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ZPRÁVY Z MĚSTA

ÚVODNÍK
Luhačovice budiž 
pochváleny! 

Pro název červ-
nového úvod-
níku jsem si 
dovolil parafrá-
zovat známé 
úsloví Fráni 
Šrámka „Léto 
budiž pochvá-
leno“. Napadlo 
mě to, když jsem 

nedávno v jednom slunečném dni od-
dával v Hudebním pavilonu lázeňského 
parku dva šťastné snoubence, kteří 
si pro svůj sňatek zvolili naše město 
a neváhali přijet přes půl republiky. 
Jimi milované Luhačovice jsou pro ně 
prý nejkrásnějším místem pro tak dů-
ležitý životní akt a chtějí se sem proto 
každoročně vracet. Nejenom od těchto 
snoubenců, ale i od spousty jiných ná-
vštěvníků velmi často slýchám, jak tady 
máme krásně, jak se v Luhačovicích 
dobře cítí a jak rádi se sem vrací. 
Luhačovice budiž pochváleny, říkám 
si v duchu, když slýchám tato slova 
chvály a vděku, a uvědomuji si, jaké to 
máme štěstí v takovém prostředí žít 
a tvořit. Připadám si najednou tady 
v Luhačovicích jako v tom Šrámkově 
černobílém lyrickém filmu, který je 
mimo jiné též oslavou přírody a pros-
tých lidských hodnot. 
A tak se tedy možná trochu s předsti-
hem dovolím ponořit do nadcháze-
jících letních dnů. Jaké bude letošní 
léto? Co nás čeká? Máme nějaká očeká-
vání? Já patřím mezi ty, kteří se hlásí 
k přísloví „Jaké si to uděláš, takové to 
máš“. Opravdu jsem přesvědčen, že je 
to na každém z nás, v nás samotných 
se skrývá tvoření vlastní každodenní 
reality. Avšak Luhačovice jsou jedineč-
ným místem, které nám může pomoci 
vytvářet si tu vlastní realitu krásnou.
Tak si, prosím, toho všímejme. Dívejme 
se, pozorujme a vědomě vnímejme 
krásu a jedinečnost Luhačovic, které 
zde jsou bez ohledu na situace v nás 
i kolem nás a přináší nám své poselství 
a příležitosti. Jejich příroda, architek-
tura, historie, jejich přátelskost, klid 
a bezpečí, nechť nám jsou inspirací. 
Silou, vírou i nadějí.

Marek Nesázal, radní

Nádherný nápad. Rodiče 
chválí možnost zasadit si 
strom v rámci vítání občánků
Nadšené reakce vyvolala nedávná 
novinka v Luhačovicích. Rodiče nově 
narozených dětí mají možnost si 
ve městě zasadit svůj strom, který 
pak poroste s jejich dítětem. Už si to 
vyzkoušely první rodiny, které byly 
pozvané na vítání občánků 22. dub-
na. Starosta přivítal 16 dětí, z toho 
11 chlapců a 5 dívek. Všichni dostali 
ponožky, tričko a body v designu 
Luhačovic. Rodiče se podepsali do pa-
mětní knihy a z rukou starosty si pře-
vzali pamětní list a maminky kytičku. 
Byla mezi nimi i Pavla Nášelová. 
A rovnou s manželem využili mož-
nosti zasadit si strom. „Je to nádher-
ný nápad. Navíc takový krásný strom. 
Zasazený je v lokalitě, kudy každý den 
se synem procházíme. Tak ho vždyc-
ky pozdravíme a omrkneme, jestli 
se nám zelená,“ popisuje s úsměvem 
maminka. 
Strom si pojmenovali stejně jako 
svého syna, tedy Kristian. Doslova 
porostou spolu. A těší se, že při péči 
o strom zažijí spoustu příjemných ro-
dinných chvil. „Na zimu bychom mu 
mohli uštrikovat šálu, anebo omotat 
manželovu oblíbenou – slávistickou,“ 
plánuje Pavla Nášelová a jedním de-
chem dodává, že by město mělo s akcí 
rozhodně pokračovat. „Vím o něko-
lika rodinách, které by o sázení také 
měly zájem. Bohužel jim zrovna daný 
termín nevyhovoval, a tak netrpělivě 
čekají na další sázení.“ Podle mana-
žerky cestovního ruchu Jarmily Ďur-
ďové chce město s akcí pokračovat. 
„Jsme připraveni sázet další stromy. 
Aktuálně čekáme na schválení dotace 

ze státního fondu Ministerstva ži-
votního prostředí a předpokládáme, 
že termín bude na podzim letošního 
roku. Nové stromy chceme sázet v lo-
kalitě Sportovního centra Radostova“, 
upřesnila Ďurďová. 

Šárka Holubcová

Na veřejných setkáních se debatovalo 
o špatných komunikacích, parkování 
a cyklostezce 
Po dvouleté přestávce vedení měs-
ta opět uspořádalo veřejné setkání 
s obyvateli jak Luhačovic, tak při-
družených obcí. Postupně starosta 
Marian Ležák a místostarosta Jiří 

Šůstek zavítali na diskuze s občany 
do Řetechova, Kladné Žilín, Luhačo-
vic a Polichna. Veřejně se debatovalo 
o problémech, které občany trápí 
nejvíce. Představitelé radnice všechny 
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Městský dům kultury Elektra 
modernizuje platební systém
Městský dům 
kultury Elektra 
modernizuje 
systém prodeje 
vstupenek i su-
venýrů. 
Vstupenky na 
divadla, koncer-
ty či do kina budou moci návštěvníci 
nově rezervovat i uhradit online, 
novinkou je i možnost platit kartou 
na pokladně kina.
V Infocentru je platba kartou možná 
už poměrně dlouho a tuto možnost 
využívá stále více návštěvníků. 
Platbu kartou jsme se proto rozhod-
li zavést i v kině, kde jsme na tento 
požadavek naráželi čím dál častěji.
Prodej vstupenek je tak rychlejší a pro 
mnohé návštěvníky i komfortnější. 
Platba hotově bude samozřejmě i nadále 
možná. Rozhodli jsme se pro pořízení 
mobilních terminálů připojených přes 
síť GSM, což s sebou přináší možnost 
platit kartou například i na našem 

stánku na jarmarcích či provi-
zorní pokladně letního kina. 
A to není vše. V těchto 
dnech probíhá spouštění 
online rezervačního systé-
mu vstupenek na kulturní 
akce pořádané MěDK Elekt-
ra. Návštěvníci tedy budou 
moci zarezervovat vstu-
penku na našem webovém 
portálu a rovnou ji uhradit 
kartou. Vstupenku si pak 
mohou vytisknout nebo si 
ji nechat v elektronické podobě ve 
svém telefonu a při vstupu se obslu-
ze pouze prokáží QR kódem, který je 
na vstupence vygenerován. Odkaz na 
rezervaci a nákup vstupenek bude ve 
formě QR kódu umístěn i přímo na 
plakátech, takže návštěvník pouze 
naskenuje kód, vybere si místa, a za-
platí. Od zavedení tohoto systému 
si slibujeme zvýšení návštěvnosti 
kulturních akcí, protože jednoduše 
eliminujeme základní problém, a tím 

je nutnost si pro vstupenky někam 
jít. Zhruba tři měsíce již informač-
ní centrum provozuje také e-shop 
www.suvenyry-luhacovice.cz, kde 
je možné zakoupit místní výrobky, 
suvenýry s identitou města nebo 
knihy. I zde mají zákazníci možnost 
zaplatit za objednané zboží kartou 
online.

Jan Zavřel  
ředitel MěDK Elektra

zúčastněné vyslechli a navrhli pří-
padná řešení. 
V Řetechově se setkání uskutečnilo 
ve středu 27. dubna. Zde jsou největ-
ším problémem špatné komunikace. 
Ty jsou zasaženy předešlými výkopy, 
kdy se zde realizoval vodovod a plyn. 
S tím je spojena potřeba opravit velké 
propadliny, jež vznikly v souvislos-
ti s výkopy. Vedení města požádalo 
osadní výbor, aby stanovil, které části 
je potřeba řešit prioritně. Další zále-
žitost, která se Řetechova týká, je vý-
letiště, kde je potřeba vybudovat nové 
bufetové zázemí včetně toalet. Velkým 
přáním zejména rodičů malých dětí 
je rozšíření a zkvalitnění dětského 
hřiště. 
V Kladné Žilín se debatovalo 11. květ-
na. Obyvatelé této přidružené obce 
se dočkali opravy hlavní komunikace, 
chodníků a zastávek, za což jsou velmi 
rádi. Na druhou stranu, stejně jako 
v Řetechově, i je trápí špatný stav dal-
ších částí komunikací. Město se bude 
opravou ve spolupráci s technickými 
službami do budoucna zabývat.

