
Luhačovické noviny 1

Luhačovické
Noviny 07

červenec 2021, ročník XXVIII.

Vážení spoluobčané,
v noci ze čtvrtka 24. 6. na pátek 25. 6. se Luhačovicemi prohnala prudká bouře, 
která zasáhla zejména centrum města. Byly způsobeny značné materiální škody, 
ale i přes řadu poničených střech a popadaných stromů, naštěstí nikdo nebyl 
zraněn. Největší škody byly způsobeny na budově Domova mládeže Střední od-
borné školy Luhačovice, odkud museli být v noci evakuováni studenti. Náhradní 
prostory na noc jsme jim zajistili ve spolupráci s místními poskytovateli ubyto-
vání, kteří ochotně poskytli své zázemí. Kvůli zřícení části střechy internátu byla 
v tomto místě po několik hodin zcela neprůjezdná Masarykova ulice. Situaci od 
prvních minut město ve spolupráci se složkami IZS intenzivně řešilo. Poničeny 
byly střechy rodinných domů i panelových domů, zasažené střechy i popadané 
stromy se počítají na mnoho desítek. Značné dopady jsou na sídlišti Masarykova, 
spadlé stromy zdemolovaly i některá zaparkovaná auta v dalších částech města. 
Ke složitosti situace přispěl výpadek části telefonních sítí a elektrické energie. 
I přes tato omezení se situaci podařilo zvládnout a rád bych tímto poděkoval 
profesionálním i dobrovolným hasičům z celého okolí, zaměstnancům našich 
Technických služeb a všem dobrovolníkům, kteří od nočních hodin a po celý 
následující den pomáhali odstraňovat škody. I s jejich rychlou pomocí a vůlí nás 
všech obnovíme naše město a Luhačovice budou zase tím bezpečným a čistým 
místem plným zeleně, které mají všichni rádi.

Děkuji všem za pomoc. 
Marian Ležák, starosta
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Starý most bude nahrazen novým, 
Luhačovice zahájí největší letošní investici  
V srpnu se rozběhne v Luhačovicích 
nutná výměna mostního objektu, 
který vede z Družstevní ulice směrem 
k Zahradní čtvrti. Lidé se tu tak brzy 
dočkají bezpečnější dopravy pro řidiče 
i pro pěší, protože nový most bude širší, 
a hlavně na něm bude i samostatná 
část určená pro chodce, která na stáva-
jícím mostu z roku 1933 zcela chyběla 
a lidé tak museli chodit po vozovce. 
„Jde o největší letošní investici města, 
která si vyžádá mnohamilionové nákla-
dy. Přikročili jsme k ní, protože součas-
ný most byl již delší dobu v havarijním 
stavu a oprava není z ekonomického 
ani praktického hlediska možná. Je to 
investice, která byla dlouhodobě po-
třebná a léta plánovaná. Stavba nového 
mostu bude velmi finančně náročná 
a město si na ni muselo vzít úvěr, 
ale jde o nezbytnou součást obnovy 
infrastruktury města. Je nutné tímto 
způsobem zajistit i zvýšení bezpečnosti 
dopravy v dané lokalitě,“ poznamenal 
starosta Marian Ležák. 
Potřeba kompletní výměny mostu byla 
zjištěna v rámci pravidelných kontrol 
mostních objektů. „Hlavní závadou 
je nefunkční izolace, s tím spojená 
degradace betonu mostové konstrukce 
a odhalení korodující výztuže. Velmi 
varujícím faktem je právě koroze nosné 
konstrukce. Špatný stav mostu ilustruje 
i nedostatečný záchytný systém a jeho 
velmi malá únosnost. Proto je nutné 
dosavadní objekt strhnout a vybudovat 

kompletně novou mostní konstruk-
ci. Předpokládané náklady akce činí 
18 milionů Kč, nový most bude dokon-
čen ještě během tohoto roku,“ nastínil 
místostarosta Jiří Šůstek, který má 
v gesci majetkové záležitosti města 
a oblast investic. Než se zahájí demolice 
stávajícího mostu, bude zde umístěna 
dočasná lávka pro pěší, kteří tudy chodí 
mimo jiné na autobus nebo do nedale-
kého supermarketu. „Lávka bude o něco 
blíže k sídlišti Družstevní,“ doplnil 
místostarosta.
Nový most bude tvořen moderní železo-
betonovou konstrukcí s šířkou 10 m, vo-
zovka mezi obrubami nabídne řidičům 
komfortních 6 metrů. „Chodník bude 
po obou stranách mostu, vždy o šířce 
2 metry. Most bude vybaven samo-
zřejmě i novým zábradlím, které také 
zvýší bezpečnost, protože bude o 20 cm 
vyšší, než je to na stávajícím objektu,“ 
dodal místostarosta Šůstek. Současným 
trendům bude odpovídat i vozovka na 
mostě. Bude dvouvrstvá s hydroizola-
cí. Počítá se také s posílením systému 
stávajících uličních dešťových vpustí 
u mostu, břehy toku u mostních opěr 
a křídel budou vydlážděny. 
Vybudování nového mostu samozřej-
mě výrazně ovlivní silniční dopravu. 
„Plánuje se už konkrétní objízdná trasa, 
ale její finální podoba se bude ještě 
schvalovat všemi dotčenými orgány. 
Předpoklad objízdné trasy je, že bude 
vyznačena po silnici II/492 (ulice 

Uherskobrodská) k zámku, odkud bude 
pokračovat po ulici Družstevní. Délka 
objížďky je cca 4 km. Další možnost pří-
jezdu je při jízdě od Uherského Brodu 
odbočením na ulici Družstevní u býva-
lého sběrného dvoru a dále kolem are-
álu firmy Zálesí, závodu Kovo. Příjezd 
do ulice Zahradní čtvrť bude umožněn 
přímo ze silnice II/492, tak jako dopo-
sud,“ nastínila vedoucí odboru správy 
majetku Magdalena Blahová. 
Rekonstrukce se v podzimních měsí-
cích potká s opravou nedaleké Hra-
zanské ulice, což je způsobeno mimo 
jiné tím, že o dotaci na Hrazanskou se 
rozhodlo teprve před několika týdny. 
„Souběh těchto akcí ale na dopravu 
v lokalitě zásadní dopad mít nebude. 
Určitě bylo z tohoto pohledu kompli-
kovanější, když jsme v Hrazanské ulici 
museli povolit opravu havárie plyno-
vého potrubí v době, kdy se rekon-
struovalo autobusové nádraží. I tak ale 
prosíme občany o trpělivost a pochope-
ní. V obou případech – u mostu i ulice 
Hrazanské – jde o nutné investiční 
akce, jejichž realizaci nebylo za součas-
né ekonomické situace snadné prosa-
dit. Snažíme se však, aby se komuni-
kace v našem městě rekonstruovaly 
a mohly pak dobře sloužit občanům 
i návštěvníkům. Naší povinností je 
zajistit ve městě bezpečný pohyb řidičů 
i chodců,“ uzavřel místostarosta. 

Nikola Synek

Nový zákon o odpadech 
aneb „nejlepší odpad 
je ten, který vůbec 
nevznikne“

Omezování skládkování
V současné době se v ČR skládkuje 
45 % odpadů (hůře jsou na tom v Ev-
ropě jen balkánské státy). Tendence 
je ale jasná: skládkování postupně 

omezovat až téměř vypustit. Minis-
terstvo životního prostředí stanovuje 
podmínky městům a obcím v podobě 
navyšování tzv. skládkovacího po-
platku. V současné době platí obce za 
každou tunu směsného komunálního 
odpadu (SKO) 800 Kč (při slevě do 
určitého množství 500 Kč) a k tomu 
za službu svozové firmy. V průběhu 
10 let bude poplatek ale postupně 
narůstat až na 1 850 Kč za tunu. 
Před tak drastickým zdražováním 
může obce zachránit především sni-
žování množství směsného komu-
nálního (SKO) a velkoobjemového 
odpadu (VO). 
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Město získalo dotaci na 
obnovu Hrazanské ulice, 
opraví ji během podzimu
Občané i návštěvníci Luhačovic budou 
moci už brzy využívat další nově opra-
vené komunikace. Zrekonstruována 
bude ulice Hrazanská, která je důleži-
tou výpadovkou z centrálních Luhačo-
vic směrem na místní část Řetechov, na 
Ludkovice a Pozlovice. Na rekonstrukci 
Hrazanské se začátkem června městu 
podařila získat dotace z Ministerstva 
pro místní rozvoj, bez které by se 
samospráva do finančně nákladného 
projektu pustit nemohla. „Celkově jde 
o přibližně 420metrový úsek a předpo-
kládané náklady na jeho opravu činí 
cca 7,5 mil. Kč. Dotace by měla pokrýt 
více než třetinu nákladů, čerpat ji lze 
až do výše 2,7 mil. Kč. Zbytek město 
zajistí z vlastních zdrojů,“ přiblížil mís-
tostarosta Jiří Šůstek, který má v gesci 
oblast investic. 
Díky vlastnímu kapitálu a prostředkům 
od MMR z dotačního titulu Podpora 
obnovy místních komunikací (program 
Podpora rozvoje regionů 2019+) se 
opraví v celé délce vozovka i přilehlé 
chodníky včetně nájezdů. Rekonstrukce 
bude rozdělena do dvou etap, které se 
budou obě dělat během podzimu, jsou 

ale technologicky odlišné. Situaci přiblí-
žila vedoucí odboru správy majetku Ma-
gdalena Blahová: „První etapa se týká 
160metrové spodní části ulice. Tento 
úsek je teď vydlážděn žulovými kost-
kami. Ty budou nahrazeny povrchem 
z odolného kompozitního materiálu, 
který kombinuje tuhé betonové podloží 
s vrchní obrusnou vrstvou z asfaltu. 
Opravená komunikace bude bezpečnější 
nejen kvůli novému povrchu silnice. 
Naproti domu č. p. 31 se posune osa 
komunikace o cca o 3 metry, čímž dojde 
k rozšíření vozovky a jejímu částečnému 
narovnání. Vzhledem k těmto úpravám 
se bude v lokalitě dělat i přeložka slou-
pu a vedení nízkého napětí.“ 
Druhá etapa rekonstrukce pak naváže 
na první úsek a řešit bude pokračování 
komunikace směrem do horní části uli-
ce. „Celkově jde o 260 metrů, kde bude 
položena nová vrstva asfaltového po-
vrchu, a i zde budou opraveny přilehlé 
chodníky,“ doplnila Blahová.
K delší dobu plánované rekonstruk-
ci město přistupuje kvůli značnému 
opotřebování komunikace, pod jejími 
částmi se navíc nedávno muselo měnit 
plynové potrubí a vodovod. Právě kvůli 
plánu na kompletní rekonstrukci Hra-
zanské se po výměně plynovodu a vo-
dovodu komunikace obnovila pouze 

provizorně. „Šlo o úsporu nákladů,“ 
vysvětlil místostarosta Šůstek. Oprava 
Hrazanské ulice by měla být dokonče-
na už během podzimu. „Plán je začít 
v září, stavba by měla být dokončena 
během listopadu,“ dodal místostarosta. 
Rekonstrukce se neobejde bez částečné 
a ani bez úplné uzavírky. „Budeme se 
ale samozřejmě snažit zachovat v rám-
ci možností průjezdnost, jak jen to 
půjde, abychom nepřetěžovali objízd-
nou trasu, která povede kolem školy 
směrem k nádraží,“ uzavřel Šůstek.  

