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Milí spoluobčané,
říká se, že s přibývajícími léty začíná čas rychleji plynout. Musím tomuto 
úsloví dát za pravdu. Nedávno jsme nastoupili jako nově zvolení zastupitelé 
do vedení města a tento rok už budou opět volby. Čas, který nám byl dán, byl 
nesmírně zajímavý a hodně náročný. Doba covidová byla a je těžká po všech 
stránkách, ale i v ní lze nalézt pozitivum. Představitelé města Luhačovice 
společně s Klinikou reprodukční medicíny a gynekologie Zlín a především 
MUDr. Rumpíkem byli mezi prvními, kteří zajistili očkování proti covid-19 
pro své občany a lidi ze širokého okolí. Za to patří velké poděkování všem 
zúčastněným, tedy i ostatním lékařům, zdravotním sestrám a zdravotníkům, 
kteří zajišťují očkování, a těm, kteří se starají o nemocné. Pevně doufám, že 
tato prapodivná doba nemocí, rozkolů a bolestí bude brzy za námi. 
I přes problémy spojené s epidemií jsme na radnici pracovali i na jiných 
akcích a aktivitách, které mají napříč místním politickým spektrem jediný 
a společný cíl – zkvalitnit a zpříjemnit život Luhačovjanům a připravit 
pohodové prostředí pro návštěvníky města, kteří k životu místa patří. 
Mimo jiné se nám podařilo po 2 letech dokončit opravu ul. Hrazanské, 
kde se realizovala i rekonstrukce plynu a vodovodu s následnou opravou 
povrchu vozovky a úpravou chodníků této ulice.
Samozřejmě je nutné připomenout výstavbu nového mostu na ulici 
Družstevní jako největší investiční akci roku 2021 v hodnotě téměř 20 mil. Kč 
včetně zprovoznění autobusových zastávek Zahradní čtvrť a ul. Družstevní.
V příštím roce je největší investicí přestavba sokolovny na prostory pro ZUŠ 
v hodnotě cca 42 mil. Kč, která již byla zahájena v prosinci loňského roku.
Vedle toho je naplánovaná rekonstrukce chodníků, odvodnění a napojení 
místních komunikací v Kladné Žilín, která bude součástí celkové 
rekonstrukce krajské komunikace včetně výstavby opěrné zdi. Investice 
města činí v rámci celé akce cca 15,4 mil. Kč.

Investiční akce jsou jen vrcholem naší každodenní práce, plánování, 
jednání, ale i všechny další činnosti směřují především k rozvoji města, 
které máme rádi a kde je nám dobře. Množné číslo je na místě, je to vize 
všech zastupitelů i úředníků, kteří jsou součástí procesů, jež jsou prostě 
nutné. A to i v časech, kdy není v podstatě nic jednoduché. I když tato 
náročná doba přispívá k mnohým deziluzím, zlobám a nevraživostem, 
pevně doufám, že se v nás projeví i to dobré, laskavé a radostné. Je 
to na každém z nás. Nedá mi nevzpomenout na ono biblické „Radujte 
se!“ A důvody k radosti se vždycky najdou – úsměv na ulici, blízkost 
milovaných, krásný den, pěkný obraz, líbivá píseň a tak podobně.
Nedají se všechny malé i velké radosti vyjmenovat, ale bude pro všechny 
dobré je hledat a vnímat. Bude se nám lépe žít a překonávat nástrahy 
neradostné reality.

Vážení spoluobčané, přeji Vám do nového roku především hodně zdraví 
a nám všem spokojený a pohodový rok 2022.

Váš Jiří Šůstek, místostarosta
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Co popřejete Luhačovicím 
do roku 2022?
Přeji si, aby Luhačovice byly takové, 
jaké jsou, nechci, aby zde byly počí-
tače, roboti, mrakodrapy, ale naopak. 
Vyšla bych na dvorek a všude kolem 
louka plná krásných kvítek, v trávě by 
bzučeli čmeláci a kolem letělo hejno 
divokých kachen. Chtěla bych se napít 
čistého pramene Ottovky, hrát si pod 
vonící lípou, dívat se na oblohu plnou 
tajemství. Svět veliké „moderny“ by 
měl být mimo hranice Luhačovic.
(Takové si přáli mít Luhačovice 
v roce 2100 žáci ZŠ Luhačovice 
v roce 1988.)

Symbolem Luhačovic 
jsou léčebné prameny 
a rád bych do nového 
roku všem popřál 
vydatný pramen plný 
zdraví, pohody 
a elánu s velkou 
dávkou optimismu. 

Marian Ležák, starosta města 

Luhačovicím přeji 
do roku 2022, aby si 
zachovaly svoji tvář 
krásného, přívětivé-
ho a oblíbeného 
města, kam stojí za 
to přijet na kratší 
i delší čas a užít si 

pohody, příjemných a ochotných lidí 
a krásné přírody, která nás tu 
obklopuje. Obyvatelům pak přeji 
hodně zdraví, vzájemné ohleduplnos-
ti a pochopení pro problémy sousedů.
Všem hodně životního optimismu, 
síly a úsměvů v roce, který, jak se zdá,  
rozhodně nebude pro život každého 
z nás jednoduchý a lehký.
František Hubáček, 
tajemník MěÚ Luhačovice

Miluji Luhačovice.
Čím více je pozná-
vám, tím více je 
mám rád. Když se 
vracím z pracovních 
cest po světě, těším 
se na naši kolonádu, 
můj oblíbený pra-

men doktora Šťastného, energií nabitý 
vzduch u Vincentky a lázeňskou poho-
du. Přeji všem Luhačovjanům vše nej 
a pevné zdraví do nového roku. Jsem 
rád, že v našem očkovacím centru 

ve Zdravotním středisku Luhačovice 
pomáháme v boji s pandemií corona-
viru a moc si vážím naší spolupráce 
s radnicí a panem starostou. Děkuji 
všem občanům Luhačovic a okolních 
obcí za jejich zodpovědnost. Těším se 
na návrat naší společnosti do normál-
ní doby. S přáním všeho dobrého 
MUDr. David Rumpík, Ph.D., 
primář OČM Luhačovice, ředitel 
kliniky reprodukční medicíny 
a gynekologie Zlín 

Přeji Luhačovicím, 
aby zdroj pozitivní 
energie 
a požehnání, kterou 
sem mnozí jezdí 
načerpat, 
nevysychal a nám 
všem, abychom ji 

mohli čerpat plnými doušky ku 
prospěchu svému i svého okolí. Přeji 
také, aby si Luhačovice zachovaly 
svůj genius loci v podobě místa, 
které je jedinečné, se smělými sny 
a odvážnými cíli.
Eva Janíková

Doufáme, že příští rok se ponese 
v klidnějším duchu a všechny naše 
aktivity se uvedou zase do pohybu 
a budeme se moci znovu plně setkávat. 
Přejeme vám všem mnoho sil i zdraví.
Když nám to zdraví a epidemiolo-
gická situace povolí, plánujeme na 
začátku roku jen krátké vycházky 
v menším počtu, to si dáváme vědět 
přes telefon.
Také nám začíná od února nový se-
mestr na Večerní univerzitě, skončily 
přednášky o Michelangelovi Buonarro-
tim  a nový cyklus bude teprve určen.
Informace o studiu na VU3V vám 
ráda podá paní knihovnice Milana 
Mikulcová. Těšíme se na únor, čekají 
nás představení v Městském divadle 
ve Zlíně. Pevně věřím, že se ve čtvrtek 
3. února všichni spolu sejdeme jako 
obvykle v naší klubovně na první 
schůzce.
Alena Němcová, SAS

Tuto otázku jsem 
položila při přípra-
vách na Vánoce 
dětem z V. třídy 
mateřské školy 
v Luhačovicích. Děti 
se ihned začaly 
předhánět 

v odpovědích, tady jsou některé 
z nich. Děti přejí Luhačovicím v zimě 
hodně sněhu, aby se měli všichni 
rádi, aby už nebyl covid a z nebe 
padaly palačinky. Další děti přály 
našemu městu, aby z nebe padaly 
peníze, aby stály v Luhačovicích nové, 
barevné domy, a ještě děti vyslovily 
jedno přání – abychom byli všichni 
veselí. Myslím si, že děti odpovídaly 
velmi výstižně.
Jana Malaníková, ředitelka MŠ

Když pročítám více 
než sto let staré 
luhačovické zpravo-
daje, uvědomuji si, 
že se od té doby 
naše přání příliš 
nezměnila. Dovoluji 
si tedy Luhačovicím 

popřát totéž, co jim přála Marie 
Calma roku 1909, aby „byly Luhačo-
vice nejen dostaveníčkem nadše-
ných duší, ale i domovem vkusu, 
opravdové shody dobrých lidí, kteří 
dovedou pracovat ku prospěchu 
věci, a čistou radostí všech, kteří je 
mají rádi“.  
Blanka Petráková, Muzeum 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně – 
Muzeum luhačovického Zálesí

Občanům Luhačovic 
do roku 2022 ze 
srdce přeji zejména 
pevné zdraví 
a hodně sil k překo-
nání této nelehké 
doby. Přeji vám, 
abyste měli štěstí 

na dobré lidi, kteří se k vám neotočí 
zády a v těžké chvíli vám pomohou. 
Prožijte rok 2022 v radosti a lásce.
Našim žákům přeji také spoustu 
úspěchů, dostatek optimismu a spo-
kojený život v naší škole. Naším úko-
lem musí být nejen vzdělávání, ale 
také snaha posilovat u dětí důvěru ve 
své schopnosti a hrdost na naši školu 
a krásné město.
Pavel Kurtin, ředitel ZŠ Luhačovice

Luhačovice prostě 
miluji. Hlavní důvod 
byl ten, že se mi tam 
vrátilo zdraví, 
a proto se sem 
vracím každý rok 
aspoň na měsíc 
a naberu zde sílu do 
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dalších let. Rehabilitace, pitná kúra, 
městská plovárna a ta nádherná 
příroda kolem, kulturní vyžití je super. 
Hlavně přeji Luhačovicím spoustu 
nových návštěvníků, a aby měly 
dostatek financí na udržování chodu 
celého města.
Ilona Zajícová, Praha

Za osadní výbor 
Polichna bychom 
rádi popřáli městu 
Luhačovice zejména 
klidné Vánoce, 
spokojené turisty 
plné elánu, hodně 
štěstí a kasu plnou 

peněz. Do nového roku ať se splní 
všechny opravy, realizace a plány. A ať 
jsou Luhačovice a její části minimál-
ně stejně tak hezké a úspěšné, jako je 
naše Polichno. 
Tomáš Smejkal, 
osadní výbor Polichno

Přemýšlím, co 
nejdůležitějšího 
popřát do nového 
roku 2022. Mé přání 
směřuje k občanům.
Napadá mě zejména, 
abychom udělali vše 
proto, aby naše rodi-

ny byly zdravé, plné respektu a úcty 
k sobě navzájem. Abychom v sobě 
našli radost a lásku, odpovědnost 
i spokojenost. Snad se nám podaří 
mít kromě rodiny kolem sebe i plno 
přátel, zajímavou práci, koníčky a bu-
dou přibývat možnosti se setkávat.

