Luhačovické
Noviny 12
prosinec 2020, ročník XXVII.

Vážení spoluobčané,
máme zde opět krásné adventní dny a Vánoce, které jsou symbolem nejen klidu
a pohody, ale i naděje a radosti. V kontextu složitých událostí poslední doby si
společně přejme, aby se letošní Vánoce staly zároveň i symbolem odhodlanosti
a vzájemného porozumění. Přejme si, aby budoucnost už nebyla spojena s obavou kohokoliv z nás z účasti na společenské akci, kulturním setkání, sportovním utkání, cestování veřejnou dopravou či z posezení s přáteli a rodinou v restauraci. I přes různá omezení v tomto roce se mi podařilo setkat se s mnohými
z Vás, a za to jsem vděčný. Ať už při vítání občánků, svatebních obřadech nebo
jiných akcích. Mrzí mě jen, že nedošlo k setkání jubilantů, a tímto bych jim rád
popřál vše nejlepší k jejich pěknému životnímu jubileu.
Jako starosta hrdě konstatuji, že občané Luhačovic prokázali v minulých dnech
velkou soudržnost a zájem o své okolí. Jako celek proto ukazujeme velké odhodlání a i v nelehké době se nám společně daří uchovat vyhlášenou a příjemnou
luhačovickou atmosféru. Užijme si proto kouzelný čas Vánoc, pro mnoho z nás
přímo pohádkových svátků. Kouzelných a radostných zejména pro naše nejmenší
občánky s natěšenýma a zářícíma očima. Ale i my starší si rádi připomínáme,
že okamžiky z dětství u vánočního stromku patří v našich vzpomínkách k těm
nejkrásnějším. Kdy jindy si můžeme užít společných chvil v rodinném prostředí
a času stráveného u svých blízkých než v době vánoční. Věřím proto, že i rozšířená výzdoba města a udržení tradice, byť pouze symbolického rozsvěcování
stromu, přispějí k vytvoření pravé vánoční atmosféry.
Milí spoluobčané,
stejně jako v předešlém roce i nadále vnímám Vaši velkou podporu a děkuji za
ni. Rád bych Vám, všem občanům Luhačovic, Řetechova, Polichna a Kladné Žilín,
popřál spokojené prožití vánočních svátků a štastné vykročení do nového roku
2021. Přeji Vám hodně zdraví a hlavně, ať máte kolem sebe vždy své nejmilejší
a nejbližší.
Marian Ležák, starosta
Luhačovické noviny
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Nová Přírodní zahrada v základní škole
V listopadu se podařilo v Základní škole
Luhačovice dokončit projekt Přírodní
zahrada. Žákům ZŠ tak bude sloužit
nově upravený prostor plný přírodních
zajímavostí a vzdělávacích prvků poskytujících řadu skvělých možností pro
výuku i relaxaci.
„Hlavním cílem je nabídnout žákům
další možnosti pobytu v přírodním prostředí a upevňovat zkvalitněním výuky
jejich vztah k přírodě. Kromě nově
vysazených rostlin a úpravy posezení
vhodného pro realizaci vyučovacích
hodin proto nabízí nově upravená
zahrada i mnoho dalších atraktivit. Nejen že tu byly vybudovány 4 vyvýšené
záhony, bylinková spirála, tříkomorový
kompostér, ale třeba i jezírko s mokřadními rostlinami, ve kterém budou žáci
sledovat samočistící proces,“ popsal
ředitel ZŠ Luhačovice Pavel Kurtin.
Nově upravená zahrada, umístěná ve
třech „patrech“ ve svahu vedle školního
hřiště, nabízí i řadu dalších věcí. „Součástí je třeba také meteobudka, hmyzí
domeček a krmítko pro ptáky. Nechybí
ani nádrž na dešťovou vodu. Hospodaření s vodou a její využívání je dnes
velmi žhavým tématem. V zahradě se
lze projít po tzv. hmatovém chodníku,
nalezneme tu i geologickou sbírku s informačním panelem, pomocí kterého
žáci mohou určit, o jaký druh nerostu
nebo horniny se jedná,“ přiblížil ředitel.
Využití nově upravené zahrady je
všestranné.
„Poslouží při mnoha předmětech. Žáci

Nová mobilní aplikace
„Město Luhačovice“ je
spuštěna
Přehledná a intuitivní, přitom plná
informací pro každého občana našeho
města. Taková je nová mobilní aplikace „Město Luhačovice“, kterou
lze snadno nainstalovat na všechny
chytré telefony. Jak vysvětlil starosta
Marian Ležák, jde o další krok v moderní komunikaci města s občany
a veřejností.
„Díky této aplikaci ve svém mobilu
na jednom místě snadno najdete vše
o městě, aktuality z radnice nebo
například kulturní tipy a nejnovější
zprávy. S pomocí aplikace vás můžeme
automaticky upozorňovat na aktuální
změny v dopravě nebo informovat
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budou získávat nové zkušenosti při
pozorování rostlinných a živočišných
druhů, nerostů, hornin. A zároveň bude
zahrada sloužit k relaxaci, různým aktivitám dětí nejen při hodinách, ale také
třeba ve školní družině,“ dodal Kurtin.
I když hlavní využití bude v teplejších
měsících roku, věří, že v mnoha pří-

padech nově vzniklý prostor poslouží
i v těchto dnech. „A to zdaleka nejen
v rámci prvouky nebo přírodopisu. Aktuálně může skvěle sloužit při postupném návratu do škol například i v rámci venkovních vycházek nahrazujících
tělocvik,“ dodal ředitel.
Stejně jako celý koncept i osazení zahrady novými rostlinami bylo promyšlené. Jsou tu vysazeny i typické tradiční
odrůdy ovocných keřů a stromů (např.
hrušně, jabloně, muchovník, líska
apod.), které pak žáci mohou nejen
ochutnávat, ale i využívat k vaření
a pečení v předmětu domácnost. Zahrada byla využívána i před úpravou, ale
v menší míře. „Především pro předmět
pracovní činnosti, kde se učí, jakým
způsobem pěstovat zeleninu a podobně.

o případných mimořádných událostech, jako jsou povodně nebo požár
a jiné krizové situace. Díky aplikaci
lidé snadno zjistí, kam přesně se obrátit, když si potřebují vyřídit důležitou
úřední záležitost, ale také jaké jsou
v Luhačovicích aktuální možnosti
trávení volného času. Věřím, že si
lidé tuto aplikaci velmi rychle oblíbí
a uvítají ji jako skvělý nástroj, který
všem umožňuje snadno být v obraze
současného dění v našem městě,“
uvedl starosta.
Stažení aplikace „Město Luhačovice“ do
mobilu je velmi snadné.
„Stačí si ji vyhledat v GooglePlay
(pro zařízení využívající operačního
systému Android) nebo na AppStore (u
přístrojů fungujících na platformě iOS
a macOS),“ dodal starosta.

A také pro včelařský kroužek, fungující
při škole. Školní včelín je v rámci zahrady zachován i teď a žáci se tak i nadále
mohou seznamovat se životem a významem včel, péčí o ně i získávání včelích
produktů,“ dodal Kurtin. Díky dobře
připraveným podkladům se podařilo
získat na projekt Přírodní zahrada ZŠ
Luhačovice většinu prostředků díky
dotaci ze státního rozpočtu. „V rámci
výzvy Přírodní zahrada – Vybudování
a úpravy venkovních areálů a pozemků
ZŠ a SŠ a organizací působících v oblasti EVVO se podařilo získat většinu z cca
400 000 Kč, na které úpravy zahrady
vyšly. Zbytek prostředků šel z rozpočtu
našeho zřizovatele – města Luhačovice,“
informoval ředitel.
Jak doplnil starosta Marian Ležák,
podobných projektů má brzy ve městě
přibývat. „Celkově se snažíme o řadu
ekologických aktivit. Podobně jako
moderně upravenou zahradu základní školy proto chceme modernizovat
v ekologickém duchu i okolí mateřské
školy a objektu bývalých jeslí, kam se
přesouvá DDM a vzniká zde nové středisko volného času,“ přiblížil starosta.
„Tak jako v případě zahrady ZŠ chceme
takovéto projekty spolufinancovat, ale
hlavní prostředky na ně získat z dotací.
Sledujeme vypisované dotační tituly
a připravujeme jednotlivé projekty, aby
bylo možné je realizovat co nejdříve,“
uzavřel starosta.
Nikola Synek

Už za minulého vedení města se v Luhačovicích samospráva snažila podobnou službu občanům nabídnout v aplikaci „Mobilní rozhlas“, ale nakonec se
od ní ustoupilo. „Tato aplikace nebyla
v souladu s novu identitou města a zároveň byla s ohledem na licenční poplatky finančně náročnější. Právě proto
nyní přicházíme s alternativou, která je
výhodnější a zároveň byla vytvořena na
rozdíl od předchozího konceptu přímo
pro naše město. Jsem přesvědčen, že
bude daleko praktičtější a mezi obyvateli o ni bude zájem,“ vysvětlil starosta.
Novou aplikaci pro Luhačovice vytvořila společnost AppKee, jejíž obdobné
aplikace už úspěšně slouží mimo jiné
občanům Prahy či Ostravy.
Nikola Synek
Luhačovické noviny
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Projekt „Hurá ven!“
zaujal i letos stovky dětí
„Hurá ven!“ – dlouhodobá akce z pera
Městského turistického a informačního centra Luhačovice baví již druhým
rokem menší i větší děti při návštěvě
našeho lázeňského města. Nabídka
aktivit na různých místech Luhačovic,
propojená se soutěží a poznáváním zajímavostí, zaujala i letos velké množství
příchozích. A to nejen kluků a holek,
kteří tu byli s rodiči na výletě nebo na
pobytu. Dokonce i místní děti často
nacházejí v mapce s nabídkou aktivit
místa dlouho nenavštívená. V létě hru
využily například i příměstské tábory,
které se ve městě pořádají. O projekt
byl zkrátka opět velký zájem. Krátké
zhodnocení letošního pokračování projektu přiblížila za infocentrum Terezie
Bartoníčková.
„V tomto roce jsme rozdaly v informačním centru a na herních místech na