Nikola Synek

O další výsadbu stromů 
byl mezi občany 
velký zájem, sadilo 
se v Luhačovicích 
i v Polichně
Nové stromy sázeli lidé v sobotu 
29. května hned ve dvou lokalitách. 
Opět díky dotacím, které zajistilo měs-
to, a za pomoci Technických služeb. 

Jednak se sázely sakury u luhačovic-
kého hřbitova a v jeho areálu, další 
dřeviny pak vysazovali občané místní 
části Polichno u areálu bývalé školy. 
Na obou místech nebyla o sázející 
nouze, právě naopak. V Luhačovicích 
se přitom sázelo 44 stromů, v Polichně 
21. V obou lokalitách se postupně k vý-
sadbě scházeli lidé všeho věku.

Nikola Synek

Hlavní problém je velké 
množství SKO
Za loňský rok vyprodukoval každý 
obyvatel Luhačovic v průměru 235 kg 
směsného komunálního a velkoobje-
mového odpadu.  Podle analýz obsahu 
popelnic z roku 2019 obsahuje průměr-
ná česká popelnice na SKO více jak 
70 % odpadu, který tam vůbec nepa-
tří (např. skoro 1/3 popelnice zabírá 
běžně organický odpad, 10 % plast, 6 % 
papír…). Důvodem může být nezájem 

lidí o třídění, ale i neinfor-
movanost. Proto plánujeme 
v našem městě realizovat 
také informační kampaň.
Prosíme všechny občany, 
třiďte odpad, má to smysl! 
Děkujeme občanům za 
součinnost a těšíme se na 
společné budování města 
s minimem odpadu.

Jiří Šůstek
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V místních částech Luhačovic slouží dvě nová dětská hřiště
Na přelomu května a června začala ve-
řejnosti sloužit dvě nová dětská hřiště, 
která vybudovalo město Luhačovice 
v místních částech Polichno a Klad-
ná Žilín. Celkově na ně samospráva 
vynaložila více než čtvrt milionu Kč.  
„O rozšiřování hřišť a zázemí pro 
rodiny s dětmi se snažíme trvale. 
Občané si to žádají a není nic lepšího 
než vidět pak radost dětí na nových 
herních sestavách. Chválím zde i osad-
ní výbory za aktivitu a spolupráci,“ 
poznamenal starosta Marian Ležák. 
V Polichně hřiště rozšířilo vybavenost 
komunitního centra u bývalé školy, 
v Kladné Žilín se stalo nové zázemí 
pro děti součástí areálu zdejšího vý-
letiště. Hřiště mají stejné parametry. 
„V obou případech jde o multifunkč-
ní herní sestavu s prvky vhodnými 
především pro děti ve věku 7–14 let, 
ale i pro mladší děti s doprovodem. 
Sestava obsahuje houpačky, žebřiny, 
šplhací síť, hrazdu, šplhací tyč, šplhací 
plošinu, lezeckou stěnu, věž a sklu-
zavku,“ nastínila Magdalena Blahová, 
vedoucí odboru správy majetku Měst-
ského úřadu Luhačovice. Každé z hřišť 
stálo 130 000 Kč z rozpočtu města, 
které byly vynaloženy na návrh, poří-
zení a instalaci herní sestavy. Realizá-
torem byl Ateliér 2P. Další náklady šly 
za příspěvkovou organizací Technické 
služby Luhačovice, která připravila 
prostor pro umístění atrakcí a na-
vezla sem v potřebné vrstvě drobný 
štěrk („kačírek“), který se používá jako 
bezpečný povrch pro dopadové plochy 
u podobných herních sestav.  
Hned po otevření se setkala obě hřiště 
s velkým zájmem. První bylo otevře-
no to v Polichně, které si děti užívají 

už od konce května. „Jsem ráda, že 
tu nové hřiště máme. Chodím sem 
skoro každý den,“ ocenila už v prvních 
dnech například malá Polichňačka 
Anička Chaloupková, jinak prvňačka 
navštěvující ZŠ Luhačovice. Zázemí 
pro děti vítají samozřejmě i rodiče, 
a to nejen ti od malé Aničky. Napří-
klad taky Žaneta Kočíková, maminka 
pětiletého Hynka, který si na nových 
atrakcích rovněž spokojeně zaskota-
čil. „Je to krásné, hřiště se nám líbí, 
aspoň mají děti nějaké vyžití,“ sdělila 
nadšeně paní Kočíková. Že mají místní 
děti novou sestavu atrakcí, těší velmi 
i předsedu místního osadního výboru 
Tomáše Smejkala. „Když je pěkně, vidí-
te tu na hřišti běžně dvacet dětí. Ještě 
tu byly pásky před úplným dokonče-
ním a některé už tam zkoušely lozit, 
jak se těšily,“ poznamenal Smejkal.
V Kladné Žilín se dokončovací práce 
trochu protáhly, protože je tu více 
zbrzdilo deštivé počasí. I tak se ale 
podařilo hřiště připravit na první 
červnový víkend, kdy se v sobotu 5. 6. 
na místním výletišti konal dětský 
den spojený s kácením máje. „Že nám 
město Luhačovice nové hřiště poří-
dilo, jsme velmi rádi, konečně máme 
pěknou atrakci pro děti,“ poznamenal 
předseda osadního výboru Kladná 
Žilín Martin Mališka. Mezi spokoje-
né kluky a holky, kteří se s radostí 
vydováděli na nové zábavní sestavě, 
patřil i Jakub Sviták. „To hřiště je fakt 
fajn, boží, hlavně ty houpačky a ta 
pavučina, prostě, jak je to udělané,“ 
pochvaloval si spokojeně klučina. 
Své ratolesti na dětský den a nové 
hřiště doprovodila mimo jiné také 
Eva Khainová a i její radost z nových 

atrakcí byla veliká. „To je určitě super, 
v celé dědině nic takového nebylo, je 
to bezva. Jsme ze Zlína, ale jezdíme 
sem k babičce, tak je tu aspoň s dětmi 
kam jít,“ prozradila Khainová. 
Uvažovalo se samozřejmě i o postave-
ní nových herních prvků pro děti taky 
ve třetí z místních částí Luhačovic – 
v Řetechově. Prostředky, které město 
jednotlivým místním částem přidě-
luje každoročně na menší rozvojové 
projekty, doporučil zdejší osadní výbor 
ale letos vynaložit jinak. Konkrétně 
převážně na projektovou dokumentaci 
k zamýšlené stavbě, která má dále roz-
šířit zázemí tamního společenského 
areálu u fotbalového hřiště. Jedním 
z důvodů bylo jistě i to, že v areálu za-
chovalou sestavu atrakcí pro děti mají.

Nikola Synek

Strážníci kontrolovali 
dětská hřiště a pískoviště 
i pomocí detektoru
Strážníci Městské policie Luhačovice 
1. června na Mezinárodní den dětí 
a poté 4. června kontrolovali pre-
ventivně dětská hřiště a pískoviště. 
Tentokrát si však v rámci zvýšení bez-
pečnosti na dětských hřištích poprvé 
vzali na pomoc detektor kovu.
Detektor umožnuje strážníkům 
odhalit veškerý kovový odpad, čímž 

zefektivní prevenci zdraví dětí i do-
spělých při pobytu na hracích plo-
chách. Hlídka prošla všechna veřejná 
pískoviště, okolí laviček a herních 
prvků jak ve městě, tak v místních 
částech. Během kontroly preventiv-
ní činnost ihned přihlížející rodiče 
a děti zaujala, reakce byly velmi 
pozitivní. Nejmenším bylo na místě 
vysvětleno, proč se pískoviště kont-
rolují, a následně jim bylo vyhledá-
vání kovu předvedeno. Byly nalezeny 
drobné kovové součástky z hraček, 

sponky a jiný drobný kovový materi-
ál. Dobrou zprávou jistě je, že nebyly 
nalezeny žádné nebezpečné předmě-
ty. Souběžně s kontrolou pískovišť 
proběhla i vizuální kontrola okolí 
hřišť spolu s kontrolou technického 
stavu jednotlivých herních prvků. 
Díky pečlivé práci strážníků jsou dět-
ská hřiště a pískoviště pro nejmenší 
návštěvníky na letní sezonu bezpečně 
připravena.

