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Vážení spoluobčané, 
již za pár dnů nám začínají letní 

prázdninové měsíce, období volna, 
zábavy, relaxu, cestování a  využívá-
ní volnočasových aktivit. V našem lá-
zeňském městě čile probíhá turistický 
ruch, blíží se vrchol sezony, s nímž je 
spojeno zároveň i větší množství kul-
turních, sportovních a zábavných akcí, 
které probíhají jak v samotném městě, 
tak i v okolí blízké přehrady.  

Původně jsem sepsal řádky k  pro-
blematice parkování, s  kterým boju-
jeme každý den.  Ovšem po absolvo-
vání příjemného večera s  poslechem 
hudby Hradní stráže na Lázeňském 
náměstí usedám zpět k  již rozepsa-
nému textu, jenž rozšiřuji o  drobnou 
zmínku dnešního koncertního vystou-
pení. Je mým přáním vyjádřit spokoje-
nost s hudebním sborem umocněnou 
bravurním vystoupením příslušníků 
Čestné jednotky Hradní stráže v kom-
binaci s přehlídkou motocyklové jed-
notky. Několikanásobně opakují-
cí se potlesk obdržel sbor z  hojného 

počtu přítomných návštěvníků všech 
věkových kategorií. Je připravována 
celá řada dalších festivalů, vystoupe-
ní, sportovních soutěží a turnajů. Pev-
ně věřím, že se podaří každému z nás 
alespoň jednou během letních prázd-
ninových dnů využít těchto nabídek 
a  nasáknout atmosférou lázeňského 
města, byť se to nám, zde trvale byd-
lícím, mnohdy nedaří.

Nyní zpět k původnímu textu. V po-
sledních dnech jsem zaznamenal opa-
kující se debaty ohledně naplnění pří-
slibu výstavby odstavného parkoviště 
pro ulici Družstevní, která je jednak 
jedna z nejvíce obydlených částí naše-
ho města, jednak se jedná i o poměrně 
frekventovanou ulici co do průjezdnos-
ti aut a autobusové přepravy. S blížícím 
se dokončením domova pro seniory 
v dané lokalitě je v přípravách navazují-
cí studie okolí, úprava dopravní situace, 
rozšíření veřejné zeleně a konečně i do-
končení parkovacích míst. Komplika-
ce se dostavila v podobě specifického 

požadavku Povodí Moravy. K  realizaci 
odstavné parkovací plochy pro 200 vo-
zidel za přilehlou řekou je upravován 
návrh tvaru a  rozměru lávky pro pěší 
s  ohledem na požadavky dotčeného 
orgánu. Místní oblast je v evidenci za-
řazena jako záplavová, tudíž kritéria pro 
povolení výstavby lávky jsou nyní přís-
nější a náročnější, než tomu bylo v době 
minulé. Nicméně proběhla několikera 
jednání mezi zástupci města Luhačo-
vice a Povodí Moravy se snahou o na-
lezení tvaru lávky, který by respekto-
val požadované normy, čímž by došlo 
k vyřešení poslední překážky pro uleh-
čení situace obyvatelů dané části měs-
ta. Nejsem pesimista. Tedy domnívám 
se a tím i věřím, že i přes veškerá úskalí 
náročných norem bude výstavba v prů-
běhu letošního roku zahájena.   

Milí luhačovičtí spoluobčané, srdeč-
ně přeji všem příjemné léto a spokojeně 
strávenou dovolenou.

Marian Ležák, radní

Svátek sborového zpěvu | Systém hlášení závad | Janáček a Luhačovice | Jan Zatloukal

www.luhacovice.cz
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Slavnostní otevření  
cyklostezky

Slavnostní otevření nedávno opra-
vené Jurkovičovy aleje, tedy cyklostez-
ky z Luhačovic na přehradu.

Řezbářské sympozium oko-
řenila účast peruánského 
sochaře

Třetí ročník luhačovického sympozia 
Krása v dřevě ukrytá, při kterém přímo 
v lázeňském areálu tvoří umělci svá díla, 
tentokrát obohatil svou účastí také pe-
ruánský sochař Alberto Gedeón Soto.



Zprávy z 5. zasedání Zastupitelstva města Lu-
hačovice 2014–2018 konaného 11. 6. 2015
ZML schválilo:
• Dodatek č. 5 zřizovací listiny příspěv-

kové organizace Technické služby Lu-
hačovice, se sídlem Luhačovice, ulice 
Uherskobrodská č. p. 188; 

• účetní závěrku města Luhačovice 
k rozvahovému dni 31. 12. 2014. Vý-
sledek hospodaření za rok 2014 ve 
výši 16 553 568,15 Kč zjištěný dle 
platných právních předpisů v oblasti 
účetnictví převést do nerozděleného 
zisku minulých účetních období;

• celoroční hospodaření města Luha-
čovice a závěrečný účet města Luha-
čovice za rok 2014, a to bez výhrad;

• uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě 
o dílo s firmou SATES Morava, s. r. o., 
Valašské Meziříčí, týkající se realiza-
ce díla „Rekonstrukce ul. Dr. Veselého 
Luhačovice“; 

• nákup UV lampy na Městskou plo-
várnu Luhačovice a  financování 
z  rozpočtu Sportovního centra Ra-
dostova, příspěvkové organizace, dle 
splátkového kalendáře;

• uzavření Smlouvy o poskytnutí úče-
lové neinvestiční dotace ve výši  
120 000 Kč z  rozpočtu Zlínského 
kraje, číslo smlouvy: D/0460/2015/
KH, na zabezpečení akceschopnosti 

jednotky kategorie JPO II  SDH Luha-
čovice a úhradu minimálně 20 % cel-
kové částky účelové neinvestiční do-
tace na zabezpečení akceschopnosti 
jednotky kategorie JPO II v roce 2015 
z rozpočtu města Luhačovice;

• převod částky 408 745,84 Kč z  re-
zervního fondu do investičního fon-
du Městského domu kultury Elektra 
Luhačovice, příspěvkové organiza-
ce, a  použití investičního fondu or-
ganizace do výše částky 900 000 Kč 
k  provedení oprav kuchyňky a  WC 
v salonku v přízemí (bývalé prostory 
Komerční banky);

• nabýt do vlastnictví koupí část po-
zemku parc. č. 613 o výměře cca 130 m2 k. 
ú. Polichno za cenu 70 Kč/m2 a úhra-
du nákladů spojených s  převodem 
(Jedná se o  pozemek pro vybudo-
vání cyklostezky Polichno – Újezdec 
u Luhačovic);

• prodej části pozemku st. pl. 25/1 o vý-
měře cca 20 m2 a části pozemku parc. 
č. 2500/1 o výměře cca 10 m2 v k. ú. 
Luhačovice do podílového vlastnictví  
L. Š., J. Š. a  F. Š. za cenu 500 Kč/m2 
a  úhradu nákladů spojených s  pře-
vodem (Jedná se o pozemky v ulici 
Branka);

Oslavy jubilea lázeňství  
v Luhačovicích provázela návštěva hraběte i otevření cyklostezky

Slavnostní program u příležitosti 
100. výročí oficiálního vyhlášení Lu-
hačovic za místo léčebné se usku-
tečnil v neděli 14. června. Nechybělo 
při něm slavnostní otevření nedáv-
no opravené Jurkovičovy aleje, tedy 

cyklostezky z  Luhačovic na přehra-
du. Poté co přestřihl místostarosta 
Radomil Kop nedaleko Slunečních 
lázní symbolickou pásku, vydal se 
průvod plný dobově oděných účast-
níků včetně velocipedistů směrem 

k přehradě. Na akci symbolicky zaví-
tal i kočár s hrabětem Serényim, který 
stál u zrodu lázní. Další program byl 
situován na koupaliště Duha, kde byl 
zároveň den otevřených dveří. Ná-
vštěvníkům akce zahrála také kapela 

Jazzubs. Na přípravě akce se společ-
ně podílely Luhačovice i  Pozlovice. 
Ty také představily v rámci programu 
krajovou cukrářskou specialitu Po-
zlovský větrník.

Nikola Synek
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Řezbářské sympozium okořenila účast peruánského sochaře
Třetí ročník luhačovického sym-

pozia Krása v  dřevě ukrytá, při 
kterém přímo v  lázeňském areá-
lu tvoří umělci svá díla, tentokrát 
obohatil svou účastí také peruán-
ský sochař Alberto Gedeón Soto. 
Netvořil ale jako ostatní účastníci 

plastiku ze dřeva a  na téma roč-
ních období. Soto měl ve výbě-
ru tématu volnější ruku a vytvářel 
skulpturu z pískovce. Sochu před-
stavující nahou ženu držící jabl-
ko nazval Přání. Stejně jako řezbá-
ři Martin Bořuta, Martin Cigánek, 

Ondřej Hudec, Petr Krajíček, Zde-
něk Matyáš a Petr Steffan své dílo 
představil na slavnostní vernisáži 
v sobotu 6. června. Během tohoto 
vyvrcholení celého sympozia také 
zahrála kapela Jazzubs a zazpíva-
la manželka peruánského sochaře, 

česká operní pěvkyně Táňa Soto 
Jarošová. Hotová díla budou jako 
v minulých letech umístěna u ko-
lonády či v lázeňském areálu a lze 
je i zakoupit.

Nikola Synek

Svátek sborového zpěvu
V sobotu 20. června oslavil již třetím 

ročníkem Svátku sborového zpěvu 55. 
výročí založení Smíšený pěvecký sbor 
Leoše Janáčka z Luhačovic.



Zprávy z 10. schůze Rady města Luha-
čovice konané 20. 5. 2015
RML schválila:
•	 přerušení splácení kupní ceny 

ve výši 3000 Kč měsíčně na 
úhradu bytové jednotky č. 
636/8 v domě č. p. 636 ul. Příční 
v Luhačovicích do 31. 12. 2015;

•	 vypsání výběrového řízení na 
veřejnou zakázku „Energetická 
optimalizace systému veřejné-
ho osvětlení města Luhačovice“ 
a  zaslání výzvy na podání na-
bídky firmám: ELMO, a. s., Přílu-
ky 386, 760 01 Zlín, ELUX, spol. 
s  r.o., Pod zámkem 650/10,  
690 02 Břeclav, Josef Kutěj, Slu-
šovská 438, 763 12 Vizovice, RE-
PREL, s. r. o., Brněnská 3975,  
695 01 Hodonín, PETAS Pet-
řík, s. r. o., Havlíčkovo nábřeží 
5357/D, 760 01 Zlín;

•	 výpověď Smlouvy o  proná-
jmu a  užívání části pozemku  
z  26. 5. 1983, předmětem kte-
ré bylo bezúplatné užívání čás-
ti pozemků parc. č. 312/12, 
312/16 a  312/1 k. ú. Luhačovi-
ce (Jedná se o pozemky v loka-
litě Branka.);

•	 zveřejnění záměru města pro-
dat id. 6107/56502 pozemků  
k. ú. Luhačovice: parc. č. 774/10 
(245 m2), parc. č. 774/11 (26 m2), 
parc. č. 819/1 (4547 m2), parc. 
č. 819/83 (4606 m2), parc. č. 
819/84 (492 m2), parc. č. 819/94 
(67 m2), parc. č. 819/98 (15 m2), 
parc. č. 819/99 (24 m2), parc. č. 
819/104 (9 m2) (Jedná se o  po-
zemky v lokalitě Kamenná.);

•	 Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o  dílo s  firmou SATES MORA-
VA, spol. sr. o, na stavební dílo 
„Rekonstrukce ul. Dr. Veselého 

Luhačovice – zpevněná plo-
cha mezi objektem České poš-
ty a České spořitelny“;

•	 změnu Organizačního řádu 
MěÚ Luhačovice s účinností od 
1. 9. 2015;

•	 účast starostky města Ing. Bc. 
Marie Semelové na valné hro-
madě sdružení Euroregion Bílé 
– Biele Karpaty, která se konala 
28. 5. 2015 v Trenčíně.

RML rozhodla:
•	 uplatnit bankovní záruku na 

vady projektové dokumentace 
vůči firmě UPOSS, spol. s  r. o., 
ve výši 54 477 Kč;

•	 o  výběru nejvhodnější nabídky 
na veřejnou zakázku „Knihov-
na – oprava sociálního zaříze-
ní“ takto: č. 1 FAKT, spol. s  r.o., 
Pozlovice 67, 763 26 Luhačo-
vice, IČ 47910011, nabídko-
vá cena bez DPH 205 965 Kč,  
č. 2  Renostav, spol. sr. o, Nábře-
ží 971, 763 26 Luhačovice, IČ 
40942261, nabídková cena bez 
DPH 219 114 Kč a  pověřila sta-
rostku města Ing. Bc. Marii Se-
melovou podpisem smlouvy 
o  dílo s  vybraným uchazečem 
FAKT, spol. s  r. o., Pozlovice 67, 
763 26 Luhačovice, v  souladu 
s nabídkou uchazeče.