Komunitní záhon
v Zahradní čtvrti
Členové zahrádkářského svazu z Luhačovic ve spolupráci s Technickými
službami v úterý 3. listopadu zasadili
6 ovocných keříků.
„V poslední době se často mluví o komunitních zahradách a jejich kladech. Proto jsme se s kolegy zahrádkáři domluvili na darování výsadby
něčeho jedlého, co nepotěší jen oko,“
uvedl za zahrádkáře František Ševčík. Domluva o místě zamýšleného
projektu probíhala ve spolupráci se
starostou města a hlavní slovo měli

Milé seniorky, milí
senioři,
každoročně v tuto dobu míváme již za
sebou setkání v kulturním domě Elektra, předvánoční setkání v domově
pro seniory a ve Strahově. Vím, že se
na tyto akce těšíte stejně jako my. Při
setkání se potkáváte se svými známými, které jste třeba i několik měsíců
neviděli, bavíte se a my jsme rádi, že
pro Vás můžeme tyto akce připravit.
Bohužel, situace v letošním roce
není příznivá k jakýmkoliv setkáním
a všem nám chybí prosté potkání člověka s člověkem.
V letošním roce jsme se bohužel
nesetkali ani s jubilanty, nenavštívili
Luhačovické noviny

1400 hracích karet s mapkou. Oproti
minulému ročníku se cesta prodloužila
na 16 zastavení, mimo jiné na novém
skateparku nebo vodní skluzavce u hotelu Vega. V návštěvnosti samozřejmě
vedla dětská hřiště U Solného pramene
(při hotelu Ambra) a Dětský ráj (u hotelu Pohoda). K doplňkovým produktům,
jako skákací guma, házecí talíře frisbee
a barevné křídy, přibyla také švihadla,“
sdělila referentka infocentra.
I díky rozšíření měl projekt velký ohlas.
„Pro odměnu do informačního centra
si tak i letos přišlo několik stovek dětí.
Tentokrát ale soutěžícím nestačilo jen
sesbírat razítka za návštěvu míst a splněné úkoly. Museli se ještě poprat se
„záludnou“ tajenkou. Určitě si s ní snadno poradíte i vy a odhalíte, jaký byl tajný
kód ke sladkému pokladu v infocentru,“
pousmála se pracovnice infocentra.
A uvedla také zmíněné otázky tajenky:
• Kolik rukou potřebuješ, abys mohl
sníst oplatek?

• Kolik písmenek má v názvu pramen
nad Společenským domem?
• Kolik vagónků má Lázeňský autovláček?
• Kolik různých produktů se vyrábí
z Vincentky?
„Určitě uznáte, že to děti neměly těžké!
Nejenže všichni, kdo splnili úkoly a odevzdali vyplněnou kartičku s tajenkou,
dostali v infocentru sladkou odměnu,
ale mohli se poskytnutím e-mailu také
zapojit do doplňkové soutěže o věcné
ceny spojené s projektem a s Luhačovicemi. Vyhodnocení proběhlo 30. října
a třem vylosovaným výhercům blahopřejeme. Dva z nich byli informováni
e-mailem a ceny jsme jim zaslali poštou.
Třetí výherkyně byla místní, a tak bylo
možné osobní vyzvednutí. Jestli znáte
správnou odpověď, zašlete nám číselný
kód na e-mail infocentra info@luhacovice.eu,“ dodala Bartoníčková.

zástupci Technických služeb, kteří
se starají o nepočítaně záhonů po
celém městě.
Zahradní čtvrť už svým názvem evokuje zahradu. Proto byla volba jasná.
Pracovníci z Technických služeb
připravili půdu. Zahrádkáři zakoupili
krásné zdravé rostliny u specializovaného prodejce v Bojkovicích. Volba
padla na tři muchovníky (odrůdy
Thiessen, Martin, Prince William),
dva rybízy (holandský červený, Losan)
a jeden beztrnný angrešt (Captivator),
aby se děti neporanily. Keříky jsou zasazeny na zeleném hnojení v kvalitní
zemině. O zálivku se stará déšť.

Nejen obyvatelé Zahradní čtvrti již dlouho pečují o své předzahrádky a zkrášlují
je výsadbou růží a jiných okrasných
květin. Pěknou ukázkou je také sídliště Masarykova. „Touto novou formou
výsadby chceme obyvatelům poděkovat
a podpořit je. Zároveň chceme ostatní
obyvatele oslovit a navnadit na aktivní
trávení pobytu venku, v bezprostřední blízkosti svých sdílených domovů.
Věříme, že vysadit drobné ovoce bylo
dobrým nápadem a bude i ze strany
místních kvitován s povděkem,“ dodal
Dalibor Petrželka, předseda ZO ČZS.

jsme seniorky u příležitosti Dne matek. Je toho mnoho, co letos nebylo.
Vše bylo zásluhou vyšší moci, nad
kterou můžeme zvítězit dodržováním všech pravidel, ohleduplností
k sobě navzájem a ochranou nejohroženějších.
Proto Vám všem, seniorkám a seniorům z Luhačovic a místních částí
Kladná Žilín, Polichno a Řetechov,
upřímně přeji, abyste tuto náročnou
dobu přečkali ve zdraví.
Věřte, že na Vás myslíme v této nelehké době a snažíme se, aby všechna
doporučení byla dodržována, abychom
ochránili Vaše zdraví, Vaše bezpečí
a taky Vám nabídli nějakou pomoc.
Když vydržíme, podaří se nám nad

epidemií zvítězit a potom se na Vás
všechny těším v lepší době, kterou
jsme dříve, před epidemií, nepovažovali za nijak úžasnou, brali jsme vše
jako samozřejmost. Nyní vidíme, že
v životě nemusí být vše samozřejmé,
a o to více si budeme vážit setkání
s Vámi v lepších časech.
Dovolte mi, abych Vás alespoň touto
cestou pozdravil a popřál Vám zdraví,
zdraví a ještě jednou zdraví. Dále Vám
přeji, aby Vánoce pro Vás byly dobou
klidu, a můžete se spolehnout, že na
Vás myslíme. Vydržte, věřím, že se
brzy sejdeme, a o to víc si setkání
budeme užívat.

Nikola Synek

Terezie Bartoníčková, kulturní referent

Jiří Šůstek, Váš místostarosta
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Strážníci upozorňují chodce
na bezpečnostní pravidla
Zejména v těchto dnech, které jsou ve
znamení snížené viditelnosti a ranních mlh, by chodci měli dbát na
to, aby byli z dostatečné vzdálenosti
dobře vidět. Strážníci Městské policie
Luhačovice v problematice bezpečnosti chodců přistupují především k vysvětlování, preventivnímu působení
a samotnému zviditelňování nevybavených chodců (oblečených zejména
v tmavých svršcích) reflexními pásky.
Viditelně označeným chodcům se řidiči motorových vozidel mohou včas
vyhnout a zabránit dopravní nehodě.
Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou
oblečení a doplňky z fluorescenčních
a reflexních materiálů, které zvyšují
světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může
řidič chodce nebo cyklistu zaznamenat. Chodci by měli reflexní materiály umístit na zápěstí, případně na
kotník na straně ke středu vozovky,
pak jsou viditelní pro další účastníky
silničního provozu ze všech stran.

Doporučujeme pořízení kvalitních
reflexních pásků žlutozelené nebo
žluté barvy, jsou dostupné v běžném
obchodním řetězci. Reflexní pásky
a nášivky odrážejí světlo a jsou viditelné až do vzdálenosti 200 metrů.
Povinnost být viditelně označen
prvky z retroreflexního materiálu za

snížené viditelnosti mimo obec byla
stanovena v únoru roku 2016 novelizací zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích. Reflexní prvky zejména u chodců v tmavém
oblečení jim mohou zachránit život,
proto je strážníci doporučují používat
i při pohybu v obci.
Hlídka strážníků při ranních a večerních kontrolách přímo na ulici rozdala
spolu s preventivními radami o bezpečném chování v silničním provozu,
zejména dětem a seniorům, kteří
jsou nejohroženější skupinou chodců,
ochranné prostředky v podobě reflexních pásků. Zastižené potěšily a slouží
jim k zvýšení osobní bezpečnosti.
Strážníci tímto krokem přispívají
k ochraně zdraví a života nejzranitelnějších účastníků v silničním provozu.
Aby nedocházelo k nehodám, myslete
proto na bezpečnost za snížené viditelnosti a buďte na cestách vidět.
Michal Zámečník

Hasiči z Kladné Žilín mají nové auto
V pondělí 2. listopadu si dobrovolní
hasiči v Kladné Žilín převzali nový dopravní automobil, který pořídilo město
Luhačovice díky dotacím.
„Jednotka sboru dobrovolných hasičů
by měla dle vyhlášky mít k dispozici
dopravní automobil pro zajištění akceschopnosti. V Kladné Žilín jezdí s Avií
vyrobenou v roce 1997, která nevyhovuje
aktuálním požadavkům. Nové auto bude
přepravovat hasiče k zásahům a využití
najde i u další činnosti jednotky,“ sdělila

Silnice u Řetechova je po
opravě znovu průjezdná
S končícím podzimem mohli řidiči
začít opět využívat silnici III/49025
v úseku od křižovatky na Řetechov
ve směru k Ludkovicím. Krajští silničáři tu od léta za plné uzavírky pracovali na zajištění stability silničního
tělesa novou opěrnou zdí založenou na
4

vedoucí odboru správy majetku MÚ
Luhačovice Magdalena Blahová.
Nejen v Kladné Žilín tak bude nově
sloužit devítimístný automobil značky
Fiat Ducato. Celková cena auta dosáhla
výše 966 000 Kč včetně DPH. Město
bude na pořízení dopravního automobilu čerpat dotaci z Ministerstva
vnitra ČR ve výši 450 000 Kč a dotaci
od Zlínského kraje ve výši 300 000 Kč.
Zbylá část ceny bude pokryta z rozpočtu města Luhačovice.

