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leden 2021, ročník XXVIII.

Milí spoluobčané,
vstupujeme do nového roku. Toto období bývá pro většinu lidí časem bilancování, 
předsevzetí a naděje (možná letos ještě víc než kdy jindy). 
Rok 2020 nebyl lehký. Vzal nám mnoho jistot a mnohým zdraví. Naučil nás, že ne 
všechny naše velkolepé plány mohou být zrealizovány a že věci samozřejmé jsou 
nám velmi vzácné. Učil nás pokoře a vděčnosti za to, co a koho máme kolem sebe. 
Díky tomu jsme si mohli uvědomit, co je v životě podstatné. 
O to víc mám radost z projektů, které se podařilo zrealizovat, např. rekonstruk-
ce nádraží, úprava nových učeben pro 1. a 2. třídu a zabezpečení statiky budovy 
v Základní škole Luhačovice. Zároveň chci poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způ-
sobem pomohli zvládnout všechny nelehké situace v uplynulém roce. 
V zastupitelstvu se snažíme co nejlépe adaptovat na tuto dobu. Chceme být 
úřadem vstřícným a otevřeným pro Vás, občany. Snažíme se podporovat kulturní 
i sportovní spolky a charitu. Máme velké investiční plány na opravy silnic, chodní-
ků a mostů, na zajištění parkování, opravy budov škol atd. Vládní opatření obírají 
naši samosprávu o značné finanční prostředky a zároveň nám ukládají nové povin-
nosti, které jsou z finančního hlediska také velmi náročné.  Nechceme se ale kvůli 
nim vzdát našich plánů, a proto se budeme snažit najít cesty, jak získat prostředky 
pro jejich realizaci. Velkou inspirací jste pro nás i Vy, občané, kteří ve svých firmách 
a spolcích vymýšlíte neotřelé nápady, jak své podnikání a činnost spolků zachránit. 
Chceme udělat vše pro to, aby se nám v Luhačovicích dobře a spokojeně žilo. 
Uvědomujeme si i potřebu morální a lidské podpory, které mnohým, zvláště osa-
mělým, schází. Náš odbor sociálních věcí je k dispozici v případě, že potřebujete 
paomoci nebo poradit ve svých těžkých životných situacích. Kvalitní a obětavou 
službu zajišťuje i Charita Luhačovice. 
Život nám připravuje různá překvapení, radosti i komplikace, ale věřte, že na 
to nejste sami. Neztraťte víru a naději v lepší časy, řekněte si o pomoc, pokud ji 
potřebujete, a konejte kroky k tomu, aby nám tu spolu bylo dobře a abychom se 
cítili v bezpečí.
Přeji Vám všem požehnaný rok 2021.

Jiří Šůstek, místostarosta
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Jak vidíte Luhačovice 
v nastávajícím roce 2021 a co 
byste městu a jeho občanům do 
nového roku popřáli?

Rád bych předal do nového roku 
dvě sdělení. První sdělení za město 
je ujištění, že i přes velký propad 
financí bude rok 2021 v Luhačovicích 
opět významným v oblasti obnovy 
infrastruktury, kde jsou připrave-
ny zásadní projekty. Druhé sdělení 
je připomenutím, že i ve složitém 
období, kterým procházíme, máme 
kolem sebe pořád velké radosti, a to 
jsou naše rodiny a jejich podpora. 
Přeji tímto všem do nového roku hod-
ně optimismu a hlavně pevné zdraví 
nám i našim blízkým. 
Ing. Marian Ležák, starosta Luha-
čovic

V nastávajícím roce bych byl veli-
ce rád, pokud bychom byli schopni 
i přes výrazný výpadek příjmů města 

postavit nový most v ul. Družstevní 
s navazujícím parkovištěm a zrekon-
struovat ulici Hrazanskou. Spoluobča-
nům bych chtěl popřát pevné zdraví, 
Boží požehnání a co nejvíc optimis-
mu, že se vše obrátí k lepšímu a že se 
budeme moci opět více setkávat.
Ing. Jiří Šůstek, místostarosta 
Luhačovic

Přála bych si, aby 
se Luhačovice 
i v příštím roce 
úspěšně rozvíjely. 
Aby už se všechno 
uvolnilo, ale moc 
nevěřím, že ten 
rok bude o moc 

lepší. Ale doufám v to, už kvůli dětem 
ve školách i všem, co si chtějí jít zapla-
vat na bazén nebo k nám chtějí přijít 
na kávu.
Lenka Kopuncová, pracovnice 
palačinkárny

 
Městu Luhačovice 
sluší, když se zde 
mohou setkávat 
lidé, když se zde 
dá odpočinout, 
načerpat síly 
a znovu nadech-
nout... Snad proto 

se sem mnozí rádi vrací. Rád bych viděl 
Luhačovice v příštím roce právě takto. 
Všem obyvatelům přeji do nového roku 
pevné zdraví, trpělivost a naději. Ať Bůh 
žehná tomuto městu a všem, kteří zde 
žijí. 
P. Jan Ston, luhačovický farář

Přeji hlavně 
Luhačovicím, aby 
se sem v roce 
2021 vrátili hosté. 
Konec roku zatím 
moc k normálu 
nesměřuje, ale 
snad se to vrátí 

do zajetých kolejí. Přeji městu hodně 
návštěvníků a plno lázeňských hostů, 
a ať tu všechno vzkvétá! 
Gabriela Kudrnová, návštěvnice 
z Hradce Králové na wellness pobytu

 
Dnes je složité 
představit si, 
co v tomto roce 
vlastně bude. 
Přál bych si 
ale, abychom se 
z toho zlého snu 
už probudili a za-

žívali Luhačovice aspoň takové jako 
v létě 2020 a náš život se zase vrátil 
do zažitých kolejí. 
MUDr. Eduard Bláha, generální 
ředitel Lázně Luhačovice, a. s.

Rád bych v roce 
2021 viděl naše 
město jako bez-
pečné a zdravé 
místo, kde se 
lidem dobře žije 
a kam se rádi 
vrací. Občanům 

přeji, aby si, pokud to jen trochu pů-
jde, udrželi odvahu, sílu a schopnost 
improvizace k překonání životních 
překážek. Přeji nám všem funkční vlá-
du, která nebude vládnout podle mar-
ketingu, ale předvídatelně, s plánem, 
a hlavně s rozumem. Přeji nám všem 
brzký návrat do „normálního“ života, 
který budeme přijímat s pokorou, 
trpělivostí, a především žít ve zdraví.
Mgr. Dalibor Liška, podnikatel 
a radní

 
Spoluobčanům 
bych chtěl do 
nového roku 2021 
popřát především 
zdraví, trpělivost 
v této nepřehled-
né době, vnitřní 
pohodu a klid. 
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Městu pak co nejméně omezení, která 
je nutné dodržovat v rámci vládních 
opatření. Současná doba nepřeje orga-
nizovanému sportu a spolkové činnos-
ti. Věřím, že to bude v roce 2021 pro 
sportovce lepší a v únoru se potkáme 
na 81. šibřinkách. Přeji všem štěstí 
a úspěch. Nazdar!
Robert Kolařík, starosta Sokola, 
radní

 
Doufám, že 
v roce 2021 bude 
pro všechny do-
stupná vakcína 
proti koronavi-
ru, díky níž se 
vše vrátí k nor-
málnímu reži-

mu. Těším se na setkávání s rodinou 
a přáteli bez obav z nákazy. Jelikož 
pracuji v MěDK Elektra, vyhlížím 
nový rok s nadějí, že všechny odlo-
žené kongresy, výstavy a kulturní 
akce budeme moci uskutečnit a Lu-
hačovice se opět probudí k životu.  
Mgr. Miriam Kuncová, kongresy, 
hostinská činnost v MěDK Elektra

Rád bych vi-
děl Luhačovi-
ce v roce 2021 
plné pozitivní 
energie, kterou 
dovedou místní 
občané předávat 
návštěvníkům 

města. Do nového roku bych rád spo-
lu se strážníky všem v Luhačovicích 
přál, abychom se i nadále snažili řešit 
věci v klidu, s rozumem a ve zdraví. 
A nezapomínali na to, že Luhačovi-
ce patří mezi nejbezpečnější města 
v republice.
Mgr. Michal Zámečník, velitel 
Městské policie Luhačovice

Věřím, že v roce 
2021 budou 
Luhačovice stále 
tím nejkrásněj-
ším a nejbezpeč-
nějším městem. 
Přeji všem 
Luhačovjanům 

v novém roce pevné zdraví, radost, 
lásku a štěstí. A aby neztráceli naději, 
jistoty, víru a energii. A naděje nechť 
se promění v příjemnou realitu. 
Monika Slováková, ředitelka ZUŠ 
Luhačovice

Luhačovice vi-
dím jako město, 
které bude svůj 
potenciál – ge-
nius loci v roce 
2021 dále rozví-
jet. Obyvatelům 
může poskyt-

nout dobré podmínky pro život 
a všem hostům nezaměnitelnou 
atmosféru lázeňského města. Tu 
bychom rádi zpříjemnili tradičními 
koncerty našeho pěveckého sboru 
JANÁČEK LUHAČOVICE. Všem přeji 
pevné zdraví a hodně sil v roce 2021.
Ludmila Staňová, sbormistryně 
pěveckého sboru JANÁČEK LUHA-
ČOVICE

Věřím, že se nám 
společně i v roce 
2021 podaří dál 
zlepšovat životní 
podmínky v na-
šem městě pro 
všechny gene-
race a že tyto 

snahy lidé v budoucnu ocení. Přeji 
všem především pevné zdraví, hod-
ně inovativních nápadů do každé 
profese, rodinám s dětmi i senio-
rům hodně síly a víry v život, pro-
tože každá zkouška, byť je sebetěžší, 
nás posouvá a dělá lepšími. 
Mgr. Lenka Semelová, ředitelka 
Charity Luhačovice

Všude, i v Luha-
čovicích, jsme 
vlastně všich-
ni stejní, ale 
každému z nás 
se píše jiný 
příběh. Co teda 
přát do nového 

roku? Mnohdy se říká, že štěstí… 
máme v něm vlastně všechno – klid, 
pohodu, srdečná přátelství, a hlav-
ně zdraví. Proto všem přeji do naší 
srdeční banky s číslem účtu 2021 
stoprocentní optimismus a nulový 
úrok blbé nálady.
Lubomír Ferdus, provozovatel 
klubu Sokolka
 
Věřím, že nadcházející rok 2021, 
jakkoli bude pro Luhačovice těžký, 
bude rokem, kdy se budeme moci 
setkávat bez obav z nákazy a opět 
budeme moci navštěvovat kultur-
ní a společenské akce. Moc rádi 

bychom v do-
mově zrealizo-
vali myšlenku 
stavění máje 
v „dědině“ 
i s doprovodným 
programem. Přá-
la bych městu 

a občanům, aby nám ta soudrž-
nost, empatie a pochopení, které se 
projevily v době epidemie, vydržely 
i nadále. Věřím, že si ze současné 
situace vezmeme hlavně to dobré.
Adéla Vitteková, instruktor soc. 
péče v DPS

Stojíme na pra-
hu nového roku 
2021 a já věřím, 
že lepšího, než 
byl ten před-
chozí. Za sebe 
a společnost 
Zálesí, a. s., přeji 

všem občanům Luhačovic a také 
zaměstnancům společnosti Zálesí, 
a. s., hodně zdraví, štěstí a mnoho 
příjemných lidí kolem. Přeji, aby se 
Vám podařilo vypořádat s překážka-
mi, které běh života postaví do ces-
ty. Ať je to pro Vás rok dosažených 
cílů a naplněných očekávání. Městu 
Luhačovice přeji dostatek financí 
a elánu na dokončení plánovaných 
akcí, které nepochybně přinesou 
zpříjemnění života v Luhačovicích.
Ing. Jaromír Semela, předseda 
představenstva Zálesí, a. s.