RML souhlasila:
•	 s  umístěním praporků s  logem 

České lékařské společnosti 
a  jménem farmaceutické firmy 
na sloupy veřejného osvětle-
ní kolem kruhového objezdu 
a  MěDK Elektra v  době konání 
16. konference biologické psy-
chiatrie 3. 6. – 6. 6. 2015.

místní komunikace v ulici Školní.);
• uzavření Smlouvy o  právu provést 

změnu stavby na pozemcích ve 
vlastnictví města parc. č. 2427/10 
a  parc. č. 2427/11 k. ú. Luhačovice 
v rámci stavby „Silnice II/492: Luha-
čovice“ s Ředitelstvím silnic Zlínské-
ho kraje, příspěvkovou organizací;

• uzavření Smlouvy o  právu pro-
vést změnu stavby – výstavba no-
vého chodníku na pozemku parc. 
č. 2427/2 k. ú. Luhačovice ve vlast-
nictví Zlínského kraje, zastoupené-
ho Ředitelstvím silnic Zlínského kra-
je, příspěvkovou organizací, v rámci 
stavby „Silnice II/492: Luhačovice“ 
s městem Luhačovice.

RML jmenovala: 
• komisi pro otevírání obálek s na-

bídkami na veřejnou zakázku 
„Doplnění separace a svozu bio-
odpadů – Luhačovice“ ve složení: 
členové: Radomil Kop, Bc. Zde-
něk Červenka, Ing. Josef Pučalík, 
náhradník: Mgr. Jaromír Kovařík; 

• komisi pro posouzení a  hodno-
cení nabídek na veřejnou zakáz-
ku „Doplnění separace a  svozu 
bioodpadů – Luhačovice“ ve slo-
žení: členové: Radomil Kop, Bc. 
Zdeněk Červenka, Ing. Josef Pu-
čalík, náhradník: Mgr. Jaromír Ko-
vařík. 

• zřízení věcného břemene na 
části pozemku parc. č. 786/38  
k. ú. Luhačovice v majetku města pro 
umístění zařízení distribuční soustavy 
realizované pod názvem „Luhačovice, 
Školní, kab. NN“, spočívající v umístění 
nového zemního kabelového vede-
ní NN a 3× přípojkové skříně ve pro-
spěch firmy E-ON Česká republika, s. r. 
o., za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm 
+ příslušné DPH (Jedná se o pozemek 
v ulici Školní.);

• zřízení věcného břemene na čás-
ti pozemku parc. č. 644/10 k. ú. 
Luhačovice v  majetku města pro 
umístění podzemního komunikač-
ního vedení veřejné komunikač-
ní sítě realizované pod označením  
„71010-007481 VPI Luhačovi-
ce, Jurkovičova alej“ ve prospěch 
firmy O2 Czech Republic, a. s.,  
140 22 Praha 4 - Michle, Za Brum-
lovkou 266/2, za jednorázovou 
úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH 
(Jedná se o pozemek v Jurkovičově 
aleji u Slunečních lázní.);

• likvidaci majetku města dle předlo-
žených návrhů likvidační a škodní ko-
mise a  uložilo vedoucím organizací 
provést likvidaci vyřazeného majet-
ku, vedoucímu odboru správy majet-
ku provést likvidaci osobního vozidla 
Škoda Octavia, inv. č. 5431607, prode-
jem minimálně za cenu dle znalecké-
hao posudku;  

• prodej části pozemku parc. č. 
414/9 o  výměře cca 340 m2  
k. ú. Kladná Žilín za cenu 30 Kč/m2 
a úhradu nákladů spojených s převo-
dem (Jedná se o pozemek u domu č. 
p. 43 v místní části Kladná Žilín.);

• zřízení věcného břemene na pozem-
cích parc. č. 689/3 a 2443/8 k. ú. Lu-
hačovice v majetku města pro umís-
tění zařízení distribuční soustavy 
realizované pod názvem „Luhačovi-
ce, Dr. Veselého, přel. NN“, spočívající 
v umístění nového zemního kabelo-
vého vedení NN a kabelové skříně NN 
ve prospěch firmy E-ON Česká repub-
lika, s. r. o., za jednorázovou úplatu  
125 Kč/bm + příslušné DPH (Jedná se 
o pozemky v ul. Dr. Veselého.);

• bezúplatné zřízení věcného bře-
mene práva přístupu a  příjez-
du ve prospěch města Luhačovi-
ce přes pozemky parc. č. 2307/1, 
2307/2, 2307/3, 2307/4, 2307/5, 
2307/6, 2307/7, 2307/8, 2307/9 
a 2307/10 k. ú. Řetechov;

• uzavření darovací smlouvy na zastáv-
kové elektronické informační panely 
a projektovou dokumentaci pořízené 
v rámci projektu „Komplexní odbavo-
vací, řídicí a informační systém veřej-
né dopravy ve Zlínském kraji“ (KORIS) 
mezi Zlínským krajem a městem Lu-
hačovice;

• poskytnutí částky 36 000 Kč jako 
finanční podíl města v rámci Pro-
gramu regenerace MPZ v  roce 
2015 na akci „Obnova oken 
a  okenních rámů objektu Spole-
čenský dům, č. p. 127“;

• poskytnutí částky 5500 Kč jako fi-
nanční podíl města v  rámci Progra-
mu regenerace MPZ v roce 2015 na 
akci „Nátěr oken, obnova okapníčků, 
výměna okapových žlabů věžičky 
nad hlavním vstupem na vile Lékár-
na, č. p. 178“;

• Stanovy svazku obcí Mikroregion Lu-
hačovské Zálesí;

• uzavření Smlouvy o  bezúplatném 
převodu cisternové automobilové 
stříkačky CAS 25 ŠKODA 706 RTHP z 
SDH Řetechov na město Luhačovice;

• uzavření Smlouvy o bezúplatném 
převodu majetku č. 3022/15 z Hasič-
ského záchranného sboru Zlínského 
kraje na město Luhačovice. Předmě-
tem převodu je laminátový člun včet-
ně závěsného lodního motoru a pří-
věsu pro přepravu lodi.

ZML neschválilo:
• prodej části pozemku parc. č. 1055/1 

o výměře cca 20 m2 k. ú. Kladná Žilín 
(Jedná se o pozemek u domu č. p. 53 
v místní části Kladná Žilín.).

ZML uložilo:
• místostarostovi města Luhačovice, 

aby neprodleně vstoupil v jednání se 
Zlínským krajem ve věci převodu ne-
movitých věcí včetně veškerých sou-
částí a příslušenství z vlastnictví Zlín-
ského kraje na město Luhačovice. 
(Jedná se o budovu a pozemky do-
mova pro seniory ul. Leoše Janáčka 
380.) 

ZML pověřilo:
• Radu města Luhačovice ustavením 

pracovní komise, která se bude za-
bývat vadami díla „Rekonstrukce ul. 
Dr. Veselého Luhačovice“ a přípravou 
podkladů pro další jednání rady a za-
stupitelstva města.

Zprávy z 11. schůze Rady města Luhačovice 
konané 3. 6. 2015
RML schválila:
• vypsání výběrového řízení na veřej-

nou zakázku malého rozsahu „Dopl-
nění separace a  svozu bioodpadů – 
Luhačovice“ a zaslání výzvy na podání 
nabídky firmám: ELKOPLAST CZ, s. r. o., 
Zlín, EVERGREEN PROJEKT, s. r. o., Olo-
mouc, ZÁLESÍ, a. s., Luhačovice;

• dotaci Domovu pro seniory Louč-
ka, příspěvkové organizaci, ve výši 
3000 Kč v  roce 2015 a  uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnu-
tí této dotace;

• veřejnoprávní smlouvu s  Muze-
em jihovýchodní Moravy ve Zlí-
ně o  poskytnutí dotace ve výši  
10 000 Kč na akci „Lázně bez hranic“; 

• zveřejnění záměru města nabýt 
do vlastnictví koupí pozemek 
parc. č. 786/40 o  výměře 381 m2 
k. ú. Luhačovice (Jedná se o  po-
zemek, na kterém je umístěna 
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Systém hlášení závad se Luhačovicím 
osvědčil, bude pokračovat

Podporovat další fungování 
systému hlášení závad přes web 
města hodlá luhačovická radni-
ce. „Za zhruba dva měsíce fun-
gování se tato možnost osvědči-
la a  občané díky systému mohli 
snadno a rychle informovat měs-
to o závadách, které je trápí. Oce-
ňuji, že se k  tomu lidé postavili 
jako k  nástroji, který jim může 
pomoci, a  nezasílají nesmyslná 
hlášení,“ poznamenal v  posled-
ním květnovém týdnu tajemník 
městského úřadu František Hu-
báček. 

Díky systému mohou lidé od 
1. dubna přes web luhačovické 
radnice www.mesto.luhacovice.
cz zadat upozornění na problém 
technického charakteru, který by 
mělo město vyřešit. Vpravo na-
hoře pod obrázkem centra města 
stačí kliknout na tlačítko „hlášení 
závad“. Po kliknutí na odkaz „na-
hlášení problému“ dole na nově 
otevřené stránce se pak už objeví 
mapa, kde lze vidět dosud zada-
né závady. A také to, kde se kon-
krétní problém přesně vysky-
tl a  v  jaké fázi řešení se nachází 
a kdo se o záležitost stará. 

„Za ty necelé dva měsíce se ob-
jevilo zhruba patnáct problémů, 
přičemž vyřazeno bylo ze systému 
minimum. Šlo například o upozor-
nění na uhynulé zvíře u silnice. To 
městská policie hned při zjiště-
ní zadání odstranila, a  tak se na 
mapě hlášení závad tento případ 
ani neobjevil,“ nastínil Hubáček.

A  jaké problémy byly tedy do-
sud nahlášeny? Třeba žádost 
o ořezání větví stromů, které ros-
tou až u  země, upozornění na 
špatný stav malého sportoviště 
u  městské zástavby nebo dětské-
ho hřiště poblíž kostela. Nahlá-
šena byla i  nefunkční lampa ve-
řejného osvětlení v  Masarykově 
ulici. Třeba toto hlášení už má na 
mapě zelenou značku jako vyřeše-
ný problém. Kromě toho jsou hlá-
šení označena také modře či oran-
žově, tedy jako přijatá či v řešení.

Některé problémy se týka-
jí také dopravy. Například pro-
blém propadlého poklopu ka-
nalizace v ulici Hrazanské, který 
mohl skýtat nebezpečí kupří-
kladu pro projíždějící cyklisty, 
už má také zelenou značku, jako 
vyřešená záležitost. Další upo-
zornění – na zvlněnou vozovku 
u příjezdu do Luhačovic směrem 
od Řetechova – je stále v  řeše-
ní. Bezpečnost se v daném úseku 
komunikace už ale díky nahlá-
šení problému zvýšila. „Zvlněná 
část silnice se má brzy opravit. 
Do té doby tam alespoň upozor-
ňují nově instalované mobilní 
dopravní značky na nerovnost 
a  nutnost snížit rychlost. V  da-
ném úseku se jinak běžně může 
jezdit i  90 km v  hodině. Při ob-
jíždění problémové části vozov-
ky protisměrem nebo při najetí 
na zvlnění by v  tomto nepře-
hledném úseku mohlo ve vyso-
ké rychlosti snadno dojít k  ne-
hodě,“ nastínil Hubáček. 

Většina nahlášených problé-
mů se předává k  vyřešení Tech-
nickým službám Luhačovice. 
„Přestože se průběžně na všech-
ny lokality města dohlíží, nemu-
sí být nějaký problém na prv-
ní pohled patrný a  právě v  tom 
mohou pomoci občané, kteří se 
v  lokalitě pravidelně pohybují. 
Stačí díky systému hlášení závad 
na problém jednoduše a  rychle 
upozornit,“ dodal Hubáček. Sys-
tém byl pro město na dva zku-
šební měsíce zdarma. „Městská 
rada po úvodních týdnech fun-
gování usoudila, že je pro Luha-
čovice a  jejich občany přínosný 
a  bude se v  jeho provozu nadá-
le pokračovat. Firmě, která hlá-
šení závad technicky zajišťuje, 
se tak bude hradit za tuto služ-
bu pět set korun měsíčně. Vzhle-
dem k  dobrým zkušenostem po 
pilotním provozu se tato částka 
jeví jako přijatelná,“ uzavřel ta-
jemník. 

Nikola Synek

Oprava čističky
Opravu čističky odpadních vod 

(ČOV) v  Luhačovicích za přibližně 
10 milionů korun plánuje na leto-
šek majitel této infrastruktury, spo-
lečnost Vodovody a kanalizace Zlín. 

