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Únorová akce pro občany Luhačovic
Město Luhačovice se snaží, aby byd-
lení v krásném lázeňském městě bylo 
pro jeho občany nejen příjemné, ale 
aby si lidé mohli užívat i benefitů 
místních služeb. „Vážíme si každého 
občana s trvalým pobytem v Luha-
čovicích, a protože tím městu hodně 
pomáhají, chceme pro ně připravit 
různé výhody,“ uvedl starosta města 
Marian Ležák.  
Zpočátku proto vznikl nápad nabíd-
nout občanům města v únoru slevu 
na sportovní aktivity. 
Vedení luhačovické radnice se pro-
to dohodlo s ředitelem Sportovního 
centra Radostova Miroslavem Tala-
šem na poskytnutí únorové 10% slevy 
z běžného ceníku na všechny služby 
městské plovárny a Sportovního centra 
Radostova (plavání, badminton, tenis, 
sauna, posilovna a další). Podle Mi-
roslava Talaše se sleva nevztahuje na 
permanentky a dobíjení kreditu (tyto 
mají 10% slevu standardně). Ale vedení 
města chtělo, aby lidé v Luhačovicích 
měli tuto nabídku ještě pestřejší. 
„V souvislosti s tím jsme chtěli, aby 
nabídka těchto benefitů zasáhla celou 
širokou veřejnost. Proto jsme současně 
oslovili i majitele a provozovatele gast-
ronomických zařízení, kterých je v na-
šem lázeňském městě opravdu hodně. 
Musím s potěšením konstatovat, že na 
tuto spolupráci přistoupili téměř všich-
ni,“ ocenil starosta Marian Ležák. Proto 
i místní podnikatelé, majitelé restaura-
cí, kaváren a cukráren v Luhačovicích 
zvou občany do svých zařízení v rámci 
speciální únorové akce, kterou věnují 
právě Luhačovjanům. Všichni občané, 
kteří přijdou a prokážou se trvalým po-
bytem v Luhačovicích, dostanou slevu 
10 % na uvedené služby či zboží.

Výhody pro své občany tak 
nabídnou nejen městská 
plovárna a Sportovní 
centrum Radostova, ale 
i následující restaurační 
a kavárenské podniky:
Elektra – sleva na vše dle denní 
nabídky mimo obědového menu
Racek – sleva na vše dle denní nabídky
Hotel Litovel (restaurace) – sleva 
na vše dle denní nabídky, na obědové 
menu po 14.00 hod.

Pizzerie Rimini – sleva na vše dle 
denní nabídky mimo obědového menu
U Koňa – sleva na vše dle denní 
nabídky mimo obědového menu
Salon de the Luhačovice – sleva na 
celý sortiment
Kavárna v Myslivně – sleva na celý 
sortiment
Bonjour Caffe – sleva na celý sortiment
Ice Café – sleva na celý sortiment
Marco Polo Café – sleva na celý 
sortiment mimo speciálních edicí 
Jizba Luhačovice – sleva na celý 
sortiment mimo speciálních edicí   
Caffé Corso – sleva na celý sortiment
Cukrárna Dobrá naděje – sleva na 
celý sortiment

Čokoládové království – sleva na 
celý sortiment
Oplatky Clip – sleva na celý sortiment
Všichni, kteří budou chtít slevu 
využít, se musí jen prokázat svým 
občanským průkazem, že mají 
v Luhačovicích trvalý pobyt.
Podle starosty Mariana Ležáka bude 
celá akce pokračovat i v březnu. „Při-
pravili jsme pro naše občany další be-
nefity, kterými je chceme odměnit za 
trvalý pobyt v našem městě. Proto se 
i březen ponese ve znamení zvýhod-
něných nabídek. Tentokrát to bude 
z jiného odvětví produktů a služeb, 
ale všichni se určitě mají na co těšit,“ 
doplnil Marian Ležák.

První letošní dítě
První letošní narozené dítě Luha-
čovic je holčička Natálka Semelo-
vá, která přišla na svět 17. ledna, 
20 hodin a 53 minut a při  narození 
vážila 2,99 kg. A i když se narodila až 
17. ledna, patří jí letošní prvenství. 
Ke gratulaci šťastným rodičům se 
připojilo i vedení města. 
Je vidět, že holčička dělá svým rodičům 
velkou radost. Současně jsme rádi, že 
se naše město rozrůstá o další občánky 
a že mladí lidé v Luhačovicích zakládají 
rodiny. Přejeme celé rodince hodně 
štěstí, lásky, zdraví a společné pohody.

Marian Ležák   



Luhačovické noviny 3

CESTOVNÍ RUCH

Tady pramení architektura
V rámci nového projektu o archi-
tektuře Luhačovic město v loňském 
roce vydalo nového turistického 
průvodce, který zahrnuje 60 objektů 
vyznačených v mapce a rozdělených 
do tří tras podle náročnosti. Ar-
chitektonické skvosty vám budeme 
také postupně představovat v našem 
měsíčníku.
Dnešní číslo je věnováno budově, 
která nese číslo 1 a je startovacím 
bodem stezky za poznáním historie 
a architektury Luhačovic, hotelu 
Alexandria.

Alexandria
Hotel nese jméno svého architekta 
Alexandra Lozovského, který budovu 
spolu s Rudolfem Hrabětem navrhl. 
Stavbu reprezentativního pětipodlaž-
ního hotelu v monumentálním klasi-
cizujícím stylu provedla firma Hrabě 
a Lozovský. Hotel věnoval Alexandr 
Lozovský jako svatební dar své druhé 
manželce.
Již od svého slavnostního otevření 
v roce 1939 patřil ke klenotům lázeň-
ských hotelů v republice. Tehdejší 

tisk považoval stavbu za „poslední 
architektonický počin, který Luha-
čovice povznesl na lázně světového 
formátu a středisko moderní společ-
nosti“. 
Během druhé světové války v roce 
1942 byl hotel zabaven pro vojenské 
účely a 30. dubna 1945 byla dokonce 
ohrožena existence této architekto-
nické perly. Díky duchapřítomnosti 
tehdejšího provozního Francouz-
ské restaurace a místního rodáka 
Vincence Jančaříka německá armáda 
nakonec od demolice ustoupila.
Atmosféru první republiky, svou 
noblesu a majestátnost si hotel nese 
již 83 let. Stavebník využil luxusních 
materiálů a řady exotických a ro-
mantických prvků. Kromě terasy do 
ulice měl původně hotel také terasu 
zadní, kde se nacházela kavárna, 
taneční parket a venkovní posa-
zení v stupňovitých zahradách ve 
svahu. Během rozsáhlé rekonstruk-
ce v letech 2008–2011 nově vzniklo 
21 luxusních designově laděných 
pokojů, ale také nová moderní pří-
stavba s wellness centrem ve stylu 
starověkých římských lázní a o něco 

později byla vybudována i nová 
relaxační zóna se dvěma vířivkami 
přímo pod širým nebem inspirova-
ná plavbami Alexandra Velikého.

Francouzská 
restaurace 
Francouzská restaurace i lobby bar 
jsou otevřeny nejen návštěvníkům 
lázní, ale slouží i místím obyvate-
lům. Lobby je ideální pro posezení 
u kávy s dortem nebo u koktejlu po 
procházce z kolonády. Francouzská 
restaurace je otevřena každý den, 
zrekonstruovaná tak, aby se návštěv-
níci cítili jako zpět v čase. Velká 
část nábytku je původní a odborně 
zrestaurovaná. Nejen díky tomu je to 
nejromantičtější restaurace v Lu-
hačovicích. Nový jídelní lístek od 
šéfkuchaře Aleše Úlehly a jeho týmu 
je v nabídce od 1. února. Každý den 
vaří také obědové menu z tradičních 
surovin a za výhodnou cenu. Fran-
couzská restaurace si svou podmani-
vou atmosférou získá i vás.

Jarmila Ďurďová
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Tříkrálová sbírka po roční pauze 
s rekordním výtěžkem
Poslední rozpečetění statických 
pokladniček v Luhačovicích přines-
lo překvapení. Výtěžek 22. ročníku 
Tříkrálové sbírky na Luhačovicku 
překročil o pár tisíc půlmilionovou 
hranici. 