Tímto nákupem město Luhačovice
dokončilo modernizaci vozového parku
všech jednotek sboru dobrovolných
hasičů, postupně šlo o Řetechov a Luhačovice (v roce 2017), Polichno (v roce
2019) a nakonec Kladnou Žilín (v roce
2020). Všechna vozidla byla pořízena
s přispěním dotací Ministerstva vnitra
ČR a Zlínského kraje, kterým touto
cestou velmi děkujeme.
Nikola Synek

pilotech, protože svah pod komunikací
zde ujížděl. Opravovaný úsek měřil
celkem 154 metrů. Silnice získala kromě
zajištění stability i nové zábradlí se
svodidly a byl tu položen nový povrch
vozovky. Opravy financoval vlastník
komunikace, Zlínský kraj, s využitím
státní dotace ze SFDI.
Nikola Synek
Luhačovické noviny

ZPRÁVY Z MĚSTA

Prvňáci a druháci opět usedli do lavic
Žáci prvních a druhých tříd ZŠ 18. 11.
mohli opět vyrazit do školy. V Luhačovicích s jedním bonusem navíc, děti
nejnižších ročníků se totiž začaly učit
v hlavní budově školy.
Ráno děti přicházely ještě do menší
budovy někdejších jeslí, kde dosud měly
třídy. Později s učitelkami přešly na
nové působiště. Sem se mnozí velmi těšili, každopádně bylo vidět, že do školy
se žáci a žákyně vraceli s velkou radostí.
„Těším se nejvíc na velkou školu! A těším se ještě na paní učitelku,“ sdělil
třeba druhák Vilém Konečný. A jaké
bylo po dlouhých týdnech učení doma
konečně zase vyrazit do školy? „Trochu
špatně se vstávalo, ale těšil jsem se,“
ubezpečil chlapec. Docela si prý ale
užíval i distanční vzdělávání. „Nejlepší
na on-line výuce bylo, jak jsme se učili
do matematiky počítání s penízky,“"
poznamenal žák. Samozřejmě návrat
prvňáků a druháků do ZŠ vřele uvítali
nejen oni sami, ale také jejich rodiče.
To potvrdila i Vilémova maminka
Anna Konečná, která ho ráno do školy
doprovázela.
„Je to velká úleva. Jsme s manželem
živnostníci, tak se můžeme víc vrátit
do práce. I když máme ještě doma
čtvrťáka, kterého taky úplně samotného nemůžeme nechat. Ale v práci se
můžeme střídat. Teď jsme byli vždycky
jeden u jednoho syna, druhý u druhého. Tak už nebudu pracovně v takovém
skluzu a nebudu muset pak dělat do
noci,“" zhodnotila maminka. „Snad
už i ostatní děti půjdou brzo do školy,
třeba bude brzo proti koronaviru i ta
vakcína a všechno se vrátí do normálu,“ věří Konečná.

Plovárna má vlastní
e-shop
Na konci září spustila vlastní internetový obchod také městská plovárna.
Je zde možné pořídit dárkové poukazy
v různých hodnotách (na zakoupení nových permanentek nebo dobití
stávajících), zakoupit permanentku dle
vlastního výběru a hodnoty, případně
nové řemínky na čipové hodinky.
V nabídce jsou také trička s novým
vizuálním stylem Luhačovic.
Při zakoupení dostane zákazník vše
Luhačovické noviny

Do školy zamířila s maminkou i Laura
Misařová, která chodí do první třídy.
„Hodně moc se těším. Hlavně na paní
učitelku a na kamarády,“ byla nadšená
i tato žačka. Jak dodala, doma výuku
zvládala dobře. „Ale jít do školy je lepší,“ je přesvědčená tato školačka. Také
její maminka ocenila, jak distanční
výuka na ZŠ Luhačovice probíhala. „Výuka on-line byla dobře zorganizovaná,
paní učitelce to šlo skvěle, ale stejně
to bude lepší přímo ve škole,“ dodala
maminka. Že dcera nechodila do školy,
prý ani neovlivnilo její práci. „Jsem na
mateřské, tak v tomto nás to neomezovalo,“ prozradila Markéta Misařová.
Další z prvňáků, Matěj Štefka, dorazil při obnovení docházky do školy
v doprovodu tatínka. Jak prozradil, ten
mu také nejvíc pomáhal, když se doma
učil přes počítač. „Bavilo mě to, hlavně
když jsme se učili matematiku,“ sdělil
Matěj. I on byl z návratu ale nadšený.
„Těším se hodně, nejvíc mi chyběla
paní učitelka,“ svěřil se.
Co dětem také hodně chybělo, když
do školy nemohly, byl samozřejmě
kolektiv. Právě na spolužáky se velmi

těšila další z druhaček, Veronika Václavíková.
„Těším se na ně moc, a taky na češtinu.
Doma mě učení bavilo, ale jsem ráda,
že se jde do školy,“ sdělila žačka, která
dorazila v doprovodu dospělé sestry.
Jak bylo řečeno, první šťastné shledání
se spolužáky i učitelkami se odehrálo
ještě v budově jeslí, vzápětí se ale přesunuly všechny třídy prvňáků a druháků postupně do hlavní budovy. „Tam
paní učitelky provedly děti budovou,
aby se žáci mohli se vším dobře seznámit, a začala běžná výuka,“ nastínil
ředitel ZŠ Luhačovice Pavel Kurtin. Jak
dodal, radost z opětovného shledání
nebyla rozhodně jen na straně žáků,
ale i pedagogů. „Jsme moc rádi, že
se mohly aspoň nejnižší ročníky už
vrátit do školy, a doufáme, že i ostatní
děti usednou zase do lavic co nejdřív,“
uzavřel ředitel.
Návrat prvních dětí do školy samozřejmě provázela zvýšená hygienická
opatření, mimo jiné nošení roušek i po
celou dobu výuky.

zabaleno ve stylové obálce, případně
tašce.
Již nyní jsme rozjeli každoroční
vánoční dobíjecí akci, kdy může
pravidelný zákazník obdržet až 30 %
kreditu navíc. Tato akce se samozřejmě vztahuje také na e-shop. Více
informací na www.plovarnaluhacovice.cz.
V době, kdy je plovárna bohužel uzavřena, si tak lidé mohou zvýhodněně
dobít své účty, případně čerpat příspěvky od zaměstnavatelů bez toho,
aby museli fyzicky přijít k pokladně.

Abonenti mají také možnost online
přístupu ke svým účtům, kde mají
přehled o předplacené částce.
E-shop se snažíme postupně rozšiřovat a doplňovat. Počítáme také s rozšířením nabídky předmětů propagujících město Luhačovice.
Věříme, že si lidé na tuto možnost
zvyknou a budou ji aktivně využívat.
Ubyde tak čekání při nabíjení kreditu
nebo nákupu poukazu a dojde k rychlejšímu odbavení při vstupu.

Nikola Synek

Miroslav Talaš
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SPOLEČNOST

Vzpomínky
Dne 26. 12. 2020 uplyne 1 rok, co nás
opustil můj milovaný manžel
pan PAVEL PEŠÁK.
Nikdy nezapomeneme a s láskou
vzpomínáme. Manželka Jana, synové
Radek a Marek s rodinami. Děkujeme za
vzpomínku všem, kteří ho znali.
Dne 12. 12. 2020 uplyne 8 let, co nás navždy
opustil
pan JIŘÍ SEMELA.
Dne 29. 10. by se dožil 62 let. Čas plyne,
vzpomínky zůstávají. Manželka, matka, děti
a sestry
Dne 18. 10. 2020 uplynulo, již 16 let od
chvíle kdy nás nečekaně opustil
pan VINCENC MALÍK.

Dne 3. 12. 2020 tomu budou 3 roky, co nás
navždy opustila
paní ANTONÍNA MALÍKOVÁ.
Na milované rodiče stále s láskou a úctou
vzpomínají syn Vincenc s manželkou
Martou, vnuk Tomáš a vnučka Iveta
s rodinami.
Dne 28. 10. 2020 nás náhle opustil, ve svých
nedožitých 73 letech, náš drahý bratr,
manžel, tatínek, dědeček, švagr, strýc
pan MILOSLAV ŠEVČÍK.
Za celou velkou rodinu, sestra Helena
s rodinou. Děkujeme za tichou vzpomínku.
Dne 4. 12. 2020 uplyne 110 let od narození
našeho tatínka, dědečka a pradědečka
pana LADISLAVA PERUTKY.
S láskou stále vzpomínají dcera Bohumila,
synové Ladislav a Zdeněk s rodinami.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Společenská kronika
Sňatky

Narození

Iveta Potáčová a Jaroslav Jurík
Karolina Plšková a Martin Surý

Šimon Talášek
Sabina Charbulová
Klára Běhunková
Marie Kristina Majzlíková

Blahopřejeme.

