
Luhačovické noviny 1

Luhačovické
Noviny 04

duben 2022, ročník XXIX.



2 Luhačovické noviny

ZPRÁVY Z MĚSTA

Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
začalo krásné jarní období a město 
Luhačovice do něj vstupuje s nadějí 
a dobrými zprávami. Především bylo 
vyhlášeno jako místo s nejlepší kvalitou 
života ve Zlínském kraji. V rámci tohoto 
průzkumu společnosti Obce v datech 
bych chtěl připomenout i strmý posun 
našeho města směrem nahoru o ně-
kolik desítek míst v rámci celé České 
republiky. A to je výzva pro nás všechny 
snažit se udržet tento vysoký standard 
i v následujícím období. Zastupitelstvo 
města schválilo rozpočet na tento rok 
a počítá se v něm opět s velkými výdaji 
na investice, které tuto vysoko polože-
nou laťku pomohou udržet. 
Mezi nejzásadnější investice zcela jistě 
patří navazující kroky města k pokra-
čování v obnově infrastruktury. V le-
tošním roce je v plánu obnova dalších 
komunikací a chodníků, dokončuje 
se technická studie obchvatu. Jedním 
z problémů, který se postupně sna-
žíme vyřešit, je i parkovaní ve městě. 
Proto byla již vybudována odstavná 
plocha s osvětlením v Družstevní 
ulici, která zvýší počet parkovacích 
míst v této lokalitě, a naší snahou je 

v tomto trendu pokračovat. V oblasti 
služeb se nám také daří, letos bude do-
končena příprava výstavby nové pro-
vozovny potravinového řetězce Lidl, 
pro děti chystáme projekt dopravního 
hřiště a v oblasti zdravotnictví se rý-
suje projekt nových zubních ordinací. 
Také úspěšně pokračuje rekonstrukce 
sokolovny. S tím souvisí i pravidelná 
podpora směrem k činnosti místních 
spolků, která je dle průzkumu jedním 
z pilířů laskavého prostředí Luhačovic.
Svým přístupem jsme společně přívě-
tivost již několikrát projevili solida-
ritou vůči potřebným a rád bych zde 
vyzdvihl, že i v souvislosti s aktuální 
situací na Ukrajině dokázali Luhačo-
vjané podat pomocnou ruku, za což 

jsem osobně velmi rád. V rámci celého 
ORP jsme pomohli již bezmála třem 
stovkám ukrajinských běženců a tato 
pomoc se projevuje jak v podobě 
materiální a sociální, tak i v oblasti 
vzdělávání. Kromě poskytnutého uby-
tování vznikla i tzv. burza práce pro 
ukrajinské utečence a třicítka ukra-
jinských dětí již nastoupila do luhačo-
vické základní školy a mateřské školy, 
kde tento nápor obdivuhodně zvládají, 
a za to děkuji. Poděkování zde patří 
i všem poskytovatelům ubytování za 
nabídnuté zázemí a Charitě Luhačovice 
s nadací Korunka pomáhá za koordina-
ci materiální pomoci. 

Milí spoluobčané,
mohu spokojeně konstatovat, že Luha-
čovice společně s přicházejícím jarem 
rozkvétají, daří se zde nejen plnit naše 
plány a sny, ale i pomáhat, a to je ve 
spojení s nejhezčím ročním obdobím 
pro všechny v našich Luhačovicích ta 
nejlepší zpráva.
Přeji všem krásné jarní dny 
a veselé Velikonoce 

Marian Ležák, starosta 

Zasaď si svůj strom
Pokračujeme v sázení stromů, které 
jsme úspěšně započali v loňském roce.  
Další výsadba proběhne v sobotu 23. 4. 
2022 ve dvou lokalitách.. Celkem 26 stro-
mů zasadíme v Luhačovicích v ulici 
Nádražní podél Šťávnice. Tuto lokalitu 
budou nově okrašlovat Sakury ozdobné, 
odborný název je Sunset Boulevard. 
Nahradíme tak stromy, které zničila 

vichřice v loňském roce. Dalších 8 stro-
mů, tentokrát sloupovitých dubů, ohra-
ničí skatepark a vytvoří tak okrasnou 
a zároveň zvukovou bariéru. „Vnímáme 
zeleň v Luhačovicích velmi zodpovědně, 
snažíme se každoročně přidat nové stro-
my, a to jak v centru, tak i v okrajových 
a místních částech našeho krásného 
města. Typy vysazovaných stromů 

Rekonstrukce plynovodů 
v Luhačovicích 
v roce 2022
Vlastník a provozovatel plynovodů 
v Luhačovicích bude i v letošním 
roce pokračovat v postupné rekon-
strukci svého podzemního vedení 
z důvodu blížícího konce životnosti 
potrubí. V roce 2022 půjde o lokality 
ulic Komenského, Školní, Výslunní, 

Slunná a Újezda. Vzhledem k historic-
kému postupu realizací staveb a růz-
ným tlakovým hladinám v této části 
Luhačovic je nutné dodržet nastavený 
postup prací po jednotlivých ulicích, 
tak aby byla splněna povinnost plynu-
lého zásobování odběratelů i během re-
konstrukce. Práce by měly být zahájeny 
v dubnu 2022 v ul. Školní, s ohledem 
na školní rok se bude zhotovitel snažit 
o dokončení v této ulici během 4 týdnů. 

Pak bude navazovat ulice Výslunní 
(předpoklad květen–červenec), Slunná 
(předpoklad červen–srpen) a nakonec 
Újezda (předpoklad srpen–září 2022). 
Prosíme občany o trpělivost a respek-
tování omezení v těchto lokalitách 
během rekonstrukce, především 
v blízkosti základní a mateřské školy 
a střediska volného času.

Magdalena Blahová, odbor správy a majetku
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Schválený rozpočet na rok 2022
„Zastupitelstvo města Luhačovice na 
svém 23. zasedání dne 3. března 2022 
schválilo rozpočet na rok 2022. I letos 
bude činnost města spojená s širo-
kou řadou investic do potřebných 
projektů. Z toho plyne schodek mezi 
rozpočtovanými příjmy a výdaji ve 
výši 28 mil. Kč, který bude financován 
ze zůstatků finančních prostředků 
minulých let,“ přiblížil starosta města 
Marian Ležák.

Rozpočet obsahuje celkové příjmy ve 
výši 164 mil. Kč, kde hlavním pří-
jmem rozpočtu jsou daňové příjmy ve 

výši 97,7 mil. Kč. Druhým největším 
příjmem rozpočtu města jsou trans-
fery na výkon státní správy a pokrytí 
nákladů spojených s agendou obce 
s rozšířenou působností (ORP), inves-
tiční a neinvestiční dotace, celkem ve 
výši 41,6 mil. Kč.

Schválené výdaje v celkové výši 
192 mil. Kč se dělí na běžné výdaje 
a kapitálové neboli investiční výdaje. 
Celkový objem výdajů na investice 
činí 64 mil. Kč, největší podíl letošních 
investičních výdajů půjde na rekon-
strukci sokolovny. Objem této investice 

činí 41,7 mil. Kč, z toho 21,3 mil. Kč 
poskytne Zlínský kraj, zbytek pokry-
je dotace z Ministerstva pro místní 
rozvoj a město Luhačovice. Druhou 
významnou investicí je rekonstrukce 
chodníků a odvodnění v Kladné Žilín 
ve výši 14,2 mil. Kč.
Zásadní část běžných výdajů města 
představují výdaje na chod městské-
ho úřadu (ORP) a příspěvky na čin-
nost příspěvkových organizací města. 
Zásadní podpora příspěvkových orga-
nizací spojených s provozní, školskou 
a společenskou činností města činí 
36 % z celkových výdajů, a to v podo-
bě neinvestičních příspěvků ve výši 
45,947 mil. Kč a investičních příspěv-
ků ve výši 7,188 mil.Kč. Sociální služby 
a činnost místních sportovních, kul-
turních a vzdělávacích spolků budou 
jako v předchozích letech podpořeny 
částkou 2,5 mil. Kč.

