den je otevřena před-
síň kostela. V pátek od 15.00 do 18.00 je 
otevřený kostel k tiché modlitbě. 

Je třeba chovat se zodpovědně a dodr-
žovat všechna hygienická pravidla, tak 
jak je doporučuje ministerstvo zdravot-
nictví. Duchovní a duševní pohoda je 
však nedílnou součástí prevence proti 
současné virové nákaze, a proto vás 
povzbuzujeme k individuální návštěvě 
kostela i k procházkám v přírodě. 

Pamatujeme na vás ve svých modlit-
bách a přejeme pevné zdraví. 

P. Jan a P. Jenda
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Švestek bylo hodně, o služby pálenice je zájem

Nejoblíbenější ovoce, ze kterého se 
v našem regionu získává domácí pálen-
ka, jsou jednoznačně švestky. Letošní 
úroda byla dobrá, a dost napilno tak 
měli už v říjnu v pálenici luhačovických 
zahrádkářů. Jak ale dodává vedoucí 
pálenice Ladislav Mikulec, v listopadu 
a prosinci to bude frmol ještě větší. „Za-
tím jsem tu sám a dělám jen do večera, 
zpracovává se tak pět kotlů po třech 
metrácích. Pak tu budeme bývat dva 
a pojede se do noci,“ zhodnotil v půli 
října Mikulec.
Samozřejmě se s podzimem nepálí jen 
trnky. „Zkraje se pálily taky hrušky, teď 
hlavně švestky, ale i jablíčka, ale letos je 
trnek dost a ty lidi preferují.“
Kdo nikdy v pálenici nebyl, už při 
vstupu dovnitř ucítí specifickou vůni, 
ve které se mísí aroma ovocného kvasu 
s vůní čerstvé pálenky i dřeva praska-
jícího ve dvou topeništích pod dvěma 
rozdílně velkými kotly, které se v hlavní 
místnosti pálenice nachází. Ten větší 
se plní přivezeným kvasem. Plnění ale 
neprobíhá přímo z místnosti s kotly, ale 
z vnějšího ochozu nad její úrovní.
„Než se vypálí kotel, zabere to tak půl 
druhé až dvě hodiny. První se kvas 
přepálí na tzv. lutr, který jde do tohoto 
zásobníku,“ ukazuje pan Mikulec. „Pak 
se to pustí do druhého, rektifikačního 
kotle, znovu se to přepaluje. Hotový 
alkohol pak jde do finální nádoby přes 
počítadlo, které je důležité pro celní 
správu,“ dodává vedoucí pálenice. 
Síla pálenky vytékající do nádoby na 

konečný produkt se v průběhu procesu 
mění. „Nikdy nevyteče stoprocentní 
alkohol. Na ten se to ale nakonec vše 
„papírově“ přepočítává kvůli zdanění. 
Vypálení litru stoprocentního lihu 
u nás přijde na 250 korun, z toho 
spotřební daň se odvádí 162 koruny. 
Z každého litru, co při pálení nateče, se 
odebírá i vzorek pro celní správu. Když 
se pálí reálně, teče lihovina od něja-
kých 80 % a níž. Stupňovitost postupně 
s vypalováním klesá. Kdy se destilace 
ukončí rozhoduje páleničář podle chuti 
tzv. dokapu,“ dodává Mikulec. „Výsled-
ná pálenka se odstaví a změří, kolik to 
vypálené množství má celkově procent 
alkoholu,“ vysvětluje dál páleničář. 
Protečené litry už zjistilo počítadlo. 
Podle toho se vypočítá poplatek a daň. 
Ve finále se výsledná pálenka doředí 
vodou, aby nebyl alkohol zbytečně silný 
a byl příjemný ke konzumaci. „Je to 
vždy podle přání pěstitele, který si kvas 
přivezl. Obvykle lidi chtějí, aby pálenka 
měla 50 nebo 51 procent. Ředíme vodou 
z pramene v Březůvkách,“ dodává 
vedoucí pálenice. Aby byl alkoholický 
nápoj lahodný a kvalitní, nedoporučuje 
totiž pálenku naředit vodou z vodovo-
du. „Ta je chemicky ošetřená například 
chlórem, což by pokazilo chuť,“ objasnil 
Mikulec. Z důvodu vysokého obsahu 
některých prvků tak pro účel ředění pá-
lenky samozřejmě nepřichází v úvahu 
ani luhačovické minerální prameny. Po 
naředění a platbě už může přelít pěsti-
tel svou pálenku do demižonů nebo po-
dobných nádob, ve kterých si produkt 
po zaplacení odveze domů. „Když je má 
doma, je dobré nechat demižony ještě 
otevřené pár dnů vyvětrat. Doběhnou 
chemické procesy a stupňovitost se ješ-
tě o cca půl procenta sníží,“ doporučuje 
zkušený vedoucí pálenice.
V říjnu v luhačovické pálenici svůj 
kvas nechal zpracovat například i pan 
Jiří Hubáček. A co pálil? „Švestky, šest 
metráků, přivezl jsem je v klasických 
padesátkách bečkách,“ poznamenal 
Hubáček. Po vypálení se mohl tedy těšit 