Blahopřejeme.
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Úmrtí
Eduard Ondrušek
Anna Krajčová	
Miroslav Mniazga

87 let
92 let
82 let

Antonie Šmehlíková	 87 let
Bohumila Divoká	
88 let
Emilie Kosová	
83 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Ježíškova
vnoučata
Už počtvrté se Domov pro seniory Luhačovice zapojil do
projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. V minulých
ročnících se podařilo splnit přání všem klientům, kteří
nějaké přání vyjádřili, a také několik kolektivních přání,
jako například hudba na silvestrovský večírek nebo lekce
tance pod vedením tanečního mistra z klubu Fortuna Zlín
pana Radka Felcmana.
V letošním roce se databáze otevřela 16. listopadu. Už nyní
do ní přidáváme postupně přání od našich klientů, další
budou přibývat průběžně až do Vánoc.
Letošní ročník je v lecčems jiný, hlavně ale určitě v tom,
že myšlenku projektu – přivést do domovů dárce – nebude
možné realizovat. Český rozhlas ale přišel s náhradním
řešením – virtuální setkání dárce s obdarovaným pomocí
aplikace Oscar senior. U každého přání je uvedeno, zda
má senior o toto setkání zájem či zda je ho vzhledem ke
svému stavu schopen.
Rádi bychom opět udělali radost všem našim klientům,
kteří nám svá přání svěří, protože i když někteří mají rodinu, a někteří ne, každý z nich má svá přání nebo touhy
a zaslouží si, aby se mu splnily. Zvláště v této pro ně velmi
nelehké době, kdy se cítí mnohem více osamělí.
Ježíškova vnoučata jsou projektem, který dává seniorům
naději, že na ně svět ještě nezapomněl. Že si ještě mohou
něco přát a ono se to i může splnit. Vrací jim pocit radosti
z Vánoc a dárků, jaký měli kdysi jako děti. Je nám ctí, že
můžeme být u té radosti z dárečků. To jsou ty pravé Vánoce – vidět radost v očích druhých.
Letošní Vánoce budou pro nás náročné, protože zřejmě
nebude možné do domova jako vždy přivést děti i dospělé,
kteří nám každoročně přicházejí dělat radost a vánoční
atmosféru prostřednictvím svých vystoupení. I proto je
jakýkoli podnět k radosti vzácný a vítaný.
Přání seniorů najdete od 16. 11. 2020 na adrese www.
jeziskovavnoucata.cz . Pokud tam zrovna nebude žádné přání z Luhačovic, jsou aktuálně všechna rozebraná,
a pokud chcete plnit přání vysloveně v našem domově, je
třeba stránky průběžně sledovat. Najedete tam ale spoustu
jiných možností jak obdarovat seniory i z jiných zařízení
sociální i zdravotní péče. A pokud ne, rozhlédněte se kolem sebe a jistě najdete někoho, kdo je třeba sám nebo by
byl rád za nějaký dáreček či projev dobré vůle.
Děkujeme.
Adéla Vitteková, instruktor sociální péče DS Luhačovice –
koordinátor projektu
Luhačovické noviny

HISTORIE

Štědrá večeře na Zálesí

Vánoce roku 2020 budou vzhledem
k situaci v mnoha ohledech jiné, než
jsme si v posledních desetiletích zvykli. Tím více se můžeme vrátit k jejich
prostší podobě a k starším místním
tradicím, které udržovali naši předkové. Protože muzea jsou v současné
době zavřena, vánoční zvyky a tradice
připomene ohlédnutí v podobě krátkodobé muzejní panelové výstavy před
městským úřadem, inspirací může být
i následující text.
V Luhačovicích a okolních obcích na
Zálesí prožívali lidé v minulosti celý
advent včetně Štědrého dne v přípravách na Boží hod vánoční. Protože
o Štědrém dnu se dodržoval přísný
půst, večer 23. prosince se všichni
hleděli dobře najíst, aby nazítří vydrželi bez jídla až do večeře. Proto se po
obvyklé večeři podávala ještě „hojná
večeřa“. Připravovaly se k ní „makové
pjery“, což byly vařené tašky z kynutého těsta plněné mákem, posypané tlučenými sušenými hruškami či perníkem. Pjery musely být dobře omaštěné.
Štědrovečerní večeři se v minulosti přikládal symbolický význam.
Předcházel jí celodenní půst. Dospělí
drželi půst nejen od masa, ale ode
všeho jídla. Někde se snídal pouze
suchý chléb s meltou nebo vánočka,
oběd se nevařil. Na Štědrý den se
Luhačovické noviny

pekly vánočky, koláče a makovnice na
výslužku koledníkům. Menší děti mlely mák a roztloukaly ořechy. Chlapci
museli nachystat krmení pro dobytek
na dva dny, protože na svátek Božího
narození se nesměla vykonávat žádná
práce. Štědrá večeře konce 19. století se
skládala z většího množství prostých
postních jídel. „Štědrost“ čili bohatost
večeře v lidovém prostředí spočívala
v pestrosti a skladbě chodů. Podle starých zvyků jich mělo být devatero, nejlépe však mělo přijít na stůl všechno,
co se v kraji urodilo a co si hospodyně
přála, aby jí na stole nechybělo po
celý následující rok. Proto se v pestré
skladbě pokrmů objevila nejen jídla
sváteční, ale i jídla prostá a obyčejná.
Vždy se však jednalo výhradně o postní bezmasá jídla.
Když vyšla první hvězda, mohla začít
štědrá večeře. Lidé věřili, že počet sedících u štědrovečerního stolu nesmí být
lichý, proto zvali hosty, aby se vyhnuli
lichému počtu stolovníků, který měl
podle pověr přinášet smůlu. Nejprve
hospodyně prostřela na stůl bílou plachtu a přinesla ošatku s obilím všech
druhů, sušeným i čerstvým ovocem
a s ořechy. Na ovoci ležely oplatky,
z nichž jednu pomazanou medem
dostal každý člen rodiny na úvod večeře. Někde se k oplatkům přikusovaly

i šípky. Potom následovala polévka
(houbová, mrkvová, čočková nebo kyselice), vařené kyselé zelí, buchtičky nadívané trnkami a sypané mákem, potom krupice nebo rýže vařená v mléce.
Večeři uzavíral hrách vařený na husto
a omaštěný máslem. Po něm přišlo na
řadu rozvařené sušené ovoce. Smaženého kapra jako štědrovečerní jídlo
naši předkové na venkově neznali nejméně do první světové války. Ještě ve
třicátých letech 20. století se v Luhačovicích štědrovečerní jídelníček příliš
nelišil. Nejprve přišel na řadu oplatek
s medem, po něm vánoční kyselice
(polévka z kyselého zelí, sušených hub,
sušených švestek a smetany), někde
vařili i hřibovou polévku s „lokšama“
(nudlemi), čočkovou nebo fazolovou
polévku. Následovala čočka či hrachová
kaše s chlebem, krupičná nebo pohanková kaše sypaná perníkem a nakonec
buchtičky, nazývané „vrány“ pro jejich
černou barvu. Buchtičky se pekly den
předem, před večeří se máčely v horkém mléce, obalovaly mletým mákem
a mastily máslem. Mladší variantou
tohoto jídla byly v Luhačovicích „krajáče“ či „zapékance“, což byly nakrájené
rozpečené rohlíky, které se před jídlem
spařovaly mlékem, mastily a sypaly
mákem. Typickým místním vánočním
pečivem nebyla vánočka, ale makovnice, což byl makový závin z kynutého
těsta (pro každého člena rodiny jeden),
který později nahradila maková nebo
ořechová bábovka. Velké množství
makových zrnek v obřadním jídle
bylo dříve považováno za symbolický
příslib hojnosti v následujícím roce. Na
závěr večeře se pojídalo sušené ovoce.
Z každého jídla odložila hospodyně
kousek domácím zvířatům a dobytku.
Ubrus se nechal na stole tři dny, drobečky z něj se sypaly slepicím.
Ryby se dříve ve štědrovečerním jídelníčku na Zálesí v selských rodinách
neobjevovaly, dovážely se pouze pro
úřednické rodiny. Tento zvyk se na
venkově rozšířil až po druhé světové
válce, stejně jako pečení drobného
vánočního cukroví.
B. Petráková
Text vychází z publikace Luhačovické
kuchyně, kterou vydalo město Luhačovice v edici Prameny v roce 2013.
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ROZHOVOR

Současné dění v mateřské škole
pohledem Lenky Vrbové
Jedním z mála zařízení, které
v našem lázeňském městě jedou po
celý koronavirový podzim velmi
podobně jako v běžné době, je
Mateřská škola Luhačovice. I když
může jet a snaží se fungovat co
nejlépe, ani jí se ale nevyhly obtíže,
kdy musel být po určitou dobu
zavřen jeden z pavilonů. Školka
kvůli izolacím a karanténám
učitelek musela průběžně řešit
nelehkou personální situaci.
O fungování zařízení jsem se
18. listopadu bavil s paní učitelkou
Lenkou Vrbovou, která je v MŠ
i zástupkyní ředitelky.
Jak je to teď pro učitelky náročné?
Snažíme se fungovat pořád, je to
náročné, protože nám chybí polovina
zaměstnanců, takže i když si něco
naplánujeme, všechno se posune.
Třeba když zavolá nějaká z kolegyň, že
má prvotní příznaky nemoci. Pak je to
složitější.
Přitom se hned neví, jestli to musí
být právě covid, že?
Právě! Nemusí, ale po zkušenostech,
co máme, to nejde podcenit. Viz náš
pavilon, který měl v poslední době
problémy a nakonec musel být na čas
uzavřen.
Dětí ale chodí méně. Rodiče, kteří
jsou doma se školáky, si nechávají
doma i mladší potomky, ne?
My nemáme pravomoc takto omezit
provoz. Rodiče jsme žádali o toto na
jaře, kdy jsme jeli jen pro děti rodičů,
kteří pracovali tzv. v první linii, nakonec byla na jaře ale školka uzavřena.
Teď jedeme bez omezení a je to na
dobrovolnosti rodičů. Dítě si doma
nechávají nejen ti, kdo mají doma
i další dítě, ale třeba někdo zváží, že
v domácnosti mají jedince z rizikové
skupiny a nechtějí pro něj zvyšovat
možnost rizika případné nákazy.
Zaznamenali jsme ale i maminky, které jsou na mateřské dovolené, a braly
to tak, že prosba, ať si nechají školkové
dítě doma, je něco diskriminačního,
což nás ale velice mrzí. Mohly by provozu školky ulevit v té složité situaci.
8

Většinou nás ale rodiče naštěstí v této
době překvapují spíše vstřícností, za
což jim moc děkujeme.
Mezi prevenci proti šíření covidu
patří mimo používání dezinfekcí
i to, že učitelky nosí respirátory.
Jak se s nimi pracuje?
Je to složité, protože děti potřebují
vidět při výuce i naši mimiku. Místo
respirátorů proto nosíme někdy štíty,
ale ty občas hůř sedí. Musí se to ale
zvládnout, i když těm s brýlemi se
občas mlží skla. Děti v MŠ roušky mít
nemusí, ale mají je tu nachystány pro
případ použití, kdyby se zjistilo během
dne, že tu přímo je nějaké nemocné
dítě, tak by si je musely dát. Problém
je, že malé děti, pokud mají koronavirus, jsou ale většinou bezpříznakové.
Jak myslíte, že to berou předškolní
děti, tu dobu koronavirovou?
Myslím, že jsou flexibilní a přizpůsobivé, berou to, jak to je. Vidí, že se
roušky zavedly a i rodiče je používají,
přizpůsobí se tomu, jak to mají v domácnosti. Rodiče jim situaci vysvětlují
a děti to chápou. Ve školce spíš pak
občas kontrolují pohledem, jestli paní
učitelky tu roušku mají také. Pro učitelky v MŠ nebyly ani striktně nařízené, ale paní ředitelka dala doporučení
a po těch zkušenostech je všichni
samozřejmě nosíme. Je také nutné,
aby rodiče, kteří přivádí nebo odvádí
děti, tu roušku měli.
Jaká jsou další preventivní
opatření?