Luhačovicím přeji, aby zůstaly tak ma-
lebné a krásné jako dosud.
Eva Tomalová

Do roku 2022 hodně spokojených 
občanů. Hodně smysluplných realizo-
vatelných projektů jak Luhačovicím, 
tak i  přilehlým místním částem. 
Zdraví, optimismus a hlavně se 
nezbláznit z toho, co se kolem děje 
kolem nás.
přeje osadní výbor  
Kladná Žilín

Jsme Vídeňané 
a rádi žijeme v naší 
Vídni – uprostřed 
velkoměsta. Rádi 
chodíme do příro-
dy načerpat 
energii. Od roku 
2006 přednostně 

do Luhačovic. S Luhačovicemi jsme 
se potkali náhodou a od té doby se 
nám tu líbí. Největším pokladem 
Luhačovic jsou léčivé prameny. 
Vrcholem je samozřejmě lázeňský 
park s lidovou secesní architektu-
rou Dušana Jurkoviče. Mohli jsme 
sledovat láskyplnou a propracova-
nou obnovu města a návrh cest 
s mozaikou. 
Celou čtvrť oživuje pěší zóna 
s množstvím malých butiků, galerií 
a pouličních kaváren od lázeňského 
parku až po hlavní náměstí. Za vi-
dění stojí lázeňské koncerty a diva-
delní představení i velkolepé oslavy 
při zahájení sezony a na Dni klo-
bouků. Nafotili jsme více než 500 

fotek kostýmů. Je příjemné vidět, 
že se obyvatelé Luhačovic ztotožňu-
jí s historií a kulturou svého města 
a pořádají festivaly v Kurparku pro 
sebe i pro mnoho hostů.
Přejeme Luhačovicím a také nám, 
aby nostalgická a pozitivní nálada 
jejich obyvatel a hostů zůstala navždy 
zachována – a snad brzy skončí 
omezení způsobené covidem. Přejeme 
ZDRAVÍ a šťastný nový rok 2022.
Elisabeth a Helmut Quirxtner z Vídně

Za mne jako 
občana Luhačovic, 
starostu sboru 
dobrovolných 
hasičů a od Nového 
roku i jako velitele 
stanice profesio-
nálních hasičů 

Luhačovice přeji spokojené občany, 
mnoho šťastných klientů, kteří se 
budou do Luhačovic rádi vracet, 
větší přísun peněz z kraje. Ještě 
větší spolupráci mezi městem 
a dobrovolnými hasiči. Ať se všem 
občanům daří nejen v soukromém 
životě, hlavně pohodu a zdraví 
a Luhačovicím mnoho sil na vše, co 
má radnice v roce 2022 v plánu pro 
občany města udělat. Jelikož my 
hasiči cítíme, že jsme našimi 
spoluobčany vnímáni pozitivně, 
chceme tuto pozitivitu budovat 
i v následujícím roce, který by už 
konečně mohl být bez pandemie 
koronaviru. 
Michal Kubela, starosta SDH 
Luhačovice

V ulici Družstevní 
už slouží nový most
Díky příznivým klimatickým podmín-
kám a snaze zhotovitele byla v druhé 
polovině prosince 2021 dokončena 
kompletní rekonstrukce mostu z ulice 
Družstevní směrem k Zahradní čtvrti. 
Nový most je již otevřen, i když zatím 
jde stále o průjezd stavbou.
V souvislosti s tím byly od 20. 12. 2021 
obnoveny i linky autobusové dopravy na 
zastávkách Zahradní čtvrť a Družstevní.
Náklady na stavbu činí 17,8 mil. Kč, 

zhotovitelem stavby byla firma KKS, 
spol. s r. o., ze Zlína.
Poděkování patří i odboru správy ma-
jetku MěÚ Luhačovice za operativní 
řešení všech vzniklých problémů.
Děkujeme občanům i návštěvníkům za 
trpělivost a věříme, že nový most přispě-
je ke zvýšení bezpečnosti chodců i ostat-
ních účastníků silničního provozu.

Jiří Šůstek, místostarosta
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Rozhovor s Veronikou Záhorskou
Veronika Záhorská převzala koncem 
listopadu z rukou armádního generála 
Emila Bočka zlatou pamětní medaili Za 
dlouholetou spolupráci, podporu a péči 
o československé veterány z 2. světové 
války. Toto ocenění je po získání ceny 
Žena regionu Zlínského kraje v roce 
2016 a titulu Podnikatelka roku Zlínské-
ho kraje v roce 2009 již třetí cenou pro 
tuto mimořádnou osobnost. Veronika 
v roce 2002 založila úspěšnou nadaci 
Korunka Luhačovice, která podporu-
je sociálně slabé rodiny nemocných 
a handicapovaných dětí. Je patronkou 
dětského domova a základní školy ve 
Vizovicích a dětského domova v Uher-
ském Ostrohu. 
Je ředitelkou Lázeňských hotelů Mi-
ramare Luhačovice a Sirnatých lázní 
Ostrožská Nová Ves, které jsou součástí 
rodinného podniku ROYAL SPA, založe-
ného jejím otcem Antonínem Plachým. 
Mimo to se s ní můžeme setkat všude, 
kde je potřeba pomoci, mimo jiné v po-
slední době při vichřici v Luhačovicích 
a na jižní Moravě.

Veroniko, jak ses vlastně dostala 
k pomoci československým 
veteránům a co pro tebe zlatá 
pamětní medaile znamená?
Začalo to tím, že jsem v Luhačovicích 
poznala válečného veterána plukovní-
ka Aloise Dubce, který u nás v hotelu 
Miramare bydlel a trávil většinu svého 
času na sklonku života. A měla jsem tu 
čest poznat i válečného veterána pana 
armádního generála Emila Bočka. Vždy, 
když bylo třeba, tak jsem ráda právě 
válečným veteránům pomohla nebo je 
podpořila. Myslím si, že na naši historii 
by se nemělo zapomínat, a právě váleč-
ným veteránům poděkovat či pomáhat 
jakkoliv, to jen jde.
Ale ta pamětní medaile je především 
za to, co právě děláme v KORUNCE 
– pomáháme těm, kteří to nejvíce 
potřebují – nemocným či handicapova-
ným dětem, seniorům, sociálně slabým 
rodinám nebo třeba nemocnicím.

V letošním roce uplyne dvacet 
let od tvojí první charitativní 
akce. Vzpomínáš na první akce, 
co tě inspirovalo, proč se nadace 
jmenuje Korunka?
V roce 2002 se ve mně zrodila myš-
lenka začít pořádat módní přehlídky 

v Luhačovicích. Cílem této akce ale 
nebyla komerce, nýbrž především 
slavnostní zahájení lázeňské sezony 
v našich hotelích skupiny ROYAL SPA. 
Zároveň jsme chtěli akci udělat jako 
charitativní projekt, což se nám poved-
lo hned při prvním ročníku. V dalších 
letech jsme na to úspěšně navázali, až 
se z toho stala tradice. Korunka vzešla 
nejen z provázanosti na název naší spo-
lečnosti ROYAL – království – koruna. 
Ale zároveň jsme v tom viděli jednodu-
ché motto: Korunka ke korunce…

Korunku podporuje spousta 
známých osobností. Jak se ti je 
daří získávat ke spolupráci, stalo 
se, že někdo spolupráci odmítl?
Máme to štěstí, že nás za celou naši 
dobu snad nikdo neodmítl. KORUNKA 
už má osobnostem za dobu své exis-
tence co nabídnout… Nejvíc především 
to, že mohou důvěřovat naší pomoci 
a zájmům. Všichni v KORUNCE totiž 
pomáháme v rámci svého volného času 
a zcela nezištně.

Za dobu fungování Korunky ses 
setkala s mnoha zajímavými 
lidmi. Vzpomeneš na některé?
Osobností bylo opravdu mnoho, nerada 
bych na někoho zapomněla. Ale určitě 
mi v paměti navždy zůstane Tomáš 
Baťa junior, velmi emotivní bylo setká-
ní s nedávno zesnulým cestovatelem 
Miroslavem Zikmundem a velmi blízké 
přátelství mě pojilo s herečkou Zdenič-
kou Procházkovou.

Máš přehled o tom, kolika dětem 
jste pomohli, kolik peněz jste 
rozdělili?
Každoročně pomáhá KORUNKA desít-
kám dětí, rodinám nebo nejrůznějším 
organizacím. Jen za poslední rok jsme 
prostřednictvím transparentního účtu 
přerozdělili bezmála 4,9 milionu korun 
a pomohli jsme více než pěti desítkám 
rodin, organizacím, ale i obcím, které 
postihlo ničivé tornádo. Rok 2021 byl 
v tomto mimořádný a troufnu si říct, že 
za nás, co se týče pomoci, rekordní.

Určitě nemůžete pomoci všem. 
Existuje nějaký klíč, podle kterého 
pomoc rozdělujete?
Během roku se na nás obracejí rodiče 
nemocných či handicapovaných dětí, 

sociálně slabé rodiny nebo také organi-
zace, které je zastupují. Pečlivě každou 
žádost pročítáme, doptáváme se na 
konkrétní požadavky a potřeby a ná-
sledně společně se členy našich spolků 
a s odborníky vybíráme ty, kterým 
věnujeme finanční částku nebo materi-
ální pomoc. Samozřejmě pak pečlivě do-
hlížíme i na to, aby finance byly využity 
přesně tak, jak mají být – především ve 
prospěch dětí.

