
Luhačovické noviny 1

Luhačovické
Noviny 09

Září 2020, ročník XXVII.



2 Luhačovické noviny

Housle pro vítěze získal David Hernych
V tomto roce byla řada festivalů 
a akcí zrušena. V Luhačovicích ale 
nechyběla ani letos na přelomu 
července a srpna tradiční houslová 
Akademie Václava Hudečka a s ní 
spojený festival Svátky hudby. 
Uskutečnit se mohly opět také 
díky významné podpoře města. 
Jak poznamenal Václav Hudeček, 
kvůli letošní kovidové krizi dlouho 
nebylo jisté, zda a v jaké podobě se 
akce uskuteční. Organizátoři proto 
byli velmi rádi, že se mohla odehrát 
v podstatě v plné šíři, tedy nejen 
část výuková, ale i včetně koncertů. 
„Protože výkon na koncertech je sa-
mozřejmě někdy rozhodující pro to, 
kdo ze studentů je nejlepší. Že někdo 

zahraje dobře v učebně, je jedna věc, 
ale zahrát před publikem těžkou 
skladbu dobře, to už je známka toho, 
že to dítě má mimořádný talent,“ 
poznamenal Hudeček.
Nejvíce mimořádný talent a um pro-
jevil při letošním 24. ročníku šestnác-
tiletý David Hernych. Za prvenství 
získal již tradičně mistrovské housle, 
se kterými se představil po vyhlášení 
nejlepších účastníků v rámci závě-
rečného galavečera 7. srpna v Elek-
tře. Kromě nástroje získal i tu čest 
představit se v rámci série koncertů 
po boku Václava Hudečka a také mož-
nost vystoupit jako sólista se Symfo-
nickým orchestrem Mariánské Lázně 
a se zlínskou filharmonií. A jaké je 

být vítězem Akademie? „Je to skvělý 
pocit, opravdu si toho vážím, jsem 
nesmírně rád,“ svěřil se Hernych. 
Prozradil také, že k hudbě ho přivedli 
rodiče, kteří jsou oba profesionální 
muzikanti. Jako koníček má šachy, ale 
také hraní na klavír. Mimo klasickou 
hudbu má prý rád i další žánry, třeba 
jazz. „Nějaký moderní pop ale zrov-
na nemusím,“ pousmál se Hernych. 
A stanovil si po vítězství v Akademii 
v hudbě nějaké další cíle? „Hlavně 
bych to chtěl dělat dobře,“ sdělil mla-
dý umělec a dodal, že do Luhačovic 
se v příštím roce na AVH opět velmi 
rád vrátí.

Nikola Synek

Modré parkovací zóny se 
osvědčily, přibude jich
Aby byl systém parkování v Luhačo-
vicích co nejúčelnější a dobře sloužil 
místním občanům i návštěvníkům, 
zavedlo město před časem modré 
parkovací zóny. Jak říká starosta Ma-
rian Ležák, městu se velmi osvědčily. 
„Podporujeme díky nim naše občany, 
tedy všechny, kteří mají ve městě zří-
zen trvalý pobyt. V modré zóně je pro 
ně zajištěna jistota parkovacího místa 
za parkovné se speciální symbolickou 
sazbou a výrazně vyšším poplatkem 
pro ostatní. Místo využití parkovišť pro 
hosty hotelů turisté totiž odstavují vůz 
v mnoha případech na dobu své rekre-
ace právě v nezpoplatněných ulicích, 
aby ušetřili. Zavedení modrých zón tak 
vede k tomu, že návštěvníci z ekono-
mických důvodů parkování v daném 
místě už nevyhledávají,“ vysvětlil 
starosta. 
S tím, že v některých lokalitách nelze 
kvůli autům turistů před vlastním do-
mem zaparkovat, se obracejí na město 
i sami občané. „Zaznamenali jsme od 

lidí řadu žádostí, aby byly modré zóny 
rozšířeny právě i do jejich ulice,“ nastí-
nil starosta. 
K lokalitám, kde už modré zóny fun-
gují, jako je Bílá čtvrť, ulice J. Černíka 
nebo Bezručova, se tak přidají brzy 
další. „V blízké době je zavedeme i v uli-
cích Solné a Rumunská, další rozšíření 
zón chystáme v ulicích Lužné a Lesní. 
Požadavek máme i od občanů z Pražské 
čtvrti a sídliště na Masarykově ulici. 
Vyznačení modrých zón podporuje ve 
městě spravedlivý systém parkování 
a zvýhodňuje občany s trvalým poby-
tem. Právě na základě jejich počtu měs-
to dostává příspěvek od státu v rámci 
rozpočtového určení daní, který pak 
jde na rozvoj města včetně systému 
parkování,“ uzavřel starosta.  

Nikola Synek

MÍSTNÍ POPLATEK ZA 
KOMUNÁLNÍ ODPAD 
ROK 2020
Městský úřad Luhačovice, odbor 
finanční, upozorňuje občany, kteří 

dosud neuhradili místní poplatek 
za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních od-
padů na základě vyhlášky č. 4/2019 
pro období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020, 
aby tak učinili

• hotově nebo platební kartou 
v pokladně MěÚ Luhačovice 
Po, St: 7.30–12.00, 13.00–17.00 
Út, Čt, Pá 7.30–12.00, 13.00–14.30 

• bezhotovostním převodem na 
účet č. 1409197309/0800  
variabilní symbol: číslo poplatní-
ka z evidence MěÚ Luhačovice 
(informace k platbám získáte na 
tel.: 577 197 436–7 nebo e-mail: 
vebrova@luhacovice.eu, mikulco-
va@luhacovice.eu).

 
Základní sazba poplatku pro po-
platníka na rok 2020 činí 650 Kč. 
Výčet osvobození a úlev pro poplat-
níka je uveden v čl. 6 vyhlášky – 
celé znění je k dispozici na webo-
vých stránkách.

UDÁLOSTI Z MĚSTA
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Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje
pátek 2. října 2020 v době od 
14.00 do 22.00 hodin

sobota 3. října 2020 v době od 
8.00 do 14.00 hodin

Volit se bude v 7 volebních okrs-
cích, které se oproti minulým vol-
bám nezměnily. 

Voliči bude umožněno hlasování 
poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České repub-
liky (platným občanským průka-
zem nebo cestovním pasem České 

republiky). Neprokáže-li uvedené 
skutečnosti stanovenými doklady, 
nebude mu hlasování umožněno. 

Hlasovací lístky budou distribuo-
vány jako obvykle, a to do 29. září 
2020. Podmínkou je, aby měli ob-
čané označené domovní schránky. 
Hlasovací lístky může volič obdržet 
i ve volební místnosti.

Pokud by se volič ze závažných dů-
vodů nemohl v době voleb osobně 
dostavit do volební místnosti, může 
požádat o hlasování do přenosné 

volební schránky na tel. 577 197 
424, v době konání voleb na tel. 
577 197 416.

V případě, že občan požádá o vy-
dání voličského průkazu, bude mu 
umožněno hlasování pouze na 
území Zlínského kraje po předlože-
ní dokladu totožnosti a voličského 
průkazu.
Aktuální informace můžete sledovat 
na webu města www.mesto.luhaco-
vice.eu v sekci Informujeme – Volby.

Jana Homolková

Kdo ve městě jen bydlí, 
ale nepotvrdil to úředně, 
ochuzuje Luhačovice i sebe
Bydlíte dlouhodobě v Luhačovi-
cích, ale nemáte tady zřízený trvalý 
pobyt? Pokud člověk v Luhačovicích 
třeba po léta bydlí, ale úředně se 
sem nepřestěhoval, ochuzuje město, 
sebe i všechny své blízké, kteří 
v lázeňském městě žijí. Jednak jde 
o to, že takový jedinec sám nemůže 
čerpat různé výhody, které město 
svým občanům nabízí, ale přede-
vším kvůli tomu, že se tu nenechal 
zapsat k trvalému pobytu (TP), čímž 
každoročně připravuje město o ti-
síce korun. O tyto prostředky jsou 
pak sníženy investice Luhačovic 
do věcí, které slouží právě nejvíce 
místním obyvatelům. Méně pro-
středků tedy zbývá na opravy ulic 
a chodníků, péči o zeleň nebo třeba 
na podporu místní kultury, sportu, 
dětských kroužků a různých spolků. 
Jak je to možné? 
„Jde o to, že za každého občana 
s trvalým pobytem dostává naše 
město každoročně cca 15 tisíc korun 
od státu v rámci tzv. rozpočtového 
určení daní. Stát tak podle zákona 
přerozděluje městům a obcím podle 
stanoveného klíče zpět peníze vy-
brané na daních,“ přiblížil starosta 
Luhačovic Marian Ležák.  

Mít trvalý pobyt se vyplatí

Protože každý obyvatel s nahlá-
šeným trvalým pobytem přináší 

Luhačovicím peníze na jejich rozvoj, 
jsou právě těmto občanům na-
bídnuty určité výhody. Jen pokud 
tady máte TP, můžete využít zdar-
ma sběrného dvora, díky modrým 
zónám máte možnost výhodnějšího 
parkování. Pro rodiny je přichystán 
finanční a věcný dar při narození dí-
těte, slavnost vítání občánků a poz-
ději také příspěvek na školní potřeby 
pro prvňáčky. Seniorům s TP slouží 
výhodné senior taxi, jsou pro ně po-
řádána každoroční setkání a oslavy 
jubilantů. „Další plánované kroky 
města směřují k tomu, aby obyvatele 
motivovaly být občanem Luhačovic 
s trvalým pobytem. „Být občanem 
města se bude stále více vyplácet, 
protože chceme motivovat všechny, 
kdo tu žijí, aby si tu trvalé bydliště 
zřídili. Každý nový občan znamená 
díky rozpočtovému určení daní pro 
město další finanční prostředky od 
státu a Luhačovice se tak budou 
moci dále úspěšně rozvíjet,“ pozna-
menal starosta Ležák. 

