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Naše obec, naše radost
Krásný den plný gastronomických 
a kulturních zážitků si v sobotu mohli 
užít místní, přespolní i návštěvníci 
Lázeňského náměstí v Luhačovicích. 
Uskutečnil se zde již druhý ročník 
přehlídky toho nejlepšího, co obce 
a města v mikroregionech Luhačovic-
ka a Zlínska lidem nabízí, pod názvem 
„Naše obec, naše radost“. Návštěvníci 
tak prostřednictvím této akce mohli 
nejen ochutnat nejrůznější regionální 
kulinářské lahůdky, ale poznat napří-
klad řemeslnou práci v daných oblas-
tech nebo mohli načerpat inspiraci na 
své podzimní výlety regionem a získat 
přehled o rozmanitosti nejrůznějších 
turistických cílů. A protože v Luha-
čovicích pramení radost, proto zde 
panovala příjemná atmosféra a poho-
da, která v sobotu odpoledne ovládla 
luhačovické Lázeňské náměstí, které 
navíc ozářilo letní sluníčko. „Tento 
víkend se v Luhačovicích pravidelně 
koná mezinárodní folklorní festival 
Písní a tancem, jehož součástí bývala 
i akce Vesnice roku. Jelikož již druhým 
rokem se tato akce nepořádá, připra-
vila destinační společnost Zlínsko 
a Luhačovicko regionální přehlídku, 
která lidem představí jednotlivá 
města, obce a mikroregiony Zlínské-
ho kraje,“ uvedla Jarmila Ďurďová, 
PR manažerka pro oblast cestovního 

ruchu. „Chtěli jsme lidem ukázat, jak 
pestrý je náš region, a poradit jim, 
kam se vydat za zajímavými památ-
kami a architekturou, kde ochutnat 
lokální dobroty nebo kam si udělat vý-
let s dětmi,“ přiblížila Jana Pastyříko-
vá, manažerka destinační společnosti 
Zlínsko a Luhačovicko, která byla 
spoluorganizátorkou akce.
Současně v duchu radostné atmosfé-
ry, která před lázeňskou kolonádou, 
tedy v samotném srdci Luhačovic, 
v sobotu vládla, nezapomněla ani na 
partnery města. 
 „Všechny nás dohromady spojuje jak 
radost, tak také to, že dokážeme lidem 
nabídnout jak originální kulinář-
ské speciality, tak i krásná hudební 
vystoupení. Máme v našich městech 
a obcích šikovné lidi, kteří ovládají ře-
mesla a rukodělné práce, a naše spol-
ky umí nabídnout skvělé a originální 
kulturní představení. Máme zkrátka 
radost z toho, co umíme. Spojuje nás 
také ochota ke vzájemné spolupráci, 
a když je potřeba, tak i pomoc. A to vše 
bylo na naší společné akci Naše obec, 
naše radost vidět,“ komentoval staros-
ta Luhačovic Marian Ležák. 
Spokojen s akcí byl i hejtman Zlín-
ského kraje Radim Holiš. Podle jeho 
slov sobotní událost Naše obec, naše 
radost byla moc pěkná akce. 

„Mezi lidmi je velký zájem o cyklo-
stezky, ty musíme v našem kraji dále 
rozvíjet. Nejen jako hejtman, ale i jako 
předseda komise pro cestovní ruch při 
Asociaci krajů ČR mám radost z toho, 
jak umíme nabídnout náš kraj,“ připo-
mněl hejtman. 
Současně uvedl, že si váží snahy a spo-
lupráce obcí, mikroregionů a míst-
ních podnikatelů, kteří náš kraj dělají 
atraktivní. 
„Jak potvrzují čísla návštěvnosti, 
Zlínský kraj je vyhledávaným turistic-
kým cílem. Za ubytováním sem v létě 
zamířilo více turistů než například 
do jižních Čech nebo třeba na jižní 
Moravu. Jsem rád, že jsme se v kraji 
nezalekli složité, pandemií ovlivně-
né situace, ale nabídli jsme kvalitní 
služby a dokázali sem turisty nalákat,“ 
doplnil Radim Holiš.

Hasiči v Řetechově slavili

Sbor dobrovolných hasičů v Řetechově 
oslavil v sobotu 21. srpna 80. výročí 
svého založení. Slavnostní mše svatá se 
svěcením hasičského praporu a soš-
ky svatého Floriána, atrakce pro děti, 
ukázky hasičské techniky a zásahu při 
dopravní nehodě, výstava z historie sbo-
ru, hudební vystoupení, taneční zábava 
a další zážitky si odnesli všichni přítom-
ní z krásného slunečného dne. Za město 
Luhačovice pozdravil hasiče místosta-
rosta Jiří Šůstek, který jim poděkoval za 
všechnu jejich práci pro obec a popřál 
mnoho zdaru do dalších let. „Sbor dob-
rovolných hasičů je nejstarším a nejpo-
četnějším spolkem v obci. Velký dík pa-
tří městu Luhačovice, které se finančně 
podílelo na zhotovení našeho nového 
praporu. Doufejme, že řetechovští hasiči 
budou hasit jen požáry hlavně na poli 

sportovním a ten skutečný červený ko-
hout se nám vyhne. Závěrem bych chtěl 
popřát našemu sboru, jak nám starším, 
tak i nastupující nové hasičské genera-
ci mnoho zdraví a osobních úspěchů 
v soukromém životě,“ řekl starosta SDH 
Řetechov Miroslav Zábojník.

Z historie SDH Řetechov
Sbor byl založen ve válečných le-
tech 10. srpna 1941 ustavující valnou 
hromadou, tehdy ještě pod společným 
názvem Řetechov-Pradlisko. Velkou 
zásluhu na vzniku sboru měl první 
starosta hasičů, řídící učitel na místní 
škole Vojtěch Baďura. Naléhavá však 
byla situace s výzbrojí a výstrojí. Fi-
nanční prostředky byly hledány všude, 
i mimo vlastní obec. Sbor zakoupil 
v roce 1941 za paušální cenu 6000 Kč 
ruční čtyřkolovou koněspřežnou 
stříkačku od SDH v Uherském Brodě. 

Po dlouhých rozpravách v roce 1944 se 
podařilo sbírkou shromáždit 31 300 Kč 
na nákup dvoukolového hasičské-
ho vozu TSA pro dopravu motorové 
stříkačky typu PS-8, která byla dodána 
v srpnu 1944. Koncem osmdesátých let 
nastal rozvoj požárního sportu, ten je 



Luhačovické noviny 3

ZPRÁVY Z MĚSTA

Zasaď si svůj strom
Navazujeme na úspěšnou jarní výsad-
bu v Luhačovicích a Polichně a zveme 
všechny občany na podzimní výsadbu 
v Kladné Žilín a Řetechově. Výsadba 
proběhne od poloviny října do konce 
listopadu. V plánu je také další výsadba 
v Luhačovicích. O konkrétním termínu 
a lokalitách budete včas informováni. 

„Sázení stromů je velmi úspěšná akce, 
ve které budeme pokračovat. Nyní 
proběhne výsadba ve dvou místních 
částech, ale plánujeme další výsadbu 
v Luhačovicích jak s ohledem na po-
třebu doplnit stromy, tak s ohledem 
na nadšení Luhačovjanů spojené se 
zájmem zasadit si svůj strom,“ pozna-
menal starosta Marian Ležák.

Přidejte se k nám, motivujte své děti 
k zájmu o životní prostředí a staňte 
se patronem vlastního stromu – váš 
strom poroste s vámi!

Zájemci pište na e-mail:
durdova@ luhacovice.eu.

Jarmila Ďurďová

Starosta Marian Ležák 
přivítal nové občánky 
Luhačovic
Třináct nových občánků přivítal 
v pátek 3. 9. 2021 v Luhačovicích 
starosta Marian Ležák. V krásné, 
srdečné a milé atmosféře popřál 
všem miminkům zdraví, štěstí 
a hodně úspěchů na jejich cestě 
životem.
Současně předal dětské body, trička 
a ponožky s identitou města, pamětní 
list a maminkám kytici. Nechyběl ani 
zápis do pamětní knihy.

Původně pro část rodičů s dětmi se měl 
tento ceremoniál uskutečnit již 25. červ-
na, ale okolnosti, které po tomto dni 
nastaly, odsunuly termín vítání občán-
ků až na září. Luhačovicemi se prohnala 
prudká vichřice, která v našem lázeň-
ském městě napáchala značné materiál-
ní škody. A tak rodiče těchto dětí získali 
přezdívku tornádoví rodiče. „Říkáme jim 
tak, jelikož předchozí termín vítání měl 
být den po tornádu,“ poznamenal sta-
rosta Marian Ležák. A radost z obřadu 
měli i rodiče přítomných dětí, například 
Marie Jálová a Daniel Pacík, kteří se 
původního termínu nemohli účastnit. 

Tomu živel poničil střechu jeho gastro-
nomického zařízení.
„V době, kdy jsme tady měli být, tak 
jsem opravoval střechu restaurace, 
měl jsem zničeno i vybavení zahrád-
ky. Nyní je vše zase v pořádku, tak 
hlavně, ať se již nic podobného nevra-
cí,“ přál si tatínek malé Agátky. „Moc 
se nám vítání líbilo a malá je nad-
šená. Hned si musela prohlédnout 
dárečky, které dostala. Jsme rádi, 
že město Luhačovice pořádá vítání 
občánků, je to hezké. Těší nás, že jsme 
byli pozvaní a zúčastnili se,“ ocenila 
Marie Jálová.

dnes doménou snad každého sboru 
v České republice. Zájem o něj rostl. 
Zdokonalovala se technika i vybavení. 
V současné době se sportovní činností 
zabývají muži, ženy, mladší i starší žáci. 
O tom, že tato sportovní činnost má 
v Řetechově tradici, svědčí dosažené 
výsledky. Počet vítězství v okrskové 
soutěži 13. okrsku, kam sbor spadá, 
je už dvouciferné číslo. V posledních 
letech 2013–2019 i vítězství v okresních 
kolech a následné účasti v krajské sou-
těži Zlínského kraje, kde muži i ženy 
dobře reprezentovali. Sbor se účastní 

společenského dění v obci a veřejně 
prospěšných akcí. Je to například 
každoročně uspořádání masopustního 
průvodu obcí. Také další tradiční akce, 
jako je stavění a kácení máje, letní 
společenská zábava nebo dětský den 
na hřišti, přispívají k vytváření pěkné 
atmosféry v obci. Samozřejmostí je 
účast na hasičských poutích na Svatý 
Hostýn a Provodov a dále účast v prů-
vodu při oslavách svátku Božího Těla. 
Zásahová činnost sboru je v posledních 
letech převážně zaměřena na technic-
ké pomoci při likvidaci následků stále 

častějších živelních pohrom. V součas-
né době má SDH Řetechov 74 členů, 
z toho 20 dětí. V současné době mají 
řetechovští hasiči zásahový automobil 
Škoda 706 RTO, motorovou stříkačku 
PS-8, 2× stříkačku PMS-12R a dopravní 
devítimístný automobil Ford Transit. 
Koncem sedmdesátých let byla zbudo-
vána hasičská zasedací místnost, soci-
ální zařízení a sklad PHM. Budova však 
časem postupně chátrala. V roce 2014 
byla postavena nová moderní zbrojnice 
na místě starého obchodu.