Znáš všechny děti, které jste 
podpořili, osobně? Někdy to musí 
být těžké prožívat s nimi jejich 
příběhy.
Osobně všechny děti samozřejmě ne-
znám, je jich za ty roky opravdu velká 
spousta. Ale o každý příběh se zajímám, 
a pokud je možnost se potkat, setkání 
se rozhodně nevyhýbám. A upřímně, 
prožívat jejich příběhy je opravdu 
mnohdy těžké. Za roky, co KORUNKA 
funguje, ale řada příběhů přerostla 
v přátelství a prožívám s rodinami vel-
mi mnoho z jejich životů. Dokonce jsme 
i několikrát udělali setkání maminek 
s dětmi, kde mohly společně sdílet své 
životní příběhy, a bylo to pro všechny 
značně obohacující.

Já se někdy zamýšlím nad tím, že 
vlastně dokážeš spojovat umělce, 
sportovce, podnikatele, politiky 
napříč stranami s obyčejnými 
potřebnými dětmi, seniory. Kde 
pořád bereš nové nápady, jak je 
možné, že jsi všude, kde je potřeba 
pomoci, první? 
Myslím si, že největší kouzlo tkví 
v tom, že samotnou prací dokazujeme, 
jak nám na všech dětech v KORUNCE 
záleží, a nabízíme konkrétní příběhy 
pomoci. Chceme, aby lidé věděli, komu 
přesně pomáháme, a to na nás všechny 
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Luhačovice špičkou mezi 
lázeňskými místy
Obyvatelé Luhačovic mají další důvod 
k radosti. V průzkumu Institutu 
lázeňství a balneologie a Karlovarské 
agentury rozvoje podnikání mezi 
tuzemskými lázeňskými hosty se 
Luhačovice umístily na první příčce 
jako nejvyhledávanější lázeňské místo 
v konkurenci pětatřiceti lázeňských 
míst v České republice. Luhačovice 
podle této studie také patří mezi mís-
ta s nejlepší veřejnou infrastrukturou 
a nejlepší úrovní služeb.

Hodnocení lázeňských míst  
 „Jak hodnotí veřejnou infrastruktu-
ru a služby lázeňského místa, které 
navštívili naposledy? Tak přesně na 
to jsme se zeptali lázeňských hostů, 
kteří svůj pobyt absolvovali alespoň 
jednou v průběhu uplynulých 10 let,“ 
přiblížil Ondřej Hruška, jeden z tvůr-
ců projektu. 
Podle něj účastníci šetření posuzovali 
jednak složky veřejné infrastruktury, 
jednak služby, které byly v daném 
místě dostupné. K tomu jim podle 
Ondřeje Hrušky posloužila škála 
stejná jako známky ve škole, tedy 
jednička představovala velmi dobrou 

úroveň a naopak pětka velmi špatnou 
úroveň. Poté byla pro každé hodno-
cené kritérium spočtena průměrná 
známka, podle níž bylo možné výsled-
ky srovnávat.
Lázeňští hosté se při posuzování veřej-
né infrastruktury zaměřili na to, jaké 
jsou ve sledovaných lázeňských místech 
trasy pro lázeňské vycházky, parky, i na 
to, jestli je v nich dostatek kvalitních 
laviček. Současně hodnotili kvalitu 
a dostatečnost informačních center či 
kolonád. Respondenti také zohlednili to, 
zda je ve sledovaných místech dostatek 
odpadkových košů, jaké jsou zde chod-
níky a komunikace, ale také zda zde 
není absence altánů a dětských hřišť. 
V neposlední řadě je zajímaly parkovací 
místa a veřejné toalety.
„Co se týče veřejné infrastruktury, 
ocenili lázeňští hosté nejvíce trasy 
pro lázeňské vycházky, a to průměr-
nou známkou 1,59, nicméně i další 
prvky veřejné infrastruktury byly 
hodnoceny pozitivně, jako například 
městské parky, lavičky, informační 
a orientační systémy a kolonády. 
Za největší slabinu lázeňských míst 
pak lze považovat parkovací plochy 
s průměrnou známkou 2,32. Průměr-
nou známkou vyšší než 2,00 ohodno-
tili respondenti ještě stav veřejných 

toalet a úroveň dětských hřišť, což 
vzhledem k současné orientaci lázní 
také na rodiny s dětmi není úplně 
dobré zjištění,“ doplnil spolutvůrce 
projektu.
Podle něj se nejlepšími službami obec-
ně mohou pyšnit Luhačovice. Respon-
denti při svém hodnocení služeb se 
zaměřili na to, jaké jsou v lázeňských 
místech kvalitní infocentra, kavárny 
a cukrárny, restaurace, bary, sportovní 
aktivity, MHD, kosmetické a kadeř-
nické služby, kulturní a společenské 
instituce, ale například i to, kde je 
v daných místech například čistírna. 
Podle výsledků tak Luhačovice patří 
na špici v nabídce služeb a současně 
mají i špičkovou infrastrukturu.
„Mám velkou radost z výsledku 
průzkumu a vnímám to jako krásné 
vysvědčení všem, kteří se podílejí 
na zvelebování města. Snažíme se 
intenzivně prohlubovat spolupráci 
se všemi místními subjekty v oblasti 
služeb a to, že jsme vyhlášeni nejvy-
hledávanějším lázeňským místem, je 
úžasnou vizitkou naší společné práce. 
Poděkování patří všem, kteří spolu-
vytvářejí vstřícnou lázeňskou atmo-
sféru, a věřím, že v naší společné 
snaze nepolevíme,“ dodal spokojený 
starosta Marian Ležák.  

osobnosti, podnikatelé asi nejvíce 
oceňují. Nové nápady pak přicházejí 
naprosto spontánně, tzv. když můžu, tak 
pomůžu. Sledujeme dění, a když vidíme, 
že je někde nutné pomoci, a my v danou 
chvíli můžeme, rádi to uskutečníme.

Kde bereš čas, sílu a energii na tolik 
aktivit, odpočíváš vůbec někdy?
Sílu a energii mi dodává především 
moje rodina. Společně rádi cestujeme, 
poznáváme okolí. Ale upřímně toho 
času příliš není, protože pokud nejsem 
v práci, tak zpravidla něco charitativní-
ho podnikáme s KORUNKOU.

Životy všech se v posledních 
dvou letech hodně změnily. Jak 
jsi prožívala tuto dobu v oblasti 
charitativní činnosti i podnikání, 
vnímáš nějaké změny v přístupu 
lidí k pomoci potřebným?
S charitativními projekty jsme se více 
přesunuli do virtuálního světa – do svě-
ta sociálních sítí a internetu. Kupodivu 

to funguje a lidé nás nadále podporují 
a sdílí s námi charitativní projekty. 
Máme velkou radost z toho, že se nám 
podařilo získat i mnoho nových partne-
rů a donátorů, kteří přichází s pomocí, 
vytváří například pro nás speciální 
edice korunkových dárků nebo nám 
pomáhají s jejich výrobou a následným 
prodejem. Jen díky tomu získáváme 
finance na to, abychom mohli pomáhat. 
V podnikání se situace rovněž změnila. 
Kvůli covidovým opatřením jsme mu-
seli několikrát výrazně omezit provoz 
hotelů a bylo i období, kdy jsme museli 
zcela zavřít. Podařilo se nám ale posta-
rat se o personál a pauzu způsobenou 
uzavřením hotelů jsme využili i pro 
modernizace a rekonstrukce našich 
provozů, například nově jsme opravili 
kompletní balneo a wellness provoz 
v hotelu Vila Antoaneta v Luhačovicích.

Připravujete v letošním roce 
nějaké zajímavé akce, budou 
oslavy 20. výročí Korunky? 

Covidová pandemie omezila řadu 
tradičních akcí, které KORUNKA 
organizuje. Už podruhé jsme museli 
zrušit Vánoční koncert dětem, který je 
vždy jednou z nejkrásnějších akcí roku 
a zároveň také velmi osobní a emotiv-
ní akcí, kde se plní sny a přání dětem. 
Ale museli jsme se naučit žít s tím, 
že situace se může kdykoliv změnit. 
Na květen znovu plánujeme tradiční 
benefiční módní přehlídku Luhačovi-
ce – město zdraví a módy a uvidíme, 
co ještě připravíme… V tuto chvíli je 
těžké plánovat, protože to KORUNKU 
stojí nejen mnoho sil, ale především 
je nutné získat podporu partnerů 
a sponzorů.

Dlouho bydlíš a podnikáš 
v Luhačovicích. Máš tady nějaké 
oblíbené místo?
Luhačovice jsou krásné město, ale 
asi nejraději mám lázeňské centrum 
– kolonádu a zdejší parky. Město má 
úžasnou lázeňskou atmosféru.  



6 Luhačovické noviny

SPOLEČNOST

Vzpomínky
Dne 27. ledna 2022 by oslavila 
100. narozeniny 
paní učitelka MARIE MAJZLíKOVá.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
Dcery s rodinami

Dne 26. 12. 2021 uplynou 2 roky od úmrtí 
mého milovaného manžela 
pana PAVLA PEŠáKA.
Nikdy nezapomeneme a s láskou 
vzpomínáme.
Manželka a synové s rodinami
Děkujeme za vzpomínku všem, kteří ho znali.

Dne 11. 1. uplyne 15 let, kdy nás navždy 
opustil pan LADISLAV TALAŠ,
a 1. 1. by se dožila 86 let 
paní JIřINA TALAŠOVá.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Jiřina 
a Hana s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 21. 12. uplynul rok, kdy nás opustil 
pan ANTONíN KOVAříK. 
Stále vzpomínají družka Jana a dcera 
Renata.

Čas ubíhá a nevrací se, co vzal. Jen láska, 
úcta a vzpomínky v srdci zůstávají. Smutné 
půlkulaté výročí si připomeneme 16. ledna, 
kdy se s námi před 5 lety rozloučil můj 
manžel, náš tatínek a dědeček pan 
ZDENEK KOLAříK. 
Nikdy na něj nezapomeneme.  
Za tichou vzpomínku děkují všem 
manželka a synové s rodinami.

