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ZPRÁVY Z MĚSTA

ÚVODNÍK
A čas běží … 

Tak už máme 
opět za sebou 
polovinu 
kalendářního 
roku. Studu-
jící dostali 
hodnocení 
svého učení 
a snažení za 
jeden školní 
rok v podobě 
vysvědčení. 

Věřím, že výsledné známky na vysvěd-
čení od pozorných kantorů skutečně 
odpovídají práci a míře snahy jednot-
livých žáků. A uplyne jen necelého 
čtvrt roku a bude nás všechny čekat 
další hodnocení. Hodnocení čtyřletého 
snažení zastupitelů. Věřím, že i tady 
bude brán zřetel na skutečnou práci 
a výsledky, jenž odvedl každý z nás ve 
prospěch naší pospolitosti. 
Přijde mi, že se poslední dobou bere 
poněkud automaticky, že něco je, 
nebo že zde funguje to či ono. Chápe-
me to jako standard, na který máme 
nárok a jenž nám musí být stále po-
skytován. Bohužel čím líp se máme, 
tím méně cítím upřímnou ochotu 
od jednotlivců zapojit se do udržení 
a rozvoje toho všeho. A právě v čase 
letního cestování si můžeme ověřit, 
jak se máme dobře a jak krásné jsou 
Luhačovice a jejich okolí.
Proto bych chtěl touto cestou poděko-
vat každému z vás, co nad rámec svých 
povinností věnujete část ze svého času 
a umu ve prospěch těch ostatních. 
A to často bez nároku na jakoukoliv 
odměnu. Mnohdy skrytá snaha pak 
ve výsledku snažení mnoha jednotliv-
ců tvoří to krásné, co nás obklopuje. 
Chci vám tedy prostřednictvím tohoto 
úvodníku poděkovat za vše, co pro 
ostatní konáte. Současně chci povzbu-
dit i ty, kteří tak zatím z nejrůznějších 
důvodů nečiní. Přidejte se. Protože čím 
víc se nás zapojí s upřímnou snahou, 
tím lepších výsledků společně dosáh-
neme.  Záleží totiž na každém z nás.
Přeji tedy vám všem nádherný letní 
čas plný výletů, odpočinku či pozná-
vání, spolu se šťastnými návraty z cest 
zpět do našeho krásného města. 

Přemysl Janík, váš zastupitel a radní

Luhačovice nesouhlasí se 
stávajícím návrhem vedení 
vysokého napětí, které se plánuje 
mezi Slušovicemi a Slavičínem
Se stavbou stožárů vysokého napětí, 
která se plánuje již několik desítek 
let mezi Slušovicemi a Slavičínem, 
nesouhlasí ani Luhačovice. Podle 
starosty města Mariana Ležáka by 
to mohlo mít dopad především na 
cestovní ruch spojený s lázeňstvím 
i na kvalitu bydlení pro občany 
Řetechova. Elektrické vedení má vést 
přes Vizovické vrchy, Chráněnou 
krajinnou oblast Bílé Karpaty nebo 
Luhačovické Zálesí, stavba by zasáhla 
i kulturní památky, například poutní 
místo Provodov–Malenisko.
Starosta Marian Ležák připomíná, 
že jsou Luhačovice a okolí Řetechova 
a Podhradí známé svým krásným 
krajinným rázem se zelenými hori-
zonty, které nikdy nebyly zasaženy 
necitelnou zástavbou nebo průmys-
lovými stavbami. Nyní je tu tlak na 
necitelný a nenapravitelný zásah 
do Luhačovického Zálesí v podobě 
nešťastně naprojektovaného vede-
ní vysokého napětí od distribuční 
společnosti. „Nepopíráme potřebu 
elektrické energie, ale je nutné najít 
řešení, které je ohleduplné k místní-
mu prostředí a respektuje dědictví 
ceněného krajinného rázu, jenž je 
po generace předáváno. Je potřeba 
ctít pravidla, která fungují i v ji-
ných zemích, například v Německu 
nebo v Norsku, a netlačit své levné 
provedení bez ohledu na to, že tímto 
zásahem dojde k poničení lázeňské 
krajiny, která je ohodnocena vyso-
kým stupněm rekreačního poten-
ciálu (5,2) nad úrovní celé ČR (4,1),“ 
vysvětluje starosta Luhačovic.