Celkový výtěžek 
z koledování 501 657 Kč

Biskupice 
u Luhačovic 34 320 Kč

Dolní Lhota 34 443 Kč

Horní Lhota 33 270 Kč

Kladná Žilín 11 290 Kč

Ludkovice 37 249 Kč

Luhačovice 193 022 Kč

Podhradí 18 000 Kč

Polichno 13 140 Kč

Pozlovice 68 183 Kč

Řetechov 13 680 Kč

Sehradice 45 060 Kč

Fyzicky se koledovalo v sobotu 
8. ledna v Luhačovicích a dalších 
10 obcích a místních částech. Nejdří-
ve se skupinky tří králů sešly na mši 
svaté, kde jim P. Jan Ston a P. Jan 
Svozílek udělili požehnání pro jejich 
službu. „Až do poslední chvíle jsme 
váhali, jakou formu koledování kvůli 
epidemické situaci zvolit. Nakonec 
jsme se rozhodli využít všechny tři 
způsoby – osobní koledu, on-line 
koledování i statické pokladničky. 
Rekordní výtěžek nám potvrdil, že to 
bylo dobré řešení,“ řekla k organiza-
ci sbírky Lenka Semelová, ředitelka 
CHSR Luhačovice. 
Tři králové tradičně šíří mezi lidmi 
boží požehnání a poselství milosrd-
né lásky a prosí přitom o příspěvek 
pro lidi v nouzi. I během krátké 
chvíle tato sbírka umožňuje zažít 
pocit radosti a vzájemnosti a prá-
vě to je jejím největším posláním 
a nejsilnějším poselstvím. „Tříkrá-
lová sbírka má za cíl zajistit pomoc 
a podporu slabým. Její prioritou je 

ale přinést lidem zvěst, že Bůh na 
člověka nezapomněl, dát jim světlo 
a naději. Osobní kontakt je proto 
důležitý, nestačí zůstat v on-line 
prostoru,“ konstatoval biskup Mons. 
Josef Nuzík.
Do koledování se zapojilo celkem 
52 skupin koledníků, někde i s více 
než třemi králi. Nejmladší kolednici 
Terezce byly čtyři roky a v domově 
pro seniory, kde si letos koledovali 
sami, byl nejstarším králem pěta-
osmdesátiletý pan Oldřich. „Někde 
sice neotvírali, ale tam, kde otevřeli, 
bylo při koledování opravdu znát 
na lidech, že jim chybí kontakt, a to 
hlavně u starší generace,“ řekla Te-
reza Bartoníčková, vedoucí skupinky, 
která v Luhačovicích v ulici Hradisko 
a V Cihelně vykoledovala do poklad-
ničky největší částku 11 355 Kč.
 Charita Luhačovice se snaží dlou-
hodobě důvěru dárců nezklamat. 
„Poskytujeme sociální služby přede-
vším v regionu Luhačovicka, spo-
lupracujeme se starosty, ostatními 
sociálními službami a hledáme 
cesty, jak pomáhat každému, kdo se 
z nějakého důvodu ocitne ve slo-
žité životní situaci. Výtěžek roku 
2022 podpoří terénní pečovatelskou 
službu, která zajišťuje péči v celém 
regionu Luhačovicka, a ambulantní 

službu denního stacionáře, která 
nabízí zázemí seniorům a lidem se 
zdravotním postižením,“ vysvětlila 
Lenka Semelová. 
Všechny sbírkou získané finance 
jsou odeslány na celorepublikový 
bankovní účet a následně jsou podle 
jasných pravidel přerozdělovány, a to 
dle rozhodnutí rady ředitelů Charity 
ČR a České biskupské konference:  
65 % Charita Luhačovice (7 % zůstá-
vá v krizovém a nouzovém fondu na 
pomoc charitám a potřebným při 
nepředvídaných situacích v arci-
diecézi), 15 % projekty olomoucké 
arcidiecéze, 10 % dlouhodobé huma-
nitární mise Charit ČR v zahraničí, 
5 % celostátní projekty Charity ČR, 
5 % zákonem povolené režie.
„Děkujeme pracovníkům měs-
ta a obecních úřadů, duchovním 
správcům farností, místním asisten-
tům Tříkrálové sbírky, kteří na sebe 
vzali odpovědnost za hladký průběh 
Tříkrálové sbírky v obcích, vedoucím 
skupinek koledníků a samotným 
koledníkům, provozovnám, kde 
byly umístěny pokladničky, a v ne-
poslední řadě také všem dobrým 
lidem, kteří tříkrálovým koledníkům 
přispěli a podpořili tak Charitu v její 
snaze pomáhat potřebným,” uzavřela 
Lenka Semelová.
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Hasiči v roce 2021
V průběhu začátku roku jsme si říkali, 
že už žádný covid nemůže ohrozit náš 
sbor, že toho spoustu uděláme, zařídí-
me a kde všude se ukážeme. Nicméně 
s mladými hasiči jsme opět začali tré-
novat a těšit se, že snad nějaká soutěž 
proběhne. Naši mladí sportovci hodně 
prořídli. To bylo z počátku roku pro 
nás velice nepříjemné. Zřejmě jak děti 
musely být pořád zavřené doma, tak si 
našly zálibu v počítačích, play statio-
nech a jiných zařízeních. V květnu se 
situace začala zlepšovat a my jsme se 
rozhodli, že si náš sbor nenechá ujít 
naše 130. výročí od založení sboru. Vel-
ké díky patří bratrům a sestrám, kteří 
pomáhali s přípravami oslav, realizací 
a následným uklízením po několika-
denní akci. Myslím si, že se nám oslavy 
velice povedly. Poděkování patří i na-
šim sponzorům a partnerům. Velice 
si vážím vstřícnosti města a  Sportov-
ního centra Radostova, kde jsme při 
příležitosti 130. výročí pořádali i první 
Luhačovickou hasičskou soutěž. Sborů 
přijelo 8. Nebylo to mnoho, ale za to 
jsme mohli udělat více útoků a vyhlá-
sit lepší časy. Díky tomuto rozhodnutí 
se naši nejmladší dostali na stupně 
vítězů. Další soutěž byla až v srpnu 
v Loučce, kde se dvě naše družstva 
seznamovala s opravdovými závody. 
Naše časy nebyly ještě na takové úrov-
ni, abychom šli na bednu. Každopádně 
to byl zážitek a všichni jsme si to užili. 

Poslední soutěž s našimi borci proběh-
la v Ludkovicích v září. V říjnu jsme 
opět rozjeli tréninky a zjistili jsme, že 
starší borci nám odcházejí a nemají 
o tento sport zájem. Zato díky krouž-
kům střediska volného času máme 
opět 16 nových úplně malých hasičů, 
se kterými otevíráme přípravku. Jako 
určitou motivaci bych viděl více výletů, 
návštěv či nějakého kempování atd. 
Uvidíme, co se nám povede v roce 2022. 
Jednotka JPO II Luhačovice má 
12 členů a v roce 2021 měla 20 výjezdů. 
Nebudu jmenovat každý výjezd, jen 
připomenu ty nejvýznamnější: v červ-
nu jsme měli několik výjezdů z důvodu 
silné bouře, která se přehnala přes 
Luhačovice. Převážně se jednalo o od-
straňování následků a zde si troufám 

říci, že jsme byli jediní, kdo pomáhal 
městu, a to i bez nároku na honorář. 
Jsem přesvědčen, že je to pro nás čest 
a máme to v sobě, pomáhat druhým. 
Další těžký výjezd byl k hořícímu domu 
v Ludkovicích, kde všichni členové 
JPO II pracovali na 100 procent.
K dnešnímu dni stále netušíme, jestli 
proběhne tradiční hasičský ples. V po-
lovině roku 2022 bychom měli jet na 
velkou akci – XV. Mezinárodní setkání 
dobrovolných hasičů z evropských lá-
zeňských měst, které proběhne v BAD 
DEUTSCH – ALTENBURG v Rakousku. 
Dalším naším velkým přáním je uspo-
řádat druhý ročník hasičské soutěže na 
Radostově.

Michal Kubela, starosta sboru

Rozhovor 
s Jaroslavou Hynštovou
Dozvěděli jsme se, že se letos soubor 
ochotníků Jednou za rok vrací na 
luhačovická divadelní prkna.
Ano, je tomu tak. Po pětileté pau-
ze bychom se rádi opět předvedli 
našemu báječnému luhačovickému 
publiku s novým kusem.

Co bylo impulsem k návratu?
Impulsů bylo několik, ale ten nejdůle-
žitější přišel od již zmíněných fa-
noušků souboru. Naši herci dostávali 
dotazy ohledně nových divadelních 
kusů na ulici či v obchodech. Vloni 
jsme uskutečnili v Galerii Elektra 
a v Hale Vincentka výstavu Vzpo-
mínky na hvězdný prach mapující 

šestnáctiletou historii spolku a tam se 
začalo uvažovat o comebacku. Zkrátka 
jsme si uvědomili, že Jednou za rok do 
kulturního kalendáře Luhačovic patří. 