Vendula Personová
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Hlavní investiční akce města 
Luhačovice v roce 2022
Také v roce 2022 realizuje město 
Luhačovice několik rozsáhlejších 
investičních akcí. Tou nejvýznam-
nější je bezesporu kompletní rekon-
strukce budovy sokolovny, která co 
do finanční náročnosti a rozsahu 
prací nemá za posledních několik 
let v rozpočtu města obdoby. Ve 
finančním vyjádření jde o akci za 
necelých 42 mil. Kč. Významně na ni 
přispěje formou dotace Zlínský kraj 
(max. 21,3 mil. Kč), dále Ministerstvo 
pro místní rozvoj z programu Podpo-
ra rozvoje regionů 2019+ a také měs-
to Luhačovice. Hlavní část prací se 
dotýká vnitřních prostor a dispozic, 
významná změna ale nastane i ve 

vnější podobě budovy, která bude 
mít po rekonstrukci opět rovnou 
střechu tak jako v době své výstavby 
v roce 1928. Práce na rekonstrukci 
byly zahájeny v prosinci 2021 a bu-
dou pokračovat do listopadu 2022. 
Další investiční akcí, kterou vyhlí-
žejí zejména obyvatelé místní části 
Kladná Žilín, je rekonstrukce silnice, 
mostů, opěrných zdí, chodníků, od-
vodnění a dalších souvisejících prací 
na hlavní komunikaci procházející 
touto místní částí. Rekonstrukce je 
společnou akcí města Luhačovice 
a Ředitelství silnic Zlínského kraje 
a město tímto děkuje tomuto part-
nerovi, že zajistil finanční zdroje tak, 

aby se stavba mohla letos realizovat. 
Práce připadající na město Luhačovi-
ce budou ve finančním objemu přes 
14 mil. Kč. Stavební práce zhotovitel 
zahájil v druhé půlce března 2022 
s tím, že by měly být hotovy v lis-
topadu 2022. Letošní letní prázdni-
ny budou také ve znamení dalších 
investic do školství a volnočasových 
aktivit. Po loňských pracích na 
statickém zajištění hlavní budovy 
ZŠ proběhne letos kompletní re-
konstrukce otopné soustavy v bu-
dově č. p. 811 v ul. Školní, kde nyní 
sídlí středisko volného času a také 
družina ZŠ. Projekt je spolufinanco-
ván z Operačního programu Životní 
prostředí, v rámci oblasti zaměřené 
na úspory energií. Celkové náklady 
předpokládáme ve výši do 5,1 mil. Kč.

Magdalena Blahová, odbor správy majetku

jsou pestré a tím napomáháme zajistit 
i pestrost celého území, což potvrzuje 
kombinace stromů typu: duby, sakury 
a také ovocné stromy. Tedy užitkové 

i okrasné stromy,“ vyjádřil se starosta 
Marian Ležák.
Všichni zájemci, kteří si chtějí zasadit 
svůj strom a stát se tak patronem 

vlastního stromu, pečovat o něj a dát 
mu své jméno, se mohou přihlásit ma-
nažerce celého projektu Jarmile Ďur-
ďové, tel. 778 423 473.
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Tady pramení prohlídky
Týden komentovaných prohlídek, 
které v únoru zorganizovalo městské 
turistické a informační centrum na 
základě Mezinárodního dne průvod-
ců cestovního ruchu, se těšil opravdu 
velkému zájmu. Před luhačovickým 
„íčkem“ se to denně hemžilo velkými 
skupinkami nedočkavých zájemců 
o architekturu a historii Luhačovic. 
Celkem se zúčastnilo více než 300 ná-
vštěvníků. Přišli Luhačovjané, lázeňš-
tí hosté, ale i jednodenní návštěvníci 
ze Zlína či blízkého okolí.

Poznávání nových a zajímavých míst 
přitahuje stále větší počet hostů. 
Proto i nabídka městského infocen-
tra bude v letošním roce opravdu 
bohatá. Pravidelnou prohlídku o his-
torii Luhačovic a vzniku lázní posílí 
víkendové prohlídky s nově vzniklou 
brožurou pod názvem „Tady pramení 
architektura“. Na své si tedy přijdou 
i místní občané, kteří v pracovní den 
prohlídky nemůžou využít. Může-
te se také těšit na nové průvodce, 
místní nadšence o historii, a jejich 
autentické podání. Mezi další novinky 
patří prohlídka hotelu Radun, vil Eva 
a Viola, které okomentují přímo ma-
jitelé budov. Místní podnikatelé pak 
zájemcům předvedou, jak se vyrábí 
oplatky, praží káva, stáčí Vincentka 
či vaří pivo. Ochutnávky, degustace 
či cupping budou zajímavým zpest-
řením celé exkurze. Prostě, máme se 
čím chlubit!

Zahájení prohlídkové letní sezony 
slavnostně odstartujeme v první 
májový den. Tímto zveme na pro-
hlídku o architektuře, která v rámci 
akce „Tady pramení výhody“ bude pro 
všechny Luhačovjany s volným vstu-
pem. Přijďte, bude se na co dívat.

Jarmila Ďurďová

ZPRÁVY Z MĚSTA

Provádění kácení a nové výsadby stromů 
v návaznosti na škody po loňské vichřici
Město Luhačovice i v letošním roce 
postupně řeší následky škod po 
loňské vichřici. V týdnu od 14. března 
bylo zahájeno kácení 14 kusů starých 
javorů na ul. Masarykova, na trase od 
křižovatky u knihovny podél sokolov-
ny až k budově hotelu Krystal.
Tyto stromy byly následkem loňské 
vichřice značně poškozeny. Po poká-
cení došlo i k odbornému vyfrézování 
kořenů, aby bylo možné do stejných 
míst vysadit stromy nové. Výsadba 

stromů bude následovat v období od 
28. března dle klimatických a kapacit-
ních možností. Místo javorů budou 
nově vysazeny katalpy, které by měly 
lépe vyhovovat dané lokalitě. Tento 
druh má pevnou, pomalu rostoucí 
korunu, která svým kulovitým tvarem 
dává stromu přezdívku „zelený slu-
nečník“.
„Kácení a nová výsadba je schvá-
lena odborem životního prostředí 
MěÚ Luhačovice. 

A ukázalo se, že to bylo opravdu 
nezbytné, protože se při kácení 
zjistilo, že javory už byly napadeny 
hnilobou od roubovaného místa 
směrem ke kořenům,“ vysvětlil 
ředitel technických služeb Josef 
Pučalík.  
Děkujeme občanům i návštěvníkům 
za trpělivost při omezeních souvise-
jících s kácením a výsadbou.

Odbor správy a majetku
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ROZHOVOR

Blíží se zápis do mateřské školy, děti láká i sauna
Po dvou netradičních covidových 
letech se zápisy do Mateřské ško-
ly Luhačovice vracejí do normálu. 
Rodiče s dětmi mohou přijít osobně, 
a to 2. 5. 2022 od 13 do 16 hodin do 
pavilonu B. Ještě před tím mají navíc 
šanci se s prostředím školky seznámit 
během Hravého odpoledne. Jak dítě 
na nástup připravit a co vzít k zápisu 
s sebou, nám v rozhovoru poradila 
ředitelka MŠ Luhačovice Jana Mala-
níková. 

Jak bude zápis vypadat?
Děti můžou přijít se svým zákonným 
zástupcem. Budou si hrát s paní 
učitelkou a rodiče mezi tím vyří-
dí písemnosti. Je nutné odevzdat 
vyplněnou Žádost o přijetí a také 
Potvrzení o očkování. To nemusejí 
mít děti, které nastupují v posledním 
roce před zahájením školní docházky. 
Rodič taky předloží rodný list dítěte 
a svůj občanský průkaz ke kontrole 
trvalého bydliště. 