Město Luhačovice je nemile překva-
peno, jak byla investorem nedosta-
tečně zpracována EIA (dokumentace 
k posouzení vlivu stavby na životní 
prostředí). Proto se připojuje k ob-
cím, které nesouhlasí s navrženou 
podobou nadzemního vedení a poža-
duje podzemní vedení nebo přepra-
cování trasy s ohledem na ochranu 
krajiny. 
Celá problematika týkající se vedení 
vysokého napětí je podrobně popsána 
v odkazu na www.luhacovice.eu. 

Prosba k občanům

Již naši předkové měli zvyk v neděli 
nepracovat, užívat si klidu a hlavně 
odpočívat. Na vesnici, ale i ve městech 
byla neděle svátečním dnem, kdy si 
lidé užívali pohody a ticha. Zkusme si, 
prosím, i v Luhačovicích udržet podob-
nou nedělní atmosféru. Sečení trávy, 
řezání dřeva a jiné práce na zahradě 

určitě umíme zvládnout v pracovní 
dny, případně v sobotu. Neděli využijme 
k trávení času se svými blízkými a plá-
nování třeba společných výletů. Ocení 
to jak naše rodina, která je pro nás tím 
nejdůležitějším, tak i naší sousedé, kteří 
budou vděčni za ohleduplnost.
Děkuji za pochopení.

Marian Ležák
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Městský dům kultury Elektra mění svůj 
název na Kulturní a kongresové centrum 
Elektra
Městský dům kultury Elektra Luhačo-
vice, příspěvková organizace, nese svůj 
název od data prvního zápisu v ob-
chodním rejstříku v červnu roku 2002. 
Díky kapacitě a uspořádání prostor, se 
prakticky od prvních let stala dějištěm 
kongresů a dalších komerčních akcí. 
V porovnání s ostatními činnostmi 
organizace se z ekonomického hlediska 
jedná o vysoce výdělečné akce, které 
pomáhají kompenzovat méně výděleč-
né kulturní akce a v neposlední řadě 
se jedná o prostředky, které umožňují 
udržet neinvestiční příspěvek města na 
provoz organizace v určité výši. A zde 
se dostáváme k hlavnímu důvodu 
pro změnu názvu organizace. Roční 
neinvestiční příspěvek zřizovatele se 
pohybuje okolo 5,5 milionu korun. To 
je částka, kterou lze snížit a uspořené 
prostředky použít na jiné potřebné 
účely za předpokladu, že zvýšíme počet 
komerčních akcí. Aby se tak stalo, je 
nezbytné upoutat zájem organizáto-
rů. Prakticky řečeno v současné době 
u nás pořádají kongresy a komerční 
akce pouze organizátoři, kteří kulturní 
dům již znají, nebo se o něm od místně 
znalých doslechli.
Abychom dostali kulturní dům jako 
kongresové centrum do povědomí 
dalších organizátorů a dostávali se 
do výběru při hledání místa pro 
pořádání kongresu, bylo nezbytné 

dostat tuto naši “na-
bídku” přímo do názvu 
organizace. Pořadatel, 
pokud hledá místo pro 
svoji akci, hledá podle 
klíčových slov. V tomto 
případě tedy “kongresové centrum”, 
téměř jistě nehledá například pro 
300 a více osob podle hesla “kulturní 
dům”.
Rozhodnutím zastupitelstva města 
se tedy název kulturního domu od 
3. 6. 2022 změnil na Kulturní a kon-
gresové centrum Elektra, p.o.
To samozřejmě neznamená, že kultu-
ra bude upozaděna. Sezóny kongre-
sové turistiky jsou v drtivé většině 
v měsících mimo hlavní lázeňskou 
sezónu a zároveň většinou v pracov-
ních dnech. Kongresy a komerční 
akce nám tedy mohou vykrýt hluchá 
místa ve využití prostor.
Potenciální navýšení příjmů z proná-
jmu prostor pro kongresy bych navíc 
rád využil k splnění záměru přiblížit 
organizaci a její činnosti občanům 
města. Aktuální stav je takový, že kul-
turní akce, které pořádáme, nerozlišují 
mezi občanem a hostem. Mnohokrát 
jsem slyšel větu “to není pro nás, to 
se dělá pro lázeňské”. Tohle vnímání 
chci změnit, například zavedením 
výhod pro místní občany, zařazením 
programů, které si na sebe nevydělají, 