Michal Zámečník
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Letní kino rozšířilo 
nabídku, užijí si ho 
i v místních částech
Příjemné letní večery s filmovou 
projekcí čekají na diváky každou 
červencovou a srpnovou středu na 
terase plovárny v Luhačovicích. Let-
ního kina, jehož první představení se 
rozjela dokonce už před prázdninami, 
si ale mohou lidé užít v tomto roce 
navíc také v místních částech. 
 „Vyšli jsme vloni vstříc občanům, 
kteří v anketě projevili zájem o pro-
mítání letního kina na plovárně.  
Moc nás tehdy potěšil zájem lidí 
a pozitivní reakce na nabídnutá 
představení. Letos jsme se proto roz-
hodli pojmout tuto kulturní nabídku 
ještě velkoryseji a rozšířit ji. Jednak 

z hlediska celkového počtu představe-
ní, také jsme ale chtěli vyhovět i obča-
nům v Řetechově, Polichně a Kladné 
Žilín. Z prvních nadšených ohlasů po 
zveřejnění programu víme, jak se už 
předem lidé na letní kino opět velmi 
těší a že velmi kvitují právě i novou 
možnost filmových projekcí v míst-
ních částech,“ poznamenal starosta 
Marian Ležák. 
Program je postaven i tentokrát 
zejména na letních komediích, i když 
organizátorům komplikoval pláno-
vání fakt, že spousta premiér byla 
odložena. „Zařadili jsme mimo letošní 
novinku Gump proto řadu filmů, které 
měly premiéru už vloni, ale lidé si je 
v kinech vzhledem k situaci stejně ne-
stihli příliš užít. Promítat tak budeme 
například filmy Chlap na střídačku, 

3 bobule, ale i Šarlatána nebo pohádku 
Princezna zakletá v čase. V programu 
projekcí však nechybí ani nestárnou-
cí klasika v podobě komedie Světáci, 
o které nepochybujeme, že si ji lidé 
v pohodové atmosféře letního kina 
také skvěle užijí. Při všech projekcích 
samozřejmě nebude chybět ani nabíd-
ka občerstvení, která k tomuto typu 
venkovních představení neodmyslitel-
ně patří,“ poznamenala za organizáto-
ry ředitelka Městského domu kultury 
Elektra Hana Slováková. 
Promítání jsou plánována na plovárně 
i v místních částech vždy od 21.00. Jak 
to u letního kina bývá, je však možné 
uskutečnit je jen za příznivého počasí. 
V případě deště se projekce ruší.

Nikola Synek

ZPRÁVY Z MĚSTA

Májová pobožnost

V neděli 30. května se uskutečnilo 
již čtvrté přátelské setkání v přírodě 
kladnožilínských pasek u Červeného 
kříže spojené s májovou pobožností.
Zda se bude moci tato akce uspořádat 
i letos, bylo takřka do poslední chvíle 
nejisté. Nakonec se zde ale lidé díky 
rozvolnění koronavirových opatření 
mohli po delší době opět sejít.
Že je o toto setkání stále se zvyšující 
zájem, dosvědčila letošní překvapivě 
hojná účast, kdy přišla za modlitbou 
na čerstvém vzduchu více než stovka 
lidí. Mši vedli poprvé pan farář 

Jan Ston, pan kaplan Jan Svozilek 
a už tradičně pan farář ze Slavičína 
Marian Dej. Krásné slunečné odpo-
ledne vylákalo k výletu do přírody 
a zároveň i „za kulturou“ jak obča-
ny z nejbližších obcí, tak také další 
přespolní. Tradičně zde nechybělo ani 
občerstvení, o které se postarali opět 
dobrovolníci z Petrůvky, Kladné Žilín 
i Luhačovic.
Za přípravu celé akce patří velké po-
děkování všem, kteří se na ní jakkoliv 
podíleli, a samozřejmě také všem 
zúčastněným.

Vendula Gergelová

Vynikající úspěchy žáků 
ZŠ Luhačovice
V tomto zvláštním školním roce se 
ve škole nejen budovalo, inovovalo 
a rekonstruovalo. Nesmíme zapomínat 
na funkci hlavní – vzdělávací. I přes 
nepříznivou epidemickou situaci se 
můžeme pochlubit skvělými studijními 
úspěchy.
Před nedávnem proběhlo krajské kolo 
biologické olympiády, kde dvě žákyně 
ZŠ Luhačovice zaznamenaly vynikající 
úspěch. V kategorii C absolutně zvítě-
zila Amálie Kateřina Rumpíková z 9. 
A a v konkurenci těch nejlepších z celé 
České republiky by byla na 4. místě. 
V kategorii D ve Zlínském kraji byla 
úspěšnou řešitelkou další naše žákyně, 

Jolana Kozubíková ze 7. A, a skončila 
na krásném 10. místě.
Ještě výraznějších úspěchů dosáhly 
naše žákyně v chemické olympiádě. 
První místo v okresním kole obsadila 
opět Amálie Kateřina Rumpíková (9. A), 
třetí místo Andrea Mikulášková (9. A), 
páté Jindřiška Hrabinová (9. A) a sedmé 
Lucie Dvořáková (9. C). Všechny žákyně 
postoupily do kola krajského. Tady opět 
na prvním místě s velkým bodovým 
náskokem zářila Amálie Kateřina 
Rumpíková. Ale v tak velké konkurenci 
bylo úspěchem i umístění A. Mikuláš-
kové (7. místo), L. Dvořákové (10. místo) 
a J. Hrabinové (11. místo).
Konalo se také regionální finále Zlín-
ského kraje soutěže Hledáme nejlepšího 
mladého chemika. Výsledky našich 

žákyň jsou opět jedinečné – 1. místo 
Amálie Kateřina Rumpíková, 2. místo 
Andrea Mikulášková, 5. místo Jindřiška 
Hrabinová. Žákyně navíc postupují do 
celostátního kola.
Připočteme-li nebývale vysokou úspěš-
nost přijetí našich žáků na střední ško-
ly (např. na Gymnáziu v Uherském Bro-
dě obsadili naši žáci první tři místa), 
dá se konstatovat, že tento, byť velice 
zvláštní, školní rok, byl pro naši školu 
z pohledu studijních úspěchů nadmíru 
úspěšný. Nezbývá než poděkovat dětem 
za snahu a učitelům za jejich skvělou 
práci a doufat, že ten následující rok už 
bude probíhat bez pandemických vlivů 
a po celou dobu na půdě naší školy.

Pavel Kurtin, ředitel školy
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SPOLEČNOST

Vzpomínky
Dne 18. 7. 2021 uplyne 1 rok, kdy nás navždy 
opustil můj manžel, táta, dědeček 
pan JIŘÍ KONEČNÝ. 
S láskou vzpomíná manželka a syn 
s rodinou. Děkujeme za vzpomínku všem, 
kdo ho znali.

Dne 22. 7. 2021 uplyne 11 let, kdy nám 
navždy odešel můj manžel, tatínek 
a dědeček 
pan JOSEF JAKŮBEK. 
S láskou vzpomínají manželka, synové 
s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 14. 7. 2021 uplynou 4 roky, co nás 
navždy opustila 
paní MARIE ŠERÁ. 
S láskou vzpomínají manžel František, 
dcera Ivana a syn Roman s rodinami, syn 
Pavel s manželkou. Děkujeme za tichou 
vzpomínku všem, kdo jste ji znali.

Dne 13. 7. 2021 uplyne 20 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila naše milovaná 
maminka, babička a prababička 
paní BLANKA GERGELOVÁ. 
S láskou a úctou stále vzpomínají synové 
Jaroslav a Antonín s rodinami. 
Děkujeme všem za tichou vzpomínku. „Čas 
plyne, ale vzpomínky zůstávají.“ 

Dne 3. 7. 2021 uplynou 4 roky, co nás navždy 
opustil 
pan FRANTIŠEK MALANÍK. 
S láskou a vděčností stále vzpomínají 
manželka, syn Pavel a dcera Eva s rodinami. 
Děkujeme všem, kteří ho znali, za tichou 
vzpomínku. 

Dne 26. července 2021 uplyne 15 smutných 
let, kdy nás opustila naše drahá 
LENKA SLÁNSKÁ. 
Všem, kteří jí věnují tichou vzpomínku, 
děkuje rodina.

Dne 15. 7. uplyne 1 rok, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná 
JIŘINA KOLÁŘOVÁ. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Jen svíci hořící ti můžeme na hrob dát, 
tiše se pomodlit a s láskou vzpomínat.
Dne 7. července 2021 uplynou čtyři roky, co 
nás opustila
paní MARCELA  ŽIVNÉŘOVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí 
s námi tichou vzpomínku.
Manžel Josef, syn Pavel s manželkou, dcera 
Eva s rodinou a ostatní příbuzní

Dne 4. 7. 2021 uplynulo 
dlouhých 10 let, co nás náhle 
opustil 
pan ALOIS TALAŠ, 
a 5. 8. 2021 vzpomeneme 
13 let od smrti 

paní EMÍLIE TALAŠOVÉ. 
Stále vzpomínají synové Miroslav, Roman, Petr s rodinami 
a snacha Stanislava s rodinou.

11. července uplyne 39 let, co nás navždy 
opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček 
pan VLADIMÍR MIKULEC. 
Nikdy nezapomenou a s láskou vzpomínají 
manželka Vlasta, dcery Jarmila a Vlasta, 
vnuci a pravnuci.

8. srpna uplyne 10 let, co nás navždy opustil 
milovaný manžel, tatínek, zeť a dědeček 
pan JOSEF KARMAZÍN. 
Nikdy nezapomenou a s láskou vzpomínají 
manželka Vlasta, dcera Petra s manželem, 
dcera Pavla s manželem, vnučky Verunka 
a Natálka, tchyně Vlasta a rodina 
Samborská.

4. července vzpomeneme 6. výročí, co nás navždy opustil 
náš milovaný andílek TEREZKA. 
Nikdy nezapomenou a s láskou vzpomínají maminka, 
tatínek, sestřičky Verunka a Nátalka, babička, prababička, 
teta, strýc a rodina Samborská.

Společenská kronika
Narození
Jonáš Coufalík

Blahopřejeme.

Sňatky
Marcela Skýbová a Miroslav Suchánek 

Blahopřejeme.

Úmrtí
František Kopunec 71 let
Marie Gajdošová 86 let
Milada Gottfriedová 77 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast. 

Ztráty a nálezy
Mobilní telefon
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SPORT

Luhačovická golfistka 
vítězkou Mezinárodního 
mistrovství ČR ve hře 
na jamky

Patnáctiletá Luhačovjanka Agá-
ta Křenková, vybojovala v neděli 
30. května golfový titul na meziná-
rodním mistrovství ČR ve hře na jam-
ky. Jde o její první trofej po přestupu 
z juniorek do kategorie žen. Mistrov-
ství se konalo v Dýšině u Plzně. 