Kde najdu přihlášku?
Potřebné formuláře najdou rodiče 
v dubnu na webových stránkách 
mateřské školy www.ms.luhacovice.eu 
v odkaze Aktuality.

Podle čeho se rozhoduje, jestli 
školka dítě přijme, nebo ne?
Máme přesně stanovená Kritéria pro 
přijetí, se kterými jsou rodiče povinni 
se seznámit. Tato vnitřní směrnice 
bude také dostupná na webových 
stránkách.
Zásadními kritérii jsou trvalé bydliště 
a věk dítěte. Přednostně jsou do mateř-
ské školy přijímány děti s trvalým by-
dlištěm v Luhačovicích a ve spádových 
obcích (Kladná Žilín, Polichno, Řete-
chov). Rozhodující je věk dítěte, nej-
dříve jsou přijímány děti, které budou 
mít  v daném školním roce povinné 
předškolní vzdělávání, a pak děti podle 
věku od nejstaršího po nejmladší.
Pokud kapacita mateřské školy dovolí, 
jsou přijímány i děti, které mají trva-
lé bydliště mimo Luhačovice a spá-
dové obce. I ty jsou přijímány podle 
věku. Kapacita mateřské školy se řídí 
platnou legislativou, počet dětí je 
snížený ve třídě pro děti 2–3leté, ve 
třídě logopedické a v případě potře-
by i ve třídě, kde je integrováno dítě 
s postižením.

Mohou rodiče přihlásit dítě do více 
školek?
Ano. Většinou se s tím setkáváme 
u dětí z okolních vesnic. Tam jsou ma-
teřské školy často jen jednotřídní, pro-
to rodiče zkouší dítě přihlásit i k nám 
do šestitřídní školky. Po rozhodnutí 
o přijetí se pak rozhodují, kam dítě 
umístí.
Když dítě přijmeme k nám, zvu rodi-
če na informativní schůzku, kde se 
dozví vše potřebné. Jaký má školka 
vzdělávací program, jaké realizuje-
me projekty a další aktivity. Rodiče 
seznámím i s ekonomickými záleži-
tostmi a ráda jim zodpovím všechny 
případné dotazy. 

Co by mělo dítě před nástupem 
zvládat a jak ho na tuto změnu 
nejlépe připravit?
Dítě by mělo hlavně zvládnout odlou-
čení od rodičů. Proto mají při nástupu 
do školky možnost využít tzv. adaptač-
ního programu. Nenastoupí do školy 
hned na celý den, ale postupně si na 
pobyt v mateřské škole zvykají. Dále 
by dítě mělo zvládat základní hygie-
nické a sebeobslužné činnosti. 
Doporučuji rodičům, aby dětem 
prezentovali školku jako místo, kde si 
najdou nové kamarády, že se tady bu-
dou mít jenom dobře a budou šťastné. 
Děláme pro to maximum. 

Je možné se do školky podívat 
ještě před zápisem?
Děti s rodiči k nám můžou přijít na 
Hravé odpoledne. Probíhá v březnu 
a dubnu, děti se seznámí s prostředím 

třídy, novými hračkami a při nástupu 
do školky už pro ně není prostředí 
neznámé.

Jak je MŠ Luhačovice zaměřená?
Zaměření vychází z umístění škol-
ky – krásné a klidné lázeňské město. 
Naším hlavním cílem je výchova 
dětí ke zdraví a zdravému způsobu 
života. Realizujeme projekty Čiště-
ní zubů, Otužování a pro nejstarší 
děti i Saunování, máme přímo ve 
školce vlastní saunu. Pořádáme také 
Předplaveckou výuku. Stravování ve 
školce je také zaměřeno na zdraví. 
Paní kuchařky vaří zdravě, s dostat-
kem ovoce a zeleniny, zavádí nové 
pokrmy. Po dohodě s rodiči a s po-
tvrzením lékaře řešíme také alergie 
a diety ve stravování.

Na co se mohou děti 
v nadcházejícím školním roce těšit?
S dětmi se zapojujeme do dění 
v Luhačovicích. Účastníme se Týdne 
mobility, uklízíme město a spolupra-
cujeme se zdejšími organizacemi, 
jako jsou muzeum, knihovna, plnírna 
Vincentky, středisko volného času, 
ZUŠ, ZŠ. Chystáme i řadu krátkodo-
bých projektů, třeba Masopust, Den 
Země, Lázeňství. Pořádáme ve školce 
divadla, soutěže na zahradě, děti pa-
sujeme na školáky, slavíme Den dětí 
a Den matek, děti jezdí na exkurze do 
ekofarmy a na další zajímavá místa. 
Rádi se taky seznamujeme s neob-
vyklými profesemi nebo pracovišti 
rodičů. Myslím si, že se mají děti na 
co těšit.
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HISTORIE

Tady pramení architektura
Poštovní úřad

Poštovní úřad na rohu ulice, to není 
jen taká lecjaká věc... u nás je to ar-
chitektonicky nejvýznamnější stavba 
v ulici Dr. Veselého, dnes nemovitá 
kulturní památka. Budovu navrhl 
známý architekt Ladislav Machoň ve 
stylu organického funkcionalismu. 
Jeho návrh zvítězil v užší architekto-
nické soutěži vyhlášené v roce 1927. 
Pošta byla dostavěna v roce 1930 
v místě bývalého tržiště, na tehdejším 
Obecním náměstí, na okraji močá-
lovitého svahu nad hospodářskými 
stavbami.
V místech dnešní pošty stával již kon-
cem 19. století hotel Moravia, jehož 
majitelem byl obchodník Jan Sonne-
schein a po něm jeho syn Vilém. Po 
první světové válce byl zbořen, aby 
uvolnil místo poště. Samotné stavbě, 
kterou prováděly spojené firmy Výška 
a Kolařík z Luhačovic a K. Skorkovský 
z Brna, předcházelo náročné zpevně-
ní nestabilního terénu.  Pošta musela 
být postavena na 60 cm silné železo-
betonové desce. 
Pod poštou stával hospodářský dvůr, 
který byl postaven v roce 1902 a jehož 
autorem byl Dušan Jurkovič. Stavení 
bylo zbouráno v šedesátých letech 
20. století. Další zajímavá a oblíbená 
budova, která sousedila s poštou, byl 
mléčný bar tzv. Lidohotel. Bar přežil éru 
komunismu a byl zbořen v roce 1993.

zdroj: Příběhy domů a vil (B. Petráková, 
L. Horňáková)
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„Největší problém, hlavně v lázeňské sezoně, je parkování,“ 
říká ředitel Technických služeb Josef Pučalík
O Luhačovicích se bez nadsázky dá 
říct: Tady pramení čistota. A aby 
toto lázeňské město bylo stále čisté, 
upravené a krásné, o to se starají 
významnou měrou Technické služby 
Luhačovice. Činnost organizace je 
tak znát doslova na každém kousku 
města a jeho života.
„Chceme udržet standard údržby v lá-
zeňském městě a zajistit spokojenost 
občanů a návštěvníků Luhačovic,“ 
říká ředitel Technických služeb Luha-
čovice Josef Pučalík v rozhovoru.

Technické služby mají v náplni 
práce spoustu činností. Mohl 
byste nám je popsat?
Technické služby (TS) Luhačovice 
zajišťují služby na území města a jeho 
integrovaných obcí Kladná Žilín, Po-
lichno a Řetechov. Mezi jejich hlav-
ní činnosti pro zřizovatele – město 
Luhačovice – patří čištění ulic a veřej-
ných prostranství, nakládání s odpady, 
včetně těch nebezpečných. Mezi naše 
další úkoly patří i údržba veřejné 
zeleně, parků a veřejných prostranství, 
provoz a údržba veřejného osvětlení. 
TS Luhačovice se také zabývají provo-
zováním pohřebišť, na starosti mají 
i provoz veřejných WC, provozování 
parkovišť a výstavbu, údržbu a správu 
komunikací.