ale místní občany osloví, popřípadě  
umožněním výhodného či bezplatného 
využití prostor místními spolky. Na ně-
kterých z těchto bodů již nyní intenziv-
ně pracujeme a jejich zavedení před-
pokládáme do konce roku 2022. Jedná 
se například o zvýhodněné vstupné. Ze 
všech stran se na nás nyní valí infor-
mace o extrémní inflaci, zvyšování cen 
energií atd. To znamená, že lidé začnou 
více šetřit a kultura je bohužel první 
na ráně. Na druhou stranu je kultura 
způsob, jak od všech těch negativních 
zpráv alespoň na chvíli utéct. Proto 
věřím, že zavedením výhod umožníme 
občanům Luhačovic neomezovat svůj 
kulturní život v tak velké míře.
Myslím, že nemusím vysvětlovat, že 
tyto plány, které mají vliv na výno-
sy, musíme z něčeho kompenzovat. 
Zvýšení počtu komerčních akcí a s tím 
spojená změna názvu by nám to měly 
umožnit. Slovo kulturní jsme záměrně 
ponechali jako první, aby byl zřejmý 
primární účel organizace, a pro místní 
to stejně bude i nadále prostě Elektra.

Jan Zavřel, ředitel KKC Elektra

Ochrana životního 
prostředí je prioritou
Život bez elektrospotřebičů si v dnešní 
době lze jen těžko představit. Obklopují 
nás a staly se součástí našich každo-
denních činností. Elektrozařízení však 
obsahují množství materiálů, které 
pocházejí z neobnovitelných zdrojů. 
Jejich těžbou je významně zatěžováno 
životní prostředí. Pro zajištění sběru 
a recyklace vysloužilých elektrozařízení 
si naše město vybralo ke spolupráci 
kolektivní systém ASEKOL. Správná 
recyklace výrobků totiž přináší životní-
mu prostředí významnou úlevu. Jakým 
rozsahem naše město a jeho obyvatelé 

přispěli k lepšímu životnímu prostředí, 
se dozvídáme z environmentálního 
vyúčtování zpracovaného společností 
ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci 
vznikají úspory ve spotřebě elektrické 
energie, primárních surovin, vody, oky-
selování prostředí a produkci sklení-
kových plynů.
Certifikát environmentálního vyúčto-
vání vyčísluje přínos našeho města 
k ochraně přírody v roce 2021. Vyplývá 
z něj, že díky množství námi odevzda-
ných elektrozařízení jsme uspořili 
143,65 MWh elektřiny, 13 548 litrů 
ropy, 751 m3 vody a 7,7 tun primárních 
surovin. Navíc jsme snížili emise skle-
níkových plynů CO2 ekv. o 9,97 tun, 

a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje 
okyselování prostředí) o 526 kg.
Každý kus vytříděného elektra se 
počítá, což dokazuje příklad 100 vy-
tříděných notebooků, které uspoří 
10 MWh elektřiny. Takové množství 
odpovídá 3leté spotřebě elektřiny 
rodiny žijící ve standardním bytu. Za 
100 kg vytříděných elektrospotřebičů 
se ušetří takové množství ropy, které 
by stačilo na výrobu benzínu pro 
cestu z Prahy do Paříže. 
Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí 
odpad a přispívají tak k ochraně 
životního prostředí.

Jiří Šůstek, místostarosta
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Vichřice downburst v Luhačovicích – před rokem a dnes 
24. června 2022 to byl přesně rok, kdy 
se Luhačovicemi prohnala vichřice, 
kterou meteorologové nazvali down-
burst. Brala střechy domů, lámala 

stromy a dělala další pohromy, se 
kterými se následně museli obyvatelé 
Luhačovic vypořádat. Co je však nej-
důležitější, nikdo nebyl zraněn. 

A jak to vypadá na místech poniče-
ných vichřicí po roce?
Vše dokumentují fotografie.