Nikola Synek

Dvakrát zlato, jednou bronz! Luhačovičtí 
orienťáci přivezli medaile z mistrovství 
republiky
Členové oddílu orientačního 
běhu TJ Slovan Luhačovice skvěle 
zabojovali jak na MČR ve sprin-
tu v sobotu 22. 5. ve Šternberku, 
tak také na následném nedělním 

MČR smíšených sprintových štafet 
v Litovli. Celkově získali tři cenné 
medaile.

Nikola Synek

Dobročinná tour Na kole dětem zahájila v Luhačovicích svou 2. etapu
Účastníci dobročinné cyklotour 
Na kole dětem vyrazili z Luhačovic 
4. června po osmé hodině na druhou 
etapu letošního ročníku. Mávnu-
tím šachovnicového praporu etapu 
v Nádražní ulici odstartoval starosta 
Marian Ležák. 
„Je to úžasná akce a jsme rádi, že se 
jako město můžeme účastnit tohoto 
dobročinného projektu,“ pozname-
nal starosta. „Uvažujeme i o tom, že 
by se z Luhačovic v následujících 
letech stalo etapové místo, kde by 
se nejen startovalo, ale peloton by 
se zde zdržel déle,“ doplnil Ležák. 
Město opět charitativní tour, která 
získává peníze na rekondiční po-
byty dětí po náročné léčbě, pod-
pořilo také finančně, a to částkou 
10 000 Kč. Peloton cyklistů tradičně 
vedl Josef Zimovčák, známý jezdec 
na vysokém kole, který je zaklada-
telem tour. Ještě před startem také 
předal starostovi symbolický certifi-
kát jako potvrzení a poděkování za 

to, že město projekt Na kole dětem 
podporuje.
„Dvanáctý ročník Na kole dětem 
úspěšně pokračuje. Luhačovice jsou 
tradičním partnerem a dnes je tu 
u nádraží na startu kolem 120 cyklis-
tů. Vychází počasí, smysl akce je napl-
něn mírou vrchovatou a konto, které 
získává prostředky na pomoc dětem, 
narůstá,“ zhodnotil spokojeně Zi-
movčák. Tak jako vloni ani letos kvůli 
situaci nebylo jasné, v jaké podobě 
tour po republice vyrazí. „Dlouho se 
nevědělo, jak to bude, byla i možnost, 
že by jel jen jeden člověk, symbolicky. 
Jsme rádi, že se díky rozvolnění může 
konat takto, a je to úžasné. Navíc nám 
oproti loňsku přeje počasí,“ doplnil 
Zimovčák.
Druhá etapa vede z Luhačovic 
směrem na Zlín, pak do Uherského 
Hradiště a přes další města a obce 
do Bzence. Trasa čítá 115 km. Celkově 
je etap deset a dobročinná cyklo-
tour v rámci nich obkrouží celou 

republiku. Finální cíl celé tour je 12. 6. 
v Lanškrouně. Dohromady peloton 
urazí 1272 km. V loňském roce se díky 
akci podařilo na pomoc dětem vybrat 
od podporovatelů a účastníků celkově 
1 669 675 Kč. Více o dobročinném 
projektu je uvedeno na 
https://www.nakoledetem.cz/. Přispět 
je možné na účet 107-484410267/0100.

Nikola Synek 
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ROZHOVOR

O práci hasičů i výročí SDH 
Sbor dobrovolných hasičů 
Luhačovice slaví letos 130. výročí 
založení. O spolku i akcích, které 
chystá, jsme se bavili se starostou 
SDH Michalem Kubelou. 

Co všechno se k výročí chystá? 
V pátek 9. července chystáme zajíma-
vou akci pro veřejnost v podobě dál-
kové dopravy vody pomocí hasičských 
hadic. Vodou takto zalijeme nedávno 
zasazené stromy u hřbitova. Od sídli-
ště na ulici Masarykova až po hřbi-
tov budou přibližně po 100 metrech 
umístěny PS 12 a pomocí hasičské 
techniky budeme dopravovat vodu do 
místa určení. Kromě tohoto speciální-
ho zalévání pak v sobotu ráno členové 
našeho sboru vysadí strom u domova 
seniorů. Dopoledne také uctíme všech-
ny zesnulé hasiče a hasičky. 

Čím dalším se zapojíte do 
programu pouťového víkendu?
V sobotu odpoledne bych rád pozval 
veřejnost do areálu SC Radostova na 
hasičkou soutěž, která se uskuteční pří-
mo v Luhačovicích po dlouhých třiceti 
letech. Bude tam k vidění i výstava 
hasičské techniky, ať už moderní, nebo 
historické. Kolem 16. hodiny pak pro-
jedou hasičská auta městem a u rad-
nice uvidíte naše hasiče přímo v akci 
při ukázce hašení požáru. V neděli od 
9.30 projde průvod hasičů s decho-
vou hudbou Zálesanka od zbrojnice 
ke kostelu, kde se všichni zúčastníme 
slavnostní mše svaté. Snažíme se získat 
kopii zakládací listiny našeho spolku 
a na této mši ji slavnostně posvětit. 
Před kostelem bude vystavená i naše 
historická Tatra 43/52, která byla poří-
zena se sbírek v roce 1931 a dodnes je 
ozdobou akcí v Luhačovicích i mimo 
ně. Rád bych upozornil na výstavu 
dokumentace k tomuto zajímavému 
stroji, která bude na prostranství před 
kostelem, a to dokonce přímo s od-
borným výkladem pana Hrčka, jehož 
otec vyráběl před lety čerpadlo na tuto 
hasičskou stříkačku. Ve stejném oboru 
a tak i v rodinné tradici tento pán 
pokračuje.

Co Vás osobně k hasičům přivedlo 
a co Vás na této práci baví?
Před lety jsem pracoval v reklamní 
agentuře a s činností SDH neměl 

nic společného, nejsem původně ani 
z Luhačovic. Tady jsem se ale na ha-
sičském plese potkal se svou nynější 
manželkou, která pochází ze zdejší ha-
sičské rodiny, a její tatínek vedl SDH 
přede mnou. Pro hasičský svět a po-
spolitost jsem se nadchl, a tak jsem 
se stal nejdřív hasičem dobrovolným 
a později dokonce i profesionálním. 
Být dobrovolným hasičem není jen 
o hašení ohně nebo pomoci ostatním 
při dalších obtížných situacích. Dob-
rovolní hasiči jako každý spolek jsou 
hodně o setkávání, přehlídkách a vý-
stavách s historickou Tatrou, prolínání 
mladých i starších hasičů. Hlavně jde 
o to, abychom všichni našli společnou 
řeč a bavilo nás to.  Chtěl bych, aby-
chom přispěli k oživení středu města. 
Už druhý rok jsme stavěli i káceli 
májku u domova pro seniory a věřím, 
že v této tradici budeme pokračovat, 
a postupně vymýšlíme další akce. Ha-
siči v Luhačovicích byli, jsou a budou 
a naším úkolem je i to, aby se o našich 
akcích veřejnost více dozvěděla a líbily 
se jí. Určitě se se všemi rád uvidím na 
našem tradičním, vyhlášeném plese 
s Mistříňankou.

Kolik hasičů je vlastně 
v Luhačovicích? 
Ve sboru dobrovolných hasičů je nás 
65, z toho 33 dětí. Lidé to moc často 
nerozlišují, ale ve městě působí profe-
sionální hasiči Hasičského záchranné-
ho sboru a takzvaná Jednotka PO II, 
jejíž členové z řad dobrovolných hasi-
čů se účastní požárních zásahů. 

Daří se Vám získávat děti 
a mládež?
Byl jsem docela překvapený, když jsem 
psal rodičům, kolik dětí bude pokra-
čovat v hasičském kroužku po covidu, 
a na první trénink přišlo 16 malých 
dětí, to je určitě úspěch. Mimo to 
máme družstvo mladších a starších 
žáků a rádi bychom dali dohromady 
i dorost, i když možná ve spolupráci 
s nějakou jinou obcí. Hlavně aby to 
mládež bavilo a poznali i jinou zába-
vu než tablety a počítače. Je to určitě 
i zásluhou Střediska volného času 
Luhačovice, s nimiž při organizaci 
kroužků spolupracujeme. Velice nám 
pomohlo i vedení města Luhačovi-
ce, které nám zakoupilo potřebnou 

techniku k tréninkům i dopravní 
automobil Ford Tranzit, se kterým 
můžeme děti bezpečně dopravovat 
na soutěže. Doprava tímto vozidlem 
je i oblíbenou atrakcí při různých lu-
hačovických akcích a pomohla vyřešit 
problém s parkováním při pouti nebo 
Otevírání pramenů. Tak by to mělo být, 
město pomůže nám a my zase městu. 
Věřím, že se nám podaří i v budouc-
nu pokračovat v obnovení hasičských 
soutěží a že se bude i dařit získávat na 
různých soutěžích dobré umístění, aby 
děti měly motivaci.

Účastníte se i Vy sám soutěží 
v hasičském sportu?
Několika soutěží jsem se zúčastnil, ale 
není to pro mne to hlavní, nemusím 
zvítězit, spíš mne na tom baví ta práce 
s dětmi. Jako profesionální hasič 
musím mít výcvik, trénujeme každou 
směnu. Pracuji i jako instruktor a dě-
lám speciální školení pro své kolegy 
pro záchranu z vody. Zrovna jsme měli 
jedno na Luhačovické přehradě.