Zahájení rekonstrukce 
hlavní silnice a chodníků 
v Kladné Žilín 
Ředitelství silnic Zlínského kraje a měs-
to Luhačovice dlouhodobě připravují 
rekonstrukci silnice II/496 v Kladné 
Žilín včetně rekonstrukce chodníků 

a s tím spojených stavebních objektů. 
Nyní nastává fáze postupného zahájení 
stavebních prací. V letošním roce budou 
prováděny přípravné práce bez většího 
omezení dopravy. V závislosti na počasí 
bude zhotovitel pracovat zhruba od po-
loviny října do konce listopadu 2021. Po 
zimní přestávce pak budou hlavní práce 

pokračovat od jara do podzimu 2022 
s tím, že budou nutné postupné uzavír-
ky a řízení dopravy semafory. O podrob-
nostech a omezeních v roce 2022 vás 
budeme v předstihu informovat.
Děkujeme všem za trpělivost a respek-
tování pokynů během realizace stavby. 

Magdalena Blahová

Město Luhačovice 
zveřejňuje záměr 
pronajmout
nebytové prostory v přízemí a I. NP 
(restaurační část a diskotéka) o výměře 
1 547 m2 v objektu č. p. 950 MěDK Elek-
tra na st. pl. 1377 a venkovní plochu na 

pozemku p. č. 695/1 o výměře 165 m2 za 
účelem venkovního posezení na dobu 
neurčitou s předpokládaným zaháje-
ním od 1. 1. 2022 za podmínek:
•	 předložení podnikatelského zámě-

ru včetně návrhu výše nájemného,
•	 výše nájemného bude 

min. 1 400 000 Kč + DPH/rok,

•	 termín podání nabídek 
do 1. 11. 2021 do 12.00 hod.

Vyjádření a nabídky je možné 
předložit nebo zaslat písemně na 
Městský úřad Luhačovice, nám. 
28. října 543, 763 26 Luhačovice. 

Magdalena Blahová
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Ohlédnutí za festivalem 
Písní a tancem
Letos se uskutečnil již 29. ročník festiva-
lu Písní a tancem. Situace nás donutila 
značně improvizovat, změnit původní 
téma a vznikl nápad využít rodinných 
klanů v tématu Jablko a strom. Dětské 
soubory nenacvičovaly a scházely se jen 
rodiny a menší skupiny, a to nás inspi-
rovalo. Ve čtvrtek jsme v knihovně vidě-
li povedený literárně dramatický večer 
za účasti žáků ZUŠ z Uherského Brodu 
a Bojkovic, loutkové divadlo a ukázku 
výcviku psů v podání spolku Paraagili-
ty Walachia. Festival tentokrát vypustil 
ve zkrácené verzi páteční i sobotní 

program. Po nedělní mši svaté za účasti 
krojovaných proběhl hlavní program 
na Lázeňském náměstí. Kromě domá-
cích dorazil spřátelený Záleský soubor 
Barvínek. Svůj rodinný klan dovezl 
Vlastimil Ondra z Nivnice, představily 
se maminky i děti z Malučké Nivničky. 
Zajímavostí byla Muzikaša, muzika, kte-
rá vznikla z dětí rodiny Obdrů a Miška-
řů, kteří se sami od sebe začali scházet 
v době mimořádných opatření, když 
ostatní aktivity byly nuceně zastaveny. 
Muzikaša čítá 7 mládežníků, sourozen-
ců, bratranců a sestřenic. Představit se 
měli i bratři Julinovi, ale kvůli nařízené 
karanténě mladšího bratra mohl dora-
zit jen Vašek, ale na kvalitě vystoupení 

to nebylo znát. Tradiční účastník–Klo-
bučánek představil nejmladší skupinu 
dětí. Jsme velmi rádi, že jsme nemuseli 
přerušit tradici a festival se uskutečnil 
i v tomto roce a nyní se můžeme těšit 
na jubilejní 30. ročník.

Karel Ročák

Autobusová zastávka 
Zahradní čtvrť zůstane 
mimo provoz
Pro obnovení provizorní autobu-
sové zastávky Zahradní čtvrť bylo 

potřeba zajistit prostor pro otáčení 
autobusů.
Jedinou možností byla plocha vedle 
restaurace U Mata.
Město se bohužel nedohodlo 
s vlastníkem pozemku vedle 

restaurace U Mata na podmínkách 
užívání jeho pozemku,
proto nebude do konce rekonstrukce 
mostu tato zastávka obsluhována.
Děkujeme za pochopení.

Magdalena Blahová

Volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu 
České republiky se 
uskuteční 

v pátek 8. října 2021 v době od 14.00 
do 22.00 hodin
a sobotu 9. října 2021 v době od 8.00 
do 14.00 hodin

Místa konání voleb:
Volební okrsek č. 1  Střední odborná 
škola, Luhačovice, Masarykova 101
Volební okrsek č. 2  Městská knihov-
na, Luhačovice, Masarykova 350
Volební okrsek č. 3  Městský úřad Lu-
hačovice, nám. 28. října 543 (radnice)
Volební okrsek č. 4  Strahov, Holuby-
ho 383

Volební okrsek č. 5  Kladná Žilín 1, 
budova městského úřadu
Volební okrsek č. 6  Polichno 1, budo-
va městského úřadu
Volební okrsek č. 7  Řetechov 48, bu-
dova městského úřadu

Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky (platným 
občanským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky). Neprokáže-li 
uvedené skutečnosti stanovenými do-
klady, nebude mu hlasování umožněno. 
Hlasovací lístky budou distribuová-
ny jako obvykle, a to do 5. října 2021. 
Podmínkou je, aby měli občané ozna-
čené domovní schránky. Hlasovací 
lístky může volič obdržet i ve volební 
místnosti. 

Pokud by se volič ze závažných dů-
vodů nemohl v době voleb osobně 
dostavit do volební místnosti, může 
požádat o hlasování do přenosné 
volební schránky na tel. 577 197 424, 
v době konání voleb na tel. 577 197 416.
V případě, že občan požádá o vydání 
voličského průkazu, bude mu umož-
něno hlasování v jakémkoli volebním 
okrsku. Žádosti se podávají do pátku 
1. října 2021 v listinné podobě s úřed-
ně ověřeným podpisem nebo v elek-
tronické podobě zaslané prostřednic-
tvím datové schránky. Konec lhůty 
pro osobní žádost je do středy 6. října 
2021 do 16.00 hodin.
Aktuální informace k volbám můžete 
sledovat na webu www.mvcr.cz/volby.

Jana Homolková

Zájmové kroužky 
střediska volného času 
startují 
Dopřejte dětem a žákům zájmové 
vzdělávání v naší organizaci. Na dětech 
okamžitě poznáte, když mají z něčeho 
radost. Nabídka je připravena zejména 
pro ně, ale najdete v ní také zájmové 
činnosti pro dospělé. Zapojit se může 
každý bez rozdílu věku. V nabídce jsou 

i nové kroužky, informace najdete na 
www.svcluhacovice.cz.
Pokud si nevíte s přihlášením rady, ne-
váhejte nás kontaktovat. Uvítáme vaše 
podněty. Pokud vám v naší nabídce 
něco chybí, neváhejte nás kontaktovat. 
Uvítáme i nové lektory kroužků. Kdo by 
se chtěl o své dovednosti, znalosti podě-
lit s ostatními, může za námi přijít a ur-
čitě společně něco vymyslíme. Potenciál 
Střediska volného času Luhačovice je 

v lidech, kteří v něm pracují. Určitě jste 
zaregistrovali, že se naše organizace 
přestěhovala do budovy v ulici Školní 
811, kde sídlíme společně se školní dru-
žinou. V novém, podnětném, prosvětle-
ném, příjemném a bezpečném prostředí 
se můžete setkat s kamarády, s lidmi 
stejného zájmu, s maminkami s dětmi. 

Těšíme se na vás!
Zaměstnanci SVČ Luhačovice
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Město Luhačovice 
vyhlašuje výběrové 
řízení na poskytnutí 
individuálních dotací 
města Luhačovice pro 
rok 2022
Žádost o individuální dotaci mohou 
podat právnické nebo fyzické osoby.
Dotace je určena na podporu čtyř 
oblastí: sportu a tělovýchovy, kultu-
ry a kulturního dědictví, vzdělávání 
a volnočasové aktivity dětí, mládeže 
a seniorů, na sociální služby, zdravot-
nictví a humanitární pomoc.
Žádost lze podat pouze do jedné 

z vyjmenovaných oblastí.
Žádosti o dotaci na předepsaném 
formuláři se všemi vyplněnými údaji 
včetně všech příloh přijímá město 
Luhačovice do 5. 11. 2021. 
Žádost je možné podat 
- osobně na podatelně města Luhačo-
vice, nám. 28. října 543, 763 26 Luha-
čovice, nebo 
- přes elektronickou podatelnu e-po-
datelna@luhacovice.eu.
Časové razítko podání je rozhodující 
pro dodržení termínu podání.
Formuláře jsou k dispozici na 
www.mesto.luhacovice.eu nebo na 
finančním odboru Městského úřadu 
Luhačovice.

Předkládaný projekt musí být realizo-
ván v roce 2022.
Žadatel, který nepředloží žádost ve 
stanoveném termínu, je vyřazen z vý-
běrového řízení. 
Výsledky výběrového řízení budou 
zveřejněny na internetových strán-
kách města Luhačovice www.mesto.
luhacovice.eu do 30 dnů po schválení 
rozpočtu města na rok 2022. Podané 
projekty včetně jejich příloh město 
Luhačovice nevrací. Se žadateli, kteří 
uspěli ve výběrovém řízení, bude 
uzavřena veřejnoprávní smlouva 
o poskytnutí individuální dotace.

Vendula Personová

Kloboukový den zněl poezií

První zářijová neděle opět proběhla ve 
stylu kloboukovém! Na sluncem zalitém 
Lázeňském náměstí si dali dostaveníčko 
členové Luhačovického okrašlovacího 
spolku Calma, aby si společně s velkým 
množstvím návštěvníků připomněli 
140. výročí narození pěvkyně, básnířky, 
překladatelky a spisovatelky, významné 
osobnosti první poloviny 20. století – 
Marie Calmy Veselé. 