Domov mládeže

Zámecký park

Střecha rodinného domu

Knihovna
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Tady pramení architektura
Vila Vlastimila 

Když se vydáme k Pražské čtvrti a krá-
číme ulicí Betty Smetanové, najdeme 
zde romantickou malou vilku z roku 
1903. Navrhl ji Dušan Jurkovič v roce 
1903 pro svého přítele Františka Po-
spíšila. Byla jednou z prvních realizací 
v nově se formující Pražské čtvrti 
a dala podnět k vybudování dalších 
staveb. Vila je též nazývána Pospíšilova 
podle svého majitele, jehož rodina žila 
ve vile až do roku 1964. Pospíšilovi byli 
nadšenými obdivovateli dr. Veselého 
a ze všech sil pomáhali k rozvoji kvalit-
ních lázeňských služeb. Celá rodina se 
aktivně podílela na dění v lázních. Dce-
ry, oděné v národních krojích, podávaly 
přes sezonu pacientům minerální vody. 
Stavba odrážela Jurkovičovu snahu 
vytvořit českou vilu, český rodinný 
dům pro zlepšení úrovně bydlení čes-
kých vrstev (do té doby byli hlavními 
stavebníky především Němci).  Začal 
tak realizovat svoji vizi „rodinného 
sídla československého života a vlastní 
kultury“. Vlastimila se ale také zapsala 
do dějin hudebních, a to díky poby-
tům skladatele Leoše Janáčka. V letech 
1904 až 1905 tu Janáček pomýšlel na 
operu „Osud“, jejíž námět získal právě 
v Luhačovicích. Po vypuknutí první 
světové války ve vile strávil několik dní. 
V roce 1916 přijel do vily spolu s operní 
pěvkyní Gabrielou Horvátovou a o rok 
později zde napsal "Zápisník zmizelé-
ho". Pražská čtvrť byla nejoblíbenějším 
a také nejplodnějším místem Janáčko-
vých luhačovických pobytů.

Jarmila Ďurďová 
Zdroj: Luhačovická zastavení starodávná 
i novější/B. Petráková, H. Slováková
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Festival Janáček a Luhačovice
Společně s létem přichází do luha-
čovických lázní Festival Janáček 
a Luhačovice, který svojí hudbou 
rozeznívá toto barevné údolí po celý 
týden. K jeho záměrům patří připo-
mínat osobnost Leoše Janáčka, jeho 
tvorbu, návraty do Luhačovic a zá-
roveň nabídnout umělecké zážitky 
z koncertů, jejichž hloubku prožití 
umocní souznění přírody s krásnou 
architekturou. 
Pro letošní 29. ročník je připrave-
ný rozmanitý program, v němž se 
představí jak pěvečtí sólisté s oper-
ním souborem, symfonický orchestr, 
pěvecký sbor, těleso zabývající se 
stylovou interpretací děl starších slo-
hových období, tak i komorní ansám-
bly zastupující dechové i smyčcové 
nástroje či cimbálová muzika s netra-
dičním koncertem. Konkrétní nabíd-
ku koncertů najdete v článku nebo na 
www.janacekluhacovice.cz.
Náš festival chce potěšit nejen hud-
bou, ale i slovem či obrazem. Proto 
jsou součástí jeho doprovodného 
programu dvě výstavy přibližující 
osobnost Janáčka v Luhačovicích 
i v Brně, místě jeho celoživotního 
působení. Výstavy si můžete prohléd-
nout v hale Vincentka a na kolonádě. 

O tom, „Jaký byl Mistr Janáček“, bude 
vyprávět 13. 7. od 15 hod. v Lázeňském 
divadle PhDr. J. Zahrádka. V pátek 
15. 7. můžete opět v divadle od 15 hod. 
navštívit vzpomínkový pořad „Noktur-
no pro Jana Skácela“ připravený prof. 
J. Hlaváčem ke 100. výročí narození 
básníka a prozaika J. Skácela. Spo-
luúčinkovat bude herec MDZ P. Leic-
man. A po luhačovických stopách za 
L. Janáčkem vás již tradičně 12. 7. po-
vede PhDr. B. Petráková s Okrašlo-
vacím spolkem Calma. Rovněž jsme 
nezapomněli na děti, pro které jsme 
připravili od 11. do 15. 7. ve spolupráci 

se Základní uměleckou školou Luha-
čovice a Muzeem luhačovického Zálesí 
hudebně výtvarný kurz Dobrodruž-
ství s Bystrouškou. Věříme, že děti 
pod vedením zkušených a oblíbených 
lektorek prožijí krásný týden, jenž jim 
přinese nejen dobrou náladu, ale také 
rozšíří znalosti o historii místa, ve 
kterém žijí. A pokud jste ještě nena-
vštívili rodiště L. Janáčka na Hukval-
dech, můžete se tam vypravit společně 
s Infocentrem lázní, které pořádá 
zájezd v sobotu 16. 7. 2022.