Lidé si uvědomují výhody TP

Již dnes začínají lidé vnímat a chá-
pat tento postup vedení města. 
Starosta to ilustruje na nedávném 
rozhovoru s jedním občanem: „Ten 
pán se divil, že má jeho soused ve 
stejné ulici platit v modré zóně 
za parkovací místo desetinásobek 
toho, co on. Pánovi jsem vysvět-
lil, že kdyby tu měl jeho soused 
také trvalé bydliště a tím přinášel 
městu ročně příspěvek od státu cca 

15 000 Kč na jeho rozvoj, měl by 
i on nárok na výhodnější parkovné. 
Když ale tento soused tady nemá 
trvalý pobyt, žádné peníze měs-
tu nepřináší. Přitom i jeho auto 
zabírá místo v ulicích, které se 
musí za peníze města opravovat, 
čistit a komunikace se i díky jeho 
vozu opotřebovává. Náš občan mi 
pak dal za pravdu, že to je opravdu 
správně nastavené.“ 
Vedení radnice má přitom přehled 
o tom, že stovky lidí v Luhačovi-
cích pouze bydlí, aniž by tu měly 
trvalé bydliště. „Vyřídit si trvalý 
pobyt (TP) zabere na úřadě jen 
chvíli, do půl hodinky se vše snad-
no zvládne. Po nedávném rozho-
voru na toto téma se již několik 
občanů ozvalo a dalším rád po-
můžu nebo poradím,“ poznamenal 
starosta. Řada lidí, kteří nemají TP 
a dlouhodobě tady bydlí, jsou u ně-
koho v nájmu. Dnes už podle záko-
na ale není nutný souhlas majitele 
nemovitosti s přihlášením k tr-
valému pobytu, pokud nájemník 
předloží platnou nájemní smlouvu. 
Když nájemník bydliště přepíše, 
bude moci čerpat výhody a při-
nese městu další finance. To ve 
finále pozitivně pocítí na rozvoji 
města všichni, tedy i pronajímatel 
nemovitosti.“ Máte mezi známými 
člověka, co tady žije a přitom není 
k trvalému pobytu přihlášen? Ze-
ptejte se ho, proč nechce, aby měly 
Luhačovice více peněz i pro Vás! 

Nikola Synek 

ZPRÁVY Z MĚSTA
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Varovný informační systém a povodňové plány jsou hotovy
Město Luhačovice dokončilo v srpnu 
2020 realizaci projektu „Digitální po-
vodňový plán města a ORP Luhačovice 
a VIS“, spolufinancovaného z Operační-
ho programu Životní prostředí. Celkové 
náklady projektu činí necelých 
3,9 mil. Kč, z toho dotace z Operačního 
programu Životní prostředí je přislíbe-
na ve výši 2,7 mil. Kč.
Nové obousměrné bezdrátové hlásiče 
na sloupech v místních částech Kladná 
Žilín, Polichno a Řetechov byly uvedeny 
do provozu v květnu. Kromě provádění 
hlášení přímo z budovy v místní části 
je celý systém napojen i na vysílací pra-
coviště na radnici v Luhačovicích a na 
krajský systém.

Další částí dotačního projektu bylo 
zpracování digitálního povodňového 
plánu města a ORP Luhačovice. Cílem 
projektu je vytvoření podkladu, který 
bude sloužit povodňovým orgánům 
pro řízení povodňové ochrany a zajiš-
tění včasného informování a varování 
obyvatelstva. Povodňové plány slouží 
hlavně povodňovým orgánům, ale 
rovněž seznamují širokou veřejnost 
s povodňovým zeměpisem.
Digitální povodňové plány města i ORP 
Luhačovice jsou veřejně dostupné na 
internetu. Odkazy můžete nalézt na 
webových stránkách města Luhačovice 
v části Městský úřad / Policie a ochra-
na obyvatelstva / Digitální povodňové 

plány
https://www.mesto.luhacovice.eu
/25089-digitalni-povodnove-plany

nebo přímo na těchto odkazech:
digitální povodňový plán města Luha-
čovice
http://zlinsky.dppcr.cz/web_585459/
digitální povodňový plán ORP Luhačo-
vice
http://zlinsky.dppcr.cz/web_7204/

Ing. Magdalena Blahová
vedoucí odboru správy majetku

V Luhačovicích se 
začne odstraňovat 
plevel z chodníků 
bez chemie

Jak udržovat ve městě čisté chodníky 
bez plevele a přitom se vyhnout jejich 
chemickému ošetření? Tuto otázku 
neustále v Luhačovicích řeší. Poté, co 
si vedení města v uplynulých měsících 
postupně nechalo představit hned ně-
kolik speciálních zařízení, po poslední 
prezentaci už zná odpověď. Jakou ces-
tou chce město tuto problematiku řešit, 
nastínil starosta Marian Ležák. 
„Zvolili jsme variantu mechanického 
čištění pomocí speciálního kartáčo-
vého nástavce na běžný křovinořez. 
Během praktické ukázky na chodní-
cích v jednom z našich sídlišť mě toto 

řešení velmi zaujalo. Efekt je okamžitý, 
chodníky se dají ošetřit rychle a účinně 
a přitom jde o levné řešení z hledis-
ka pořizovací ceny i dalších nákladů. 
Nástavec nevyjde draho a samotné 
křovinořezy se nemusejí pořizovat, 
protože je mají naše Technické služby 
už ve výbavě. Jdeme tak ekologickou 
cestou bez chemie, přitom je ale toto 
řešení snadno dostupné a nebude mít 
negativní dopad na ekonomiku města,“ 
nastínil starosta. 
U předvádění této varianty i při pre-
zentacích ostatních možností likvidace 
plevele například horkou vodou či pá-
rou nechyběl samozřejmě ani ředitel TS 
Luhačovice Josef Pučalík. Do výbavy TS 
Luhačovice tak brzy přibudou hned dvě 
sady nástavců s několika náhradními 
ocelovými kartáči. Sadu lze pořídit cca 
za 15 000 Kč bez DPH.  
„Ostatní prezentované varianty využí-
valy velkých strojů, které stály statisíce 
a zdály se nepraktické. Navíc k nákla-
dům by se připočítalo velké množství 
vody, která by se musela jezdit nabírat 
přes celé město. Časově, finančně i eko-
logicky se nám proto jeví výhodnější 
toto řešení,“ uvedl Pučalík. 
Přístroj pro mechanické čištění chod-
níků předvedl zástupce společnosti 
Moram Antonín Koplík, který o něm 
doplnil i další údaje. „Jde o patento-
vanou hlavici Infraweed Go. Největší 
výhodou je, že město může použít 
vlastní křovinořezy, zakoupí se jen tato 
speciální patentovaná hlavice s ná-
stavcem a s krytem. Princip je ten, že 

v hlavici jsou tři dlouhé štětiny, které 
se roztočí, vytvoří takový kartáč, který 
zlehka usekává nebo vytahuje plevel, 
který je v chodníku. Za minutu bez 
problému pracovník vyčistí 10 metrů 
čtverečních chodníku nebo silnice. Kryt 
se dá na jedné straně otevřít, takže ště-
tiny dosáhnou i k místům u obrubníku. 
Po pořízení hlavice jsou náklady jen na 
dokupování štětin, které se používáním 
postupně opotřebují,“ uvedl Koplík. 
K čištění chodníků se toto řešení 
v Luhačovicích začne používat hned 
po dodání speciálních hlavic. „Postup-
ně chceme ustupovat od chemického 
odstraňování plevele a věřím, že díky 
tomuto řešení se nám to bude dařit. 
Ekologie je pro naše město zásadní 
kvůli zdraví našich občanů i bezpečí 
zdejších přírodních zdrojů. Zároveň 
ale chceme, aby obyvatelé i návštěvníci 
mohli procházet krásně upravenými 
ulicemi města s čistými chodníky,“ 
uzavřel starosta Ležák.

Nikola Synek 

Informace ke stavebním 
pracím na autobusovém 
nádraží, v budovách ZŠ 
Luhačovice a v ul. Hrazanská

Stavební práce na novém terminálu 
(autobusovém nádraží) se dostávají do 
závěrečné části, kdy jsou již viditelné 
obrysy nového kruhového objezdu, 
nástupišť nebo parkovacích míst. 
Souvisí s tím ale i změna v dopravě, 

ZPRÁVY Z MĚSTA
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kdy průjezd kolem vlakového nádraží 
budou v obou směrech řídit kyvadlově 
semafory.
Další stavební práce pokračují v budo-
vách ZŠ Luhačovice. Práce na statickém 
zajištění rohu budovy jsou již hotovy 
a čeká se na zrání betonu v podlahách 
tříd. Navazují na to práce v interiéru 
(výmalby, pokládky podlahových krytin, 
pořízení nábytku, opravy šaten) tak, aby 
do konce roku byly prostory připravené 
pro přesun nejmenších žáků z budovy 
ZŠ II (Školní 811). Jejich místo pak vyu-
žije dům dětí a mládeže.
Menší stavební práce probíhají i v pro-
storách družiny a také v části, ve kte-
rých bude v příštím roce působit dům 
dětí a mládeže.
V ulici Hrazanská dokončily své práce 
plynaři. Aby bylo možné kompletně 
zrekonstruovat povrch celého hlavního 
průjezdu ulice Hrazanská, musí ještě 
být provedena oprava vodovodu 
(aby se v budoucnu nový povrch vo-
zovky nemusel bourat kvůli sítím pod 
povrchem). Opravu vodovodu bude 
financovat a realizovat vlastník – Vodo-
vody a kanalizace Zlín. Předpokládáme, 
že práce zahájí v polovině září a budou 
je provádět formou montážních jam (ne 
výkopem celého vodovodu). Odhad dél-
ky prací je cca 2 měsíce. Stavební práce 
si vyžádají postupnou uzavírku ulice 
v místech, kde bude zrovna pracováno.
Prosíme všechny občany a návštěvní-
ky města o trpělivost a respektování 
omezení v místě stavby i na objízdných 
trasách. Děkujeme!

Ing. Jiří Šůstek, místostarosta  
a Ing. Magdalena Blahová, vedoucí odboru 
správy majetku

Folklorní vystoupení 
potěšilo v luhačovické 
místní části Kladná Žilín
Vystoupení Sdružení přátel dobrého 
vína, hudby a tance a ženského pěvec-
kého sboru ŠVEKRUŠE se uskutečnilo 
v Kladné Žilíně v neděli 26. července. 
Brněnské folklorní Sdružení přátel 
dobrého vína, hudby a tance v loňském 
roce posílilo ženskou pěveckou složku 
Švekruše a všichni členové se pustili do 
pilného tréninku. Roční práce soubo-
ru vyvrcholila letním soustředěním 
v Kladné Žilíně, kde se také uskuteč-
nilo nedělní odpolední vystoupení na 
místním výletišti. Pásmo písní a tanců 
z oblasti Zálesí, Kyjovska a Kopanic pro 

tuto příležitost sestavila paní Monika 
Vašíčková a místním návštěvníkům 
se moc líbilo. „Rádi sem zavítáme 
i v příštím roce.“ A kdo se nezúčastnil 
nedělního vystoupení pěveckého sboru 
ŠVEKRUŠE, kliknutím na odkaz u člán-
ku na www.luhacovice.cz si ho můžete 
užít z pohodlí domova.