 
V roce 2021 
vidím Luhačo-
vice jako pěkné 
lázeňské město 
plné lidí. Urči-
tě se sem opět 
vrátí návštěv-
níci z blízkého 

i vzdáleného okolí, kteří se rádi 
podívají nejen na krásnou kolonádu, 
k pramenům, ale i do krásné příro-
dy, kterou zde máme. Městu přeji 
hodně návštěvníků, spokojených 
lázeňských hostů i spokojených oby-
vatel města. Občanům hlavně pevné 
zdraví a každému přiměřenou dávku 
sportovního vyžití.
Jáchym Hanák, reprezentant 
v aerobiku

Příspěvky byly redakčně kráceny.
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Oprava chodníků i dláždění vozovky
Začátkem prosince se dokončila 
další z rekonstrukcí chodníků, na 
jejichž obnovu se vedení města trvale 
zaměřuje. „Celkově jde o cca 600 m2 
nového vydláždění chodníků zámko-
vou dlažbou, včetně výměny obrub-
níků. Obnovili jsme jednak chodník 
v Úprkově ulici a také v horní části 
ulice Antonína Slavíčka,“ informoval 
místostarosta Jiří Šůstek, který má 
v gesci oblast investic. 
Radnice opět rekonstrukci sladila 
s obnovou plynovodů, která v Luha-
čovicích dlouhodobě probíhá. „Díky 
tomu město šetří náklady, protože 
část prací zaplatí plynaři,“ vysvětlil 
místostarosta. To se netýká jen oprav 
chodníků, ale i vozovky ulic. „Ve spod-
ní části ulice Antonína Slavíčka tak 
nedávno bylo dokončeno předláždě-
ní komunikace vedoucí nahoru od 
hotelu Morava. Plocha nově předláž-
děná žulovými kostkami zde čítá 
700 m2 a na dláždění bylo obnoveno 

i vyznačení modrých zón,“ doplnil 
Šůstek.
Jak dodal, celkově vynaložilo město 
na uvedené opravy cca 1,1 milionu Kč, 
část přímo ze svého rozpočtu, část 
přes příspěvkovou organizaci Tech-
nické služby Luhačovice. „Úspora díky 
sladění rekonstrukce s opravou in-
ženýrských sítí je přitom zhruba 400 
000 Kč,“ přiblížil místostarosta.
Připomněl také, že postupné zlep-
šování stavu komunikací, zejména 
chodníků, je dlouhodobou prioritou 
města. Proto se samospráva snaží 
dohlédnout i na to, aby se obnovené 
chodníky správně využívaly. „Bohužel 
se i u nás někdy setkáváme s tím, že 
na chodníky najíždějí řidiči a parkují 
na nich svá auta, čímž se samozřejmě 
dlažba ničí. Tento nešvar se snažíme 
vymýtit pomocí kontrol prováděných 
naší městskou policií. Věřím ale, že si 
lidé stále více uvědomují cenu za ob-
novu chodníků i to, že co pro ně nově 

opravíme, musí pak vydržet a sloužit 
léta a že chodníky jsou určeny pro 
chodce, a ne pro parkování aut,“ sdělil 
Šůstek.
Další chodníky chce město opravit 
i v příštím roce. „V rekonstrukci komu-
nikací chceme samozřejmě pokračovat, 
konkrétní projekty na vybrané lokality 
se ale musí sladit s přípravou rozpočtu 
na příští rok,“ uzavřel místostarosta.

Nikola Synek

Zastupitelé schválili rozpočtové provizorium 
a obecně závazné vyhlášky o poplatcích
Luhačovice budou v začátku roku 2021 
hospodařit podle rozpočtového pro-
vizoria. Zastupitelstvo města Luhačo-
vice o tom rozhodlo na svém řádném 
zasedání 10. prosince. 
„V rozpočtovém provizoriu hospodaří-
me zkraje roku již tradičně. Před schvá-
lením řádného rozpočtu je totiž vý-
hodnější znát přesnější odhad příjmů 
města, který je jasnější v návaznosti na 
informace o výběru daní právě až po 
Novém roce. Počkat si na přesnější úda-
je je důležité zejména v této době, kdy 
je jasné, že příjmy města budou daleko 
nižší. Omezující opatření státu mají 
totiž těžký dopad především na chod 
některých našich příspěvkových or-
ganizací, které nemohou vydělávat na 
svůj provoz a zároveň jim není umož-
něno čerpat žádné státní dotace. Navíc 
stejně jako u ostatních měst a obcí 
i u nás bude kvůli vládním opatřením 
citelný propad příjmu financí z přeroz-
dělených daní. O to více potřebujeme 
sestavit rozpočet pro rok 2021 s mimo-
řádnou precizností a účelným využitím 

všech dostupných prostředků,“ pozna-
menal starosta Marian Ležák.
Při rozpočtovém provizoriu město 
může, až na přesně stanovené výjimky, 
utratit každý měsíc jen částku, která 
odpovídá 1/12 výdajů v rozpočtu před-
chozího roku. Řádný rozpočet na rok 
2021 budou zastupitelé schvalovat na 
svém březnovém zasedání.
Kromě rozpočtového provizoria se za-
stupitelé zabývali také schválením saz-
by poplatků, které občané odvádějí za 
svoz a likvidaci komunálního odpadu. 
I v příštím roce se bude platit tak jako 
letos 650 Kč. „Poplatek pro občany už 
několik let nezvyšujeme a také pro pří-
ští rok zůstane jeho výše stejná. Město 
nebude zvyšovat poplatky za odpad, 
i když náklady na svoz a likvidaci jsou 
stále vyšší. Snažíme se to řešit úspora-
mi v systému odpadového hospodář-
ství a v jeho zefektivnění například 
tím, že sběrný dvůr slouží opravdu jen 
občanům města, nebo zvýšenou kon-
trolou uzavřených smluv na likvidaci 
odpadu u všech podnikajících subjektů. 

K dobrému fungování odpadového 
hospodářství ve městě přispívají sami 
občané, kteří uvědoměle třídí odpad,“ 
poznamenal starosta Ležák.
Na prosincovém zastupitelstvu byla 
schválena i Obecně závazná vyhláška 
města Luhačovice č. 3/2020, o místním 
poplatku z pobytu.
„Na základě novely zákona o poplatcích 
může být stanovena jeho sazba až na 50 
Kč za osobu a den. I když mnohá města 
se rozhodla pro toto maximum, my 
jsme se vydali cestou pouze částečného 
navýšení na 30 Kč. Chceme tím v příš-
tím roce podpořit úspěšné nastartování 
cestovního ruchu,“ vysvětlil starosta.
Luhačovice tak nabídnou v roce 2021 
návštěvníkům zajímavý benefit. Ušet-
řené peníze mohou hostům přispět 
například k financování o něco delší-
ho pobytu nebo k využití více nabí-
zených služeb, což pro město i místní 
podnikatele přinese zpětně vítaný 
ekonomický efekt.

Nikola Synek



Luhačovické noviny 5

ZPRÁVY Z MĚSTA

Žáci v nových třídách
Vánoční dárek v podobě nových učeben 
si s předstihem už 4. prosince s chutí 
doslova rozbalili prvňáci a druháci, kte-
ří chodí do Základní školy Luhačovice. 
Krásné překvapení si užili díky dokon-
čení jedné z největších letošních inves-
tic města. Za 6,1 milionu Kč se v hlavní 
budově ZŠ nejen kompletně zrekonstru-
ovaly 4 učebny, ale dělaly se předtím 
i zásadní stavební úpravy, které vyřešily 
problémy objektu se statikou.
 „Školství patří mezi naše priority 
a v jeho další modernizaci chceme 
pokračovat. První a druhé třídy se pře-
sunuly do hlavní budovy, protože objekt 
bývalých jeslí bude sloužit po přesunu 
ze zámku domu dětí a mládeže. Snažili 
jsme se novými třídami nabídnout 
dětem co nejkomfortnější prostředí. 
Myslím, že nové učebny jsou pro ně 
opravdu skvělým dárkem a budou se 
jim líbit,“ poznamenal starosta Marian 
Ležák, který se předávání tříd žákům 
osobně účastnil. Bylo vidět, že kluci 
a děvčata díky dárku prožili radostné 
chvíle jako u vánočního stromečku, 
navíc i ten byl také v každé z učeben 
přichystán. Atmosféru dotvářelo i to, že 
děti si skutečně mohly své překvapení 
„rozbalit“ roztržením dárkového papíru, 
který kryl pro tuto malou slavnost kaž-
dý ze vstupů do nových tříd.
U předání učeben nechyběl ani mís-
tostarosta Jiří Šůstek, který má v gesci 
investice města a doplňuje tak podrob-
nější informace k průběhu rekonstruk-
ce. „Práce začaly před letními prázdni-
nami. Realizační firma 3V & H, s. r. o., 
nejprve provedla statické zajištění zá-
kladových konstrukcí, vybudovala nové 
podlahové desky a podlahy v učebnách 
a sanovala praskliny. Po vyzrání betonu 

mohly pokračovat práce v interiéru, 
které zahrnovaly především výmalbu, 
pokládku betonových krytin a instalaci 
nového nábytku. Celkové náklady akce 
ve výši 6,1 milionu jsou včetně projek-
tové přípravy a jsou hrazeny z rozpočtu 
města Luhačovice,“ sdělil Šůstek. Také 
místostarosta věří, že dokončení této 
významné investice přineslo do školy 
pěkný předvánoční dárek. „Přeji dětem 
i učitelkám a učitelům, aby se jim v no-
vých prostorách příjemně pracovalo 
a vzdělávalo,“ dodal místostarosta.
Že jsou děti nadšené, bylo vidět na prv-
ní pohled. Na otázku, co se jim líbí, hned 
nadšeně volaly: „Všechno! Ty šuplíky! 
Nejvíc koberec!“ Pestré koberce, na kte-
rých se dají v rámci výuky dělat nejrůz-
nější aktivity, si žáci s nadšením hned 
také vyzkoušeli. Radostným dárkem 
jsou nové učebny nejen pro děti, ale také 
pro pedagogy. „Všechno je krásně nové, 
barevné, voňavé. A hlavně je tu ve třídě 
spousta míst na uložení věcí. I každé 
dítě tu má svůj šuplík. Doteď se použí-
valy papírové krabice, toto nové řešení 
je daleko lepší, nebude se nic povalovat 
po parapetech,“ ocenila například třídní 
učitelka 2. A Dana Kubíková.