Prevencí proti covidu je i nespojovat
třídní kolektivy, což se jinak běžně dělá. Jakmile vám ale vypadne
polovina pracovníků jako teď, není to
v našich silách. Když se teď koncem
listopadu bavíme, tak je pro provoz
školky k dispozici jen 12 z 21 zaměstnanců. To nespojování tříd opravdu
nenahrává, zvlášť když fungujeme jako
pavilonové zařízení.
I přes všechna opatření se v MŠ
covid objevil. Nemocí jste prošla
i vy. Jak jste to prožívala?
Naštěstí jsem měla velmi lehkou formu, bez vysokých teplot, bez kašle, jen
celková únava. Ale ani tak to do budoucna nepodceňuji, protože se mluví
o tom, že člověk má zřejmě imunitu
po prodělání nemoci jen pár měsíců.
Když jste zjistila, že máte pozitivní
test, přišel strach, jestli se to
nevyvine špatnou cestou?
Takto jsem to neměla, spíš jsem zvažovala, kde jsem se s kým setkala a koho
bych měla upozornit, že setkání bylo
pro něj možná rizikové. Můj partner
pak sice pociťoval známky, které jsou
i příznaky covidu, ale jeho test byl pak
dvakrát negativní. Konzultovala jsem
to s hygieniky a vzhledem k výsledku
testu řekli, že tedy můžu do školky jít,
když už jsem sama byla vyléčená. To
se vyhodnocuje po uplynutí 10 dnů od
testu, pokud nemáte poslední 3 dny
příznaky, podle hygienických pokynů
jste bráni jako vyléčení. Kontrolní test
se nedělá, což mě trochu překvapilo. To
je tím, že na jaře se zjistilo, že pacienti
Luhačovické noviny
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po vyléčení pak dlouho vykazovali tzv.
falešnou pozitivitu. V těle tak měli sice
ještě i po týdnech stopy viru zjistitelné, ale už viru mrtvého, takže takový
člověk už dávno nebyl nakažlivý a seděl doma zavřený zbytečně.
Jak to bralo okolí, třeba v bydlišti?
Myslíte, že si už lidé s mnoha
případy všude na přítomnost
koronaviru zvykli a neberou to, že
ho někdo dostal, jako stigma?
Vlastně to ani nemůžu posoudit. Jsem
z Polichna a navíc žijeme s partnerem
až v okrajové části, když jedu autobusem, dědinu projdu, ale jinak se moc
s lidmi teď nepotkáte. Co se znám
od vidění s lidmi nebo co je potkávám, tak nemyslím, že teď někdo má
panický strach ve stylu „Pozor, ta měla
covid!“ Myslím, že ta stigmatizace naštěstí moc není. Stejně se to o člověku
většinou dozví ostatní až zpětně, protože ho nevidí, když on je v izolaci.
Neměla jste problémy třeba se
zařízením nákupů, když jste byli
zavření doma?
Já to řeším už dlouhodobě tak, že si
nakupuji ve větším množství dopředu.
Takže jsme dokázali vyžít ze zásob.
Jen párkrát jsme požádali kamaráda,
který nám dovezl pečivo. Co bylo nutné změnit, že nakupuji obvykle i mé
mamince, tak to místo mě zařizovala
moje dospělá dcera, která bydlí ve
vlastní domácnosti. Jsem samozřejmě moc ráda, že teď už si můžu zase
všechno zařídit sama a že jsem se
mohla vrátit ke své práci ve školce.
Tam dětem ale v rámci různých
omezení odpadá i spousta různých
aktivit, že?
Samozřejmě se teď nemůže uskutečňovat saunování nebo chodit na plavání.
Měli jsme nasmlouvána také různá
divadla nebo sportovní akce, třeba
kufrování v zahradě školky.
Co se týká organizace vzdělávání, nic
moc se ale nemění.
Takže teď se věnujete asi podzimu,
na procházkách se taky sbírají
barevné lístky a podobně?
Přesně tak. Tvoří se taky, ale nemohli
jsme tentokrát pozvat rodiče do tříd
na tradiční dýňování. Tak jsme to udělali jinou formou, že s nimi děti dýně
vyřezaly doma a jen je pak přinesly na
zídku k mateřské škole, která se tak
Luhačovické noviny

každoročně po dýňování zdobí. Snažíme se ale jinak dělat vše, co je dovoleno. Ve třídách děti jedou běžný provoz
tak, jak máme integrované bloky, jak
máme zaměření na různé věci. U předškoláků cvičíme grafomotoriku, dělají
se výtvarné věci, takže třídy fungují.
Co myslíte, že dětem nejvíc chybí
proti normálnímu provozu?
Třeba to, že někteří jejich kamarádi
nenavštěvují mateřskou školu. Je
vidět, že i když se musejí spojit třídy,
děti jsou rády, protože na to jsou
zvyklé z běžného provozu a vidí tam
známé tváře.
Za stavu, kdy v MŠ hodně učitelek
„odpadlo“, nezvažovala se
i možnost pomoci studentů?
Paní ředitelka s panem starostou
zorganizovali výpomoc z DDM, já to
nedokážu posoudit, jak to fungovalo,
ale stejně nakonec hygiena rozhodla,
že se náš pavilon celý uzavřel a šel do
karantény, včetně dětí, které musely jít taky na testy. Když se začala
personální situace školky horšit,
měli jsme i některé nabídky ze strany
studentů, kteří nám chtěli pomoci.
Aby ale zástup za naši učitelku mohl
zůstat s dětmi ve třídě sám, musí mít
pedagogické vzdělání, a na tomto to
ztroskotalo. Oni by tu byli jakoby na
praxi a stejně by s nimi musel ten
pedagog být, takže by to personální
problém neřešilo.
Například v domovech se začalo
plošně testovat rychlotesty, myslíte
si, že je to i řešení pro zařízení jako
školy a školky?
Nevím, můj osobní názor je, že se to
víc prokáže stejně, až máte příznaky,
takže nevím, jestli by u malých dětí
bylo toto schůdné, protože vyšetření
může být nepříjemné. Asi by ale nebylo špatné mít ty rychlotesty k dispozici pro případ, že se u někoho z dětí
nebo zaměstnanců příznaky objeví.
Určitě se daleko víc teď dbá na to,
aby při ranním přebírání dítěte
bylo jasné, že příznaky nevykazuje.
Naštěstí se vrátilo, že to takto můžeme teď dělat, a v případě příznaků
žáčka nevzít. Navíc se i měří teploty.
Je dobře, že to lze takto kontrolovat.
Takovýto „ranní filtr“, kdy měla paní
učitelka pravomoc odmítnout dítě,
byl přitom před pár lety běžný. To se

pak kvůli legislativě trochu změnilo,
protože jsme najednou nemohli dítě
nevzít na výuku, pokud rodič tvrdil, že
je zdravé. V takových případech, pak
stejně kolikrát dítěti vystoupla teplota
a volalo se rodičům. Pokud děti mají
známky kašle či rýmy, žádáme rodiče,
aby děti do školky nedávali. Samozřejmě, pokud někdo trpí alergií a máme
to od lékaře potvrzeno, víme, že je to
jiný případ. Lze to ověřit i tím, že se
dětem při příchodu změří teplota.
Hygienici teď doporučují směřovat
výuku hodně i ven mimo uzavřené
prostory. Procházky dětí tedy
předpokládám spíš přibyly?
Za alespoň trochu příznivého počasí
se ven jde, třeba i za mírného mrholení, musí to být přijatelné. Snažíme se
chodit s dětmi ven co nejdřív. Pokud
má ale třeba paní logopedka dělat
s dětmi nápravu řeči, tak nejde jít
hned ven, protože taky musejí proběhnout ve třídě ty věci, které mají.
Co stravování dětí v současné
době?
Hygiena je přísnější, ale děti si zvykly,
že po příchodu si automaticky jdou
umýt ruce, před jídlem je to samozřejmé. I když dojdou z venku, automaticky to jdou udělat už samy, ještě než
to paní učitelka řekne. To samé, když
přijdou paní kuchařky, nemají teď děti
přístup do kuchyňky. Dělá se to tím
způsobem, že si my učitelky vydezinfikujeme ruce a vlastně děti obsluhujeme. Aby kuchařky nepřišly do styku
s dětmi a kuchařky mají samozřejmě
také respirátor. Je to trochu náročnější.
V čem hlavně?
Předškoláci si dřív už sami chodili
nalévat polévku nebo se mohli obsluhovat tím, že si sami nosili šťávu.
Přitom je velmi baví učit se o sebe
starat, to je ale teď všechno omezené. Je vidět, že tato doba má přeci
jen určitý dopad i na výchovu dětí
i v mateřských školách, i když mohly
teď na podzim stále fungovat. Snad se
to už brzy vrátí zase do normálu. Ve
školství se malým dětem věnuji už 20
let, z toho 11 v MŠ Luhačovice. Takovéto období samozřejmě nepamatuji, tak
snad bude brzy za námi, ať se tu s dětmi můžeme věnovat všem aktivitám
zase bez omezení.
Nikola Synek
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Tříkrálová sbírka 2021 na Luhačovicku
bude, ale možná jinak…
Nový rok nám pomalu začíná
klepat na dveře. A my bychom byli
velmi rádi, kdyby koledníci mohli
chodit po ulici s písní přející vám
všem štěstí, zdraví, dlouhá léta
a přinést vám tak požehnání do nového roku. Vše však záleží na vývoji
epidemiologické situace. V současné době hledáme vhodnou formu
a způsob koledování, tak abychom
neohrozili bezpečnost koledníků
i dárců.