Realizátor oprav, který bude vy-
brán na základě výběrového řízení, 
by měl rekonstrukce zařízení v are-
álu luhačovické čističky dokončit 
ještě letos. O co při opravách vlast-
ně půjde, přiblížil Miroslav Marčík, 
technický ředitel společnosti Mo-
ravská vodárenská, se týká kalo-
vého hospodářství, konkrétně jde 
o  opravy 2. uskladňovací nádrže 
kalu (UN),“ nastínil. Je nutné opra-
vit betonový povrch, přitom nádrž 
na kal má objem 2×1750 m3. Půjde 
ale i o další věci. „Mezi ty patří trubní 
rozvody, provzdušňování, dmýcha-
dlo, aerobní stabilizace kalu a stro-
jovna UN,“ doplnil Marčík.

Rekonstrukce se připravuje kvůli 
špatnému stavu. „Betony jsou v ha-
varijním stavu stejně jako potrubí, 
což je poznat i  podle toho, jak je 
jejich ocel zčernalá,“ doplnil Mar-
čík. Že se musí opravovat, prý není 
divu. „Tyto objekty jsou původní 
a neopravovaly se od výstavby za-
řízení v roce 1974,“ vysvětlil ředitel. 
Do konce roku by podle něj měly 
být práce hotovy. A  co přinesou? 

„Zlepšení fyzického stavu ČOV, sní-
žení spotřeby elektrické energie, 
dosažení lepších výsledků čištění,“ 
podotkl Marčík.

Jak dodal, rekonstrukce by měla 
proběhnout za provozu, protože 
vždy jedna jímka na kaly se bude 
opravovat, druhá nádrž bude k dis-
pozici. Neměla by se ani nijak do-
tknout cen za čištění odpadní vody.

Čistička v  Luhačovicích se již čás-
tečně rekonstruovala v  letech 2011–
2012 (viz fotografie). „Tehdy šlo o  tě-
žení štěrku, strojní česle, lapák písku 
a  usazovací nádrž. Doplnilo se také 
biologické čištění pomocí chemické-
ho srážení fosforu a oprava se týkala 
také linky strojního odvodnění kalů,“ 
popsal Marčík. Letos se uskuteční dru-
há etapa rekonstrukce a po ní by měla 
následovat třetí. „Tou se rekonstrukce 
dokončí, nejspíše v letech 2017–2018. 
Půjde o dokončení vodní linky biolo-
gického stupně na systém RDN (re-
generace-denitrifikace-nitrifikace), 
odstranění dalších forem dusíkatých 
sloučenin NO3 a NO2 a fosforu,“ pozna-
menal ředitel.

Ročně se v  luhačovickém zaříze-
ní vyčistí cca 1 400 000 m3 vody, což 
znamená obvykle mezi 3600–3800 
m3 za den.

Nikola Synek

Aktuální informace o průběhu rekon-
strukce ulice Dr. Veselého – k 30. 6. 2015

Jak už jsme vás informovali v pře-
dešlém článku a jak je patrné z prů-
běhu stavebních prací na rekon-
strukci ul. Dr. Veselého, proběhlo 
se zhotovitelem díla jednání týka-
jící se posunu termínu dokončení, 
a  to z  důvodu víceprací souvisejí-
cích především se sanací podloží 
komunikace a zabezpečením opěr-
ných zdí.

Výsledkem řady jednání je uza-
vřený dodatek ke smlouvě o  dílo, 
schválený v  zastupitelstvu města 
dne 11. 6. 2015. Jeho předmětem je 
kromě víceprací vzniklých během 
realizace také samotný posun ter-
mínu dokončení a předání díla.

Dle upraveného harmonogramu 
prací je termín dokončení staveb-
ních prací do 31. 7. 2015 a protokolár-
ní předání a převzetí díla včetně do-
kladové dokumentace do 17. 8. 2015.

Do 30. 6. 2015 by měla být polože-
na dlažba u  domů tak, aby mohly 
být umístěny zahrádky. Vzhledem 
k tomu, že došlo ke změně projek-
tové dokumentace a  u  vstupů do 
budov bude místo česaného beto-
nu tmavá žula, tak se čeká na dodáv-
ku této tmavé žuly.

Do 10. 7. 2015 bude vydlážděn 

vstup do ul. P. Blaho a část u scho-
dů upravena pro průchod chodců.

V posledním týdnu měsíce červ-
na po dokončení položení odvod-
ňovacích žlabů a  krycí betonové 
desky na opěrné zdi budou prová-
děny sadové úpravy na ozelenění 
svahu. 

Na závěr v  rámci komunikací se 
bude dělat česaný beton na ploše 
před poštou, protože tímto místem 
je stavba zásobována a po její úpra-
vě nebude tímto místem možný prů-
jezd. Úprava plochy před poštou 
bude zároveň znamenat na nezbyt-
ně nutnou dobu i určitá omezení pro 
chodce.

Nové termíny nemohly být dří-
ve sděleny, protože nebyl schvá-
len zastupitelstvem města doda-
tek smlouvy.

O  aktuálním vývoji budete in-
formování na webových stránkách 
města. 

Omlouváme se místním obyvate-
lům, návštěvníkům i provozovatelům 
služeb v ulici Dr. Veselého za probíha-
jící komplikace spojené se stavbou.

Ing. Jiří Šůstek, vedou-
cí odboru správy majetku

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, v  rámci Regionálního operačního programu Střední Morava 
(podoblast podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu).
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ŠKOLY

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU V MŠ
Školní rok utekl jako voda, 

prázdniny se blíží a  my se bu-
deme loučit s  předškoláky, kteří 
v  září nastoupí povinnou školní 
docházku. Květen a červen je tra-
dičně v  mateřské škole naplněn 
spoustou akcí pro děti.

Ve druhé polovině května po-
zvaly učitelky s  dětmi rodiče na 
setkání ke Dni matek. Děti před-
vedly, co se během roku naučily, 
zazpívaly, zatančily, zahrály diva-
dlo a popřály maminkám s malým 
dárečkem k svátku. Tato akce byla 
u  mladších dětí spojena s  ochut-
návkou pomazánek, pečiva a pití, 
které pro děti v  mateřské ško-
le připravují paní kuchařky. Ma-
minky si odnesly recepty, které 
jim vypracovala vedoucí jídelny. 
Skupina starších dětí z IV. a V. tří-
dy předvedla ke Dni matek krátké 
pásmo básní, písní a tanečků ba-
bičkám na Strahově a  v  domově 
důchodců. Předaly jim papírové 
tulipány a  popřály hodně zdraví 
do dalších let.

V  rámci spolupráce se základní 
školou se všechny děti zúčastnily 
divadla Pohádka o  obrech, které 
jim zahráli školáci z osmého roční-
ku. Nejstarší děti navštívily základ-
ní školu ještě jednou při akci „hra-
jeme si na školáky“, kdy si s vlastní 
aktovkou poseděly ve školní lavici, 
povídaly si s paní učitelkou z I. tří-
dy a ukázaly, jak jsou na školu při-
praveny. Koncem června přišli dě-
tem do školky číst pohádku před 
spaním žáci z 1. třídy, aby se poch-
lubili, co se za rok naučili.

Zaměstnanci DDM připravili 
tradičně pro předškoláky soutě-
živé, hravé dopoledne v  zámec-
ké zahradě.

V  rámci spolupráce se ZUŠ na-
vštívili předškoláci výchovný 
koncert, zhlédli ukázky taneční-
ho oboru, seznámili se s prostře-
dím pro výtvarný obor. Formou 
letáčků byli rodiče dětí seznáme-
ni s  nabídkou ZUŠ na příští škol-
ní rok.

V  květnu proběhlo tradiční, 
společné fotografování dětí a fo-
cení předškoláků na tablo, které 

bylo letos umístěno v  lékárně, 
kde si ho mohla prohlédnout ši-
roká veřejnost.

Na závěr předplavecké výuky 
se deset dětí zúčastnilo soutěže 
„Luhačovický plaváček“, kde vel-
mi úspěšně reprezentovaly naši 
mateřskou školu. V  soutěži druž-
stev se umístily na prvním a  tře-
tím místě, v  soutěži jednotlivců 
získal jeden chlapec druhé místo.

Den dětí jsme oslavili vystou-
pením profesionálního kouzelní-
ka a soutěžením na školní zahra-
dě.

V rámci učebního celku Lázeň-
ství navštívily starší děti před-
stavení O  princezně Čárypíše 
v  Lázeňském divadle. Den poté 
absolvovaly děti exkurzi v  plnír-
ně Vincentky.

Pátek 12. 6. byl pro předškolá-
ky výjimečným dnem, na který 
se dlouho těšili. Sešli se navečer 
v  MŠ a  po absolvování vycházky 
se soutěžní a  vědomostní náplní 
byli na zahradě školy pohádko-
vými bytostmi slavnostně paso-
váni na školáky, dostali medaile 
a  pamětní listy. Poté následova-
lo opékání špekáčků a  zpívání 
u táboráku. Tuto noc strávily děti 
s kamarády a svými učitelkami ve 
školce, kde usínaly pozdě večer 
plné dojmů.

Novinkou naší MŠ byla letos 
možnost odborného screenin-
gového vyšetření zraku přihláše-
ných dětí. Na základě odborného 
posudku byla rodičům některých 
dětí doporučena návštěva odbor-
ného lékaře.

Na závěr školního roku se 
všechny děti zapojily do projek-
tu „Pes aneb máme se ho bát?“ 
Paní učitelka z MŠ se svým canis-
terapeutickým psem děti sezná-
mila se zásadami při styku s cizím 
psem, který je doprovázen ma-
jitelem nebo se volně pohybuje 
v okolí.

Zaměstnanci MŠ přejí všem dě-
tem i  jejich rodičům příjemnou 
dovolenou.

Helena Konečná

ZŠ Luhačovice zvítězila ve Zlínské CO2 lize
Tato soutěž se týkala ochrany kli-

matu a  připravenosti společnosti 
na změny, které můžeme kvůli glo-
bálnímu oteplování v  nastávajícím 
obdobím očekávat v  České repub-
lice. Soutěž zahrnovala čtyři téma-
ta – vodu, energii, jídlo a  dopravu. 
Řada aktivit se týkala i provozu ško-
ly a  předávání informací spolužá-
kům, některé aktivity byly směrová-
ny i k veřejnosti. Další úkoly zjišťovali 
a realizovali ve svých domácnostech 
anebo v obcích.

Soutěžní témata byla poměrně 
velmi složitá a především hodně ča-
sově náročná. Děti i pedagogové jim 
museli věnovat hodně svého volné-
ho času, a to bez oddychu od listopa-
du až do května.

Družstvo tvořily žákyně 9. A  třídy 
K. Kučerová, N. Macečková a 6. A třídy 
A. Vodičková, G. Stratilová, J. Skovaj-
sa a D. Holub. Slavnostní vyhodnoce-
ní proběhlo v Uh. Brodě.

Roman Lebloch

Třetí ročník celostátního finále Hledáme 
nejlepšího Mladého chemika ČR

11. června 2015 pořádala Fakul-
ta chemicko-technologická Uni-
verzity Pardubice už potřetí vr-
cholné utkání mladých chemiků. 
Žákovského mistrovství se zúčast-
nilo celkem 38 finalistů z  celé re-
publiky.

Soutěž se skládala ze dvou čás-
tí. Znalosti teorie prověřil písemný 
test, dovednosti praktické násled-
ně provedení laboratorních úloh.

Celkovým vítězem se stal Vít 
Procházka ze ZŠ Křídlovická Brno. 
Naše Jana Herinková obsadila 
skvělé čtvrté místo. Pouhý jeden 
bod ji dělil od místa třetího. Cenu 

Janě předal generální ředitel spo-
lečnosti Synthesia Pardubice Ing. 
Josef Liška.

Ale mladí chemici jen nesou-
těžili. Fakulta jim připravila vel-
mi zajímavý program. Žákům, je-
jich učitelům a rodičům předvedla 
řadu efektních chemických poku-
sů, pozvala je na chemický work-
shop a  exkurzi. Nejvíce však zau-
jala „bubble show“.

Děkujeme Janě Herinkové za 
vynikající reprezentaci naší školy 
a přejeme jí hodně dalších úspěchů.

Základní škola Luhačovice

Poradna pro seniory 
Poradna pro seniory – Infor-

mační centrum Svazu důchodců 
Zlín, Lorencova 3791, Zlín (budo-
va bývalých Pozemních staveb), 
čtvrtek 9.00 až 12.00 hod. (mož-
no sjednat telefonicky jiný termín).

Nabízí: bezplatné poradenství se-
niorům v  řešení sociálních, finanč-
ních, majetkových a  právních pro-
blémů (např. řešení sporu ve věci 
vlastnictví pozemku, při převodu 

vlastnictví majetku, projednání za-
mítnuté žádosti o  umístění do do-
mova důchodců, při rozhodování, 
zda je vhodné vzít si půjčku aj.)

Kontakt: Svaz důchodců ČR, 
krajská rada Zlínského kra-
je, předseda Rudolf Dočkálek,  
e-mail: sdcr.zlinskykraj@seznam.cz, 
tel. 577 011 528, 603 150 908, www.
sdcr.cz 

Odpady
Naše město recyklací elektrospo-

třebičů výrazně ulevilo životnímu 
prostředí 

V loňském roce odevzdali občané 
města k recyklaci 423 televizorů, 131 
monitorů a 3119 kg drobného elektra. 