V souvislosti s touto činností, 
provádí TS Luhačovice ale i ještě 
další doplňkové úkoly, kterými se 
zabýváte.
Ano, jedná se o takzvanou doplňkovou 
činnost pro zákazníky. A tím je reklam-
ní činnost a plakátování, dále potom 
pronájem stavebních strojů a silniční 
motorová nákladní doprava. K dalším 
našim činnostem pro zákazníky patří 
i truhlářství, zahradnictví, podnikání 
v oblasti s odpady, včetně těch ne-
bezpečných. TS Luhačovice vykonává 
v rámci těchto služeb i provádění 
staveb či správu bytových a nebytových 
prostor ve vlastnictví města.

Jaká byla pro Technické služby 
letošní zima? Patří mezi 
náročnější, nebo naopak?
Letošní zima byla, co se týká množ-
ství sněhu, příznivá, ale z hlediska 
ostatních zimních povětrnostních 

podmínek byla průměrná. Bylo usku-
tečněno 21 výjezdu s plným nebo čás-
tečným nasazením techniky. Celkem 
bylo vysypáno 130 tun posypové drti.

Jak se vám podařilo zvládnout 
následky řádění přírodního živlu 
v závěru června loňského roku?
Následky loňského přírodního živlu 
se nám podařilo zvládnout v rychlém 
časovém sledu, kdy byly minimali-
zovány další hrozící škody na zdraví 
a majetku od vichřicí poškozených 
objektů a stromů.
TS Luhačovice zasahovaly v součin-
nosti se složkami IZS a také ve spolu-
práci se zapojenými okolními obcemi 
prostřednictvím jejich SDH. Nasazení 
IZS, pomoc okolních obcí a pomoc 
zúčastněných firem pak koordinovalo 
vedení města Luhačovice.

Které problémy řeší TS Luhačovice 
nejčastěji – například špatně 
odstavená auta, neznalost občanů 
pořadí údržby komunikací, odpad 
– tříděný odpad?
Největší problém, hlavně v lázeňské 
sezoně, je parkování. Tím vznikají 
problémy příjezdu k odpadovým ná-
dobám, popřípadě sběrným místům 
tříděného odpadu při jejich svozech. 
V zimním období jde zase o nedbale 
a proti předpisům odstavená vozi-
dla, která při sklonových a šířkových 
poměrech místních komunikací 
znemožňují jejich plnohodnotnou 
údržbu.
Problém s parkováním řeší komplex-
ně město Luhačovice postupnou rea-
lizací, a to jak navýšením odstavných 
ploch, tak i dalším vytvářením rezi-
denčních parkovacích míst. Taktéž je 
zde aktivně zapojena městská policie.

Máte dostatek zaměstnanců?
V současné době máme 37 kmenových 
zaměstnanců, ke kterým každoročně 
v sezoně dle potřeb přibydou pracovní-
ci na dobu určitou, pracovníci na doho-
du a také pracovníci z úřadu práce.
Zaměstnanců musíme mít tolik, 
abychom zvládli práci nejen v sezoně, 
ale také abychom je efektivně vyu-
žili i mimo toto období, kdy práce 
na údržbě města není tolik. V zimě, 
pokud není sníh a led a je období 

vegetačního klidu, provádíme hlavně 
ořezy stromů, čištění hrází, nátěry 
přenosného mobiliáře, opravy a plá-
nované výměny svislého dopravního 
značení, recyklaci uloženého materiá-
lu ze staveb.

Jak náročná je práce 
u Technických služeb?
Náročnost práce TS Luhačovice je 
především dána statutem lázeňské-
ho města, kde nároky na údržbu, 
a především čistotu města jsou vyšší. 
Široký rozsah prováděných činností, 
kladení vyšších nároků na univerzál-
nost a zastupitelnost našich pracov-
níků. K našim obvyklým činnostem 
patří však i občasné řešení nepředví-
datelných událostí, jako jsou napří-
klad vichřice či velký úhrn dešťových 
srážek.

Jaké máte plány a priority do 
budoucna?
Udržet standard údržby v lázeňském 
městě a zajistit spokojenost občanů 
a návštěvníků Luhačovic.

Chtěl byste něco vzkázat našim 
občanům?
Děkujeme za každý rozumný podnět 
a připomínku k naší činnosti. Práce 
ve službách není lehká, někdy potře-
bujeme ze strany obyvatel i trochu 
trpělivosti a pochopení.
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SPOLEČNOST

Poděkování
Dne 28. 2. 2022 jsme se rozloučili s naším 
drahým zesnulým 
FRANTIŠKEM SKOVAJSOU. 
Srdečně děkujeme všem příbuzným, 
přátelům a známým za projevenou 
soustrast a květinové dary. 
Za celou zarmoucenou rodinu 
manželka Vlasta

Dne 10. 3. 2022 jsme se rozloučili s naším drahým zesnulým 
STANISLAVEM KOBYLKOU. 
Srdečně děkujeme všem příbuzným, přátelům, sousedům 
a známým za účast, květinové dary i za slova upřímné 
soustrasti. Také děkujeme všem spolupracovníkům DZS 
Baťovy nemocnice Zlín. Manželka a celá zarmoucená rodina

Dne 2. 4. 2022 by se naše maminka 
MARIE VÍTKOVÁ a 28. 9. 2022 náš tatínek 
JOSEF VÍTEK dožili 100 let. S úctou a láskou 
vzpomínají dcery a syn s rodinami. Děkujeme 
všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 22. 3. by se dožil 90 let 
pan OTTO BZENECKÝ, který nás opustil 
před 4 lety. S láskou a úctou vzpomínají a za 
tichou vzpomínku děkují manželka Ludmila, 
dcera Ludmila s rodinou a dcera Anna 
s rodinou.

Dne 19. 4. 2022 by se dožila 90. narozenin 
paní JIŘINA KOLÁŘOVÁ. 
Děkujeme všem, co vzpomenou s námi.
Rodina

Kdo lásku rozdával, neodešel a žije v srdcích 
dál. Tento rok to budou 3 roky, kdy nás 
navždy opustil manžel, tatínek, dědeček 
MICHAL PALATICKÝ. 
21 let a 5 let, co nás opustili rodiče, 
prarodiče VLASTIMIL A ANNA ŠRAJTOVI. 

S láskou vzpomínají 
manželka, dcera a synové 
s rodinami.

Dne 29. 3. 2022 uplynulo 8 let, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný syn 
ROBERT OULEHLA. S láskou vzpomínají 
rodiče, sestřičky, prarodiče a strýc. Navždy 
zůstaneš v našich srdcích!

Dne 11. 3. 2022 jsme vzpomněli smutné 
11. výročí úmrtí naší maminky a babičky 
paní MARIE KOUTNÉ a dne 20. 5. 
vzpomeneme 20 let od úmrtí našeho 
tatínka a dědečka 
pana ZDEŇKA KOUTNÉHO. 
S láskou vzpomíná a za tichou vzpomínku 
děkuje rodina.

Dne 26. 4. 2022 uplyne 7 let, kdy nás navždy 
opustil náš tatínek a dědeček 
pan JOSEF MAHDAL. S láskou vzpomínají 
děti a vnoučata. Děkujeme všem za tichou
vzpomínku.

Společenská kronika

Narození
Natálie Semelová
Tina Chytilová

Michael Dynka
Marek Míča

Blahopřejeme.