Když se situace bude vyvíjet dobře, mohla by se Tříkrálová sbírka
v územní působnosti Charity Luhačovice uskutečnit v sobotu 9. ledna
2021. A to vše s ohledem na veškerá
epidemiologická opatření. Je tu však
také možnost, že se koledování uskuteční i virtuálně. O vývoji situace vás
chceme aktuálně informovat.
Kdo má zájem se koledování zúčastnit,
může se přihlásit u našeho koordinátora dobrovolníků a Tříkrálové sbírky

pana Mgr. Karla Adámka. Kontaktovat
jej lze na čísle 737 012 235, 577 132 355
nebo e-mailem dobrovolnici@luhacovice.charita.cz, pouze ve všední dny.
V současné době se snažíme všechny
naše služby zachovat bez omezení.
Doufám, že se nám koledu podaří
nějakým způsobem připravit a budeme moci k vašim domovům přinést
tříkrálové požehnání.
Anna Martincová

Literárně kulturní fórum v rámci Písní a tancem
Festival Písní a tancem je kulturním
počinem, u jehož kolébky, obrazně
řečeno, stály dvě „sudičky“. Jednou
z nich byla paní Věra Haluzová, učitelka, jež ovlivnila několik generací
žáků z Luhačovic a okolí, a druhou
byla osoba Jana Amose Komenského,
rodáka z Uherskobrodska.
Tím, co tyto dvě, jinak od sebe tři
století vzdálené, osoby spojuje, je
jejich práce pedagogická. Smyslem
učitelského poslání je snaha otevřít
obzory mladému člověku mimo jiné
tím, že jej naučí číst a psát. Prostřednictvím schopnosti psát člověk získává možnost sdělit takřka neomezenému okruhu lidí svoje myšlenky,
vize či pocity a to, aniž by muselo
dojít k osobnímu setkání pisatele
a čtenáře. Tito pak mohou právě
prostřednictvím čtení tato sdělení
přijímat a případně je následně šířit
dál. Písemná sdělení jsou dlouhotrvající a mnohdy povznášející, což je
důležité pro každého z nás. A právě
proto jsme se rozhodli v rámci festivalu Písní a tancem vytvořit prostor
literárně kulturního fóra a navázali
jsme širší spolupráci s Městskou
knihovnou Luhačovice.
Již dva roky je prvním a zároveň
zahajovacím dnem festivalu Písní
a tancem čtvrtek a část programu
se koná v prostorách knihovny, která
dříve sloužila i jako budova školy.
Součástí programu jsou pořady,
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které svým pojetím volně a nenásilně propojují literaturu s kulturou,
a to jak hmotnou, tak i nehmotnou
spolu s dalšími činnostmi. Přesně po
vzoru antického ideálu kalokagathia.
Jednou z aktivit, která je v rámci
čtvrtečních pořadů realizována, je literární soutěž. Jejím úkolem není, jak
by se mohlo primárně zdát dle názvu,
soutěž a zápolení na poli literatury,
ale spíš vytvoření prostoru – dvorany
pro sdělování pohledu autora. Pohledu třeba na okolní svět literárními
prostředky a formou, kterou si sám
autor zvolí. Protože sdělení čehokoliv
v podobě více než jedné holé věty
není vůbec jednoduché. Každý, kdo si
to zkusil, zajisté potvrdí.
Proto jsme se v rámci prvního
ročníku snažili pomoci všem, kteří
se odváží k účasti tím, že jsme je
vybídli k volnému dokončení příběhu, pověsti. Ve vztahu k nejmladším
jsme pak vyhlásili, že jejich sdělení
může být realizováno jinými prostředky než psaným textem, tedy
i obrazové. A výsledky naší výzvy,
zejména pak ze strany mladších, nás
mile překvapily. Proto jsme v dalším
ročníku ještě více rozvolnili naši
výzvu a již jsme nepředkládali žádný
příběh k dokončení. A přes nemalé komplikace, které přinesla doba
v čase od vyhlášení, se nám sešly
zajímavé výstupy.

Prostřednictvím Luhačovických
novin vám tak nabídneme ke vzdálené ochutnávce alespoň něco málo
ze zaslaných textů. Současně chceme
též ještě jednou poděkovat všem,
kteří překonali ostych a zapojili se.
My, co jsme se spolupodíleli na realizaci dosavadních literárních čtvrtků,
musíme přiznat, že jste nás všichni
příjemně překvapili i přes skutečnost, že literárně výtvarné fórum
tohoto rázu nemá v rámci festivalu
Písní a tancem tradici.
Nyní se ještě dovolím obrátit na
všechny čtenáře s výzvou k účasti
v rámci dalšího ročníku našeho Kulturního fóra. Chci vás vyzvat k aktivní účasti. Napište nám svůj příběh,
ať už se stal, nebo nestal, případně,
vy mladší, nakreslete nebo jinak
ztvárněte svá sdělení – příběh z okolí
nebo ze světa, jejž máte v sobě. Světa, který je pro vás jakkoli důležitý
a činí vám třeba radost. Podělte se
o něj s námi, protože sdělená radost
je radostí vícenásobnou. Svá sdělení
pošlete nebo jinak doručte do Městské knihovny Luhačovice kdykoliv
do poloviny srpna 2021. Moc se na
vaše sdělení těšíme a bude nám ctí
je prezentovat a obohatit tak ostatní
v rámci dalšího ročníku Kulturního
fóra při festivalu Písní a tance v září
2021.
Přemysl Janík
Luhačovické noviny
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Ohlédnutí
ilustrátorky za
tvůrčím pobytem
v Luhačovicích
Třetí účastnicí literárních rezidencí pořádaných Nadačním fondem
Pramen Luhačovice byla ilustrátorka
a autorka komiksových knih Iveta
Merglová, která se během svého
říjnového pobytu mimo jiné věnovala
i ilustraci Fuchsových staveb v Bílé
čtvrti.
Iveta Merglová (*1983) pochází z Plzně, kde studovala Knižní kulturu
a Intermediální tvorbu na Fakultě
designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity. Živí se
grafickým a webovým designem
a ilustrací. Od roku 2016 se věnuje
ilustrátorskému projektu Biceps, pod
kterým vznikají ilustrace týkající se
hlavně tématu stereotypů, identity,
nebo vztahu člověka a technologií. Věnuje se ilustracím do časopisů, knížek
a krátkým komiksům. V roce 2017
získala cenu Bratislava Artist's Book
Award pro mladé ilustrátory a o rok
později vyšel z této rezidence ilustrovaný komiks Ema sa má. V současné
době pracuje na další autorské knize,
plné ilustrací z lesa a přírody.
Jak se Vám v Luhačovicích líbilo
a pracovalo?
Luhačovice jsem poznala za doby
začínajícího podzimního lockdownu
poměrně vylidněné a klidné. Na jednu stranu mě mrzí, že jsem neviděla
ten lázeňský šum a život, nenavštívila
lázně nebo plovárnu, ale zase ten klid
a podzimní nádech mají také něco
do sebe, obzvlášť v době tvůrčího
pobytu.
Rezidenční pobyt sám o sobě je skvělým časem, kdy se mohu oprostit od
pracovních povinností a soustředit se
na tvorbu. Vstát, udělat si čaj a celý
den jen kreslit. Nikam nespěchat
a k večeru se třeba projít na kolonádu
a na Vincentku. Takových dnů si moc
cením. Zámek je navíc klidný, prostorný a s duchem minulosti. A tím,
že se jedná o zámek, je pocit změny
Luhačovické noviny

a vytržení z každodenního života
ještě silnější.
Pracovala jste na nějakém
konkrétním výstupu? Jakém?
Pracovala jsem na autorské knize, jak
na konceptu, tak už i na finálních
ilustracích. Kniha je založena hlavně
na bohatých ilustracích z lesa, louky
a přírody. Průvodcem bude moudrá
a zkušená houba Václavka. Při cestě
po lesní pěšině, která se bude vinout
celou knihou na každé stránce, se
čtenář setká se zvířaty, jejich stopami, se stromy, houbami a rostlinami.
Především se ale naučí hrám a vychytávkám v přírodě, jako jsou troubení
na pampelišku, pískání na stéblo
trávy, výroba a pouštění loďek z kůry,
škádlení netýkavky nebo házení
žabek.
Zároveň jsem chtěla alespoň v několika ilustracích zachytit Luhačovice, nakonec jsem se zaměřila na
funkcionalistické stavby Bohuslava
Fukse. Děkuji moc Blance Petrákové za podklady a konzultace, snad
z toho vznikne třeba i malý průvodce
s mapkou.
Jak hodnotíte Vaše online setkání
se studenty střední odborné
školy?
Online prezentaci a debatu jsme měla
poprvé a ani studentům, ani učitelům tuto formu výuky nezávidím.
Sedět hodiny u počítače a mluvit
na někoho, koho ani nevidíte, musí
být pro obě strany náročné. Děkuji
studentům za trpělivost a dotazy.
Prostředí školy a ateliéry jsou ale
krásné a tvůrčí.
A jaký dojem na Vás udělaly lázně?
Kvůli koronavirové situaci jsem
neměla mnoho možností potkávat
se s lidmi, rezidenční pobyt byl
spíše tvůrčí, o samotě v komnatě
na zámku. Ale moc si vážím těch