Kdy se můžou tedy vaši fanoušci 
těšit na novou hru?
Těšíme se natolik, že 
slibujeme nové předsta-
vení již tento rok. Téma-
tem bude Cesta kolem 
světa. Inspirací mi byly 
zahraniční cesty, které 
mi má práce u zlínské-
ho festivalu umožnila, 
a s nadhledem to bere-
me i jako kompenzaci za 
to, že jsme kvůli covidu 
nemohli cestovat. Če-
kání na novou show si 
lidé mohou zpříjemnit 

návštěvou zmíněné výstavy, která bude 
k vidění od února ve foyer kina Elektra. 

Jaroslava Hynštová 
zakladatelka, autorka a režisérka 
divadelního spolku Jednou za rok
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Vzpomínky
Ti, kteří lásku rozdávali, neodešli a žijí 
v srdcích dál.
Dne 11. 1. uplynulo 15 let, kdy nás navždy 
opustil 
pan LADISLAV TALAŠ,
a 1. 1. by se dožila 86 let 
paní JIŘINA TALAŠOVÁ. 
S láskou a úctou vzpomínají dcery Jiřina 
a Hana s rodinami.

Dne 10. 2. 2022 uplynul rok, kdy nás opustila 
paní VĚRA MEJZROVÁ. 
S láskou vzpomíná manžel Aleš s celou 
rodinou. Děkujeme všem za tichou 
vzpomínku. 

„Už nejsi tam, kde jsi byl, ale jsi všude tam, 
kde jsem já.“
ZDENEK HRANČíK 
*15. 5. 1955 – † 21. 2. 2016

Dne 14. 2. by se dožil 60 let a 13. 4. to bude 
17 let, co odešel na věčnost 
pan SVATOSLAV JANíK. 
Všem, kteří mu věnují tichou vzpomínku, 
děkují manželka Helena, syn Petr, dcera 
Helena a bratři s rodinami.

8. ledna uplynulo 10 let od úmrtí mého 
manžela 
pana KARLA KOLíNKA.
S láskou stále vzpomíná manželka Terezie 
a syn Karel s celou rodinou.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. 

Blahopřání
Naše maminka MARIE KRANZOVÁ oslavila 
22. 1. 2022 ve zdraví krásné 90. narozeniny. 
Milá maminko, do dalších let Ti ze srdce 
přejeme pevné zdraví, a ať Ti stále zůstává 
Tvůj elán, pohoda a životní optimismus. 
Dcera Marie a syn Josef s rodinami

Dne 21. 2. 2022 oslaví 90. narozeniny 
naše maminka, babička 
paní EMILIE SEMELOVÁ. Pevné zdraví 
a pohodu do dalších let přejí děti Iva 
a Zdeněk s rodinami.

Společenská kronika
Narození
Vincent Kůdela
Tadeáš Mikšík

František Malůrek
Blahopřejeme.

Úmrtí
Miroslava Dohnalová 84 let
Marta Jašková 76 let
Jan Jaško 75 let
Marcela Milačičová 78 let
Jaromír Klimák 66 let
Hedvika Švachová 95 let

Mária Perutková 68 let
Lubomír Pedack 60 let
Libor Černocký 68 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Ztráty a nálezy
Finanční hotovost

Stalo se před lety
1412 – první písemná zmínka o Luhačovicích, která je   
 v Knize Petra z Kravař či ze Strážnice 
1772 – publikována charakteristika luhačovických pramenů  
 od Heindricha Krantze
1792 – nejstarší dochované účty za prodanou minerální   
 vodu
1782 – v Luhačovicích byla zřízena škola
1852 – do studní Vincentky, Amandky a Janovky byly   
 umístěny pumpy, pomocí nichž si lidé sami čerpali  
 vodu do sklenic
1862 – se narodil v Bystřici pod Pernštejnem zakladatel   
 moderních lázní MUDr. František Veselý
1902 – založení akciové společnosti Lázně Luhačovice
1902 – přestavba Jurkovičova domu 
1912 – počátky kopané v Luhačovicích
1932 – Karel Zápeca a František Hohaus založili skautský   
 oddíl v Luhačovicích
1992 – se konal poprvé Mezinárodní festival dětských   
 folklorních souborů Písní a tancem
2002 – znovuotevření Jurkovičova domu po náročné 
 rekonstrukci
2002 – dokončena rekonstrukce sálu Rondo v MěDK Elektra
Od roku 2002 jsou Luhačovice pověřenou obcí III. stupně
2002 – slavnostní otevření sportovní haly ve SC Radostova
2012 – dokončeno čištění přehrady nad Luhačovicemi
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Rozhovor s Pavlem Klusákem
„Pokud lze v Luhačovicích něco 
jedinečně sledovat, pak je to život 
seniorské generace.“
V únorovém čísle Luhačovických no-
vin přinášíme rozhovor s hudebním 
publicistou, redaktorem, moderáto-
rem a scenáristou Pavlem Klusákem, 
který do Luhačovic zavítal začátkem 
října na Literární pobyt pořádaný 
Nadačním fondem Pramen Luhačo-
vice. Potkat jste se s ním mohli i na 
setkání v městské knihovně nad jeho 
právě vydanou knihou Gott. Česko-
slovenský příběh (Host, 2021), které 
je nyní věnovaná velká pozornost 
v celostátních médiích.

Jak se Vám v Luhačovicích líbilo, 
pracovalo a pobývalo na zámku?
Je skvělé, že rezidenční pobyty pro 
literáty existují a že luhačovický 
Nadační fond je pořádá. Ona je to 
samozřejmě i forma cestování, ale 
hlavně je to forma samoty. Když se 
snažíte sepsat něco trochu delšího, 
nebo přinejmenším vnitřně soudrž-
ného, musíte se mentálně přestěho-
vat do vnitřního světa. A v takovém 
případě není ideální, když u toho pl-
níte nároky dětí, partnerky, zaměst-
navatele, denní nezbytnosti. „Když 
píšu, i pozdravit bolí,“ řekl Jáchym 
Topol. Na zámku, jehož honosnost 
spočívá v garsonce s přímotopem 
a právě v té samotě, můžete hodit 
všední nezbytnosti za hlavu, psát – 
a doufat, že výsledek bude někoho 
zajímat. 

Pracoval jste na nějakém 
konkrétním výstupu? Na jakém?
Ladil jsem poslední verzi knihy 
Uvnitř banánu, která vychází začát-
kem roku 2022 u nakladatelství Fra. 
Tedy doufám, že vyjde, s nimi je to 
nejisté – někdy dobrodružně, někdy 
jako při komunikaci s autistou. Já 
mám ovšem pro autisty pochopení. 
Uvnitř banánu je šedesátkou příběhů 
hudebních outsiderů, právě včetně 
jedinečných muzikantů s duševními 
poruchami, přinášejícími otázky, 
kdo a co je nakonec normální a zda 
umíme stanovit hranice. V té příručce 
a próze zároveň jsou ale i mystifikáto-
ři, pachatelé hudebních zločinů nebo 
prokletá hiphopová kapela, kde to 
umíralo jak na běžícím pásu. 

Co Váš kontakt s místními?
Znáte to. Uspořádá se beseda a už se 
zjeví místní krásné ženy, které pak 
s vámi po nocích bilancují svou luha-
čovickou existenci, báječnou, a přece 
přikrytou stínem nostalgie, po čem 
vlastně? Procházky, pramen doktora 
Šťastného a srdce v plamenech jak ta 
Jurkovičova vila. 

Co tady na Vás nejvíce zapůsobilo?
Velký dojem na mě udělala výstava 
Masky, kostýmy, maškary o dodnes 
živém folklóru v Muzeu luhačovic-
kého Zálesí: jsem přesvědčený, že má 
mezinárodní úroveň a skvěle rezo-
nuje s diskusemi o potřebě obřadů 
a svátků v našich pozdně moderních 
životech. Někteří čerti na výstavě jsou 
démoni jak od Davida Lynche. 

Co Vás překvapilo?
Jak málo příležitostí město vytváří, 
aby si udrželo své mladé lidi! Přitom 
kde jinde je budoucnost? 

Je to Vaše první rezidence? Pokud 
ne, můžete nabídnout srovnání?
Byl jsem za posledních 15 let v Kra-
kově, Broumově a vídeňském Mu-
seumsquartier. Vždycky to má svůj 
vlastní „vibe“. Luhačovický pobyt spo-
luutvářely zámecké vycpané kachny 
a hovory s těmi, kdo se v kraji snaží 
povzbuzovat život a komunity – rodi-
nou Petrákových, Lukášem Bobčíkem, 
který stojí za novým festivalem Jes-
nění. Jste po boku lidí, kteří se snaží 
způsobit rozdíl nebo změnu – a uva-
žujete, zda vaše psaní může dosáh-
nout něčeho podobně skutečného. 