Milena Hrbáčová

16.30 hodin, busta L. Janáčka
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

20.00 hodin, Lázeňské náměstí, při nepřízni počasí MěDK Elektra
FIGAROVA SVATBA / W. A. Mozart 
Operní soubor, orchestr a balet Slezského divadla Opava

19.30 hodin, Lázeňské divadlo
MOYZESOVO KVARTETO & MUCHA QUARTET  
& MAROŠ KLÁTIK

19.30 hodin, kostel Svaté Rodiny
CZECH ENSEMBLE BAROQUE

15.00 hodin, kostel Svaté Rodiny
KOSTELNÍ PÍSNĚ ZE ZNOROV

19.30 hodin, Lázeňské divadlo
PHILHARMONIA OCTET PRAGUE

19.30 hodin, Lázeňské náměstí, při nepřízni počasí MěDK Elektra
RÁKOS RÁKOCZY / Leoš Janáček 
Filharmonie Bohuslava Martinů, PS Lúčnica, driguje Tomáš Brauner

PONDĚLÍ
11. 7. 2022

12. 7. 2022
ÚTERÝ

13. 7. 2022
STŘEDA

PÁTEK
15. 7. 2022

ČTVRTEK
14. 7. 2022

11.–16. července 

29. ročník

Ej, křížu, křížu.
To je název výstavy, kterou připravi-
la farnost Luhačovice, připomínající 
25. výročí vysvěcení nového kostela 
v Luhačovicích a kaplí v Kladné Žilín 
a Biskupicích. Výstava mapuje sakrální 
prostory a drobné objekty s církevním 
podtextem umístěné ve veřejném pro-
storu v Luhačovicích a dalších obcích 
farnosti Luhačovice a Pozlovice. Mnohý 
z místních obyvatel, natož pak z ná-
vštěvníků našeho kraje, by jistě nevěřil, 
že na ploše sedmi katastrálních území 
o výměře 5 900 ha je možno nalézt více 
než sto takovýchto objektů. A v minu-
losti jich existovalo ještě více. Bohužel 
mnohé zanikly nebo byly zničeny. 
S každým takovýmto objektem je navíc 
spojen často velmi osobní příběh jejich 
vzniku a existence. Jeho ztráta či za-
pomnění je tak ztrátou i pro nás a pro 
kolektivní paměť místa.

Přijďte se tedy podívat na ty, které 
se podařilo zmapovat, na jejich foto-
grafie mnohdy i velmi staré a cenné. 
Navíc, pokud zjistíte, že v rámci 
výstavy ještě něco chybí či máte 
k dispozici jiné archivní fotografie, 
budeme rádi za jejich zapůjčení 
k ofocení a duplikaci. A pokud nám 
sdělíte váš osobní příběh k některé-
mu z nich, pomůžete zachovat jeho 
jedinečnost. Čas totiž nemilosrdně 
zahlazuje stopy a příběhy, které jsou 
jednotlivě předávány, a též iden-
tifikaci lidí s příslušným místem. 
Jedině prostřednictvím sounáleži-
tosti s daným místem, třeba právě 
prostřednictvím příběhu lidí a míst 
kolem nás, můžeme vybudovat osob-
ní patriotismus, a tak obstát proti 
tlaku uniformní šedi anonymního 
a neosobního světa.    
Výstavu bude možno zhlédnout 
na náměstí 28. října v Luhačovi-
cích, a to od července až do konce 

října 2022. Za všechny, co se na 
přípravě výstavy spolupodíleli, vás 
zve Přemysl Janík.
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ROZHOVOR

Luhačovice čeká horké léto, předpovídá meteorolog

Letos v létě budeme vděční, že mají 
Luhačovice tolik zeleně a stínu. Nejspíš 
nás totiž čekají nadprůměrné teploty, 
i když předpovídat počasí tak dlouho 
dopředu je velmi ošemetné. I o tom 
mluví v rozhovoru meteorolog Michael 
Matějka ze serveru meteocentrum.cz. 