pár lidí, které jsem mohla v Luhačovicích potkat, byla to inspirativní
setkání. Hlavně činnost nadačního
fondu a spolku Calma mi připadá pro
lokalitu velmi důležitá a obohacující.
A samozřejmě je krásné i blízké okolí
Luhačovic a oblast Kopanic.
Je to Vaše první rezidence? Pokud
ne, můžete nabídnout srovnání?
Před dvěma lety jsem měla možnost
zúčastnit se tvůrčí rezidence Českého literárního centra v Literárním
domku v Broumovském klášteře.
V jednom termínu tam mají prostor
dva autoři, takže jsem měla více sociálního kontaktu a debat po večerech.
V luhačovickém zámku jsem byla
sama, což zní možná strašidelně, ale
zase to byl čas plný většího usebrání
a soustředění na práci.
Jak vnímáte situaci kultury
obecně v této krizové době? Jaká
je dnes doba pro ilustrátory?
Jako pro introvertní ilustrátorku se
pro mě způsob práce v této době až
tak nemění. Většinou pracuji o samotě doma u stolu, ale i tak už mi
teď sociální kontakty chybí. Obecně
opadla poptávka, jako ve většině kreativních odvětví, doba je pořád nejistá.
Mně osobně hodně chybí hlavně
koncerty a výstavy, moc se těším, až
krize opadne. Doufám, že to bude co
nejdříve.
Co Vás dál čeká?
Budu dál pokračovat na knize z lesního prostředí a finalizovat ilustrace.
Zároveň pracuji na ilustracích pro
časopisy a na několika dalších na volné téma. A jako výstup z luhačovické
rezidence chci ještě dodělat ucelený
soubor asi 10 kreseb, malých příběhů
z prostředí lázní.
Rozhovor vedla Magdaléna Petráková
z Nadačního fondu Pramen Luhačovice
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Listopadová situace z pohledu
lázeňských společností
Léčebné lázně jsou jedny z provozů,
které mohly zůstat i v průběhu podzimní vlny koronavirové epidemie
otevřeny. I tak ovšem sčítají značné
ztráty a klientů je proti normálu
daleko méně. Situaci ovlivňují obavy
lidí, zda jet v této době do lázní,
i striktní vládní nařízení povolující
jen lázeňskou péči hrazenou aspoň
částečně pojišťovnou a další omezení.
Jak to v druhé půli listopadu vypadalo u největšího poskytovatele
zdejších léčebných pobytů, sdělil za
Lázně Luhačovice, a. s., generální
ředitel Eduard Bláha. „S ohledem na
omezené možnosti poskytování lázeňské péče přijímáme pacienty do
léčebných hotelů Palace a Morava
a v provozu jsou také dětské léčebny. Pobyt momentálně čerpá cca 400
hostů,“ přiblížil Bláha k 20. 11. Jak
dodal, vzhledem k vládním opatřením je využita pouze třetina ubytovacích kapacit, které společnost má.
Za dalšího poskytovatele lázeňské
péče, skupinu Royal Spa, nastínila
situaci k 23. 11. ředitelka Miramare
Veronika Záhorská. „Aktuálně máme
ubytováno 120 hostů, což je 69 % kapacity Miramare,“ uvedla Záhorská.
Jak dodala, další ubytovací kapacity
Royal Spa v Luhačovicích teď mají
zavřeno, a tak je celkově obsazena
necelá polovina jejich lůžek.
Třetí lázeňská společnost, LLD
Praha, má dosavadní obsazenost cca
25 až 30 procent lůžek, jak uvedla k 17. 11. ředitelka zařízení Anna
Kneblová. Upozornila přitom, že
tato čísla ovlivňují negativně nejen
vládní opatření, ale také mnozí
ošetřující lékaři, kteří předepisují
léčebné pobyty.
„Někteří lékaři nedoporučují dnes
pacientům nástup do lázní s dovětkem, nemohu Vám to zakázat,
ale jste ohrožená skupina, raději
zůstaňte doma. Neuvědomují si, co
tato věta u nemocných způsobuje,
že u slabších jedinců bere naději na
uzdravení. Kde jinde než v lázních
se pacientům dostane v poměrně
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uzavřeném kolektivu každodenní
lékařské péče, uzdravujících léčebných procedur, stravy, kterou si
nemusejí zajišťovat, a nemusí tak
chodit na nákupy, při kterých je
možnost nákazy daleko vyšší, atd.,“
uvedla Kneblová. Jak dodává, celá
situace, provázená někdy nesystematickým vydáváním nových vládních nařízení, se odrazila v celkovém počtu velmi výrazně.
„V září nám odřeklo svůj naplánovaný pobyt 90 osob, v říjnu 520,
v listopadu zatím 300 a na prosinec
50. Odřeknuté pobyty se každý den
mění, pacienti ani nezavolají, že do
lázní nepřijedou, a diví se, že je recepce shání,“ podotýká Kneblová.
Že i lidé, kteří na předepsaný pobyt
i tak přijedou, hodně řeší otázku,
zda jet, připouští i ředitel Lázní
Luhačovice, a. s.
„Řekl bych, že se nás téměř polovina takových lidí vyptává na
bezpečnost, ale vesměs přijedou.
Dalších zhruba 20 % lidí své pobyty ale odkládá nebo ruší,“ uvedl
Bláha. I on poukazuje na to, že jet
do lázní se lidé obávat nemusejí.
„Řada našich pacientů se v lázních
cítí bezpečněji než doma, protože vnímají nastavená pravidla, je
o ně po všech stránkách postaráno
a vyhnou se riziku nákazy, které by
jim hrozilo třeba při nákupech nebo
cestování v MHD,“ dodal Bláha.
Upozorňuje také, že i když se různá
pravila rozvolní a situace zlepší, na
fungování lázní v dalších měsících
se může projevit, že zdravotnictví
se celkově během podzimu věnovalo
hlavně řešení covidu. Tak odpadne
spousta rehabilitačních pobytů, které by jinak byly předepsány. „Díky
odkládání operací a omezením
v ambulancích téměř nevznikají
návrhy nové,“ podotýká Bláha.
Přelom roku obvykle pro poskytovatele ubytování v Luhačovicích znamená také příjmy z vyhledávaných
pobytů spojených s obdobím svátků
a Silvestrem. Jak to s nimi tentokrát
bude, se dá podle Bláhy zatím složitě odhadovat.

„S vánočními i silvestrovskými
pobyty zatím opatrně počítáme, ale
samozřejmě bude záležet na aktuální situaci a platných vládních opatřeních. Očekáváme, že pokud pobyty
proběhnou, budou v jiném aranžmá
než v předchozích letech. Téměř
jistě nebude možné uspořádat
silvestrovský galavečer pro stovky
hostů na jednom místě. Doprovodný
program svátečních pobytů bude
závislý na aktuální epidemické situaci a z ní vyplývajících omezeních,“
míní Bláha.
Obdobně to ohledně silvestrovských
pobytů vidí i v Miramare skupiny
Royal Spa.
„Budeme se rozhodovat v průběhu
prosince podle vývoje situace. Doufáme ale, že silvestrovské pobyty
budeme moci uskutečnit,“ sdělila ředitelka Miramare Záhorská.
Vánoční období je za běžné situace
pro mnohé lidi právě atraktivní možností pro příjemný relax
v některém z hotelů či penzionů
v Luhačovicích, je také ale velmi
spojeno s dobročinnými projekty.
To se týká samozřejmě i Korunky Luhačovice, kterou vede právě
Záhorská. Nouzový stav spojený se
zrušením všech akcí dopadá samozřejmě i na tuto oblast. „Všechny
aktivity Korunky se teď snažíme
přesunout do virtuálního světa. Vánoční koncert po 15 letech poprvé
nebude, ale chystají se jiné akce,
které budou pomáhat. Máme nové
produkty, které se mají prodávat na
několika e-shopech, a uvidíme, jaká
bude epidemiologická situace, jestli
nastane možnost se aspoň s pár
lidmi setkat. Ten sociální kontakt
nám velmi chybí. I našim rodinám,
které podporujeme,“ přiblížila Záhorská.
Tak snad umožní situace co nejdříve
plné fungování nejen charitativních
projektů a lázní, ale i všech dalších
společností a organizací ve městě.
Byl by to jistě hezký vánoční dárek
pro nás všechny.
Nikola Synek
Luhačovické noviny

ROZHOVOR

Do lázní přijela s chutí
i letos na podzim.

„Cítím se tu bezpečně,“ říká paní
Karolína Ďatková z Frenštátu pod
Radhoštěm.
Jsem tu třetí den, ale už jsem tu
celkově popáté, jezdím sem za léčbou
dýchacích cest. A musím říct, že je to tu
i teď úplně fantastické.

Pracovnice Penny
přiblížila, jak se chování
lidí změnilo v prodejnách
potravin

Protikoronavirová opatření uzavřela na podzim řadu obchodů,
ne ale ty s potravinami. Své zkušenosti nám 18. 11. přiblížila Pavla
Malaníková, zástupkyně vedoucího
v luhačovickém Penny marketu.
Stále se kupuje hodně potravin, protože maminky doma vaří víc, ale není to
takové šílenství jako na jaře, kdy lidé
vykoupili mouku. Teď je běžně všechno
zboží k dispozici, pokud není nějaký
zcela výjimečný výpadek. Už to není
Luhačovické noviny

Byly nějaké obavy jet sem za dob
covidu?
Trochu ano, ale jen než jsem sem přijela. Tady se cítím hrozně bezpečně. Je to
tu skvěle zorganizované. Na lázeňském
domě Morava mám svůj vlastní pokoj,
u stolu sedíme jen dva, všichni dodržují nošení roušek, každé ráno nám měří
teplotu. Všichni jsou velmi ohleduplní,
hosté i personál. To ze své práce nebo
od nás moc neznám. Tam ta opatření
všichni trošku podceňují, ale tady se
kvůli tomu přístupu cítím opravdu
velmi dobře.
Můžete srovnat, jak to
v Luhačovicích vypadá v jiné roky
a jak je to tu teď?
Já Luhačovice znám opravdu dobře,
protože odtud byl můj otec. Jezdila
jsem sem i jako dítě, pak jsem tu byla
jednou v lázních asi ve 20 letech. To
bylo v létě, kdy tu bývá opravdu plno.
Ty poslední roky sem jezdívám na léčebný pobyt až na ten poslední termín
koncem roku, kdy je to vždy klidnější.