Úmrtí
Danuše Fojtíková 85 let
Alena Stolaříková 57 let
Milan Slovák 53 let
František Skovajsa 79 let
Karel Plášek 91 let

Miloslav Suchánek 83 let
Jindřich Kobierski 85 let
Stanislav Kobylka 82 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.
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„Nezapomínat na bezinky 
a dobré slovo se sousedem,“ 
radí zahrádkářům František Ševčík
Už téměř padesát let je členem za-
hrádkářského svazu v Luhačovicích. 
Aktuálně zastává funkci místopřed-
sedy a pomáhá tak s chodem spolku, 
který patří k největším ve městě. 
Dříve se František Ševčík staral 
o zahrádku v kolonii nad Esperan-
tem, teď už obhospodařuje zahrádku 
jen za domem. Svým cvičeným okem 
při procházkách se psem sleduje, jak 
o svoje okolí pečují ostatní ve městě 
a také jak se mění lázeňský park. 
Zájemcům rád přidá cenné rady.
Právě nastávající jaro je pro za-
hrádkáře nejdůležitějším obdobím 
roku. Také Český zahrádkářský svaz 
Luhačovice má nyní hodně práce, 
zapojuje se všech 90 členů. „Hlavně 
se staráme o chod moštárny a pá-
lenice. Leží na nás jejich celoroční 
údržba a úklid. Staráme se i o jejich 
okolí. Sekáme trávu, sadíme nové 
keře,“ vyjmenovává František Ševčík. 
Svaz také pořádá přednášky pro 
veřejnost, na které zve odborníky. 
Oblíbené jsou i jejich zájezdy, letos 

vyráží 30. dubna na výstavu Floria 
do Kroměříže a zakončení plánují 
jako obvykle ve sklípku v Polešovi-
cích. 
„Každoročně také vyhlašujeme sou-
těž o nejhezčí balkon a předzahrád-
ku ve městě. Ocenění zahrádkáři 
poté převezmou ceny při podzim-
ním setkání seniorů z Luhačovic 
a přidružených obcí,“ dodává místo-
předseda.
Jakožto zkušený zahrádkář radí, 
aby se lidé nyní zaměřili především 
na svůj trávník. „Právě ten potře-
buje na časném jaře péči. Pořád-
ně vyhrabat železnými hráběmi 
a povápnit,“ říká František Ševčík. 
Záhony podle něj nyní moc péče 
nepotřebují, z podzimu jsou zryté 
a před výsadbou je stačí pokopat 
a odplevelit.
Důležitý je jarní řez stromů, na ten 
se ho lidé při procházkách vyptávají 
nejčastěji. Podle počasí, především 
mrazu, se zhruba během března 
zařezávají větve u ovocných stromů. 

„Práce je to každoroční. V této době 
je na internetu spousta návodů, jak 
správně postupovat. Nicméně praxí 
a vlastní zkušeností člověk zjistí 
nejvíc,“ podotýká s úsměvem. 
O cenné rady tohoto zahrádkáře žá-
dají i ti, kteří pěstují bylinky. I pan 
Ševčík je jejich velkým příznivcem. 
„Osobně mám nejraději rozmarýn, 
používám ho v kuchyni při pečení 
masa i do čaje. Z léčivek se často 
zapomíná na černý bez – nebo jak 
říkáme u nás – bezinky. Sbírají se 
plody, květy k sušení, do čaje i na 
řízky,“ doporučuje. A rovnou přidává 
jednoduchý recept na výtečný by-
linkový čaj z vlastních zdrojů. Stačí 
smíchat květy lípy s mátou a kvě-
tem černého bezu.
Při práci na zahradě je podle něj 
úplně nejdůležitější, aby člověk dělal 
práci rád. „A také aby nezapomínal 
na dobré slovo se sousedem. Tak 
dlouho jsme čelili omezením, teď je 
na čase se zase potkávat,“ nabádá 
František Ševčík. 
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KULTURA

Kino

Pátek 1. 4. / 19.30 hod.
Film / Mimořádná událost 
Komedie, ČR 2022

Sobota 2. 4. / 18.00 hod.
Film /Opera/
Rigoletto – Giuseppe Verdi
Opera, VB 2022

Neděle 3. 4. / 17.00 hod.
Film / Příšerákovi 2
Animovaný, Německo 2021

Úterý 5. 4. / 19.30 hod.
Film / Poslední závod
Drama, ČR 2022

Čtvrtek 7. 4. / 19.30 hod.
Film / Známí neznámí
Komedie, ČR 2021

Neděle 10. 4. / 17.00 hod.
Film / Ježek Sonic
Animovaný,
USA, Japonsko, 2020

Středa 13. 4. / 19.30 hod.
Film / Mimořádná událost
Komedie, ČR 2022

Čtvrtek 14. 4. / 19.30 hod.
Film / Vyšehrad: Fylm
Komedie / sportovní, 
Česko 2022

Pátek 15. 4. / 19.30 hod.
Film / Betlémské světlo         
Komedie, ČR 2022

Neděle 17. 4. / 17.00 hod.
Film / Zlouni
Animovaný / komedie 
Rodinný, USA, 2022

Čtvrtek 21. 4. / 19.30 hod.
Film / V létě ti řeknu, jak se mám     
Komedie, SK 2022

Sobota 23. 4. / 19:30 hod.
Film / Po čem muži touží 2
Komedie, ČR, 2022

Neděle 24. 4. / 17.00 hod.
Film / Velký červený pes Clifford
Animovaný / rodinný, 
USA 2021

Městská Knihovna

Středa 13. 4. / 17.00 hod.
Přednáška / Byliny pro detoxikaci 
a imunitu s bylinkářem a léčitelem 
Stanislavem Zábojníkem
vstupné 40 Kč
rezervace míst: tel. 577 132 235
e-mail: info@knihovna-luhacovice.cz

Středisko volného času

Pátek 1. 4. 
Noc s Andersenem
Bližší informace na plakátech a na webu

Neděle 3. 4. 
Přátelský florbalový turnaj 
starších žáků
SC Radostova Luhačovice

Úterý 5. 4. / 10.00 hod.
Trampolínky pro nejmenší
Členové Klubíku zdarma, ostatní 30 Kč

Úterý 5. 4. / 17.30–18.30 hod.
Free jumping
Balanční cviky pro dospělé na měkké 
trampolíně
Poplatek 60 Kč

Sobota 9. 4. 
Dílničky jarních dekorací
Bližší informace na plakátech a na webu

Čtvrtek 14. 4.
Prázdninový výlet do Kroměříže
Bližší informace na plakátech a na webu

Čtvrtek 14. 4., 9.00–12.00 hod. 
Zelený florbalový turnaj
V tělocvičně ZŠ Luhačovice 
Vytvořte si vlastní 4členný tým a při-
hlaste se. Startovné 50 Kč/hráč
Kategorie: 1.–3. třída, 4.–5. třída, 6. třída+

Úterý 19. 4. / 10.00 hod.
Beseda o financích – aby byly naše 
radost
Členové Klubíku zdarma, ostatní 40 Kč

Pátek 22. 4.
Velký slet čarodějnic
Bližší informace na plakátech a na webu

Sobota 23. 4. 
Střelecká soutěž (přihlášení předem) 
Bližší informace na plakátech a na webu

Sobota 23. 4. / 9.00–12.00 hod.
Brigáda v zahradě SVČ a ŠD 
Bližší informace na plakátech a na 
webu

Středa 27. 4. / 10.00–17.00 hod.
Oslavy Dne Země 2022 úklidem
Výukový program pro děti, žáky, ZŠ, 
MŠ, rodiče s dětmi
Bližší informace na plakátech a na 
webu

Sobota 30. 4.
Florbalový turnaj OFL – MUŽI
SPŠ Zlín

Dále v měsíci dubnu proběhne:
Dopravní programy pro žáky 
4. třídy – průkaz cyklisty

Dopravní programy pro veřejnost

Kostel svaté Rodiny

Sobota 2. 4. /  14.30 hod.
Beseda / Angelika Pintířová – 
Těžké okamžiky v životě
Kostel svaté Rodiny

Muzeum Luhačovického 
Zálesí zve:
Výstava / Hlavu vzhůru! Furt se de!
Muzeum jihovýchodní Moravy ve 
Zlíně, 14. budova.
Výstava věnovaná životu a dílu Marie 
Fischerové-Kvěchové, jejíž ilustrace 
krásné literatury, lidových písní a ří-
kadel u nás formovaly estetické cítění 
několika generací.
Výstava potrvá ve Zlíně do 28. 8. 2022.