V Luhačovicích se setká-
ní uskutečnilo 10. května. 
Obyvatelé si pochvalovali 
novou odstavnou plochu 
u sídliště v Zahradní 
čtvrti a Družstevní ulici. 
Upozorňovali však na 
opakované případy, kdy 
někdo nelegálně parkuje 
na vyhrazeném místě. 
Jde o části v ulicích 
centra města, kde tyto 
přestupky musí řešit Městská Policie. 
Poslední veřejné setkání se usku-
tečnilo 11. května v Polichně. Místní 
obyvatele nejvíce trápí nedokonče-
ná cyklostezka. Trasa z Polichna na 
Uherský Brod má již hotový projekt 
a v současné době probíhá územně 
stavební řízení. „Předpokládáme, že 
během letošního roku bude vydáno 
stavební povolení a následně bude-
me hledat dotační titul, ze kterého 
bychom mohli čerpat finance na 
výstavbu této části cyklostezky. Pokud 
by vše šlo podle plánu, domníváme 
se, že by byla realizace možná v roce 

2023, případně v roce dalším. Pro-
blematická je část mezi Biskupicemi 
a Polichnem. Tady zůstává překážkou 
nedořešení majetkových poměrů 
s jedním vlastníkem, bez jehož po-
zemku nejsme schopni tuto cyklostez-
ku realizovat“, vysvětlil místostarosta 
Jiří Šůstek. 
Veřejná setkání se plánují i do budouc-
na. Podle starosty Mariana Ležáka jsou 
jak pro vedení města, tak pro obyvatele 
důležitá. Na nich se diskutuje o tom, 
co chtějí obyvatelé ve své obci změnit 
a jak. Společné návrhy pak radnice po-
soudí z hlediska realizovatelnosti. 
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Už 77 let svobody. 
Luhačovice vzdaly hold 
hrdinům i padlým
Na toto datum se v Luhačovicích 
nikdy nezapomene. 2. května to bylo 
77 let od osvobození města. Při té pří-
ležitosti starosta Marian Ležák a mís-
tostarosta Jiří Šůstek položili věnce 
k pomníku před radnicí a poklonili se 
památce obětí 2. světové války.
Nicméně míst, která vzdávají hold 
hrdinům i obětem největšího váleč-
ného konfliktu v dějinách, je v Lu-
hačovicích víc. Například rodný dům 
kulturního buditele, vojáka a lékaře 
Františka Šťastného, který byl umu-
čen fašisty roku 1944. Připomíná ho 
pamětní deska přímo na domě, i tam 

v pondělí přibyl pietní věnec. Další 
pamětní deska v místní knihovně 
odkazuje na hrdinské činy válečného 
letce Josefa Šnajdra. Zástupci města 
se tiše zastavili také poblíž zámku 
u pomníku rodiny Kuželovy, kterou za 
války vyvraždili nacisté, a pamětní vě-
nec byl položen i na hřbitově na hrob 
rumunských vojáků, kteří zahynuli 
během osvobozování města v květnu 
1945. Kvůli probíhající rekonstrukci 
sokolovny letos musela být vynechána 
pieta u tamní sokolské pamětní desky. 
„I s ohledem na současné dění nedale-
ko našich hranic je potřeba si neustále 
připomínat důležitost svobody a její 
křehkost. A právě datum 2. květ-
na 1945 je pro nás v Luhačovicích 
symbolem svobody, na který nikdy 

nezapomeneme,” vysvětlil starosta 
Marian Ležák. „Válka na Ukrajině nás 
nutí vážit si důležitých životních hod-
not a také míru, a to nejen pro naše 
blízké, ale pro všechny národy,“ dodal 
místostarosta Jiří Šůstek

Osvobození Luhačovic
Kdo vlastně osvobodil Luhačovice?
V ranních hodinách 2. května 1945 
po přestřelce na Ovčírně začala do 
Luhačovic směrem od Kladné-Žilín 
přes Solné, Lužné, Radostova a Hra-
disko vstupovat rumunská vojska. 
Někteří místní občané pomáhali 
odstraňovat zátarasy na hlavní uli-
ci. Tady se začaly scházet hloučky 
lidí a vítaly vojáky v rumunských 
uniformách. Mezi prvními prošel 
Luhačovicemi generál Eftimiu. Plu-
kovník Constantinescu obyvatelům 
sdělil, že v průběhu osvobozovacích 
bojů nařídil, aby nebylo používáno 
těžkých zbraní a dělostřelectva. 
Vděčný průvod občanů nesou-
cí v čele státní vlajku pak prošel 
městem. Před dnešním městským 

úřadem se zpívala hymna a ke shro-
mážděnému davu krátce promluvil 
učitel Figala. V odpoledních hodi-
nách se před poštou sešlo podobné 
shromáždění, na němž tentokrát 
promluvili učitel Krystýnek, Franti-
šek Semela a farář Ryšavý. Recitova-
lo se, pronášely se projevy a zpívaly 
se sokolské pochody a veselé národ-
ní písně. V oprášených a po celou 
válku dobře ukrývaných krojích 
nastoupili legionáři, sokolové, orli, 
junáci a skauti, hasiči a myslivci 
a s nimi široká luhačovická veřej-
nost. O týden později, dne 9. května, 
se na Lázeňském náměstí konala 
slavnost a veselice, na níž hrály 
krojované kapely a dechovka Fanuše 

Kovaříka. Tady bylo vzpomenuto 
všech luhačovických občanů, kteří 
položili život na frontách druhé 
světové války a kteří byli umučeni 
v koncentračních táborech. Všichni 
věřili, že nastává nový život.

podle: M. Švihalek: Luhačovická zastavení 
starodávná i novější
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Tady pramení architektura
INHALATORIUM

„Vrcholnou lázeňskou ceremonií 
byly koupele. Pacient vstupoval do 
vany v dlouhé košili s čepcem nebo 
krajkovou čepičkou na hlavě. Voda 
se ohřívala na nádvoří Janova domu 
v otevřených kotlích a kádích. Teplá 
voda se roznášela v putnách a konvích 
a později se rozváděla primitivním 
potrubím do jednotlivých van v kabi-
nách. Touto manipulací pochopitelně 
vyprchal z vod volný kysličník uhličitý 
(o jehož významu se tehdy vůbec ne-
vědělo), takže pacient se koupal ve sla-
né vodě – Salzbadu. Koupel trvala půl 

až dvě hodiny. Při ohřívání minerální 
vody se zjistilo, že vdechování slaných 
par zlepšuje dýchání a odkašlávání 
a uvolňuje nosní průduchy. Což se 
stalo základem luhačovické inhalační 
léčby“, tak zní vzpomínky lázeňského 
lékaře Vlastimila Vokurky. 
Dnešní budova Inhalatoria byla po-
stavena na místě původního Jurkovi-
čova komorního inhalačního pavi-
lonu. Tento byl zbořen a v roce 1923 
zde vyrostlo jedno z nejmodernějších 
zařízení svého druhu v Evropě. V bu-
dově naleznete balneoprovoz, inhalač-
ní prostory, kloktárnu, elektroléčbu, 
podtlakovou komoru a venkovní 
terasy. Specializací je inhalační léčba 
horních cest dýchacích. Do budovy 
byl sveden pramen Nová Janovka, 
který byl získán v roce 1987 vrtem do 
hloubky 30,5 m. Minerální voda Nová 
Janovka tvoří jednu ze čtyř součástí 
inhalační a koupelové směsi.
Projekt novostavby Inhalatoria vy-
pracoval Josef Skřivánek, celý objekt 
byl pak komplexně rekonstruován 

v letech 2000 až 2001. Všechny pů-
vodní funkce pro inhalační procedu-
ry byly zachovány, a navíc rozšířeny 
o nabídku dalších procedur. 
V luhačovických lázních se léčí nemo-
ci dýchacího ústrojí, nemoci obě-
hového ústrojí, srdce  a cév, nemoci 
pohybového ústrojí, nemoci trávicího 
ústrojí i onkologická onemocnění. In-
halace, uhličité koupele i pitná kůra 

slouží tak, jak má – „Nemocnému 
k útěše, zdravému k potěše“.