Soňa Krampolová

Město nechce zvyšovat 
poplatky za popelnice, 
proto zpřísnilo dohled na 
odpadové hospodářství 
Aby občané Luhačovic neplatili více za 
svoz odpadu a zároveň se nemuselo stá-
le více doplácet z městského rozpočtu, 
zpřísnilo město dohled nad odpadovým 
hospodářstvím. Situaci objasnil staros-
ta Marian Ležák.
„Přestože se v našem městě daří stále 
úspěšněji třídit odpad, náklady na jeho 
svoz a likvidaci dále rostou a město 
přijde každoročně na milionové částky. 
Detailně jsme proto analyzovali celý 
systém a zavedli určitá opatření. Sběrný 
dvůr vyžaduje u původce odpadu dolo-
žit, že má tento člověk ve městě nahlá-
šen trvalý pobyt. Jen tak může jako ob-
čan Luhačovic přivézt do dvora odpad 
zdarma,“ nastínil Ležák. Jak dodává, 
nikdo nebrání využít dvora ani ostat-
ním, ovšem za poplatek. „Je to proto, 
že občané města přispívají na odpado-
vé hospodářství zásadním způsobem 
v poplatcích za popelnice a do rozpočtu 
za každého občana s trvalým bydlištěm 
dostáváme prostředky od státu v rámci 
tzv. rozpočtového určení daní. Ty slouží 
mimo jiné také na rozvoj odpadového 
hospodářství. Lidé s trvalým pobytem 
musí proto být zvýhodněni oproti 
lidem, kteří městu tolik nepřispívají. 
Jen tak se vyhneme tomu, abychom pro 
občany nezvyšovali poplatky za svoz 
odpadu,“ poznamenal starosta.   
Bohužel byly zaznamenány případy, 
kdy někteří lidé měli snahu vozit do 
dvora odpad zdarma na základě zapůj-
čeného občanského průkazu. „Že to tak 
dělat nelze, naštěstí chápe stále více 
lidí. Dochází jim, že tím vlastně platbu, 
kterou by měl zaplatit někdo jiný, pře-
nášejí i na sebe. Opatření ve sběrném 
dvoře musíme vnímat jako jedno z těch, 
které zajistí, že nebudeme muset zvedat 
poplatek za popelnice pro naše občany,“ 
dodal starosta.   
Radnice se chce více zaměřit i na ty, 
kdo produkují hodně odpadu a přitom 

nic neplatí. „Jde o podnikající subjekty, 
kterým zákon ukládá, že musí mít uza-
vřenou smlouvu na likvidaci odpadu. 
Týká se to jak těch, kteří podnikají ve 
vlastních prostorách, tak i těch, kteří 
tady jsou v nájmu. Analýza nám ale 
potvrdila, že řada z nich smlouvu 
nemá, a na odpadové hospodářství 
tedy nepřispívá. Přitom odpad v rámci 
podnikatelské činnosti produkují. Proto 
budeme vyzývat k nápravě a zajištění 
spravedlivého podílení na likvidaci od-
padu. Potřebné informace k narovnání 
stavu či získání dalších dat ochotně po-
skytnou v odboru životního prostředí, 
oddělení odpadového hospodářství. Je 
potřeba podporovat podnikání v našem 
městě, ale není možné, aby na komerční 
činnost dopláceli ve finále naši občané 
a odpadky z ubytování, obchodní čin-
nosti a dalších služeb končily ve sběr-
ném dvoře nebo ve veřejných koších. 
Věřím, že dojde k postupné nápravě 
a společně udržíme naše město jako 
místo s kvalitním zázemím v oblasti ži-
votního prostředí,“ upozornil starosta.

Nikola Synek 

Řetechovští hasiči 
zorganizovali posezení 
s živou hudbou
V pátek 24. července bylo v areálu fotba-
lového hřiště v luhačovické místní části 
Řetechov živo. Zdejší dobrovolní hasiči 
tu uspořádali pro spoluobčany hezké 
posezení s živou hudbou.
 Akce vznikla živelně, jak za organizáto-
ry popsal Pavel Zápeca z mísního SDH. 
„Oslovil nás pan Divoký z Provodovské 
šestky. Za kapelu nás požádal, jestli by 
si mohli zahrát v rámci zkoušky na 
místním hřišti, a my řekli samozřejmě 
ano,“ poznamenal Zápeca. Nezůstalo ale 
jen u ledajakého hraní, protože hasiči 
vše přeměnili v kulturní akci pro veřej-
nost s nabídkou občerstvení. Hudební 
vystoupení a celá akce se setkaly se zá-
jmem místních. „Plán hraní na akci byl 
od 18 do 21  hodin, ale po pozitivním 
ohlasu lidí kapela hrála až do 23 hodin. 
Po celou dobu bylo hasiči zajištěno 
občerstvení. Nechybělo výborné cigáro 
z udírny, dále se podávaly lahodné pivo, 
víno a mnoho dalších specialit. „Míst-
ním obyvatelům se akce líbila, tak se 
budeme těšit na další spolupráci s Pro-
vodovskou šestkou,“ uzavřel Zápeca.

Nikola Synek

ZPRÁVY Z MĚSTA
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Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří 
doprovodili 
pana JIŘÍHO KONEČNÉHO na jeho po-
slední cestě. 
Rodina Konečná

Děkujeme všem přátelům, sousedům 
a známým, že se přišli naposledy rozloučit 
s mým manželem, tatínkem a dědečkem 
panem FRANTIŠKEM RAKEM. 
Rodina Raková

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli rozlou-
čit s naší milovanou 
paní JIŘINOU KOLÁŘOVOU. 
Zarmoucená rodina

SPOLEČNOST

Vzpomínky
Dne 3. 9. 2020 uplyne 1 rok, co nás opustil 
pan VLASTISLAV MIKULČÍK. 
Vzpomínáme. Rodina Mikulčíkova a Gavla-
sova.

Dne 8. 9. 2020 uplyne 9 let od úmrtí mého 
manžela a tatínka 
pana JOSEFA HUBÁČKA z Řetechova. 
S láskou vzpomíná manželka Marie a syn 
Martin.

Dne 10. září uplynulo již 5 let, kdy nás 
navždy opustil 
pan JOSEF KRANZ. 
S bolestí v srdci vzpomínají manželka, syn 
a dcera s rodinami a ostatní příbuzní. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 25. 8. 2020 uplynulo 10 let, kdy nás 
opustil 
pan EDVARD SLÁNSKÝ. 
8. 9. 2020 vzpomeneme jeho nedožité 
90 narozeniny. 
S láskou a vděčností stále vzpomínáme.

Dne 30. září uplyne 9 let, kdy nás opustila 
paní HELENA SCHLIMBACHOVÁ. 
S láskou vzpomíná manžel s rodinou. Vše 
zmizí, jen stopy Tvé práce a lásky zůsta-
nou. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 15. 9. 2020 uplyne 5 smutných let, co 
nás opustil náš milovaný 
MILAN KOLÁŘ. 
S úctou a láskou vzpomínají dcery s rodi-
nami. 
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal 
zapomenout. 
11. září 2020 tomu budou 3 roky, kdy nás 
opustil 
pan MIROSLAV JANČA. 
Vzpomínají sestry Věra a Hana s rodinami. 
Vzpomeňte s námi.

Dne 25. září 2020 uplynul rok, kdy nás 
navždy opustila 
LUDMILA VÁŇOVÁ. 
S láskou a úctou vzpomínají syn Jaroslav, 
vnuci Tomáš, Jakub, Adam, s rodinami 
a ostatní příbuzní.

Dne 5. 9. 2020 uplyne rok, co nás opustil ve 
věku 84 let 
pan FRANTIŠEK JANÍK rodák z Kladné – 
Žilín. 
Děkuji za tichou vzpomínku všem, kteří ho 
znali. Dcera Helena s rodinou

Společenská kronika
Úmrtí
Jiřina Kolářová,  88 let
František Rak,  74 let
Jiří Konečný,  78 let
Zdenka Častulíková,  95 let
Blažej Kučera,  92 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast. 

Narození
Adam Němec
Vilém Neděla
Adéla Minaříková
Adéla Sedlářová
Patrik Procházka

Blahopřejeme.

Sňatky
Michaela Kronková   a  Tomáš Karský
Gabriela Kalábová   a  Josef Zicha
Daniela Syrová  a  Tomáš Káňa

Blahopřejeme.

Ztráty a nálezy
srpen 2x mobilní telefon, francouzské hole (berle)
Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice.
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Začátek sezony fotbalistům vyšel
V neděli 2. srpna zahájili naši fotba-
listé novou sezonu zápasem prvního 
kola krajské pohárové soutěže. Vstou-
pili do ní úspěšně, když ve venkovním 
zápase s Lužkovicemi zvítězili jediným 
gólem střetnutí, který vstřelil v 42. 
minutě Martin Bernátek. „Byl to těžký 
zápas, kdy domácí bojovali do posled-
ní vteřiny,“ zhodnotil střetnutí trenér 
Jan Jelínek. Na úspěch se podařilo 
navázat i v druhém kole soutěže, kdy 
byl soupeřem našich borců tým Male-
novic. V zápase se podařilo soupeře na 
jeho hřišti zcela deklasovat. Při stře-
lecké chuti byl opět Bernátek, který už 
během prvního poločasu zaznamenal 

hattrick. V druhé půli navíc tým 
k spokojenosti trenéra ještě přidal 
na nasazení, což se zúročilo dalšími 
čtyřmi góly do malenovické sítě. Trefili 
se ještě Bykhovskyi, Janča, Kořenek 
a Pešek, zatímco domácí borci síť lu-
hačovické branky nerozvlnili. Celkově 
tak Luhačovičtí porazili Malenovice 
7:0 a úspěšnou kanonádou si zaslouži-
li postup do osmifinále soutěže.
Venkovním utkáním zahájil tým FK 
Luhačovice také letošní ročník kraj-
ského přeboru. Na hřišti Nedašova 
se rovněž dařilo. Vítězství pro Luha-
čovice zajistili trefami do sítě sou-
peře Červenka, Bernátek, Slobodian 

a Bykhovskyi, zatímco domácí skóro-
vali jen jednou, takže výsledek utkání 
z pohledu Luhačovic byl opět krásný, 
vítězství 4:1. „Na horké půdě Nedašo-
va jsme podali disciplinovaný výkon. 
Výborné utkání odehrál kapitán 
Ondra Červenka. Kluci se nenechali 
unést stylem hry domácích, za to jsem 
rád. Odměnou je čtyřbranková výhra,“ 
ocenil trenér Jelínek.
Vstup do sezony se tak v poháru 
i krajském přeboru vydařil, tak přejme 
našim fotbalistům, ať se jim proti 
soupeřům daří i nadále.