Spolek aktivních seniorů

Čtvrtek 7. 4. / 13.00 hod.
Vycházka k Jezírku lásky a na mohyly 
v Oboře. Sraz na AN

Středa 13. 4. /  15.00hod.
Schůzka v knihovně 

Čtvrtek 21. 4. / odjezd 8.31 hod.
Výlet Sklárny Květná exkurze, oběd 
Sraz vlakové nádraží, jízda vlakem 
pak autobusem.
Návrat v odpoledních hodinách.
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Naše země má 
narozeniny, 
přijďte to 
s námi oslavit!

Pytlopointy
Pytle ve stojanech k dispozici 
zdarma před:

•	 Informačním	centrem
•	 Střediskem	volného	času
•	 Charitou
•	 Benzínkou
•	Městskou	knihovnou
•	 Poštou
•	 Pizzerií	Bludička	(Pražská	čtvrt)

Svozová místa
Sesbíraný odpad ukládejte 
v těchto lokalitách: 

•	 Vodoléčebný	ústav	
(autobusová	zastávka)
•	 Jezírko	lásky	(příjezdová	cesta)
•	 Zahradní	čtvrť	(na	rohu	hostince	MAT)
•	 Sportovní	hala	(u	sochy	Radostova)
•	 Pod	Aloiskou	(u	odpadkových	košů)
•	 U	paneláků	-	Masarykova	čtvrť	č.	50	
a	Družstevní	ulice	č.	90
•	 Cyklostezka	Luhačovice	-	Biskupice	
(parkoviště	u	fy	Kresta)
•	 	Parkoviště	u	Lázeňských	garáží

SPOLEČNOST

Čtvrtek 28. 4. /  odjezd 8.30 hod. 
Vycházka do Vizovic, cca 10 km 
Sraz na AN, odjezd směr Horní Lhota 
- hájenka, pěšky po cyklostezce do 
Vizovic, nazpět autobusem

ZO ČZS Luhačovice pořádá:

Sobota 30. 4.
Zájezd / Floria Kroměříž a posezení 
ve sklípku v Polešovicích

Odjezd od pošty 7.15 hod., 
z AN 7.30 hod.
Cena: člen ČZS 300 Kč / ostatní 400 Kč
Informace a přihlášky: pí Bartoníčko-
vá, tel. 603 993 204

Luhačovice 
oslaví Den Země 
úklidem
Zveme všechny Luhačovjany na 
společný úklid našeho města, který 
vypukne hned po Velikonocích. Pyt-
lomaty, které budou připraveny již 
od 19. 4. 2022 na svých místech, po-
skytnou pytle zdarma pro všechny 
dobrovolníky. Víkend 22.–24. 4. 2022 
bude patřit hlavnímu úklidu, kdy 
se může zapojit široká veřejnost. 
Od 25. 4. přiloží ruku k dílu děti 
z MŠ a také žáci ZŠ. Společnou akci 
pak zakončí doprovodný program 
v prostorách SVČ, a to 27. 4. 2022. 
Již od 10.00 se děti z MŠ a žáci 
ZŠ mohou zúčastnit výukového 
programu s ekologickou tematikou. 
Bude připraveno několik stanovišť, 
při kterých si mohou zasoutě-
žit děti i dospělí. Účast přislíbili 
pracovníci Ekokomu i Technických 
služeb, pracovníci SVČ nabídnou 
zábavnou vědu pro každého. Do-
provodný program, který zakončí 
vyhlášení nejlepší „úklidové fotky“, 
poběží až do odpoledních hodin 
(17.00 hod.). 
Pro více informací kontaktujte měst-
ské turistické a informační centrum
tel.: 577 133 980

Velikonoce nejsou 
jen svátky jara, ale 
především vypráví 
podivuhodný příběh 
o člověku a Bohu 
Každá kultura potřebuje příběhy, 
které nám určitým způsobem před-
stavují, co znamená být člověkem, 
vypráví o tom, kdo jsme a kam 
jdeme, jaký smysl má lidský život. 
I dnešní doba má své příběhy – tře-
ba o lidském pokroku, o sportovních 
událostech a olympijských vítězích 
(Nagano), o podnikatelích, kterým se 

mimořádně daří, příběhy o statečnos-
ti, ale i o zradě a zbabělosti.
Velikonoce nejsou jen svátky jara, ale 
především vypráví podivuhodný příběh 
o člověku a Bohu a my se v něm učíme 
i dnes číst. Pokusím se připomenout 
několik událostí, které jsou spojeny s Ve-
likonocemi a vypráví o nás – o lidech. 
Začínáme v Egyptě, kde se zotročený 
izraelský lid rozhodne vydat na cestu 
ke svobodě. Ale bez Boží pomoci, bez 
Mojžíše, který je povede, a bez osobního 
rozhodnutí a odvahy by se na cestu přes 
poušť nikdy nevydal. A až po 40 letech 
dojde izraelský lid do zaslíbené země, 
tak ví, že se svobodě bude stále znovu 

učit a bude ji muset znovu a znovu 
chránit, jinak o ni přijde. Ale žít ve svo-
bodě je nekonečně víc než být otrokem. 
A to samé platí i pro naši svobodu.
My křesťané si o Velikonocích připomí-
náme příběh Ježíše z Nazareta, který 
byl kolem roku 30 v Jeruzalémě od-
souzen k smrti na kříži, ale třetího dne 
vstal z mrtvých. Velký pátek je dnem, 
kdy byl Ježíš zrazen, křivě obviněn 
a odsouzen na smrt. Jsou věci, které se 
bohužel stále opakují. I my se v životě 
často setkáváme s bolestí a utrpením, 
které může mít různé podoby – my-
slíme na utrpení těžce nemocných, 
chudých, hladových a odepisovaných 
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lidí, na nevinné a nesmyslné oběti válek 
a v tyto dny myslíme na utrpení lidí na 
Ukrajině a jinde ve světě, kde se válčí. 
Kolik lidí prožívá bolest zrady a opuš-
tění. I dnes je příliš mnoho těch, kdo 
trpí… Bílá sobota je dnem ticha. Jsou 
chvíle, kdy slova nestačí, kdy můžeme 
jen mlčet. Ačkoli se zdá, že vše skončilo, 
zůstává tichá naděje, že láska je silnější 

než smrt. Dobro je víc než zlo. Přichází 
Velikonoce – Velká noc. Do temnoty pro-
nikne radost a světlo. Hrob je prázdný – 
Ježíš vstal z mrtvých a žije a setkává se 
s těmi, kteří mají touhu setkat se s ním. 
Tento příběh nám dává jistotu, že dobro 
ustavičně vítězí nad zlem, že život trvale 
vítězí nad smrtí. Velikonoční příběh je 
znamením naděje, která nás ujišťuje, že 

v plánu Boží spásy se neztratí ani jedna 
slza, ani jeden povzdech. Velikonoce 
jsou pro křesťany největším svátkem 
v roce – právě pro ten příběh, který 
je o nás, z kterého se můžeme poučit 
a který přináší naději.
Přeji vám, ať nikdy neztratíte naději. 
Požehnané a radostné prožití Velikonoc.