10. ledna 2022 tomu bude jeden rok, kdy 
nás opustila naše maminka, babička 
a prababička 
paní ZDEňKA ZáPEcOVá. 
S láskou vzpomínají dcera Taťána s rodinou 
a syn Zdeněk.

18. ledna uplyne 6 let, kdy nás opustil 
pan ANTONíN PETRŽELKA. 
S láskou vzpomínáme. 
Manželka Stanislava, synové Dalibor 
a Toník s rodinami 

Blahopřání
Dne 30. 12. 2021 uplynulo 
již 60 let, kdy byli oddáni 
na MěÚ v Luhačovicích 
MARIE A STANISLAV 
KOByLKOVI.
Oslavili tak diamantovou 
svatbu.
Mnoho zdraví, štěstí, pohodu 

do dalších let přejí a ze srdce děkují za vychování dcera 
Světlana a syn Stanislav s rodinami.

Dne 12. 1. 2022 uplyne smutný třetí rok, co 
nás navždy opustil milovaný manžel, 
tatínek a dědeček 
pan JOSEF HUMPOLA.
S láskou, úctou a vděčností stále vzpomíná 
manželka a děti s rodinami.
Děkujeme za vzpomínku všem, kteří ho 
znali a měli rádi.

Společenská kronika
Narození
Jonáš Kohoutek
Oliver Drga
Blahopřejeme.

Václav Kubáček
Tobiáš Pinďák

Úmrtí
Marie Žmolíková 85 let
Josef Coufalík 80 let
Marcela Gavrilová 61 let
Anna Smrčková 71 let
Marie Skovajsová 75 let
Jarmila Blažková 85 let

Josef Valeš 71 let
Alena Kohoutková 65 let
Františka Fňukalová 89 let
Alena Leblochová 90 let
Ludmila Juříková 77 let
Vladimír Dostál 63 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Předvánoční 
návštěvy v domovech
Stalo se již tradicí, že před Vánocemi navštěvují před-
stavitelé města seniory v domovech. Do domova pro 
seniory v Luhačovicích přinesli pozdrav a dárkový 
balíček starosta Marian Ležák a místostarosta Jiří 
Šůstek. Členky komise pro občanské záležitosti zavíta-
ly s balíčky na Strahov a do chráněného bydlení. „Díky 
našim sponzorům – Kare, Clip, Vincentka a letos nově 
i studenti SOŠ Luhačovice – jsme mohli připravit pro 
naše spoluobčany i hezké dárkové balíčky. Za to bych jim 
chtěla moc poděkovat,“ řekla Miluše Netíková, vedoucí 
sociálního odboru.
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ODPADY

Odpadové hospodářství města Luhačovice
Město Luhačovice zajišťuje plnění 
aktivit v oblasti odpadů města přes 
svou příspěvkovou organizaci Tech-
nické služby Luhačovice.

Odpadové hospodářství 
zahrnuje:
I. Svoz komunálního odpadu (směs-

ného, tříděného atd.) od občanů 
na území Luhačovic včetně inte-
grovaných obcí a svoz komunální-
ho odpadu (směsného, tříděného 
atd.) od podnikatelských subjektů 
zapojených do systému města.

II. Provoz sběrného dvora.
III. Provoz skládky stavebních odpa-

dů.
IV. Ostatní činnosti – každodenní 

vyvážení odpadkových košů ve 
městě, likvidace černých skládek, 
úklid vánočních stromků, úklid 
nevhodně uloženého odpadu ne-
disciplinovanými občany, čištění, 
opravy a označování přistavova-
ných nádob.  

I) Komunální odpad

a) Směsný komunální odpad 

Směsný komunální odpad je odpad, 
který zbude v domácnostech po vytří-
dění papíru, plastů, skla, bioodpadu, 
kovu, dřeva, textilu, olejů, nebezpeč-
ných odpadů, stavebních odpadů, 
komodit podléhajících zpětnému 

odběru a dalších SLOŽEK odpadu, 
pro které je ve městě zorganizováno 
předávání na určených místech.
Směsný komunální odpad je svážen 
z cca 1300 ks nádob, které jsou ve 
vlastnictví občanů. Jedná se o popel-
nice o obsahu 110 l, 120 l, 
240 l a o kontejnery o obsahu 1100 l. 
Nádoby na směsný odpad jsou 
v Luhačovicích buďto kovové, nebo 
plastové a jsou převážně černé barvy. 
Tento druh odpadu končí na smluvní 
skládce.

b) Tříděný komunální odpad

Tříděný komunální odpad je svážen 
z cca 1200 ks nádob, které jsou rozmístě-
ny po městě. Tyto nádoby jsou pořízeny 
na náklady města, z dotačních titulů 
nebo propůjčeny společností EKOKOM, 
která přispívá na svoz tříděného odpa-
du. Snahou je stále rozšiřovat možnosti 
třídění odpadů pro občany (doplňovat 
stanoviště o nové či větší nádoby, hledat 

nová místa pro stanoviště). Všechny 
složky tříděného odpadu lze odevzdávat 
i ve sběrném dvoře. 

• Papír
 − popelnice 120 l, 240 l, kontej-
nery 1100 l převážně modré 
barvy, část popelnic 240 l je 
červené barvy

 − papír vytříděný občany Luhačo-
vic se vozí na třídicí linku 

ANO
•	 noviny, časopisy, knížky bez 

lakovaných desek, kancelář-
ský papír

•	 reklamní letáky, sešity
•	 kartonové krabice, lepenka, 

karton, papírové obaly
•	 obálky s fóliovými okénky, pa-

pír s kancelářskými sponkami, 
•	 obaly z lepenky

NE
•	 obaly od vajíček
•	 ruličky od toaletního papíru
•	 mastný, promáčený nebo jak-

koliv znečištěný papír
•	 uhlový a voskovaný papír
•	 papír zatavený do fólie
•	 použité pleny a dámské hygi-

enické potřeby
•	 použité papírové utěrky a ka-

pesníky

Žlutomodrá výstava

Sbírku modelů soutěžních vozů 
a historických artefaktů z pade-
sátileté historie prestižní soutěže 
Barum Czech Rally Zlín představuje 
od 16. do 31. ledna Galerie Elektra 
v Luhačovicích.
Část své sbírky, která mapuje historii 
a současnost automobilových soutěží 
v Čechách i zahraničí tady vystavu-
je Oldřich Bartoníček z Luhačovic. 
Ten se své zálibě věnuje už bezmála 
20 let. Nejprve začal s plastovými 
modely, později začal skládat autíč-
ka kovová v měřítku 1 : 43. „Doma 
mám více než 350 modelů, z nichž 

můžou návštěvníci v galerii vidět 
130 právě z Barumky. Většinou mají 
délku 10 cm. Hodně se věnuji de-
tailům, v autech jsou přesně zpra-
cované vnitřky včetně výztuhových 
rámů, závodních sedaček, pásů. Na 
některých autech mám i speciálně 
vyráběné leptané díly, zámky kapoty, 
stěrače. Každý model představuje 
konkrétní vůz v závodě i s polepy 
vozu pro tento závod,“ přiblížil svůj 
náročný koníček Oldřich Bartoníček. 
Mimo samotných velmi krásných 
modelů, za kterými jsou vidět stovky 
hodin trpělivé práce, bude možné 
nahlédnout i do padesátileté historie 
prestižní soutěže Barum Rally Zlín. 

„Z archivu od organizátorů akce 
se nám povedlo zapůjčit historické 
plakáty, programy, medaile. Právě se 
svolením oficiálního organizátora 
bude možné na výstavě zakoupit ka-
lendáře, knihu 50 let příběhu Barum 
Czech Rally Zlín a další propagační 
předměty vztahující se k této oblíbe-
né soutěži, která v roce 2021 oslavila 
padesáté výročí. Již před dvěma lety 
jsem v galerii měl výstavu, ta byla 
věnována z velké části škodovácké 
historii soutěžních vozů a modelům 
aut Romana Kresty,“ doplnil sběratel. 
Vstupné bude dobrovolné, jeho výtě-
žek bude věnován na konto Korunka 
pomáhá.
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• PLASTY 
 − popelnice 240 l, kontejnery 
1100 l žluté barvy, pytlový sběr

 − plasty i kompozitní obaly se 
vozí na třídicí linku 

ANO
•	 fólie
•	 sáčky, plastové tašky
•	 sešlápnuté PET láhve
•	 obaly od pracích, čisticích 

a kosmetických přípravků
•	 kelímky od jogurtů, mléčných 

výrobků
•	 balicí fólie od spotřebního 

zboží, obaly od CD disků 
a další výrobky z plastů

NE
•	 mastné obaly se zbytky potra-

vin nebo čisticích přípravků
•	 obaly od žíravin, barev a ji-

ných nebezpečných látek
•	 podlahové krytiny či novo-

durové trubky
•	 stavební polystyren

• NÁPOJOVÉ KARTONY
 − patří do nádob na plasty nebo 
do oranžových pytlů

• SKLO 
 − popelnice 120 l, 240 l, kontej-
nery 1100 l zelené barvy

 − sklo předáváme oprávněné 
osobě na další zpracování

ANO
•	 barevné sklo (například láhve 

od vína, alkoholických i neal-
koholických nápojů)

•	 tabulové sklo – to třídíme 
vždy do zeleného kontejneru!

•	 sklo čiré, tedy sklenice od 

kečupů, marmelád či zavaře-
nin; POZOR: mohou být i ne-
vymyté a nevadí ani víčka! (to 
mnozí z nás nevědí)

•	 skleničky, skleněné mísy 
a misky atd.