Historický průvod, komentovaná do-
bová přehlídka nově proložená recitací 
veršů z básnické tvorby Marie Calmy, 
koncert JazzBook-Dixi Zlín, vyhláše-
ní vítězů soutěže o nejoriginálnější 
klobouk z řad diváků, prodej klobouků 
firmy Dantes Brno a závěrečné položení 
kytice růží u pamětní desky této neoby-
čejné ženy příjemně obohatilo poetické 
odpoledne všem přítomným. Zvláštní 
obdiv patří všem, kteří přišli s klobou-
kem na hlavě, či dokonce v originálním 

kostýmu. „Těšíme se na vás i v roce 
příštím, je vás stále víc a víc, a to nám 
dělá velkou radost,“ řekla předsedkyně 
spolku Gabriela Gergelová.
Citace Marie Calmy Veselé: „Moje přá-
ní? Aby Luhačovice byly nejen dostave-
níčkem všech nadšených duší slovan-
ských, ale domovem vkusu, opravdové 
shody dobrých lidí, kteří dovedou 
pracovat ku prospěchu věci a čistou 
radostí všech, kteří je mají rádi.“

Gabriela Gergelová

Třídění odpadu je a bude 
nutností
Po loňském vítězství v kategorii obcí 
a měst s počtem obyvatel 1501–15000, 
se tentokrát město propadlo na 
„bramborovou“ 4. pozici.
„Na jednoho obyvatele Zlínského 
kraje připadlo za loňský rok 20,6 kg 
vytříděného papíru, přesně 15,1 kg 
plastů, 14,5 kg skla a 0,3 kg nápojo-
vých kartonů. Celkově se jedná o více 
než 50 kg v přepočtu na jednoho 

obyvatele kraje, což je pod celorepub-
likovým průměrem.  Občané Luha-
čovic vytřídili v roce 2020 cca 90 kg 
(odpadu sledovaného v této soutěži) 
na občana.
Popravdě řečeno se náš propad v po-
řadí očekával.  Mimo množství vytří-
děných odpadů na občana je dalším 
kritériem i procento vytříděných odpa-
dů z celkového množství komunálního 
odpadu. Již v řadě předchozích článků 
jsme upozorňovali na problém naše-
ho lázeňského města, kterým je právě 

velké množství komunálního odpadu 
na občana. Rovněž řada obcí a měst 
inovuje své odpadové systémy, což nás 
teprve čeká.  Doufejme tedy, že naše 
chystané změny povedou ještě k vět-
ší motivaci občanů v třídění odpadu 
a že i v budoucnu budeme dosahovat 
náročných cílů stanovených v odpado-
vém hospodářství. Již nyní je jasné, že 
pokud nezměníme systém odpadového 
hospodářství a naši občané nebudou 
třídit, čeká nás v budoucnu nepopulár-
ní navýšení ceny svozu odpadu.

hodnoty jsou uvedeny v mil. Kč
*výdaje zahrnují veškeré výdaje na sběr komunálního odpadu včetně provozních výdajů
**ve výdajích nejsou zahrnuty investiční výdaje (např. pořízení odpadové techniky, vybudování sběrného dvora)

Jiří Šůstek

ROK 2017 2018 2019 2020

vybráno na poplatcích od plátců 2,94 2,85 2,87 2,90

příjem od EKO-KOMU a za prodej tříděných složek komunálního odpadu 1,10 1,18 1,27 1,11

celkové výdaje na občanské odpadové hospodářství* 5,88 6,25 6,40 6,46

Rozdíl  (dotace města na komunální odpad od občanů) 1,83 2,22 2,25 2,45
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SPOLEČNOST

Celá republika slaví 28. října státním svátkem vznik 
Československa. Tento den je klíčovým momentem 
formování našeho národa. Inspirujme se kronikami 
našeho města, které popisují velkou radost a hrdost 
našich předků při této události. 

Nadešla nejradostnější a nejšťastnější doba v dějinách našeho 
milého národa po třistaleté těžké porobě. Nevýslovné nadšení 
a jásot všech Čechů naplnil všechny naše kraje. Zahnali jsme 
své národní nepřátele a zbavili se otrockého jařma německých 
Habsburků, kteří od roku 1526 českému národu v německém 
duchu vládli. Dne 28. října v 10 hodin ráno byla telegraficky 
do Luhačovic doručena zpráva, že vstoupil v život samostatný 
Československý stát. V obyvatelstvu nastal nezvyklý ruch. Kaž-
dý cítil, že se stalo něco vážného a potěšujícího. Každý chtěl 
vědět něco bližšího. Je po válce, máme svůj stát, jsme svobod-
ni, pryč s otrokáři, není třeba přetvářky více. Odpoledne svo-
lal starosta obce Emanuel Vepřek slavnostní schůzi obecního 
výboru. Nebylo petroleje, nebylo svíček, ale nadšení překonalo 
vše: vyhledána poslední svíčka, poslední kapka petroleje byly 
obětovány na oslavu dne. Kdo mohl, osvětlil okna a vyvěsil 
prapor. Byl sychravý večer. Na cestách plno bláta z předešlých 
dešťů, nebe slzelo, to však nepřekáželo nadšencům, aby se zú-
častnili manifestačního průvodu. Školní mládež s učiteli, četa 
sokolů, hasiči, mládež, dospělí kráčeli za nadšeného zpěvu 
národních písní za praporem svobody a hudbou. Průvod vyšel 
od sokolovny, do vsi a odtud na Lázeňské náměstí. Tam učitel 
Krystýnek přečetl náš první zákon, starosta Vepřek pozdravil 
občany a kaplan vybídl k účasti na zítřejších bohoslužbách. 
Na závěr zazpívali všichni s nadšením Kde domov můj a Nad 
Tatrou sa blýská. Nejdůstojněji byla ozdobena škola, okna 
byla osvětlena svíčkami a vyzdobena obrazy slavných čes-
kých mužů. Nastala očista obce od německých nápisů. Nápisy 
byly sundány nebo zatřeny a Franz Josefové a Karlové byli 
u hrušky v hůře za zpěvu a přednášení básní spáleni. Školní 
oslava se konala 4. listopadu, poněvadž do té doby byla škola 
zavřená kvůli spále. Školní mládež přednesla slib republice, 
zde mimo jiné žáci slibovali, že ani hodinu neomluveně neza-
meškají, budou se pilně učit, pracovat na zadaných úkolech, 

Vzpomínky
Dne 21. 9. 2021 uplynuly 4 roky, co nás 
navždy opustila naše drahá manželka, 
maminka, babička a prababička 
paní DAGMAR HUBÁČKOVÁ.
S láskou vzpomíná manžel František, 
děti František, Petr a Dagmar s rodinami, 
sourozenci, příbuzní, přátelé a známí. 
10. 12. by se dožila 74 let.

1. října uplynul rok od úmrtí mého 
manžela, tatínka, dědečka 
pana JIŘÍHO FIALY. 
Děkujeme všem přátelům a známým 
za tichou vzpomínku. Za celou rodinu 
manželka Eva.

Dne 3. 10. uplyne již 13 let, kdy nás navždy 
opustil nejen vynikající lékař, ale hlavně 
skvělý člověk 
MUDr. JIŘÍ MOUKA.
Jsi v našich srdcích, Jirko.

Dne 18. října uplyne 25 let od chvíle, co nás 
opustila 
paní VĚRA KOLÁŘOVÁ. 
S láskou vzpomínají dcera Laďka a Věra 
s rodinami a ostatní příbuzní. Děkujeme 
všem, kdo vzpomenou s námi. 

Dne 16. října 2021 by oslavil náš tatínek 
pan VÁCLAV KOUDELKA 100. narozeniny.

 

V listopadu 2021 uplyne 16 let od úmrtí naší 
maminky
paní ZUZANY KOUDELKOVÉ. 
S úctou a láskou vzpomínají děti 
s rodinami. 

Blahopřání
Ke krásným 95. narozeninám, kterých 
se dožívá naše drahá maminka, tchyně, 
babička a prababička 
paní HEDA ŠVACHOVÁ dne 26. října v plné 
duševní svěžesti, přejí hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti dcera Jarmila a syn Rudolf 
s rodinou.

Společenská kronika
Narození
Lucie Záhorovská
Nela Mikuličková
Lucie Polednová

Anděla Drgáčová

Blahopřejeme.

Sňatky
Jaroslava Fialová a Tomáš Minařík
Zuzana Čechová  a Lukáš Doležal
Daniela Staňková a Martin Buriánek
Blahopřejeme.

Úmrtí
František Marek 83 let
Milada Melkusová 92 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Ztráty a nálezy
Finanční hotovost
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SPORT

Zprávy z golfového 
oddílu 
Přichází pomalu podzim a s ním se 
blíží také konec letošní golfové sezony. 
A to je ten správný čas na rekapitulaci 
výsledků letošního roku. Přestože byl 
celý její průběh poznamenán dodržo-
váním hygienických opatření v rámci 
epidemie koronaviru, stihly se odehrát 
všechny plánované soutěže. Kalendář 
byl i letos opravdu nabitý. Mladí hráči, 
zejména Agáta Křenková, Matyáš Rum-
pík a Štěpán Plášek, odehráli během 
roku všechny důležité turnaje, počínaje 
mistrovstvím republiky, Raiffeisen-
bank amatérskými túrami, Národními 
golfovými túrami, Moravskými túrami 
mládeže a konče různými vrcholnými 
soutěžemi družstev. Handicap, tj. číslo, 
které odráží výkonnost hráčů, prošel 
většinou snížením, popř. zůstal na stej-
né hodnotě, což dokumentuje zlepše-
nou formu během celého roku 2021. 
Agáta s Matyášem jsou členy širšího re-
prezentačního výběru a Štěpán je i přes 
svůj prozatím nižší věk už také zván 
na pravidelné výběrové srazy. V nejvíce 
sledovaném celostátním republikovém 
žebříčku se pyšní Štěpán Plášek (12 let) 
2. místem v kategorii mladších žáků, 
Agáta Křenková (16 let) 2. místem v ka-
tegorii kadetek a 10. místo v kategorii 

kadetů patří Matyáši Rumpíkovi (15 let). 
Největším letošním úspěchem Agáty je 
vítězství na mezinárodním mistrovství 
republiky v jamkové hře, které se usku-
tečnilo v Plzni. Na mistrovství republiky 
ve Mstěticích skončila v kategorii kade-
tek (hráčky do 16 let) na medailovém 3. 
místě. Za zmínku taktéž stojí 6. místo 
na dospělé republikové amatérské túře 
na Kunětické Hoře. V celkovém žebříčku 
amatérských golfistek v Česku figuruje 
na 19. místě. Ve světovém dámském 
amatérském žebříčku WAGR se po-
hybuje kolem 850 místa. Handicap si 
polepšila z mínusové hodnoty -1,5 až na 
současnou -3,5. 
Z individuálních výsledků Štěpána ur-
čitě stojí za zmínku celkové vítězství na 
Moravské túře mládeže, která zahrnuje 
16 turnajů během roku. Na Národní 
golfové túře na hřišti v České Lípě ob-
sadil 5. místo v kategorii žáků do 14 let. 
Ve své věkové kategorii do 12 let skončil 
ale na místě prvním. Na republikovém 
mistrovství v Mstěticích si vybojoval 
v konkurenci hráčů do 14 let krásné 
11. místo, přičemž ve své věkové katego-
rii obsadil 2. příčku. Handicap mu klesl 
z původní hodnoty 5,9 až na současnou 
2,3. Matyáš získal krásné 5. místo na 
Národní golfové túře na hřišti v Plz-
ni–Dýšině, dvě šestá místa obsadil na 
turnajích v Šilheřovicích a Beřovicích. 