P. Jan Ston

Setkání recepčních 
a ubytovatelů před 
sezonou 2022
Referentky městského infocentra 
připravily pro všechny ubytovatele 
v Luhačovicích bohatý informační ba-
líček. Přes čtyřicet zájemců o aktuální 
informace z města a okolí si vyslechlo 
představení webu www.luhacovice.eu 
i zprávy o vzniku nového městského 
e-shopu. Využít ho můžete i vy na 
stránkách www.suvenyry-luhacovice.cz.
Žhavým tématem byly i novinky v ob-
lasti parkování a prodeje parkovacích 
karet typu E, ty lze zakoupit pouze 
v informačním centru. 
Široká nabídka prohlídek a exkurzí 
mnohé ubytovatele příjemně překvapi-
la. Vedle již klasických prohlídek s prů-
vodcem a exkurzí do pražírny kávy, stá-
čírny Vincentky nebo výrobny oplatků 
přibyde tento rok tematická prohlídka 
po luhačovických stavbách na podporu 
projektu Tady pramení architektura. 
Pro rychlejší komunikaci s ubytova-
teli vznikla skupina na Facebooku. 

Funguje již druhým rokem, používá se 
pro komunikaci volných ubytovacích 
kapacit, na propagaci kulturních akcí 
i různá oznámení a upozornění týkají-
cí se cestovního ruchu u nás ve městě. 
Setkání obohatily kolegyně z destinač-
ní společnosti Zlínsko a Luhačovicko, 
Jana Pastyříková, zástupkyně mikro-
regionu Valašské Klobucko Jana Tesa-
řová, které všechny pozvaly na výlety 
do okolí lázeňského města. Informační 
centrum na kolonádě i jeho činnost 
představil za Lázně Luhačovice, a. s., 
Karel Fridrich. Nový luhačovický 
projekt Tady pramení architektura 
přiblížila Jarmila Ďurďová.
Ze schůzky si účastníci kromě novinek 
odnesli nové informační složky, které 
vznikly za přispění DS Zlínsko a Lu-
hačovicko. Všichni dostali souhrnný 
kulturní program na rok 2022, pozvánky 
na prohlídky a exkurze, letáky pro volný 
odběr na recepcích a také poukázku na 
kávu v Lázeňské pražírně zdarma.
Jsme velmi rádi a děkujeme za hojnou 
účast. Zároveň zveme i ostatní uby-
tovatele a recepční, kteří se nemohli 

zúčastnit, do informačního centra. 
Máme pro ně k dispozici zdarma infor-
mační desky i ostatní materiály.

Terezie Bartoníčková

Luhačovice se opět 
představily na veletrzích 
cestovního ruchu, 
o lázeňské město je velký 
zájem
Město Luhačovice se na veletrhu 
cestovního ruchu Dovolená na Černé 
louce v Ostravě a For Bikes, Letňany 
Praha, představilo společně se svými 
partnery v expozici Centrály cestovní-
ho ruchu východní Moravy.
Cílem účasti na veletrhu je vždy 
prezentovat město Luhačovice, jeho 
ubytovací kapacity a atraktivity 
a představit region jako zajímavou tu-
ristickou oblast, kde trávit dovolenou. 
„Na místě nás oslovovali lidé, kteří 

mají o cestování skutečný zájem. Ob-
raceli se na nás s velmi konkrétními 
dotazy ohledně lázeňské péče, rodinné 
dovolené nebo je zajímaly atraktivity 
přímo v Luhačovicích a okolí. Návštěv-
níci měli největší zájem o kalendář 
plánovaných akcí na rok 2022.
Často se ptali na osud Slovácké búdy 
a na doporučení ohledně cyklotras 
v okolí Luhačovic. Zjistili jsme, že 
o Luhačovice je velký zájem a lidé 
mají o našem městě široké povědomí,“ 
informovala referentka informačního 
centra Terezie Bartoníčková.
Letos bylo ostatních vystavujících 
méně než v předešlých letech a zá-
jemců o informace také. „I tak jsme 
sbírali nabídky a nové aktuality od 
ostatních měst. Ujistili jsme se, že 

naše infocentrum je dobře zásobeno 
informacemi i kvalitním materiálem. 
Jdeme tou správnou cestou,“ dodala 
Bartoníčková.
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Výstava o dějinách 
ukrajiny ve 20. století 
bude k vidění před 
městskou radnicí 
v Luhačovicích
Ve spolupráci s městem Luhačovi-
ce připravil Nadační fond Pramen 
Luhačovice reprízu výstavy Ústavu pro 
studium totalitních režimů Dlouhá 
cesta k samostatnosti. Dějiny Ukrajiny 
ve 20. století. Před třiceti lety, v srpnu 
1991, vznikla nezávislá Ukrajina. Rozpad 
Sovětského svazu se tím stal nezadrži-
telným. O více než dvacet let později se 
v souvislosti s ukrajinskou Revolucí dů-
stojnosti a dodnes trvajícím vojenským 
konfliktem o ukrajinské území i v čes-
kém veřejném prostoru vynořily otázky 
po geopolitickém zařazení Ukrajiny či 
původu sporů o některá její území. Vý-
stava Dlouhá cesta k samostatnosti. Dě-
jiny Ukrajiny ve 20. století představuje 
geopolitické a mocenské okolnosti vzni-
ku ukrajinské státnosti ve 20. století 
a provede zájemce důležitými milníky 
ukrajinských dějin až do současnosti. 
„Ukrajina se znovu dostává do popředí 
pozornosti světových médií. Děje se tak 
na pozadí konfliktu s Ruskem, který 
zemi sužuje již osmým rokem a staví 
před nás znovu přízrak válečné hrozby. 

Že chatrné nebo tendenčně zabarvené 
povědomí o minulosti Ukrajiny ohrožu-
je budoucnost Česka, neplatí dnes o nic 
méně než v roce 2014. Dvanáct panelů 
výstavy Dlouhá cesta k samostatnosti 
má proto sloužit nápravě neutěšené si-
tuace; nápravě co nejvstřícnější, pokud 
možno věcné, ale nevyhýbající se spor-
ným momentům,“ uvedl při vernisáži 
výstavy v červnu 2021 autor výstavy 
historik David Svoboda. Na panelech 
prezentuje výstava významné události 

spojené s ideály a boji za ustavení i udr-
žení samostatného ukrajinského státu. 
Většina použitých fotografií pochází 
z ukrajinských archivů a byla vybrána 
ve spolupráci s historiky z Ukrajinské-
ho ústavu paměti národa. Autorem 
výstavy je David Svoboda, odbornými 
spolupracovníky jsou Anna Chlebina 
a Jaroslav Fajzulin. Výstavu připravil 
Ústav pro studium totalitních režimů 
ve spolupráci s Nadačním fondem Pra-
men Luhačovice.

Nová výstava na ulici 
Dr. Veselého
Nadační fond Pramen Luhačovice spolu 
s městem Luhačovice připravuje na tuto 
sezonu novou výstavu, která se jmenuje 
Lázeňské menu. Z výstavy, kterou při-
pravujeme vybíráme kapitolu o tradiční 
lidové kuchyni v Luhačovicích.
Kuchyně luhačovických rolníků v 19. 
století byla svojí prostotou blízká chu-
dé kuchyni valašské a její jádro tvořilo 
pouze několik hlavních potravin 
v čele s bramborami. Musela převáž-
ně vystačit se sezonními plodinami, 
vypěstovanými vlastními silami na 
místních kopcovitých a nepříliš úrod-
ných pozemcích. Brambory doplňo-
valo zelí, čerstvé i kvašené. Moučná 
jídla, hlavně v podobě chleba, kaší 
a knedlíků, se kombinovala se zelím 
či ovocem – hlavně švestkami, suše-
nými a vařenými. Bílkoviny skýtalo 
čerstvé i kyselé mléko, bob a hrách, až 
na posledním místě maso. Kombinace 

sezonních plodin, doplněných mákem, 
rostlinnými oleji, zeleným kořením 
a houbami, vytvořila jídelníček našich 
předků. S poměrně omezeným výbě-
rem surovin však hospodyně nakláda-
ly s velkou nápaditostí a maximálně 
uměly také využívat nabídku okolní 
přírody. Podstatnou změnu přinesla 
do jídelníčku koncem předminulé-
ho století káva, jejíž obliba šla ruku 
v ruce s rozvojem průmyslu a obcho-
du a v neposlední řadě s rozšířením 
řepného cukru. Velkou část obydlí 
luhačovických rolníků zabírala pec, 
ke které byla v průběhu 19. století 
přistavěna kamna. Pec sloužila nejen 
k vyhřívání světnice, ale i k vaření, pe-
čení a ohřívání pokrmů, sušení plodin 
atd. Zatápělo se v ní z malé a tmavé 
místnosti zvané černá kuchyně, umís-
těné v zadní části síně. Přes léto, když 
se nevytápěla pec, se vařilo v černé 
kuchyni na ohništi. Na ohnišťovém 
„kútku“ stála železná trojnožka, na 
niž se stavěly hrnce, rendlíky a pánve, 

převážně hliněné. Sporák s pečicí trou-
bou a varnou plochou byl na počátku 
20. století novinkou.