Jarmila Ďurďová

Zdroj:  
Luhačovická zastavení starodávná 
i novější, B. Petráková, H. Slováková 
Příběhy místa, Luhačovický okrašlovací 
spolek Calma, B. Petráková
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Spokojení hosté a žádný kolaps dopravy. 
Otevírání pramenů se povedlo na jedničku
Letošní lázeňská sezona je úspěšně 
odstartována. Po dvouleté covidové 
pauze Luhačovice opět zažily víkend 
plný úsměvů, veselí a kultury. Tradiční 
Otevírání pramenů pod taktovkou Kul-
turního a kongresového centra Elektra 
přilákalo do města stovky lidí, kteří 
nešetřili chválou.
„Na návštěvnosti bylo znát, že tato 
tradiční akce lidem velmi chyběla. 
I když to tak na první pohled možná 
nevypadalo, letošní ročník byl v mnoha 
směrech stavěný na nových základech 
a s novou strukturou,“ podotýká ředitel 
Elektry Jan Zavřel.
Letos si s kolegy dali za cíl sjednotit 
program. Sobota se tak nesla v du-
chu historie a elegance, která je pro 
Luhačovice typická. Neděle se věnova-
la tradicím a folkloru. V obměněném 
personálním obsazení MěDK Elektra 
to byla první akce tohoto typu. O to 
větší radost mají z toho, že vše klaplo 
na jedničku. A přálo i počasí, i když 
si s pořadateli zahrávalo do poslední 
chvíle. „Předpověď nám přidala asi 
každému pár let navíc. Ale nakonec se 
umoudřila a dopřála nám téměř ideál-
ní podmínky,“ oddechl si Jan Zavřel. 
Otevírání pramenů propojilo nejen ná-
vštěvníky z různých koutů republiky, ale 
tak jednotlivé subjekty v Luhačovicích. 
Podle šéfa Elektry se opět ukázalo, jak 
umí spolky a organizace spolupracovat 
a táhnout za jeden provaz. „Nešlo by to 
bez spolupořadatele, kterým jsou Lázně 
Luhačovice, a.s., bez nadšení Luhačo-
vického okrašlovacího spolku Calma, 
zapojení SDH Luhačovice, Technických 
služeb Luhačovice, Městské policie Lu-
hačovice, asistence Obvodního oddělení 
Policie ČR Luhačovice a mnoha dalších,“ 
vyjmenovává Jan Zavřel.
Pro akciovou společnost Lázně Luha-
čovice byl letošní ročník výjimečný. 
Šlo o první Otevírání pramenů za pří-
tomnosti veřejnosti po rozsáhlé opra-
vě kolonády a haly Vincentka. „Když 
jsme se před lety pustili do náročné 
rekonstrukce, udělali jsme to mimo 
jiné s cílem vrátit do tohoto místa 
společenský život. Akce jako Otevírání 
pramenů nás utvrzují v tom, že se to 
povedlo,“ pochvaluje si generální ředi-
tel akciové společnosti Lázně Luhačo-
vice Ing. Jiří Dědek.

Také podle zástupců Lázní Luhačo-
vice proběhl letošní ročník naprosto 
hladce. „Z pohledu spolupořadatele 
musíme vyzdvihnout skvělou spolu-
práci s městem Luhačovice, díky které 
vše proběhlo k naprosté spokojenosti 
návštěvníků. Byla radost sledovat 
lázně plné bavících se hostů,“ doplnila 
kulturní manažerka Lázní Luhačovice 
Hana Felcmanová.
Největší nával návštěvníků zažilo 
město v neděli, kdy bylo doslova plné 
lidí. Žádný dopravní kolaps ovšem 
naštěstí nenastal, výrazně pomohlo 
odstavné parkoviště. „Opravdu za-
fungovalo. Navíc sbory dobrovolných 
hasičů Luhačovice, Polichno, Řete-
chov a Kladná Žilín zajistili skvělou 
průjezdnost města, která dřív bývala 
velkou komplikací. Dále bych poděko-
val celému týmu Kulturního a kon-
gresového centra Elektra a Lázním 
Luhačovice, jenž perfektně připravili 
celou akci. Tato pochvala je nejenom 
ode mne, ale také od účastníků, kteří 
byli součástí,“ vzkázal starosta Mari-
an Ležák. 

Do programu trochu zasáhlo zmiňo-
vané vrtkavé počasí. Sobotní divadelní 
vystoupení Husy na provázku se muse-
lo přestěhovat do Lázeňského divadla 
a koncert Event Jazz do haly Vincentka. 
„Nicméně návštěvníci si všechny účin-
kující úspěšně našli a chválou nešetřili. 
Velký potlesk si vysloužil také bohatý 
odpolední program na Lázeňském 
náměstí. Také nedělní svěcení proběhlo 
podle plánu. Otec P. Jan Ston, zdejší 
farář , prameny posvětil a sezonu tím 
slavnostně a důstojně zahájil. Folklo-
risté v krásných krojích a se skvělým 
odpoledním programem celou akci 
úspěšně zakončili,“ přiblížila vedoucí 
kultury a cestovního ruchu luhačovické 
radnice Jarmila Ďurďová.
Ze srdce děkuje účinkujícím i místním 
nadšencům, kteří se akce pravidelně 
účastní. „Ve svém volném čase nezištně 
trénují a pomáhají s přípravou kulturní-
ho programu. Skvěle reprezentují naše 
krásné město, za což jim patří velký dík 
a obdiv,“ uzavřela Jarmila Ďurďová. 

Šárka Holubcová
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ROZHOVOR

„Být obezřetný se 
vždy vyplatí,“ radí 
velitel Městské policie 
Luhačovice

Posláním 
městské poli-
cie je služba 
veřejnosti 
– ochrana 
životů, ma-
jetku, důstoj-
nosti občanů 
i udržování 
klidu a pořád-
ku v obcích 
a městech. Co všechno má na starosti 
Městská policie v největším lázeňském 
městě na Moravě, nám prozradil velitel 
Michal Zámečník.

Spousta lidí bere městkou policii 
jako botičkáře, vyběrače pokut… 
Většina obyvatel netuší, co je vaší 
hlavní náplní a o co všechno se 
v Luhačovicích staráte? 
I když většinu pracovní doby prová-
díme preventivní činnost v dopra-
vě, botičky již do každodenní praxe 
nezahrnujeme. Standardně provádíme 
kontroly veřejného pořádku při konání 
kulturních, společenských a sportov-
ních akcí. Denně poskytujeme potřebné 
informace a rady občanům. Prověřuje-
me různé druhy oznámení. Kontroluje-
me oprávněnost záborů a reklamních 
poutačů na veřejném prostranství, 
vykonáváme dohled nad dodržováním 
zákonů, obecně závazných vyhlášek, 
nařízení obce a čistotou v lázeňském 
městě. Upozorňujeme na zjištěné ne-
dostatky orgány státní správy a místní 
samosprávy. Při práci v okrsku pravi-
delně spolupracujeme s technickými 
službami. Provádíme nahodilé kontroly 
držitelů psů na veřejném prostranství. 
Letos se rozsah naší činnosti rozšířil 
o kontrolní měření rychlosti radarem 
a kontrolu dodržování dopravních zón 
v souvislosti s parkováním vozidel na 
dvou místních sídlištích. Naše odborná 
činnost je velmi různorodá.

Obyvatele Luhačovic dlouhodobě 
trápí parkování, které město 
již částečně vyřešilo, stále se 
však objevují případy, kdy 
někdo nelegálně zaparkuje 
na vyhrazeném místě. Jakým 
způsobem to Městská policie řeší?

Kontrola parkovacích oprávnění na 
vyhrazených místech probíhá za 
pomoci Městské policie pravidelně. 
V případě zjištění neoprávněného 
stání hrozí řidiči sankce příkazem na 
místě do 1 500 Kč, ve správním řízení 
2 000 Kč až 5 000 Kč. Řidiči by si měli 
dát pozor na parkování na nezpevně-
ném povrchu. Jde zejména o stání na 
trávníku. Parkování na nezpevněném 
povrchu se v některých případech 
může vnímat jako zábor veřejného 
prostranství. Taková pokuta se může 
vyšplhat až do 10 000 Kč.

Jaká doporučení pro obyvatele 
a turisty Luhačovic ohledně 
parkování máte, případně nějakou 
radu, kam se obrátit?  
Doporučuji zkontrolovat si dostupná 
parkoviště a jaká jsou jejich pravidla. 
Parkovací zóny označené modrou 
barvou byly navrženy pro komfort 
rezidentů/abonentů v dopravně 
vytížených lokalitách. Jejich účelem 
je pomoci obyvatelům k snadnějšímu 
zaparkování v blízkosti místa jejich 
trvalého pobytu. Parkování v modré 
zóně nebo na sídlištích v ul. Masary-
kova a Zahradní je možné na základě 
parkovacího oprávnění typu S, které 
zájemci získají na pokladně městské-
ho úřadu. Mimo karty S pokladna 
vydává parkovací karty typu A, R a Z. 
Turistické a informační centrum 
vydává parkovací karty C a E pro 
krátkodobé stání, může se jednat 
o jednodenní nebo vícedenní stání. 
Podrobnější informace jsou uvedené 
v aktuálním ceníku parkovného, kte-
rý je přílohou Nařízení města Luha-
čovice č. 2/2021.