A jaký dojem na Vás udělaly lázně?
Ulice a kavárny plné starších pacientů 
mě nejprve zklamaly, tohle není moje 
sociální bublina, říkal jsem si. A pak 
jsem pochopil, že se na to dívám úpl-
ně mylně: vždyť pokud lze v Luhačovi-
cích něco jedinečně sledovat, pak je to 
právě život seniorské generace. Apatie 
i radost ve tváři, zamlklost i chuť 
ke společenskému životu. Najednou 
vidíte kavárensky koketovat a „balit 
se“ osoby po sedmdesátce. Nostalgické 
samohrajky večerních tanečních párty, 
Olympic a Petr Novák v luhačovických 
ozvěnách. Zvuky lázeňské promiskuity, 
seniorského sexu z otevřených oken. 
Uvrhne vás to mezi děje, které jste 
neznali. 

Co Vás dál čeká?
Vyšla mi kniha Gott. Československý 
příběh (v nakladatelství Host) a roz-
běhl se audioseriál Gotťák (na všech 
platformách typu Spotify). Obojí se 
týká nejen písní a osobnosti Karla 
Gotta, ale také nedávné českosloven-
ské historie a pravdy uprostřed mlhy 
legend. Knihu doprovázím na prezen-
tacích a besedách, to mě ještě po ně-
jakou dobu čeká. Zároveň vyjde kniha 
o outsiderech a o hodnotách v hudbě 
Uvnitř banánu. Každý čtvrtek vysílám 
živě na stanici Vltava experimentální 
a podobnou hudbu. S kolegy z Galerie 
hlavního města Prahy vytvářím čtvrt-
letník Qartal, lze ho číst v papíru i on-
line. Prostě spousta milých povinnos-
tí, aby se člověk nemusel konfrontovat 
se skutečnou hlubinou existence.

Magdalena Petráková
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Rozhovor s Miroslavem Regnerem
Výstavu modelů Oldřicha Bartoníč-
ka z Luhačovic, na které byly k vi-
dění i historické materiály mapující 
padesátiletou historii prestižní sou-
těže Barum Czech Rally Zlín navští-
vila živoucí legenda této soutěže, 
dlouholetý ředitel Miloslav Regner.

Barumka v loňském roce oslavila 
padesáté výročí, Vy sám jste byl 
u jejích začátků?
Vztah k rally začal už v roce 1974, 
kdy jsme s manželkou, v té době 
ještě budoucí, připravovali rych-
lostní zkoušku Pohořelice–Komá-
rov. Já jsem dělal vedoucího a ona 
administrativu, byl to náš velký 
koníček a dělali jsme to s nadšením. 
O rok později vypsali na generálním 
ředitelství Českých závodů gumá-
renských a plastikářských výběrové 
řízení na tajemníka Barum rally 
a vedoucího Barum týmu. Chtěli 
tyto dvě funkce zprofesionalizovat. 
V té době to bylo především jedná-
ní na úřadech obecních, okresních, 
jak to bylo tehdy rozděleno. Tako-
vou zajímavější částí mé práce v té 
době byla pozice vedoucího Barum 
týmu, kde jsem dělal 16 let vedoucí-
ho několika posádkám. Jezdili jsme 
po celé Evropě. Startovali jsme se 
Škodou 120 a Žiguli/Ladou. Konku-
rence byla velká, ale naši kluci na ni 
stačili.

Kdybychom měli srovnat 
Barumku v jejích počátcích 
a dnes. Máte přehled o přibližných 
počtech jezdců a diváků dříve 
a v současnosti?
Vše začalo v roce 1971, kdy skupina 
fandů v Autoklubu Škoda uspořá-
dala Servisní dny a rally Barum. To 
ještě nebyla skutečná rally, ale turis-
tická jízda. Následující ročník už byl 
započítáván do mistrovství České 
republiky. V druhé polovině sedm-
desátých let jsme se rozhodli Barum 
rally povýšit do mistrovství Evropy. 
Cesta k nejvyššímu koeficientu „20“ 
trvala neuvěřitelných 20 let. Na 
špičce mistrovství Evropy se držíme 
již čtvrt století.
Organizace je velmi náročná, ve 
čtyřech dnech při kumulované 
účasti, to je takřka čtvrt miliónu 
diváků, o které se stará přes 2300 

pořadatelů. Počet 
diváků a přímých 
účastníků byl spočí-
tán v roce 2021 přes 
mobilní operátory. 
Když k tomu přič-
teme 240 posádek 
soutěžících, k tomu 
doprovodné týmy 
mechaniků, je to již 
velká spousta lidí. 
Kapacity hotelů ve 
Zlíně nestačí, aby 
se všichni ubyto-
vali. Již od začátku 
využíváme ubytování 
u vás v Luhačovicích, 
kde jsou zajímavé 
možnosti a jezdci 
a hosté to mají rádi. 
I při loňském 50. 
ročníku Barum rally 
jsme měli řadu hostí 
ubytovaných právě 
u vás. Byl to i mimo 
jiné nový prezident 
FIA (Mezinárodní au-
tomobilová federace, 
řídící veškerý automobilový sport 
ve světě) pan Muhamed Bin Sulaem 
ze Spojených arabských emirátů 
s doprovodem prezidentů autoklubů 
střední a východní Evropy. Tyto nej-
větší automobilové kapacity využily 
pohostinnost hotelů Alexandria 
a Jurkovičův dům. Poznaly, že na 
Moravě umíme dělat automobilový 
sport. Velice se jim tady líbilo. Zá-
leží nám na tom, aby jezdci, mecha-
nici i hosté byli spokojeni, poté se 
vracejí. 

RZ Biskupice je srdeční záležitost 
Luhačovjanů. Máte nějakou 
speciální vzpomínku, co Vám 
ulpělo v paměti? 
Tato rychlostní zkouška je hodně 
specifická, kde se střídají nejen po-
vrchy vozovky, ale i šířka komunika-
ce a rytmus jízdy. Je hodně navště-
vovaná diváky také proto, že se jede 
v těsné blízkosti Luhačovic a i pěšky 
se dostanete k trati. Některé zatáčky 
máme pojmenované po tom, kdo 
tam skončil, opřel nebo mu to pros-
tě nevyšlo. 
Letiště využíváme i pro automo-
bilový slalom. Je to plocha velmi 

používaná, protože se dá uzavřít 
a je bezpečná. Také zde pořádáme 
Rally Camp, kde posuzujeme, zda je 
jezdec schopen jezdit velkým rallyo-
vým autem s náhonem 4 × 4, nebude 
pro nás nebezpečný a má to v hlavě 
srovnané. Hlavním cílem je bez-
pečnost pro jezdce i diváky. U vás 
ve městě jsme byli i s Green rally 
(závody elektrických a hybridních 
vozů, o nichž se říká, že jsou bu-
doucnost). Jde o jízdy pravidelnosti 
a zručnosti, nejede se na rychlost.
Rychlostní zkoušky Barum rally 
se prakticky jen dotýkají Luhačo-
vic. Provoz na luhačovické páteřní 
komunikaci není s to unést zatížení 
dalších 250 soutěžních vozů. 

V loňském roce se Vám povedlo 
i přes všechna opatření Barumku 
zorganizovat, bylo to těžké?
Když jsme předloni museli kvůli 
nákaze covid odvolat ročník, tak 
jsme nejdříve ani nevěděli, co se 
tím všechno způsobí a jaké s tím 
budou problémy a starosti a jak 
budeme živořit. Vloni se neproda-
lo tolik permanentek, pouze víc 
jednotlivých vstupenek. Byla 50% 
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návštěvnost v servisní zóně v Ot-
rokovicích. Musím připomenout, 
že u vstupu do diváckých prostor, 
do servisní zóny Otrokovice, se 
musel každý registrovat a prokázat 
bezinfekčnost, což bylo téměř 20 
000 lidí, těmto všem jsme museli 
dát identifikační pásky „I am safe“.  
Byla s tím spojena velká administ-
rativa a pořízeno hodně pořadačů 
s registrovanými návštěvníky. Byli 
jsme sami rádi, že se vše povedlo. 
Byl to nejtěžší ročník, který jsme 
pořádali. 

Chystáte v nejbližších letech 
nějaké změny v soutěži?
Každoročně musíme přizpůsobit 
rally změnám ve sportovních před-
pisech, na trati se vyhnout různým 
dopravním stavbám a požadavkům, 
které jsou na nás směrovány. Pro-
bíhá i výměna generací pořadatelů. 
Dnes již hodně úkolů řeší v Barum 
rally zástupce ředitele, syn Jan. 
Jedná s partnery ohledně zajištění 
prostředků, připravuje s dalšími 

pracovníky návrh trati pro tento 
ročník, je hodně vytížený. Jsem rád, 
že řízení rally  zůstává v rodině. V  
budoucnu nikdo ani nepozná, že to 
už dělá další generace. Navíc, v le-
tošním ročníku bude velká změna, 
bude nový promotér a tím bude 
hodně změn a novinek, které budou 
postupně zveřejňovány.