Vzpomněl byste si na nějaký 
zajímavý zásah? Kolika lidem jste 
pomohl a je to pro Vás psychicky 
náročné?
Zásahů bylo spousta, těžko se vybírá. 
Profesionální hasiči stanice Luhačo-
vice mají okolo 170 výjezdů za rok, 
Jednotka PO II, ve které jsou členové 
našeho SDH, se teď účastní asi třicít-
ky výjezdů ročně. Dřív toho bylo více, 
pak byla personálně posílena stanice 
profesionálních hasičů. Ale význam 
SDH je v tomto stále nepostradatel-
ný. Naposledy jsme třeba hasili velký 
požár na Podhradí nebo řešili ná-
sledky vážné dopravní nehody mezi 
Polichnem a Újezdcem. Nikdy jsem 
ani nepřemýšlel, kolika lidem jsme 
pomohli, spíš to všechno musíte brát 
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HISTORIE

Luhačovičtí hasiči slaví 
Oheň, základní předpoklad k přežití, 
sloužil člověku už od pradávna, horší 
už bylo, když přestal sloužit a začal 
ničit. Se vznikem prvních měst a sídel 
už začali lidé přemýšlet, jak se před 
ohněm chránit. První hasičský sbor 
složený z 500 otroků už existoval ve 
starověkém Římě a první stříkačku 
k hašení ohně vynalezli Egypťané. 
Nestarší způsob hašení požáru spo-
číval ve zbourání okolních budov. Ve 
středověku již města vydávala první 
protipožární opatření a vypuklé ohně 
hasili ručními stříkačkami. Do hašení 
požáru byly zapojeny jednotlivé řeme-
slné cechy a každý měl svoji úlohu, už 
zde měli svoji nezanedbatelnou úlohu 
dobrovolníci. V našich zemích byla 
v 18. století zavedena jednotná proti-
požární zařízení. S rozvojem průmyslu 
v 19. století nastala potřeba stálých 
organizovaných hasičů. První hasičský 
sbor v rakouských zemích byl zalo-
žen v roce 1850 v Zákupech. Postupně 
vznikaly spolky dobrovolných hasičů 
ve všech městech a obcích. V Hasičské 
kronice od Tita Kršky, vydané v roce 
1898, najdeme následující popis:
„Obec Luhačovice čítá přes 1400 oby-
vatel a přes 200 domů, z nichž asi 
třetina má krytbu měkkou; ostat-
ní krytba jest tvrdá. Sbor hasičský 
založen byl r. 1891 a největší zásluhu 
o založení jeho má úřednictvo hr. Se-
rényiho a zdejší duchovenstvo. Majitel 
velkostatku hr. Serényi položil jako 
základ spolku značný obnos, kterýž 
doplněn dary od zdejší obce, kontri-
bučenské záložny a jiných šlechetných 
dárců, takže hned v prvním roce celá 
výzbroj i ostatní potřebné nářadí 
zakoupeno býti mohlo. Sbor zúčastnil 

se za čas působnosti své při hašení 
mnohých požárů, vždy s výsledkem 
velmi dobrým, jmenovitě v Dolní 
Lhotě, kde rychlým příjezdem a svou 
zručností zamezil dalšímu šíření se 
požáru; podobně v Ludkovicích, na 
Polichně, v Biskupicích a v poslední 
době v samé obci Luhačovicích, kde 
při trojím požáru po sobě násle-
dujícím jen sboru hasičskému jest 
děkovati, že celé Luhačovice nelehly 
popelem. Činných členů čítá sbor 
41 a přispívajících 29. Výzbroj sboru 
pozůstává: z 50 přilbic, 30 pásů bez ka-
rabin, 20 pásů s karabinami, 50 seker 
a 8 záchranných lan. Cena výzbroje 
a ostatního nářadí jest 2084 zl. Sbor 
jest členem společenstva všeobecné 
podporovací pokladny dobrovolných 
a organisovaných sborů hasičských 
na Moravě. Pro chudobu obyvatelstva 
a členstva, jakož i pro dluhy, jež sbor 
má, nemohl dosud upsati žádných 
podílů Hasičské pojišťovně. Až zaplatí 
své dluhy a budou trochu jen úrod-
nější léta, i v tomto ohledu nezůstane 
sbor luhačovský za sbory ostatními.“  
Asi by dnes už nikdo nespočítal, kolik 
životů a majetku zachránili dobrovol-
ní hasiči při hašení požárů, záplavách, 
dopravních nehodách, a ani už dnes 
nejde vyjmenovat všechny, kdo ve 
sboru působil. Modernizuje se vybave-
ní, ale chlouba místních hasičů, Tatra 
43/52 pořízená se sbírek v roce 1931, 
stále září na všech oslavách, dokon-
ce byla i ve Vídni. Původně sídlili 
hasiči ve staré požární zbrojnici za 
zámeckou zahradou, v roce 1981 byla 
postavena zbrojnice nová. Hasičský 
sbor v Luhačovicích pořádá pro veřej-
nost hasičský ples, v roce 2004 byla 

slavnostně posvěcena dřevěná socha 
svatého Floriána – patrona hasičů. Ha-
siči mají i svůj prapor.
Chceme dnes také všem hasičům k je-
jich jubileu poblahopřát a poděkovat 
jim za jejich záslužnou činnost stále 
aktuálními myšlenkami z Lázeňského 
zpravodaje z roku 1931, kdy sbor slavil 
40. výročí a křtil Tatru 43/52. 
„Hasičstvo jde stále kupředu a tento 
pokrok ukáže nejbližší budoucnost.“
„Je to hasičstvo, které v době lid-
ské nevraživosti a nenávisti dovede 
uplatňovat dílo lidskosti. Blahopřeji 
tomuto sboru, který plní tyto krásné 
myšlenky.“
„Přeji Vám mnoho zdaru do nové doby. 
Nepřísluší mi vyhodnocovati všech-
ny ty ušlechtilé činy, které hasičstvo 
již vykonalo a hodlá plniti, nýbrž jen 
s radostí můžeme konstatovati, že se 
přizpůsobuje dnešní době. Zrovna tak 
jako Vaše všechny práce jsou důsled-
kem lásky k bližnímu, která jest zřejma 
ze všeho Vašeho počínání, můžeme jen 
děkovati Vám, neboť dáváte našim láz-
ním nejen možnost klidného rozvoje, 
nýbrž také pacientům klid a jistotu, aby 
své porušené zdraví mohli napraviti.“
„Přeji vaší další práci, jak to máte ve 
svém hesle, Bližnímu ku pomoci mno-
ho zdaru.“   

profesionálně a zvládat ty vypjaté 
situace s klidnou hlavou. Musíte se 
dívat dopředu a spíš mít radost z ně-
koho, kdo se ze zdánlivě beznadějné 
situace díky vaší pomoci dostal.

Mohl byste srovnat hasiče před 
130 lety a dnes?
Lidé se určitě nemění, pořád je tam 
hlavním motivem a mottem všech ha-
sičů Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci. 
Ani naše počty se v průběhu 130 let 

moc nezměnily, v době založení měl 
sbor 51 členů činných a 13 přispíva-
jících. Ještě mne zaujalo, že v době 
založení byl sbor pro dluhy a chudobu 
obyvatelstva zproštěn příspěvků do 
Hasičské pojišťovny. Dnes žádné dluhy 
naštěstí nemáme, i když za každý 
sponzorský příspěvek jsme vděční 
a účelně jej využijeme k rozvoji našich 
dětí a mládeže. Výrazně se ovšem změ-
nilo vybavení a technika. Pokud pomi-
nu prvotní kbelíky a improvizované 

stříkačky, tak třeba čerpadlo u naší 
historické Tatry 43/52 bylo v té době 
nadčasové. Současná Tatra CAS (cister-
nová automatická stříkačka) má výkon 
čerpadla 2000 l/min při tlaku 10 barů. 
Což ještě před 50 lety bylo nemyslitel-
né. O této skutečnosti a také o dalších 
zajímavostech z našeho sboru se bude-
te moci přesvědčit na našich oslavách, 
na které všechny srdečně zveme. 

Nikola Synek
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KULTURA

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

Letní kino od 21.00 hod.

Neděle 4. 7. • Řetechov 
3Bobule

Středa 7. 7. • Luhačovice, plovárna
Princezna zakletá v čase 

Pátek 9. 7. • Polichno
Chlap na střídačku 

Středa 14. 7. • Luhačovice, plovárna     
Světáci 

Středa 21. 7. • Luhačovice, plovárna
Štěstí je krásná věc 

Středa 28. 7. • Luhačovice, plovárna     
Ženská pomsta

Kino

Pátek 2. 7. • 19.30
Tichý společník 
Komedie ČR, 2020

Neděle 4. 7 • 19.30
Tichý společník 
Komedie ČR, 2020

Pondělí 5. 7 • 19.30
Matky 
Komedie ČR, 2021

Úterý 6. 7 • 19.30
Bábovky 
Romantický ČR, 2020 

Čtvrtek 8. 7 • 19.30
Annette 
Muzikál Francie, 2021, titulky

Pondělí 12. 7 • 19.30
Tichý společník 
Komedie ČR, 2020 

Pátek 16. 7 • 10.00 
Janáčkova Sinfonietta 
Doprovodný program Festival Janáček 
a Luhačovice

Sobota 17. 7 • 19.30
Matky 
Komedie ČR, 2021

Pondělí 19. 7 • 19.30
Žena 
Dokument Francie, 2019, titulky 

Pátek 23. 7 • 19.30 
Gump–pes, který naučil lidi žít
Rodinný ČR, 2020

Sobota 24. 7 • 19.30
Gump–pes, který naučil lidi žít 
Rodinný ČR, 2020

Pondělí 26. 7 • 19.30 
Chyby
Romantický ČR, 2021 

Pátek 30. 7. • 19.30
Tichý společník 
Komedie ČR, 2020

Sobota 31. 7 • 19.30 
Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Komedie ČR, 2021 

Letní taneční škola 
MěDK Elektra
Možnost absolvování pouze 
jednotlivých lekcí, více informací na 
www.tsvictoria.cz

Pátek 2. 7. až neděle 4. 7.  
Zumba s Ivetou Cíglerovou 
Solo latino mix s Michalem Sejkorou

Neděle 4. 7. a pondělí 5. 7.
Muzical dance, jazz dance, 
contemporary s Miro Martinovičem 
Variace s Adrianou Pinkovou 
a Ivkou Kučerovou   

Úterý 6. 7. 
Line dance s Michalem Dingo 
Janákem

4. 7. – 5. 7. • ulice Dr. Veselého 
Street art – Basking / Latinsko 
americký koncert 
Iva Raková akordeon, Carlos Olaya 
Ekvádor kytara, zpěv

Kultura

Sobota 3. 7. • 20.00 • Polichno
Taneční zábava se skupinou
PANTOK ROCK
Srdečně zve SDH Polichno