S dokončením učeben je velmi spokojen 
i ředitel školy Pavel Kurtin.
„Jsem rád, že se vše povedlo a náročné 
přesuny a stěhování už máme za sebou. 
Děti prvních a druhých tříd mají krásné 
učebny a díky odpočívadlům na chodbě 
také příjemné posezení. Vše je hravé 
a veselé, chodby mají nové korkové 
obložení, které se využije částečně jako 
nástěnka. Některé věci budou ještě do 
tříd doplněny – projektory a magnetické 
tabule,“ dodal ředitel. „Chci poděkovat 
všem učitelům, učitelkám a nepedago-
gickým pracovníkům, kteří se podíleli 
na přesunu tříd, trávili zde mnoho ho-
din po pracovní době,“ vyzdvihl ředitel.
V dalších investicích do školství 
chce město pokračovat i v budouc-
nu. „V rámci ZŠ by mělo jít o úpravy 
jídelny a vylepšení interiérů školní 
družiny. Samozřejmě vše bude zále-
žet na finančních možnostech města 
a případné možnosti čerpání dotací,“ 
nastínil starosta Marian Ležák. Jak 
dodal, v plánech města je ale například 
i úprava zahrady mateřské školy nebo 
okolí objektu, kam se přesouvá DDM.

Nikola Synek

O aplikaci Město 
Luhačovice je mezi 
občany zájem
Mnoho spokojených uživatelů si už 
v prvních týdnech fungování našla 
mobilní aplikace Město Luhačovice. 
Tři týdny od jejího spuštění v listo-
padu už si ji stáhlo bezmála 700 lidí 
a počet uživatelů dále roste. 
„Jsem velmi rád, že zájem je opravdu ve-
liký a daří se nám díky tomuto nástroji 
dál zlepšovat komunikaci s občany,“ 
poznamenal starosta Marian Ležák. 

Mezi obyvatele Luhačovic, kteří začali 
využívat aplikaci hned v prvních 
dnech, patří také Martina Semelová. 
Jak říká, aplikaci si hned oblíbila.
„Jsem velice spokojená, aktuální 
zprávy mi automaticky vyskakují na 
telefonu a celkově je aplikace super. 
Myslím si, že je to fajn, všechno je 
přehledné a sjednocené v novém 
designu města. Každý Luhačovjan 
podle mě dobře tuto aplikaci vy-
užije a za sebe můžu doporučit si 
ji nainstalovat. Nejde jen o rychlé 
zprávy, procházela jsem si i jednotlivé 

záložky. Například se mi líbí taky to, 
že když člověk vybere ‚kudy k nám‘, 
hned ho to přepne na navigaci, takže 
si myslím, že aplikaci mohou dob-
ře využít i lidé, kteří jsou odjinud,“ 
uvedla Semelová. 
Aplikaci Město Luhačovice lze snadno 
zdarma stáhnout, stačí si ji vyhledat 
v GooglePlay (pro zařízení využívající 
operačního systému Android) nebo 
na AppStore (u přístrojů fungujících 
na platformě iOS a macOS).

Nikola Synek
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Vzpomínky
Ti, které milujeme, nás nikdy neopustí. 
Vždy je najdeme v srdci.
Dne 12. 1. 2021 uplyne smutný druhý rok, 
co nás navždy opustil milovaný manžel, 
tatínek a dědeček pan JOSEF HUMPOLA.
S láskou, úctou a vděčností stále vzpomíná 
manželka a děti s rodinami.

Děkujeme za vzpomínku všem, kteří ho znali a měli rádi.

Dne 31. 12. 2020 uplynulo 5 let, co nás 
navždy opustil 
pan JOSEF TOMALA. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka 
a synové a dcera s rodinami. Děkujeme všem, 
kdo vzpomenou s námi.

Jsou lidé, kteří pro nás v životě znamenají víc 
než ostatní. O to je těžší naučit se žít bez nich! 
Byť 16. ledna uplynou již 4 roky od odchodu 
mého manžela, našeho tatínka a dědečka 
pana ZDENKA KOLAŘÍKA, stále jsme se 
bez něj žít nenaučili. 
Se smutkem v srdci děkujme všem, kteří 

tichou vzpomínkou uctí jeho památku. 

Dne 12. 12. 2020 jsme si připomněli nedoži-
tých 96 let naší maminky a babičky 
paní JARMILY SKOVAJSOVÉ a 31. 12. 2020 
jsme si připomněli již 11 let od doby, 
kdy nás navždy opustila. S láskou stále 
vzpomínají dcery s rodinami. Děkujeme za 
tichou vzpomínku.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 7. 1. 2021 uplyne 12 let od chvíle, kdy 
nás navždy opustil manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček pan ZDENĚK MALANÍK.
S láskou vzpomínají manželka Soňa, dcera 
Olga s rodinou a syn Zdeněk s rodinou.

18. ledna uplyne 5 let, kdy nás opustil
pan ANTONÍN PETRŽELKA. 
S láskou stále vzpomínáme. Děkujeme 
všem, kdo vzpomenou s námi. 
Manželka Stanislava, synové Dalibor 
a Toník s rodinami

Ti, kteří lásku rozdávali, neodešli a žijí 
v srdcích dál.

Dne 11. 1. uplyne 14 let, kdy nás navždy 
opustil pan LADISLAV TALAŠ, 

a 1. 1. by se dožila 85 let 
paní JIŘINA TALAŠOVÁ. 

S láskou a úctou vzpomínají dcery Jiřina 
a Hana s rodinami. 

Úmrtí
František Šenovský 81 let
František Šenkeřík 67 let
Antonín Svobodník 81 let
Marie Krajíčková 85 let
Marie Vepřeková 86 let
Karel Slovák 78 let

Helena Káčerová 78 let
Jan Bača 77 let
Marie Plášková 84 let
Ludmila Křenková 79 let
Marie Zapletalová 81 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

Společenská kronika
Sňatky
Jarmila Kubíčková 
a Richard Šurek

Blahopřejeme.

 

Narození
Klára Vlk
Timoteus Jankovič
Adriana Hanáčková

Blahopřejeme.

Odešla legendární golfistka 
Ludmila Křenková
Luhačovice přišly o vý-
znamnou sportovkyni 
Ludmilu „Dunu“ Křenkovou. 
Legendární golfistka, členka 
Síně slávy České golfové 
federace, zemřela po dlouhé 
nemoci 2. prosince ve věku 
nedožitých 80 let. Její úmrtí 
oznámila rodina. 
Ludmila Křenková získala 
za svou sportovní kariéru 
neuvěřitelných 48 mistrov-
ských titulů v kategoriích žen a seniorek a stala se také třikrát 
vicemistryní Rakouska. Její obdivuhodné sportovní úspěchy tak 
Česká golfová federace na svém webu shrnula zcela jednoznačně: 
„Pokud by existoval titul historické české královny golfu, pak by 
nebylo jiných aspirantek. Paní Ludmila ‚Duna‘ Křenková se stala 
poprvé českou šampionkou už v šestnácti letech (roku 1957) a mi-
strovské zlaté medaile získávala mezi ženami až do roku 1994, kdy 
už však sbírala i první tituly v seniorských soutěžích, poslední 
v roce 1999. Ze zisku nějakého titulu se radovala v rozmezí neuvě-
řitelných 43 sezon.“
Kolegové golfisté na Ludmilu Křenkovou, která byla hráčkou 
Golf Clubu Praha, vzpomínají jako na představitelku sportov-
ního pojetí golfu. A upozorňují, že její úspěchy na golfových 
hřištích mohly být ještě daleko větší, pokud by za období 
totality nebyly omezovány možnosti účastnit se mezinárodních 
golfových podniků v zahraničí. Na sportovní úspěchy Ludmi-
ly „Duny“ Křenkové navazují v současnosti i další členové její 

Dne 23. ledna 2021 vzpomeneme 15. výročí, 
co nás navždy opustila manželka, maminka 
a babička paní VĚRA BURIÁNKOVÁ. 
S láskou vzpomínají manžel Josef, synové 
Radek, Josef, Lumír s rodinami. Děkujeme 
všem, kdo vzpomenou s námi.
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„Jako bych se ocitla v jakémsi zvláštním bezčasí,“ 
vzpomíná na Luhačovice beletristka Klára Vlasáková
Poslední letošní 
účastnicí lite-
rárního pobytu 
v Luhačovicích 
byla Klára Vla-
sáková (*1990), 
dramaturgyně, 
scenáristka, pu-
blicistka (např. 
Salon Práva, 
Host, A2larm.cz, Heroine) a autorka be-
letristických textů. Kromě toho píše také 
politické komentáře pro Český rozhlas 
Plus. Svým občanským povoláním je 
dramaturgyní České televize. Za svůj 
filmový scénář Běžná selhání obdržela 
ocenění Filmové nadace Hvězda zítřka 
a natáčení snímku se připravuje. Její 
povídky můžete najít ve sbornících 
Divočina nebo Budoucnost. V roce 2020 
vydala svůj debut Praskliny, v nejbližších 
týdnech pak vyjde komiks Spiritistky, na 
kterém pracovala spolu s ilustrátorkou 
Juliánou Chomovou. V Luhačovicích 
pracovala na svém dalším románu.

Jak se Ti v Luhačovicích líbilo 
a pracovalo?
Byl to můj první pobyt v Luhačovicích 
a byla jsem moc spokojená. Zážitek 
z města, jeho obyvatel a atmosféry by 
byl určitě jiný, pokud bych tu pobývala 
v jiném období než v čase, kdy se všich-
ni držíme především doma. I tak jsem 
se ale snažila chodit co nejvíc ven a vy-
užít slábnoucího listopadového světla. 
Co se týče historie města, dost jsem 
v tomhle ohledu ocenila audioprůvod-
ce Zvuková mapa Luhačovic. 