V celkovém hodnocení vrcholné soutě-
že kadetů je momentálně na 8. místě. 
V rámci již zmiňovaného mistrovství 
republiky ve Mstěticích mu v nabité 
konkurenci patřila 18. příčka. Handicap 
letos drží na dobré hodnotě 2,7. 
Oddíl uspořádal v červenci svůj 
tradiční golfový výjezd, tentokrát na 
sever Moravy a zavítal tak do krásných 
areálů v Šilheřovicích, Čeladné a Ro-
picích. V říjnu letošního roku uspo-
řádáme oddílové přebory – Memoriál 
Duny Křenkové, kde se starší hráči 
ještě pokusí popasovat s juniory (i když 
už to bude nejspíš marné). Závěrečnou 
tečku za letošní sezonou pak udělá 
tradiční Luhačovský RyderCup, obdoba 
celosvětové týmové soutěže Evropy 
vs. USA, který hráči našeho oddílu 
odehrají v krásném golfovém stánku 
v Olomouci.

Honza Křenek

pozorně sledovat výklady učitelů, vždy 
a všude se budou zdvořile chovat. Dále 
školní děti slibovaly, že budou stát 
československý nade všechno z celé 

hloubi srdce svého milovat, že nepři-
pustí, aby drahou krví našich česko-
slovenských synů obnovený stát někdo 
zlehčoval nebo poškozoval a že chtějí 

být vychováni za řádné československé 
občany, kteří se mohou ve všem rovnati 
občanům všech jiných svobodných 
států světa. 

Hurá ven!
Luhačovice jsou barevné jako Jurkovi-
čovy stavby, také jsou trochu nepo-
sedné jako bublinky v naší minerální 
vodě, ale hlavně jsou usměvavé jako 
naše děti.
Celé prázdniny se děti mohly zúčast-
nit soutěže Hurá ven!, ve které měly 
za úkol sbírat razítka na 16 zajíma-
vých místech a odevzdat soutěžní 
kupón v informačním centru.
Na hracích místech i v infocentru se 
rozdalo na 1200 karet, řádně vyplněných 
do slosování o ceny se jich dostalo přes 
200 kusů. 
Při dětském dnu pořádaném Stře-
diskem volného času Luhačovice 
v sobotu 28. srpna bylo vylosováno 

14 šťastných výherců. Na místě svou 
výhru obdržel tříletý Luhačovjan 
František Rak. S maminkou strávili 
14 dní dovolené sbíráním razítek. 
„Nejvíce se dětem líbilo ve vláčku 
a v Pirátské zátoce,“ uvedla nadšená 
maminka. „Rodiče si ale podle mě 
nejlépe odpočinou u přehrady, tam 
jsme si dali langoše a děti si hrály 
na skákacím hradě a trampolínách.“
Pro výhru do infocentra si přišel i še-
stiletý Matěj z Kyjova. „V Luhačovicích 
jsme už čtvrtým rokem na léčebném 
domě Vítkov. Malý se léčí s kožními 
problémy, koupele mu dělají moc dob-
ře,“ pochválila lázeňskou péči mamin-
ka. Sama oceňuje množství kaváren, ta 
její nejoblíbenější je Myslivna.
Všichni výherci byli kontaktováni e-mai-
lem od informačního centra. 

„Je krásné vidět, kolik ústřižků se vrá-
tilo a jak děti rády plní úkoly,“ uvedla 
Bartoníčková. „Jsme také moc rádi za 
ceny, které tento rok do soutěže věnova-
ly firmy a instituce v Luhačovicích. Za 
to jim patří velký dík.“ Pořadatelům se 
podařilo spojit dětsky atraktivní místa 
a nabídnout dětem a rodičům aktivní 
způsob trávení volného času. Ceny do 
letošního ročníku věnovaly: Lan Party 
hotel Vyšehrad Luhačovice, Výrobna 
oplatků Kare, Dětský ráj u Hotelu 
Pohoda, Lázeňský autovláček, Ovocňák, 
Bowling U Solného pramene a hotel 
Ambra, Jizba, Divadelní kavárna, Mi-
nigolf Luhapark, Bufet pod Vyhlídkou, 
Lanové centrum Pirátská zátoka, Hotel 
Vega, Minigalerie rozhleden.

Terezie Bartoníčková



8 Luhačovické noviny

Kdo v Luhačovicích 
bydlí a má trvalý pobyt, 
je srdcař 
Každý občan s trvalým pobytem je pro 
naše město velmi důležitý. Rozpo-
čet města je tvořen hlavně položkou 
z rozpočtového určení daní. To je 
příspěvek, který dostává každé město 
s ohledem na počet obyvatel s trva-
lým pobytem. Stát tak podle zákona 
přerozděluje městům a obcím podle 

stanoveného klíče zpět peníze vybrané 
na daních. Tento příspěvek je zákla-
dem k možnostem investic ve městě, 
ať už se jedná o opravu cest a chod-
níků, zázemí pro děti, nebo podporu 
kultury a místních spolků. 
Tím, že jsou Luhačovice bezpečné a čis-
té město, jsou zároveň i cílem různých 
investorů v oblasti nemovitostí. Počet 
obyvatel tedy meziročně stoupá, ale po-
čet obyvatel s trvalým pobytem naopak 
klesá. Pokud člověk v Luhačovicích 

třeba po léta bydlí, ale úředně se sem 
nepřestěhoval, ochuzuje město, sebe 
i všechny své blízké, kteří v lázeňském 
městě žijí. Tím, že se v Luhačovicích 
nenechal zapsat k trvalému pobytu 
(TP), každoročně připravuje město o ti-
síce korun. O tyto prostředky jsou pak 
sníženy investice města Luhačovic do 
věcí, které slouží právě nejvíce míst-
ním obyvatelům, zejména do obnovy 
infrastruktury. Hlavním cílem města 
teď bude podpořit stálé občany s TP 

ROZHOVOR

Změny v parkování 
na sídlištích
Objíždění bloků a marné hledání místa 
pro parkování večer po návratu ze za-
městnání, to je situace, kterou často za-
žívají obyvatelé sídlišť v Luhačovicích. 
U domů projektovaných před několika 
desítkami let, kdy automobil vlastnilo 
jen několik málo obyvatel, určitě nikdo 
nepředpokládal, že tento dopravní 
prostředek bude mít téměř každý, ba 
dokonce že budou některé rodiny vlast-
nit vozů několik. Místa u domů jsou 
omezena a každý potřebuje parkovat 
co nejblíž. Dá se vůbec tento problém 
nějak řešit?  Zeptali jsme se za vás sta-
rosty města Mariana Ležáka.

Pane starosto, město dlouhodobě 
řeší možnosti parkování, modré 
zóny v některých ulicích, 
zefektivnění parkování v centru. 
Připravujete nějaké řešení 
nedostatku parkovacích míst i na 
sídlištích?
Obyvatelé panelových domů se na nás 
dlouhodobě obracejí. Všichni známe 
situaci, víme, že v současné době už 
nemáme v těchto lokalitách dostatek 
parkovacích míst pro všechny. Projekty 
sídlišť s tak velkým rozvojem automobi-
lové dopravy nepočítaly, na další parko-
viště chybí odpovídající plochy. Občané 
ze sídliště se opakovaně dotazují, zda 
můžeme zavést i na sídlištích modré 
zóny, kde si zakoupí své jisté parkovací 
místo. Bohužel, s ohledem na omezené 
plochy nelze na sídlištích tento systém 
zavést a tím zajistit konkrétní placené 
parkovací místo. S podobným problé-
mem se potýkají všechna města, někte-
rá hledají řešení, jiná vyčkávají. My jsme 
se inspirovali tzv. švýcarským modelem 
a chceme na vybraných sídlištích zavést 
aktuálně nový systém parkování přínos-
ný primárně pro stálé obyvatele. 

Můžete nám jej přiblížit?
Cílem nové úpravy je zefektivnit vyu-
žití parkovacích míst a upřednostnit 
občany s trvalým pobytem. Při tomto 
systému bude v čase od 7.00 do 18.00 
moci zaparkovat ve vybraných zónách 
jakékoliv auto bez omezení. Mimo tuto 
dobu, tedy v čase 18.00–7.00 hod. zde 
budou moci parkovat pouze majitelé 
vjezdového oprávnění vydaného měs-
tem. V současné době připravujeme 
podmínky pro jeho vydání. Víme, že 
bude pouze pro obyvatele, kteří mají 
na sídlišti trvalý pobyt a vlastní řidič-
ský průkaz. Počítáme se dvěma auty 
na domácnost a oprávnění by nemělo 
být omezeno na SPZ auta, aby občané 
mohli například zaparkovat svoje auto 
dál od domu a svou kartu zapůjčit 
např. návštěvě. Karta bude vlastně 
oprávněním k vjezdu, budou vydávány 
nyní zdarma a bez ní nebude možné 
jakékoliv vozidlo ve stanovené večerní 
době na vytýčené ploše zanechat. 

Jestli tomu správně rozumím, tak 
se nejedná o garanci parkování?
Musíme pracovat se skutečností, že 
míst je opravdu nedostatek, a ani tento 
systém nedává 100% jistotu, že vždy 
zaparkujete. Chceme jím docílit efek-
tivnějšího a spravedlivějšího rozdělení. 
Omezení těch, kteří tam nechávají stát 
svá vozidla delší dobu a mnohdy tam 
ani nebydlí. Upřednostní a pomůže 
lidem, kteří tam žijí a večer nemají kde 
odstavit své vozidlo. Můžeme ale už 
nyní potvrdit, že při časovém omezení 
volného parkování bude večer míst víc.

Nepovažujete omezení povolení 
k vjezdu pro občany s trvalým 
pobytem za nespravedlivé vůči 
ostatním, kteří v dané lokalitě 
také bydlí?
Město Luhačovice se dlouhodobě sna-
ží motivovat lidi, kteří zde bydlí, aby 

se v Luhačovicích přihlásili i k trva-
lému pobytu. Dnes už to není vůbec 
složité a přijde nám spravedlivé, že 
naši občané jsou zvýhodněni. V sys-
tému financování obcí podle počtu 
obyvatel to ani jinak nejde. Chceme, 
aby se naše město mohlo dál rozvíjet 
a třeba například sídliště revitalizo-
vat, budovat parkoviště, a k tomu po-
třebujeme každého občana s trvalým 
pobytem. Zvýhodňování rezidentů je 
běžné i v jiných městech a v Luha-
čovicích chceme obyvatele s trvalým 
pobytem naopak ještě více podpořit. 