Snaha obyvatel města recyklovat 
staré a nepoužívané elektrospotřebi-
če se již několik let vyplácí. 

Naše město obdrželo certifikát 
vypovídající nejen o  přínosech tří-
dění televizí a  počítačových moni-
torů, ale také o velkém významu sbě-
ru drobných elektrospotřebičů. Díky 
environmentálnímu vyúčtování spo-
lečnosti ASEKOL můžeme nyní přes-
ně vyčíslit, o  kolik elektrické ener-
gie, ropy, uhlí, primárních surovin či 
vody jsme díky recyklaci vysloužilé-
ho elektra ušetřili ekosystém Země. 
Víme také, o jaké množství jsme sní-
žili produkci skleníkových plynů CO2 
nebo nebezpečného odpadu. 

Informace vycházejí ze studií 

neziskové společnosti ASEKOL, kte-
rá s  městem dlouhodobě spolupra-
cuje na recyklaci vytříděných elektro-
zařízení. 

Z  certifikátu environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL vy-
plývá, že občané města v  loňském 
roce vytřídili 423 televizorů, 131 mo-
nitorů a 3119,37 kg drobných spotře-
bičů. Tím jsme uspořili 160,71 MWh 
elektrické energie, 6995,76 litrů ropy, 
723,88 m3 vody a 6,90 tun primárních 
surovin. 

Navíc jsme snížili emise skleníko-
vých plynů o 36,74 tun CO2 ekv. 

Výsledek studie jednoznačně uká-
zal, že zpětný odběr elektrozařízení, 
i  těch nejmenších, má nezanedba-
telný pozitivní dopad na životní pro-
středí. Všichni ti, kteří tříděním takto 
zásadně přispívají k ochraně životní-
ho prostředí, si zaslouží obrovský dík. 

Petr Záhorovský

Čtenářská soutěž
V  Luhačovických novinách uve-

řejňujeme fotografie zajímavých, 
zapomenutých míst v našem měs-
tě a  vy, naši čtenáři, můžete sou-
těžit. Ze zaslaných správných 
odpovědí vždy v  každém čísle vy-
losujeme jednoho, který získá zají-
mavou cenu.

Odpovědi se jménem a  kontak-
tem pro vyzvednutí ceny může-
te zasílat vždy do dvou týdnů od 
vydání příslušného čísla novin na  
e-mail: luhainfo1@mdkelektra.lu-
hacovice.cz, odevzdat napsané  
v  MTIC Luhainfo, Masarykova 950, 
případně zaslat poštou na adresu 
MTIC Luhainfo, Masarykova 950, 
763 26 Luhačovice.

Správná odpověď z minulého 

čísla, kterou zaslali  4 čtenáři 
(všichni správně), je Vyšehrad. Pu-
blikaci Luhačovický uličník získá-
vá Jakub Hájek. 

Blahopřejeme. 
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SpOLEčNOST

NaRoZeNí
Sofie Soukeníková
František Kozubík
Tereza Horáčková 
ella Lišková
Rodičům srdečně blahopřejeme.

SŇaTKY
Martin Hubáček a Zuzana Fréharová
Blahopřejeme.

VýRoČí NaRoZeNí
anděla Konečná  91 let
antonín Semela  89 let
Vlasta Knollová  88 let
anděla Urbánková   86 let
anna Zámečníková  86 let
Marie Macháčková  85 let
anežka Zichová  85 let
Františka Kašparová  85 let
alenka Valová   80 let
Přijměte naši srdečnou gratulaci. 

ÚMRTí
Krista Jelínková  75 let
Miloš Mališka  60 let
anna Mališková  93 let
Marie Lišková  67 let
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, sdělte to prosím do 
redakce LN (tel.: 577 133 980) nebo na matriku MěÚ Luhačovice.

V pátek 22. května podlehl těžké nemoci ve věku nedožitých 
61 let náš spolupracovník a dlouholetý kameraman Luhačo-
vického televizního vysílání pan MILOŠ MALIŠKA.
Vzpomeňte prosím s námi na obětavého, pracovitého člově-
ka, který musel odejít a své další plány už nestihl uskutečnit.

OznáMení

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování za projevy soustrasti nad úmrtím své 
manželky 
paní MaRIe LIŠKoVÉ.
Děkuje manžel s rodinou. 

Dne 11. 7. 2015 uplynuly již tři roky, kdy nás navždy 
opustil 
pan VÁCLaV ŠeDIVKa. 
S láskou a vděčností vzpomínají manželka Bohumi-
la a syn Václav s rodinou.

Dne 19. července uplynou 3 roky od chvíle, kdy nás 
navždy opustil náš tatínek, dědeček, pradědeček 
a manžel 
pan MILoSLaV ČoUDeK. 
Se smutkem v srdci vzpomíná manželka Blanka, syn 
Petr a dcery Blanka a Miloslava s rodinami.

Dne 22. července to bude 5 let, co nás navždy opus-
til manžel, tatínek, dědeček 
pan JoSeF JaKŮBeK. 
S vděčností a láskou vzpomínají manželka a synové 
s rodinami.

Dne 29. 6. 2015 by se dožila 90 let 
paní ZDeŇKa BLaHoŠoVÁ z Řetechova.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dcera Karla s rodinou a syn Josef.

Dne 18. 6. 2015 uplynuly 2 roky od úmrtí 
paní RoSWITHY ŠIŠKoVÉ. 
Vzpomíná manžel, syn Petr s  rodinou, syn Martin, 
maminka, sestra a ostatní příbuzní a známí.

Dne 17. 7. uplyne již 10 let, kdy nás opustila naše mi-
lovaná babička, prababička, maminka, 
paní JIŘINa HaVRÁNKoVÁ.
Děkujeme všem, co vzpomenou s námi.

Dne 3. 7. 2015 uplynulo již 11 let, kdy nás navždy 
opustil 
pan aLoIS CHMeLa. 
Za vzpomínku všem, kdo ho znali, děkuje rodina.

Dne 6. 7. 2015 uplyne rok, kdy nás navždy opustila 
paní MaRIe SLoVÁKoVÁ. 
S láskou vzpomínají manžel, syn Kája s rodinou, syn 
Libor, maminka Marie a bratr Jindřich s rodinou. Dě-
kujeme všem, co vzpomenou s námi.

Dne 28. 7. uplyne 1 rok, kdy nás navždy opustila 
paní MaRIe KoNeČNÁ. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 28. 7. uplynou 4 roky, co nás navždy opustila 
naše milovaná manželka, maminka – babička 
paní aNeŽKa PaŘíZKoVÁ. 
S láskou stále vzpomíná manžel Ladislav, dcera Jitka 
a syn Ladislav s rodinami. Děkujeme všem za vzpo-
mínku.

Dne 21. 7. 2015 uplyne 10 let, kdy nás navždy opus-
tila naše maminka, babička 
paní LUDMILa KoNeČNÁ. 
S  láskou vzpomíná rodina Konečná. Děkujeme 
všem za tichou vzpomínku.

Dne 20. 7. 2015 uplyne 1 rok od chvíle, kdy nás ve 
věku 18 let navždy opustil náš milovaný syn, bratr 
a vnuk ZDeNĚK JÁL.
Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho 
památku.
Rodina.

Vzpomínky
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rOzHOVOr

Anna Kneblová
Před více než rokem se jí podaři-
lo dovést vodu luhačovického pra-
mene VIoLa potrubím až do PRa-
HY. Ne ovšem do hlavního města 
republiky, ale do Lázeňského léčeb-
ného domu PRaHa. Řeč je o  anně 
Kneblové, která od roku 1998 tomu-
to zařízení šéfuje a později se stala 
i vlastníkem. 

Jak to teď vypadá s VIoLoU?
U  VIOLY už vznikl i  venkovní altánek 
a  je přímo v  místě pramene přístup-
ná. Nemusí se zavírat ani na zimu, pro-
tože je elektricky vyhřívaný kohoutek, 
ze kterého voda vytéká. Ten přístře-
šek u VIOLY je hotový už chvíli, ale te-
rén okolo se upravoval až teď nedávno.

a  co Váš další pramen MaRIe, 
u zřídla se v posledních měsících 
také dělalo?
I  tam se dokončuje altánek. Máme 
hotové rozbory a  domlouvají se 
s  hygienou pravidla ohledně od-
běru a kontroly vody. Tak do měsí-
ce by si tu měli lidé MARII načepo-
vat. Ale do Lázeňského léčebného 
domu Praha máme svedeny VIOLU 
i MARII. S tou MARIÍ jsme ale měli od 
počátku problémy s Ministerstvem 
zdravotnictví.

Z jakého důvodu?
Pramen MARIE jsme narazili jako prv-
ní, někdy v roce dva tisíce sedm nebo 
osm. Ministerstvo ji ale neschváli-
lo jako přírodní léčivý zdroj. Přesto-
že podle zákona tomu odpovídá. Zá-
kon totiž říká, že voda, která má na litr 
nad gram minerálů, je léčivá. MARIE 
má 1,2 gramů. Má ale málo CO2, asi 
0,5 gramů. Ve vyhlášce ale je, že voda 
musí splňovat to, nebo to, tedy sta-
čí splnit jeden z  více požadavků, ne 
všechny.

Proč to neuznali?
Bylo nám řečeno, že pro Luhačovice 
jsou typické vody s  vyšším obsahem 
CO2, a z toho důvodu MARII jako léči-
vý zdroj neuznali. Lze ji sice stáčet do 
lahví jako minerální, ale není prý léčivá. 
Povolili nám pak proto další průzkum-
ný vrt. Tak vznikla VIOLA. MARIE zatím 
spala. 

Potíží s Vašimi prameny bylo více?
Ministerstvo zdravotnictví nedalo 
souhlas ke kolaudaci MARIE, a to den 
před kolaudací. S odůvodněním, že 
jsme měli vyvedeny dva  kohoutky 
vedle sebe. Přitom i ve VINCENTCE je 
v  kohoutcích pitná voda na oplach 
přímo u kohoutků s Vincentkou. Ni-
kdo tento postoj nechápal. Na zákla-
dě odvolání k Ministru zdravotnictví 
nakonec je tato voda po roce schvá-
lena k  užívání a  vodoprávním úřa-
dem Luhačovic zkolaudována. 

Jak hluboko se vůbec muselo vrtat 
kvůli pramenům?
MARIE  je minerální voda čerpaná ze 
144,5 metrů. VIOLA byla naražena 
v 56,5 metrech a pak byl vrt prohlou-
ben do 70 metrů.

Vždycky si říkám, když se tu v  Lu-
hačovicích mluví o novém vrtu, zda 
třeba nepotečou ty ostatní míň.
To nehrozí, ba právě je to spíš naopak. 
Geologové i ministerstvo trvají na tom, 
aby byl pořád zajištěn odtok minerál-
ní vody, aby byla zaručena stálá kvalita. 
To máme nařízeno, takže část nepouži-
té vody skončí v kanalizaci.

Přitom dovést ji až do hotelu bylo 
asi náročné, každopádně finanč-
ně, ne?
Ty dva vrty a svedení do hotelu stálo asi 
10 milionů.

To Vám ale zase dalo určitou svobo-
du, protože pokud chcete být lázeň-
ské zařízení, legislativa Vám použí-
vání léčivého zdroje nařizuje?
My jsme byli i  dříve lázněmi, a  to od 
roku 1998, protože jsme měli smlouvu 
s Vincentkou a odebírali tuto vodu. Teď 
jsme ale soběstační.

Nabízíte naopak Vaši vodu dalším 
podnikatelům?
Pan Ing. Ivan Klajmon z hotelu Niva byl 
zrovna včera u mně na jednání ohled-
ně možného odběru vody. Minister-
stvem byl schválen jako druhý uživatel 
léčivé minerální vody VIOLA pro inha-
lace a pitnou kúru.