Jak se Ti pobývalo na zámku?
Na stipendijních tvůrčích pobytech 
je zásadní klid na práci. Jde o spo-
jení, které autoři a autorky ve svých 
žádostech často uvádějí, ale určitě 
nejde o nějakou vyprázdněnou frázi. 
Byla jsem hodně ráda, že si den můžu 
plánovat především podle rytmu psaní. 
Často jsem pracovala v prostorné, útul-
né pracovně, která představovala luxus, 
co doma v pražském malém pronaja-
tém bytě nemám. 

Pracovala jsi na nějakém 
konkrétním výstupu? Jakém?
Pracuji na druhém románu a díky sou-
středěným šestnácti dnům jsem se tu 
dokázala „propsat“ přes některé určují-
cí pasáže, za což jsem moc vděčná.  

Co tady na Tebe nejvíce zapůsobilo?
Nemám příliš procestovaná lázeňská 
města. Takové Karlovy Vary znám 
především z období festivalu, kdy se po 
kolonádě valí davy lidí. V Luhačovicích 
jsem tak měla čas prohlédnout si pře-
devším lázeňskou architekturu, která 
mi připadala zvlášť působivá. 

Co Tě překvapilo?
Asi hlavně to, jak jinak působí město 
prázdné, holé, takřka bez lidí. V Pra-
ze se během pandemie držím hlavně 
doma, v Luhačovicích jsem si nějaké 
procházky přece jen „povolila“. Někdy 
mi tak připadalo, jako bych se ocitla 
v jakémsi zvláštním bezčasí, kdy jsem 
si najednou nebyla schopna uvědomit, 
co je za den v týdnu nebo vůbec který 
rok. 

Je to Tvá první rezidence? Pokud ne 
– můžeš nabídnout srovnání?
V říjnu jsem byla na krátké rezidenci 
v Mikulově. Před dvěma lety jsem strá-
vila měsíc v německém Worpswede, 
kousek od Brém. Tam bylo ubytování 
zařízené formou ateliérů, takových 
minibytů s vlastním vybavením. Byl 
to taky listopad, takže se mi tahle dvě 
stipendia propojují nejen prací jako 
takovou, ale i právě tímhle zvláštním 
podzimním obdobím, kdy staré odchá-
zí, a to nové ještě neexistuje. 

Jak Ti tady plyne čas?
Překvapivě docela rychle. Měla jsem 
dost jednoduchý, opakující se program: 
dopoledne jsem věnovala psaní, odpole-
dne jsem vařila něco rychlého a jedno-
duchého a odpoledne jsem revidovala 
už napsané. Rutina obvykle není zrovna 
kvalita, která by v lidech vyvolávala ně-
jaké dychtivé očekávání, ale já se právě 
na tohle opakování dost těšila. 

A jaký dojem na Tebe udělaly lázně?
Určitě se sem chci znovu podívat třeba 
na jaře nebo v létě, až bude město zase 
víc rozhýbané. Bude pak zajímavé tyhle 
dva zážitky porovnat. Dost možná mi 
to bude připadat jako dvě docela jiná 
místa. 

Zajímalo by mě, jak jsi prožila 
nouzový stav? Jaká je dnes doba 
pro spisovatele/spisovatelky?
Zavřené knihovny a knihkupectví, zru-
šená autorská čtení… Nic z toho není 
pro autory a autorky zrovna příznivé. 
Pandemie se ekonomicky dotkla celého 
knižního trhu a spoustu změn ještě 
ani nejsme schopni úplně nahlédnout. 
V tomhle ohledu je důležité, aby fungo-
vala nějaká dlouhodobá koncepce, jak 
stát kulturu – v tomhle případě tedy 
konkrétně literaturu – podporuje. Pro 
velkou část píšících jde totiž především 
o činnost, kterou dělají „vedle“ svých 
běžných prací. A v krizi se možnosti 
věnovat se literatuře naplno dál zužují. 

Jak vnímáš situaci kultury obecně 
v této krizové době?
Nejsou to samozřejmě jen autoři 
a autorky, na koho krize dolehla. Texty 
o hudebnících nebo divadelnících, 
kteří si museli narychlo shánět práce 
v supermarketu, nebyly nijak ojedinělé. 
Kultura je často brána jako cosi „extra“, 
co není třeba nějak soustavně podporo-
vat. Tady bohužel dojíždíme na slepou 
důvěru ve volný trh a jeho zákonitosti. 

Co Tě dál čeká?
Návrat z rezidence do běžného života 
je takový pozvolný. Člověk si zvyká 
na staronový rytmus a reviduje, co 
během pohybu napsal. Na tohle se 
vlastně dost těším.

Poznámka: Nadační fond Pramen Luha-
čovice uspořádal během podzimu 2020 
celkem čtyři „literární pobyty v Luhačo-
vicích“ pro spisovatele a spisovatelky.

Rozhovor vedla Magdaléna Petráková 
z Nadačního fondu Pramen Luhačovice

rodiny, a to také aktivitami v rámci ne-
dávno založeného luhačovického golfo-
vého oddílu. Skvělých úspěchů přímo na 
golfových hřištích pak dosahuje vnučka 

legendární golfistky, patnáctiletá Agáta 
Křenková. Ta je sedmou hráčkou tuzem-
ského žebříčku v kategorii kadetek, která 
se již dokázala probojovat do světového 

amatérského žebříčku žen a jde za spor-
tovními úspěchy ve šlépějích své babičky.

Nikola Synek
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Jak to teď vidí známá kavárnice
Paní Helena Větříšková je majitelkou 
hned několik kaváren, a to nejen v Luha-
čovicích. Když právě nesmějí zákazníci 
dovnitř, snaží se podniky provozovat 
aspoň přes okénko. O tom, jak se kavár-
nám teď daří, jsme se bavili 15. prosince. 

Jak současné dění hodnotíte?
Situace v cestovním ruchu a gastrono-
mii není bohužel vůbec optimistická, 
a to obzvláště v lázeňském městě, jako 
jsou Luhačovice, kde je závislost na 
ubytovaných hostech a návštěvnících 
u většiny provozů téměř stoprocentní. 
Do toho chaotická nařízení a restrikce 
ze strany vlády, které nám nikomu 
nepřidávají klid k práci, spíše naopak. 

Jak s tím bojujete? 
Filozofií obou našich luhačovických 
provozů, jak kavárny v Myslivně, tak 
i v tomto roce nově otevřeného Salon 
de the, není být jen sezonním podni-
kem, ale nabízet příjemné posezení 
celoročně. Našimi zákazníky nejsou 
tedy jen ubytovaní hosté hotelů, ale 
především i místní občané a lidé z oko-
lí Luhačovic a Zlína, kteří se k nám 
pravidelně vracejí. Myslivna je tradiční 
oblíbenou kavárnou, naopak Salon de 
the je novinkou opravené kolonády 
s unikátními palačinkami a především 
vaflemi, na které máme originální 
belgickou recepturu. Oba provozy fun-
gují, nicméně k ideálu letních měsíců 
a sezony máme značně daleko.

Co vám pomáhá složitou situaci 
nejvíce zvládnout? 
Jsou to vracející se spokojení hosté, 
díky kterým má naše práce smysl, 
a především to, že je pro nás práce 
koníčkem a stále nás i po letech baví. 
Díky tomu věříme, že přečkáme i tyto 
těžké časy.

Jak se osvědčil prodej přes 
okénko? 
Prodej přes okénko samozřejmě není 
záchranou, ale snažíme se i v době 
uzavření prodávat alespoň touto 
formou. Víte, není nic smutnějšího 
než vidět prázdné domy, provozy 
a obchody na Lázeňském náměstí 
a v celém areálu, nemít ani možnost 
si dát dort, palačinku, kávu či jiný 
nápoj. Bereme to tedy i jako závazek 
a službu pro návštěvníky a místní 
občany, a to i za cenu případných 
mírných ztrát.

Máte i kavárnu ve Zlíně na Malé 
scéně, liší se tam dopady oproti 
Luhačovicím, které jsou bez 
turistů? 
Tato kavárna není stejně jako Zlín 
na turistech nijak závislá a má svou 
klientelu, ale i tam se uzavření nebo 
omezení otvírací doby projevilo, 
i když ne tak výrazně jako v Luha-
čovicích. Proto i v Luhačovicích se 
snažíme mít více místních pravidelně 
se vracejících hostů.

Vláda opět zavírá vnitřní provozy 
gastro provozů. Jak myslíte, že to 
zvládnete a dokdy odhadujete, že 
to potrvá?
Domnívám se, že nikdo momentálně 
nedokáže odhadnout, jak dlouho tato 
situace potrvá. Zásadní v době uzavře-
ní provozů je státní pomoc, ať už v čás-
tečném, či plném proplacení nájmů, 
nákladů na zaměstnance, ale i dalších 
fixních nákladů. Bez této pomoci 
nemůže nikdo z nás v oboru situaci 
dlouhodobě zvládnout. V případě Luha-
čovic je pro nás velmi důležitý i přístup 
a pochopení Lázní Luhačovic, a. s., 
v jejichž objektech máme své provozy, 
a snažíme se být přínosem a přidanou 
hodnotou pro celý lázeňský areál.

Nikola Synek

SOŠ Luhačovice se 
úspěšně zapojila do 
Evropského týdne 
odborných dovedností

Evropský týden odborných dovedností 
je iniciativou Evropské komise, která 
se koná již od roku 2015, letos v obdo-
bí 9.–13. 11. 2020. Uvědomujeme si, že 
každý člověk má na něco talent, který 
odborné vzdělávání může pomoci roz-
vinout. Odborné vzdělávání je skvělou 
volbou k nastartování úspěšné kariéry 
a zvýšení šancí na uplatnění na ev-
ropském trhu práce. I z těchto důvodů 
jsme nemohli chybět, i když letos je 
všechno úplně jinak, než jsme byli 
dříve zvyklí. S našimi partnery z Litvy, 

Lotyšska a Estonska jsme se zapojili 
do soutěže „JOINER 2020“ (truhlář).
Naplánované místo konání akce 
v Kaunasu v Litvě bylo vzhledem ke co-
vid-19 nereálné, tak soutěžící pracovali 
ve stejném čase na zadaném tématu ve 
svých domovech. Materiál a výkresovou 
dokumentaci zaslal všem přihlášeným 
žákům celkem deseti škol čtyř zemí Ev-
ropské unie hlavní organizátor Kaunas 
technical vocational education centre.
Zahájení soutěže proběhlo 10. listo-
padu v 9 h litevského času na ZOOM 
platformě, veškeré práce byly průběž-
ně monitorovány a finální výsledek 
zaslán zpět k hodnocení komisí. Ukon-
čení akce a vyhlášení těch nejlepších 
proběhlo znovu prostřednictvím 
platformy ZOOM 3. prosince.