Máte i nějaké jiné plány?
V současné době chystáme školení 
před sezonou 2022, tj. školení jezdců, 
činovníků a pořadatelů. Budou 
probíhat vstupní jezdecká školení, 
Rally škola, testování vozidel, prostě 
vše, co je třeba před novou sezonou 
v rally zajistit. 

Jak jste se dostal od rychlých vozů 
k veteránům?
Můj otec si postavil motokáru 
a spolu jsme jezdili po závodech, 
sám jsem mu dělal mechanika, a to 
již v 10 letech. Poté dělal předse-
du Veteran klubu a pořídil si fiata 
z dvacátých let minulého století. 

Máme jej dodnes a občas s ním 
vyjedeme na veteránské akce, jak 
v rámci mistrovství České republiky 
veteránů, tak pouze na přátelská 
setkání.

Se svou manželkou Martou, která 
rovněž pracuje v Rallye Zlín, si 
teď užíváte klidu v lázních. Ze 
Zlína to není daleko, jezdíte si užít 
kolonádu často?
Já na vycházky moc nejsem, ale man-
želka s dětmi a vnuky jsou častými 
návštěvníky Luhačovic. 
„Luhačovice jsou srdeční záležitostí, 
protože když srovnáte Zlín a Lu-
hačovice, na klid a odpočinek jsou 
Luhačovice ideální. Nikdy před-
tím jsme ale nebyli v nádherném 
hotelu Alexandria jako hosté. Pobyt 
v Alexandrii předčil naše očekává-
ní, je to naprostá pohádka. Je zde 
erudovaný, zdvořilý, šikovný perso-
nál a k tomu bazén ve starořímském 
stylu, odpoledne procházka po kolo-
nádě, prostě nádhera“, dodala paní 
Marta Regnerová.
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 Premiéra   Art film   Skutečný příběh   Bio senior   Film a kniha Filmásek  Nevhodné mládeži do 12  15  18  let

Kino

Úterý 1. 2. • 19.00 
Spencer
Romantický VB, titulky

Čtvrtek 3. 2. • 13.30 
Mimi šéf. Rodinný podnik 
Animovaný USA, 2021 

Pátek 4. 2. • 19.00 
Mimořádná událost
Komedie ČR, 2022

Sobota 5. 2. • 19.00 
Srdce na dlani    
Komedie ČR, 2022

Úterý 8. 2. • 19.00 
The Matrix Resurrections 
Akční USA, 2021

Středa 9. 2. • 16.00 
Karel
Dokumentární ČR, 2020 

Sobota 12. 2. • 18.00 
Tosca – Giacomo Puccini
Opera VB, 2021, 205 min., titulky

Neděle 13. 2. • 16.00 
Tajemství staré bambitky 2
Pohádka ČR, 2022

Pondělí 14. 2. • 19.00 
Margrete – královna severu
Historický Dánsko, 2021, 
titulky

Středa 16. 2. • 19.00 
Srdce na dlani    
Komedie ČR, 2022

Čtvrtek 17. 2. • 19.00
V létě ti řeknu, jak se mám
Komedie SK, 2022 

Pátek 18. 2. 19.00 
Mimořádná událost
Komedie ČR, 2022

Neděle 20. 2. • 16.00 
Tajemství staré bambitky 2  
Pohádka ČR, 2022

Úterý 22. 2. • 19.00
V létě ti řeknu, jak se mám 
Komedie SK, 2022

Sobota 26. 2. • 18.00 
Balet / Romeo a Julie – Sergej 
Prokofjev
Balet – Orchestr Královské opery, VB 
2022, 205 min.

Pondělí 28. 2. • 19.00 
Srdce na dlani    
Komedie ČR, 2022

Kultura

Pátek 25. 2. • 16.00 • Kinosál Elektra
Scénické čtení / Lewis Carroll – 
Alenka v kraji divů
Knihu Lewise Carrolla zná téměř 
každý, ale není spíše známý ten 
název? Kdo ji doopravdy četl? Diváci 
nejen že „ochutnají“ z pěti kapitol 
o Alenčiných dobrodružstvích, ale 
také se dozví, za jakých okolností kni-
ha vznikla. V našem scénickém čtení 
se snažíme ukázat, že fantazijní svět 
můžeme najít všude kolem nás a že 
i obyčejné věci a předměty se mohou 
stát součástí neuvěřitelného příbě-
hu. Diváci jsou navíc upozorněni na 
další příhody malé Alenky – v kraji 
za zrcadlem. Diváci se kromě ochut-
návky pěti kapitol samotné knihy 
dozví leccos o okolnostech, za jakých 
byla jedna z nejznámějších knih světa 
napsána.

Akce v knihovně

Čtvrtek 3. 2. • 10.00
Ukázková hodina Virtuální 
univerzity třetího věku
letní semestr na téma Dějiny odívání

Čtvrtek 3. 2. • 18.00
Ing. Veronika Foksová / 
certifikovaná fitness trenérka
Jak se správně stravovat a zhubnout

rezervace míst: tel.: 732 234 817
e-mail: info@knihovna-luhacovice.cz

SAS

Všechny společné akce a setkání se 
zatím z důvodů omezení nemocí covid 
nekonají. Pokud nám to epidemiologic-
ká situace dovolí, budeme se setkávat na 
vycházkách po Luhačovicích a okolí. In-
formace si předáme mailem nebo SMS.

Alena Němcová, SAS

Akce SVČ

Od 7. do 11. 2.
JARNí PŘíMĚSTSKÝ TÁBOR
Bližší informace na plakátech a na 
webu

Sobota 12. 2. • muži
Sobota 19. 2. elévové
FLORBALOVÝ TURNAJ

Úterý 22. 2. • 10.00
Klubík / HRAVÉ RUČIČKY
Členové zdarma, ostatní 30 Kč

Sobota 26. 2. • od 8.30 do 9.30
RANNí JUMPING
Balanční cviky pro dospělé na měkké 
trampolíně
Poplatek 60 Kč

Sobota 26. 2. • od 15.00 do 15.30
ZIMNí KARNEVAL
Bližší informace na plakátech

Knihovna únor 2022

V prvním únorovém týdnu, ve čtvrtek 
3. 2. 2022 v 10.00 hod., zahajujeme letní 
semestr Virtuální univerzity třetího 
věku, tentokrát na téma Dějiny odí-
vání. Při této zahajovací hodině bude 
předáno Osvědčení o absolvování 
semestru všem studentům, kteří se 
zúčastnili zimního semestru. Přestože 
okolní dění nebylo úplně nakloněno 
osobnímu setkávání, zvládli jsme zimní 
semestr za dodržování hygienických 
podmínek ve zdraví a pospolitosti. Stále 
nemůžeme slíbit, zda tento semestr se 
vždy bude konat v prostorách knihovny, 
že nedojde k individuální výuce doma, 
ale přesto zveme všechny zájemce 
o studium do našich řad. Jak již název 
napovídá, Univerzita je určena osobám 
se statutem důchodce nebo invalidním 
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15

12
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důchodcům bez omezení věku. Jedná 
se o 6 vyučovacích dvouhodinovek, 
které se konají jednou za čtrnáct dní 
v knihovně, případně jsou on-line do-
stupné na portálu Virtuální univerzity. 
Školné je 300 Kč. Přihlašovat se můžete 
telefonicky na 577 132 235, mailem na 
info@knihovna-luhacovice.cz nebo 
osobně při návštěvě knihovny. Přihla-
šování nových zájemců o studium je 

možné do 27. 2. 2022. Přijďte se za námi 
podívat, ukázková hodina je zdarma!
Minulý rok se nám nepodařilo z tech-
nických důvodů uskutečnit přednášku 
Ing. Veroniky Foksové na téma Jak se 
správně stravovat a zhubnout. Napra-
vujeme to a s certifikovanou fitness 
trenérkou se setkáme ve čtvrtek 3. 2. 
2022 v 18.00 v knihovně. Přednáška bude 
zaměřena na sestavování optimálního 

programu pro redukci váhy, tvorbu 
jídelníčku, výběr potravin pro vyvážené 
stravování, vitamíny a minerály. Letní 
doba se pomalu blíží, plavky jsou zatím 
na dně skříně, ale… Akce je zdarma! 
Bližší informace najdete na našich 
webových stránkách či na FB. Těšíme se 
na vás!