Na co vše jsou Vaše dva prameny 
dobré?
VIOLA je skutečně silně mineralizova-
ná, celková mineralizace je z  posled-
ního rozboru 11 038 miligramů na litr, 
oxid uhličitý je 2790, takže je jedna 
z  nejsilnějších v  Luhačovicích. Tu vy-
užíváme pro naše pacienty i  pro ná-
vštěvníky Luhačovic, a  to na pitnou 
kúru, uhličité koupele, inhalace a klok-
tání. U nás se léčí onkologičtí pacien-
ti, cévní onemocnění, pooperační sta-
vy, žaludek, žlučník, diabetes, horní 
cesty dýchací, neurologické a pohybo-
vé onemocnění. Na to vše se VIOLA při 
léčbě hodí, k tomu máme  samozřejmě 
i lékařské dobrozdání doc. MUDr. Dob-
roslavy Jandové. A MARII budeme po-
užívat třeba na běžné koupele. V Praze 
bude MARIE dostupná v  jídelně a VI-
OLA je dovedená k  recepci, kde byly 
oba prameny slavnostně posvěceny 

loni v  dubnu. Naražena byla však už 
roku 2010, ale ministerstvo nám ji ne-
dovolilo čerpat, dokud nebude svede-
na do Lázeňského domu PRAHA. A to 
byl problém.

asi hlavně majetkový?
Šlo to přes hodně pozemků. Pro-
blém byl s akciovou společností Láz-
ně Luhačovice, která nás nechtě-
la za působení generálního ředitele 
Ing. Krůžely pustit přes své pozem-
ky. Až přišel do vedení MUDr. Blá-
ha, tak jsme vyvolali nové jednání, 
kde došlo k dohodě a změně našich 
projektů, samozřejmě za poplatek. 
Takže se po složitých schvalovacích 
řízeních a povoleních různých dotče-
ných institucí v zimě loňského roku 
započalo s výkopovými pracemi na 
položení potrubí od obou vrtů. Je 
dlouhé 1340 metrů a bylo hotové za 
pět týdnů.

ono se ale dá pochopit, že v  ob-
chodním zájmu Lázní bylo, abyste 
neměli svůj pramen.
Ano, jsme konkurenti. Nakonec jsme se 
ale spolu dohodli. My jsme měli trasu 
nakreslenou také přes les kolem dět-
ské léčebny. Jenže provozně výhod-
nější byla kratší trasa, která nešla tolik 
do kopce, i když vedla za poplatek přes 
území Lázní Luhačovice, a. s.

Technicky je dovedení pramenů ře-
šeno samospádem?
Na vrtech jsou samozřejmě čerpadla, 
která vodu z hloubky vytlačí a pak už 
to jde samospádem. Takový krásný 
moment byl, když jsme na tu vodu po-
prvé v hotelu čekali.

Jak to probíhalo?
No, už se nám s vodařem zdálo dlou-
ho, že VIOLA ještě nepřitekla. Já jsem 
propočítávala, kolik je v potrubí vody 
a nevycházelo mi to, ale ona má hod-
ně bublinek, což  bránilo tak rychlému 
průtoku.

Nechala jste si třeba natočit archivní 
lahvičku z toho prvního dne?
To ne. Ale mám fotku, jak to na nás vy-
trysklo. To MARIE, tím že má méně CO2, 
tu byla potrubím rychleji.

Další pramen už hledat asi nehod-
láte?
Ne. Přitom my jsme dokonce jeden 
z  mála provozů v  Luhačovicích, který 
používá i  pro běžné pití vlastní vody, 
máme dvě studny přímo na pozem-
ku hotelu.

Pijete osobně třeba VIoLU často?
Neřekla bych často, ale pomáhá hod-
ně, když je vám třeba těžko od žalud-
ku. Na to je jedinečná.

Do hovoru se zapojuje vnučka paní 
Kneblové, Ing. Petra Věžníková, kte-
rou si hoteliérka vychovává jako ná-
stupkyni. Přináší na ochutnání VIO-
LU. „Dejte si, je opravdu lahodná. Já 
uvažuji do budoucna i o stáčení VIO-
LY  do nějakých lahví,“ říká. A prozra-
zuje i další léčebné tajemství prame-
ne. „Pomáhá taky, pokud má někdo za 
sebou delší večer s  konzumací alko-
holu. Na to nám dávali i hosté typ, že 
je fajn po ránu takzvaný manažerský 
koktejl. To je VIOLA smíchaná jako střik 
s vínem,“ podotkla s úsměvem. Vrací-
me se ale k hovoru s paní Kneblovou.

Jakou kapacitu hostů vůbec PRaHa 
pojme?
My máme 114 lůžek v jedno- a dvou-
lůžkových pokojích. Trend je více jed-
nolůžkových, lidé je vyhledávají kvů-
li soukromí. Obsazenost hotelu je více 
než 70 procent za rok. Problém je sa-
mozřejmě v  zimě. Mělo by se udělat 
něco, třeba ze strany města, aby neby-
ly Luhačovice tak sezonní.

Nepomohla třeba před pár lety ote-
vřená městská plovárna?
My máme vlastní bazén, takže to pro 
naše hosty zásadní nabídku nezname-
nalo.

Tím bazénem se před časem propo-
jily dvě původní budovy. Chystáte 
i další úpravy?
Mělo by se udělat ještě bezpečnost-
ní schodiště ze čtvrtého nadzemního 
podlaží.

Jak jste se vůbec k  lázeňství do-
stala?
Já jsem původem ekonomka, pracova-
la jsem na Správě střední dráhy v Olo-
mouci.

Vy odtamtud i jste?
Ne, já jsem z Valašského Meziříčí, tam 
i bydlíme, já dojíždím, jsem tu jen přes 
týden. Když správa dráhy skončila, 
měla jsem buď nabídku jít do hlavní-
ho města, nebo do Luhačovic, kde se 
v té době pronajímala Niva. Tuto vari-
antu jsem vybrala, s kolegou jsme se 
z tohoto projektu ale rozešli. Tak jsem 
hledala prostory a  našla nynější PRA-
HU. Odboráři, kterým dům patřil, po 
zrušení učiliště kuchař-číšník, neměli 
program pro další využití z důvodu vy-
sokých investic do oprav. Byly zde pa-
trové postele, jedna sociálka na patře. 
Technicky byl na tom dům špatně. Po-
stupně se to podařilo opravit, přistavě-
lo se, spravilo.
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Jan Zatloukal – 125. výročí

Rok 2015 je rokem 70. výročí konce 
druhé světové války a osvobození Čes-
koslovenska a  také rokem 125. výro-
čí narození Jana Zatloukala (dále JZ), 
luhačovického učitele a  ředitele školy, 
významného osvětového pracovníka 
a hlavně sokolského činitele v Luhačo-
vicích a  širokém okolí. Jeho vlastenec-
ká činnost byla důvodem, proč se stal 
roku 1941 obětí nacistické perzekuce, 
byl uvězněn a 22. července 1942 zahy-
nul v  koncentračním táboře Osvětim. 
Pamětní deska na sokolovně, v bývalé 
škole (dnes knihovně), a ulice jeho jména 
jsou viditelné stopy JZ v Luhačovicích.

Jen velmi stručně si povíme o  vel-
mi zajímavém a  aktivním životě JZ. 
Hlavními zdroji nám bude jednak vel-
mi podrobný strojopisný text Bronisla-
va Václavíka (BV) „Jan Zatloukal“, mně 
neznámého určení, datovaný 15. říj-
na 1979, jednak záznamy vzpomínek 
a archivy mé zesnulé paní Zory, starší 
dcery JZ. BV byl kdysi žákem a pozdě-
ji učitelským kolegou JZ a ty „Zory ar-
chivy“ (Za) obsahují hlavně různé do-
kumenty, fotografie a  záznamy, které 
Zora dopravila z  Luhačovic do Prahy, 
když v roce 1960 zesnula manželka JZ, 
paní Anna, a její vilka čp. 529 v dnešní 
Zatloukalově ulici, zvaná tehdy Verun-
ka, se měla prodávat.

Jan Zatloukal se narodil 1. dub-
na 1890 ve Věrovanech u  Tovačova, 
v  kulturní rolnické rodině. Mezi jeho 

sourozenci byl bratr Cyril Zatloukal, 
akademický sochař, mj. autor dvou 
soch na budově Městského úřadu (dří-
ve Spořitelny) v Luhačovicích a zmíně-
ných dvou pamětních desek. JZ roku 
1909 maturoval na učitelském ústa-
vu v Kroměříži a začal učit na bývalém 
uherskobrodském okrese. Učil v Báno-
vě, v  Divnicích u  Slavičína, ve Veleti-
nách, v Pašovicích. A od roku 1921 učil 
na tehdy zřízené měšťanské škole v Lu-
hačovicích – češtinu, dějepis, země-
pis, někdy nepovinnou němčinu. Dva 
roky před zatčením tam byl ředitelem. 
Počátkem roku 1928 začíná hojná ko-
respondence JZ s jeho pozdější man-
želkou Annou Filovou (1901–1960), 
která byla učitelkou v Újezdci u Luha-
čovic (s níž se znal již dříve z  různých 
učitelských setkání a  míst působe-
ní). Psali si o životní filozofii, o plánech 
do budoucna i o běžných pracovních 
a společenských záležitostech. Vzali se 
v srpnu 1929 a měli dvě dcery. 

Obě dcery Zatloukalových matu-
rovaly na gymnáziu v Uherském Bro-
dě. Starší Zora (1931–2011) pak studo-
vala 1949–51 v  Praze tehdy dvouleté 
knihovnické studium na Pedagogic-
ké a  Filozofické fakultě Karlovy uni-
verzity a  poté pracovala v  geodetic-
ké knihovně SZKÚ a  VÚGTK (Google 
vysvětlí), kde jsme se poznali. Mlad-
ší sestra Věra (1934) po gymnáziu vy-
studovala pomaturitní nástavbu, Vyšší 
školu geologickou v Praze, a  jako ge-
ologická technička pracovala v  Brně. 
Zora se provdala za Ing. Georgije Kar-
ského, CSc., astronoma-geodeta, Věra 
za RNDr. Milana Mořkovského, CSc., 
geologa pracujícího na geofyzikálních 
průzkumech brněnských pracovišť (ti-
tuly cituje Zora ve vlastním životopi-
su, 1989). Obě svatby nastaly krátce po 
sobě v roce 1957 – ve zmíněném pořa-
dí. – Ale nyní zpět k JZ a jeho činnosti 
v Luhačovicich.

O jeho základní učitelské práci mlu-
ví BV s velkým obdivem, když obsáh-
le charakterizuje pečlivost, názornost 
a  vlastenecké zaměření Zatloukalo-
vých školních výkladů, pozitivní pří-
stup k  Husovi a  husitství (což v  dos-
ti klerikálním kraji nebylo právě 
běžné) i ke Komenskému. Mluví třeba 

o zajímavých školních výletech (na kte-
ré JZ dovedl získávat i prostředky pro 
nemajetné), o názorných prezentacích 
látky s výkresy či s gramofonem atd.

A  početné mimoškolní aktivity JZ 
můžeme zde jen vyjmenovat – bez 
nároku na úplnost. Pracoval v Čs. čer-
veném kříži, v  okresním osvětovém 
sboru, vedl městskou kroniku a  byl 
obecním knihovníkem. Byl členem vý-
boru Muzejní společnosti Luhačovské 
Zálesí. Hlavní však byla jeho obětavá 
práce v Sokole.

Zastával zde řadu funkcí – od vzdě-
lavatele po starostu, byl vyšším funkci-
onářem v okrsku, župním vzdělavate-
lem sokolské župy J. A. Komenského. 
Inicioval v  Luhačovicích založení ča-
sopisu Sokolské zprávy, později nazý-
vaného Luhačovský Sokol, do něhož 
sám psal a získával i jiné kvalitní auto-
ry. Roku 1930 vychází první „náboro-
vé“ číslo pokrokového sborníku Volné 
slovo a v něm přednáška JZ Masaryk 
a  Rusko, přednesená v  Luhačovicích 
1. března 1930 na oslavě osmdesátin 
TGM. Popisuje Masarykovy styky s rus-
kými intelektuály a  hlavně dějiny čs. 
legií ve víru ruských revolucí počátku  
20. století i Masarykův podíl na jejich 
vzniku a postupu.

Je samozřejmé, že člověk Zatlou-
kalovy činnosti a  charakteru nemohl 
uniknout pozornosti nacistických vlád-
ců Protektorátu Čechy a  Morava po  
15. 3. 1939. A tak byl (snad v rámci tzv. 
„sokolské akce“) 8. října 1941 zatčen 
gestapem, vězněn v  Uherském Hra-
dišti, pak v Brně a odtud odvezen do 
koncentračního tábora v  Osvětimi, 
kde zemřel 22. července 1942. BV ci-
tuje domněnku, že snad byl členem 
nějaké, asi sokolské, odbojové skupi-
ny, a také možnost, že byl v Osvětimi 
zastřelen „na útěku“ SS-manem, kte-
rý mu strhl a odhodil čepici a poručil, 
aby si pro ni běžel.

V ZA je řada dále citovaných doku-
mentů, osvětlujících tuto poslední eta-
pu života JZ a její stopy v životě rodiny. 
Dopisy, přesněji korespondenční lístky 
z vězení, obsahují žádosti o různé to-
aletní potřeby, prádlo, pozdravy přá-
telům a  výzvy dcerám, aby se dobře 
učily. Poslední v ZA zachovaný dopis, 

datovaný 8/6 1942 navíc praví: „Rád 
bych s Tebou hovořil o přestupu Zorky 
do gymnázia a o jiných věcech, např. 
o podané žádosti.“ – O tom ještě dále.

Úmrtní list (Sterbeurkunde, Stande-
samt Auschwitz Nr. 16139/1942) obsa-
huje přesná osobní data i  adresu JZ, 
jména jeho rodičů, jméno manželky, 
datum, čas a místo úmrtí (22. Juli 1942 
um 8 Uhr 05 Minuten in Auschwitz, 
Kasernenstrasse). Nahoře je nalepený 
protektorátní (!) kolek v hodnotě 1 K.