Máte už připraveno, kterých 
lokalit se bude nová úprava týkat 
a v jakém časovém horizontu?
V současné době projednáváme 
všechna potřebná povolení, připra-
vujeme podmínky karet k vjezdu. 
Bude potřeba připravit nové dopravní 
značení, zajistit součinnost městské 
policie při kontrolách, aby byl systém 
funkční. Rádi bychom v průběhu mě-
síce října vše připravili, musíme najít 
ještě v napjatém rozpočtu finanční 
zdroje a koncem roku bychom mohli 
začít vydávat první povolení. Před-
pokládáme, že začneme na sídlišti 
ulice Masarykova a postupně bude-
me pokračovat i v dalších lokalitách. 
U Zahradní čtvrti je to o zpřístupnění 
nově připravovaného odstavného par-
koviště za MATem a sídliště v Druž-
stevní ulici v okamžiku vybudování 
trvalé lávky pro pěší. Tedy alternati-
vou pro nevlastníky zmíněné vjez-
dové karty nebo parkování dalších 
aut pro rezidenty bude tato odstavná 
plocha v rozumné docházkové vzdále-
nosti. Určitě vnímáme parkování jako 
jedno ze zásadních témat a chceme 
ještě vše vykomunikovat s občany na 
chystané veřejné debatě v termínu 
12. 10., kde rádi upřesníme případné 
další dotazy.   
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Změna trvalého pobytu 
na základě nájemní 
smlouvy
Jednou z variant, jak získat trvalý 
pobyt v obci, je přihlášení k trvalému 
pobytu na základě platné nájemní 
smlouvy. V případě, že občan bydlí 

v pronajatém bytě a má s vlastníkem 
nemovitosti sepsanou nájemní smlou-
vu, může přijít na ohlašovnu úřadu, 
kde vyplní přihlašovací lístek  k trvalé-
mu pobytu.
Nájemní smlouva jej opravňuje k při-
hlášení k trvalému pobytu  dle § 10 
odst. 6 písm. c) zákona č. 133/2000 

Sb., o evidenci obyvatel, s tím, že není 
potřeba písemný souhlas majitele 
nemovitosti. Ohlašovna obecního 
úřadu informuje vlastníka nemovitosti 
o změně v počtu přihlášených osob do 
15 dnů od zaevidování změny.

Jana Homolková

ROZHOVOR

Balonem nad Luhačovicemi

Možná někteří z Vás zaznamena-
li první balony nad Luhačovicemi. 
V případě, že toužíte vidět naše 
město z výšky, nebo třeba věnovat 
někomu nevšední zážitek, můžete se 
začíst do následujícího rozhovoru 
s paní Věrou Nechalovou ze společ-
nosti BALONY.EU, s. r. o., Břestek.

Od kdy bude možné objednávat 
lety nad Luhačovicemi, můžete 
našim čtenářům popsat jejich 
průběh?
Lety balonem nad Luhačovicemi bu-
deme zcela jistě aktivně plánovat pro 
příští balonářskou sezonu 2022, přesněji 
v období duben až říjen, kdy máme 
standardní sezonu pro realizaci vyhlíd-
kových letů balonem. Letošní sezona se 
nám pomalu chýlí ke konci, nicméně 
ještě i letos v průběhu podzimu zde 
máme nějaké lety naplánovány. Pro lety 
balonem nad Luhačovicemi jsme zvolili 
možnost letů v menších pasažérských 
balonech pro 5 až 12 pasažérů, či pri-
vátních letů, kdy tyto balony dokážeme 
připravit a poté vzlétnout i z menší 
startovní plochy, kterou je možné využít 
po dohodě i přímo v centru města. 
Starty balonů tak budou moci zhléd-
nout i ostatní návštěvníci a samozřejmě 
také obyvatelé Luhačovic. Jde tedy o to, 
poskytnout podívanou i všem těm, 
kteří prozatím nejsou vzduchoplavci 
a přijdou se při procházce podívat na 
přípravu a následný start horkovzduš-
ného balonu. 

Můžete nám přestavit vaši 
společnost?
Společnost BALONY.EU, v čele s jednate-
lem společnosti a zároveň pilotem Libo-
rem Staňou, sídlící v Břestku u Buchlo-
vic, je největší společností svého druhu 

působící v České republice i na Slo-
vensku a provozuje flotilu 20 balonů, 
které brázdí nebe po celé ČR a také na 
Slovensku. Naše balony, které jsou dílem 
českého výrobce Balony Kubíček, se 
vyznačují vysokým standardem bezpeč-
nosti a komfortu. Naše provozní opráv-
nění splňuje přísné podmínky Agentury 
Evropské unie pro bezpečnost v letectví 
(EASA). Profesionální posádky našich 
balonů, zkušení piloti, pravidelná škole-
ní pilotů, moderní technika, periodické 
prohlídky balonů a pojistné certifikáty, 
to vše je pro nás samozřejmostí. 
V oboru se pohybujeme už více než 
čtvrt století.

Jsou lety balonem bezpečné, co 
když ve vybraný den není vhodné 
počasí?
Balonové létání patří bezesporu mezi 
nejbezpečnější vzdušnou aktivitu či 
zážitek. Vzhledem k tomu, že pilo-
ti vyhodnocují počasí velmi pečlivě 
a zodpovědně, konzultují vývoj a stav 
počasí přímo s meteorology, je balonové 
létání skutečně velmi bezpečné. Balony 
mohou startovat v případě klidného, 
ustáleného počasí, bez termických jevů. 
Tomuto odpovídá počasí brzy ráno po 
východu slunce nebo podvečer před 
západem slunce. Proto tedy můžete 
vidět balony na obloze právě v těchto 
dvou časových obdobích. I přesto je 
třeba, aby počasí bylo letové – slabší 
vítr do 4 m/s bez nárazů, bez bouřek, 
s dobrými dohlednostmi a příznivou 
letovou předpovědí na celou dobu letu 
včetně přistání. Proto, když počasí není 
vhodné pro bezpečné provedení letu, let 
zrušíme a přesuneme na jiný termín. 
Jedno balonářské přísloví totiž říká: „Je 
lepší být dole a přát si být nahoře, než 
být nahoře a přát si být dole.“ A toto je 
i krédem našich pilotů – dodržování 
všech bezpečnostních opatření.

Proč jste se rozhodli nabízet lety 
právě v Luhačovicích?
Luhačovice patří bezesporu mezi 
jedno z nejkrásnějších míst na Moravě. 
Výjimečné město s úžasnou architek-
turou, krásnou přírodou, minerálními 
prameny. Díky atraktivní atmosféře 
této destinace, ale hlavně díky panu 
starostovi, panu Ležákovi, jehož snahou 
je vnést do života stávajících obyvatel, 
ale i těch, kteří zde tráví své dovolené, 
nový vítr, se nám podařilo letos v létě 
zrealizovat první let balonu BALONY.
EU přímo nad Luhačovicemi. Jedním 
z pasažérů byl přímo pan starosta, a to 
proto, aby sám vyzkoušel, o jaký zážitek 
se jedná. Díky vlastní zkušenosti a s tím 
spojené aktivní podpoře pana starosty 
tak můžeme nyní společně nabídnout 
tento vzdušný zážitek, spojení dobro-
družství, romantiky, realizovaný přímo 
nad kouzelnými Luhačovicemi.

Je možné si dohodnout i nějakou 
trasu letu například nad svým 
domem, nebo je trasa předem daná?
Trasu letu není možné předem na-
plánovat, i v tom možná tkví kouzlo 
balonového létání. Letíme doslova, kam 
nás vítr zavane. Dokážeme naplánovat 
pouze místo startu, jinak je možností 
částečně korigovat let díky využití roz-
dílných směrů větru v různých výškách. 
Při letu balonem vystoupáme do výšky 
třeba 1500 m pro větší rozhled, násled-
ně sklesáme a kopírujeme terén, určitě 
v průběhu letu, který trvá cca 50–70 
minut, vyzkoušíme různé hladiny, ale 
věřte, že kouzlo balonového létání tkví 
v přízemních letech, kdy jste v kontaktu 
s přírodou, s okolím. Na letu balonem je 
krásné to, že nikdy nevíte, kam vás vítr 
donese, při letu jste součástí přírodní 
masy kolem nás, součástí proudění 
větru, splynete s přírodními jevy, směr 
a rychlost nemůžete nijak ovlivňovat. 

a postupně připravovat různé výhody 
a benefity. Občan s trvalý pobytem 
pomáhá městu státním příspěvkem 

cca 15 tisíc korun, a proto si každého 
občana s TP velmi vážíme. Právě tím, 
že je rezidentem Luhačovic, pomáhá 

městu s rozvojem a obnovou a právě 
tím je náš srdcař.  

Marian Ležák
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KULTURA

S okolím tak tvoříte stejnou vzdušnou 
hmotu.

Kde si mohou zájemci let objednat, 
budete mít stanoveny například 
některé dny, kdy budete létat?
Jak jsem již uvedla začátkem, prozatím 
se zaměříme na privátní lety či lety 
menšími pasažérskými balony. Ceny 
pro menší balony se pohybují kolem 
4 500 Kč za osobu, kompletní nabíd-
ku typů letů včetně cen naleznete na 

našem webu www.balony.eu. Případné 
dotazy velmi rádi zodpovíme prostřed-
nictvím e-mailu či telefonicky. Upřed-
nostníte-li osobní setkání, rádi vás 
přivítáme u nás v klientském centru 
penzionu BalonCentrum Břestek, kde 
jsme vám k dispozici také pro zakoupe-
ní letenek formou dárkového poukazu 
či pro veškeré možnosti a informace 
k balonovému létání. Skvělý zážitek při 
vzduchoplavbě teď s námi můžete zažít 
nad malebnými Luhačovicemi a jejich 

blízkém okolí, dále ve všech krajích 
České a Slovenské republiky, ale také při 
expedičních letech v Alpách, Tatrách, 
Beskydech, Jesenících či Krkonoších.
Paprsky slunce nenápadně prokousávají 
mlhavé ráno. Do proutěného koše pasažé-
ři a budoucí vzduchoplavci nastupují 
s určitou nedočkavostí. Koš pomalu stoupá 
k nebi a z mávajících lidí na louce se 
stávají špendlíkové hlavičky. Všichni na 
palubě, které spojuje krása a romantika, 
věří kapitánům vzdušné plavby…

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

Kino

Sobota 2. 10. • 19.30
Shoky & Morthy. Poslední
velká akce
MFF KV 2021 
Komedie ČR, 2021 

Neděle 3. 10. • 16.00  
Stingl – Malý velký Okima 
Dokument ČR, 2021

Pondělí 4. 10. • 19.30 
Zátopek
Životopisný ČR, 2021 

Úterý 5. 10. • 19.30 
Zrcadla ve tmě
MFF KV 2021 / KLUBOVÝ FILM
Drama ČR, 2021

Středa 6. 10. • 16.0 
Gump – pes, který naučil lidi žít
Rodinný ČR, 2020

Čtvrtek 7. 10. • 19.30 
Karel
Dokumentární ČR, 2020  

Neděle 10. 10. • 16.00 
Gogo 
Dokument Francie, 2020,
titulky

Pondělí 11. 10. • 19.30 
Karel  
Dokumentární ČR, 2020  

Středa 13. 10. • 19.30 
Deníček moderního fotra
Komedie ČR, 2021 

Pátek 15. 10. • 19. 30 
Zbožňovaný
Komedie ČR, 2021

Sobota 16. 10. • 19.30
Láska na špičkách
Komedie ČR, 2021

Neděle 17. 10. • 16.00 
Spící město
Dobrodružný ČR, 2021

Pondělí 18. 10. • 19.30 
Festival pana Rifkina
Komedie USA, 2020,
titulky

Úterý 19. 10. • 19.30 
Fellini a duchové
KLUBOVÝ FILM
Dokument Itálie, 2020, titulky