NE
•	 keramiku a porcelán
•	 autosklo, zrcadla nebo třeba 

drátované sklo
•	 zlacená a pokovená skla
•	 varné a laboratorní sklo
•	 sklokeramika

• BIOODPAD
 − hnědé odvětrávané popelni-
ce 240 l a kontejnery 1100 l  
s označením BIOODPAD

 − bioodpad vozíme na cizí 
kompostárnu

ANO
•	 tráva, listí, květiny, plevel, 

ořezy keřů, drobné větve pos-
tříhané nakrátko

•	 kuchyňský odpad ze zeleniny 
a ovoce, kávová sedlina, čajo-
vé sáčky, skořápky

NE 
•	 odpad živočišného původu, 

maso, kosti, tekuté zbytky 
jídel

•	 zbytky výrobků z mléka, jídel 
z vajec

•	 kameny, silné větve, pařezy

• TEXTIL, OBUV, HRAČKY
 − 15 bílých kontejnerů na území 
města a integrovaných obcí

Stanoviště kontejnerů:
•	 Sídliště Zahradní
•	 Sídliště Družstevní

•	 Sídliště Masarykova
•	 Ul. Komenského (poblíž MŠ)
•	 Ul. Solné
•	 Ul. Leoše Janáčka
•	  Polichno
•	 Řetechov
•	 Kladná Žilín

ANO
•	 ČISTÝ A SUCHÝ TEXTIL – 

oblečení, bytový textil, tj. 
záclony, závěsy, ložní prádlo 
včetně peří, potahy, ubrusy, 
deky – vše nejlépe uloženo 
nebo zabaleno v igelitových 
pytlích nebo taškách 

•	 SPÁROVANÁ NOSITELNÁ 
OBUV – nejlépe svázaná 
k sobě

•	 DĚTSKÉ HRAČKY plyšové, 
plastové, elektronické

NE 
•	 matrace, molitan
•	 znečištěný a mokrý textil
•	 kusy koberců

• KOVY 
 − kovy lze prozatím ukládat jen 
ve sběrném dvoře. V průběhu 
roku 2022 budou ve městě 
přistaveny i 1100 l kontejnery 
na plechovky a drobné kovové 
obaly.

• JEDLÝ OLEJ
 − lze ukládat ve sběrném dvoře 
anebo do nádob ve městě. 
Nyní jsou rozmístěny na ul. 
Družstevní, Zahradní, Masa-
rykova. V průběhu roku 2022 
budou ve městě přistaveny 
popelnice na jedlý olej i do 
dalších ulic
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• DROBNÝ ELEKTROODPAD
 − 6 červených kontejnerů na 
území města a integrovaných 
obcí 

Stanoviště kontejnerů: 

•	 Družstevní ulice
•	 Sídliště U zámku
•	 Zahradní čtvrť
•	 Parkoviště za Albertem
•	 Řetechov
•	 Kladná Žilín
•	 Polichno

Do červeného kontejneru se ukládají
baterie a drobná elektronika, napří-
klad kalkulačky, rádia, přehrávače, 
počítače bez monitorů, tiskárny bez 
tonerů, počítačové doplňky, mobilní 
telefony, ovladače, nabíječky, elektro-
nické hračky a podobně.

Do červeného kontejneru nepatří
televizory, počítačové monitory, 
tonery, velké domácí spotřebiče, CD, 
videokazety a úsporné žárovky a zá-
řivky.
Mezi největší nešvary ve svozu 
komunálního odpadu patří ukládání 
nerozložených kartonů do nádob na 
papír, přetěžování popelnic, špatné 
třídění, ukládání zbytků potravin 
nebo uhynulých zvířat, žhavého 
popela, odkládání velkoobjemové-
ho odpadu vedle nádob. Ořezaný 
keř ani stavební suť také nejsou 
komunální odpad. Stále také město 
Luhačovice jako celek produkuje 
obrovské množství směsného od-
padu v přepočtu na jednoho svého 
obyvatele.
Dokážeme ale i dobře třídit – v množ-
ství vytříděného odpadu v městech 
a obcích v systému EKOKOM se 
město Luhačovice pravidelně umis-
ťuje mezi oceňovanými, za což patří 
poděkování jak občanům, tak podni-
katelům a živnostníkům zapojeným 
do systému. 

Více o třídění obecně např. na:
www.trideniodpadu.cz,
http://www.tridenijestyl.cz/,
https://jaktridit.cz/

II) Sběrný dvůr

Provoz sběrného dvora probíhá v sou-
ladu s Provozním řádem a Rozhodnu-
tím Krajského úřadu Zlínského kraje. 
Sběrný dvůr je přednostně určen pro 
občany s trvalým pobytem na území 
Luhačovic, Polichna, Kladné Žilín 
a Řetechova, kteří zde mohou ukládat 
odpady po předložení průkazu to-
tožnosti. Dále mají možnost ukládat 
odpad vlastníci nemovitostí, kteří 
prokáží, že uhradili stanovený roční 
poplatek na MěÚ Luhačovice.
Ve sběrném dvoře mají občané 
možnost uložit komunální a velkoob-
jemový odpad, některé druhy nebez-
pečného odpadu a dále ostatní druhy 
odpadů kategorie „O“, které jsou 
vyjmenované v provozním řádu. 

Sběrný dvůr je místem zpětného 
odběru
elektrických a elektronických přístro-
jů, baterií a svítidel.
Forma zpětného odběru organizo-
vaná a financovaná společnostmi 
ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP 
a ECOBAT umožňuje uložení komu-
koliv, nejen občanům Luhačovic. Spo-
lečnostem ASEKOL, ELEKTROWIN, 
EKOLAMP a EKOBAT předáváme tyto 
komodity:

 − televize, obrazovky, monitory, po-
čítače, notebooky, tablety, telefony, 
elektronické hračky, vybavení pro 
volný čas, spotřební elektroniku,

 − lednice, mrazáky, klimatizace, 
čerpadla, pračky, sporáky, myčky, 
hudební zařízení, vysavače, mikro-
vlnky, menší elektrické přístroje, 
např. žehličky, kulmy, mixéry atd. 

Veškeré přístroje odevzdávané ve 
zpětném odběru musí být v kom-
pletním stavu.

 − světelné zdroje – lineární zářivky, 
kompaktní zářivky (= úsporné 
žárovky), výbojky, LED žárovky, 
průmyslová svítidla; běžné reflek-
torové a halogenové žárovky patří 
do směsného odpadu

 − použité baterie
Rovněž ve sběrném dvoře mohou 
občané zdarma ukládat pneumatiky. 

III) Skládka stavebních 
odpadů (v areálu 
sběrného dvora)
Plocha pro nakládání se stavebními 
odpady je zřízena pro ukládání sta-
vebního odpadu především z demolic 
a rekonstrukcí města Luhačovice. 
Rovněž zde mohou stavební suť ode-
vzdávat občané a za úplatu i ostatní 
zákazníci. 
Novinkou pro rok 2022 jsou následu-
jící nová pravidla pro ukládání sta-
vební suti pro občany, které schváli-
lo zastupitelstvo města Luhačovice:

 − ZDARMA mohou občané ukládat 
stavební suť jen do 100 kg/rok/
obyvatele s trvalým pobytem v Lu-
hačovicích

 − stavební suť nad limit již bude 
občanům zpoplatněna dle schvále-
ného ceníku:

 − 3,60 Kč bez DPH/1 kg stavební suti
Za úplatu si může občan samozřejmě 
objednat i dopravu a uložení staveb-
ního nebo velkoobjemového odpadu 
ramenovým kontejnerovým nosičem 
u Technických služeb Luhačovice.

Možné úvahy 
rozvoje odpadového 
hospodářství
Obvyklý náklad na 1 občana vychází 
v roce 2021 ve výši 1 000 Kč, což při 
našem poplatku 650 Kč na občana 
znamená dost velký objem finanč-
ních prostředků, kterými město svoz 
komunálního odpadu od občanů 
dotuje.
Zároveň je všeobecný tlak na snižo-
vání produkce „komunálního odpa-
du z černých popelnic“ a zlepšení 
třídění, proto je nutné do budoucna 
zvažovat následující možnosti:

 − změny systému poplatku za komu-
nální odpad

 − změna výše poplatku za komunál-
ní odpad

 − povolení nově vyráběných kapacit-
ních nádob pro občany – dnes se 
vyrábí nádoby velikosti 60, 70, 120, 
140, 240, 360, 660, 770, 1100 l

 − změna harmonogramu svozu 
odpadu – častější svoz tříděného 
odpadu a např. zavedení možnosti 
pouze 14denní svoz komunálního 
odpadu

TS Luhačovice, Jiří Šůstek
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Výběr z Obecně závazné vyhlášky 
města Luhačovice č. 3/2021,
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Vyhláška stanovuje obecní 
systém odpadového hospodářství 
na území města Luhačovice. 
Rovněž stanoví místa, kde město 
přebírá stavební a demoliční 
odpad vznikající na území města 
při činnosti nepodnikajících 
fyzických osob, movité věci 
v rámci předcházení vzniku 
odpadu, komunální odpad 
vznikající na území města 
při činnosti právnických 
a podnikajících fyzických osob, 
kteří se do obecního systému 
zapojí na základě písemné 
smlouvy, a výrobky s ukončenou 
životností, které město přebírá 
v rámci služby pro výrobce podle 
zákona o výrobcích s ukončenou 
životností. Je platná od 1. ledna 
2022. Přesné znění vyhlášky 
najdete na www.luhacovice.eu.

Každý je povinen odpad nebo movi-
tou věc, které předává do obecního 
systému, odkládat na místa určená 
městem v souladu s povinnostmi 
stanovenými pro daný druh, kate-
gorii nebo materiál odpadu nebo 
movitých věcí zákonem o odpadech 
a touto vyhláškou.
V okamžiku, kdy osoba zapojená do 
obecního systému odloží movitou 
věc nebo odpad, s výjimkou výrobků 
s ukončenou životností, na místě 
městem k tomuto účelu určeném, 
stává se město vlastníkem této mo-
vité věci nebo odpadu. 
Stanoviště sběrných nádob je místo, 
kde jsou sběrné nádoby trvale nebo 
přechodně umístěny za účelem dal-
šího nakládání s komunálním od-
padem. Stanoviště sběrných nádob 
jsou individuální nebo společná pro 
více uživatelů.
Pro účely této vyhlášky se rozumí 
sběrným dvorem Sběrný dvůr na 
p. č. 1787/2 na ulici Uherskobrod-
ská (poblíž budovy č. p. 8), 763 26 
Luhačovice, jeho provozovatelem 
jsou Technické služby Luhačovice, 
příspěvková organizace. Informace 
o provozní době a bližší podmínky 

ukládání odpadů jsou zveřejněny na 
webových stránkách www.tsluhaco-
vice.cz.