Máte na starosti přidružené obce, 
jako jsou Kladná Žilín, Polichno 
a Řetechov.  S jakými problémy 
se obyvatelé těchto obcí na vás 
nejčastěji obrací? Jak často sem 
jezdíte?
Tak jako všechna města a jejich 
místní části v republice trápí zvýšený 
dopravní provoz, jinak tomu není ani 
v těchto integrovaných obcí. Největší 
problém byl s překračováním povole-
né rychlosti u řidičů v Polichně. Tam 
si troufnu říct, že řidiče usměrnilo 
nové dopravní značení spolu se stacio-
nárním radarem. Již nemáme stížnos-
ti na tento problém, naopak místní si 
chválí dané preventivní opatření za 
strany města. Do všech místních částí 

jezdíme nahodile v rámci preventiv-
ního působení nebo v rámci reakce 
na přijaté oznámení, např. znečištěná 
vozovka, odstavený autovrak, pobíha-
jící pes bez pána. Jsou to jen jednotky 
oznámení, ne desítky ročně. Občané 
z těchto částí znají své sousedy a mají 
dobrou místní znalost prostředí, vět-
šinu věcí si dokáží vyřešit mezi sebou 
sami.

Městská policie se věnuje i prevenci 
kriminality, můžete nám to nějak 
přiblížit?
Strážníci Městské policie Luhačovi-
ce jsou základním prvkem prevence 
kriminality na místní úrovni. Jejich 
každodenní přítomnost v ulicích ve 
spojitosti s kvalitním výkonem služby 
přispívá zásadním způsobem k pocitu 
bezpečí občanů v největším lázeň-
ském městě na Moravě. Preventivních 
aktivit je několik desítek. Např. každý 
školní den usměrňujeme provoz před 
přechody pro chodce u ZŠ. Kontrolu-
jeme dětská hřiště, nejen vizuálně ale 
i s detektorem kovu. Na konci květ-
na se uskutečnila ve školní družině 
velká preventivní přednáška pro 
děti, v červnu budeme doprovázet 
děti z mateřské školy na exkurzi do 
Vincentky. Všem potřebným chodcům 
zastiženým během preventivních akcí 
v době snížené viditelnosti na komu-
nikaci několikrát za rok rozdáváme 
reflexní ochranný materiál, většinou 
pásky.

Strážníci mnohdy zachraňují 
životy a zdraví lidí. Vyzdvihl byste 
nějaké hrdinské činy z poslední 
doby?
Strážníkům se v minulém roce poda-
řilo včasným poskytnutím první po-
moci zachránit dva lidské životy, což 
je to nejcennější, co máme. Je potřeba 
si vážit každé pomoci, kterou strážník 
poskytne. Mnohdy i malé skutky naší 
činnosti mají pro jiné velký význam.

Máte pro obyvatele Luhačovic 
a přidružených obcí nějaký vzkaz, 
radu, doporučení? 
Občané Luhačovic mají mezi sebou 
nastavenou vysokou úroveň bezpeč-
nosti. Většina je ohleduplných k sobě 
navzájem, chová se slušně, váží si 
svého okolí. Samozřejmě, být obezřet-
ný se vždy vyplatí. Pokud tedy budou 
mít pro nás podnět k řešení, mohou 
se na nás obrátit.
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Luhovaný Vincent
Ve dnech 23.–26. 6. se v Luhačovicích 
koná již 12. ročník multižánrového 
festivalu Luhovaný Vincent. Divákům 
nabídne 4 letní dny plné divadelního, 
hudebního, filmového, zvukového, 
literárního a výtvarného programu. 
Festival se tradičně uskuteční v měst-
ských i lázeňských lokacích a nabídne 
kulturní vyžití návštěvníkům všech 
věkových kategorií. 

Držitel ocenění Magnesia Litera 
Pavel Klusák míří do Luhačovic
Své literární čtení zde posluchačům 
nabídne čerstvý nositel ocenění Mag-
nesia Litera za Knihu roku – Pavel 
Klusák. 

V lázních jako doma
Rodinám s dětmi je letos uzpůsobena 
především divadelní sekce. Uvedena 
bude loutková pohádka o medvědu 
stavitelovi, který putuje lesem a hledá 
vhodné místo k bydlení nazvaná Kde 
budeme bydlet. Publikum se může tě-
šit také na speciální komorní předsta-
vení pro 10 diváků – Moetivi Karavan 
/ Expedice k domovu, které se v osmi 
opakováních odehraje ve speciálním 
útulném karavanu. Přání dramaturgy-
ně divadelní sekce a také ředitelky 
festivalu, Magdalény Petrákové, zní: 
„Kéž se tak během festivalu každý 
v Luhačovicích cítí jako doma!“

Festivalu na míru
V obdobném du-
chu se ponese také 
část programové 
linie věnovaná vý-
tvarnému umění. 
Na míru festivalu 
připravuje svůj 
projekt Adamec 
family – umělecká 
dvojice scénograf-
ky a hudebníka, 
kteří se pro účely Luhovaného Vin-
centa vrhají spolu se svými dětmi do 
víru laskavého aktivismu. 
Nebude chybět ani filmová sekce. 
Výběr projekcí plně čerpá z letošního 
tématu festivalu: Přes čáru. Zaha-
jovací film Přes hranici  (Florence 
Miailhe, 2021), dostupný také pro 
dětské diváky, využívá k vyprávění 
silného osobního příběhu o puto-
vání přes hranice unikátní techni-
ku olejomalby na sklo. Při výběru 
zakončovacího filmu kurátoři sáhli 
do historických vod maďarské ani-
mace – titul Bubble Bath (György 
Kovásznai, 1980) kombinuje muzikál, 
romantickou komedii a sociální do-
kument. Promítáno bude také pásmo 
animovaných filmů – Anipromítačka, 
kurátorované Eliškou Děckou, letos 
s přiléhavě ozdravným tématem 
Nádech/Výdech. 

Volně přístupný program pro 
lázeňské hosty i širokou veřejnost 
Dramaturgie myslí také na lázeňské 
hosty, kterým zdarma nabídne pestrý 
venkovní program na kolonádě a v hale 
Vincentka. V městské části se pak 
festival odehraje například na louce 
u pramene Aloiska, na terase Městské 
plovárny či v kině Elektra. Program ve 
všech venkovních lokacích samozřejmě 
nebude volně přístupný pouze lázeň-
ským hostům, ale celé široké veřejnosti. 
Místním navíc Luhovaný Vincent nabízí 
až 20% slevu na celofestivalovou akredi-
taci, která umožňuje také vstup na akce  
v interiérech, jako je Kino Elektra, Klub 
Domino a další. Přáním pořadatelů je 
především smazání hranic, které často 
Luhačovice pomyslně dělí právě na 
lázeňskou a městskou část.  

Štěpánka Ištvánková

Noc kostelů a otevřené brány v kostele svaté Rodiny
V pátek 10. června 2022 vás zveme na 
Noc Kostelů, motto: Za dne ať Hospo-
din dává svou milost, celou noc mu 
budu zpívat a chválit ho. (Srov. Ž 42,9). 
Program: zážitkový program pro děti 
(17.00), mše sv. (18.15), Žesťový soubor 
ZUŠ Luhačovice, ukázky varhanní 
hudby (19.15), večer chval (20.15), pro-
mítání, komentovaná prohlídka kos-
tela a varhan (21.15). Kostel sv. Rodiny 
v Luhačovicích je i letos zapojen do 
projektu Otevřené brány, zpřístupnění 
významných sakrálních památek ve 
Zlínském kraji. Bezplatné komentova-
né prohlídky s průvodcem je možné 
využít od května do srpna: všední 
dny a soboty: 9.00–12.00 a 13.00–17.00, 
neděle 13.00–17.00. Každé pondělí 
je zavřeno. Září: pátek 13.00 – 15.00, 

sobota 9.00–12.00 a 13.00–17.00, neděle 
13.00–17.00. V době církevních obřadů, 
koncertů a jiných akcí se od prohlídek 
upouští. Projekt se koná pod záštitou 
Římskokatolické farnosti Luhačovice, 
města Luhačovice a Zlínského kraje. 
Kromě luhačovického kostela 
je také do projektu OB za-
pojeno dalších 25 sakrálních 
památek v okolí, např. kostel 
sv. Martina v sousedních Poz-
lovicích (sobota, státní svátek: 
12.00–18.00, neděle: 13.00–
17.00), kostel P. Marie Sněžné 
na Provodově (Malenisko) či 
kostel Neposkvrněného poče-
tí P. Marie v Uherském Brodě. 
Kostel sv. Rodiny v Luhačovi-
cích je velmi vyhledávaným 

místem. Otevřené brány jsou již 
určitou tradicí a především příležitos-
tí otevřít nejen brány kostelů, ale také 
brány lidských srdcí.