Nikola Synek

Tradiční orienťácký triatlon

V pátek 7. srpna se konal už 
11. ročník LCE triatlonu, který pořádá 
oddíl orientačního běhu TJ Slovan Lu-
hačovice. Startovalo se plaveckou částí 

na rybníce Křešov u Slopného, odkud 
pak na kole závodníci zamířili směrem 
k Luhačovicím. Jako obvykle si mohli 
účastníci vybrat ze dvou tratí. Na delší 
pro kategorii mužů je čekalo 560 metrů 
plavání, 22 kilometrů na kole silnicí i le-
sem, přes Loučku a Petrůvku nad Lu-
hačovice, kde se sjíždělo k sportovnímu 
centru Radostova, a odtud vybíhalo na 
závěrečný 10kilometrový běh ke kolibě 
U Luxů v Újezdci. Účastníci kratší trati 
plavali jen 380 metrů a další dvě části 
byly kratší o sjezd k Radostovu a výběh 
zpět vzhůru, protože depo pro tuto trať 
bylo na Ovčírně. Přestože závodníci to 
neměli v opravdu horkém letním dni 
vůbec jednoduché, byl letošní ročník 

velmi rychlý. V cíli byl jako první 
Roman Kašpar v čase 1:45:33, za ním 
doběhl jako druhý Štěpán Mudrák 
a jako třetí Michal Hubáček. Kratší trať 
vyhrál v čase 1:49:21 zástupce nastupu-
jící generace luhačovických orienťáků 
Šimon Sláma. Závod jel za poslední léta 
už několikrát, na kratší trati obhájil 
loňské vítězství.  
Až více než 15 minut za vítězným 
Slámou doběla na kratší trati v pořadí 
druhá a zároveň nejlepší ze ženských 
účastnic Michaela Kotecká. Stejně jako 
vítěz dlouhé trati se závodu účastnila 
premiérově.

Nikola Synek

Letní kino nadchlo

Terasa městské plovárny zaplněná 
diváky letního kina, kteří si spolu 
s přáteli užívají příjemný vlahý večer 

s filmem a nabídkou občerstvení, to 
byl obrázek prvního srpnového čtvrt-
ka, kdy se promítala komedie Přes 
prsty, i dalšího čtvrtka, kdy byl na po-
řadu snímek 3Bobule. Když se tento 
článek připravuje, ještě není jisté, zda 
se vzhledem k možnostem rozmarů 
počasí podařilo i další dvě čtvrteč-
ní srpnová představení uskutečnit. 
Jasné ale je, že pokud počasí přálo, 
určitě si ani oba další filmy řada lidí 
ujít nenechala. Podle spokojenosti 
návštěvníků prvních dvou představe-
ní totiž bylo zcela evidentní, že letní 
kino na plovárně je pro Luhačovjany 

i návštěvníky vítaným zpestřením 
zdejší kulturní nabídky a bylo přijato 
s nadšením. „Bylo to super,“ zhod-
notila například Martina Semelová, 
která si takto pochvalovala účast na 
druhém představení ve facebookovém 
komentáři. O tom, že o letní kino je 
opravdu zájem, svědčí i řada dotazů, 
zda se budou konat další představení. 
Je vidět, že město učinilo krok správ-
ným směrem a celou akci se poda-
řilo dobře zorganizovat k všeobecné 
spokojenosti.  

Nikola Synek

NOVINKY Z MĚSTA
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ROZHOVOR

„Nápadů na rozvoj je spousta,“ 
říká šéf plovárny, který nově vede 
i SC Radostova
Miroslav Talaš vede Městskou plo-
várnu Luhačovice od jejího otevření 
před téměř 10 lety. Bavili jsme se 
i o Sportovním centru Radostova, 
pod které plovárna spadá, protože 
od srpna je Talaš novým ředitelem 
celé příspěvkové organizace. Začali 
jsme ale s plovárnou. Jakou má toto 
léto návštěvnost?
Po období covidu jsme se o letní ná-
vštěvnost báli, ale je i malinko lepší 
než v minulých letech. Obavy byly 
spojené i s tím, že jsme drobně navý-
šili ceny, zhruba o 10 Kč na hodinu. 
Vstupné se mění podle toho, kolik 
času u nás člověk stráví. Lidé změnu 
cen bez potíží přijali a zájem o plo-
várnu se nezmenšil.

Kolik chodí návštěvníků?
Teď, když byla velká horka, tak 450 
lidí denně. Začátkem léta bylo ale 
i 720 lidí za den. U nás platí, že bývá 
nejvíc plno, když je deštivé, chladnější 
počasí a není to na procházky venku 
ani na návštěvu venkovního koupališ-
tě. V posledních letech je návštěvnost 
ustálená, zhruba 120 000 lidí ročně. 

Jaké jsou nejbližší plány plovár-
ny? 
Dělá se projektová dokumentace na 
další toalety, které mají vzniknout 
místo úklidové komory za parní 
kabinou. Bude to blíž k bazénu, což 
ocení hlavně rodiče s malými dětmi. 
V prosinci oslavíme 10 let fungování, 
tak chceme pro návštěvníky nachys-
tat nějakou formu soutěže o snad 
zajímavé ceny. 

Na terase se konalo letní kino, jak 
se podle Vás osvědčilo?
Já myslím, že velmi. Když se bavíme, 
čeká nás druhé představení. Návštěv-
nost prvního byla až nečekaně dobrá. 

Jsou úvahy využívat terasu více 
i v budoucnu?
Nabízí se i nadále pokračovat v let-
ním kinu. Jednu terasu by bylo 
možné i zastřešit a vytvořit tak zcela 

novou wellness zónu. To je ale hudba 
budoucnosti. 

Jak to teď vypadá s SC Radosto-
va? Odpadlo hodně soustředění 
sportovních týmů, které centru 
přináší nejvíce peněz?
Na jaře samozřejmě kvůli covidu 
ano, ale teď ten kalendář běží, jak 
byly objednané termíny. Jedno záři-
jové soustředění nám ze Slovenska 
sice odřekli, ale je rozjednané, že 
na ten termín by přijel nohejbalový 
tým od nás. 

Pravidelně míváte třeba házen-
kářskou reprezentaci, co nejzají-
mavějšího to je letos?
Házenkáři, basketbalisté a samo-
zřejmě i fotbalisté nadále jezdí. 
Proběhl i volejbalový kemp pana 
Haníka, chystá se další soustředění 
juniorské házenkářské reprezenta-
ce. Hala je stejně jako plovárna už 
dobře zajetá a klientelu má. Více je 
potřeba začít pracovat s venkovním 
areálem, který je trochu zanedbaný. 

Měla se dělat i chybějící tribuna 
u fotbalového hřiště s přírodní 
trávou, ne?
To se samozřejmě kvůli současným 
úsporným opatřením odsunulo. 
Byli bychom ale rádi, kdyby se ji 
podařilo realizovat v příštím roce. 
Jde o cca 300 000 Kč. 

Co je na areálu SC Radostova 
nejakutnější?
Celkově jsou různé plochy hodně po-
praskané, budova bowlingu je šílená. Ta 
už se vrátila městu a uvidí se, co s tím. 
Dál to pronajímat nelze. Po nájemci se 
to už vyklidilo, to bylo neskutečné, jaký 
nepořádek tam zůstal. Teď tam údržbář 
přesunuje k uskladnění techniku na 
údržbu areálu. Převáží ji z dřevěných 
bud opodál, které jsou v dezolátním 
stavu. Někdejší rozpadlý betonový 
bazén za tenisovým kurtem už se za 
covidu zaházel a srovnal, ty boudy 
stržení čeká. 

Co tam bude?
Chtěli bychom tam vymyslet nový 
prostor na technické zázemí, pak by 
se mohl odstranit i bowling a místo 
něj vzniknout třeba výletiště. Něco 
jako v Kladné Žilín, ale větší. Možná 
amfiteátr, který by mohl sloužit i pro 
větší akce, aby areál trochu ožil. Dětské 
hřiště nad umělkou se musí vyměnit 
určitě. Nápadů je hodně, ale změny 
samozřejmě nepůjdou bez dotačních 
titulů nebo grantů, ale na to se musejí 
nachystat konkrétní projekty. Určitě se 
to nezmění ze dne na den, i možnosti 
na spoluúčast při financování jsou 
omezené. 

Co změny na hotelové části SC Ra-
dostova?
Tam zavádíme pokladní systém a chci 
ho spojit i s rezervačním, protože 
dodnes to funguje zastarale na zápisu 
do papírových sešitů. Pokoje je potřeba 
postupně modernizovat. Za úvahu stojí 
mimo jiné vybavení pokojů klimati-
zací. Chci se pokusit nabídnout volné 
ubytování hlavně přes podzim a jaro 
běžným turistům, kteří třeba přijedou 
s koly a budou odtud vyrážet na výlety 
do okolí. Tím by byly kapacity více 
vytížené. Máme 8 standardních pokojů 
a jeden apartmán. Pokoje jsou relativně 
komfortní, s vlastním sociálním zaříze-
ním, takže zákazníky si to může najít. 
Věřím, že tento i další plány se podaří 
postupně uskutečnit.  