Osoby předávající komunální 
odpad na místa určená 
městem jsou povinny odděleně 
soustřeďovat následující složky:
Biologické odpady rostlinného 
původu, papír, plasty (včetně PET la-
hví), sklo, kovy, nebezpečné odpady, 
objemný odpad, nápojové kartony, 
jedlé oleje a tuky, textil, směsný 
komunální odpad (zbylý komunální 
odpad po vytřídění); objemný odpad 
je takový odpad, který vzhledem 
ke svým rozměrům nemůže být 
umístěn do sběrných nádob (např. 
koberce, matrace, nábytek).

Soustřeďování papíru, plastů, 
skla, kovů, biologického odpadu 
rostlinného původu, nápojových 
kartonů, jedlých olejů a tuků, 
textilu
Papír, plasty (včetně PET lahví), sklo, 
kovy, biologické odpady rostlinné-
ho původu, nápojové kartony, jedlé 
oleje a tuky, textil se soustřeďují do 
zvláštních sběrných nádob 
(kontejnery, velkoobjemové kontej-
nery, popelnice a igelitové pytle).
Zvláštní sběrné nádoby jsou umístě-
ny na stanovištích, jejichž seznam je 
zveřejněný na webových stránkách 
www.mesto.luhacovice.eu.
Plasty (včetně PET lahví) a nápo-
jové kartony lze soustřeďovat do 
pytlů, které jsou k dispozici v sídle 
Technických služeb Luhačovice, 
příspěvkové organizace.  Pytle se 
sváží ve stanovenou dobu přímo od 
jednotlivých nemovitostí. Har-
monogram svozu je zveřejněn na 
webových stránkách 
www.mesto.luhacovice.eu.
Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně 
odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
Biologické odpady rostlinného pů-
vodu – popelnice barvy hnědé nebo 
označené příslušným nápisem, kon-
tejnery barvy hnědé, velkoobjemové 
kontejnery barvy zelené.

Papír – popelnice barvy červené nebo 
modré, kontejnery barvy modré.
Plasty, PET lahve – igelitové pytle 
barvy žluté, popelnice a kontejnery 
barvy žluté.
Sklo – popelnice a kontejnery barvy 
zelené.
Kovy – kontejnery označené přísluš-
ným nápisem. 
Nápojové kartony – igelitové pytle 
barvy oranžové, popelnice a kontej-
nery barvy žluté (spolu s plasty, PET 
lahvemi).
Jedlé oleje a tuky – popelnice ozna-
čené příslušným nápisem.
Textil – kontejnery barvy bílé ozna-
čené příslušným nápisem.
Do zvláštních sběrných nádob je 
zakázáno ukládat jiné složky komu-
nálních odpadů, než pro které jsou 
určeny.
Zvláštní sběrné nádoby je povinnost 
plnit tak, aby je bylo možno uzavřít 
a odpad z nich při manipulaci nevy-
padával. Pokud to umožňuje povaha 
odpadu, je nutno objem odpadu 
před jeho odložením do sběrné ná-
doby minimalizovat. 
Veškeré složky komunálního odpa-
du lze také odevzdávat ve sběrném 
dvoře.

Nebezpečný odpad lze odevzdávat 
ve sběrném dvoře.

Objemný odpad lze odevzdávat ve 
sběrném dvoře.

Soustřeďování směsného 
komunálního odpadu 
Směsný komunální odpad se od-
kládá do sběrných nádob. Pro účely 
této vyhlášky se sběrnými nádoba-
mi rozumějí: popelnice, igelitové 
pytle, kontejnery, odpadkové koše, 
které jsou umístěny na veřejných 
prostranstvích ve městě, sloužící 
pro odkládání drobného směsného 
komunálního odpadu.
Směsný komunální odpad lze soustře-
ďovat do pytlů, které jsou k dispozici 
v sídle Technických služeb Luhačo-
vice, příspěvkové organizace. Pytle 

ODPADY
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se sváží ve stanovenou dobu přímo 
od jednotlivých nemovitostí. Har-
monogram svozu je zveřejněn na 
webových stránkách www.mesto.
luhacovice.eu.
Do sběrných nádob na směsný ko-
munální odpad nepatří například 
žhavý popel, stavební a demoliční 
odpad.
Do odpadkových košů umístěných 
na veřejných prostranstvích nelze 
odkládat směsný komunální odpad 
pocházející z domácností nebo z čin-
nosti právnických a fyzických osob 
oprávněných k podnikání.
Fyzická osoba je povinna sběrnou 
nádobu na směsný komunální odpad 
umístit za účelem svozu na přechod-
né stanoviště na nezbytně nutnou 
dobu, a to za podmínek stanovených 
jinými právními předpisy a současně 
tak, aby nebylo znemožněno či ztíže-
no provedení svozu odpadů oprávně-
nou osobou.
Směsný komunální odpad ve sběr-
ných nádobách je zakázáno zhut-
ňovat či udupávat nebo chemicky 
upravovat.
Sběrné nádoby na směsný komunál-
ní odpad o dostatečném objemu jsou 
povinny si zajistit fyzické osoby na 
své náklady.  

Nakládání s komunálním 
odpadem vznikajícím na území 
města při činnosti právnických 
a podnikajících fyzických osob

Právnické a podnikající fyzické 
osoby zapojené do obecního sys-
tému na základě smlouvy s měs-
tem komunální odpad předávají 
do příslušných sběrných nádob 
umístěných u sídla či provozovny 
nebo do zvláštních sběrných nádob 
umístěných na stanovištích dle této 
vyhlášky.
Výše úhrady za zapojení do obecního 
systému se stanoví dle ceníku schvá-
leného radou města, který je zveřej-
něn na webových stránkách www.
mesto.luhacovice.eu.  
Úhrada se vybírá měsíčně, čtvrtletně, 
pololetně nebo ročně, a to v hotovos-
ti nebo převodem na účet. 

Nakládání s movitými věcmi 
v rámci předcházení vzniku 
odpadu
Město v rámci předcházení vzniku 
odpadu za účelem jejich opětovného 
použití nakládá s těmito movitými 
věcmi: nábytek a vybavení domác-
nosti, hračky, knihy, kola a sportovní 
vybavení, drobná elektronika, oděvy 
a textil.
Movité věci lze předávat ve sběrném 
dvoře. Oděvy a textil lze předávat 
také do kontejnerů bílé barvy ozna-
čených příslušným nápisem, umís-
těných na stanovištích uvedených 
na webových stránkách www.mesto.
luhacovice.eu. Movitá věc musí být 
předána ve funkčním stavu, tak, aby 
bylo možné její opětovné použití. 

Nakládání s výrobky s ukončenou 
životností v rámci služby pro 
výrobce (zpětný odběr)
Město v rámci služby pro výrobce 
nakládá s těmito výrobky s ukon-
čenou životností: elektrozařízení, 
baterie a akumulátory, pneumatiky, 
světelné zdroje (zářivky, žárovky, 
výbojky). 
Výrobky s ukončenou životností lze 
předávat ve sběrném dvoře. Drobné 
elektrozařízení a baterie lze ode-
vzdat také do kontejnerů červené 
barvy označených příslušným ná-
pisem, umístěných na stanovištích 
uvedených na webových stránkách 
www.mesto.luhacovice.eu. 

Nakládání se stavebním 
a demoličním odpadem
Stavebním odpadem a demoličním 
odpadem se rozumí odpad vznikající 
při stavebních a demoličních činnos-
tech nepodnikajících fyzických osob. 
Stavební a demoliční odpad není 
odpadem komunálním.
Stavební a demoliční odpad lze 
předávat pouze ve sběrném dvoře.

Celková maximální hmotnost 
městem přebíraného stavebního 
a demoličního odpadu od jednotli-
vých fyzických osob přihlášených ve 
městě včetně zpoplatnění je uprave-
na ceníkem, který je zveřejněný na 
webových stránkách 
www.tsluhacovice.cz.

Výběr z obecně závazné vyhlášky 
města Luhačovice č. 4/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Vyhláška je platná od 1. ledna 2022 
a její přesné znění najdete na www.
luhacovice.eu.
Město Luhačovice touto vyhláškou 
zavádí místní poplatek za obecní sys-
tém odpadového hospodářství. 
Správcem poplatku je Městský úřad 
Luhačovice.

Poplatníkem poplatku je:
a) fyzická osoba přihlášená ve městě 

Luhačovice, nebo 

b) vlastník nemovité věci zahrnující 
byt, rodinný dům nebo stavbu 
pro rodinnou rekreaci, ve které 
není přihlášená žádná fyzická 
osoba a která je umístěna na úze-
mí města Luhačovice. 

c) Spoluvlastníci nemovité věci za-
hrnující byt, rodinný dům nebo 
stavbu pro rodinnou rekreaci 
jsou povinni plnit poplatkovou 
povinnost společně a nerozdíl-
ně.

Poplatkovým obdobím poplatku je 
kalendářní rok.

Poplatník je povinen podat správci 
poplatku ohlášení nejpozději 
do 15 dnů ode dne vzniku své 
poplatkové povinnosti. 
V ohlášení poplatník uvede: jméno, 
popřípadě jména, a příjmení nebo 
název, obecný identifikátor, byl-li při-
dělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo 
podnikatele, popřípadě další adresu 
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pro doručování; právnická osoba 
uvede též osoby, které jsou jejím jmé-
nem oprávněny jednat, čísla všech 
svých účtů u poskytovatelů plateb-
ních služeb, včetně poskytovatelů 
těchto služeb v zahraničí, užívaných 
v souvislosti s podnikatelskou čin-
ností, v případě, že předmět poplat-
ku souvisí s podnikatelskou činností 
poplatníka, další údaje rozhodné pro 
stanovení poplatku, zejména skuteč-
nosti zakládající nárok na osvoboze-
ní nebo úlevu od poplatku, a jde-li 
o poplatníka (vlastník nemovité 
věci), též identifikační údaje nemovi-
té věci zahrnující byt, rodinný dům 
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci 
podle katastru nemovitostí.
Dojde-li ke změně údajů uvedených 
v ohlášení, je poplatník povinen tuto 
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, 
kdy nastala.
Povinnost ohlásit údaj nebo jeho 
změnu se nevztahuje na údaj, který 
může správce poplatku automatizova-
ným způsobem zjistit z rejstříků nebo 
evidencí, do nichž má zřízen automa-
tizovaný přístup. Okruh těchto údajů 
zveřejní správce poplatku na své 
úřední desce.
Ke splnění ohlašovací povinnosti je 
možné využít tiskopis, který mu na 
vyžádání poskytne správce poplatku.
Sazba poplatku činí 650 Kč.