A jak jsme v tvrdé konkurenci dopad-
li? Náš žák čtyřletého oboru design 
a zpracování dřeva Jakub Novotný 
obsadil v konkurenci těch nejlepších 
skvělé 5. místo. Gratulujeme!

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy
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Lázeňská káva je víc než jen skvělý nápoj
Spoustu nadšených zákazníků si za 
4 roky svého fungování našla společ-
nost Lázeňská káva. Nabízí nejen stej-
nojmennou značku kávy, kterou dováží 
a praží, ale hlavně firmám i další služby 
kolem oblíbeného povzbudivého nápoje. 
Podnik nám představil jeden z majitelů 
společnosti Lázeňská káva Jakub Gerža.

Proč jste šli do podnikání s kávou 
a právě v Luhačovicích? 
Ke kávě nás to vždy lákalo. Jsme pře-
vážně Luhačovjané, podnikání zde je 
nám blízké. Za Lázeňskou kávou stojí 
ještě můj bratr Lukáš Tobolák a Zde-
něk Mareček. Celkem zaměstnáváme 
deset lidí.

Čemu všemu se věnujete?
Skvělý šálek kávy, to je kvalitní su-
rovina, dobrý kávovar i práce s ním. 
Proto pro hotely a kavárny poskytuje-
me veškerý servis a školíme personál 
pro přípravu kávy. Bez toho všeho 
nejde docílit dobrého výsledku. Kurz 
Barista máme nově akreditovaný 
Ministerstvem školství.

Kam kávu dodáváte?
Pražíme ji pro kavárny od Luhačovic 
přes Karvinou po Prahu. Spolupracu-
jeme s hotely, tady v Luhačovicích Lá-
zeňskou kávu pijí hosté třeba v hotelu 
Ambra nebo Alexandrie. Pro některé 
podniky pražíme i jejich vlastní 
značku kávy, často i s kávou z kon-
krétní farmy jen pro ně. Nabízíme tak 
opravdovou unikátnost, kterou žádná 
známá značka nedokáže. Takovou jedi-
nečnou kávu ochutnáte například na 
snídaních v Augustiniánském domě. 

Dodáváte ve velkém jen hotelům?
Rády od nás odebírají kávu i firemní 
kanceláře, protože nemusí chodit 
nakupovat do obchodu, pošleme jim 
ji s dopravou zdarma a poskytneme 
k tomu dobrý kávovar se servisem 
v rámci dlouhodobé spolupráce.
Máme dvě značky kávy: Lazenskaka-
va.cz a pro zahraničí pak TheBakery-
Coffee.com. Jsme dále distributory 
několika značek kávového vybavení.

Proč by si měli lidé koupit právě 
u Vás?
Jsme česká firma. Dáváme práci v re-
gionu, přidaná hodnota vzniká zde 

v Luhačovicích a zůstávají zde i daně, 
odváděné do rozpočtu města, kraje. 
Sponzorujeme lokální sport a částí zis-
ku podporujeme místní charitativní 
projekty. Nejsme nadnárodní němec-
ký nebo italský řetězec, který doveze 
komoditní kávu, v zahraničí ji nabalí 
do kapslí při horší kvalitě a vyšší ceně. 
A marže zůstane za hranicemi.

Jak kávu pražíte?
Různorodě. Naše pražicí technolo-
gie Giesen nám umožňuje přesné 
pražení pro zákazníky všech chutí. 
Pro zastánce tradičních chutí máme 
skvělou Espresso směs nebo Brazílii 
Ponto Alegre, kterou nakupujeme 
napřímo z farmy, tzv. Direct trade. 
Tyto kávy máme po celý rok. Pokud 
rádi zkoušíte nové kávy, měníme je 
přibližně každé 2 měsíce podle toho, 
jak probíhají sklizně ve světě. Právě 
teď máme například výběrovou kávu 
z Číny, Indonésie nebo Mexika, která 
je velmi  populární. 

Jaký má na Váš podnik dopad 
pandemie?
Naši partneři mají omezené nebo 
uzavřené hotely, lidé v kancelářích 
jsou doma a nepijí tolik kávy v prá-
ci. Kavárny, o které se staráme, mají 
pokles o 80 % a jedna už nám zavřela. 
Stát opatřeními drasticky omezil 
nepřímo i nás, nikdo nám ale ten 
výpadek nekompenzoval. 

Co naopak pomáhá?
Drží nás zájem místních obyvatel 
v prodejně v Luhačovicích, která byla 
v provozu po celou dobu pandemie. 
Snažíme se o co možná nejnormál-
nější fungování, abychom nebyli další 
zhasnutá výloha v Luhačovicích. Jsem 
rád, že místní chodí stále a zůstali 
nám věrní i v této nelehké době. Dva 
roky v kuse rozvíjíme také internetový 
obchod, teď o to intenzivněji. Pracuje-
me na něm denně a snažíme se pořád 
o zlepšení v oblastech prodeje kávy, 
kávovarů a příslušenství pro přípravu.

Jak se lze prosadit na trhu s kávou?
Káva je velmi konkurenční podnikání 
a je výzva v něm najít něco nového, 
zajímavého. Na jednu stranu zde 
máte silné a známé značky, které 
nabízí kávu komoditní kvality a masí-
rují vás reklamou v televizi. Na straně 
druhé je v ČR velké množství malých 
pražíren, které mohou mít kvalitní 
kávu, ale nenabízí nic navíc. My jsme 
vsadili na spojení výběrové kávy 
z konkrétních farem a plného servisu 
pro naše partnery.

Čím se vyznačuje Lázeňská káva?
Vždy z ní vyčtete, z jaké konkrétní 
farmy káva pochází. Nestačí, že jde 
o Brazílii, protože Brazílie je větší 
než Evropská unie. Bylo by to jako si 
koupit víno, na kterém je „Vyrobeno 
v EU“. Dále uvádíme varietu Arabiky, 
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protože těch je několik desítek, po-
dobně jako nemáte bílé víno jedné 
odrůdy. Naše káva má vysokou kvali-
tu, upražená zrna ručně přebíráme. 

Jak je to s exkurzemi, které jsou 
za běžné situace velmi populární? 
Začali jsme s kurzy pro gastro podniky 
dle standardů SCA (Speciality coffee 
association), kde jsme členy. Před 2 
lety jsme přidali i prohlídky a kurzy 
pro veřejnost. O prohlídku pražírny 
s ukázkou pražení a ochutnávkami byl 
u návštěvníků lázní obrovský zájem. 
Zážitek umocňují i naše prostory – 
sídlíme v původní pekárně staré asi 
100 let. Za poslední rok v době před 

covidem prošlo prohlídkou pražírny 
přes tisíc návštěvníků. Ohlasy jsou 
skvělé, což nás velmi těší. Samotná 
prohlídka trvá asi 1,5 hodiny, takže jde 
o velké množství času, které jsme ne-
jen s hosty lázní takto strávili. Věřím, 
že návštěvníci pak na Luhačovice a Lá-
zeňskou kávu dlouho vzpomínají. Jak 
to bude možné, exkurze do pražírny 
určitě opět obnovíme.

Jak chcete podnik dále rozvíjet?
Pro hotely a kavárny nabízíme nově 
akreditovaný kurz Barista, který 
mohou finančně pokrýt například 
přes úřad práce v rámci  podpory 
odborného vzdělávání zaměstnanců. 

Rozšiřujeme průběžně sklad a e-shop 
o zajímavé kávovary a příslušenství 
pro přípravu. Nebráníme se ani spo-
lupráci s novými partnery. Nově jsme 
zařadili do nabídky ve spojení s lokál-
ními výrobci i vlastní čaje, čokolády 
a sušenky. Připravujeme naši kávovou 
kosmetiku.

Chcete ještě něco dodat závěrem?
Chtěl bych za náš tým poděkovat 
městu i místním organizacím za 
příkladnou spolupráci a všem luhačo-
vických občanům popřát do roku 2021 
hodně zdraví a spokojenosti.

Nikola Synek

PP. Mode

Manželé Pavla a František Pavlíčkovi 
se věnují už dlouhá léta podnikání 
v oděvním odvětví. Menší maloob-
chodní prodejnu s módou P.P. Mode 
mají v Luhačovicích a také ve Zlíně. 
Rozhovor nám ochotně poskytli 
v půli prosince. 

Jak se současná doba podepsala na 
Vašem oboru podnikání?
Nejtvrdší opatření nás zasáhla v hlav-
ních sezonních obdobích, na které se 
musíme dlouho dopředu předzásobit. 
Nařízení dopadají těžce i na ostat-
ní podnikatele, ale v tomto vidíme 
v našem oboru snad větší problém než 
v gastronomii. To protože zboží kon-
trahujeme přibližně rok dopředu, a ne 
operativně v týdenních horizontech. 
Z toho plyne, že v zásobách máme 
několikanásobně vyšší prostředky, 
které se nám nemůže podařit v několi-
ka posledních týdnech roku nahradit. 
V Luhačovicích letos chybí lázeňští 
hosté, musely být zrušeny všech-
ny kongresy a pochopitelně složitá 

situace bude pokračovat i po Novém 
roce v podnikatelsky slabých měsících, 
jako jsou leden až březen. 

Co by Vám situaci usnadnilo?
K absolutnímu uzavření malých pro-
vozoven nemuselo vůbec dojít. Doká-
zali bychom si s přísnějšími pravidly 
lépe poradit než ve velkých nákupních 
řetězcích. Samotné vypnutí ekonomiky 
pouze v malém podnikání je největší 
zoufalství, které udělá jen vláda, která 
si neví rady a neví, kudy kam.

Jak jste se snažili vypořádat s už 
dvojím uzavřením prodejen? 
Přiznáme se, že to tentokrát byl 
menší šok než na jaře, protože se už 
několik týdnů o totálním vypnutí 
malého podnikání mluvilo. Při našem 
podnikání jsme zvyklí na maximální 
pracovní nasazení, ale při zavření 
prodejen jsme se dokázali ještě více 
motivovat a snažili jsme hledat další 
možnosti jak se udržet v podvědo-
mí hlavně našich stálých zákazníků. 
Na našich webových stránkách se 
nám podařil spustit e-shop, který ale 
zahrnuje jenom část nabídky z na-
šich prodejen. E-shop nám nemůže 
nahradit ztráty z provozu kamenných 
prodejen, dokáže je jenom částečně 
zmírnit. Víc jsme se začali věnovat 
marketingu, sociálním sítím a práci 
se zákaznickými daty, které budou 
zvláště v tuto dobu důležité pro další 
vývoj a udržení se na trhu. Naše re-
gistrované zákazníky jsme také pravi-
delně informovali pomocí Mailchim-
pu o tom, jaké jsme pro ně připravili 
novinky a že se nevzdáváme!