Nikola Synek
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NOVINKY Z MĚSTA

Dětem začíná školní rok se spoustou novinek
Začátek září znamená jako vždy nástup 
dětí do luhačovické základní školy. V té 
bylo po celé prázdniny velmi rušno, 
protože zde probíhala rekonstrukce 
části hlavní budovy, kterou bylo nutné 
staticky zajistit. I když se opravy mají 
částečně přelít i do prvních týdnů školy, 
významně by to provoz ZŠ ovlivnit 
nemělo. To vzhledem k průběhu prací 
potvrdil v půli srpna ředitel ZŠ Lu-
hačovice Pavel Kurtin. „Rekonstrukce 
pokračuje podle časového plánu, ty 
nejhrubější práce jsou hotové a termín 
dokončení v listopadu zůstává stále 
v platnosti. Tak aby se do konce listopa-
du do hlavní budovy mohly přestěhovat 
první a druhé třídy,“ informoval ředitel. 
Jak dodal, tyto nejnižší ročníky tedy 

nový školní rok zahajují ještě tradičně 
u budovy bývalých jeslí, kde v nejbliž-
ších týdnech bude zatím probíhat jejich 
výuka. Kromě obnovy hlavní budovy 
a příprav na stěhování prvňáků a dru-
háků se s novým školním rokem v ZŠ 
Luhačovice chystají i další změny.
„Přes prázdniny se dělala v hlavní 
budově komplexní rekonstrukce šaten, 
tak aby byla do 1. září hotová, a ještě se 
dodělávají nějaké drobnosti. Jinak hlav-
ní změna pro tento rok spočívá 
k 1. září v zavedení školského infor-
mačního systému EduPage a také ve 
vybudování školního poradenského 
pracoviště, tzn. zajištění kooperace spe-
ciálního pedagoga, školního psychologa 
a výchovných poradců. Samozřejmě 

se i maluje ve třídách a ve společných 
prostorách, což se dělá přes prázdniny 
standardně,“ dodal ředitel. I nový školní 
rok budou provázet zpřísněná hygie-
nická opatření. Ještě 17. srpna odpole-
dne při uzávěrce tohoto textu ale vše 
přesně stanoveno nebylo. To protože 
škola čekala na příslušný manuál, jak 
postupovat. „Budeme se řídit pokyny 
MŠMT, které máme obdržet v nejbliž-
ších hodinách. Jakmile je dostaneme, 
následně hned informujeme rodiče 
žáků, aby se dozvěděli vše potřebné co 
nejdříve a s dostatečným předstihem 
před začátkem školy,“ vysvětlil v uvede-
né datum Kurtin.

Nikola Synek

Písní a tancem / Moje obec, moje radost
Čtvrtek 10. 9.  
Literárně dramatický večer nejen 
pro děti 
Luhačovice, budova knihovny
17.30  Červená Karkulka a Perníková 
chaloupka loutkové představení v po-
dání Divadla Brod
18.00 Zkuste si to, aneb Jak se nosí 
loutky, trocha fyzioterapie nikoho ne-
zabije, přihlášky předem v knihovně 
nebo na tel.: 721 957 539
18.00–20.00 U nás v domě straší, 
veřejné čtení, prohlídka neveřejných 
prostor knihovny, tvořivé dílny pro 
děti, táborák

Pátek 11. 9. 
17.00  Slavnostní zahájení festivalu, 
uctění památky prof. Antonína Václa-
víka a manželů Haluzových  
Pozlovice, náměstí městyse
„Vitajte u nás“  zahájení 28. ročníku 
festivalu 
Účastníci: FS Lipta, Malá Lipta Liptál, 
FS Skřivánek Hřivínův Újezd, FS Malé 
Zálesí Luhačovice, FS Leluja Provodov
18.00 až 20.30  Dětská Beseda u cim-
bálu s CM Kuráž  Pozlovice, šenk Ogar      

Sobota 12. 9. 
10.30 Loutková představení v exterie-
ru.  Sváťovo divadlo  u kina Elektra
14.00–15.30 Loutkaření s bábkármi – 
prezentace nositelů tradice loutkové-
ho divadla v exteriéru na Lázeňském 
náměstí 
14.00-14.45 Tyjatr, Ivan Gontko (SK) 

14.45-15.30 Teatro Carnevalo, Juraj 
Hamar (SK) 
15.30–17.00 „Folklor jako divadlo“ gala-
koncert účastníků 
Luhačovice, Lázeňské náměstí 
Věnováno československé tradici 
loutkářství zapsané na seznam ne-
hmotného kulturního dědictví lidstva 
UNESCO
Účastníci: DFS Vienok Bratislava, SK, 
DFS Úsměv, Opava, NS Kohoutek, Chru-
dim, DFS Maryjánek Zlín 
 
Neděle 13. 9.
10.15 kostel svaté Rodiny
Slavnostní mše svatá za účasti krojova-
ných s děkováním za úrodu 
10.30–12.00 Lázeňské náměstí 
Koncert DH Trnkovjanka 
13.15–14.15 Lázeňské náměstí 
Můj kraj, moje radost závěrečná 
vystoupení účastníků festivalu Písní 

a tancem 
Účastníci: NS Kohoutek (Chrudim); 
FS Malé Zálesí (Luhačovice); FS Leluja 
(Provodov)
14.15–17.00 Lázeňské náměstí 
Naše obec, naše radost
Prezentace mikroregionů, měst a obcí 
destinace Zlínsko-Luhačovicko se stán-
ky a kulturními vystoupeními 
Účastníci: VS Portáš Jasenná, DS 
Klobúčánek Valašské Klobouky, gajdoš 
Petr Sovjak, Pěvecký sbor Cantare, 
Filmový uzel Zlín a další
16.20–17.00 Turnaj v pétanque s ná-
sledným vyhlášením vítězů jednotli-
vých kategorií
Změna programu vyhrazena
Sledujte aktuálně platná nařízení KHS 
ohledně nutnosti nošení roušek a dal-
ších opatření na veřejných akcích
Více k programu na www.pisniatan-
cem.cz a www.zlinsko-luhacovicko.cz
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KULTURA

 Premiéra   Art film   Skutečný příběh   Bio senior   Film a kniha Filmásek  Nevhodné mládeži do 12  15  18  let

Kultura

DNY SLOVENSKÉ KULTURY  
Pátek 4. 9. • 19.30 Lázeňské divadlo 
Podfuk 

Sobota 5. 9. • 19.30 Lázeňské divadlo
Marco Čaňo & Cover Paradise 

Neděle  6. 9. • 15.00 Lázeňské náměstí  
KLOBOUKOVÝ DEN

Pátek 11. 9. • 19.30  MěDK Elektra, Rondo 
DH Mistříňanka

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DĚTSKÝCH 
FOLKLORNÍCH SOUBORŮ  
PÍSNÍ A TANCEM  
12.–13. 9. 

Pátek 18. 9. • 19.30 MěDK Elektra, Rondo
DH Boršičanka

Úterý 23. 9. • 19.30 Lázeňské divadlo 
Daně, daně… a jak na ně

Neděle 27. 9. • 19.00 MěDK Elektra, 
Rondo
Co je nám slobodným / Křest CD 
CM Cyril

Pondělí 28. 9. 
SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK  

Úterý 29. 9. • 19.30 Lázeňské divadlo  
Velké lásky v malém hotelu

KOLONÁDNÍ KONCERTY  
Lázeňské náměstí 
Čtvrtek 3. 9. • 15.00 
Folklorní soubor Karpaty

Pátek 4. 9. • 16.00 
Funny Fellows

Čtvrtek 17. 9. • 15.00 
Koncert Hudby Hradní stráže

Kino

Úterý 1. 9. • 19.30  
3Bobule 
Komedie ČR, 2020

Středa 2. 9. • 19.30
Jeskyně
Thriller Thajsko/Irsko 2019

Čtvrtek 3. 9. • 19.30
Meky Dny slovenské kultury
Dokumentární ČR, SR, 2020

Pátek 4. 9. • 19.30
Poslední aristokratka
Komedie ČR, SR, 2019

Sobota 5. 9. • 19.30
Casting na lásku 
Komedie ČR, 2020 

Úterý 8. 9. • 19. 30
Příliš osobní známost
Komedie ČR, SR, 2020

Středa 9. 9. • 19.30
Šarlatán 
Životopisný ČR, Irsko, Polsko, SR, 2020 

Čtvrtek 10. 9. • 19.30
Ženská pomsta
Komedie ČR, 2020

Pátek 11. 9. • 19.30
Štěstí je krásná věc  
Komedie ČR, 2020

Úterý 15. 9. • 19.30
Casting na lásku 
Komedie ČR, 2020

Pátek 18. 9. • 19.30
Krajina ve stínu
Historický ČR, 2020

Sobota 19. 9. • 19.30
Ženská pomsta
Komedie ČR, 2020

Neděle 20. 9. • 16.00
Princezna zakletá v čase
Pohádka ČR,2020

Úterý 22. 9. • 19.30
Štěstí je krásná věc  
Komedie ČR, 2020

Středa 23. 9. • 19.30
Havel 
Životopisný ČR, 2020

Čtvrtek 24. 9. • 19.30
Bábovky
Komedie ČR, SR, 2020

Pátek 25. 9. • 19.30
Pijavice
Thriller RS, HR, MK, 2019

Sobota 26. 9. • 19.30
Pravda  
Drama Francie, Japonsko, 2019

Úterý 29. 9. • 19.30
Bábovky
Komedie ČR, SR, 2020

Středa 30. 9. • 19.30
Žaluji! 
Thriller/historický Francie, Itálie, 
2019

Akce v muzeu 
Čtvrtek 
MODRÝ ČTVRTEK

24. 9. 2020 • 14.00–17.00 hodin.  
Předvádění tradiční textilní tech-
niky šité batiky Yvety Petráskové 
z Krojové dílny Velké Bílovice 
a přehlídka modelů z modrotisku 
Miroslavy Psotkové z Jalubí 

BAZÁREK

Sobota 12. 9. od 14.00 do 17.00 
Nádvoří u kostela sv. Rodiny v Luhačo-
vicích 
Farní bazárek pod širým nebem 
Dětské oblečení, obuv, hračky
Samoprodej poplatek 30 Kč/stůl.  
Rezervace stolu tel.: 737 979 170,  
e-mail: sedlarovak@atlas. cz
Pouze za příznivého počasí