Magdaléna Petráková
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Dědina žije! aneb 
Stavění máje
Na prostranství před Domovem pro 
seniory Luhačovice se uskuteční 
obnovené stavění máje. Akce, která 
byla plánována už v roce 2020 a kte-
rou bohužel zastavila opatření proti 
šíření covid-19, se bude konat ve své 
původní zamýšlené podobě – tedy 

i s doprovodným programem. 
„Smyslem události je nejen obnovit 
tradici stavění máje na místě, na 
kterém se dříve stavěla, ale také 
uspořádat sousedskou slavnost, kdy 
se potkají obyvatelé takzvané
dědiny a okolí, společně posedí 
u dobrého pití a zazpívají si. Věří-
me, že se z toho stane každoroční 
oblíbená tradice,“ vysvětlila Adéla 

Vitteková z Domova pro seniory 
Luhačovice. 
V rámci slavnosti se lidé mohou tě-
šit na moderátora-lidového baviče, 
zpěváka a multiinstrumentalistu 
Radka Dulu, vystoupení folklorního 
souboru, posezení u harmoniky, 
bohaté občerstvení a dětský koutek, 
kde budou mít děti možnost tvořit 
zajímavé výrobky. 

Ice Café nabízí 
samoživitelům příspěvek 
na tábor
Se zajímavou nabídkou přichází 
společnost Ice Café, která v Luhačo-
vicích provozuje dvě kavárny. Chce 
podpořit luhačovické děti a pomoct 
jim k pěkným letním zážitkům. Nabízí 
proto příspěvek 5000 korun na letní 
tábor. Určený je pro rodiče samoživi-
tele. Za každou kavárnu bude darován 

příspěvek 5000 korun pro jednoho 
rodiče. Celkem tedy bude předáno 
10 000, celkem budou podpořeny 2 
děti. „Na dětech nám záleží, děti jsou 
naše budoucnost. A protože víme, že 
ne každý si může dovolit dát jim vše, 
co by chtěl, rozhodli jsme se aspoň 
trochu pomoci,“ vysvětluje majitelka 
Ice Café Pavla Polišenská. Pokud je 
rodič samoživitel a nemůže si dovolit 
dítěti zaplatit letní tábor, může požá-
dat o podporu Ice Café. Stačí vyplnit 

žádost na jejich webu a doložit, že je 
oprávněná. „Žádosti budeme sbírat 
až do konce dubna. Poté zaměstnanci 
kavárny Ice Café i kavárny Bonjour 
Caffe vyberou, komu budou peníze 
poskytnuty. A pak už jen stačí čekat 
na léto a těšit se,“ uzavírá s úsměvem 
Pavla Polišenská. 
Kontaktní osoba: Pavla Polišenská, 
majitelka Ice Café s.r.o. 
e-mail: icecafepomaha@gmail.com 
telefon: +420777014705

V Luhačovicích se rodí nejvíc 
Františků

Luhačovická radnice bude v pátek 22. dubna v oble-
žení dětských kočárků. Právě na toto datum je na-
plánováno letošní první vítání občánků. „Tentokrát 
přivítáme děti, které se narodily od podzimu loň-
ského roku, a také děti, které se narodily v zimním 
období již roku 2022. Aktuálně máme přihlášených 
16 nejmenších Luhačovjánků,“ informovala vedou-
cí správního odboru a matriky Jana Homolková. 
Rodiče si podle ní odnesou dárek pro své miminko 
v designu Luhačovic, třeba dětské body nebo ponož-
ky. A zároveň s tím i příjemnou vzpomínku. „Zpest-
řením programu bude krátké vystoupení dětí z MŠ 
Luhačovice. Věříme, že vítání proběhne v pohodové 
atmosféře,“ dodala Jana Homolková.
Statistikám za loňský rok v Luhačovicích vévodí 
jméno, které je dnes už mezi novorozenci poměrně 
netradiční. Jde o Františka. Dívkám dávali rodi-
če nejčastěji jména Ella a Lucie. Za rok 2021 se ve 
městě a místních částech narodilo 47 dětí, z toho 
34 chlapců a 13 děvčátek.
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Poděkování pracovníkům 
Charity Luhačovice
Péče v domácnostech klientů je 
specifická a náročná. Na tento čas se 
pracovníci terénních služeb stanou 
součástí rodiny, kam dojíždí. Jejich 
přítomnost v rodině je zklidňují-
cím a mnohdy tmelícím prvkem, 
jsou všem oporou profesně i lidsky. 
Projevy díků se většinou odehrají jen 
v domácnosti z očí do očí, ale určitě 
si zaslouží i poděkování veřejné. Dě-
kujeme tímto pracovníkům Charity 
Luhačovice za bezmála 12letou pomoc 
při péči, ošetřování, starost a lidský 
přístup umožňující, aby naše babička, 
maminka Anděla Dostálková moh-
la setrvat do konce svého více než 
stoletého života v domácím prostředí. 

Pracovníci Charity měli na tom 
veliký díl a naplnili svým přístupem 
deklarovaný závazek „naplňovat po-
třeby seniorů“. Moc děkujeme za Vaši 
péči a starost. Poděkování také patří 
i zdravotní službě PAHOP – 24hodi-
nová palilativní zdravotní hospicová 
péče – se sídlem v Uherském Brodě. 
Moc děkujeme za profesionální pří-
stup zdravotních sestřiček, za roční 
lékařskou pomoc, rady, lidský přístup, 
vstřícnost při ošetřování babičky. Bez 
Vás bychom v těchto chvílích těžko 
zvládali stav péče.
Byli jste pro nás velkým přínosem 
a poznatkem, že život člověka v těchto 
letech potřebuje o něco více odborné 
zdravotní péče. Přijměte rovněž velký 
dík a poděkování. Přejeme Vám všem 
- Charitě Luhačovice i zdravotníkům 

PAHOP, aby stále něco posilovalo Vaši 
motivaci pro Vaši obětavou práci a vi-
děli jste i Vy úspěchy Vaší snahy. Vaše 
práce má smysl. 
Děkujeme.

 S úctou a přáním hezkých dnů 
rodina Dostálková
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FRANCOUZSKÁ
RESTAURACE

pozvěte rodinu ke stolu

Rezervace: 577 682 700 | www.HotelAlexandria.cz 

provozní doba
PO – SO: 11:30 – 14:30 & 17:30 – 22:00, NE: 11:30 – 14:30

víkendová
i polední menu rodinné oslavy

NÁŠ TIP | Velikonoční brunch s cimbálovou muzikou 17. 4. 2022 od 10:00 do 14:30 hodin.

Hledám uklízečku 
na apartmán 2+kk - 70m2

ke krátkodobým pronájmům 
v luhačovicích. Tel: 775 214 919

CesTovní agenTura“dokTor sába“ 
zájezdy do termálních lázní

30.4.2022 mošoň, 21.5.2022 čalovo-velký meder s odjezdem, 
valašské klobouky 05.00 hod, na další se informujte telefonicky. 

nabízíme i týdenní pobyty. Připojištění vlastní.

objednávky a bližší informaCe Podá: 
paní sábová na tel. 577320092, 604276983, 603236413