Pavlína Stolaříková
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Poděkování
Dne 7. 4. jsme se rozloučili s naším drahým zesnulým 
VLADIMÍREM KONEČNÝM. Srdečně děkujeme všem 
příbuzným, přátelům a známým za projevenou soustrast. 
Za celou zarmoucenou rodinu manželka Božena a synové. 

Vzpomínky
Dne 24. 6. 2022 uplyne jeden smutný 
rok, kdy nás navždy opustila naše 
milovaná maminka a babička 
paní JANA MAHDALOVÁ.  
S láskou a vděčností často vzpomínají 
děti a vnoučata. Děkujeme všem za tichou 
vzpomínku.

10. června 2022 uplynou 3 roky, kdy nám 
navždy odešel můj manžel, tatínek a dědeček 
ING. JAROMÍR BEDNAŘÍK.
S láskou vzpomínají manželka a synové 
s rodinami.
Děkujeme za vzpomínku všem, kdo ho znali.

Dne 20. 6. by se dožila 90 let naše maminka, 
babička a prababička paní 
BLANKA GERGELOVÁ. 
S láskou a úctou stále vzpomínají synové 
Jaroslav a Antonín s rodinami. Děkujeme 
všem, kdo jste ji znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

Dne 13. 6. 2022 by oslavil 70. narozeniny 
pan JAROSLAV VÍTEK. Děkujeme všem za 
tichou vzpomínku, Manželka Jana, dcera 
Petra s rodinou a syn Marin s rodinou.

Dne 16. 6. 2022 by oslavila 80. narozeniny 
paní ANNA PAVLÍČKOVÁ. 
Děkujeme za tichou vzpomínku. 
Manžel Jan a dcery Jana a Pavlína 
s manželem.

Dne 18. 6. 2022 uplyne devět let co nás navždy 
opustila paní ROSWITHA ŠIŠKOVÁ. 
S láskou vzpomínají manžel, syn Petr 
s rodinou, syn Martin, sestra a ostatní 
příbuzní a známí. 

Dne 15. 6. 2022 by oslavil 70. narozeniny 
pan MILAN KOLÁŘ.
Za vzpomínku děkují dcery s rodinami.

Společenská 
kronika

Úmrtí
Vojtěch Skovajsa 69 let
Milan Korman 89 let
Anežka Horňáková 90 let
Jaroslav Kašík 93 let
František Černoch 73 let

Zdeněk Novosád 91 let
Hedvika Šuráňová 97 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Narození
Bára Kuncová Blahopřejeme.

100. narozeniny by 26. 6. 2022 oslavila 
paní JIŘINA HAVRÁNKOVÁ z Dolní Lhoty. 
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Je to rok, co odešla naše drahá maminka 
a babička, 
paní MARIE JINDŘICHOVSKÁ (+96) 
a 30 let, co odešel náš milovaný tatínek, 
pan KAREL JINDŘICHOVSKÝ (+75). 
S úctou a láskou vzpomínají dcery Helena 
a Zdena s rodinami

V životě jsou chvíle, se kterými se člověk 
nikdy nesmíří. Dne 7. června 2022 uplyne 9 let 
od úmrtí pana JAROSLAVA BRADÁČE. 
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
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Kino

Neděle 5. 6. 2022 / 17.00 hod.
Film / Ušák Chicky a Zlokřeček
Animovaný / Belgie / Francie 2022

Úterý 7. 6. 2022 / 19.30 hod.
Film / Známí neznámí
Komedie, ČR 2022

Středa 8. 6. 2022 / 16.00 hod.
Film / Poslední závod 
Drama / Sportovní, ČR, 2022

Čtvrtek 9. 6. 2022 / 19.30 hod.
Film: Film roku
Komedie / Španělsko, 2021

Pátek 10. 6. 2022 / 19.30 hod.
Film / Vyšehrad: Fylm 
Komedie / Sportovní ČR, 2022

Sobota 11. 6. 2022 / 18.00/
Labutí jezero (divadelní záznam)
Hudební / Francie, 2005

Neděle 12. 6. 2022 / 17.00 hod.
Film / Zakletá jeskyně 
Pohádka / Slovensko / Česko / 
Maďarsko, 2022

Pondělí 13. 6. 2022 / 19.30 hod.
Film / Panství Downton: Nová éra
Drama / Romantický, Velká Británie / 
USA, 2022

Úterý 14. 6. 2022 / 19.30 hod.
Film / Jurský svět: Nadvláda
Akční / Sci-Fi/ USA, 2022

Středa 15. 6. 2022 / 19.30 hod.
Film / Tři Tygři ve filmu: JACKPOT
Komedie / Akční, ČR, 2022

Čtvrtek 16. 6. 2022 / 19.30 hod.
Film / Kdyby radši hořelo
Komedie / Drama / ČR, 2022

Pátek 17. 6. 2022 / 19.30 hod.
Film / Promlčeno
Krimi / Thriller/ ČR, 2022

Sobota 18. 6. 2022 / 19.30 hod.
Film / Známí neznámí
Komedie, ČR 2022

Pondělí 20. 6. 2022 / 19.30 hod.
Film / Vyšehrad: Fylm
Komedie / Sportovní ČR, 2022

Úterý 21. 6. 2022 / 19.30 hod.
Film / Pánský klub
Komedie / ČR, 2022, 89 min (nevhodné 
do 12 let, premiéra)

Středa 22. 6. 2022 / 19.30 hod.
Film / Po čem muži touží 2
Komedie, ČR, 2022

Pondělí 27. 6. 2022 / 19.30 hod.
Film / Prezidentka
Komedie / Romantický / ČR, 2022

Úterý 28. 6. 2022 / 19.30 hod.
Film / Kdyby radši hořelo
Komedie / Drama / ČR, 2022

Středa 29. 6. 2022 / 13.30 hod.
Film / Ježek Sonic 2
Komedie / Rodinný / Sci-Fi USA / 
Japonsko, 2022

Čtvrtek 30. 6. 2022 / 19.30 hod.
Film / Promlčeno
Krimi / Thriller/ ČR, 2022 

Městská knihovna 
Luhačovice
Pátek 17. 6. 2022 v 18.00 hodin
Záhady na dosah ruky /
od magických rituálů po nejnovější 
důkazy o UFO/
cestovatel, spisovatel, záhadolog, scé-
nárista Arnošt Vašíček
vstupné 50 Kč

Muzeum luhačovického 
Zálesí 
Středa 22. 6. 2022 v 15:30                           
Dětská komentovaná prohlídka 
Pražské čtvrti
Ve svém městě jako turista                            
Znáte dobře Luhačovice? A jak dobře 
znáte vy a vaše děti Pražskou čtvrť? 
To můžete zjistit na komentované 
prohlídce pro rodiny s dětmi. Venkovní 
prohlídka přiblíží nejen jedinečné 
stavby Pražské čtvrti, ale také řadu 
významných a zajímavých osobností, 
které se zapsaly do historie města. Sraz 
u autobusové zastávky Pražská čtvrť. 
Účast je nutné si předem rezervovat na 
tel. čísle: 731 632 611. Program vhodný 
pro rodiny s dětmi
Cena: 30 Kč 

SVČ Luhačovice

Pátek 3. 6. 2022, od 16.00 hod.
ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE SVČ
Bližší informace na plakátech

Úterý 7. 6. 2022, od 16.30 - 17.30 hod. 
FREE JUMPING
Balanční cviky pro dospělé na měkké 
trampolíně. Poplatek 60,- Kč

Sobota 11. 6. 2022 od 8.00 hod. 
DVOJZKOUŠKY – oficiální závody 
Agility
Areál fotbalového hřiště 
Tatran TJ Biskupice. Těšit se můžete na 
týmy psovodů s různými plemeny psů
Bližší informace na plakátech

Pátek 24. 6. 2022
ÚČAST ŽÁKŮ NA FLORBALOVÉM 
TURNAJI
ŠKOLA - SPYTIHNĚV

Čtvrtek 30. 6. 2022, od 14.00 hod. 
VÍTÁNÍ PRÁZDNIN
Přijďte s dětmi oslavit konec školního roku
Sváťovo dividlo, WIPE OUT – drtivá 
porážka, … Bližší informace na plakátech

Spolek aktivních seniorů

Čtvrtek 9. 6. / 9.25 hod
Výlet do Vizovic
Prohlídka zámku, oběd, volný 
program, pro turisty vycházka na 
kopec Šibenici 2km. Odjezd z AN

Středa 15. 6. / 9.00 hod
PETANK  - SENIOR CUP, Lázeňské 
náměstí
Přijďte podpořit naše družstvo, má 
těžkou pozici obhájit loňské vítězství.