Milana Mikulcová

Nová opatření ke zvýšení 
bezpečnosti silničního 
provozu 
Dopravu v obcích Luhačovice, Polichno, 
Horní Lhota a Dolní Lhota nově pohlí-
dají měřicí kamery dohlížející na rych-
lost řidičů projíždějích těmito místy.
Podle vedoucího odboru dopravy 
města Luhačovice Jiřího Černobily 
původní podnět o zavedení dopravně
-bezpečnostních prvků vzešel zejména 
od občanů, a to nejvíce z obce Polich-
na, kde byl podle nich doslova hazard 
v dopravně nejvíce zatížených hodi-
nách přejít přes hlavní silnici. O zave-
dení opatření sloužících ke zklidnění 
dopravy dlouhodobě usilovali i sta-
rostové dotčených obcí Horní Lhota 
a Dolní Lhota, kteří se se svým poža-
davkem obrátili na město Luhačovice.
„S původním záměrem instalací se-
maforů nesouhlasila dopravní policie, 
proto bylo navrženo řešení zklidnění 

dopravy bezobslužným měřením rych-
losti. Stacionární radary jsou umístěny 
zejména ve středu obce v blízkosti pře-
chodu, místa pro přecházení a u škol-
ského zařízení či autobusové zastávky. 
Umístěním tedy rozhodně nejde o past 
na řidiče, ale naopak o snahu zklidnit 
dopravu a zvýšit bezpečnost nejvíce 
zranitelných účastníků silničního pro-
vozu v těchto lokalitách, kudy denně 
projede i více než sedm tisíc vozidel,“ 
doplnil Jiří Černobila.
Že za záměrem skutečně nestojí žádná 
„past na řidiče“, dokazují v každé 
z uvedených obcí viditelné velkoplošné 
dopravní značky v obou směrech, které 
nápisem i graficky na měření rychlosti 
upozorňují.
To, že radary, které fungují od 3. ledna 
letošního roku mají v těchto místech 
smysl, ukazuje již zpětná – pozitivní 
– vazba od občanů. „Pochvalují si zklid-
nění dopravy a snížení rychlosti pro-
jíždějících vozidel. Například v Horní 

Lhotě je toto zařízení nainstalováno 
v blízkosti přechodu pro chodce neda-
leko mateřské školky,“ naznačil vedoucí 
odboru dopravy luhačovické radnice.
„Základní informace k radarům jsou 
zveřejněny na webových stránkách 
města Luhačovice v odkazu městská 
policie, měření rychlosti. Současně pro 
občany připravujeme samostatnou 
sekci s bližšími informacemi, a to např. 
formou zodpovězení nejčastějších 
dotazů k této dopravně-bezpečnostní 
novince,“ uzavřel Jiří Černobila.

Pojďte s námi 
na prohlídku
V rámci Mezinárodního dne průvod-
ců cestovního ruchu, který vychází 
na 21. 2. 2022, jsme pro vás připravili 
pestrý program na jeden celý úno-
rový týden. Zveme Vás na komento-
vané, tematicky zaměřené prohlídky 
našeho města. Na své si přijdou 
milovníci architektury a historie 
i slavných osobností, představíme 
vám Zvukovou mapu Luhačovic, 
majitelé hotelu Radun vás osobně 
provedou tímto funkcionalistickým 
skvostem. Prohlídka pod názvem 
„Tady pramení Luhačovice“ představí 
naše město nejen jako lázně, ale jako 
moderní místo pro život a turistic-
ký cíl vhodný pro všechny věkové 
a zájmové kategorie.

Program plánovaných prohlídek:
20. 2. 2022 Zvuková mapa Luhačovic  
 (Magdaléna Petráková)
21. 2. 2022 Tady pramení   
 architektura (Muzeum  
 Luhačovice, B. Petráková)
22. 2. 2022 Odkaz Dušana Jurkoviče  
 (CA Luhanka, Lázně, a. s.)
23. 2. 2022 Tady pramení
 Luhačovice (Městské  
 turistické a informační  
 centrum, MDK Elektra)
24. 2. 2022 Butique hotel Radun  
 (prohlídka s majiteli hotelu)
25. 2. 2022 Funkcionalismus 
 v Luhačovicích (Městské  
 turistické a informační  
 centrum, MDK Elektra)
Začátek všech prohlídek: 14.00 hod.
Sraz: Městské turistické a informační 
centrum Luhačovice

Kontakt: Městské turistické a infor-
mační centrum Luhačovice, 
tel. 608 326 255
Délka prohlídky: 90–120 min.
Všechny prohlídky nabízíme v rámci 
akce ZDARMA. 
Pojďte s námi na prohlídku, těšíme se 
na vás.

Jarmila Ďurďová, projektová manažerka 
cestovního ruchu



12 Luhačovické noviny

HISTORIE

Luhačovický zpravodaj
Luhačovické noviny oslaví v letoš-
ním roce 50. výročí. Od roku 1972 
pod názvem Luhačovický zpravodaj, 
vydávané tehdy Městským národním 
výborem, informovaly o důležitých 
událostech a jsou velmi zajímavým 
svědkem doby. Můžete zde sledovat 
úspěchy místních sportovců, kul-
turních spolků, rozvoj města i lázní, 
historii, osobnosti, objevovaly se zde 
fotohádanky a vycházely zde povídky, 
které Miroslav Kafka sbíral od pa-
mětníků. Jsou tam i drobné perličky 
doby, některé aktuální i dnes.
Sbor pro občanské záležitosti organizoval 
v minulých letech pohovory se snouben-
ci za účasti lékaře a právníka. Účast 
snoubenců byla tak malá, že od organi-
zování besed sbor upustil. První občanský 
sňatek byl uzavřen 7. ledna 1950 a celkový 
počet se okolo roku 1972 pohyboval mezi 
250–300 sňatky ročně.
První dotaz v nově zavedené rubrice 
Ptáme se za vás? Myslíte, že je estetické 
a vhodné, aby naši pacienti v plavkách, 
nebo dokonce jen ve spodním prádle (i 
ženy) leželi na lavičkách v parku u prame-
ne Aloisky? Druhý dotaz by mohl být 

aktuální i dnes. Jak je to s parkováním 
vozidel v našem městě? Se vzrůstajícím 
motorizmem je problém velmi aktuální. 
Naše město–lázně, chce-li si udržet čisté, 
opravdu lázeňské ovzduší, musí i s tímto 
problémem velmi rychle něco dělat. Ale co 
a jak? Zatím zamezit průjezdu Luhačovice-
mi nelze. A v budoucnu? 
Byly uveřejňovány i vzpomínky star-
ších čtenářů. „Vzpomínám-li na děti, tak 
ty musely hodně pracovat. Školáci museli 
pást krávy, husy, pomáhat při žních, sklizni 
brambor a řepy. Tehdy děti neznaly kino, 
fotbal, televizi, ale zato ty větší školačky už 
uměly vařit, šít, poklízet dobytek. Chlap-
ci pomáhali otcům v hospodářství a při 
koních. Tehdy si dospělí nelámali hlavu, 
co vymyslet nového pro mládež, aby se 
nenudila, aby se bavila,“ vzpomínala na 
stránkách novin Štěpánka Svobodová, 
učitelka v důchodu. Dětský i dospělý 
svět zachvátila nová hrací horečka – 
skládat tak zvanou Rubikovu kostku. 
Skládá mladý a starý a věřte, není to 
ani trochu lehká záležitost. Na ZDŠ 
proběhla soutěž o nejrychlejšího pi-
onýra, pionýrku ve skládání této ma-
gické kostky. Přihlásilo se 15 chlapců 

a tři dívky.   
Poprosili jsme žáky naší ZŠ o předpo-
věď roku 2100. Chtěli jsme vědět, jaké 
budou Luhačovice v jejich fanta-
zii, v jejich snech. Co všechno tedy 
v Luhačovicích v roce 2100 bude? „V 
každém domě bude klimatizace, topení 
bude centrální pro všechny domy, v pro-
storu Komonce bude věž s velkou sluneční 

Proč se tak jmenují

Původem názvů obcí, ulic, řek, domů 
v našem městě se zabývá kniha 
Josefa Kolaříka Luhačovický uličník, 
kterou je možné zakoupit v MTIC 
Luhainfo. V tomto čísle Luhačovic-
kých novin ji připomínáme malou 
ukázkou.