Pátek 9. 7. • 19.30 •  sál Rondo MěDK 
Elektra
Dechová hudba Mistříňanka

Sobota 10. 7. 
Luha sobě 
jarmark, sport, kultura 

Neděle 11. 7. • 9.00–17.00 před poštou
Luhačovická pout´

Pátek 16. 7.
Festivalové zastavení 2021
10.00 • Janáčkova Sinfonietta    
 kino Elektra
14.30 • S Calmou za Janáčkem
 rezervace IC kolonáda
16.30 • Osobnost Leoše Janáčka
 busta L. Janáčka
19.00 • Koncert Janáčkova komorního   
 orchestru 
 Lázeňské náměstí

Sobota 17. 7. • 19.00 Lázeňské náměstí
Luhačovice – město zdraví a módy
Benefiční akce Nadace Korunka 
Luhačovice 

Neděle 18. 7. • ulice Dr. Veselého 
Street art – Basking / Sváťovo Dividlo

Úterý 20. 7. • 17.30 a 20.00 
MěDK Elektra, sál Rondo
Partička 

Čtvrtek 22. 7. • 19.00 
MěDK Elektra, sál Rondo
Dechová hudba Vracovjáci

Pondělí 26. 7. • 19.30 
MěDK Elektra, sál Rondo
Zahajovací koncert Akademie Václava 
Hudečka

Kolonádní koncerty 
 
Lázeňské náměstí od 16.00
Neděle 4. 7. • Klimkovské pjenice
Čtvrtek 8. 7. • Stanley Dixie Street Band
Neděle 11. 7. • Dívčí saxofonový orchestr 
Luhačovice
Čtvrtek 22. 7. • Kolonádní koncert
Neděle 25. 7. • DH Vlčnovjanka
Čtvrtek 29. 7. • Štěstí/program Adélky  
Dobešové

Výstavy

1.–31. 7. • Hala Vincentka
Hudba dětmi malovaná/výstava ZUŠ 
Luhačovice

12

12

15

12

12

15
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AKCE

1.–31. 7. • Kolonáda
Bedřich Smetana a Luhačovice
6. 7.–31. 8. • Galerie Elektra
Prodejní výstava terarijních zvířat

Luhačovická pouť

Oslavy 130. výročí založení 
dobrovolného hasičského sboru 
v Luhačovicích
Luhačovice 9. 7.–11. 7.

Pátek 9. 7. • od 16.00 Trasa sídliště 
Masarykova, hřbitov
Dálková doprava vody

Pátek 9. 7. • 19.00 MěDK, sál Rondo
Dechová hudba Mistříňanka

Sobota 10. 7. Neděle 11. 7. • 9.00– 17.00 
Jarmark na ulici Dr. Veselého

Sobota 10. 7. • od 10.00 prostor kolem 
MěDK a před radnicí
Sportovně zážitkový program 
Luha sobě

Neděle 11. 7. • od 9.00  Trasa od zbrojnice 
ke kostelu
Slavnostní průvod hasičů s DH 
Zálesanka

Neděle 11. 7. 10.15 Kostel svaté Rodiny
Slavnostní mše svatá za účasti 
hasičů a DH Zálesanka 

Neděle 11. 7. 12.00 před kostelem 
Výstava historických dokumentů 
k Tatře 43/52

Luha sobě 
sobota 10. 7 – celodenní jarmark

Lázeňské náměstí • 10.00–12.00
Petángue se spolkem aktivních 
seniorů

Tenisové kurty • 10.00 – 14.00
Vyzkoušejte tenis s TK 2000
Nutná sportovní obuv

Prostor před kinem • 10.00 – 17.00
Orientační běh, bludiště, stolní 
tenis, šachy, SVČ koloběžky, 
odrážedla, Bifu půjčovna elektrokol, 
prodejna Endorfin factory
10.15 • jóga 15.00 jóga pro rodiče s dětmi
15.15 • ukázka kroužku Agility SVČ Luhačovice

13.00–15.00 • Orientační běh starty

Prostor před Elektrou • 10.00–17.00
Trampolíny, florbal, fotbal, Grande 
sport
10.00 • zahájení
10.15 • start nordic walking
10.30–11.00 • koncert kapely Avarom 
Dnabseulb
11.00 • O lyžování s Patrikem Hetmerem  
a Jiřím Čechem
13.00 • Jáchym a Anežka Hanákovi
13.30–14.00 • koloběžky, bike, skateboard, kola

14.00 • o golfu s Agátou Křenkovou
14.15 • start nordic walking
14.30 • Jáchym a Anežka Hanákovi
15.00 • o sportu v Luhačovicích
16.00 • spanilá jízda hasičských aut 
s ukázkou hašení požáru (jízda městem, 
hašení prostor před radnicí)
17.00 • koncert kapely Horizont

Akce farnosti k Roku 
rodiny

Pátek 9. 7. • 19.00 kostel svaté Rodiny 
Workshop s manželi Güttnerovými  
Téma: Čas jsou vztahy aneb Jak správně 
rozdělit čas mezi partnera a děti

Pátek 23. 7. • 19.00 sál u kostela svaté 
Rodiny
Přednáška jáhna Jana Špilara 
Téma: Jsme jedno a není nám to jedno

Charitní pečovatelská služba 
Charity Luhačovice přijme 
terénní pečovatelku a pracovnici 
pro rozvoz obědů

Požadujeme řidičský průkaz skupiny B, 
aktivní řidič. Další informace na www.luha-
covice.charita.cz
Nástup možný ihned. Kontakt: Mgr. Lenka 
Semelová, tel.: 731 402 043, e-mail: lenka.
semelova@luhacovice.charita.cz. 

Akce muzeum

13. 7., 27. 7., 10. 8., 17. 8. vždy v 10.00 sraz 
u pramene Aloisky 
Bílá čtvrť pro děti

14. 7., 28. 7., 11. 8., 18. 8. 2021 vždy v 15.30 
sraz u dětského hřiště pod léčebnou 
Vítkov 
Pražská čtvrť pro děti
Programy vhodné pro rodiny s dětmi od I. 
stupně ZŠ, nutná rezervace předem: e-mail: 
edukace.luhacovice@muzeum-zlin.cz, 
tel.: 731 632 611

Cena: 30 Kč, platí se předem na 
pokladně muzea 
Prosíme o dodržování aktuálních opatření 
MZČR

Program SAS

Čtvrtek 1. 7. odjezd 9.10 nádraží
Výlet Zlín / Památník T. Bati, káva, loď

Čtvrtek 8. 7. 18.00 u Búdy
Piknik na Slovácké búdě, s sebou 
fotky a vzpomínky

Sobota 10. 7. od 10.00 do 12.00 Lázeňské 
náměstí
Pétanque se SAS

Čtvrtek 22. 7. odjezd 8.30 nádraží
Vycházka Sehrad

Knihovna v červenci

Po delší odmlce způsobené epidemií 
koronaviru a zpřísněnými hygienický-
mi podmínkami se opět vše pomalu 
vrací do starých kolejí. Také knihovna 
funguje tak, jak jste byli zvyklí, byť zá-
kladní hygienická opatření stále platí.
Jako novinku jsme pro Vás připravi-
li snadnější vracení knih a časopisů 
pomocí nového biblioboxu. Bibliobox 
(to je ta krásná modrá krabice umístěná 
u hlavního vstupu do knihovny) fungu-
je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Knihy 
nebo časopisy vložíte po odklopení 
vrchu do boxu a my Vám je odepíšeme 
ze čtenářského konta následující pra-
covní den. Není nutné vkládat čtenářský 
průkaz, technika nám umožní vrácenou 
knihu přiřadit ke správnému čtenáři. 
Další novinkou bude možnost zapůjčo-
vání e-knih. Tato služba bude spuštěna 
od 1. 7.  Nabídka knih ke stažení bude 
pestrá a bohatá. Přesný návod a pod-
mínky k zapůjčení budou zveřejněny 
na našich webových stránkách www.
knihovna-luhacovice.cz.
Blíží se letní prázdniny a s nimi i po-
změněná otevírací doba. Od 1. 7. do 
31. 8. bude otevřeno následovně: 
pondělí od 12.00 do 17.30, úterý, čtvrtek 
od 9.00 do 16.00, středa, pátek zavřeno.
Otevírací doba je také zveřejněna na 
našich webových stránkách.
Přejeme Vám všem krásné a slunečné 
léto.

M. Mikulcová
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

PS Janáček slavil 
Zajímavá výstava, kterou bylo možné 
vidět v průběhu června v galerii Elek-
tra, mapovala šedesátiletou historii 
pěveckého sboru Janáček. Toto pěvecké 
těleso, založené v roce 1960, již mělo 
připravenu výstavu i velký koncert 
v loňském roce, ale bohužel se nic ne-
mohlo uskutečnit. V pečlivě vedených 
kronikách se dozvíme, že původně byl 
sbor složen pouze z mužů. V roce zalo-
žení mělo pěvecké uskupení 60 členů. 
O dva roky později vznikla také ženská 
část sboru. V roce 1963 se začínají obě 
sekce prolínat a sbor vystupuje poprvé 
i jako smíšený. V průběhu let se střída-
ly události slavné, jako například velké 
setkání pěvců v Luhačovicích v roce 
1974 za účasti 25 sborů (1700 zpěváků), 
i krize, kdy nebylo zázemí pro tuto 
kulturní činnost. V kronice sboru 
o tom nalézáme zápisy typu Už se topí, 
ale chybí klavír, které svědčí o těch-
to nelehkých dobách. Narazíme tu 
samozřejmě i na jména stovek zpěváků, 
kteří prošli sborem, zápisy o zpívání 
na různých společenských událostech. 
Nechybí články připomínající pravidel-
né zkoušky, zájezdy, družební setkání 
s jinými sbory, stohy not a nacviče-
ných skladeb, vzpomínky. Vždycky se 