Poplatek se v případě, že 
poplatková povinnost vznikla 
z důvodu přihlášení fyzické osoby 
ve městě Luhačovice, snižuje 
o jednu dvanáctinu za každý 
kalendářní měsíc, na jehož konci
a) není tato fyzická osoba přihláše-

na ve městě Luhačovice, nebo
b) je tato fyzická osoba od poplatku 

osvobozena.

Poplatek se v případě, že 
poplatková povinnost vznikla 
z důvodu vlastnictví jednotlivé 
nemovité věci zahrnující byt, 
rodinný dům nebo stavbu pro 
rodinnou rekreaci umístěné na 
území města Luhačovice, snižuje 
o jednu dvanáctinu za každý 
kalendářní měsíc, na jehož konci
a) je v této nemovité věci přihlášena 

alespoň 1 fyzická osoba,
b) poplatník nevlastní tuto nemovi-

tou věc, nebo
c) je poplatník od poplatku osvobo-

zen.

Poplatek je splatný jednorázově, 
a to nejpozději do 31. 5. 
příslušného kalendářního roku. 
Vznikne-li poplatková povinnost po 
datu splatnosti je poplatek splatný 
nejpozději do 15. dne měsíce, který 
následuje po měsíci, ve kterém po-
platková povinnost vznikla. 

Od poplatku je osvobozena 
osoba, které poplatková 
povinnost vznikla z důvodu 
přihlášení ve městě Luhačovice 
a která je 
a) poplatníkem poplatku za od-

kládání komunálního odpadu 
z nemovité věci v jiné obci a má 
v této obci bydliště, 

b) umístěna do dětského domova 
pro děti do 3 let věku, školského 
zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy nebo školského 
zařízení pro preventivně výchov-
nou péči na základě rozhodnutí 
soudu nebo smlouvy, 

c) umístěna do zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc na 
základě rozhodnutí soudu, na žá-
dost obecního úřadu obce s roz-
šířenou působností, zákonného 
zástupce dítěte nebo nezletilého, 

d) umístěna v domově pro osoby se 
zdravotním postižením, domově 
pro seniory, domově se zvlášt-
ním režimem nebo v chráněném 
bydlení, nebo 

e) na základě zákona omezena na 
osobní svobodě s výjimkou osoby 
vykonávající trest domácího 
vězení. 

Od poplatku se osvobozuje osoba, 
které poplatková povinnost vznik-
la z důvodu přihlášení ve městě 
Luhačovice a která je třetím nebo 
dalším nezaopatřeným dítětem ve 
společné domácnosti, se zdržuje 
nepřetržitě alespoň 6 kalendářních 
měsíců v příslušném kalendářním 
roce v zahraničí.
Úleva se poskytuje osobě, které po-
platková povinnost vznikla z důvo-
du přihlášení ve městě Luhačovice 
a která je k 1. lednu příslušného 
kalendářního roku mladší 6 let 
nebo starší 70 let, a to ve výši 50 % 
sazby poplatku. 
Údaj rozhodný pro osvobození nebo 
úlevu je poplatník povinen ohlá-
sit ve lhůtě do 31. 12. příslušného 
kalendářního roku.

V případě, že poplatník nesplní po-
vinnost ohlásit údaj rozhodný pro 
osvobození nebo úlevu ve lhůtách 
stanovených touto vyhláškou nebo 
zákonem, nárok na osvobození 
nebo úlevu zaniká.
Nebudou-li poplatky zaplaceny 
poplatníkem včas nebo ve správné 
výši, vyměří mu správce poplatku 
poplatek platebním výměrem nebo 
hromadným předpisným sezna-
mem.
Včas nezaplacené poplatky nebo 
část těchto poplatků může správce 
poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Vznikne-li nedoplatek na poplat-
ku poplatníkovi, který je ke dni 
splatnosti nezletilý a nenabyl plné 
svéprávnosti nebo který je ke dni 
splatnosti omezen ve svéprávnosti 
a byl mu jmenován opatrovník 
spravující jeho jmění, přechází po-
platková povinnost tohoto poplat-
níka na zákonného zástupce nebo 
tohoto opatrovníka; zákonný zá-
stupce nebo opatrovník má stejné 
procesní postavení jako poplatník. 
Správce poplatku vyměří poplatek 
zákonnému zástupci nebo opatrov-
níkovi poplatníka.
Je-li zákonných zástupců nebo opa-
trovníků více, jsou povinni plnit 
poplatkovou povinnost společně 
a nerozdílně.
Ustanovení o nemovité věci se 
použijí obdobně i na jednotku, 
která je vymezena podle zákona 
o vlastnictví bytů, spolu s touto 
jednotkou spojeným podílem na 
společných částech domu, a pokud 
je s ní spojeno vlastnictví k pozem-
ku, tak i spolu s podílem na tomto 
pozemku.
Na svěřenský fond, podílový fond 
nebo fond obhospodařovaný pen-
zijní společností, do kterých je 
vložena nemovitá věc, se pro účely 
poplatků za komunální odpad hledí 
jako na vlastníka této nemovité 
věci.
Údaje ohlášené poplatníkem míst-
ního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů ke dni před-
cházejícímu dni nabytí účinnosti 
této vyhlášky se považují za údaje 
ohlášené. Poplatkové povinnosti 
vzniklé před nabytím účinnosti 
této vyhlášky se posuzují podle do-
savadních právních předpisů.
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Harmonogram svozu domovního odpadu
Na I. pololetí roku 2022

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

1)  Trasa PONDĚLí:  od vesnice 
po nádraží + Malá Kamenná 
(výjimka úterý 19. 4.)                          

3. 1., 10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1., 7. 2., 14. 2., 
21. 2., 28. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3., 4. 4., 
11. 4., 19. 4., 25. 4., 2. 5, 9. 5., 16. 5., 23. 5., 
30. 5., 6. 6., 13. 6., 20. 6., 27. 6.

2) Trasa ÚTERÝ:  od nádraží  po 
Pražskou čtvrt                            

4. 1., 11. 1., 18. 1., 25. 1., 1. 2., 8. 2., 15. 2., 
22. 2., 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3., 29. 3., 5. 
4., 12. 4., 19. 4., 26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5., 
24. 5., 31. 5., 7. 6., 14. 6., 21. 6., 28. 6.                 

3)  Trasa STřEDA:  integrované obce 
Polichno, řetechov, Kladná Žilín 

5. 1., 12. 1., 19. 1., 26. 1., 2. 2., 9. 2., 16. 2., 
23. 2., 2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3., 6. 4., 
13. 4., 20. 4., 27. 4., 4. 5., 11. 5., 18. 5., 
25. 5., 1. 6., 8. 6., 15. 6., 22. 6., 29. 6.

4)  Trasa PáTEK:  kontejnery 
(o Velikonocích v pátek 15. 4. svážíme)

7. 1., 14. 1., 21. 1., 28. 1., 4. 2., 11. 2., 18. 2., 
25. 2., 4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3, 1. 4., 8. 4., 
15. 4.,  22. 4.,  29. 4., 6. 5., 13. 5., 20. 5., 
27. 5., 3. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6.

PLAST (žluté pytle 
a nádoby) – vždy  první 
ÚTERÝ v měsíci 
4. 1., 1. 2., 1. 3., 5. 4., 3. 5., 7. 6.   

PAPÍR  (modré nádoby) 
– vždy ve ČTVRTEK, 
1× za 14 dní (vždy 
v lichém týdnu)

6. 1., 20. 1., 3. 2., 17. 2., 3. 3., 17. 3., 31. 3., 
14. 4., 28. 4., 12. 5., 26. 5., 9. 6., 23. 6.

5) SKLO (zelené nádoby) – vždy ve 
ČTVRTEK, 1× za měsíc

13. 1., 10. 2., 10. 3., 7. 4., 5. 5., 2. 6.    
 

NÁPOJOVÉ KARTONY 
(oranžové pytle)  – vždy  
1×  za  ¼  roku první 
ÚTERÝ

 1. 3.  a   7. 6.

Občané, kteří nedostávají oranžové 
pytle, mohou ukládat nápojové karto-
ny do  žlutých kontejnerů a popelnic 
na plasty.

BIOODPAD  (hnědé 
nádoby) – vždy ve 
STŘEDU (1× za měsíc, 
1× za 14 dní, 1× za týden)

19. 1., 16. 2., 9. 3., 23. 3., 13. 4., 27. 4., 4. 5., 
11. 5., 18. 5., 25. 5., 1. 6., 8. 6., 15. 6., 22. 6., 
29. 6.

Poznámka: Nádoby na tříděný od-
pad (papír, sklo, plasty, bioodpad) 

rozmístěné v Luhačovicích a inte-
grovaných obcích budou vyváženy 
nad rámec svozových dnů dle vzniklé 
potřeby.

SBĚRNÝ DVŮR 
LUHAČOVICE, 
UL. UHERSKOBRODSKÁ 
vedle čističky odpadních 
vod
Provozní doba:
ZIMNÍ – návaznost na zimní čas           
LETNÍ – návaznost na letní čas
     
úterý  14.00–17.00 hod.
úterý 15.00–19.00 hod.
čtvrtek  14.00–17.00 hod. 
čtvrtek 15.00–19.00 hod.
sobota  9.00–15.00 hod. 
sobota 9.00–15.00 hod.

Ve sběrném dvoře mohou občané 
zdarma v provozní době ukládat 
odpady. Do sběrného dvora mají 
přístup pouze občané s trvalým po-
bytem v Luhačovicích a v integro-
vaných obcích (Polichno, Řetechov, 
Kladná Žilín). Podnikatelé, kteří 
jsou zapojeni do systému odpado-
vého hospodářství obce, mohou od-
pady za úplatu a vždy po předchozí 
domluvě na ústředí TS také uložit 
ve sběrném dvoře. 