Luhačovice
První písemnou zmínku o Luhačovi-
cích najdeme v Knize Petra z Kravař 
či ze Strážnice z roku 1412.  Jméno Lu-
hačovice je tvořeno příponou -ovice 
ke jménu Luhač. Mohlo vzniknout ze 
slovesa luhat „lhát“, které známe ze 
slovenštiny. Nejstarší obyvatelé ještě 
užívali podobu Lhačovice. Proč by si 
obyvatelé zasloužili přezdívku „lháči“, 
„lháři“, již nezjistíme. Původ jména 
se hledá u slova luh „les“, háj. Nářeč-
ní slova luh/lúh a slovesa luhovat, 
lúžit označují louh, loužit. Předkové 
v lesích možná loužili dřevěné uhlí 

nebo louh využívali při činění kůže. 
Jméno Luhač je tvořeno příponou –
ač. Je možné, že jméno luhač, luhači 
označovalo lidi usazené na luhu 
u Šťávnice. 

Kladná Žilín
Obec tvoří dvě původně samostat-
né obce. Kladná a Žilín. Kladná je 
vzpomenutá v historických dokla-
dech roku 1376. Jméno je odvozeno 
ze jména „kladná“, tj. ves zbudovaná 
z klád nebo blízko klád, vymezená, 
ohraničená kládami. Obec Žilín 
je vzpomenutá v dokumentu 1412. 
Jméno obce je vytvořeno příponou 
-ín z osobního jména Žíla, Žila. Kdy-
si to byl Žilův majetek. V 17. století 
se po krátkou dobu obec nazývala 
Žilina.

Polichno
První zpráva o obci pochází z roku 
1368. Z podoby Polichnov by bylo 
možné usuzovat na osobní jméno 

Polichna, Polichen + přípona -ov 
(Polichnův majetek, dvorec). Možné 
je i vysvětlení z přídavného jména 
polichný, ne zcela lichý, ne úplně 
špatný (o zakladateli obce, obyvate-
lích). Předpona po- měla význam ne 
plnou míru označované vlastnosti, 
pomenší, trochu menší. Polichný 
by pak označovalo člověka ne zcela 
špatného, ne zcela zbytečného (pro 
vrchnost?). Je možné vyjít i z vazby 
po + přízvisko Lichný, to by zname-
nalo obec pojmenovaná až po lokáto-
rovi Lichnovi, založená někým až po 
jeho neúspěchu.

Řetechov
První záznam je z roku 1412. Název je 
patrně odvozen od osobního jména 
Břetěch, tj. Břetěchův majetek. Později 
počáteční B zaniklo. Břetěch bylo 
přízvisko odvozené od staročeského 
slovesa břečeti (hlučet, křičet). Nezjis-
tíme už, kdo přízvisko získal, nebo 
zda a proč křičel. 
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elektrárnou, která bude zdarma zásobovat 
město energií. Na Brankách bude veliká 
prosklená budova, ve které bude botanická 
zahrada. Bude zde letiště pro autobuso-
vé helikoptéry. Nikde se nebude kouřit. 
V potoce bude čistá voda jako z vodovodu. 
Po městě budou jezdit elektrobusy, aby se 
neznečisťoval vzduch. Bude vybudována 
větší vyhlídková otáčivá věž na Obětové. Za 
stadionem Radost bude vybudována vodní 
nádrž na koupání a krytý plavecký stadion. 
Pro sportovce bude vybudována umělá sjez-
dová lyžařská dráha, tobogán na přehradě, 
závěsná vyhlídková lanovka nad městem 
a lázněmi. Nealkoholické nápoje budou na 
ulici zdarma. Nebude rakovina ani AIDS. 
Na Komoci bude výletní středisko s malou 
ZOO. Vlakové nádraží bude umístěno mimo 
město.“
V nejstarších číslech (70., 80.  léta) 
můžete číst jména: vedoucí redakční-
ho kolektivu Iva Mikulášková, autoři 
článků Alena Šenovská, Miroslav 
Kafka, Vlastimil Vokurka,  fotografie 
Bohumil Řezník, Karel Thomayer, 
Miroslav Janča, Zdeněk Novosad, ilus-
trace Zdeněk Volejník, Miloslav Pečin-
ka, Věra Veverková, Jan Černý, Lenka 
Žmolíková a mnozí další.   Po roce 
1989 podle Zpravodaje zavál zdravý 
vítr i do malých měst i vesniček, tedy 
i k nám. Na stránkách zpravodaje se 
objevily články a informace, které by 
dřív nikdo uveřejnit nemohl. 
Na slavnostní schůzi městského zastu-
pitelstva, konané dne 22. srpna 1936 na 
počest povýšení Luhačovic na město, byl 
zvolen Tomáš G. Masaryk prvním čestným 
občanem města. Diplom čestného občan-
ství, vypracovaný akademickým malířem 
Dvořákem, byl na počátku roku 1937 zaslán 
městskou radou těžce nemocnému prezi-
dentovi do Lán.
Petr Pithart je tak trochu Luhačovja-
nem. Mnohé tato zpráva překvapí, 
a tak hned podáváme podrobnější 
vysvětlení. Maminka pana předsedy 
vlády byla rozená Krystýnková a to 
jméno je již mnohým dobře známé. 
Pan Josef Krystýnek byl původním 
povoláním učitel, později řídící učitel, 
a dokonce v roce 1938 byl zvolen do 
funkce nejčestnější, stal se starostou 
města Luhačovic. Nebyla to doba 
právě lehká, byla krize, nastupující 
německý fašismus a to jistě vyžadova-
lo pevného muže na radnici.
Městský národní výbor – správní odbor 
oznamuje všem občanům, že dne 25. 1. 1990 
byla provedena změna názvů ulic. Hlavní 
třída se mění na Masarykovu, náměstí 

Rudé armády na náměstí 28. října a ulice 
Odborů na A. Václavíka s účinností od 
1. 2. 1990. Od května do prosince 1991 
vycházel Zpravodaj jako čtrnáctide-
ník pod novým názvem Luhačovické 
noviny ve formátu A4 a vydávalo jej 
vydavatelství Semela, lidé si moh-
li objednat 12 čísel za cenu 24 Kčs. 
V roce 1992 vydávala Luhačovické 
noviny zlínská agentura Čas jako 
měsíčník. 
V roce 1992 se mimo jiné zajímali 
v anketě obyvatelé města, kdy bude 
ve městě pánské holičství, zda bude 
opět fungovat provozovna pedikúry 
a prodejna textilu. Všichni dotázaní 
se zajímali o stavbu nového kostela. 
Objevily se zde i rozhovory napří-
klad s první podnikatelkou v našem 
městě paní Jitkou Záhorovskou, 
majitelkou soukromého květinářství, 
tehdejším předsedou vlády Petrem 
Pithartem. Noviny musely přinést 
i smutnou zprávu o úmrtí dlouho-
letého redaktora Miroslava Kafky. 
„Měl rád život, jeho krásu, domov, vážil 
si přátelství a všech krásných lidských 
vlastností. Přál si, aby se všichni k sobě 
chovali laskavě a s porozuměním. K tomu-
to cíli směřovalo jeho celoživotní působení. 
Zemřel, ale kus jeho díla zůstává. Patří 
k osobnostem, které uchováváme natrvalo 
v paměti.“
Od ledna 1993 do července 1998 
vydával noviny Městský dům kultu-
ry Elektra ve spolupráci s městským 
úřadem, redaktorem byl Bohuslav 
Krajíček, autorem mnoha zajímavých, 
především historických článků Vlas-
timil Vokurka. A cosi mohli čtenáři 
přečíst?
Na dalekou pouť se vydali členové dětského 
folklorního souboru Malé Zálesí z Luhačo-
vic. Odjeli na Květnou neděli 4. dubna do 
Říma, aby ve Vatikánu předvedli Svatému 
otci velikonoční starobylou legendu O Pan-
ně Marii a utrpení našeho Pána Ježíše 
Krista.
V novinách se objevuje kvíz. Na otáz-
ky Kde pramení řeka Horní Olšava?, 
Jakou rychlostí jezdí vlak z Luha-
čovic do Újezdce? a Jak dlouho trvá 
tato cesta? můžeme hledat odpověď 
i dnes.
V rubrice Ze starých alb se mohli čte-
náři dozvědět například: „Mezi atrak-
tivní zábavy pro lázeňské návštěvníky 
patřila jízda na koních a projížďky 
dětí na oslech. Když akciová společ-
nost výhodně získala v roce 1921 vilu 
Vlastu, zařídila v ní kasino. Ruleta se 