Středa 20. 10. • 19.30 
Zátopek
Životopisný ČR, 2021

Pondělí 25. 10. • 19.30 
Prvok, Šampón, Tečka a Karel  
Komedie ČR, 2021

Úterý 26. 10. • 19.30 
Šarlatán
Životopisný  ČR, 2020

Středa 27. 10. • 19.30 
Respect 
Životopisný USA, 2021, titulky

Čtvrtek 28. 10. • 19.30 
Hotel Modrá hvězda 
Komedie ČR, 1941 

Pátek 29. 10. • 19.30 
Kurz manželské touhy
Komedie ČR, 2021

Sobota 30. 10. • 19.30 
Zátopek
Životopisný ČR, 2021

Neděle 31. 10. • 16.00 
Moje slunce Mad
Animovaný ČR, 2021 

Kultura

Pátek 1. 10. • 16.00 • MěDK Eletra, kinosál
Hýbání se Zdeňkem a Týnou
z ČT Déčko

Úterý 12. 10. • 19.30 • MěDK Elektra, 
sál Rondo
Radůza

Čtvrtek 14. 10. • 19.30 • MěDK Elektra, 
sál Rondo
Kaktusový květ

Akce SVČ

Sobota 2. 10. u pramene Aloiska od 
15.00 do 17.00 
Pohádkový les
Poplatek 50 Kč/účastník

Sobota 9. 10. letiště Luhačovice od 
13.00 
Drakiáda

Čtvrtek 21. 10. SVČ od 18.00 
Free jumping
Balanční cviky pro dospělé na měkké 
trampolíně, poplatek 60 Kč

Středa 27. 10. SVČ od 14.30 
Dýňování 
Dlabání halloweenských dýní. Dýně 
s sebou.

Středa 27. 10. sraz SVČ od 18.30 
Lampionový průvod
Procházky s lampiony a strašidelnými 
maskami. Lampion s sebou.

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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AKCE

Akce v Klubíku SVČ od 10.00
Členové Klubíku zdarma, 
ostatní 30 Kč

Úterý 12. 10.
Zpívánkové hýbánky

Úterý 26. 10.
Výroba lampionů
Probíhá přihlašování do kroužků – 
www.svcluhacovice.cz 

Program SAS 

Pátek 1. 10. • odjezd 8.31
Výlet vlakem do Uherského Ostrohu 

Čtvrtek 7. 10. • odjezd AN 9.25
Výlet do Vlachovic, bednářství, 
sušárny, oběd

Čtvrtek 14. 10. • odjezd AN 10.05 
Vycházka Bojkovice, Přečkovice, 
dobrá obuv, hůlky, 7 km

Čtvrtek 21. 10. • odjezd vlak 9.28
Výlet Velehrad, rozhledna Salaš, 
3 km

Čtvrtek 28. 10. • odjezd AN 12.40
Vycházka na Podhradí, statek Kou-
delka, 3 km

Akce v knihovně

Středa 6. 10. 18.00 knihovna
Gott – československý příběh 
/ setkání s Pavlem Klusákem 

rezervace: tel.: 577 132 235, 
e-mail: info@knihovna-luhacovice.cz

Akce farnosti

Pátek 8. 10. 19.30 kostel svaté Rodiny
Jiří Rain/ akustický koncert

Knihovna v říjnu

V prvním týdnu měsíce října, přes-
něji ve středu 6. 10. v 10.00 hod., 
zahájíme zimní semestr Virtuální 
univerzity třetího věku, jehož hlav-
ním tématem bude Život a dílo Mi-
chelangela Buonarrotiho. Při této 
zahajovací hodině bude slavnostně 
předáno osvědčení o absolvování 
semestru všem studentům, kteří se 
zúčastnili letního semestru. Doba 
nám bohužel nepřála a nemohli 
jsme se scházet při výuce v prosto-
rách knihovny a ani teď nemůže-
me s jistotou tvrdit, že se scházet 
budeme, ale přesto zveme všechny 

zájemce o studium do našich řad. 
Jak již název napovídá, univerzi-
ta je určena osobám se statutem 
důchodce nebo invalidním důchod-
cům bez omezení věku. Jedná se 
o 6 vyučovacích dvouhodinovek, 
které se konají jednou za čtrnáct 
dní v knihovně, případě jsou 
online dostupné na portálu Virtu-
ální univerzity. Školné je 300 Kč. 
Přihlašovat se můžete telefonicky 
na čísle 577 132 235, mailem na 
info@knihovna-luhacovice.cz nebo 
osobně při návštěvě knihovny do 
24. 10. V týdnu od 4. 10. do 8. 10. 
bude probíhat celostátní akce na 
podporu četby Týden knihoven. Bě-
hem těchto dnů budete moci využít 
amnestii na upomínky (vrátit kni-
hy bez poplatku), dětem do 15 let 
nabízíme roční registraci zdarma, 
proběhne i bazárek starých knih. 
Bližší informace najdete na našich 
webových stránkách nebo na FB.

M. Mikulcová

Kotlíkové dotace 2022

Sběr žádostí od 11. 9. 
Více informací na: 
www.kr-zlinsky.cz/kotliky

Město vydalo novou 
brožuru o jedinečné 
architektuře Luhačovic
O Luhačovicích se ne nadarmo říká, 
že jsou učebnicí architektury. Roz-
manitost architektonických stylů jim 
dává punc jedinečnosti a výjimečnosti. 
Naleznete zde nejen díla slovenského 
architekta Dušana Jurkoviče ve stylu 
lidové secese z období 1902–1903, domy 
„alpského stylu“ z poslední čtvrtiny 
19. století, akademickou secesi a klasici-
zující modernismus, ale také nadčasové 
funkcionalistické stavby meziválečného 
Československa. Proto vznikl nápad 
více přiblížit a představit jedinečnou 
architekturu Luhačovic prostřednic-
tvím slavných architektů, kteří zde 
působili a formovali tak dnešní podobu 
a rozmanitou krásu největších morav-
ských lázní. Za pomoci již existujících 
publikací, jejichž tvůrkyněmi jsou paní 
Blanka Petráková a paní Ladislava 

Horňáková, se podařilo shromáždit 
informace o architektech a jejich dílech 
do praktické skládací brožury. Jedná 
se celkem o 60 objektů vyznačených 
v mapce, která je součástí brožury. „Na-
bízíme tak možnost nevšední procház-
ky po Luhačovicích pro místní obyva-
tele, lázeňské hosty, turisty a milovníky 
architektury. A vybere si opravdu každý. 
V mapce najdete tři vypracované trasy, 
které jsou rozděleny podle náročnosti. 
Navíc všechny zájmové budovy na trase 
budou označeny QR kódy, které vás za-
vedou do webového prostředí, v němž 
se dozvíte další podrobnosti o architek-
tech, stavebnících, historii budov, ale 
také zajímavé příběhy obyvatelů těchto 
architektonických skvostů,“ sdělila pro-
jektová manažerka cestovního ruchu 
Jarmila Ďurďová, která s myšlenkou 
brožury přišla a téma jedinečné luhačo-
vické architektury rozvíjí.

Marek Nesázal
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ŠKOLSTVÍ

SOŠ zahájení

Letos stejně jako v minulých letech 
střední odborná škola zahájila nový 
školní rok 2021/2022 v Městském domě 
kultury Elektra Luhačovice. 
Ředitelka školy Jana Šuráňová zavzpo-
mínala na rok minulý, který byl téměř 
po celou dobu negativně ovlivněn situa-
cí s Covid-19. Aby toho nebylo málo, tak 
také 24. června ničivou bouří, která zde-
vastovala domov mládeže, jehož opravy 
pokračují ještě i v dnešních dnech. 
Nebyl to pouze rok, kdy bylo všechno 
špatně, ale dle jejích slov „doba, která 
nám všem dala mnohé, naučili jsme se 
víc si vážit obyčejných věcí, pomáhali 
jsme jeden druhému, naučili jsme se 
rozlišit, co je důležité, a naopak, co je 
malicherné a zbytečné“. 
Škola v uplynulém školním roce dosáhla 
celé řady úspěchů  v soutěžích národní-
ho i mezinárodního významu, napří-
klad v soutěži Finanční gramotnost, 
v konverzační soutěži v anglickém jazy-
ce, v Československé výtvarné přehlídce 
„Boj s pandemií“, v mezinárodní soutěži 
v rámci Evropského týdne odborných 
dovedností za účasti 10 škol ze čtyř 
zemí EU (ČR, Litva, Lotyšsko, Estonsko). 

Desková hra Zachraň planetu, která 
reprezentovala školu na celorepublikové 
úrovni v soutěžích Soutěž a Podnikej, 
Social Innovation Relay a v soutěži 
Bystré hlavy organizované Goethe-Insti-
tutem, byla letos nominována na Cenu 
Gratias tibi, kterou uděluje společnost 
Člověk v tísni. 
I přes náročný školní rok, který převáž-
ně probíhal online na teamsech, ze 76 
žáků v posledním ročníku 47 prospělo 
s vyznamenáním u maturitních a závě-
rečných zkoušek.  
„Snad už se život v zemi začíná sta-
bilizovat, 7 pedagogů školy strávilo 
o prázdninách 1–2 týdny na jazykových 
kurzech na Maltě se zaměřením na 
odbornou angličtinu a CLIL. Probíhala 
příprava výjezdů 10 žáků oboru design 
a zpracování dřeva do Litvy, které se 
uskuteční po dobu 4 týdnů ve 2 ter-
mínech na podzim 2021, další skupina 
7 žáků různých oborů odjíždí rovněž 
tento týden na projekt Erasmus+ 
Mládež na Slovensko, kde proběhnou 
10denní workshopy studentů čtyř zemí 
(Česká republika, Portugalsko, Sloven-
sko a Maďarsko) na téma Let‘s Move It. 
V novém školním roce začneme čerpat 
další prostředky z již schválených 

projektů Erasmus+ pro žáky i vyuču-
jící s výjezdy do 8 evropských zemí – 
Slovinska, Litvy, Německa, Portugalska, 
Finska, Irska, na Island a Maltu. 
Plánů máme hodně, ale všechny síly 
jsme museli o prázdninách upřít na 
opravu domova mládeže a do poslední 
chvíle jsme věřili, že bude k 1. září plně 
funkční.“
Bohužel ne všechny nutné opravy do-
mova mládeže se daří zvládat v termí-
nu. Tak se stalo, že dodávka krytiny se 
opozdila  a nelze na začátku školního 
roku ubytovat všech 66 žáků, ale pouze 
33 žáků prvních ročníků a 10 žáků 
z vyšších ročníků.
Vedení školy se dokázalo postarat 
o těch zbývajících více než 20 žáků ať 
už formou přesunů praxí, či zabezpe-
čením stáží v zahraničí a další vyma-
lované pokoje budou připraveny již 
v příštím týdnu.
Všem žákům popřála klidný a úspěšný 
školní rok nejen ředitelka školy, ale také 
zástupce ředitelky Lubor Černobila, člen 
Školské rady při Střední odborné škole 
Luhačovice Roman Lebloch a zástupce 
Městského úřadu Luhačovice a bývalý 
zaměstnanec školy František Hubáček.