Technické služby Luhačovice,
tel. 724 651 034 
 724 651 032 
 577 131 287

AKCE SVČ
Úterý 11. 1. od 17.30 do 18.30
Free jumping
Poplatek 60 Kč

Čtvrtek 13. 1. od 10.00
Muzikoterapie pro dětičky / Klubík
Členové zdarma, ostatní 100 Kč

Čtvrtek 20. 1. od 17.30
Keramický kurz pro dospělé

Sobota 22. 1. od 9.00 do 13.00
OFL Elévové

Neděle 23. 1. od 10.30 do 16.30
OFL Muži

Úterý 25. 1. od 10.00
Minijóga v Klubíku
Členové zdarma, ostatní 30 Kč
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Evropský šampionát ve sportovním aerobiku 
ve Francii ovládla česká reprezentace s účastí 
i Jáchyma Hanáka ze zlínského klubu MV team UTB

Jáchym Hanák z Luhačovic, student 
zlínského gymnázia v Lesní čtvrti, po 
roční závodní pauze navázal na úspěchy 
z minulých let. Po sérii nominačních 
závodů v ČR se poslední víkend v listo-
padu zúčastnil spolu s českou reprezen-
tací mistrovství Evropy ve sportovním 
aerobiku ve francouzském Agenu.
Závodil ve dvou seniorských katego-
riích, a to MUŽI a DUA, kde závodí se 
svojí spolužačkou Annou Mackovou 
z Fryštáku. 
Po nádherném závodě stanul na stří-
brném stupínku v obou kategoriích 
a vybojoval tak dvakrát titul I. vicemi-
str Evropy pro rok 2021. Anna Macková 
soutěžila i v juniorské kategorii, kdy se 
Sofií Šimkovou vybojovala také stříbr-
nou medaili.
MV team byl na šampionátu velice 
úspěšný a všech 8 startů proměnil v 8 
medailí: titul seniorských mistrů Evro-
py získalo duo Vanda Šimková a Erika 
Ševců, výše zmiňovaná dvě stříbra bral 

Jáchym Hanák. Juniorskými reprezen-
tanty bylo dále trio ve složení Alena 
Březinová, Karolína Knedlová a Veroni-
ka Nováková, které si z ME odvezly také 
stříbrný kov.
Dva tituly mistrů Evropy získalo duo 
Gabriela a Lucie Veselé a trio Emma 
Kaspřáková, Elena Smetanová a Adria-
na Vojtěšková. Kaspřáková a Vojtěšková 
startovaly také jako duo a vybojovaly 
bronzovou příčku.
Pro celou reprezentaci včetně MV 
teamu bylo velkou motivací sledovat na 
šampionátu také přípravy Adély Citové 
z Juniorského klubu Louny, která jako 
úřadující mistryně světa pod vedením 
trenérky Jitky Hoffmanové vybojovala 
také titul mistryně Evropy v ženské 
seniorské kategorii. Tato dvojice je 
příkladem pro MV team, který jim tímto 
velmi gratuluje k úspěšnému zakončení 
jejího působení ve sportovním aerobiku.
Za úspěšnou přípravou klubu stojí 
Mgr. Monika Váňová s týmem trenérek 

Kateřinou Rožkovou, Lucií Richterovou, 
Sárou Váňovou, Veronikou Grygaříko-
vou, Sárou Kozákovou, které se věnují 
sportovní přípravě dětí od útlého věku.
Zlínskou výpravu podpořily: město 
Zlín, Zlínský kraj, Národní sportovní 
agentura, Fisaf.cz a Univerzita Tomáše 
Bati ve Zlíně, TVD Rokytnice a město 
Luhačovice.

Mgr. Monika Váňová,  
trenérka

Rekonstrukce sokolovny s podporou Zlínského kraje
Již v roce 2023 získají žáci Základní 
umělecké školy Luhačovice nové pro-
story pro svoji výuku. Zastupitelstvo 
Zlínského kraje na svém posledním 
zasedání v listopadu schválilo dotaci 
ve výši 21 298 000 Kč na rekonstrukci 
budovy luhačovické sokolovny, kam 
se ZUŠ Luhačovice po jejím dokončení 
má přestěhovat a kde bude mít škola 
své sídlo. Celková částka rekonstruk-
ce přesáhne částku 40 milionů Kč. 
Investorem tohoto záměru je město 
Luhačovice.
„Rekonstrukci budovy sokolovny 
zahájilo město Luhačovice už na konci 
loňského roku. Jedná se o zásadní in-
vestici letošního roku, která přesáhne 
částku 40 mil. korun,“ uvedl starosta 
Luhačovic Marian Ležák. Současně 
připomněl zásluhu Zlínského kraje na 
spolufinancování tohoto záměru.
„Rád bych poděkoval Zastupitelstvu 
Zlínského kraje za podporu a schválení 
dotace na obnovu nemovitosti a pří-
pravu nového zázemí pro děti Základní 
umělecké školy Luhačovice ve výši 
21 298 000 korun. Studenti umělecké 

školy mají v současnosti výu-
ku v provizorních prostorách, 
proto chceme dokončit celou 
rekonstrukci sokolovny do 
konce příštího roku. Žáci ZUŠ 
se tak dočkají odpovídajícího 
prostředí a současně zde zů-
stane možnost využívat tyto 
prostory pro tradiční kultur-
ní akce,“ uvedl starosta.
Zřizovatelem ZUŠ Luhačovice 
je Zlínský kraj. Proto i vede-
ní hejtmanství tento záměr 
uvítalo.
„V Luhačovicích nemá kraj vlastní 
budovu vhodnou k provozu základní 
umělecké školy. V současné době jsou 
obory rozptýlené, fungují často v im-
provizovaných podmínkách. Po dokon-
čení rekonstrukce budou všechny obo-
ry pod jednou střechou a navíc budou 
mít žáci bezpečnější cestu ze základní 
školy než nyní, kdy přechází frekvento-
vanou silnici. Schválení dotace vnímám 
jako značný posun k vyřešení nevyho-
vující situace,“ uvedla Zuzana Fišerová, 
radní zodpovědná za školství a kulturu.

Podle informací kraje záměr uvolnit fi-
nanční prostředky na rekonstrukci lu-
hačovické sokolovny předložil krajským 
zastupitelům náměstek hejtmana Da-
vid Vychytil, zodpovědný za ekonomiku 
a finance. „Sokolovna by měla sloužit 
jako sídlo základní umělecké školy od 
roku 2023 a mohla by být využívána 
také k rozvoji podnikatelských aktivit 
Zlínského kraje, jako jsou například 
různá školení, semináře a tematická 
setkání,“ vysvětlil David Vychytil.

TZ města Luhačovice
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Pravidla SENIOR TAXI Luhačovice 2022
•	 Službu Senior taxi mohou využívat 

občané s trvalým bydlištěm na úze-
mí města Luhačovice (tj. Luhačovice, 
Kladná Žilín, Polichno, Řetechov) 
starší 70 let, kteří se zaregistrují 
v programu Senior taxi.

•	 Registrace do programu je možná 
nejdříve den po datu dovršení 70 let.

•	 Registrace na rok 2022 bude probíhat 
od 3. ledna 2022 v Městském infor-
mačním centru Luhainfo Luhačovi-
ce, Masarykova 950 (dále jen „MIC“), 
v Městském domě kultury Elektra.

•	 Při registraci do 31. 5. 2022 obdrží 
senior 16 ks jízdenek, při registraci 
od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2022 8 ks jízde-
nek k čerpání služby s platností do 
31. 12. 2022.

•	 K osobní registraci je nutné předlo-
žení občanského průkazu a podpis 
Souhlasu se zpracováním osobních 
údajů v MIC.  

•	 Senior, který není schopen si 
jízdenky vyzvednout osobně, může 
k převzetí jízdenek pověřit jinou 
osobu, která se musí prokázat svým 
občanským průkazem a plnou mocí 
k převzetí jízdenek.

•	 Senior obdrží při registraci seznam 
taxi služeb, které jsou zapojeny do 
programu Senior taxi a od kterých 
je možné objednat dopravní služby. 
Před plánovaným využitím služby 
je nutné v dostatečném předstihu 
telefonicky objednat odvoz, a to libo-
volnou taxi službou ze seznamu.  

•	 Senior platí za jednu jízdu JEDNOU 
JÍZDENKOU s paušálním doplatkem 
30 Kč. Řidič taxi není oprávněn vy-
žadovat více jízdenek či vyšší částku. 
Jednou jízdou se rozumí nástup 
seniora (seniorů, případně dopro-
vodu seniora v maximální kapacitě 
vozidla) v nástupním místě a odvoz 

na uvedené stanoviště. Čekací doba 
před započetím jízdy je max. 10 min., 
přepravce je dále povinen pomoci 
seniorovi při nástupu či výstupu 
z auta a s donosem nákupu a zava-
zadel k domu seniora.

•	 Cílové místo může být pouze ordi-
nace lékařů, pošta, lékárny, úřady, 
hřbitov, nádraží, kostel, obchod, 
kulturní dům, zařízení sociálních 
služeb v k. ú. Luhačovice a místo, 
které je trvalým bydlištěm seniora.

•	 Služba Senior taxi bude provozová-
na v pracovních dnech v době od 
07.00 do 16.00 hod.

S dotazy a stížnostmi na tuto službu 
se mohou občané obracet na MIC 
Luhainfo, Masarykova 950. Při 
stížnosti je potřeba zaznamenat taxi 
službu, jméno řidiče, případně SPZ 
automobilu.



16 Luhačovické noviny

LÁZNĚ LUHAČOVICE
akciová společnost

Právě teď přijmeme do týmu

POMOCNICE DO KUCHYNĚ NA MYTÍ NÁDOBÍ
PRACOVNÍKY DO ÚKLIDU/POKOJSKÉ

SERVÍRKY/ČÍŠNÍKY

POMOCNICE DO KUCHYNĚ NA MYTÍ NÁDOBÍ
PRACOVNÍKY DO ÚKLIDU/POKOJSKÉ

SERVÍRKY/ČÍŠNÍKY
Přehled volných pozic na www.LazneLuhacovice.cz

Bližší informace: Bc. Michaela Kadlecová, tel. 731 402 385, 
e-mail: kariera@lazneluhacovice.cz

Jistota dlouholetého zaměstnání ve stabilní a tradiční firmě.