Co by podnikatelům, jako jste Vy, 
teď nejvíce pomohlo? 
Jednoznačně kompenzace ztrát posti-
ženým ekonomickým subjektům, a to 
podle vzoru Německa, Polska či Rakous-
ka, vztažená k obratu ve stejném období 
předchozího roku. Rovný přístup státu 
ke všem segmentům ekonomiky. Splně-
ní podmínek nezbytných k nastartování 
ekonomiky, tedy snížení daní a změny 
v legislativě ovlivňující podnikání.

Pomůže Vám otevření prodejen 
koncem roku dohnat letošní ztráty? 
Takové velké ztráty se bohužel v tak 
krátkém období už nedají nahradit, ale 
jenom zmírnit. Situace v Luhačovicích 
je pochopitelně ještě komplikovanější 
než ve Zlíně, protože se absolutně změ-
nila jejich návštěvnost, na kterou jsou 
všichni místní podnikatelé navázáni 
a také připraveni stavem zásob.

S jakou vizí se díváte do roku 2021? 
Podnikáme společně už 23 let a tohle 
je nejsložitější období, které zažíváme. 
Doufáme, že už se v něm nedočká-
me tolika nepředpokládaných změn 
a restrikcí. Také doufáme, že budeme 
moct svobodně podnikat a plánovat si 
svoji práci i budoucnost. Jsme s man-
želkou optimisté, a proto do nového 
roku půjdeme s odhodláním naši práci 
dál dělat, jak nejlépe umíme, s radostí 
a láskou k našim zákazníkům. Pře-
jeme jim i všem Vašim čtenářům, ať 
se v této komplikované době mají co 
možná nejlépe! A také pevné zdraví 
a lepší rok 2021! 

Nikola Synek
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Od zrodu úspěšné reklamky k otevření 
obchodu Labuť na kolonádě 
Anna Konečná před několika lety zalo-
žila s kamarádkou Bárou Majzlíkovou 
AB reklamní manufakturu, která se 
rychle zařadila mezi velmi úspěšné lu-
hačovické firmy. Díky tomu si grafička 
Anna mohla nedávno splnit i další sen 
a otevřít na kolonádě obchod Labuť 
s designovými dárkovými předměty. 
V rozhovoru nám prozradila více o ob-
chodě i o začátcích oblíbeného grafic-
kého studia. To už zajištovalo například 
i rozsáhlou kampaň pro velký průmys-
lový podnik Zálesí nebo reklamní spot 
pro Luhačovice. 

Čekaly jste při založení „Ábéčka“ 
takový úspěch?
Určitě ne tak rychle. Měly jsme prona-
jatu jen „pidi“ kancelář poblíž dnešních 
stavebnin, v ní ale koupenou kvalitní 
moderní tiskárnu. Původní záměr byl 
oslovit místní služby – hlavně hotely 
a restaurace – stylem: „Navrhneme 
a vytiskneme vám na krásné papíry co-
koliv, co váš podnik potřebuje.“ Druhou 
část byznysu mělo tvořit navrhování 
a tvorba papírových dekorací na svatby, 
oslavy a firemní akce, proto ta manu-
faktura v názvu.

Čím se situace změnila?
Získaly jsme si jméno a určitě pomohlo 
i to, že kolegyně Bára má velké zkuše-
nosti a kontakty coby top manažerka 
působící předtím v Praze u mezinárod-
ních firem. 
Po čase tak začala přibývat klasická re-
klamní práce od loga po web, a to pro 
dlouhou řadu společností, od menších 
až po opravdu velké. Dá se říct, že za 
5 let jsme obsadily luhačovický region 
kompletně. Původní malé prostory 
jsme musely rychle opustit a dnes nás 
najdete v Družstevní. Po čase jsme také 
vyhrály výběrové řízení a staly se hlav-
ním dodavatelem grafiky pro veletržní 
stánky dvou velkých zahraničních fi-
rem. Tu ruční část si ale nadále držíme 
alespoň v podobě navrhovaní svateb-
ních pozvánek a všeho okolo.

Jak se podaří prosadit takovému 
malému studiu?
Šlo to nějak samo. Možná byla v Lu-
hačovicích před 5 lety poptávka po 

místní tiskárně. Také určitě přispělo 
naše nadšení, kreativita a rychlost. Co 
se týká zahraničních firem, ty přivedla 
Bára z velkého byznys světa :).

Na čem děláte teď před Vánoci, je 
i tentokrát frmol? 
Před rokem bychom už chystaly vele-
trhy na jaro, ale letos děláme hlavně 
PF, dárkové poukazy a komplimentky 
pro místní firmy. Ale také máme nové 
zákazníky, pro které řešíme novou 
vizuální identitu.

Jak práci „Ábéčka“ omezila letošní 
doba covidu?
Letos je pro nás náročný rok ve vícero 
ohledech. Za prvé jsem se před rokem 
rozhodla, že otevřu obchod na koloná-
dě. A za druhé přišla Bára se šťastnou 
novinkou, že bude mít miminko. Jako 
bonus do toho hodil vidle covid-19. 
Zařízl všechny veletrhy. Ale méně práce 
pro AB bylo ve výsledku jen dobře. Bára 
se těšila na miminko, já doma dělala 
učitelku a chystala obchod Labuť. Ano, 
máme nějaký finanční propad, ale už 
jsme dost zavedené a jedeme dál.

Můžete prodejnu Labuť přiblížit?
Obchod s designem jsem si přála od 
doby, co jsem se přistěhovala do Luha-
čovic. Labuť v lázních je vlastně můj 
splněný sen. Chci představit obyva-
telům, návštěvníkům a rekreantům 
lázeňského města kvalitní dárkové 
předměty a suvenýry. Vše je od českých 

a slovenských designérů – od porcelá-
nu, hraček, knih až po lázeňské oplatky 
a jiné drobné věci. Něco takového mi 
zde vždy chybělo. Navíc poslední léta 
konečně začala přát řemeslům a pů-
vodnímu českému designu. Hodně věcí 
si navrhuji a vyrábím sama. Tyto Váno-
ce jsem už dostala první dárek v podo-
bě realizace mého návrhu labutí vlněné 
deky tkalcovnou ve Strmilově. Jako 
vystudovaná textilní designérka jsem 
o podobných projektech vždy snila.

V čem se Labuť nejvíc liší od 
běžných obchodů se suvenýry?
Už samotným interiérem, který jsem si 
nechala navrhnout architekty ze studia 
Ellement. Je jedinečný a na tak malý 
prostor zůstává i vzdušný a nepře-
plácaný. Prodejní předměty jsou ve 
většině případů od předních designérů 
a lze je zakoupit u nás a potom třeba 
jen v Praze nebo Brně. Někdy bylo 
náročné přesvědčit autory, aby nám 
poskytli svá díla na prodej, ale i díky 
kolonádní adrese se to podařilo. Luha-
čovice prostě otevírají dveře. Můžeme 
se pyšnit i umístěním Labuti a potaž-
mo i Luhačovic do Czech design map, 
což je mapa s nekrásnějšími obchody 
v České republice. Vychází jak v tištěné 
verzi, tak online https://www.czechde-
signmap.cz/labut-v-laznich.

U malých obchodů byl letos dopad 
vládních omezení zásadní. Jak se 
s tím snažíte popasovat?
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ROZHOVOR

„Filozofii 
Augustiniánského 
domu si teď 
uvědomujeme o to 
více,“ říká hoteliér 
Petr Borák
Augustiniánský dům je jedním z nejo-
ceňovanějších luhačovických hotelů.  
Tento rozhovor s jeho generálním 
manažerem Petrem Borákem jsme vedli 
začátkem prosince. Tedy v krátkém 
období, kdy hotely mohly zase fungovat 
a ještě se nevědělo, že to bude bohužel 
jen na krátkou chvíli. 

Jak jste bral, že se zas může konečně 
otevřít?
Určitě to byla zpráva, na kterou jsme ně-
kolik týdnů čekali. Když nemůžete dělat 
to, co vás živí, a zůstává vám velká část 
nákladů, tak z toho nemůže mít radost 
asi nikdo. Více než kdy jindy si v tuto 
chvíli uvědomujeme poslání a filozofii 
Augustiniánského domu, a to je návrat 
k životní a duchovní rovnováze. Jsem 
rád, že po oznámení termínu otevření 
opět začaly zvonit telefony s rezerva-
cemi na prosincové termíny. Našim 
hostům chceme nabídnout útočiště, kde 
se mohou zklidnit, zpomalit a načerpat 
potřebnou energii, ať už v meditační 
jurtě, nebo wellness centru a nechat se 
jen hýčkat.

Kdy přesně jste hotel znovu otevřeli 
a v jakém režimu teď fungujete? 
Hotel jsme otevřeli 3. prosince a s vý-
jimkou solné a parní lázně posky-
tujeme všechny služby. Samozřejmě 
dodržujeme všechna vládní a hygie-
nická opatření tak, aby se naši zaměst-
nanci a hosté cítili bezpečně. Upřímně 
můžu říci, že jsem nezaznamenal 
nějaké napětí a strach od hostů. Právě 
naopak. Všichni k nám jezdí odpoči-
nout si, posílit imunitu a vyčistit si 
hlavu od všedních starostí. Hosté, kteří 
nemohou přijet v předem potvrzeném 

termínu, si svůj pobyt přeloží na jiné 
období.

Co vám teď nejvíc komplikuje 
situaci?
Určitě je to nálada ve společnosti. Část 
lidí žije ve velkém strachu, v nejistotě. 
Situaci nám komplikují i časté změny 
v nařízeních. Například po 3 dnech 
po otevření hotelu, přijde oznámení 
o zkrácení otevírací doby restaurace 
z 22.00 hod. na 20.00. Nicméně, to jsou 
věci, na které můžeme rychle reagovat. 
Daleko závažnější je to, že k nám ne-
mohou přijet naši klienti ze Slovenska 
nebo Rakouska. To jsou dopady souvise-
jící se současnou situací.

Využili jste podzimního uzavření 
hotelu třeba pro opravy?
Ten čas jsme využili například k drob-
ným opravám, jako je výmalba, nebo 
k inovacím. Zrekonstruovali jsme fin-
skou saunu, která je v těchto měsících 
velmi navštěvovaná. Podařilo se nám 
zkvalitnit internetové připojení tak, aby 
maximálně vyhovovalo potřebám a přá-
ním našich hostů.  

Jaké máte cca ztráty za podzimní 
nouzový stav a nakolik se podařilo 
je pokrýt např. různými vládními 
programy?
Část ztrát se nám podařilo kompenzo-
vat vládní podporou a za tu jsme rádi 
a velmi vděční. Jedná se o příspěvek na 
mzdy. Peníze nepřijdou hned, proto je 
důležité mít finanční rezervy. Samozřej-
mě ta podpora nestačí pokrýt všechny 
náklady hotelu. Každý den, kdy je hotel 
zavřen, se nám navyšuje ztráta v řádu 
milionů korun.