Jana Šuráňová

První školní den panovala 
dobrá nálada
Nástup dětí do škol provázelo testová-
ní i v Luhačovicích. Na základní škole 
přesto panovala dobrá nálada.
Celkem devětatřicet prvňáčků přivíta-
li ve středu prvního září v luhačovic-
ké základní škole. Letos zde nastou-
pila do dvou prvních tříd převážně 
děvčata, vždyť jich bylo devětadvacet 

a chlapců tedy jen deset. V respiriu 
školy je společně s rodiči tradičně 
přivítal starosta Luhačovic Marian 
Ležák v doprovodu místostarosty 
Jiřího Šůstka. Starosta všem prvňáč-
kům popřál mnoho zdraví a školních 
úspěchů. Ředitel školy Pavel Kurtin 
zase projevil přání, aby se dětem ve 
škole líbilo.
Návrat dětí do škol mu udělal podle 
jeho slov velkou radost. I když letošní 

začátek školního roku provází povin-
né testování žáků a nošení roušek ve 
společných prostorách škol.
„Jsem strašně rád, že nástup dětí pro-
běhl normálně. Samozřejmě, těšilo by 
mne víc, kdyby děti nemusely nosit ve 
společných prostorách školy respirátory, 
ale jsem schopen přijmout na začátku 
školního roku i screeningové testová-
ní. Myslím, že to nebude žádná velká 
komplikace,“ uvedl Pavel Kurtin. „Mám 

Zahájení výuky na ZUŠ

1. září zahájila vyučování Základní 
umělecká škola Luhačovice. Do tří 
uměleckých oborů – hudebního, 
tanečního a výtvarného – nastoupilo 
390 dětí z Luhačovic a okolních obcí. 
Hned první den se v centrále školy 
na Masarykově 137 již muzicírovalo, 
natěšené děti se chodily hlásit do 
baletu a do výtvarky. Loňská distanč-
ní výuka nás naučila, že výuka v ZUŠ 
se nemusí točit jen kolem hraní na 
nástroj. Zakomponovali jsme do ní 

mnohé, dosud nerozvinuté prvky. 
Objevili jsme mnoho nových pro-
středků k prohlubování zájmu žáka 
o umění. Ochuzeni jsme však byli 
o interpretační, taneční i výtvarné 
dovednosti potvrzené výkony na 
koncertech či oceněními na soutě-
žích. Snad i proto jsme to letošní září 
šli zpátky do školy s větší radostí, 
elánem, natěšení na nové projekty, 
koncerty, výstavy i baletní vystoupe-
ní. Vždyť ZUŠky svítí na dálku, jsou 
nenahraditelné svým jedinečným 
přístupem k dětem, v dialogu učitele 

a žáka, v individuálním přístupu, 
který z učitele a žáka udělá přátele 
na celý život. A kde tedy sídlíme? 
Hudební obor má adresu Masaryko-
va 137 – 2. a 3. patro, taneční obor se 
vyučuje v zrcadlovém sále internátu 
SOŠ Luhačovice, Masarykova 999, 
a výtvarný obor vyučujeme na hlavní 
budově SOŠ Luhačovice, Masarykova 
101. Přijďte s dětmi do ZUŠ odhalovat 
krásu umění.
www.zusluhacovice.cz

Monika Slováková
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ZPRÁVY Z MĚSTA

však velkou radost, že jsou děti zase 
tady. Protože škola musí žít, škola musí 
dýchat a znít,“ doplnil ředitel zařízení.
I když bylo ve středu chladno, při-
vítání prvňáčků v respiriu Základní 
školy Luhačovice proběhlo v příjemné 
a milé atmosféře. Na své prvňáčky se 
těšily i učitelky Jana Koutná i Veroni-
ka Barcuchová.
Každého nového žáčka osobně přiví-
taly podáním ruky a pozdravem. Děti 

jim na uvítanou daly květiny nebo 
třeba malou sladkou pozornost.
I rodiče dětí první školní den svých 
ratolestí prožívali. Například manželé 
Mořinglovi. „Jsme dojati,“ přiznali 
se krátce po ceremoniálu. Svůj první 
školní den si oba rodiče prý moc ne-
pamatují. „Ale mám doma z toho dne 
ještě fotku a ta mi tento den připomí-
ná,“ usmála se mladá maminka.
V luhačovické mateřské školce zase ve 

středu přivítali devětačtyřicet nových 
dětí. Školka se může pochlubit šesti 
třídami. Novinkou v tomto zařízení 
je nová třída pro dvou až tříleté děti. 
„Ze strany rodičů je o ni velký zájem, 
tato třída je již kapacitně naplně-
na,“ přiblížila ředitelka školky Jana 
Malaníková s tím, že v této třídě mají 
celkem dvaadvacet dětí. O ty se podle 
Jany Malaníkové kromě dvou učitelek 
stará ještě chůva.

Jawisté v Luhačovicích
Krásné, slunečné počasí umocnilo 
lesk nablýskaných péráků, kývaček, 
panelek, pionýrů a dalších českoslo-
venských motorek, které jejich hrdí 
majitelé představili za velkého zájmu 
veřejnosti v neděli 28. srpna před Jur-
kovičovým domem v Luhačovicích na 
setkání veteránů značky JAWA. Tradi-
ce byla obnovena v roce 2003 a na-
vázala na vyhlášené setkání moto-
cyklů této značky v roce 1933. Místní 
Jawaklub organizuje tuto zajímavou 
akci ve zdejších lázních každý druhý 
rok. Letos se konal jubilejní desátý 
ročník. „Přijelo okolo 250 motocyklů 

československých značek. Nejstarší 
naleštěný krasavec byl z roku 1929 
a diváci jej mohli porovnat se čtyřmi 
nejnovějšími modely JAWA, které 
se vyrábí dnes,“ řekl za pořadatele 
Miroslav Nakládal. Po divácky atrak-
tivním vyhlášení nejstaršího (79 let), 
nejmladšího (15 let), nevzdálenějšího 
(Prievidza) z účastníků a dalších cen 
vyjela část motorek na asi 15km vyjíž-
ďku. Vyhlášenou firmu JAWA, zabý-
vající se výrobou motocyklů, založil 
v roce 1929 František Janeček, který 
zakoupil licenci na výrobu motocyklů 
Wanderer. Spojením prvních dvou 

písmen jeho příjmení a značky vznikl 
slavný název. V dnešní době je ná-
stupnickou společností JAWA Moto, 
spol. s r. o., Týnec nad Sázavou.  

Na kole i do skateparku 
jen s přilbou
S cílem přispět k zachovaní současné-
ho, relativně dobrého stavu bezpeč-
nosti v Luhačovicích při jízdě na 
dopravním prostředku nebo pohybu 
na sportovištích, strážníci městské 
policie preventivně připomínají důle-
žitost přilby při ochraně zdraví.
Přilby jsou určeny pro všechny jezdce 
a některé sportovce, jak při jízdě na 
kole, koloběžce, odrážedle, bruslích, 
motocyklu nebo při sportování na 
místním skateparku. Nehoda se může 
stát komukoli, kdykoli, kdekoli a v ja-
kékoli rychlosti. Přilba nemůže niko-
ho ochránit například od pádu z kola, 
ale může výrazně omezit možnost 
vážného poranění mozku. Tlumí sílu 
při nárazu na překážku. Přilba vydrží 
pouze jeden úraz, po pádu může 
dojít k jejímu poškození a při dalším 
pádu už nemusí správně plnit svoji 
ochrannou funkci. Proto by měla být 
vyměněna a ne použita znovu, i když 
se může zdát, že je v dobrém stavu. 

Nezapomínejte i na ostatní ochranné 
prostředky, které zajištují bezpečnost. 
I ty chrání zdraví! Některé pojišťovny 
poskytují zákonným zástupcům dětí 
příspěvek na nákup přilby a sportov-
ních ochranných pomůcek pro děti.

Několik rad rodičům:
•	 dětem je třeba vysvětlit, že použí-

váním přilby ochrání vlastní zdraví 
a předejdou tak případnému boles-
tivému úrazu

•	 přilbu vybírejte společně s dítětem, 
aby si ji mohlo vyzkoušet a vybrat 
si takovou, která se mu bude líbit 
a nebude ji odmítat nosit

•	 začněte s nošením přilby od nejú-
tlejšího věku, zvyk pak přirozeně 
roste s dítětem

•	 každý by si měl z důvodu vlastní 
bezpečnosti pořídit přilbu ve veli-
kosti, která mu vyhovuje, neměla by 
ho omezovat ve výhledu, omezovat 
jeho sluch a měl by se v ní cítit 
pohodlně

•	 na hlavě by měla být pevně připev-
něna

•	 pro čištění použijte jemné mýdlo 
a teplou vodu, nepoužívejte příprav-
ky, které mohou přilbu poškodit

•	 tím, že se přilby stanou normálním 
zvykem, vyloučí se pocit odlišnosti

•	 pokud děti uvidí, že jejich rodiče 
používají také přilbu, osvojí si tento 
zvyk a přilba se pro ně stane přiro-
zenou součástí jízdy na dopravním 
prostředku i v dospělém věku

Michal Zámečník
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Promítání letního kina 
s velkým úspěchem 
i v obcích
Kouzelnou atmosféru promítání 
letního kina pod hvězdnou oblohou 
si v letních měsících užilo 700 divá-
ků. Z původně jedenácti plánovaných 
představení musela být tři zrušena 
z důvodu nepříznivého počasí a jedno 
promítání se z technických důvodů 

přesunulo do kina Elektra. O tom, že 
letní kino, které je oblíbené u diváků 
napříč generacemi, není jenom kul-
turní zážitek, ale i příjemné setkání 
s dobrým občerstvením, se mohli letos 
nově přesvědčit i občané místních 
částí. „Mám radost z toho, že filmové 
projekce měly dobrou návštěvnost. 
Lidé si našli cestu nejenom na plo-
várnu do Luhačovic a jsem spokojen 
i se zájmem obyvatel Kladné Žilín, 

Polichna i Řetechova. Těší mne, že 
se lidé rádi potkávají a vybudované 
areály v obcích jsou k tomuto účelu 
využívány. Dokonce jsem se i dobře 
pobavil nad náhodně vzniklou soutěží, 
která z obcí bude mít větší návštěv-
nost a lepší občerstvení,“ řekl starosta 
města Marian Ležák. Pro úplnost 
dodejme, že párky a uzené cigáry byly 
všude stejně dobré, pivo vychlazené 
a lidé spokojení.