 
Program SAS
Čtvrtek 3. 9. • 15.00 klubovna

Pondělí 7. 9. • 8.30 nádraží  
Slovácké divadlo UH. / Deskový 
statek

Čtvrtek 10. 9. • 14.00 sraz Radostova 
Vycházka

Čtvrtek 17. 9. • 14.15 bus na Petrůvku  
Posezení u vleku

Středa 23. 9. • 6.00 autobusové nádraží 
Zájezd Třebíč a Náměšť nad Oslavou

12

12

12

12

12

12

12

12

15

15

12
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Akce v knihovně

Úterý 22. 9. • 17.00 hod. 
Ukrajina – země blízká i vzdálená 
Přednáška o Ukrajině, doplněná projekcí 
fotografií 

Kloboukový den

Historická módní přehlídka spolku 
Calma s Jazzbook Dixieland Band 
věnovaná historii lázeňské módy. 
Návštěvníci jsou vyzýváni dostaviti 
se na Lázeňské náměstí v kloboucích. 
Křest almanachu Vzduchoplavba 
v luhačovických lázních. 
Neděle 6. 9. 2020, 15.00–17.00 hodin
Za pěkného počasí: Lázeňské náměstí, 
Luhačovice
V případě deště: Kolonáda anebo Hala 
Vincentky, Lázeňské náměstí, Luha-
čovice

Novinky 
z knihovny září 
2020 
Od prvního září Vás přivítáme v naší 
klasické otevírací době

Pondělí  12–17.30
Úterý   9–17.30
Středa   zavřeno
Čtvrtek  12–17.30
Pátek   9–17.30

Dále upozorňujeme na změnu v place-
ní upomínek od 1. 9. 2020

I. upomínka 30 Kč za jednu výpůjč-
ku, ať obsahuje jakýkoliv počet kusů

II. upomínka 50 Kč za jednu výpůjč-
ku, ať obsahuje jakýkoliv počet kusů

III. upomínka 70 Kč za jednu výpůjč-
ku, ať obsahuje jakýkoliv počet kusů

Také Vás chceme pozvat na besedu 
s Mgr. Jindřiškou Mlčkovou, která 
nám povykládá o tom, jak správně 
chodit a obouvat se. Tato beseda se 
koná v rámci festivalu MFDFS Písní 
a tancem. Těšíme se na Vás ve čtvrtek 
10. 9. 2020 v 18 hodin. 

Bližší informace o dění v knihovně 
najdete na www.knihovna-luhacovice.
cz, Facebooku a Instagramu.

DNY CHARITY LUHAČOVICE 
 
Program pro všechny věkové ka-
tegorie. Bližší informace na čísle: 
604 148 416.
www.luhacovice.charita.cz 

Úterý 8. 9. zámecká kaple 6.30          
Mše svatá za Charitu Luhačovi-
ce její uživatele, dobrovolníky 
a dárce 

Čtvrtek 10. 9. denní stacionář od 
7.30 do 9.30
Měření glykémie a tlaku
Akce je součástí programu Evrop-
ského týdne mobility 
Prvních 20 zájemců zdarma

Středa 16. 9. denní stacionář od 
12.00 do 16.00
Den otevřených dveří denního 
stacionáře
Prohlídka nově upravených pro-
stor

Neděle 20. 9. Svatý Hostýn od 7.30 
do 16.00 
5. Charitní pouť na Svatý 
Hostýn

Sobota 26. 9. plovárna Luhačovice 
od 9.00 do 11.00
Tříkrálové plavání
Zveme tříkrálové koledníky a je-
jich asistenty na Městskou plovár-
nu v Luhačovicích 
Smyslem akce je odměnit všechny 
děti a jejich asistenty, kteří letos 
pomáhali koledovat

Neděle 27. 9.
DEN CHARITY 
Památka sv. Vincence z Pauly – 
patrona charitního díla

Akce DDM

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
Akce pro veřejnost 
Čtvrtek 10. 9. zámecká zahrada  
od 16.00 do 17.00
Závody koloběžek, odrážedel, jízda 
ve šlapacích autíčkách 
rodiče s dětmi, žáci 1.–5. tříd, ná-
hradní termín pátek 11. 9. 

Čtvrtek 10. 9. Charita  
od 7.30 do 9.30
Měření glykémie a tlaku
Prvních 20 zájemců zdarma

Středa 16. 9. zámecká zahrada  
od 9.00 do 11.45 
Ukázky práce složek IZS, agility 
a mladých hasičů

Sobota 19. 9. 2020 a neděle 20. 9. 
zámecká zahrada od 15.00 do 17.00
Dopravní hřiště pro veřejnost 
Možnost zapůjčení kol, koloběžek, 
šlapacích autíček, vlastní přilby 

Úterý 22. 9. od 6.00 do 18.00 
Sportovně-dopravní program  
Start 16.30 Cyklovýjezd se starostou 
Marianem Ležákem
TRASA: Družstevní ulice za Pále-
nicí – Biskupice – letiště (střelba 
z větruší) – Řetechov – Pozlovice – 
přehrada – restaurace MaT
Zapůjčení kol zdarma (i elektroko-
la), rezervace do 22. 9. (Bifu), 22. 9. 
od 15.00 do 16.00, vrácení kol 22. 9. 
od 19.00 do 19.30, cyklistické přilby 
vlastní. Za deště zrušeno

Další akce Evropského týdne 
mobility
Besedy: První pomoc (žáci 6. tříd 
ZŠ Luhačovice), Experimentování 
s alkoholem (žáci 7. tříd ZŠ Luha-
čovice), Myslivost, les, ochrana 
přírody, péče o zvěř a ukázka práce 
se psy (žáci 5. tříd), O knihách s do-
pravní tematikou (žáci 2. a 3. tříd 
ZŠ Luhačovice), Prohlídka oddělení 
Policie ČR s výkladem (MŠ Luhačo-
vice), Sportovně dopravní program 
(ŠD Luhačovice), Výukové progra-
my na mobilním dopravním hřišti 
(MŠ Luhačovice, ZŠ Luhačovice, 
ZŠ Biskupice, ZŠ Dolní Lhota, MŠ 
Pozlovice, ZŠ Pozlovice), Prvňáčci 
na přechodech a dopravní výukový 
program (žáci 1. tříd ZŠ Luhačovice)

DALŠÍ AKCE
Seznamovací program pro žáky 
6. tříd ZŠ Luhačovice, seznamovací 
program pro rodiče s dětmi 1. tříd 
ZŠ Luhačovice
5. 9. od 14.00 do 16.30 Den dětí 
v Biskupicích, 13. 9. od 14. do 17.00 
Výrobní dílničky, Folklorní festival, 
27. 9. Program v rámci oslav založe-
ní obce Horní Lhota
ZÁPIS DO KROUŽKŮ – přihlášky 
elektronicky, informace a aktuální 
nabídka www.ddmluhacovice.cz
Bližší informace DDM Luhačovi-
ce, tel.: 736 487 111, 736 487 999, 
www.ddmluhacovice.cz

KULTURA
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Nové tváře na faře
Několik otázek pro nové duchovní 
správce luhačovické a pozlovické far-
nosti – faráře P. Jana Stona, který ve 
službě vystřídal P. Huberta Wojcika, 
a kaplana P. Jana Svozílka.

P. Jan Ston, farář

Můžete se, prosím, krátce 
představit?
Pocházím z Bludova u Šumperka, 
což je v porovnání s městem Luha-
čovice „lázeňská vesnice.“ Po studiu 
střední zemědělské školy jsem pra-
coval několik let v oboru nebo také 
jako revizor a kontrolor hasičských 
zařízení. Až později jsem se rozhodl 
pro vstup do semináře. Vysvěcen 
jsem byl v roce 2002 a mým prvním 
působištěm byly právě Luhačovice, 
následoval Uherský Brod, Rajnocho-
vice, Ruda nad Moravou, Lidečko 
a Morkovice.

Co rád děláte ve volném čase?
Pokud nějaký mám, s oblibou vy-
rážím do hor, jezdím na kole, čtu, 
rád si zahraju fotbal nebo zajdu do 
kina na dobrý film. Bohužel se mi 
to ale nedaří moc často. Například 
v současné době bych si přál vidět 
film Havel, proto doufám, že se snad 
chvilka najde, když mám navíc kino 
hned vedle fary. 

Zpozoroval jste za těch 18 let 
v Luhačovicích nějakou změnu?
Ještě to nemůžu dobře posoudit, 
jsem tu teprve druhý týden. Zatím 
vidím jen to, jak jste vy všichni po-
vyrostli. Město je krásné, opravené, 
kostel je více otevřený lidem. A zá-
roveň je milé, že někteří si pamatují 
mě a některé si pamatuji já.

Jaké jsou tedy alespoň první 
dojmy?
Když mi biskup oznámil, že se po 
šesti letech v Morkovicích přesunu 
k vám, byl jsem překvapen. Nebývá 
zvykem, aby někoho posílali dva-
krát na stejné místo. A bude otázka 
nejméně dvou let, než farnost a její 
zvyky dobře poznám, teď mi to 
navíc ztěžuje i prázdninový režim, 
kdy do kostela přichází více hostů 
než místních. Proto zatím nemo-
hu mluvit ani o nějakých plánech 
či změnách. První dojmy jsou ale 
pozitivní, vidím, že jde o živou 
farnost – děti a mládež jezdí na tá-
bory, pravidelně se scházejí minist-
ranti, do chodu je zapojena spousta 
lidí.

Chtěl byste tedy alespoň za závěr 
něco vzkázat čtenářům?
Luhačovice jsou krásné město, pro 
mnoho lidí jsou srdeční záležitostí 
a vidím, jak se spousta místních 
snaží, aby se zde hostům líbilo. Byl 
bych moc rád, kdyby k tomu přispěla 
i naše farnost.

P. Jan Svozílek, kaplan

Můžete se, prosím, také krátce 
představit?
Jsem Hanák z Dobromilic u Prostě-
jova, pocházím ze šesti sourozenců. 
Po maturitě na ostravské střední 
škole dopravní jsem rok pracoval 
u dráhy ve středních Čechách a poté 
jsem se rozhodl pro studium teolo-
gie v Olomouci. Vysvěcen na kněze 
jsem byl před dvěma lety zároveň 
s vaším rodákem Jirkou Šůstkem 
a působil jsem ve farnostech Bílovi-
ce a Březolupy.

Co rád děláte ve volném čase?
Mým koníčkem je cestování, přede-
vším vlakem či na kole. Rád si také 
čtu rozhovory s různými známými 
a zajímavými osobnostmi, z klasické 
literatury je mým oblíbeným auto-
rem E. M. Remarque, z hudby si pak 
rád poslechnu třeba Čechomor, Jarka 
Nohavicu nebo Divokýho Billa. 