Jelikož JZ „jen“ zemřel v  koncent-
ráku, nebyl však odsouzen pro něja-
ké „zločiny proti Říši“, nebyla rodina 
dále perzekvována. Anna Zatloukalo-
vá byla ustanovena poručnicí nezleti-
lých dětí Zory a Věry Zatloukalových 
(Okresní soud v  Uh. Brodě, odděl. 
I., 18. 11.1942, jednací číslo P  160/42 
– dvojjazyčné) a  dostala vdovskou 
penzi. Zdůvodnění zní takto: „Poně-
vadž zemřel před ukončením soud. 
řízení, byla vdově přiznána vdovská 
penze výměrem zp. (?) v Brně, 6. 12. 
1942, čís. 73165/42-II-B/7“ – (tak v Mo-
ravském zemském archivu, zn. B22/
II kart. 27). Byla jí ovšem berním úřa-
dem v Uherském Brodě předepsána 
platebním rozkazem D479/42 dědic-
ká daň ve výši 1350 K 30 h, přičemž 
výchozí ocenění nemovitosti pro 
výpočet bylo 50 005 K  a jako naby-
vatelky uvedeny Anna, Zora a  Věra 

Proč by lide měli v Luhačovicích za-
mířit právě do Vašeho zařízení PRa-
Ha?
Jsme pověstní tím, že máme vše pod 
jednou střechou, teď už i včetně vlast-
ní léčivé minerální vody. Také máme 
bazén ošetřený ozonem. Ne chlorem, 
jako to je třeba jinde. Například ast-
matici totiž chlor nesnášejí, takže jsme 
zvolili dražší technologii.

Zpět k  Vám. Co děláte ve volném 
čase?
Zabývám se kromě své práce dost 
i  alternativní medicínou. Takže sbí-
rám bylinky, pomáhám lidem, co se 
na mě obrátí. (Doplnila ji opět vnuč-
ka: „Vždycky jsme dostali měsíček 
[mast], když nám něco bylo. A o nedě-
lích býváme zvaní na skvělý rodinný 

oběd!) No, rodinu mám velkou, dvě 
dcery a už pět vnoučat. Z toho tři vnuč-
ky, tahle je nejstarší, dodělává právě 
i právnickou fakultu. A další vnučka je 
zase inženýrka chemie a  dodělává si 
doktorát. Ty znalosti by se mohly zase 
hodit, třeba kdyby se měla VIOLA stá-
čet. Ostatní vnoučata rovněž u nás pra-
cují, čímž jsme rodinný podnik. Jinak 
času moc nemám. Ve Valašském Me-
ziříčí totiž také podnikáme, máme vý-
robu studené kuchyně, cukrářskou 
výrobu a nově i rozvoz pizzy. A provo-
zujeme i regenerační centrum, masá-
že, pořádání školení apod. Vedením je 
pověřena má dcera s manželem.

To je spousta aktivit…
Takový rodinný podnik (úsměv). A ješ-
tě v Olomouci i ve Valašském Meziříčí 

máme prodejnu bylinné kosmetiky, ta 
je v nabídce i v lázeňském domě PRA-
HA na recepci.

a co máte nejraději na Luhačovicích 
a co naopak na Meziříčí, kde bydlíte?
Luhačovice mají krásnou přírodu, okolí 
a takovou tu klidovou atmosféru. Lidé 
si sem chodí odpočinout. Valašsko je 
pro mě srdeční záležitost, krásné Bes-
kydy, zase jiná atmosféra.

Jak jste překonali krizi lázeňství, 
která byla v posledních letech a te-
prve odeznívá?
Pocítili jsme ji i  my. Ale vzhledem 
k  tomu, že když jsme v  roce 1998 na 
PRAZE začínali, ten dům byl tehdy in-
ternát. Dva roky jsme byli v nájmu. Mu-
seli jsme se proto orientovat na různou 

klientelu, jako začínající hotel. Soustře-
dili jsme se proto na zdravotně postiže-
né, skupinové pobyty, oslovili jsme ši-
rokou klientelu. A ta nám zůstala jako 
stálá a věrná, někteří jsou u nás po de-
sáté, po patnácté. Jezdí opakovaně. 
Díky různorodosti těch skupin jsme 
dokázali hotel dostatečně obsadit 
i v době oné krize.

Situace v lázeňství se prý lepší, po-
znali jste to?
Až teď, vloni ještě ne. Dost jsme, jako 
asi všechny podniky, nabízeli i krátko-
dobé pobyty. Lázeňské objekty jsou na 
léto asi dost plné, tak nás přímo oslo-
vila i  jedna pojišťovna a  i  díky tomu 
teď úspěšně obsazujeme rezervované 
zbývající termíny pro lázeňské pacien-
ty. Takže jsme postupovali asi dobře.

Jan Zatloukal s dcerkou Zorkou v sokolských 
krojích (1934)
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Zatloukalovy. (Pol. rejstř. popl. 721 z r. 
1943. Pol. výk. vyměř. 177 z r. 1943 – 
dvojjazyčné. Datováno 30. III. 1943.)

Bylo také možné žádat pro dceru 
Zoru o povolení přijímací zkoušky z III. 
třídy hlavní školy (Hauptschule) v Luha-
čovicích do IV. třídy gymnázia ve Stráž-
nici. Nežádalo se o zkoušku do bližšího 
Uherského Brodu, snad pro maminči-
ny obavy z  možného bombardování 
tamní zbrojovky, kvůli nedostatku míst 
nebo spíše kvůli pronacisticky oriento-
vaným ředitelům uherskobrodského 
gymnázia (viz např. http://www.gjak.
cz/historie-skoly.aspx či sborník „75 let 
Gymnázia J. A. Komenského v  Uher-
ském Brodě“, 1971, str. 21). Škola také 

byla v lednu 1943 shromaždištěm Židů 
pro transporty do koncentračních tá-
borů (viz např. na webu pro „uherský 
brod gymnázium židé“). Německy psa-
ná žádost Anny Zatloukalové ze dne 
10. května 1944 je adresována morav-
skému zemskému prezidentovi (An 
den Landespräsidenten in Mähren II/a-
b/A) a zdůvodňuje nemožnost přestu-
pu v dřívějších letech zdravotním sta-
vem dcery a obtížnou situací rodiny po 
úmrtí otce v roce 1942. Zemský prezi-
dent výnosem ze dne 3. června 1944 
čís. 31.452/44-II/2-b/A  svolil, aby se Zora 
této zkoušce podrobila, přičemž zkouš-
ka z latiny se mohla konat až na konci 
školního roku ve IV. třídě. – Zkouška se 

zdařila a studium 1944–45 ve Strážnici 
podle přání z posledního dopisu JZ na 
podzim 1944 začalo, aby pak pokračo-
valo již v Uherském Brodě.

Jan Zatloukal byl člověkem pev-
ných morálních zásad a širokých zá-
jmů. V  knihovně měl mimo vlastní 
obory knihy politické i  náboženské, 
Masaryka, Bibli i Korán, přírodní vědy, 
astronomii… Knihovna i další památ-
ky na JZ byly k  vidění v  domku Za-
tloukalových, kde paní Anna s  dce-
rami tvořily příjemnou společnost 
u  debat a  hry na pianino. Luhačo-
vice se svou architekturou, sadový-
mi úpravami a  lázeňskými koncerty 
byly též návštěvníkům vily Verunky 

povzbuzením k dobré pohodě. V za-
chovaných rodinných archivních ma-
teriálech je množství myšlenek a po-
hledů do někdejšího učitelského, 
sokolského – i  domácího života Za-
tloukalových. Jen snad jedna záhada 
zůstává nerozluštěná.

Když se jim v  roce 1931 narodila 
dcera Zora, vyměnili si rodiče něko-
lik dopisů mezi brněnskou porodnicí 
a Luhačovicemi. A v nich je otec oslo-
vován a  podepisuje se jako Franti-
šek, Francrl nebo Francrle. To jsou sice 
všechno existující jména – ale co s tím 
má Jan Zatloukal (křtěný jako Jan Cy-
ril) společného, se mi zjistit nepodařilo.

Georgij Karský

Festival Janáček a Luhačovice, 24. ročník
Ve dnech 13.–17. července rozez-

ní lázně Luhačovice hudba 24. roční-
ku Festivalu Janáček a Luhačovice. 
Slavnostně bude zahájen v  pondělí  
13. 7. 2015 v 16. 30 hodin u busty Leoše 
Janáčka. Festival zahrnuje pět večer-
ních koncertů a doprovodný program. 
Místem dění nebude jen Lázeňské di-
vadlo, ale také Městský dům kultury 
Elektra, kostel svaté Rodiny, Lázeňské 
náměstí a Hala Vincentka.

Při zahajovacím koncertu (13. 7.) se 
představí Michaela Fukačová, jed-
na z nejvýznamnějších violoncellistek 
současnosti, žijící již řadu let v Dánsku. 
Ve společném podání s  Filharmonií 
Bohuslava Martinů zazní znamenité 
a v hudebním světě oblíbené Dvořá-
kovo dílo Koncert pro violoncello a or-
chestr č. 2 h moll. 

Úterní koncert (14. 7.) bude patřit 
Wihanovu kvartetu, které v  letoš-
ním roce slaví 30 let od svého vzniku. 
Za tyto tři desítky let má na svém kon-
tě dlouhou řadu úspěšných koncertů 
a světových ocenění. Do festivalového 
koncertního programu si zvolilo pro-
slulé smyčcové kvartety předních skla-
datelů, a to Haydnův Smyčcový kvar-
tet C  dur „Císařský“, Dvořákův F  dur 
„Americký“ a  Janáčkův kvartet č. 1  
„Z podnětu Kreutzerovy sonáty“.

Pozvání na festival přijala také svě-
toznámá interpretka mozartovských 
postav a repertoáru období italského 
belcanta, sopranistka Simona Hou-
da Šaturová, držitelka Ceny Nadace 
Charlotty a Waltera Hamelových za vy-
nikající pěvecké výkony a ceny Thálie 
za nejlepší operní výkon v roce 2001. 
Koncertní a operní produkce ji zavedly 
na pódia vyhlášených operních domů 
a na světové festivaly. Společně s  ní se 

při středečním koncertu (15. 7.) před-
staví  tenorista Petr Nekoranec, kte-
rý je jednou z nejvýraznějších postav 
nastupující pěvecké generace u  nás. 
Jeho poslední získanou cenou bylo 2. 
místo v prestižní Mezinárodní pěvec-
ké soutěži Concours International de 
Chant v roce 2014. Program pěvecké-
ho koncertu slibuje výběr známých 
světových operních árií a  duetů G. F. 
Händela, W. A. Mozarta, G. Rossiniho 
a dalších skladatelů.

Ve čtvrtek (16. 7.) rozezní kostel sva-
té Rodiny hudba J. S. Bacha, F. Hände-
la, W. A. Mozarta a C. P. E. Bacha. Tato 
díla vrcholného baroka a raného kla-
sicismu představí komorní orchestr 
Musica Florea, působící pod úspěš-
ným vedením svého zakladatele Mar-
ka Štryncla. Hostem koncertu bude 
jeden z nejlepších varhaníků v České 
republice Jaroslav Tůma.

Recitál světově proslulého hous-
listy Pavla Šporcla uzavře letošní 
hudební festival. Pavel Šporcl slaví 
díky svému umění, výrazné osob-
nosti i  nekonvenčnímu vystupová-
ní úspěchy na nejvýznamnějších 
pódiích a  u všech generací poslu-
chačů. Svůj festivalový koncert vě-
nuje houslovým legendám. Kromě 
děl J. S. Bacha či L. Janáčka zahraje 
také skladby houslových virtuozů E. 
Ysaye F. A. Lauba a J. Kociana.