na pěkných pár litrů slivovice. Výhodou 
je, že ta se rozhodně nezkazí. A o snad-
ném využití takových zásob v našem 
regionu snad nikdo nepochybuje. 
„Člověk nemusí právě chystat žádnou 
velkou oslavu, příležitost dát si dobrou 
slivovičku se vždycky najde,“ míní 
i Hubáček.  Služby luhačovické páleni-
ce samozřejmě nevyužívají jen přímo 
Luhačovjané, ale i lidé z okolí. Letos 
v říjnu například i pan Zdenek Barton-
čík z nedalekých Ludkovic. „Dovezl jsem 
tři metráky kvasu, trnky, vyjde to na 
kotel. Letos je dobrý rok na trnky, já ale 
pálívám i kombinaci trnek a durancií, 
a to bývá úplně nejlepší. Durancie ale 
letos nebyly,“ sdělil pěstitel z Ludkovic. 
Ne všechno podzimní ovoce se samo-
zřejmě mimo využití k jídlu ale musí 
nutně proměnit na alkohol. Hned vedle 
pálenice funguje také moštárna, tam 
si mohou lidé udělat z vypěstovaného 
ovoce chutnou zdravou šťávu. Cena je 
5 Kč za litr stočeného moštu. Samotné 
šrotování stojí 20 Kč/pytel. Například 
jablka, která se tu zpracovávají asi 
nejčastěji, je možné si tu bez problému 
i ve velkém množství umýt. Kdo chce 
moštárnu využít, měl by ale předem 
myslet na jednu věc. Hmotu, která 
zbude po vylisování ovoce, si zase musí 
sám odvézt. S tím je nutné při využití 
moštárny počítat a přivézt si s ovocem 
také např. plastové pytle na odvoz toho-
to odpadu. Moštárna funguje jen po do-
mluvě. Objednat se je nutné i v případě 
pálenice. Tam musí lidé zase počítat 
s tím, že si sami musejí zajistit dříví 
na topení pod oběma kotly. Na rozdíl 
od moštárny je u pálenice přistaven 
i speciální kontejner, kam se vyhazuje 
výhradně zbytek přepáleného kvasu.

Kontakty na obě zařízení  
Pálenice
mobil: 731 742 237
Moštárna
mobil: 737 228 647
Další informace lze získat na webu
www.zahradkariluhacovice.cz

umístily v hlavní i vedlejší soutěži na 
„bedně“ a získaly dvě první a dvě druhá 
místa. Právem jsme na naše výborné 
studenty hrdí a mrzí nás, že prostředky 
z projektů Erasmus+, které jsme získali 
v loňském a letošním roce, pro další 

odborný a jazykový rozvoj žáků a pe-
dagogů na stážích v různých zemích 
Evropské unie letos nemůžeme využít. 
Doba realizace projektů byla prodlou-
žena, a tak téměř 140 000 eur čeká i na 
nové zájemce o studium. 

Více informací naleznete na www.
sosluhac.cz nebo na našem facebooku 
(přístup prostřednictvím webu školy).

Jana Šuráňová
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FRANCOUZSKÁ RESTAURACE
MÍSTO PRO VAŠE RODINNÉ OSL AVY

A SPEC IÁLNÍ PŘ Í LEŽ ITOST I

Rezervace stolu:
tel . :  577 682 700 |  dobiasova@lazneluhacovice.cz

www.HotelAlexandria.cz 
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KAMENICTVÍ, MALÍŘSTVÍ – MOLEK

776 841 603, 605 349 692

Akční nabídka na urnové hroby 
50x50cm

Žula v 8 odstínech, včetně žulové 
svítilny a vázy + montáž 19 800 Kč

(cena bez nápisu)

dodáni do 20 dnů, bez finanční zálohy

PENZION JEČMÍNEK
Masarykova 232, Luhačovice

Kadeřnictví: 732281810
Manikúra, modeláž nehtů nebo jen 

nehty: 777 618 251
www.nehtovestudioleona.webnode.cz

Hledáme RD v Luhačovicích  
nebo s dobrou dojezdností. 

Opravy nevadí. 
Tel.: 739 753 634