Jaké jsou Vaše první dojmy?
Když mě sem otec biskup Nuzík 
posílal, říkal mi, že se nemusím 
ničeho bát, protože místní farnost 
zná, jelikož zde byl kaplanem. Bylo 
to, pravda, před více než dvaceti lety, 
ale zjišťuji, že se nemýlil. Luhačovi-
ce jsou opravdu krásná a přátelská 
farnost, líbí se mi pěkně udržované 
kapličky na vesnicích i usměvavé 
tváře, které potkávám. Na druhou 
stranu jsem překvapen, jak hektické 
a rušné město Luhačovice jsou.

Chtěl byste i Vy něco vzkázat 
čtenářům?
Přeji vám, abyste to se mnou vydrže-
li a abyste prázdninový ruch lázeň-
ského města zvládali pokud možno 
s klidem a bez stresu. A abychom se 
společnými silami snažili přiblížit 
Bohu.

Andrea Bublíková

ROZHOVOR
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Písní a tancem 2020
Tak jak je v Luhačovicích již tradicí, 
neobejde se ani letošní kulturní pod-
zim v Luhačovicích bez festivalu Písní 
a tancem. Letošní již 28. ročník proběh-
ne v termínu 10. až 13. září. A věříme, 
že nám bude popřáno shůry a i počasí 
bude příznivé. 
Mottem tohoto ročníku je „Folklor  
jako divadlo“. Loutky v nejrůznějších 
podobách byly součástí světa dětí 
a i dnes mají děti možná víc než kdy 
jindy své plyšové a jiné kamarády, se 
kterými si hrají. U nás a na Slovensku 
se tradice loutkářství rozvinula natolik, 
že byla dokonce zapsána na seznam 
světového kulturního dědictví lidstva 
UNESCO. A proto si i my, bez ohledu na 
věk, budeme v letošním ročníku hrát. 
Začínáme už ve čtvrtek 10. 9., kdy 
v knihovně v Luhačovicích proběhne 
literárně dramatický večer nejen pro 

děti s tematikou loutek. Budete moci 
mimo jiné zhlédnout loutková před-
stavení v podání Divadla Brod nebo si 
přijít něco vytvořit, případně jen tak 
opéct špekáček.
V pátek festival zavítá do Pozlovic, kde 
si připomeneme osobnosti manželů 
Haluzových, kteří několik desetiletí 
svého života věnovali právě dětem 
u nás na Zálesí. 
V rámci pořadu „Vitajte u nás“ vystoupí 
vedle domácích souborů Malé Zálesí 
a Leluja též hosté z blízkého okolí, 
kterými budou Skřivánek z Hřivínova 
Újezda a Lipta z Liptálu. Nebo budete 
moci přijít na dětskou besedu u cimbá-
lu v hotelu Ogar. 
Sobotou nás bude provázet Kašpárek. 
A to doslova. Už dopoledne se nám 
představí v podání Sváťova divadla 
z Litoměřic a odpoledne zahájí jako 

slovenský Gašparko představení slo-
venských loutkářů. Sobotní program 
vyvrcholí na pódiu Lázeňského náměstí, 
kde nás jednotliví účastníci festivalu 
vtáhnou do příběhů a písní a to z Čech 
v podání souboru Kohoutek z Chrudi-
mi, Moravy zastoupené Maryjánkem ze 
Zlína, Úsměvu z Opavy zastupujícího 
Slezsko a souboru Vienok ze Slovenska.  
V neděli pak můžete přijít spolu s kro-
jovanými poděkovat za úrodu a vše, co 
nám bylo dopřáno, při slavnostní mši 
v kostele svaté Rodiny. Nebo se v rámci 
odpoledního programu spolu s námi 
projít po městech a obcích našeho kra-
je. Tak přijměte naše pozvání a přijďte 
načerpat energii k pramenu mládí, 
jenž v Luhačovicích tryská pravidelně 
v září již 28 let. 

Přemysl Janík 

Výlet na Pustevny
Je léto a děti mají prázdniny. Dospěláci 
přemýšlí, jaký program pro svoje rato-
lesti připravit. V našem SDH Luhačovice 
máme spoustu malých i větších hasičů 
a kvůli situaci, která v letošním roce 
zamíchala všemi kartami, se víc jak 
čtvrt roku nescházeli na pravidelných 
schůzkách. Proto se vedení SDH rozhod-
lo, že vyvezeme naše holky a kluky na 
pořádný jednodenní výlet. Vybrali jsme 
lokalitu Beskydy s výletem do oblak.
Ve středu 5. 8. jsme se sešli u hasičské 
zbrojnice, nalodili do autobusu a vy-
razili směr Beskydy. A jak to většinou 
bývá, trošku nás zlobilo počasí. Protože 
se hasiči vody nebojí, naopak voda je 
náš kamarád, nenechali jsme si ráno 
zkazit. Během cesty v autobusu pano-
vala veselá nálada a všichni jsme se 
těšili, co nás čeká.
Po dvou hodinách jsme dorazili do cíle 
naší cesty – na Pustevny. To, co před-
povídali meteorologové, se potvrdilo. 
Mlha, mrholení a trošku zima, ale to 
nevadilo nikomu z účastníků zájezdu. 
Oblékly se pláštěnky a hurá do kop-
ce. První výšlap byl k soše Radegasta 
– pána Beskyd – a tam jsme trošku 
doufali, že se mlha zvedne a uvidíme 
nějaká panoramata. Bohužel tentokrát 
Radegast asi hluboce spal a neslyšel, 
o co jsme ho žádali.

Druhý náš výšlap byl před námi, stezka 
Valaška – mezi korunami stromů. Pro 
všechny opravdu veliký zážitek, děti vy-
užily veškeré atrakce, které se na stezce 
nachází, a ti přemýšlivější si přečetli 
i zajímavé povídání o flóře a fauně 
tohoto místa.
Poté jsme dorazili až na vrchol a za 
„mlhou, která by se dala krájet“, nebyl 
rybníček Brčálník (jak tvrdili někteří), 
ale na pravé straně Krkonoše, na levé 
Himaláje, před námi Alpy a za námi 
Lysá hora (kdo může tvrdit, že tohle 
tam ten den nebylo vidět). 
Po tomto úžasném zážitku jsme seběhli 
(a to někteří doslova) dolů, protože 

všichni jsme měli velký hlad, a jeli na 
pozdní oběd. 
Sotva náš autobus sjel do údolí, už 
z mraků začalo vykukovat sluníčko. 
Trošku jsme váhali, jestli to nedáme 
ještě jednou.
Ovšem hlad byl větší, a proto jsme si 
slíbili, že se tam podíváme ještě jednou, 
třeba s rodiči nebo babičkou a dědou.
V pozdních odpoledních hodinách 
jsme se všichni šťastně vrátili zpátky 
do Luhačovic. 
A už teď se těšíme na další společné 
akce.

Za SDH Luhačovice Eva Fialová
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V Luhačovicích se představí lokální 
výrobci i muziky – startuje přehlídka 
Naše obec, naše radost
Mošty z Hostětína, farmářské sýry, 
bylinky, piva z místního pivovaru, 
kváskový chléb, ale také cimbálové 
muziky, taneční soubory nebo pravý 
gajdoš. Kulturní a gastronomické 
perly destinace Zlínsko a Luhačo-
vicko se představí v sobotu 13. září 
v Luhačovicích. 

„K nám na Zlínsko a Luhačovicko lidé jezdí 
za panenskou přírodou, lázněmi i archi-
tekturou,“ říká manažerka destinace Jana 
Pastyříková. „Chtěli jsme jim při jejich cestách 
představit hudbu a gastronomii regionu. 
Tradiční a poctivou.“ 

V sobotu 13. září od 10 do 17 hodin v Lu-
hačovicích najdete stánky s ochutnáv-
kou lokálních dobrot – mošty z Hostětí-
na, marmelády z Otrokovic, brambůrky 
ze Slavičína, kozí sýry a farmářské 
produkty, piva z lokálního pivovaru, bě-
lokarpatské bylinky nebo kváskové peči-
vo. Přijedou bylinkáři z Vlachovic, kteří 
vlastnoručně zrekonstruovali staletou 
sušírnu. Jejich bylinky se prodávají 

do hotelových kuchyní i koupelí po 
celé republice. Přidají se také tradiční 
výrobci brambůrek ze Slavičína, kteří 
u nás brambůrky smaží více než 25 let. 
S řezbářem Pavlem Hutěčkou si děti 
budou moci zkusit práci se dřevem.

Hudba pro dospělé i program pro 
nejmenší děti

„Pro děti tu budou tvořivé dílničky z Ateliéru 
Radost nebo Muzea Bojkovska, bude tu stánek 
Filmového uzlu nebo fotokoutek s klobou-
ky,“ zve rodiny s dětmi Jana Pastyříková za 
destinační společnost Zlínsko a Luhačovicko, 
která se ve spolupráci se svými členy podílí na 
organizaci akce. „Děti si můžou vyrobit šperky 
nebo spolu se zkušeným svíčkařem odlít svou 
vlastní svíčku.“

Každý z regionů, který pod Zlínsko 
a Luhačovicko patří, přiveze do Luha-
čovic také vlastní muziku. Představí se 
Provodovská šestka, valašský soubor 
Portáš s cimbálovou muzikou Juráš, 
Trnovjanka, nefalšovaný gajdoš Petr 

Sovják nebo národopisný soubor Klobu-
čan z Valašských Klobouk i countrybea-
tová kapela Fénix z Uherského Brodu.

„Jsme rádi, že první ročník přehlídky Naše 
obec, naše radost se odehraje v srdci Luha-
čovic. Společná snaha obcí a mikroregionů 
obohatit kulturní dění ve Zlínském kraji bude 
také slavnostním zakončením tradiční luha-
čovického festivalu Písní a tancem. Vnímáme, 
že během akce budou určitá hygienická ome-
zení, ale zároveň se snažíme podržet kulturu 
v našem kraji,“ 
optimisticky dodává starosta Luhačovic 
Marian Ležák.

Akci pořádá destinační společnost Zlín-
sko a Luhačovicko ve spolupráci se svý-
mi členy, partnery akce je Zlínský kraj, 
Centrála cestovního ruchu Východní 
Moravy, Lázně Luhačovice, 
a. s., a město Luhačovice. Vstupné na 
akci jsou zdarma, celý program najdete 
na webu Zlínsko a Luhačovicko.cz.