Jak jste se vypořádali s tím, že po 
jaru přišla i na podzim nucená 
pauza?
Tato situace byla velmi podobná jako 
v polovině března, kdy jsme museli té-
měř ze dne na den uzavřít hotel na dva 
a půl měsíce. Nyní na dalších 6 týdnů. 

To znamená, že první věc, kterou jsme 
začali velmi aktivně řešit, byli naši hos-
té, naši zaměstnanci, ale i naši dodava-
telé, protože bez těchto skupin by hotel 
nemohl nikdy fungovat. Ke každému 
jsme přistupovali individuálně, snažili 
se všem maximálně vyjít vstříc. 

Podařilo se udržet zaměstnance? 
Zatím jsme nikoho nepropouštěli. Chce-
me být v co nejlepší kondici a hostům 
nabídnout stejný servis, na jaký byli 
zvyklí. Služby byly, jsou a budou primár-
ně o lidech. A aby byl Augustiniánský 
dům i v budoucnu úspěšný, je mým 
cílem se více orientovat na potřeby 
všech svých kolegů. Chci jim vytvářet 
takové podmínky, aby je práce v hotelu 
dlouhodobě bavila a rádi zde trávili 
svůj čas. Bez stabilního a motivovaného 
personálu s úsměvem na obličeji není 
možné tuto práci dělat a ani mě osobně 
by ta práce nebavila.

Jak berete teď začátkem prosince 
výhled do budoucna?
Je těžké odhadnout vývoj, ale snažím 
se být optimista. Letos jsme oslavili 
10. výročí hotelu a uděláme maximum, 
aby tato tradice nadále pokračovala. My-
slím, že aktuální velký zájem o vánoční 
dárkové poukazy je signál, že i veřejnost 
vnímá, že tato opatření zde nebudou 
navěky, i když spousta omezení, která 
zažíváme, se nám všem zdá být neko-
nečná. Platnost všech poukazů je 12 mě-
síců, tzn. lidé nemusí mít obavy, že by 
poukaz nemohli z různých příčin využít.

Co budete dělat, pokud byste museli 
zavřít znovu?
I nad touto otázkou se v týmu často 
zamýšlíme. Připravujeme varianty, 
abychom mohli fungovat i v případě 
dalšího uzavření. Ať už přijde cokoliv, 
chci závěrem popřát všem do 
roku 2021 duševní pohodu, hodně lásky 
a pevné zdraví. 

Nikola Synek

Tato doba je pro mě náročná, ale věřím, 
že bude lépe. Labuť nemá ještě vybu-
dovanou stálou klientelu a Luhačovice 
jsou prázdné. Museli jsme proto rychle 
spustit e-shop a přestat objednávat 
zboží v tak velké míře, jak bych si před 
Vánoci přála. Hodně mi pomohla Vero-
nika Záhorská, která je pro Labuť nejen 
sama předním zákazníkem, ale také si 

objednala výrobu sešitků a hrníčků pro 
nadaci Korunka pomáhá.

Jak chcete prodejnu Labuť na 
kolonádě rozvíjet do budoucna?
Mám spoustu plánů, hlavně chci mít 
víc než jen obchod, ale pořádat pro 
veřejnost různé setkávání s designé-
ry, autory knih a jiné. Už i letos se 

něco málo podařilo, proběhla módní 
přehlídka modrotisku před Labutí, 
kterou pořádalo místní muzeum. Dále 
jsem uspořádala malou autogramiádu 
krásné knihy Apolenka z modrotisku, 
kdy přijely autorka i ilustrátorka.
Máme plány i s Luhovaným Vincentem, 
na to se moc těším.

Nikola Synek
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Pamětníci zavzpomínali na rozvoj Technických služeb
Technické služby Luhačovice patří 
řadu let neodmyslitelně k našemu 
městu. Vznikly k 1. lednu 1968 a za 
dobu fungování jimi prošly stovky 
pracovníků, kteří se společně vý-
znamně zasadili o rozvoj Luhačovic. 
Někteří bývalí dlouholetí zaměstnan-
ci TS se s námi podělili o své vzpo-
mínky, které teď přinášíme i Vám, 
našim čtenářům. 

Ing. Josef Macek (u TS v letech 
1971–1989, zástupce ředitele 
a vedoucí provozu)
Měl jsem na starost všechny provozy, 
každý měl ale ještě svého vedoucího. 
Takže dílny, svoz odpadů, zahradnic-
tví i kopáče a bagr a další. TS měly 
tehdy pod sebou třeba i půjčovnu 
lodiček na přehradě. Přišel jsem od 
letectva, jsem plukovník v záloze. 
Mohl jsem tehdy nastoupit do okres-
ních komunálních služeb, ale vybral 
jsem si práci doma v Luhačovicích. 
Ráno byla vždy porada, měl jsem 
přesný deník a řekl jsem podle něj 
všem, co se bude dělat. V plánování 
úkolů pomáhal i zápisník, který jsme 
měli na vrátnici, a když někdo zavo-
lal, že je problém, zapsalo se to a pak 
jsme to hned řešili. Třeba že nesvítí 
lampa v Pozlovicích, které tehdy pat-
řily k městu.
Mnoho se toho vybudovalo v rámci 
akcí Z, na kterých jsme se zásadně 
podíleli. Dělalo se na Radostovách, 
nový hřbitov, jesle. Hodně tehdy TS 
zajišťovaly i asfaltování a často se 
dělaly chodníky a nové ulice. Bylo 
kolem 60 zaměstnanců a k tomu 
ještě 30 brigádníků. Měli jsme až 10 
vlastních dlaždičů. Dnes se, myslím, 
TS věnují víc údržbě města, odpadly 
některé těžké práce, na spoustu věcí 
se najímají firmy, dřív jsme to dělali 
sami. 
Spolupracovali jsme s řadou podni-
ků, zajišťovali služby v širokém okolí. 
Jezdilo se na různé družby i veletrhy. 
Spolupracovali jsme i s místní ZŠ, tře-
ba při chystání na letní sezonu. Oni 
potřebovali pomoct posekat trávníky 
u školy a pak zase pomohli nám. Děti 
měly v rámci vyučování pracovní 
výchovu, tak jsme objednali autobus 
a dovezli je na přehradu, kde pomoh-
ly hrabat, aby byla vždycky na 1. 6. 
přehrada krásně nachystaná. 
Zásadní bylo vybudování nového 

sídla TS, které vzniklo na Uhersko-
brodské ulici v půlce 70. let. Do té 
doby jsme sídlili na Mlýnské, tro-
chu v provizoriu. Na nových TS bylo 
všechno pohromadě, krásné šatny 
a sprchy, sklad materiálu, garáže. 
Byly to seriózní podmínky pro život 
u podniku. I návštěvy ředitelů TS 
z okolí nám zázemí záviděly. Podmín-
ky pro zaměstnance jsme se snažili 
udržovat i ve starém sídle. Chlapi byli 
poslušní a vztahy dobré, ale uměli se 
ozvat. Ještě na bývalém mlýně si stě-
žovali třeba, že se nemůžou po práci 
pořádně umýt, že voda ve sprchách 
byla pro ty, co končili později, už stu-
dená. Tak jsem hned sehnal plynaře 
a kotel na dřevo se předělal na plyn 
a teplá voda byla pro všechny.
Jak se TS rozvíjely, měnil se vozový 
park i vybavení. Luhačovice se stávaly 
čistější, například někdy v 80. letech 
se až z Rakouska koupily i kontejne-
rové popelnice s kolečky. Pracovníci 
TS to někdy ale opravdu neměli jed-
noduché, třeba právě popeláři. Kdysi 
v zimě byl hrozný mráz -29 stupňů, 
i tak ale museli vyvážet odpad. Na 
skládku ve Slavičíně jsme ale museli 
poslat posily, protože s tím mrazem 
nešel vysypat KUKA vůz. Tou dobou 
se jinde v kraji stala i nehoda, kdy 
jim to na Kroměřížsku taky přimrz-
lo, řidič, jak zkoušel jezdit dopředu 
dozadu, aby mohl odpad vysypat, 
přehlídl za autem kolegu závozníka 
a byl z toho smrťák. Takový úraz jsme 
u nás naštěstí neměli. 
TS se podílely i na opravdu velkých 
akcích. Při generální opravě přehrady 
v 80. letech jsme dělali celou levou 
stranu při pohledu k hrázi. Pravou 
dělalo Povodí Moravy. Jezdily tam 
mixy s betonem, dělala se navážka 
štěrku, velká náročná akce. 
Jezdilo se často i na veletrhy a dělaly 
se zlepšovací návrhy. Naši pracovníci 
F. Joch a F.  Rak a B. Semela skvěle 
vylepšili pluh na sníh. Dali pluh na 
hydrauliku, ovládalo se to v kabině 
traktoru. Osvědčilo se to a začalo 
používat v celé republice. Zlepšova-
telské hnutí bylo dobrá věc. Byla to 
trochu doba, co jste si neudělali sami, 
to nebylo. Udělala se ale spousta věcí 
a myslím, že je to hodně právě díky 
snaze pracovníků našich TS, že se 
Luhačovice podařilo rozvinout do 
dnešní podoby. 

Lenka Bradáčová, dnes Vlčková 
(v TS 1975–1991, ekonomka)
Přišla jsem roku 1975 a 28. 10. 1978 se 
už otevíralo nové sídlo TS, jeho budo-
vání bylo náročné. Přitom se nemohly 
vynechat další úkoly ve městě, sypat se 
v zimě muselo, stavěl se nový hřbitov 
a hřiště. Hodně peněz se tehdy podařilo 
získat z vládní rozpočtové rezervy. Měli 
jsme naštěstí prostředků na potřebné 
věci dost, třeba na chodníky. Těžko 
byste prošel Luhačovicemi a našel ulici, 
kde se TS nezapsaly. No a do toho se-
zona, kdy se provozovalo přes TS nejen 
parkoviště, ale i koupaliště v Luhačovi-
cích a brouzdaliště na přehradě. Zažila 
jsem ale i to, když se pak od Luhačovic 
odtrhly Pozlovice a Podhradí. Co z TS 
bylo na jejich území, zůstalo pak jim, 
kontejnery, traktory. Než na toto dělení, 
raději ale vzpomínám na lidi. V TS byl 
skvělý kolektiv. Když se po letech potká-
me, rádi vzpomínáme. Dělaly se i různé 
výlety, družby, kulturní akce a dětské 
dny, takže to nebyla jen samotná práce. 