Pátek 17. 6. / 8.45 hod
Vycházka na Žitkovou, středně 
těžká náročnost (4km).
Odjezd z AN

Úterý 21. 6. / 16.00 hod
Táborák na hřišti Radostova
Špekáčky s sebou.

Sobota 25.  6. / 6.00 hod
Zájezd Velký Meder
Odjezd od stání autobusů, firma 
Zichabus. Návrat ve večerních 
hodinách. 
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SPOLEČNOST

Akci DĚDINA ŽIJE! ANEB STAVĚNÍ MÁJE si všichni užili
V pátek 29. dubna se konečně usku-
tečnila událost, na kterou jsme se tě-
šili už od roku 2020 – DĚDINA ŽIJE! 
ANEB STAVĚNÍ MÁJE. 
Akci pořádal Domov pro seniory 
Luhačovice ve spolupráci se SDH Lu-
hačovice a byla podpořena Nadačním 
fondem Pramen Luhačovice.  
Smyslem události bylo nejen obno-
vit tradici stavění máje na místě, na 
kterém se dříve stavěl, ale také uspo-
řádat sousedskou slavnost, kdy se 
potkají obyvatelé takzvané „dědiny“ 
a okolí, společně posedí u dobrého 
pití, zazpívají si a děti si pohrají. A to 
se nám dle všeho podařilo!
Zaznamenali jsme hojnou účast, 
z čehož máme velkou radost. Kromě 
našich zaměstnanců, klientů a jejich 
rodin se sešla spousta místních obča-
nů z širokého okolí. Dle spokojených 
tváří všech zúčastněných věříme, že 
tato událost se stane tradiční a bude-
me ji už jen vylepšovat.
Úvodem přednesla svou originální bá-
seň naše klientka Marie Šimšalíková.
Moderátorem byl lidový bavič 
a multiinstrumentalista Radek 

Dula, který všem vy-
kouzlil úsměv na rtech 
svým vtipem a také 
pěknou písničkou. 
Vystoupil folklórní sou-
bor Malé Zálesí a na-
konec zahrálo k pří-
jemnému posezení trio 
harmonikářů v čele 
s panem Jaroslavem 
Bláhou z Luhačovic.
Po celou dobu bylo mož-
né si vytvořit originální 
jarní výzdobu v tvořivém 
koutku, který zabezpečilo Středisko 
volného času Luhačovice.
Účastníci si také mohli prohlédnout 
výstavu Svatba v Luhačovickém Zále-
sí, která vznikla rovněž díky Nadační-
mu fondu Pramen Luhačovice. 
Každý si také mohl uvázat svou stuž-
ku na máj, který tentokrát věnovalo 
Město Luhačovice. Silné paže našich 
hasičů potom májku postavili a dobře 
zabezpečili.
V průběhu programu si zúčastnění 
mohli zakoupit originální výrobky 
našich klientů, například mýdélka, 

přáníčka, keramické i sádrové ozdůb-
ky nebo také krásné barevné stro-
mečky či šité zajíčky. Výtěžek pomůže 
zakoupit další materiál na tvoření 
v rámci výtvarné terapie. 
Občerstvení zajistil nedaleký Pivní bar 
u Suchánků, kde také bylo možné po 
19. hodině večerní pokračovat v zába-
vě a příjemném posezení.  
Děkujeme všem, kteří se podíleli na 
uskutečnění této krásné události a také 
všem, kteří si ji přišli s námi užít. 

Adéla Vitteková

Projektové dny 
v mateřské škole
V letošním školním roce jsme se spo-
lečně s dětmi účastnili několika vý-
ukových projektů. Jsou vždy přizpů-
sobeny věkové kategorii 2–6 let tak, 
aby bylo v možnostech dětí jednotlivé 
činnosti zvládnout.
Nejdříve probíhal projekt Masopust, 
kde se děti seznamovaly s původními 
řemesly, hudebními nástroji a tradi-
cí maškar a masopustního průvodu. 
Celý projekt se nesl v duchu humoru 
a vtipu. Cílem bylo ukázat dětem 
lidové tradice a společně prožít radost 
a veselí. Při návštěvě SVČ měly děti 
možnost vyzkoušet si práci v keramic-
ké dílně. Vše vyvrcholilo karnevalovým 
veselím v jednotlivých třídách.
Dalším zdařilým projektem byl Barevný 
týden,  během kterého děti poznávaly 
barvy, jejich zákonitosti a rozvíjely si 
tvořivé myšlení prostřednictvím výtvar-
ných a přírodovědných experimentů. 
Podpořil také matematické a komuni-
kační dovednosti. Barvám jednotlivých 

dnů děti přizpůsobily své oblečení.
Následoval projektový den Hravé 
počítání, zaměřený na matematickou 
pregramotnost v MŠ. V průběhu celé-
ho dne byly dětem nabízeny činnosti 
směřující k osvojování si dovedností 
a získávání potřebných vědomostí, 
které předcházejí schopnosti užívat 
číselné a matematické pojmy a mate-
matické souvislosti v reálném životě.
Krátkodobý projekt Den Země přinesl 
témata motýli a Země není popelnice. 
Děti se hravou formou seznámily se 
světem motýlů a zjistily, k čemu jsou 
v přírodě užiteční. S krásným výuko-
vým programem Motýlí cirkus za 
námi přijel pan Sadila a děti byly nad-
šeny možností vyzkoušet si cirkusové 
prvky, včetně žonglování. Rodiče doma 
společně s dětmi vytvořili z bezpeč-
ného odpadového materiálu motýly 
a nádherně ozdobili plot zahrady 
MŠ. Učili jsme se také správně třídit 
odpad, účastnili jsme se úklidu města 
a výukových programů SVČ. I letos 
jsme navštívili přírodní zahradu v ZŠ. 
V měsíci květnu vždy probíhá projekt 
Lázeňství, ve kterém děti objevují 

naše lázeňské město,  jeho architektu-
ru a léčivé prameny. Děkujeme panu 
Šumšalovi za možnost exkurze našich 
nejstarších dětí do provozu společ-
nosti Vincentka, a.s. Děkujeme také 
Městské policii za pomoc s bezpeč-
ným přecházením vozovky v místě, 
kde není přechod pro chodce.
Děkujeme pracovníkům SVČ za spo-
lupráci a možnost účastnit se jejich 
kreativních programů.
Poděkování patří všem rodičům 
našich dětí, vážíme si vaší spolupráce 
a v následujících letních měsících 
přejeme klidné prožití dovolené 
a nádherné slunečné dny.

Lenka Vrbová
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ROZHOVOR

„Sranda prostě musí být“, životní 
motto herečky Simony Stašové
Lázeňské město v květnu navštívila 
herečka Simona Stašová. Přijela do 
Kulturního a kongresového centra 
Elektra s divadelní hrou Drobečky 
z perníku. Publikum se jí na závěr 
odměnilo velikým potleskem a srdíč-
ky, jenž drželo v ruce. „Luhačovice 
miluji a vždy se sem těším. Jsou 
překrásné, je tady nádherná příroda 
a čistý vzduch. Je to jakási oáza klidu 
a čistoty,“ řekla Simona Stašová v roz-
hovoru pro Luhačovické Noviny. 