Jana Pastyříková

Vzpomínky na školní docházku
Je to neuvěřitelné, ale nová škola 
v Luhačovicích už dávno není nová, 
protože byla otevřena 8. 9. 1960, což 
je už 60 let. Když jsem byl malý kluk 
a začal jsem chodit do školy, nikdy 
mně nenapadlo, že v těchto budo-
vách strávím většinu svého života. 
Já jsem ale začal chodit do školy 
v roce 1948 a naše škola tehdy ne-
byla nová, protože naši předkové ji 
postavili v rekordním čase jednoho 
roku v roce 1896, kdy stačili zbou-
rat starou a postavit školu novou. 
První škola v Luhačovicích byla ale 
postavena v roce 1825 jako reakce 
na vydání „Všeobecného školního 
řádu pro všechny císařsko-královské 
země“, který mimo jiné obsahoval 
i zavedení šestileté povinné školní 
docházky, vešel v platnost 11. srpna 
1805. 

Nová škola z roku 1896 byla podstat-
ně větší než škola stará. Při pohle-
du zepředu byl vchod, vlevo od něj 
byt nadučitele, vpravo byla učební 
světnice a v patře byly vlevo a vpra-
vo učebny. Mezi nimi byla místnost 
pro učitele a pomůcky. Další sklad 
na pomůcky a knihovna byly za by-
tem pro nadučitele. Škola byla tedy 
trojtřídní, a protože byla povinná 
šestiletá školní docházka, v každé 
učebně byly dva ročníky a učilo se 
na dvě oddělení.
Netrvalo to dlouho a po roce 1900 
se dělala přístavba 2 tříd, přista-
věn byl i byt školníka a nové WC, 
které byly v 1. patře a do kterých 
se chodilo visutou chodbou, pod 
níž bylo malé cvičiště. Velké hřiště 
bylo za školou, kde byly také pro 
jednotlivé třídy pokusná políčka 

a 12 včelích úlů. Byt nadučitele 
byl zrušen, stala se z něj učebna, 
a tak byla škola šestitřídní, jak to 
požadoval všeobecný školní řád, 
a každý ročník měl svou učeb-
nu, a ne jak to bylo dříve. V ka-
ždé učebně bylo až 60 dětí. Po 
2. sv. válce byl maximální počet 
dětí ve třídě 45. Vzhledem k tomu, 
že třídy byly na dnešní poměry 
hodně velké (8 × 11 m2), bylo místa 
dost pro všechny a na všechny 
školní činnosti a práce. 
Tak tuto školu pamatuji i já, cho-
dil jsem do ní 5 let. Zajímavé je, že 
v tu dobu byly školy již ve všech 
okolních obcích, takže do této 
školy chodili jen žáci z Luhačovic. 
Ve třídě nás bylo přes 40 a z toho 
bylo jen 8 kluků. I když nás na-
padlo ledacos, ve srovnání s tím, 
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co jsme prováděli od 6. ročníku, to 
byla jen rodinná selanka.
Protože v roce 1937 byla zdejší 
„měšťanská střední škola“ změně-
na na „újezdní školu“ a začaly do 
ní chodit děti i z okolních obcí, 
žáků podstatně přibylo a nastal 
velký nedostatek učeben, tak-
že 4 třídy školy byly na rozcestí 
v bývalé měšťanské škole, nyní 
knihovně, 8 tříd ve zrušeném 
hotelu „U Karla IV.“, 2 třídy v so-
kolovně, kde se vyučoval také tělo-
cvik, a 2 třídy v domě u Kočnarů. 
Do újezdní školy chodili žáci 
z Kladné Žilína, Polichna, Bisku-
pic, Kaňovic, Ludkovic, Prádliska, 
Řetechova, Pozlovic, Dolní Lhoty, 
Horní Lhoty, Sehradic, Slopného 
a do roku 1956 také z Hřivínova 
Újezda a Loučky. V té době bylo ve 
třídách běžně až 45 dětí.
V roce 1953 byla založena školní 
jídelna a družina, které byly umís-
těny do bývalého hotelu 
„U bílého jeleňa“ (za války Třeboň) 
a byly jen pro někoho. Pokusné 
zahradničení se učilo na malých 
záhoncích u budovy „Karla IV.“, 
žákovské dílny škola neměla, 
nebyly také žádné místnosti na 
zájmové kroužky, nebyl žádný 
sklad, dokonce ani školník neměl 
svou údržbářskou dílnu, uklízečky 
neměly pro sebe žádné místnosti 
na převlékání a úklidové prostřed-
ky, všude bylo lokální vytápění 
kamny, uhlí do tříd pomáhali no-
sit chlapci z vyšších ročníků.
Když jsme nosili do tříd uhlí, vždy 
jsem přemýšlel nad tím, jak to 
může školník s uklízečkami vše 
stihnout – odpoledne uklízečky 
vyčistily ve třídách kamna, škol-
ník je naplnil a připravil na zátop, 

ráno v 6 hodin obíhal celou školu 
a zatápěl, v 10 hodin přikládal 
a tak kolem dokola.
Vyučující museli přebíhat mezi 
4 budovami. Jak to všechno uměli 
stihnout, je neuvěřitelné, žádná 
hodina nezačínala pozdě ani se 
nekončilo dřív. Jeden vyučující 
menší postavy jezdil mezi budo-
vami na kole, protože měl každou 
hodinu jinde.
Od 6. ročníku byly velké změny 
a my jsme se nestačili divit. Vy-
učující nás důkladně zaměstnali, 
přesto ale ještě v našich hlavách 
bylo dost místa na vymýšlení růz-
ných hovadin. V té době jsme měli 
různé přezdívky, které i po létech 
vzbuzují veselí. 
Třeba můj bratranec Franta se na 
začátku „šestky“ ptal na začátku 
vyučujícího hudebky Klimeše: 
„Kde máte husle? To jste na tom 
tak špatně, že na ně nemáte, nebo 
neumíte na ně hrát?“ Odpověď 
byla, že „husle má v krku“ a hned 
předvedl, jak to umí, a donutil 
Frantu, aby ukázal, co umí on. Byl 
překvapen jeho perfektní fistulí 
a od té doby se Frantovi říkalo 
„zpěvák“ nebo také „slavík“ a vě-
děla to celá škola.
Velké problémy byly s pomůckami. 
V podstatě nebyly žádné, učebnice 
jsme si půjčovali, kupovali starší 
a zase je prodávali. Pro vyuču-
jící to bylo velmi těžké, protože 
v podstatě byli odkázáni na to, co 
dovedli sami vymyslet, připravit 
a vyrobit. Například v 6. třídě nás 
Jindřich Šimoník zaměstnal před-
pověďmi počasí, jeho sledováním 
a měřením, zjišťováním pranostik 
a jejich porovnáním se skutečným 
průběhem počasí. 

Žasli jsme nad sbírkou pohlednic 
a obrazového materiálu včetně 
map a kreslených pomůcek v ho-
dinách zeměpisu v dalších roční-
cích, kdy nás učil Štěpán Karlov-
ský. 
Někteří vyučující byli dosti 
svérázní, nicméně jejich vyučo-
vání mělo velmi dobrou úroveň. 
Třeba Alfred Zahradník, absolvent 
vídeňské akademie výtvarných 
umění, byl na vyučování neuvě-
řitelně výborně připraven, kdy 
předem přiděloval jednotlivcům 
nebo skupinkám úkoly, které po-
tom předvedli při vyučování a on 
to doplnil svým výkladem a ukáz-
kami – nedá se zapomenout na 
jeho několikahodinové vyučování 
o sochách a jejich tvorbě, které za-
končil výkladem s ukázkami u pa-
mětní desky Jana Zatloukala ve 
škole. Z politických důvodů jsme 
se učili dělat také politické plaká-
ty a mnozí by žasli nad odborným 
a mazaným výkladem Alfreda.
Kupodivu učil také několik ho-
din fyziky v 7. ročníku. Pomůcky 
ve škole nebyly skoro žádné, tak 
namaloval ke každému tématu 
tuší kolorovaný obraz formátu A1. 
Obrazy byly velmi dobré úrovně 
jak po stránce výtvarné, tak také 
fyzikální, a pokud je někdo nevy-
hodil, jsou ve škole dodnes. Obra-
zy sloužily jak k výkladu učitele, 
tak také ke zkoušení žáků nejen 
mluvnímu, ale také zejména kluci 
dělali podle těchto obrazů různé 
jednoduché pokusy, které předvá-
děli při vyučování.

Jaroslav Pančocha

POKRAČOVÁNÍ V PŘÍŠTÍM ČÍSLE
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Jste z Luhačovic? My také!  
Přijměte naši jedinečnou sousedskou nabídku   

a ulevte rodinnému rozpočtu o několik tisíc korun!

Internet na 1 rok 
zcela ZDARMA

Nabídka  pouze pro Luhačovice

www.avonet.cz 575 575 777
Neváhejte a volejte

Bezdrátový internet  
pro rodinné domy

Optický internet  
pro bytové domy

NAVŠTIVTE NAŠI PRODEJNU! 
Na rohu lázeňského domu Palace (bývalá Luhanka).

V ZÁŘÍ SE MŮŽETE TĚŠIT NA :

Aktuální info o dostupném ovoci sledujte na FB prodejny.

• NOVÁ JABLKA
• HRUŠKY 
• ŠVESTKY 

VŠE Z NAŠICH SADŮ V BECKOVĚ :)

Muzeum luhačovického Zálesí vás zve na výstavu

MODRÁ
BARVÍŘSTVÍ, MODROTISK, ŠITÁ BATIKA  
A DALŠÍ TRADIČNÍ TECHNIKY V LIDOVÉ KULTUŘE

23. 6. 2020 – 3. 1. 2021
www.muzeum-zlin.cz
www.muzeumluhacovice.cz

KAMENICTVÍ, MALÍŘSTVÍ  
MARTIN MOLEK  

776 841 603, 605 349 692

Pomníky, zákryty, opravy, urnové hroby 
50 x 50 v jakékoliv barvě, včetně svítilny 

a vázy 23 400 Kč

Pracovní desky do kuchyně, schody, 
koupelny, dlažby, zídky z pískovce, mramoru, 

žuly. Nátěry fasád, malování bytů.  
Záruka, kvalita

INZERCE