tam zpočátku roztáčela na plná kola 
a karty šustěly o horentní sumy.“
Od srpna 1998 do ledna 2001 vydávala 
noviny Alena Lekovská, v té době se 
v novinách objevovaly články i z okol-
ních obcí. Čtenáři si mohli mimo 
jiné přečíst rozhovor s arcibiskupem 
Janem Graubnerem, který přijel po-
světit nový kostel svaté Rodiny. „Mám 
radost z toho, že Luhačovice mají svůj 
kostel. Samozřejmě, že ho jako svůj vnímají 
především ti věřící, kteří ho vybudovali, 
a ti, kteří do něho budou chodit. Ale jak už 
jsem řekl v kostele, přeji si moc, aby z toho 
kostela měli všichni užitek. Aby pro všechny 
z tohoto místa přicházel klid, pokoj, odpuš-
tění, ale i radost a naděje. Myslím, že to 
jsou hodnoty, které dnešní člověk opravdu 
potřebuje a které v obchodě nekoupí.“
Od roku 2001 do roku 2008 bylo vyda-
vatelem novin město Luhačovice, od-
povědnou redaktorkou Hana Slováko-
vá. Noviny byly u všech významných 
událostí v našem městě, například 
dokumentují, že i v Luhačovicích se 
volila miss, přinesly zprávu o po-
svěcení praporu místních hasičů, 
zdokumentovaly obnovu starých 
křížů a božích muk v našem městě, 
informovaly o obnově Jurkovičova 
domu nebo o tom, že místní mys-
livci pořádali zkoušky mysliveckých 
slídičů pod názvem Memoriál Mileny 
Štěrbové a také o setkání prezident-
ských párů České republiky a Sloven-
ské republiky.
Václav Klaus a paní Livie Klauso-
vá byli ubytováni v prezidentském 
apartmánu Domu Bedřicha Smeta-
ny a Ivan Gašparovič a paní Silvia 
Gašparovičová využili pohostinství 
Jurkovičova domu.
Od roku 2009 dosud je vydavatelem 
Městský dům kultury Elektra a odpo-
vědnou redaktorkou Hana Slováková. 
„Za dobu více než dvacetiletého působení 
jsem měla možnost poznat spoustu zají-
mavých lidí, kteří už dnes většinou nejsou 
mezi námi. Bylo zajímavé sledovat průběhy 
některých akcí v čase. Například jak se 
v průběhu času z Otevírání pramenů stala 
prestižní, hojně navštěvovaná akce, skuteč-
ný vrchol sezony. Děkuji všem spolupracov-
níkům, bez zajímavých historických článků 
Blanky Petrákové, krásných fotografií Jana 
Dostála, grafického cítění Gábiny Gerge-
lové by určitě nebyly Luhačovické noviny 
v podobě, jaké je máme dnes. Hodně záleží 
i na Vás, našich čtenářích, děkuji za každý 
tip na zajímavý článek, rozhovor, fotografii, 
pochvalu i doplnění.“
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Rok 2021 v informačním centru
I přes všechna omezení byl rok 2021 
úspěšný. Informační centrum navští-
vilo 55 203 hostů z řad jednodenních 
návštěvníků, pacientů, ale i místních. 
Nejvíce zákazníků jsme měly v srpnu, 
přes 12 000. Luhačovjané k nám chodí 
především kopírovat, zakoupit lístky 
na akce, pro jízdní řády a taky proho-
dit pár milých slov. Hosté mají zájem 
především o plánky města, dopravní 
spojení, kulturu a turistické předměty. 
Nabídku jsme i v letošním roce rozší-
řily o další suvenýry, jiné dostaly nový 
design. Často jsme jako památku na 
Luhačovice prodávaly trička, ponožky 
i látkové tašky. Sběratelé ocenili nové 
propisky a magnety. Nejvíce prodá-
vaným zbožím jsou však turistické 
vizitky, kterých jsme prodaly 8716 ks. 
Těší nás, že hosté stále ještě posílají 
pohledy (10392 ks), poštovních známek 
si k nim nakoupili 6050 ks. Žádaným 
zbožím jsou parkovací karty typu E, 
prodaly jsme jich 2450 ks. Pro kartič-
ky na Senior taxi si přišlo přes 100 
občanů Luhačovic, mohli poté využít 
na 1300 jednotlivých jízd.
Během prázdnin probíhala již po 
třetí soutěž Hurá ven! Letos se poprvé 

soutěžilo o ceny. 
Tato letní zábava 
je oblíbená mezi 
luhačovickými ba-
bičkami, kterým na 
léto přijíždí vnuci na 
prázdniny, a ony mají 
tak přehled o hřištích 
a dalších místech, kde 
to děti bude bavit. Po 
několikáté byly u nás 
k vyzvednutí i kódy 
na letní hru s ČT 
Déčko.

V informačním 
centru máme často veselo. Letos 
nás pobavily tyto dotazy:
•	 Ten festival je věnovaný tomu 

skladateli, nebo tomu pivovaru? 
(festival, pivovar Janáček)

•	 Co vám to tady teče, to je ten Baťův 
kanál, že?

•	 Bude mít řidič ve vláčku drobné?
•	 Modrý pramen tady nemáte? 
Párkrát si nás už hosté spletli s lékár-
nou, kdy se paní divila, proč jí neprodá-
me paralen, a nedávno chtěla seniorka 
změřit tlak (Proč nemáte tlakoměr?) 

Největší odměnou jsou pro nás spo-
kojení zákazníci. Vždycky nás potěší, 
když vycházejí ze dveří a říkají si 
mezi sebou: „Moc milá paní.“ „Tak-
to to má vypadat.“ „Dávám vám 10 
z 10.“ Máme i knihu přání a stížností 
a zajímáme se i to, co o nás píší na 
internetu. 
Plánů na příští rok máme více než 
dost a pevně věříme, že nám nebude 
stát nic v cestě.

Eva Kalužíková

Anketa
Zajímáte se o své předky, 
máte sestaven rodokmen?

Znám pouze mého 
tatínka a maminku, 
ale dál už rodo-
kmen žádný.
Vladimír 
Schlimbach, 
Luhačovice

O své předky 
se samozřejmě 
zajímám. Máme 
vypracovaný 
rodokmen ze strany 
maminky, ze strany 
tatínka se vypraco-
vává. Pátráme svými 

zdroji, je nás na to víc. Tak to děláme 
již po generace. 
Hana Holčáková, 
Bernartice nad Odrou

Rodokmenem se já 
osobně nezabírám, 
to můj tatínek, který 
už rodokmen 
sestavil. I někdo 
z širší rodiny se o to 
zajímal, takže máme 
doma už takový ten 

první rodokmen do třetí generace. 
S kamarádem jsme i svého času 
objížděli matriky a hledali záznamy 
jeho rodiny v matričních knihách. Tak 
mám i osobní zkušenost.
Hana Jahnová, Brno

Rodokmen sestavený 
nemám, ale o své 
předky se zajímám. 
Vím, čím se živila 
moje babička i jaké 
měla rodné příjmení 
– Ludmila Semelová 
a pracovala na 

okresním úřadě tenkrát v Gottwaldově. 
Je dobré vědět, odkud člověk pochází, 
kde má kořeny. 
Kateřina Pavlovičová, Luhačovice

Vím jen informace 
o svých prarodičích. 
Bylo by velmi 
zajímavé zjistit 
i něco víc.
Lucie Vebrová, 
Luhačovice

Zajímám se o svůj 
rodokmen, když mi 
někdo pomůže 
vyhledat, budu 
velmi ráda a zapla-
tím si za to. 
Marie Vondráková, 
Luhačovice

O své předky se 
zajímám. Celý 
rodokmen však 
sestavený nemám, 
ale ráda bych měla. 
Terezia Rauchová, 
Luhačovice
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ONLINE
Nově můžete o příspěvek 
z Fondu prevence žádat

na očkování pro čtyřčlennou rodinu
až Kč

Získejte

Přihlaste se 
k nám do 
31. března 2022

Klientské centrum Zlín - Vavrečkova 7074
Klientské centrum Uherský Brod - Pořadí 2283 (OD KVANTO)
Mobilní pracoviště Pozlovice - Hlavní 51

Hledám paní (nejlépe aktivní 
důchodkyni) na úklid 2 apartmánů 

v centru Luhačovic. 
Práce dle obsazenosti. 
Cena: 150 Kč / h. 
Tel: 724 023 290. 
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LÁZNĚ LUHAČOVICE
akciová společnost

Právě teď přijmeme do týmu

POMOCNICE DO KUCHYNĚ NA MYTÍ NÁDOBÍ
PRACOVNÍKY DO ÚKLIDU/POKOJSKÉ

SERVÍRKY/ČÍŠNÍKY

POMOCNICE DO KUCHYNĚ NA MYTÍ NÁDOBÍ
PRACOVNÍKY DO ÚKLIDU/POKOJSKÉ

SERVÍRKY/ČÍŠNÍKY
Přehled volných pozic na www.LazneLuhacovice.cz

Bližší informace: Bc. Michaela Kadlecová, tel. 731 402 385, 
e-mail: kariera@lazneluhacovice.cz

Jistota dlouholetého zaměstnání ve stabilní a tradiční firmě.