Teď je to samozřejmě ještě daleko klidnější než obvykle.
Jak to berete?
Mně to nevadí, je tu nádherně i tak.
Užíváte si o to víc zdejšího prostředí
a přírody?
Určitě! Je to tu úžasné, třeba ty krásné
košaté stromy všude nebo okolí přehrady. Celé Zálesí je opravdu krásné. Mně
nevadí, že je tu volněji, já to naopak
vyhledávám.
Jak berete, že musely být zrušeny
kulturní akce?
Je pravda, že si tu jinak ráda zajdu na
divadlo, často když sem jezdím na podzim tak i v rámci festivalu Sokolka žije,
tam mívají skvělá představení, třeba
ochotnická. Vždycky se velmi bavím.
Ale mám ráda za běžného stavu taky
kino nebo celkově kulturu v Elektře.
Taky různé komentované prohlídky,
třeba o Jurkovičovi nebo o pramenech.
Jsem tu ale spokojená i teď, když toto
nejde. Moc se mi tu líbí a jsou tu skvělí
lidé. Mám to tu zkrátka jako srdcovku!

tak, že by jeden člověk kupoval třeba 60
toaletních papírů jak v to jaro.
Mnoho lidí je pozitivních
nebo v izolaci. Máte potíže
s nedostatkem zaměstnanců?
„Chvála Bohu, se nám to zatím vyhnulo, neměli jsme naštěstí žádný případ,
že by někdo byl pozitivní nebo v karanténě. Běžné marodění jsme tu měli,
ale netýkalo se to covidu.“
Dnes začalo platit nové vládní
nařízení, že může být v prodejně
jeden zákazník na 15 metrů
čtverečních. Jak ho vnímáte?
Přijde mi to jako hloupost, když už,
tak to měli takto udělat dřív, a ne až
teď.
(V Penny to jako v řadě dalších prodejen řešily tak, že dovnitř mohl jen
zákazník s nákupním vozíkem, což
hlídá ostraha.) Už první den ráno se
nám tu někteří zákazníci kvůli tomu
rozčilovali, ale snažíme se je uklidnit,
vysvětlit, že to ani není z naší hlavy.
Trochu nás to i zdržuje při práci, protože, když pán z ostrahy potřebuje na
chvíli odejít, musí kontrolovat, jestli
jdou do prodejny lidé jen s vozíkem,
některá z prodavaček.
Obecně na jaře lidé dost brali
prodavačky jako ty „v první
linii“ a měli k nim velký respekt.
Změnila se situace teď na podzim?

Je pravda, že lidé, jak jsou ze všech
opatření už otrávení, jsou na nás někteří občas protivní. Na jaře byli všichni víc vylekaní a vše dodržovali, teď
se více rozčilují. Je to poznat a holky
na kasách to někdy schytávají. Když
někdo ze zákazníků nemá roušku, tak
na připomínku prodavaček odsekávají.
Co se ještě hodně změnilo?
Naštěstí nemusíme už povinně balit
pečivo jako na jaře, to nás ráno hodně
zdržovalo. Naopak, řada lidí si už zvykla brát pečivo automaticky jen v rukavicích, v tom jsou ukáznění. Největší
nával míváme čtvrtky a pátky. To, že
odpadly neděle, ve které se teď v listopadu nesmí prodávat, to zaměstnance moc nemrzí. Tolik nepociťují, že
přijdou o příplatky za práci v neděli,
spíš si víc užívají, že v tento den mohou být doma. Se zavřením v neděli
se samozřejmě zvýšily tržby v sobotu
a v pondělí, kdy lidé naopak nakupují
o to víc. Takže nevím, jestli to nedělní
omezení má z hlediska boje s epidemií
nějaký smysl. Ale třeba minulou sobotu jsem byla v práci a zas takový nával
nebyl. Lidé si na to zavření v neděli už
zvykli a naučili se podle situace rozložit si nákupy na celý týden. V pondělí
ale nával bývá vždycky.
Nikola Synek
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OZNÁMENÍ

HARMONOGRAM SVOZU
DOMOVNÍHO ODPADU
NA I. POLOLETÍ ROKU 2021
ZBYTKOVÝ ODPAD (pozn. pro
podnikatele: 14denní svoz probíhá
vždy v lichém týdnu)
1) Trasa PONDĚLÍ: od vesnice po
nádraží + Malá Kamenná (o velikonočním pondělí bude svoz)
4. 1., 11. 1., 18. 1., 25. 1., 1. 2., 8. 2., 15. 2.,
22. 2., 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3., 29. 3., 5.
4., 12. 4., 19. 4., 26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5.,
24. 5., 31. 5., 7. 6., 14. 6., 21. 6., 28. 6.
2) Trasa ÚTERÝ: od nádraží po
Pražskou čtvrt
5. 1., 12. 1., 19. 1., 26. 1., 2. 2., 9. 2., 16. 2.,
23. 2., 2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3., 6. 4.,
13. 4., 20. 4., 27. 4., 4. 5., 11. 5., 18. 5.,
25. 5., 1. 6., 8. 6., 15. 6., 22. 6., 29. 6.
3) Trasa STŘEDA: integrované obce
Polichno, Řetechov, Kladná Žilín
6. 1., 13. 1., 20. 1., 27. 1., 3. 2., 10. 2., 17. 2.,
24. 2., 3. 3., 10. 3., 17. 3., 24. 3., 31. 3., 7. 4.,
14. 4., 21. 4., 28. 4., 5. 5., 12. 5., 19. 5.,
26. 5., 2. 6., 9. 6., 16. 6., 23. 6., 30. 6.
4) Trasa PÁTEK: kontejnery (Nový
rok svoz čtvrtek na Silvestra, velikonoční pátek svoz ve čtvrtek)
31. 12., 8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1., 5. 2., 12. 2.,
19. 2., 26. 2., 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3., 1. 4.,
9. 4., 16. 4., 23. 4., 30. 4., 7. 5., 14. 5., 21. 5.,
28. 5., 4. 6., 11. 6., 18. 6., 25. 6.
PAPÍR (modré nádoby) – vždy
ve ČTVRTEK, 1x za 14 dní (vždy
v lichém týdnu)
7. 1., 21. 1., 4. 2., 18. 2., 4. 3., 18. 3., 1. 4.,
15. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 24. 6.
SKLO (zelené nádoby) – vždy ve
ČTVRTEK, 1x za měsíc
14. 1., 11. 2., 11. 3., 8. 4., 6. 5., 3. 6.
PLAST (žluté pytle a nádoby) –
vždy první ÚTERÝ v měsíci
5. 1., 2. 2., 2. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6.

NÁPOJOVÉ KARTONY (oranžové
pytle) – vždy 1x za ¼ roku první
ÚTERÝ
2. 3. a 1. 6. Občané, kteří nedostávají
oranžové pytle, mohou ukládat 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)
13. 1., 17. 2., 10. 3., 24. 3., 14. 4., 28. 4., 5. 5.,
12. 5., 19. 5., 26. 5., 2. 6., 9. 6., 16. 6.,
23. 6., 30.6.
Poznámka: Nádoby na tříděný odpad
(papír, sklo, plasty, bioodpad) rozmístěné v Luhačovicích a integrovaných
obcích budou vyváženy nad rámec
svozových dnů dle vzniklé potřeby.

SEZONNÍ PŘISTAVENÍ
VELKOKAPACITNÍCH
KONTEJNERŮ
Kontejnery na stanovištích budou
pod dozorem pracovníka TS a ještě
týž den budou odvezeny. Tato služba
je výhradně pro občany Luhačovic
a integrovaných obcí. Podnikající osoby fyzické nebo právnické musí řešit
likvidaci odpadů dle zákona 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, pesticidy, oleje atd. Tyto odpady
mohou občané Luhačovic a integrovaných obcí ukládat na sběrném dvoře
v provozních hodinách zdarma. 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 kontejnerů.
Sběrná místa pro kontejnery
(čas 9.00 – 16.00 hod.)
Luhačovice
Branka + Rumunská
sobota 13. 3.
L. Janáčka + Solné Marion
sobota 20. 3.
Újezda + parkoviště za Alfamarketem
sobota 27. 3.
Integrované obce
Polichno
pátek 12. 3.
Kladná Žilín
pátek 19. 3.
Řetechov
pátek 26. 3.

SBĚRNÝ DVŮR LUHAČOVICE,
UL. UHERSKOBRODSKÁ vedle
čističky odpadních vod
Provozní doba:
ZIMNÍ – návaznost na zimní čas
úterý
14.00–17.00 hod.
čtvrtek
14.00–17.00 hod.
sobota
9.00–15.00 hod.
LETNÍ – návaznost na letní čas
úterý
15.00–19.00 hod.
čtvrtek
15.00–19.00 hod.
sobota
9.00–15.00 hod.
Na sběrném dvoře mohou občané
zdarma v provozní době ukládat
odpady. Na sběrný dvůr mají přístup
pouze občané s trvalým pobytem
v Luhačovicích a v integrovaných
obcích (Polichno, Řetechov, Kladná
Žilín). Podnikatelé, kteří jsou zapojeni
do systému odpadového hospodářství
obce, mohou odpady za úplatu a vždy
po předchozí domluvě na ústředí TS
také uložit na sběrném dvoře.
Technické služby Luhačovice,
tel.: 724 651 034, 577 131 287

Technické služby Luhačovice upozorňují, že sběrný dvůr bude ve čtvrtek 31. 12. 2020 a v sobotu 2. 1. 2021 uzavřený.
Změny budou i ve svozu: svoz z pátku 25. 12. 2020 proběhne už ve čtvrtek 24. 12. 2020, stejně tak páteční svoz z pátku
1. 1. 2021 proběhne ve čtvrtek 31. 12. 2020.
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TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK
PRO RODIČE

B A L Í Č E K P R O Z D R AV Í I R E L A X A C I
vstup do wellness (120 min.)
přírodní uhličitá koupel (15 min.)
masáž proti migréně (25 min.)
ručníkový servis & nápoj z čerstvých citrusů

Dárkové poukazy a malé dárky pro radost je
možné vyzvednout ve VÁNOČNÍM OKÝNKU
hotelové recepce ve dnech 4. 12., 11. 12.
a 18. 12. vždy od 12:00 do 17:00 hod.

Více tipů na www.HotelAlexandria.cz
www.HotelAlexandria.cz

L u h a č o v i c e
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