Máte neuvěřitelně charismatický 
a výrazný hlas, jak o něj pečujete? 
Vzhledem k tomu, že jsem divadelní 
herec, tak můj hlas musí být slyšet 
i na balkoně, to mám jako zásadu. 
Nedávno přišla jedna divačka a řekla 
mi, paní Stašová, to bylo tak krásné 
představení, Vám je tak nádherně 
rozumět každé slovíčko a za to jsme 
my staří vděční. 
To je pro mě veliký kompliment, 
protože herec může být jak chce dob-
rý, když mu nerozumíte, tak nevíte, 
o čem hraje. Hodně lidí mi říká, že 
mám podobný hlas jako moje mamin-
ka Jiřina Bohdalová, to je roztomilé 
a dneska mě to moc těší.  Já svůj hlas 
nešetřím, střídám hlasové rejstříky 
nahoru, dolů a baví mě to. Ale pečo-
vat o něj musím. Hodně spím, piju 
Vincentku s mlékem a medem. Pra-
meny v Luhačovicích jsou na hlasivky 
opravdu úžasné, bohužel jsem však 
od nich daleko. Pokud byste byli blíž, 
byla bych tady velmi častým hostem 
a všem místní prameny doporučuji. 
Moje maminka Luhačovice navštívila 
několikrát a miluje to tady. 

Na představení Vás doprovází dva 
psí mazlíčci. Jak zvládají neustálé 
cestování?
To jsou takoví divadelní pejskové. 
Oba dva vědí, kdy je pauza, to se na 
mne vždy podívají a jsou v klidu, 
vědí, že se ještě nikam nejde. Jakmi-
le je ale závěrečný potlesk, v šatně 
to slyší, zbystří a dávají mi najevo, 
abych si pospíšila a začala se oblékat. 
Oni totiž už vědí, že jdeme. Takového 
divadelního pejska měl pan Vlas-
timil Brodský, který svou jezevčici 

taky bral na všechna představení. 
Já jsem kočovný herec, všichni tedy 
vědí, že mám dva pejsky a počítají 
s tím. Oni jsou opravdu vychovaní 
a čistotní, vždy jim vozím pelíšky, aby 
měli pohodlí v autě i v hotelu. Je to 
Béďa a Fanča a jsou z útulku. Já jsem 
původně chtěla jen jednoho pejska, 
ale v útulku mi řekli, že tam mají 
sourozence, tak jsem si vzala oba. 
Ale upřímně, když se na ně podívám, 
tak jako sestra a bratr z jednoho 
vrhu nevypadají, ale u pejsků je prý 
všechno možné, můžou mít prý i dva 
táty… Každopádně jsem šťastná, že je 
mám. Oni mají se mnou krásný život 
a úžasně si spolu vyhrají.

Jaké jsou Vaše další cíle? 
Já už nemám cíle profesní. Pro mne 
je důležité, abychom byli v rodině 
všichni zdraví. Teď už sleduji, jak se 
mají moji synové, jak se hlavně daří 
jim. Ten pocit, že oni jsou spokojení, 
zdraví a šťastní, je pro můj život to 
nejdůležitější. Svoji divadelní profesi 
mám rozjetou, mám své diváky a ti 
vědí, že hraju pokaždé, jako kdyby 
to bylo poprvé a naposledy, a tak za 
mnou do hlediště rádi přijdou. Vědí, 
že je nezklamu, a že se mnou prožijí 
pěkný večer. Teď když se obracím 
někam nahoru a o něco prosím, je to 
především jenom za svoje syny a ma-
minku, aby byli všichni v rodině zdra-
ví. To ostatní nezáleží na Pánu Bohu, 
ale na nás. Tohle můžeme ovlivnit. 

Vaše životní motto?
Všechno s humorem, ze všeho si udě-
lat srandu.  I když je nějaký problém, 
jakýkoliv, a vy vezmete na pomoc 
humor, tak se to dá vždy zvládnout 
lépe. Já mám takovou zásadu tro-
chu se shodit, aby se ostatní zasmáli 
tomu, co dělám špatně. A když se mi 
něco nepodaří, někde jsem šlápla 
vedle, tak z toho pak vznikne docela 
dobrá historka na vyprávění. A jak 
všichni víme, pokud nejde o život, tak 
nejde o nic.  Doporučuji všem vzít na 
pomoc humor a zasmát se sám sobě. 
Legrace nás v naší rodině zachráni-
la od všech problémů a karambolů, 
a za to teda děkuji především babičce 

Bohdalové, která to u nás v rodině 
zavedla, maminka to přebrala po ní 
a já po obou dvou. Sranda prostě 
musí být.

Vaše nejoblíbenější místo 
v Luhačovicích a celkově tady na 
Moravě?
Luhačovice jsou překrásné, nádherná 
příroda, vzduch čistý, je to jakási oáza 
klidu a čistoty. 
Proto jsou tak oblíbené. Já tady u vás 
velmi často hraju, divadlo máte 
nádherné a teď jsem poznala i vaši 
druhou panoramatickou scénu….  
Moc dobře se nám u vás hrálo a máte 
divadelní publikum. Diváci nás odmě-
nili na konci představení velikým po-
tleskem a srdíčky, která drželi v ruce. 
Nádhera. Děkujeme.

Máte někdy hodně náročné texty, 
jakým způsobem se je učíte? 
Máte na to nějaký tip?
Všechny texty si vybírám sama, dlou-
ho čtu spoustu scénářů a když už se 
při čtení sama směju a i trochu pláču, 
tak vím, že je to ten pravý text pro 
mě. Divadlo prostě miluju. Zdravím 
vás všechny a zase ráda s nějakým 
představením přijedu. Vaše Simona 
Stašová
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KULTURA

Filmové léto v Luhačovicích
Nově promítání 
na Lázeňském náměstí 
21.–24. 7. 2022
Kulturní a kongresové centrum Elektra 
pro vás připravilo červencovou sérii 
letních filmů, které uvede Kinematograf 
bratří Čadíků. Těšit se můžete na pro-
jekci filmů GUMP, Cesta domů, Prvok, 
Šampón, Tečka a Karel a Zbožňovaný. 
Projekce filmů se uskuteční na Lázeň-
ském náměstí v termínu 21.–24. 7. 2022.

Pozvání přijal autor filmu GUMP Filip 
Rožek, který jako patron film slav-
nostně uvede,  a to i se svým pejskem 
– hlavním hrdinou filmu. Návštěvu po-
tvrdil také Tomáš Vorel, režizér a scé-
nárista filmu Cesta domů. V jednání 
je i návštěva herce a valašského krále, 
Bolka Polívky, a my pevně věříme, že 
pan Polívka do Luhačovic přijede.
Kinematograf bratří Čadíků je spo-
lečností s pětadvacetiletou histo-
rií, která má vybudovanou pozici 

oblíbeného a široce vyhledávaného 
kulturně-filmového charitativního 
projektu. Hlavní náplní činnosti 
společnosti je projekt Filmové léto, 
v jehož rámci se v letních měsících 
rozjíždějí do desítek měst v České 
i Slovenské republice projekční vozy 
vybavené projektory, které zde po ně-
kolik dnů promítají především české 
filmy. V Luhačovicích budou mít letos 
v červenci svoji premiéru a moc se na 
nás, Luhačovjany, těší.

Pramen Luhačovice pozvánky
Pacienti republiky
Petr Zídek
/Beseda o publikaci/
24. 6. 2022 od 18 hodin / Knihovna 
Luhačovice

Beseda o nemocech a umírání našich 
prezidentů a dalších, kteří budou ná-
mětem publikace Petra Zídka Pacienti 
republiky. Historik a novinář Petr Zí-
dek vystudoval historii na Filozofické 
fakultě UK v Praze, pracoval v Českém 
deníku, Denním Telegrafu a týdeníku 
Respekt. Od listopadu 2020 působí 
jako šéfredaktor revue Paměť a ději-
ny, kterou vydává Ústav pro studium 
totalitních režimů. Je autorem mnoha 
historických publikací.

Houslový recitál Jiřího 
Pospíchala
17. 6. 2022 od 19 hodin / Lázeňské 
divadlo
Houslový recitál Jiřího Pospíchala 
v doprovodu klavíristy Vladimíra 
Hollého. Koncert se bude konat pátek 
17. 6. 2022 od 19 hodin v Lázeňském 
divadle v Luhačovicích.
Na programu: Bedřich Smetana, 
Ernest Chauosson, Pablo de Sarasate, 
César Franck

Vstupenky budou v prodeji na místě 
před koncertem nebo v předprodeji 
v Informačním centru na kolonádě 
(Lázeňské náměstí 554, vedle haly 
Vincentka), Tel.: +420 577 681 103, 
Mobil: +420 730 595 892, 
infocentrum@lazneluhacovice.cz

Nadační fond Pramen Luhačovice
a Městská knihovna Luhačovice pořádají

info@knihovna-luhacovice.cz, telefon: 577 132 235 

24. 6. v 18:00 hodin
Knihovna Luhačovice

Beseda s historikem
Petrem Zídkem o chystané
knize na téma nemoci 
a umírání našich prezidentů...