Pro 24. ročník festivalu, který po-
řádá Lázeňská kolonáda Luhačovice, 
o. p. s., je připraven také doprovod-
ný program. Jeho součástí bude ex-
pozice s názvem „Slovutný mistře!“. 
V  Hale Vincentka, kde bude výstava 
umístěna, si budou moci hosté pro-
hlédnout gratulace, které Leoš Janá-
ček obdržel v  letech svých kulatých 

VI. ročník multižánrového festivalu Luhova-
ný Vincent 
10.-12. července 2015 – Luhačovice – 
www.luhovanyvincent.cz

PRoGRaM

ČT 9.7.
21:30 projekce filmu v letním kině - 
Mami! (139 min.) // terasa městské plo-
várny

PÁ 10.7.
12:00 promítání filmu Anatomie pa-
vouka (27 min.) // kino Elektra
12:30 promítání dokumentu Cukr-
-blog (90 min.) // kino Elektra
14:30 vernisáž a komentovaná pro-
hlídka výstavy Anastasii Sosunove // 
sokolovna - mezipatro
15:30 promítání dokumentu Jáma (84 
min.) + beseda s režisérem (Jiří Stej-
skal) // kino Elektra
18:00 Název: Prospekt: Čtení - Barbo-
ra Ševčíková, Filip Dědic // klub soko-
lovny
19:30 vernisáž instalace Jiné vize 2014 
(PAF) // sokolovna - patro
19:45 storytelling Slovosledi ve vlastní 
šťávě // sokolovna
21:00 koncert Strangers in the City 
(solo) // sokolovna
21:45 performance Canvas 4D // sraz 
před hlavním vchodem sokolovny
22:30 koncert Subject Lost live // so-
kolovna
23:30 koncert VIYU // sokolovna
00:30 koncert RSS B0YS // sokolovna
01:30 afterparty DSCDRMR // sokolov-
na, LVVCrew DJs // sokolovna

So 11.7.
10:30 promítání dokumentu Show 
Must Go On 4 (74 min.) // kino Elektra
12:00 workshop Recykliteratury // 
ulička u sokolovny
13:00 promítání ukázek z chystaného 

dokumentu Girl Power + beseda s re-
žisérkou // kino Elektra
14:45 Luhovaný Videoart, kurátor - 
David Přílučík // kino Elektra
16:30 pouliční představení Les Fanto-
mes - Lukáš Karásek a Florent Golfier // 
sraz u pramene Dr. Šťastného
18:00 vernisáž a komentovaná pro-
hlídka výstavy - 3D před 100lety // Mu-
zeum Luhačovice
18:45 přednáška: Jakub Hložek - Počí-
tačové hry jinak // klub sokolovny
21:00 koncert 1flfsoap // sokolovna
22:00 koncert Kaplan Bros. // soko-
lovna
23:00 koncert Kyklos Galaktikos // so-
kolovna
00:00 afterparty Claviq / MC Lůzr // so-
kolovna,  LVVCrew DJs // sokolovna

Ne 12.7.
11:00 komentovaná prohlídka Trasy 
uměleckých ptačích budek a krmítek 
// sraz u pošty
13:30 promítání dokumentu Come-
back (90 min.) + beseda s režisérem 
(Miro Remo) // kino Elektra
16:00 představení Plovárna - Bratři v 
tricku / Sluneční lázně / 60min.
17:30 performance Matěje a Jakuba 
Franka // ulice u sokolovny
19.00 přednáška: Jiří Neděla - Sen jako 
druhý život (Švankmajer) // klub soko-
lovny
20:00 plavání // Městská plovárna
21:30 projekce filmu v letním kině 
- Fízlové, hajzlové (83min.) // terasa 
městské plovárny
afterparty LVVCrew DJs // sokolovna

Ceny akreditací: 1 den = 150 Kč, 2 dny 
= 200 Kč, 3 dny / celý festival = 250 Kč
Vstupenky na jednotlivé akce je také 
možné zakoupit vždy na místě od 
15min. před začátkem každé produkce. 

narozenin. Výstavu připravila a zapůj-
čila Nadace Leoše Janáčka Brno. Do-
provodný program bude dále zahr-
novat odpolední koncert souboru 
Musica Folklorica s  ženským pě-
veckým sborem Oskoruša. V  jejich 
podání zazní mimo jiné i písně z Hor-
ňácka, z kraje, kde sbíral lidové pís-
ně nejen Martin Zeman, ale i Leoš Ja-
náček. Literární nadání hudebního 

skladatele Leoše Janáčka přiblíží ve 
své besedě v  Lázeňském divadle 
PhDr. Eva Drlíková, ředitelka Nadace 
Leoše Janáčka.

Bližší informace k  festivalu jsou 
k dispozici na  www.lazneluhacovice.
cz/janacek.

Milena Hrbáčová,
kulturní manažerka



Kultura 
Čtvrtek 2. 7. • 19.00 • MěDK Elektra, Rondo 
Slovácká kapela R. Horňáčka

Pátek 3. 7. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Dasha a Pajky Pajk

4.-5. 7. • 19.30 • Společenský dům Vinárna 
Domino
Milonga-tančí všichni, komu se tan-
go líbí

6.–10. 7. FESTIVAL / LUHAČOVICKÝ ŠVIHÁK 
Pondělí 6. 7. • 19.30 • MěDK Elektra, Rondo 
Komici s. r. o, Miloš Knor a Ester Kočičková

Úterý 7. 7. • 19.30 • MěDK Elektra, Rondo 
Josef alois Náhlovský se skupinou 
Kozí Bobky

Středa 8. 7. • 19.30 • MěDK Elektra, Rondo 
Vláďa Hron s pořadem Hvězdy, kte-
ré nehasnou

Čtvrtek 9. 7. • 19.30 • MěDK Elektra, Rondo 
Zdeněk Troška a  Jarda Suchánek 
v pořadu Z Hoštic do Babovřesk
 
Pátek 10. 7. • 19.30 • MěDK Elektra, Rondo 
aBBa Chiquita revival & The Beatles 
Girls, show 60. až 80. let

10. 7.–12. 7. FESTIVAL / LUHOVANÝ VINCENT
Neděle 12. 7. • nám. 28. října • Kostel svaté 
Rodiny 
Luhačovická pout´ s jarmarkem
 
13. – 17. 7. FESTIVAL JANÁČEK A LUHAČOVICE 
3. – 20. 7. • hala Vincentka
Slovutný mistře! / výstava 

Pondělí 13. 7. • 16.30 • Busta Leoše Janáčka
Slavnostní zahájení festivalu

Pondělí 13. 7 . • 19.30 • MěDK Elektra, Rondo 
Filharmonie Bohuslava Martinů /  
M. Fukačová, violoncello

Úterý 14. 7. • 16.00 • Lázeňské náměstí
Poezie v  moravských lidových pís-
ních

Úterý 14. 7. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Wihanovo kvarteto

Středa 15. 7. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Koncert Simony Houda Šaturové

Čtvrtek 16. 7. • 15.00 • Lázeňské divadlo
Jánáček literární

Čtvrtek 16. 7. • 19.30 • Kostel sv. Rodiny
Musica Florea & Jaroslav Tůma

Pátek 17. 7. • 15.00 • Kino Elektra
Lev s bílou hřívou

Pátek 17. 7. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Pavel Šporcl – Moje houslové legen-
dy

Čtvrtek 16. 7. • 19.00 • MěDK Elektra, Rondo 
Dechová hudba Fryštácka Javořina

Středa 22. 7. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Laďa Kerndl se skupinou Jazz Fri-
ends

Pátek 24. 7. • 19.00 • MěDK Elektra, sál Rondo
Kabaret šlágrů, Duo Sonet, Ľudo-
vít Kašuba, Katka a Dedko Kubačá-
kovci

Sobota 25.7. • 19.30 • Lázeňské divadlo
Filumena Marturano / eduardo De 
Filippo 

Úterý 28. 7. • 19.30 • MěDK Elektra, kinosál
Noc flamenca

27. 7. – 7. 8. AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČKA
Pondělí 27. 7. • 19.30 • MěDK Elektra

Zahajovací koncert akademie Václa-
va Hudečka
Václav Hudeček, Ludmila Pavlová – vítězka XVIII. roč. 
AVH, housle, Jiří Stivín, Markéta Stivínová, flétna

Čtvrtek 30. 7. • 19.30 • Lázeňské divadlo
In nomine amoris… Ve jménu lásky

Pátek 31. 7. • 19.00 • MěDK Elektra, Rondo 
eva a Vašek / Surf

LETNÍ ŠKOLA TANCE • MěDK Elektra, Rondo
11. 7.–16. 7. Salsa a  Latino pro páry, 
solo Latino mix, Zumba 

18. 7.–23. 7. Musical dance contempo-
rary, Jazzový tanec a  variace, Gla-
mour dancing, High Heels dance

25. 7. –30. 7. Flamenco, Line dance, ori-
entální tance, Tribal Fusion

KOLONÁDNÍ KONCERTy
Lázeňské náměstí
Středa 1. 7. • 16.00 
Žesťová harmonie

Neděle 5. 7. • 16.00 
Stanlay’s dixie street band

Pondělí 6. 7. • 19.00 
Milonga na kolonádě

Středa 8. 7. • 16.00 
Ženský pěvecký sbor Krnov

Neděle 12. 7. • 19.30 
Melody gentleman Lednice

Úterý 14. 7. • 16.00 
Poezie v moravských lidových písních

Neděle 19. 7. • 16.00 
Komorní orchestr Kopřivnice

Čtvrtek 23. 7. • 16.00 
Dixieland band Jazzubs

Neděle 26. 7. • 16.00 
DH Vlčnovjanka

Středa 29. 7. • 16.00 
Swingdixie VH olomouc
 

Kino
Pátek 3. 7. • 19.30 
Králova zahradnice 
Komedie, VB 2014

Sobota 4. 7. • 19.30 
Padesát odstínů šedi
Romantický USA, 2015

Neděle 5. 7. • 19.30 
Sedmero krkavců
Pohádka ČR, 2015

Středa 8. 7. • 19.30 
Divoká dvojka 
Komedie USA, 2015

Úterý 14. 7. • 19.30 
Láska šílená 
Historický Rakousko, 2014

Středa 15. 7. • 19.30 
Sedmero krkavců
Pohádka ČR, 2015

Čtvrtek 16. 7. • 19.30 
Klub rváčů
Thriller USA, 1999

Pátek 17. 7. • 15.00 
Lev s bílou hřívou / Festival Janáček 
a Luhačovice, Životopisný ČR, 1986

Pátek 17. 7. • 19.30 
Slow West 
/ MFF Karlovy Vary 2015
Western VB, 2015

Sobota 18. 7. • 19.30 
Králova zahradnice 
Komedie VB, 2014

Úterý 21. 7. • 19.30 
Domácí péče 
/ MFF v Karlovy Vary 2015 
Komedie ČR, 2015

Středa 22. 7. • 19.30 
Padesát odstínů šedi
Romantický USA, 2015

Čtvrtek 23. 7. • 19.30 
Divoká dvojka 
Komedie USA, 2015

Pátek 24.7. • 19.30 
Mallory PReMIÉRa / MFF v Karlovy Vary 2015
Dokumentární ČR, 2015

Sobota 25. 7. • 19.30 
Dáma ve zlatém
Drama USA, 2015

Neděle 26. 7. • 17.00 
Sedmero krkavců
Pohádka ČR, 2015

Středa 29. 7. • 19.30 
Zpověď zapomenutého
Akademie Václava Hudečka
Dokumentární ČR, 2015 

Pátek 31. 7. • 19.30 
Domácí péče 
Komedie ČR, 2015

Čtvrtek 30. 7. • 19.30 
Nenasytná Tiffany 
/ Film bude uveden na MFF v Karlových Varech 2015
Komedie ČR, 2015

 
Akce DDM
Středa–pátek • 1.– 3. 7., 8.00–15.30 
Letní příměstský tábor 1
pro žáky 1.–5. třídy, poplatek: 500 Kč / 3dny

Úterý–pátek • 7.–10. 7. 8.00–15.30
Florbalový kemp
pro žáky 2.–7. třídy, poplatek: 700 Kč / 4 dny 

Úterý–pátek • 7.–10. 7., 8.00–15.30 
Letní příměstský tábor 5
pro žáky 1.–5. třídy, poplatek: 640 Kč / 4 dny 

Pondělí–pátek • 13.–17. 7., 8.00–15.30
Letní příměstský tábor 2
pro žáky 1.–5. třídy, poplatek: 800 Kč / 5 dnů

Pondělí–pátek • 13.–17. 7., 7.00–16.00
Letní příměstský tábor 3  
pro předškoláky, poplatek: 1 000 Kč / 5 dnů

Pondělí–pátek • 20. – 24. 7., 7.00–16.00
Letní příměstský tábor 4. - pro předškoláky 
pro předškoláky, poplatek: 1 000 Kč / 5 dnů

Neděle–čtvrtek • 26.–30. 7. 
Pobytový tábor Harry Potter 
1.–5. třída, SŠ, poplatek: 2 400 Kč

Bližší informace obdržíte v DDM Luhačovice, nebo 
na tel.: 577 131 687, 736 487 999, www.ddmlu-
hacovice.cz
 

 
SAS
Sobota 18. 7. • 6.00 • sraz nádraží
Zájezd Hukvaldy
 

 
CHARITA SVATÉ RODINY 

Programy v prostorách denního stacionáře Cha-
rity Luhačovice, Hradisko 100 a  ve vile Strahov 
(Pražská  čtvrť, Holubyho 383), od 9.30 do 11.30, 
vstup 20 Kč.

1. 7. •	STRAHOV/Florida, beseda
8. 7. •	STRAHOV/Trénink paměti 

15. 7. •	STRAHOV/Sváteční slovo/
  Helena Talašová   
22. 7. •	STRAHOV/Turecko, beseda
29. 7. •	STRAHOV/Zpěv za doprovodu  
  kláves 
1. 6. •	Ruské kuželky, turnaj na zahradě 

Další informace mobil: 739 344 052, 731 646 717, pev-
ná linka: 577 132 363
 

 
Knihovna
Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky 
knihovny na změnu otevírací doby během 
letních prázdnin.