ovšem museli najít ti, kteří práci ve 
sboru dávali něco navíc, organizační 
vedoucí a především dirigenti, bez 
nichž to fungovat nemohlo. Prvním 
sbormistrem byl všestranný muzikant 
Rudolf Dratva, který vedl sbor v letech 
1960–1984 a položil základ jeho reperto-
áru. Po něm převzal podle kroniky po 
dlouhém přemlouvání vedení sboru 
Jaromír Šustek (1985–1989). V době 
působení sbormistra Karla Klimeše 
(1989–2001) patřil Janáček mezi deset 
nejúspěšnějších sborů a ještě v roce 
2015 ve věku 90 let vzpomínal na muž-
ský pěvecký sbor a přál si jeho zno-
vuobnovení. Pěveckému sboru Janáček 
přál také víc mužů a na zkouškách 
kázeň, dochvilnost a pozornost. Na své 
působení ve sboru (2001–2005) za-
vzpomínala i další dirigentka Adriana 
Malaníková. „Práce s lidmi, kteří milují 
zpěv, byla velmi vzrušující. Bylo to 
spojení relaxace a adrenalinu.  Vždy 
jsem se těšila na chvíli, kdy se všechny 
hlasy spojily v jeden celek.“ Na 50. vý-
ročí už sbor připravoval sbormistr 
Jiří Drga (2005–2011), který vzpomíná 
především na partu lidí, se kterou zažil 
mnoho hezkých životních zážitků. Od 
roku 2012 vede PS Janáček Ludmila 
Staňová. Mnoho úspěchů, vystoupení 
mimo jiné i ve Vídni a v Ženevě, zalo-
žení tradice Svátků sborového zpěvu, 

profesionalita, ale hlavně radost, klid 
a pohoda, to dokazuje i její přání zpě-
vákům k výročí. „Zahoďte noty a navzá-
jem se poslouchejte. Hudba není pouze 
o notách, ale o rezonanci a harmonii, 
té hudební i lidské… Pokud máte zájem 
o zpívání a chcete se mu věnovat, mů-
žete přijít na zkoušky, které se konají 
každý čtvrtek od 18.00 v městském 
domě kultury, a rozšířit řady janáčkov-
ských nadšenců. 

Diváky v Elektře pobavili 
Kronerová a Navrátil
Dům kultury Elektra nabídl po nucené 
pauze 16. června první letošní divadel-
ní představení. Šlo o hru Manželství 
v kostce, ve které diváky skvěle pobavili 
Zuzana Kronerová a Oldřich Navrá-
til. Představení ilustrovalo s vtipem 
manželské vztahy v různých životních 
etapách a situacích, od seznámení mla-
dého páru na vodě přes různé životní 
peripetie partnerů až po setkání v pod-
zimu života. V rámci opatření zaplněný 
sál Rondo se v Elektře skvěle bavil. 
A jak vnímá herečka Zuzana Kronerová, 
že zde konečně mohla takto vystupovat?
„Jsem šťastná, že můžu být teď takto 
v Luhačovicích, hráli jsme tu už několi-
krát a napříště přijedeme zase rádi. Na 
Slovensku jsme otevřeli divadla o 2 týd-
ny dřív, takže jsem už hrála. Měla jsem 
už i premiéru v bratislavském divadle 
GUnaGU, hru HUPS! V té hraji první 
slovenskou kosmonautku,“ prozradila 
herečka.

A jak je těžké pro ni na hraní opět 
najet?
„Tuto hru hrajeme tři čtyři roky, takže si 
stačilo trochu to oprášit, s kolegou jsme 
měli zkoušku a už jsme to i v Praze teď 
po pandemii zahráli, takže to je celkem 
bez problémů. Působím ale i v hrách, 
které měly jen pár repríz, tak tomu se 
pak musí věnovat při přípravě více času. 
Takže je i trochu tréma, protože mám 
teď na repertoáru 11 představení, což 
je dost. Dvanáctou hru se momentálně 
učím.“
A stihla jste si tu dnes užít i lázeňské 
atmosféry?
„Poseděli jsme v restauraci Elektra, 
povečeřeli, nasáli trochu atmosféru 
Luhačovic. Tu atmosféru Luhačovic 
i s manželem milujeme, ráda sem 
jezdím, i mí rodiče sem jezdili na tzv. 
duchovní parlament. Kvůli pracov-
ním povinnostem se po představení 
ale tentokrát zdržet nemohu a od-
jíždím, ale určitě si brzo udělám čas 
a ráda se sem zase vydám,“ podotkla 
Kronerová.

Že si mohou takto kultury opět užívat 
a na divadlo do Elektry zajít, měli diváci 
velkou radost. Například paní Alena 
Kážová z Trutnova. „Já jsem nadšená, 
že tu nějaká kultura už může být. Jsem 
tu v lázních a divadlo miluju, takže 
jsem moc ráda, že je tu otevřeno. Byla 
jsem v minulém týdnu i na kolonádním 
koncertu filharmonie, to jsem si taky 
užila. Kultura k lázeňskému prostředí 
určitě patří,“ uvedla Kážová. Podobně 
to cítí například i manželé Lazečtí, 
kteří rovněž na hru Manželství v kostce 
zamířili. „Jsme tu na pobytu, užíváme 
si to, už bylo na čase, aby se zase mohlo 
za kulturou. Byli jsme v nedalekém 
pozlovickém Ogaru na koncertu Honzy 
Vančury, to se nám taky velmi líbilo. 
Když člověk jede na pobyt, je rád, že si 
může na nějaký program zajít,“ řekli 
nám manželé Lazečtí. Jistě i všichni 
další návštěvníci oceňují, že si už lze 
takto za kulturou vyjít a těšit se na další 
kulturní programy.

Nikola Synek
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Lavička Marie Calmy 
Veselé
Při procházce do lázní si můžete po-
všimnout, že v proskleném atriu nově 
zrekonstruované kolonády přibyla zja-
ra další pamětní lavička. Vedle laviček 
věnovaných skladateli Leoši Janáč-
kovi, architektu Dušanu Jurkovičovi, 

řediteli lázní MUDr. Františku Veselé-
mu a spisovateli Františku Kožíkovi, 
které zde v uplynulých letech insta-
lovala lázeňská společnost, novou 
lavičku zakoupil a věnoval obyvatelům 
a návštěvníkům Luhačovic okrašlovací 
spolek Calma.

Nikola Synek

První světová válka a Luhačovice 
Nadační fond Pramen Luhačovice 
připravil ve spolupráci s Muzeem 
luhačovického Zálesí a městem Luha-
čovice v tomto roce exteriérovou vý-
stavu před radnicí věnovanou historii 
první světové války, jak ji prožívali 
obyvatelé Luhačovic a jaké důsledky 
přinesla. Jednotlivé kapitoly výstavy 
budeme postupně zveřejňovat v Lu-
hačovických novinách. 
Do dnešní doby nebyla historie první 
světové války vzhledem k Luhačovi-
cím odborně zpracována a upřesně-
na. V uplynulých letech se muzeum 
ve spolupráci s J. Starým pokusilo 
o rekapitulaci těchto událostí a na 
základě veřejné výzvy oslovilo občany, 
aby pomohli upřesnit historická 
data o počtu odvedených, raněných 
a padlých z Luhačovic a blízkých 
obcí. Luhačovice také nemají pomník 
svým obětem první světové války ani 
některým dalším obětím perzekucí 
a dějinných zvratů 20. století. Snahy 
o dějinné rekapitulace by měly vyús-
tit v důstojné uctění těchto obětí.

5. část: Financování války

Kvůli válce musela monarchie zcela 
změnit svoji finanční politiku. Ná-
klady na provoz armády neustále 
narůstaly. Monarchie musela vyna-
kládat prostředky na péči o raněné 
vojáky a zaopatření válkou strádají-
cích obyvatel.
Od srpna 1914 stát vyplácel vyživo-
vací podporu rodinám, jejichž živitel 
odešel do války. Příspěvky vydáva-
lo představenstvo obce na základě 
platebních archů. Tato podpora 
usnadnila živobytí mnohým rodinám, 
některým dokonce víc, než bylo nutné. 
„Poněvadž mnohé z těchto rodin ne-
byly ve výživě nijak ohroženy, objevil 
se u nich přepych v oděvu i obuvi, 

děvčata okrašlovala se náušnicemi, 
prsteny apod. Vyživovací příspěvky 
byly pobírány i na děti přes 14 let, 
které si již samy vydělávaly.“ Systém 
příspěvků musel být proto na jaře 1918 
upraven. 
Od léta 1914 v Luhačovicích fungovala 
i tzv. Hospodářská pomocná úřadov-
na, která poskytovala poradenství 
v právních a hospodářských otázkách 
rodinám odvedenců.
Stát se záhy po vypuknutí války ocital 
v deficitu. Příjmy nestačily pokrýt 
výdaje, které monarchie s vedením 
války měla. Vláda se situaci snažila 
vyřešit zvyšováním daní či válečnými 
půjčkami.  
Těch monarchie během let 1914–1918 
vyhlásila celkem 8. Prostřednictvím 
nich obce či občané půjčovali peníze 
státu. Upisování bylo zpočátku 
dobrovolné, protože lidé doufali 
v možný zisk. Postupem času si však 
úřady úpisy vynucovaly, např. hrozi-
ly vypovězením bankovních vkladů. 
Stávalo se, že dovolená vojáků byla 
často podmíněna úpisem k válečné 
půjčce. Rostoucí nátlak tlačil oby-
vatele do absurdní situace: často si 
nejdřív museli sami půjčit peníze, 
aby je do válečné půjčky mohli vlo-
žit. Na první válečnou půjčku upsali 
v Pozlovicích 59 000 korun, na pá-
tou v Luhačovicích dokonce 127 000 
korun. Nicméně v posledním roce 
války se kvůli všeobecné nedůvě-
ře neupsal v Luhačovicích nikdo. 
K půjčce byl donucen i luhačovický 
kněz Karel Kostka. Upsal peníze, 
které šetřil na stavbu nového luha-
čovického kostela. 
Deficit státního rozpočtu se vláda 
snažila snížit také výzvou k darování 
zlata a stříbra. V našem kraji se však 
nedočkala úspěchu. Místní obyva-
telé se drahých kovů buď nechtěli 