VSTUP
ZDARMA!
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Včelařský kroužek Luhačovice
Děti z včelařského kroužku v Luhačovi-
cích se zúčastnily oblastního kola Zlatá 
včela Kroměříž. Soutěž se uskutečnila 
23. dubna v areálu Střední odborné 
školy veterinární. I přes velkou kon-
kurenci, kdy do oblastního kola přijelo 
12 skupin, se děti z Luhačovic umísti-
ly na předních příčkách. V mladších 
žácích získal krásné 4. místo Matyáš 

Miko. Na 22. místě skončila Natálka 
Miková. Starší žáky reprezentoval 
Matěj Janča, který skončil na 7. místě. 
11. skončil Oliver Miko. Děti i doprovod 
odjížděli z Kroměříže nadšení a již za 
rok se společně těší na další ročník.

Předseda ZO ČSV Luhačovice 
Pavel Horák 

SPORT

Kuželkáři ukončili úspěšnou sezonu 2021/2022
Oddíl kuželek TJ Sokol Luhačovice 
ukončil soutěžní ročník 2021/2022 
velmi úspěšně.
Družstvo mužů „A“ Po pěti sezo-
nách v završené v sezoně 2017/18 
titulem mistrů České republiky se po 
sezoně 2020/21 Luhačovice dalšího 
účinkování v této soutěži vzdaly.  
Soutěž byla převedena do Valašského 
Meziříčí i s 5 hráči širšího kádru. Do 
nového soutěžního ročníku v Jiho-
moravské divizi tak nastoupilo pod 
hlavičkou „áčka“ bývalé družstvo 
B.  Po dlouhých 28 letech jen s lu-
hačovickými odchovanci.  A vedlo si 
nadmíru úspěšně. Hlavně zásluhou 
výborně odehrané podzimní části 
sezony a posílené o Tomáše Molka 
se v konečné tabulce umístilo na 
postupovém 2.místě.  Od soutěžní-
ho ročníku 2022/23 tak budou hrát 
Luhačovice ve 3. lize.  Kádr družstva 
tvořili: Tomáš Molek (nejlepší hráč 
družstva), Vratislav Kunc, Jiří Ko-
nečný (vedoucí družstva), Miroslav 
Hvozdenský, Karel Máčalík, nestár-
noucí Petr Kudláček, nově registro-
vaný Libor Slezák a po devíti letech 

navrátivší Jiří Martinů.  Pro 3. ligu 
by měl družstvo posílit bývalý „in-
terligista“ Filip Lekeš a po zranění se 
vracející dlouholetá opora družstva 
Milan Žáček.
Družstvo žen Družstvo se již 
nepřihlásilo do 2. ligy žen a v se-
zoně 2021/22 hrálo pod hlavičkou 
Luhačovice „B“ v nejnižší krajské 
soutěži vesměs mužských družstev. 
Tuto soutěž s neuvěřitelnou bilan-
cí - bez jediné prohry s 15 výhrami 
a jednou remízou, vyhrálo.  Získalo 
tím právo postupu do Krajského 
přeboru. V soutěži čtyřčlenných 
družstev reprezentovaly Luhačovice 
Monika Hubíková, Andrea Katriňá-
ková,Helena Konečná, Hana Krajíč-
ková,Ludmila Pančochová a Zdeňka 
Svobodová.
Družstvo dorostenců Ve své sku-
pině dorostenecké ligy dosahovalo 
v průběhu sezony pěkných výsledků 
a umístilo se na 3. místě. To mu za-
ručovalo postup do semifinálového 
turnaje nejlepších osmi moravských 
družstev. I zde dorostenci, pod vede-
ním trenéra Petra Kudláčka, uspěli 

a zajistili  si postup do celostátního 
finále osmi nejlepších dorostenec-
kých družstev ČR v Přelouči.  
Ve dvoudenním náročném finálovém 
turnaji obsadili konečné 7. místo.  
Dorostenecký kádr tvořili: Jan La-
huta, Jakub Lahuta, Michal Petráš 
a Martina Lekešová.

Mistrovství kraje 
jednotlivců 2022
MZK se hrálo počátkem roku, 
a i v něm byli naši hráči úspěšní. 

Kategorie dorostenců:
2. místo - Jan Lahuta, 

Kategorie seniorek:
1. místo - Hana Krajíčková,
5. místo - Ludmila Pančochvá 
(obě postup na MČR)

Kategorie seniorů:
1. místo - Jiří Martinů 
(postup na MČR),

Jiří Martinů

Sportovní úspěchy 
ZŠ pokračují
Ve středu 11. 5. 2022 se v Luhačovicích 
konalo krajské finále ZŠ a SŠ v orien-
tačním běhu. 
Na start u kina Elektra se v šesti 
kategoriích postavilo 23 závodníků 
ze ZŠ Luhačovice, kteří společným 
úsilím vybojovali 1. místa mezi ZŠ 
Zlínského kraje v kategoriích mlad-
šího žactva /kat. D5 a H5/ i staršího 
žactva /kat. D7, D9 a H7, H9/ a po 
dvouleté pauze navázali na předchozí 

úspěchy naší školy.  Přeborníky kraje 
se stali Macka Sebastián /4.B/ a Slá-
mová Emílie Inka /4.B/, pro které 
tímto soutěžení skončilo. Závodníci 
2. st. ZŠ však díky prvenství postou-
pili do celorepublikového finále 
v Prostějově. Nejúspěšnějšími byli 
v kat.H9 2. Mudrák Šimon /9.A, v kat.
H7 1. Urbanec Martin /7.A/ a 2. Mud-
rák Matouš /6.D/. Mezi dívkami 
v kat.D9 1. Hubáčková Sabina /8.A/, 
3. Sedláčková Klára /8.D/ a v kat. 
D7 5. Mališková Libuše /7.B/. Snad 
i tam v úterý 7. 6. 2022 dají o sobě 

vědět vynikajícími výsledky. Držme 
jim palce.

Luďka Mejzlíková 
Vedoucí družstev
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Sportovní dopoledne 
SVČ Luhačovice
Na sobotní dopoledne 30. dubna 2022 
uspořádalo Středisko volného času 
Luhačovice ve spolupráci s místními 
cvičitelkami Sportovní den na SC  Ra-
dostova.
Účastnice akce si mohly poslechnout 
přednášku o zdravé výživě a vyzkou-
šet různé sportovní odvětví.

Sportovní maraton nám začal Jumpin-
gem – vytrvalým skákáním na trampo-
línách s madlem (Barbora Kovaříková). 
Dále jsme si vyzkoušely Tabatu s Laď-
kou Svitákovou, ve které se intervalo-
vě střídaly intenzivní cviky s několi-
kavteřinovým odpočinkem.
Následoval TRX kruhový trénink s Ver-
čou Foksovou, která měla připravených 
několik stanovišť, které byly zaměřeny 
na posilování různých částí těla.

Poté nás provedla Maruška Janáčková 
tanečním fitness programem Zumba. 
Cvičební maraton jsme zakončily 
nezbytným strečinkem.
Tímto bych chtěla poděkovat holkám 
cvičitelkám – Laďce Svitákové, Verči 
Foksové a Marušce Janáčkové, bez 
kterých by se tato sportovní akce 
nemohla uskutečnit.

 Barbora Kovaříková
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Kluci a holKy, 
máte zájem o VolejBal?

Přijďte mezi nás.

Volejbalový oddíl SK Pozlovice zve zájemce 
o tento krásný sport.

Vzhledem k fyzické specifičnosti tohoto sportu 
přijímáme děti od 6. třídy ZŠ. Volejbalový oddíl je 

smíšený, kluci a holky trénují společně.

Tréninky se konají každé úterý od 17 do 19 hod. 
v tělocvičně v Pozlovicích (budova Obecního 

úřadu). V jednání je i možnost tréninků 
v tělocvičně ZŠ v Luhačovicích.

Kontakt: p. Baláž, mobil: 603 512 114

Firma maNZa.cZ NaBíZí OdBOrNé SeříZeNí 
VaŠich PLaSTOVých OKeN i eurOOKeN.

Jedná se o seřízení, promazání celého 
obvodového kování včetně gumového 

těsnění na rámech i křídlech oken. možnost 
výměny vychozených a poškozených klik, 

protiprůvanových pojistek atd. V rámci 
seřízení oken možnost drobných oprav žaluzií 

(struny, řetízky). můžeme Vám ale také zaměřit, 
dodat a namontovat žaluzie nové, včetně sítí 

proti hmyzu. Včasnou údržbou předejdete 
pozdějším nákladným opravám.

www.manza.cz
informace na tel.  605 269 403, 604 287 151
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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