Literární pobyty 
v Luhačovicích v roce 2021
Nadační fond Pramen Luhačovice 
i letos vyhlásil otevřenou výzvu, aby 
vybral účastníky a účastnice Literárních 
pobytů na zámku v Luhačovicích. Z 37 
přihlášek byli nakonec odbornou poro-
tou vybráni Aneta Kohoutová a Šimon 
Macek, Radek Malý, Magda Stanová, 
Pavel Klusák a Martin Šinkovský, kteří 
se od srpna do října v Luhačovicích 
věnovali své literární tvorbě. 
Studenti Filozofické fakulty Univerzity 
Pardubice Aneta Kohoutová (Centre 
for Ethics) a Šimon Macek (sociální 
antropologie) v srpnu pracovali na pro-
jektu „Po stopách lokálů“. Výzkumným 
záměrem jejich čtrnáctidenního pobytu 

bylo vytvoření alternativní mapy města, 
která bude na tuto lázeňskou destinaci 
nahlížet skrze tělesné prožitky a vzpo-
mínky místních jako alternativu k ofi-
ciálním turistickým mapám. Výsledkem 
bude tištěná publikace, která vyjde 
v průběhu příštího roku pod hlavičkou 
nadačního fondu. Další „rezident“, bás-
ník, autor knížek pro děti, překladatel 
a vysokoškolský učitel Radek Malý, se 
v průběhu září věnoval kulturně-te-
rénnímu průzkumu Luhačovic a okolí 
s úmyslem vytěžit ze zdejší atmosféry 
inspiraci pro verše z těchto míst. Osob-
ně se s autorem setkali studenti zdejší 
střední odborné školy v rámci přednáš-
ky/besedy stejně jako i s třetí účastnicí 
literárních pobytů: fotografkou a antro-
položkou Magdou Stanovou. 

Hudební publicista, redaktor, moderátor 
a scenárista Pavel Klusák do Luhačovic 
zavítá začátkem října. Na setkání s ním 
nad jeho připravovanou knihou Gott. 
Československý příběh (Host, 2021) tímto 
srdečně zveme. Proběhne ve středu 6. říj-
na od 18.00 v městské knihovně a vstup 
bude zdarma. Pavel Klusák nám zde skr-
ze řadu nových a málo známých faktů 
zprostředkuje nezávislý portrét „Sinatry 
Východu“, „našeho Káji“, který si svůj 
příběh vždy dobře střežil. Sérii literár-
ních rezidencí završí účast olomouckého 
autora komiksů pro mládež Martina 
Šinkovského, který bude pracovat na 
svém novém scénáři věnovaném rozdě-
lení Československa. Těšte se s námi na 
literární setkávání v Luhačovicích!

Magdalena Petráková

První světová válka a Luhačovice
Nadační fond Pramen Luhačovice 
připravil ve spolupráci s Muzeem 
luhačovického Zálesí a městem Luhačo-
vice v tomto roce exteriérovou výstavu 
před radnicí věnovanou historii první 
světové války, jak ji prožívali obyvatelé 
Luhačovic a jaké důsledky přinesla. 
Jednotlivé kapitoly výstavy postupně 
zveřejňujeme v Luhačovických novi-
nách. Do dnešní doby nebyla historie 
první světové války vzhledem k Luhačo-
vicím odborně zpracována a upřesněna. 
V uplynulých letech se muzeum ve spo-
lupráci s J. Starým pokusilo o rekapitu-
laci těchto událostí a na základě veřejné 
výzvy oslovilo občany, aby pomohli 
upřesnit historická data o počtu odve-
dených, raněných a padlých z Luhačovic 
a blízkých obcí. Luhačovice také nemají 
pomník svým obětem první světové 
války ani obětem některých dalších 
perzekucí a dějinných zvratů 20. století. 
Snahy o dějinné rekapitulace by měly 
vyústit v důstojné uctění těchto obětí.

8. část: Konec války a vznik 
republiky
Telegram ohlašující zrod Českosloven-
ska dorazil do Luhačovic 29. 10. 1918 
v 10 hodin dopoledne a vyvolal nebývalý 
rozruch. „Někteří radostí plakali, jiní se 
na potkání objímali, zvlášť když byly 
vyvěšeny první prapory v národních 
barvách“, píše se v dokumentech luha-
čovické četnické stanice. Ve 14 hodin 
svolal starosta Emanuel Vepřek schůzi 
zástupců korporace a inteligence. Pří-
tomní zde slíbili věrnost novému státu.
Ještě večer toho dne se uskutečnil slav-
nostní průvod městem. Účastnila se ho 
většina obyvatel Luhačovic, a to i přesto, 
že se na podzim 1918 v našem kraji roz-
šířila španělská chřipka. „Školní mládež 
s učiteli, četa sokolů, hasiči, mládež 
dospělejší a dospělí kráčeli za nadšené-
ho zpěvu národních písní za praporem 
svobody a hudbou provolávajíce sláva 
a nazdar“, popisuje slavnost luhačovická 

školní kronika. Průvod vedl od soko-
lovny a směřoval na Lázeňské náměstí. 
Již zde došlo na vyřizování účtů, které 
bývají součástí mnoha převratů. Když 
Luhačovjani procházeli kolem bývalé 
lékárny, provolávali lékárníku Taubrovi 
za jeho „rakušácké chování“ hanbu. Ze 
strachu před pomstou byl později pře-
velen člen luhačovického četnictva Jan 

Popisek obrazové přílohy: Sokoli, legionáři 
a Luhačovjané vítající prezidenta 
Masaryka na luhačovickém nádraží při 
jeho návštěvě v roce 1924
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Hledáme posilu do našeho týmu!
na pozice:

SERVISNÍ TECHNIK
- provádění údržby a servisu IT zařízení
- výroba a kompletace počítaček stravenek
- technická podpora a řešení požadavků zákazníků

Hledáme pracovníka s elektrotechnickou kvali�kací. Pokud je 
pro Vás elektronika koníčkem a kromě oprav zařízení máte chuť 
podílet se rovněž na vývoji nových výrobků, jste pro nás ten 
správný člověk.

Zájemci pište na julinkova@camo.cz nebo volejte na tel. 724 051 951

CAMO, spol. s.r.o., 
Osvobození 237

76321 Slavičín

PROGRAMÁTOR/VÝVOJÁŘ C#, .NET
- programování C#, .NET aplikací, 
- práce s databázemi, většinou MS SQL
- údržba a rozvoj stávajících aplikací

Jedná se o vývoj a údržbu našeho vlastního systému MMS CAMO 
pro monitorování strojů (MES) a našich systémů a aplikací pro 
zpracování čárových kódů. Mezi uživatele našich systémů patří 
význačné strojírenské �rmy a velké obchodní řetězce.

www.camo.cz
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Anketa
Třídíte odpad? 

Třídím všechno. 
Plasty zvlášť, papír, 
sklo a směsný odpad. 
Myslím, že víc toho 
u nás nemáme.
Milena Ferdusová, 
Luhačovice

Zásadně třídím vše. 
Ráda bych ale věděla, 
kam patří hliník 
a ostatní kovy. 
Uvítala bych rozšíře-
ní.
Helena Klimáková, 
Luhačovice/Ostrava

Doma třídím vše, tady 
jsem v lázních. Na 
pokoji máme jen jeden 
odpadkový koš, tady 
vidím prostor 
k rozšíření třídění.

Je možné, že se následně odpad třídí.   
Vlastimil Ratislav, Česká Lípa

Třídím opravdu vše. 
Chci, aby příroda 
byla čistá. Tady 
v Luhačovicích je 
krásně čisto.
Hana Konvalinková, 
Rýmařov

Mám speciální nádoby 
na třídění odpadu. 
Mrzí mne, když vidím, 
jak lidé špatně třídí.
Vladimíra Švachová, 
Pozlovice

Třídíme, určitě. 
Největší podíl odpadu 
máme ve firmě 
v papíru, to by mohli 
technické vyvážet 
místo jednou za 14 dní 

týdně. Kvůli zaparkovaným autům je 
špatná dostupnost popelnic.
Eliška Chmelová, Luhačovice

Kabátek, který během války zakročoval 
proti zběhům.
Zpráva o vzniku republiky se záhy 
rozšířila i na frontu mezi vojáky. Např. 
Antonína Novotného z Pitína zastihla 
na východní frontě u Charkova 10. 11. 
1918. Znamenala pro něj návrat do vlasti.
Ve všech oblastech veřejného i soukro-
mého života došlo k prudkým hodnoto-
vým změnám. Místní obyvatelé likvi-
dovali německé nápisy a obřadně pálili 
obrazy Habsburků. Na příkaz školních 
úřadů docházelo k odstraňování zmínek 
o dosud vládnoucí dynastii ze školních 
učebnic. Konaly se přednášky o význa-
mu bitvy na Bílé hoře, připomínala se 
osobnost Komenského, Borovského či 

Masaryka. Symbol vzniku nového státu 
představovaly tzv. lípy svobody. V Lu-
hačovicích ji členové Sokola zasadili na 
jaře 1919 u Solného potoka u silnice po-
blíž dnešní radnice. Ke stejné příležitos-
ti naši předkové vysadili lípy v Ludkovi-
cích, Řetechově a na Pradliskách.
Změny se promítly také do hospo-
dářství.  Státní převrat způsobil 
zpočátku pokles cen, které však záhy 
opět začaly stoupat. V lednu 1919 
byly vydány nové poštovní známky 
s motivem Hradčan. V březnu 1919 
ministerstvo financí nařídilo okol-
kovat papírové peníze. Místní vozili 
své finance k okolkování do Agrární 
banky v Uherském Brodě.

Vznik republiky se projevil v neposlední 
řadě v samosprávě.  V červnu 1919 se ko-
naly volby do obecního zastupitelstva, 
ve kterých poprvé mohly volit všechny 
dospělé ženy. Např. v Ludkovicích se 
voleb zúčastnilo 198 mužů a 125 žen. Do 
luhačovického zastupitelstva byli zvole-
ni zástupci 6 politických stran.
Vznik samostatné republiky předsta-
voval zásadní zlom československých 
dějin. „Budoucnost je v našich rukou. 
Bude šťastná, nebo pro nás osudná, 
podle toho, jací budeme,“ zhodnotil 
nové poměry roku 1918 kronikář z Po-
lichna A. Raška.

Barbora Čandová

Inzerce
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Jsme tady pro Vás
Obědové menu od 169 Kč

výběr ze 4 chodů
Obědové menu od 169 Kč

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

FRANCOUZSKÁ RESTAURACE

www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz 

Klece pro chov křepelek 
Doprava po celé ČR 

Studio MAXX
Pedikúra – Masáže
Ludkovická 12, Luhačovice

tel.: paní Šerá: 736 474 229 