Jaroslav Macháček (v TS 1969–
2007, bagrista a řidič „ramenáče“)
Byl jsem v létě 1969 na brigádě, neměli 
koho na bagr s rypadlem, tzv. bělorusa, 
který tu byl široko daleko jediný. Na 
bagru jsem dělal asi 20 roků, ale bylo to 
hodně hlučné, tak jsem pak přestával 
slyšet a šel jezdit s kontejnery. Luha-
čovice jsem za těch 20 let na bělorusu 
ale snad překopal celé. Začínaly se 
právě akce Z, tak se kopalo hodně.  Z 52 
víkendů do roka jsme půlku strávili 
v práci, v sobotu bývaly brigády akce 
Z. Pak jsem řídil ramenáč, škodovku 
Mates, co vozí velké kontejnery. To 
auto bylo velmi vytížené, najezdil jsem 
tisíce kilometrů, obce v širokém okolí 
měly kontejnery, ale ne ty auta –  po-
jezdil jsem toho spoustu a poznal tak 
i spoustu lidí. Pamatuji, jak nás čekaly 
vagony betonových patek, co jsme 
převáželi při opravách přehrady. To se 
dávalo na zpevnění břehů. Nebo jednou 
jsem bagroval v Kladné Žilín, když se 
stavěla hospoda a obchod. Jak jsem 
kopal, vylezl jakýsi plech. Byla to rezavá 
šavle, snad z dob tureckých nájezdů 
před staletími. Nebylo to tu tehdy kde 
odevzdat, tak mi dodnes visí u krbu. 
Zážitků je spousta a na TS vzpomínám 
vždycky rád. 

Nikola Synek

HISTORIE
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OZNÁMENÍ

Dotazník pro občany 
Program rozvoje 
města Luhačovice
Vážení občané,
jak jsme Vás již informovali v letošním 
říjnovém vydání Luhačovických novin, 
město Luhačovice bude v roce 2021 
zpracovávat návrhovou část Programu 
rozvoje města Luhačovice. Váš názor 
nás zajímá, a proto jsme pro Vás při-
pravili dotazník, který je stále zpří-
stupněn k vyplnění, a to až do konce 
února 2021.
Odkaz pro přístup k dotazníku je zve-
řejněn na www.mesto.luhacovice.eu. 
Děkujeme.

Magdalena Blahová

Knihovna
Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,

chtěli bychom Vám všem poděkovat 
za trpělivost a přízeň, kterou jste 
nám zachovali v tomto na nečekané 
události bohatém roce.

Přejeme Vám, ať je nastávající rok 
plný štěstí, lásky a pevného zdraví. 
Tak jak řekl Karel Čapek: „Nejkrás-
nější na světě nejsou věci, ale chvíle, 
okamžiky, vteřiny...“

M. Mikulcová

Muzeum
Muzeum luhačovického Zálesí bude 
z technických důvodů do konce ledna 
2021 uzavřeno.
Od 28. 1. bude v muzeu instalována 
nová výstava Nová doba – Nový život 
o moderní architektuře v Luhačovi-
cích.

Program SAS
Vážení členové Spolku Aktivních 
Seniorů,
každoročně v době před koncem roku 
si na výročním setkání připomínáme 
aktivity, kterými jsme během roku 
žili. 
Vzhledem k pandemii covidu-19 jsme 
od 13. 3. byli z nařízení vlády uza-
vřeni doma a z naplánovaných akcí 

se mnoho muselo zrušit – zájezd do 
Velkého Mederu, zájezd do Velkých 
Losin, zájezd do Třebíče a Náměště 
nad Oslavou. Dotace, kterou nám 
město Luhačovice poskytlo, se proto 
nevyužila. 
Přesto nám zůstávají vzpomínky na 
akce, které se uskutečnily v době 
do uzavření a potom po uvolně-
ní během léta: akce v muzeu, dvě 
představení ve Slováckém divadle, 
vycházky do okolí, návštěva Koudel-
kova statku a nové kaple na Pod-
hradí, nezapomenutelná prezentace 
Hotelu Radun, táborák na Radosto-
vě, setkání u Vleku na Petrůvce 
a krajská soutěž ve hře pétanque, 
kde náš tým v soutěži 42 družstev 
obsadil 1. místo.
Těšíme se na skončení všech pande-
mických omezení, těšíme se na setká-
vání bez roušek. V novém roce 2021 
přejeme všem hlavně zdraví, spoko-
jenost a vzájemné láskyplné jednání 
napříč celou společností. 
První, co se po uvolnění uskuteční, 
bude včas oznámená výroční schůzka
s naším mottem: Žít život naplno 
a nesedět doma!

Pavla Zichová, předsedkyně SAS

Senior taxi Luhačovice

Senior taxi Luhačovice pokračuje 
i v roce 2021

Na základě dobrých zkušeností, a pře-
devším ohlasu od seniorů pokračuje 
služba Senior taxi Luhačovice i v roce 
2021. Věříme, že naši senioři budou tuto 
službu nadále využívat a že se najdou 
i noví uživatelé.

Jiří Šůstek, místostarosta

Pravidla SENIOR TAXI Luhačovice 
2021
•	 Službu Senior taxi mohou využívat 

občané s trvalým bydlištěm na území 
města Luhačovice (tj. Luhačovice, 
Kladná Žilín, Polichno, Řetechov) 
starší 70 let, kteří se zaregistrují 
v programu Senior taxi.

•	 Registrace do programu je možná 
nejdříve den po datu dovršení 70 let.

•	 Registrace na rok 2021 bude probíhat 
od 4. ledna 2021 v Městském infor-
mačním centru Luhainfo Luhačovice, 

Masarykova 950 (dále jen „MIC“), 
v Městském domě kultury Elektra.

•	 Při registraci do 31. 5. 2021 obdrží se-
nior 16 ks jízdenek, při registraci od 
1. 6. 2021 do 31. 12. 2021 8 ks jízdenek 
k čerpání služby s platností do 31. 12. 
2021.

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

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

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

•	 Senior platí za jednu jízdu JEDNOU 
JÍZDENKOU s paušálním doplatkem 

30 Kč. Řidič taxi není oprávněn vy-
žadovat více jízdenek či vyšší částku. 
Jednou jízdou se rozumí nástup 
seniora (seniorů, případně dopro-
vodu seniora v maximální kapacitě 
vozidla) v nástupním místě a odvoz 
na uvedené stanoviště. Čekací doba 
před započetím jízdy je max. 10 min., 
přepravce je dále povinen pomoci se-
niorovi při nástupu či výstupu z auta 
a s donosem nákupu a zavazadel 
k domu seniora.

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

•	 Služba Senior taxi bude provozována 
v pracovních dnech v době od 07.00 
do 16.00 hod.

S dotazy a stížnostmi na tuto službu se 
mohou občané obracet na MIC Luha-
info, Masarykova 950. Při stížnosti je 
potřeba zaznamenat taxi službu, jméno 
řidiče, případně SPZ automobilu.
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LITERÁRNÍ SOUTĚŽ „PŘÍBĚHY Z NAŠEHO OKOLÍ“

„SÚSEK“

Ráda sem chodila ke strýcom do izby. 
Po celé světnici sa povalovaly všelijaké 
škrpále, vyřezávané dřévka, hrnéčky, 
kúsky obšívaných hader a iné parády. 
Dlúho sem sa v tom vydržala přehra-
bovat. Na všecko sem byla zvědavá, 
obhlédala sem a zkúmala bársco. 
Šak to Tonečka těšilo. Čím víc teho 
s Fanúšem měli, tím víc sa usmívali. 
To, co do izby donésli, mi dycky uká-
zali, jak dyby to byla nejaká svátosť ze 
samého kostela. 
V kútě izby stál odjakživa súsek. Tako-
vá truhléčka, co sa do ní dalo všeckého 
položit. Negdo tam měl múku, iný 
šaty na nejaké slavnostě. Strýcé tam 
neměli nic. Ani nevím, esli ten súsek 
z nekama dotáhli, nebo patříl jím. 
Velice mňa na něm okúzlilo, že býl aj 

se zámkem a dál sa klúčkem zamčít.  
Nosila sem si tam všelijaké poklady. 
Kameně, keré na mňa divno hleděly 
při cestě, barevná skléčka, hřebeň, ale 
aj kdejaké travsko a vůbec všecko, co 
sa mně lúbilo. Negdy sem si do súsku 
vlézla a zavřela sa. Byla tam tma. 
Představovala sem si, jak sa mrtvý 
cítí v hrobě. Má kolem sebe čérno, 
ven sa dostat nemože. Šak sa mosí aj 
bát, né? To já bych sa obstarala. Hneď 
sem chytla kamének a začala ryt, co 
mňa napadlo. Třeba aj to, jak vypadá 
náš Murín, kocúr smradlavý, co sa rád 
mazlí. Pěkná práca to byla, pravda. Jak 
sem vylézla, hneď sem sa mosela podí-
vat na světle, jak sa kresléní povédlo. 
A v téj chvíli mi to došlo. Co dyž je ten 
súsek takej nejaká vzácnosť, co Tonek 
s Fanúšem svlačujú do izby? Ani 
polknút slinu mi nešlo, dyž sem na to 
pomyslela. Strýcé ňa majú rádi, ale za 

totok by sa přeca enom hněvali. Tož 
jediné, co mňa napadlo, bylo tú krásnú 
truhlicu zamčít. Klúč sem letěla hodit 
do jezírka až na luhačovskú stranu. 
Večer co večér sem prosívala všecky 
svaté, ať sa na to u Václavíků nepří-
de. Baže sa přišlo. Ale nebyla to taká 
hrúza, co sa mi honívala po nocách 
v hlavě. Pro samú krásu malovanú, 
kerú  býl súsek zdobený, zakázal ten-
krát Tonek ten zámek rozbit. 
Dnes su už stará babka. Na nohy šma-
clu, jak ňa bolíja, a ledvá chodím. Raz 
za rok ale veznu čagan, svoje tři vnuky 
a idu s něma do našého musea. 
Je tam. Ten súsek. Dycky sa u něho 
zastavím a mám chuť ho otevřít nebo 
s ním aspoň pořádně zatřepať. Šak 
krom tech pokladú a Murína v něm 
ostalo aj kus mojého děcka...

Hanusová Radka, kategorie dospělí

Koupím byt v Luhačovicích 1+1, 
možno i s nájemníkem:

775 999 550
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NEOMEZENÁ PERMANENTKA
S 15% SLEVOU

WELLNESS • F ITNESS • VIBRAČNÍ PLOŠINA
Platí  př i  nákupu do 28. 2.  2021

Platnost permanentek je neomezená
v termínu 1. 1.  2021 – 28. 2.  2023

www.HotelAlexandria.cz 
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