zbavovat, anebo žádné neměli. Válka 
si žádala i sběr dalších materiálů. 
V březnu 1915 se uskutečnila vlaste-
necká válečná sbírka kovů. Prostřed-
nictvím ní se v Luhačovicích vybralo 
5 kg staniolu, 10 kg olova, 29 kg mědi, 
33 kg zinku a 87 kg mosazi. Ve stejné 
době obyvatelé Luhačovic darovali 
celkem 2 km drátu pro budování pře-
kážek na východní frontě. 
Dobrovolné sbírky kovů záhy dopro-
vodila rekvizice čili úřední zabavová-
ní předmětů z mědi, mosazi a cínu. 
Luhačovjané tímto způsobem přišli 
nejčastěji o kotle na vaření povidel, 
hmoždíře či žehličky. Lázním byla 
zrekvírována mosazná pneumatická 
komora z inhalatoria. Velké oběti při-
nášely fary. Ve školním roce 1914/1915 
došlo k rekvizici 4 z 5 zvonů a 26 
varhanních píšťal z kostela sv. Mar-
tina v Pozlovicích. V říjnu 1917 přišla 
zámecká věž o 2 zvony o celkové 
váze 29 kg. Zrekvírování neminulo 
ani zvon v lázeňské kapli sv. Alžběty 
a v kapli Augustiniánského domu. 
Dva nové zvony do zámecké kaple 
navrátila luhačovická farnost v roce 
1925. Zvony byly nakoupeny u spo-
lečnosti Buřil a Riss, která vyráběla 
velmi kvalitní zvony pro celé Česko-
slovensko. Do kaple sv. Alžběty na Lá-
zeňském náměstí byl zvon navrácen 
téměř po 100 letech.
Do financování války se zapojovali 
kromě dospělých i žáci. Účastnili 
se dobročinných podomních sbírek 
a prodejů, nejčastěji ve prospěch Čer-
veného kříže či Vdovského sirotčího 
fondu. Sbírali papír, vlnu, bavlněné 
textilie či ostružinové listí na čaj pro 
vojsko. Lidé byli také nabádáni ke 
sběru kopřiv k výrobě pevných látek 
na uniformy.

Barbora Čandová
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ODPADY

Harmonogram svozu domovního odpadu 
II. pololetí 2021
ZBYTKOVÝ ODPAD

(pozn. pro podnikatele: 14denní svoz 
probíhá vždy v lichém týdnu)

1) Trasa PONDĚLÍ: od vesnice po 
nádraží + Malá Kamenná (svátek 
5. 7. svážíme)
5. 7., 12. 7., 19. 7., 26. 7., 2. 8., 9. 8., 16. 8., 
23. 8., 30. 8., 6. 9., 13. 9., 20. 9., 27. 9., 
4. 10., 11. 10., 18. 10., 25. 10., 1. 11., 8. 11., 
15. 11., 22. 11., 29. 11., 6. 12., 13. 12., 20. 12., 
27. 12.

2) Trasa ÚTERÝ: od nádraží 
po Pražskou čtvrt (svátek 6. 7. 
svážíme, výjimka pondělí 27. 9.)
6. 7., 13. 7., 20. 7., 27. 7., 3. 8., 10. 8., 17. 8., 
24. 8., 31. 8., 7. 9., 14. 9., 21. 9., 27. 9., 
5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10., 2. 11., 9. 11., 
16. 11., 23. 11., 30. 11., 7. 12., 14. 12., 21. 12., 
28. 12. 

3) Trasa STŘEDA:  Polichno, 
Řetechov, Kladná Žilín (výjimka ve 
čtvrtek 18. 11.) 
7. 7., 14. 7., 21. 7., 28. 7., 4. 8., 11. 8., 18. 8., 
25. 8., 1. 9., 8. 9., 15. 9., 22. 9., 29. 9., 6. 10., 
13. 10., 20. 10., 27. 10., 3. 11., 10. 11., 18. 11., 
24. 11., 1. 12., 8. 12., 15. 12., 22. 12., 29. 12.

4) Trasa PÁTEK: kontejnery  
2. 7., 9. 7., 16. 7., 23. 7., 30. 7., 6. 8., 13. 8., 
20. 8., 27. 8., 3. 9., 10. 9., 17. 9., 24. 9., 
1. 10., 8. 10., 15. 10., 22. 10., 29. 10., 5. 11., 
12. 11., 19. 11., 26. 11., 3. 12., 10. 12., 17. 12., 
24. 12., 31. 12. 

PAPÍR (modré nádoby) 

ČTVRTEK, 1x za 14 dní, lichý týden 
(výjimka pátek 29. 10.)
8. 7., 22. 7., 5. 8., 19. 8., 2. 9., 16. 9., 30. 9., 
14. 10., 29. 10., 11. 11., 25. 11., 9. 12., 23. 12.

SKLO (zelené nádoby)

ČTVRTEK, 1x za měsíc
1. 7., 12. 8., 9. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 12.  

PLAST (žluté pytle 
a nádoby)
první ÚTERÝ v měsíci
6. 7., 3. 8., 7. 9., 5. 10., 2. 11., 7. 12.

NÁPOJOVÉ KARTONY 
(oranžové pytle) 
1x  za  ¼  roku první ÚTERÝ      
7. 9. a  7. 12. 
Poznámka: 
Občané, kteří nedostávají oranžové 
pytle, mohou průběžně ukládat nápo-
jové kartony do žlutých   kontejnerů 
a popelnic na plasty rozmístěných 
ve městě nebo je mohou odevzdat na 
sběrném dvoře.

BIOODPAD  (hnědé nádoby)

vždy ve STŘEDU (1x za týden,1x za 
14 dní, 1x za měsíc) 
7. 7., 14. 7., 21. 7., 28. 7., 4. 8., 11. 8., 18. 8., 
25. 8., 1. 9., 8. 9., 15. 9., 22. 9., 29. 9., 6. 10., 
13. 10., 20. 10., 27. 10., 3. 11., 24. 11., 15. 12. 
Poznámka:  
Nádoby na tříděný odpad (papír, 
plasty, sklo) rozmístěné v Luhačovi-
cích a integrovaných obcích budou 
v průběhu II. pololetí  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 oso-
by fyzické nebo právnické musí řešit 
likvidaci odpadů dle zákona 185/2001 
Sb. samostatně a na své náklady, ni-
koliv z poplatků občanů města.
Sestava 3 kontejnerů slouží pro ulo-
žení: velkoobjemového odpadu, dřeva, 
železa.
Do kontejnerů je zakázáno ukládat 
nebezpečné odpady – barvy, kyseliny, 
pesticidy, olověné akumulátory, oleje, 
sorbenty atd. Tyto odpady mohou 
občané Luhačovic a integrovaných 
obcí ukládat na sběrném dvoře v pro-
vozních hodinách zdarma, podnika-
telé za úplatu. Také nefunkční, ale 
kompletní, elektropřístroje (televize, 
ledničky, PC, rádia, zářivky, výbojky 

atd.) je možno zdarma uložit na sběr-
ném dvoře, kde je zřízeno místo zpět-
ného 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 11. 9.  
L. Janáčka + Solné Marion                         
sobota 18. 9. 
Újezda + Parkoviště za Alfamarketem                   
sobota 25. 9.   
                                          
INTEGROVANÉ  OBCE         
Polichno                                     
pátek   10. 9.  
Kladná Žilín                                                     
pátek   17. 9.  
Řetechov                                                             
pátek   24. 9.  

Sběrný dvůr Luhačovice, 
ulice Uherskobrodská
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 zdar-
ma v provozní době ukládat odpady. Na 
sběrný dvůr mají přístup pouze občané 
s trvalým pobytem v Luhačovicích 
a v integrovaných obcích (Polichno, Ře-
techov, 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
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Anketa
Co říkáte na komunitní 
výsadbu stromů „Zasaď 
si svůj strom“, která 
už proběhla v několika 
lokalitách. Kde by se mělo 
podle Vás takto dál sázet? 

Nesázela jsem přímo, 
ale je to bezvadné, 
takto vylepšovat 
okolí. Chtělo by to 
vylepšit i další 
prostory. A nejen 
v lázních, tam je to 

krásné tak jak tak, takže mi naprosto 
vyhovuje, že se právě sází spíš ve 
městě. Jen tak dál, kéž by takových 

akcí bylo víc! Chceme přece mít 
město pěkné!
Dana Kubíková, Luhačovice

Zaznamenal jsem 
bohužel tu informa-
ci až po tom, co 
výsadba teď na jaře 
už proběhla. Jinak 
bych se jí taky rád 
zúčastnil. Sázet 

zeleň je určitě potřeba, tip na 
nějaká další místa mě zrovna 
nenapadá, ale jestli se má sázet 
v další fázi na Radostově, to je 
dobrý výběr. 
Martin Novosad, Luhačovice

Je to dobrá věc, účastnila jsem se 
výsadby na hřbitově, je to určitě 

dobrý nápad, moc 
lidí se zapojilo 
a myslím, že je to 
nadchlo. To se mi 
velice líbí. Tip na 
další výsadbu: mož-
ná u dětských hřišť.

Marta Hubáčková, Luhačovice

Je to perfektní, 
souhlasím s tím, 
pomůže to, aby se to 
tu trochu oživilo. Co 
se týká zeleně je 
určitě potřeba sadit! 
Libor Koníček, 
Luhačovice

Respondentů se 16. 6. v centru města ptal 
Nikola Synek

Přihlaste se k nám do 30. září 2021

Klientská centra 
Zlín - Vavrečkova 7074
Uherský Brod - Pořadí 2283 (OD KVANTO) 

na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu 

až 5 000 Kč
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INZERCE

Jsme tady pro Vás
Obědové menu od 178 Kč

výběr ze 4 chodů
Obědové menu od 178 Kč

výběr ze 4 chodů
Rezervace: 577 682 700 | www.HotelAlexandria.cz

FRANCOUZSKÁ RESTAURACE

Kamenictví, malířství – moleK

Kamenictví, malířství  Luhačovice 
Molek 

Tel.: 776 841 603,  605 349 692

Hledám rodinný dům, může být i k rekonstrukci.  
Zahrada pokud bude je výhodou. Děkuji za nabídky. 

Tel.: 737 436 102

Prosím nabídněte ke koupit byt. 
Hledám nejlépe 2+1 nebo 3+1. Děkuji. 

Tel.: 737 671 881