Pondělí: 12.00–16.00
Úterý:  9.00–16.00
Středa: zavřeno
Čtvrtek: 12.00–16.00
Pátek:  9.00–16.00      

Od září bude opět otevřeno do 17.30.

Srdečně zveme do knihovny i lázeňské hosty, kteří zde 
mohou využít přístup k internetu zdarma, poklidné 
místo k přečtení časopisů či novin a možnosti registra-
ce na měsíc za 50 Kč.

Milým zvykem se stalo i pasování prvňáčků na čte-
náře, které proběhlo v červnu v respiriu ZŠ Luhačovi-
ce. Děti byly popasovány rytířem. Na památku dostaly 
knihu a roční registraci do knihovny zdarma. Program 
obohatila skupina historického tance a šermu Monar-
chia z Hodonína. Celou akci ukončil projev ředitele ZŠ 
Luhačovice Mgr. Leblocha.

Počátkem září se bude konat již tradiční výstava kvě-
tin a zeleninových výpěstků, kterou pořádáme ve spo-
lupráci  s ČSZ v Luhačovicích. Těšíme se na Vaši účast.
  

Přejeme Vám krásné léto
M.M.

 

 
Muzeum 
Sobota 11. 7. • 18.00 
Stereoskopie před 100 lety
Vernisáž výstavy stereofotografií z muzejní sbírky 
Akce se uskuteční v rámci multižánrového festivalu LU-
HOvaný Vincent
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Premiéra Art film Skutečný příběh Bio senior Film a kniha Filmásek
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SVOz ODpaDU, SpOrT

Národní tým házenkářek si pro důležitou přípravu vybral Luhačovice
Trénovat na důležité zápasy s Ho-

landskem o postup na letošní mistrov-
ství světa přijel do Luhačovic v prvním 
červnovém týdnu český reprezentač-
ní tým házené žen. Příprava se odehrá-
vala ve sportovním centru Radostova, 
které nabízí házenkářskou halu špič-
kové úrovně. 

Češky se v Luhačovicích také utka-
ly v přípravném zápase za zavřenými 
dveřmi se Slovenkami. Ty se pro změ-
nu tímto způsobem chystaly na své 
soupeřky ze Španělska, se kterými 
je čekalo také utkání v rámci play-off  
o postup na MS 2015.

Jak byl s česko-slovenským příprav-
ným duelem i celou přípravou v Luha-
čovicích spokojený trenér české repre-
zentace Jan Bašný?

„Výsledek toho utkání nebyl až tak 
důležitý, ale podstatné bylo ověřit si to, 
co jsme trénovali, to co jsme se pokusi-
li nacvičit na Holanďanky, aby to naše 
holky byly schopné odehrát v zápase. 
Ne všechno se dařilo, některé věci ano, 

některé méně. Ten přípravný zápas byl 
každopádně přínosný,“ poznamenal 
trenér Bašný po odpoledním tréninku 
ve středu 3. června. 

Co se během pobytu v Luhačovi-
cích podařilo týmu nejvíce vypilovat?

„Trošičku jsme upravili náš obranný 
systém, vzhledem ke hře Holanďanek, 
což se dařilo využít i v tom zápase se Slo-
venkama. Pracujeme také na útoku, tam 
doufám, že to ještě doladíme do toho so-
botního střetnutí v Holandsku,“ ozřejmil 
reprezentační trenér.

A proč volí reprezentace pro přípra-
vu luhačovické centrum Radostova?

„Je tu vše po ruce, čímž získáváme ob-
rovské množství času. Je tu na jednom 
místě dobrá hrací plocha, ubytování, 
možnosti regenerace, stravování. Také 
je tu hezké okolí, čistější prostředí než na 
řadě jiných míst. Tím, že nikam nemusíme 
přejíždět od ubytování na tréninky, získá-
váme další prostor na regeneraci hráček 
nebo třeba pro analýzy videa ze zápa-
sů. Už využíváme Luhačovice čtyři roky, 

takže víme, do čeho jdeme, je to podle na-
šich představ,“ nastínil Bašný.

Může lázeňské prostředí pro přípra-
vu hráček hrát význam třeba pro po-
hodu hráček před důležitým utkáním? 

„To určitě taky. Třeba dnes dopoledne 

jsme se byli projít na kolonádě. Jde ale  
i to, že je tu pro nás klid na práci. Nejsou 
tu žádné okolní vlivy. Hráčky nejsou z Lu-
hačovic, tak tu nemají nějaké vlivy, které 
by je třeba rozptylovaly,“ podotkl Bašný.

Nikola Synek

HARMONOGRAM SVOZU DOMOVNÍHO 
ODPADU NA II. POLOLETÍ ROKU 2015

ZBYTKoVý oDPaD (pozn. pro podnikatele: 14denní svoz probí-
há vždy v lichém týdnu)
 

1) Trasa PoNDĚLí: od vesnice po nádraží + Malá Kamenná 
(výjimka: úterý 7. 7. a úterý 29. 9.)
 7. 7. (úterý), 13. 7., 20. 7., 27. 7., 3. 8., 10. 8., 17. 8., 24. 8., 31. 8., 7. 9., 14. 9., 21. 9., 29. 9. 
(úterý), 5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10., 2. 11., 9. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11., 7. 12., 14. 12., 
21. 12., 28. 12. 

2) Trasa ÚTeRý: od nádraží po Pražskou čtvrt 
(výjimka: pondělí 16. 11.) 
7. 7., 14. 7., 21. 7., 28. 7., 4. 8., 11. 8., 18. 8., 25. 8., 1. 9., 8. 9., 15. 9., 22. 9., 29. 9., 6. 10., 
13. 10., 20. 10., 27. 10., 3. 11., 10. 11., 16. 11. (pondělí), 24. 11., 1. 12., 8. 12., 15. 12., 22. 
12., 29. 12. 

3) Trasa STŘeDa: integrované obce Polichno, Řetechov, Kladná Žilín
(výjimka: čtvrtek 29. 10.) 
1. 7., 8. 7., 15. 7., 22. 7., 29. 7., 5. 8., 12. 8., 19. 8., 26. 8., 2. 9., 9. 9., 16. 9., 23. 9., 30. 9.,  
7. 10., 14. 10., 21. 10., 29. 10. (čtvrtek), 4. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 11., 2. 12., 9. 12., 16. 12., 
23. 12., 30. 12. 

4) Trasa PÁTeK: kontejnery 
(výjimka: středa 23. 12. a čtvrtek 31. 12.) 
3. 7., 10. 7., 17. 7., 24. 7., 31. 7., 7. 8., 14. 8., 21. 8., 28. 8., 4. 9., 11. 9., 18. 9., 25. 9., 2. 10., 
9. 10., 16. 10., 23. 10., 30. 10., 6. 11., 13. 11., 20. 11., 27. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12., 23. 12. 
(středa), 31. 12. (čtvrtek) 

PaPíR (modré nádoby) - vždy ve ČTVRTeK, 1x za 14 dní
2. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8., 27. 8., 10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10. , 5. 11.,  
19. 11., 3. 12., 17. 12., 31. 12.

SKLo (zelené nádoby) – vždy ve ČTVRTeK, 1x za měsíc
9. 7., 6. 8., 3. 9., 1. 10., 12. 11., 10. 12. 

PLaST (žluté pytle a nádoby) – vždy první ÚTeRý v měsíci
7. 7., 4. 8., 1. 9., 6. 10., 3. 11., 1. 12. 
 

NÁPoJoVÉ KaRToNY (oranžové pytle) - vždy 1x za ¼ roku prv-
ní ÚTERÝ 
1. 9. a 1. 12. Občané, kteří nedostávají oranžové pytle, mohou uklá-
dat nápojové kartony do žlutých kontejnerů a popelnic na plasty.

BIooDPaD (hnědé nádoby) – vždy ve STŘEDU (1x za měsíc, 1x 
za 14 dní, 1x za týden)

1. 7., 8. 7., 15. 7., 22. 7., 29. 7., 5. 8., 12. 8., 19. 8., 26. 8., 2.9., 9. 9.,  
16. 9., 23. 9., 30. 9., 7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11., 9. 12.

 Poznámka: Nádoby na tříděný odpad (papír, plasty, sklo) rozmístěné v Lu-
hačovicích a integrovaných obcích budou v průběhu II. pololetí 2015 vyvá-
ženy nad rámec svozových dnů dle vzniklé potřeby.

SeZÓNNí PŘISTaVeNí VeLKoKaPaCITNíCH KoNTeJNeRŮ
Kontejnery na stanovištích budou pod dozorem pracovníka TS a ještě týž den bu-
dou odvezeny. Tato služba je výhradně pro občany Luhačovic a integrovaných 
obcí. Podnikající osoby fyzické nebo právnické musí řešit likvidaci odpadů dle zá-
kona 185/2001 Sb. samostatně a na své náklady, nikoliv z poplatků občanů města.
Sestava 3 kontejnerů slouží pro uložení velkoobjemového odpadu, dřeva a železa.
Do kontejnerů je zakázáno ukládat nebezpečné odpady – barvy, kyseliny, pesti-
cidy, oleje atd. Tyto odpady mohou občané Luhačovic a integrovaných obcí uklá-
dat na sběrném dvoře v provozních hodinách zdarma, podnikatelé za úplatu. Také 
nefunkční, ale kompletní, elektropřístroje (televize, ledničky, PC, rádia, zářivky atd.) 
je možno zdarma uložit na sběrném dvoře, kde je zřízeno místo zpětného odběru 
elektrozařízení. Prosíme občany, aby tyto odpady neukládali do přistavených kon-
tejnerů.

Sběrná místa pro kontejnery (čas 9.00-16.00 hod.): 

• Luhačovice
Branka + Rumunská  sobota 12. 9. 
L. Janáčka + Solné Marion  sobota 19. 9. 
Újezda + Parkoviště za Alfamarketem  sobota 26. 9. 

• Integrované obce 
Polichno  pátek 11. 9. 
Kladná Žilín  pátek 18. 9. 
Řetechov  pátek  25. 9. 

SBĚRNý DVŮR LUHaČoVICe, UL. UHeRSKoBRoDSKÁ

Provozní doba:
ZIMNí - návaznost na zimní čas  LeTNí - návaznost na letní čas 
úterý 14.00–17.00 hod.  úterý 15.00–19.00 hod.
čtvrtek 14.00–17.00 hod.  čtvrtek 15.00–19.00 hod.
sobota 9.00–15.00 hod.  sobota 9.00–15.00 hod.

Na sběrném dvoře mohou občané zdarma v provozní době ukládat od-
pady. Na sběrný dvůr mají přístup pouze občané s trvalým pobytem  
v Luhačovicích a v integrovaných obcích (Polichno, Řetechov, Kladná Ži-
lín). Podnikatelé, kteří jsou zapojeni do systému odpadového hospodář-
ství obce, mohou odpady za úplatu a vždy po předchozí domluvě na 
ústředí TS také uložit na sběrném dvoře. 

Technické služby Luhačovice, Ing. Marie Brenková, tel.: 724 651 034
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Specializovaná sběrna 
Autobaterie, barevné kovy, nerez, kabely, elektromotory, trafa, 
autokatalyzátory, slinuté karbidy, stříbro, PC desky atd.

VÝKUP BAREVNÝCH KOVŮ
Zlín, ul. Přílucká (naproti Gemini)         608 052 745    577 220 494
Pracovní dny: 8-12  13-17,  soboty: 9-12     •     WWW.QUINTALDOG.CZ

Další články, rozhovory, videoreportáže sledujte na
www.luhacovice.cz

Přejděte k nám 
a získejte 6 měsíců 
za cenu 3

www.avonet.cz

Internet až 40 Mb/s, od 259 Kč

OSOBNÍ
ASISTENCE

Jsem epileptička a hledám ženu 
na částečnou osobní asistenci.

Telefon: 604 726 875

Tiráž: Periodický tisk územního samosprávného celku.Vydavatel 
a  kontakty na redakci: Městský dům kultury Elektra Luhačovice, 
příspěvková organizace, Masarykova 950, 763 26 Luhačovice, IČ: 
00373281, DIČ: CZ 00373281, tel.: 577 133 980, e-mail: luhainfo@

mdkelektra.luhacovice.cz. Měsíčník. Odpovědná redaktorka a  au-
torka nepodepsaných článků: Hana Slováková. Fotografie: Jan Do-
stál. Grafické zpracování a tisk: Joker, spol. s r. o. Vydávání povoleno. 
Číslo registrace: MK ČR 11027. Toto číslo vychází 1. 7. 2015. Květen 2014: kolo

Březen 2015: kolo
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice.

Ztráty a nálezy – rok 2014

ALEXANDRIA                          Spa & Wellness hotel