Které meteorologické jevy jsou 
v létě nebezpečné a co může 
hrozit?
Velmi nebezpečným jevem mohou být 
bouřky, zejména v období od května 
do září. Kromě rizika zásahu bleskem, 
které hrozí hlavně na otevřených 
místech v krajině, nás mohou ohrozit 
kroupy nebo padající větve a další 
objekty vlivem silného nárazovitého 
větru. Velmi nebezpečné mohou být 
přívalové srážky, při kterých se rychle 
rozvodňují malé potoky a mění se 
v divoké říčky. Připomenout můžeme 
třeba tragické přívalové povodně na 
severovýchodě Moravy v roce 2009.
Výjimečně mohou být bouřky dopro-
vázené i tornádem. Ta nejsou novým 
jevem, jedno je známo i z Kosmovy 
kroniky.
Tak silné tornádo, jako se loni objevilo 
na jihu Moravy, bylo ale zcela výjimeč-
ným jevem a patřilo mezi nejsilnější za-
znamenaná tornáda v historii na našem 

území. Opačným extrémem mohou 
být dlouhotrvající sucha a lesní požá-
ry. Ty se ve větším měřítku týkají spíš 
Středomoří, ale i u nás musíme s jejich 
rizikem při sušším počasí počítat.

Jak se předpovídá počasí? 
Kolik dní předem je předpověď 
nejspolehlivější? 
Spolehlivost předpovědí počasí zpra-
vidla klesá s časem – čím vzdálenější 
období, tím bývá úspěšnost nižší. 
V současné době dává smysl předpoví-
dat počasí maximálně na 14 dní s tím, 
že na druhý týden je prognóza spíše 
orientační a dále se upřesňuje s tím, jak 
se daný den blíží. Při předpovědi počasí 
vycházíme primárně z meteorologic-
kých modelů, které jsou dále korigovány 
meteorologem ve službě. Přestože je 
většina výstupů modelů na internetu 
volně dostupná, je potřeba ke správné 
interpretaci samotného modelu dosta-
tek znalostí a zkušeností meteorologa. 
Občas se také modely rozcházejí a je 
na meteorologovi, aby rozhodl, jakému 
modelu dá v dané situaci větší váhu. 

Dá se říct, jaké bude léto 
v Luhačovicích?
Podrobná předpověď počasí na více než 
14 dní v současné době bohužel není 

možná. Předpokládá se, že kolem 2 týd-
nů dopředu už je chování atmosféry 
natolik chaotické, že detailní předpověď 
hodinu po hodině na takovou dobu asi 
nebudeme mít k dispozici nikdy. Exis-
tují sice i spíše experimentální předpo-
vědi pomocí klimatologických modelů, 
ty ale neumožňují prognózu den po 
dni, udávají jen odhadovanou celkovou 
měsíční odchylku od normálu. Podle 
jejich posledních výstupů očekáváme 
léto teplotně spíše mírně nadprůměrné 
a srážkově v normálu. Nicméně více 
v tuto chvíli bohužel neumíme říct.

Tak se podívejme naopak 
do minulosti. Kdy bylo 
v Luhačovicích nejtepleji? A kdy 
třeba nejvíc sněhu v zimě? 
Podle dostupných údajů je v dlouho-
dobém průměru nejstudenější měsíc 
leden (-2,5 °C) a nejteplejší červenec 
(17,8 °C). Poslední roky jsou ale teploty 
většinou nadprůměrné. Velmi teplo 
bylo například 6. července 1932, kdy 
teplota vystoupila na 36,8 °C. Naopak 
během legendární zimy 1928/29 klesla 
teplota až na -31,8 °C. Roční úhrn srá-
žek činí asi 750 mm, nejvlhčí měsíc je 
srpen, nejsušší únor. 
Zajímavostí je, že v roce 1940 bylo 
v Luhačovicích až 70 cm sněhu.

Soutěž malých hasičů se 
v Polichně stává tradicí
Chodí darovat krev, pro veřejnost 
pořádají třeba letní kino nebo pečení 
perníků, a tak se snaží svou domovinu 
co nejlépe reprezentovat na soutěžích. 
Dobrovolní hasiči z luhačovické místní 
části Polichno ale myslí i na budouc-
nost. Aby měl v těchto aktivitách za pár 
let kdo pokračovat, vychovávají si další 
generace malých hasičů.
V půlce května pořádalo SDH Polichno 
druhý ročník soutěže O pohár starosty 
města Luhačovice. Polichno na mapě 
našlo 11 týmů v kategoriích příprav-
ka, mladší i starší žáci. Přijely týmy 
z Luhačovic, Řetechova, Ludkovic, 
Zádveřic, Trnavy a Loučky, čímž pořa-
datelům pomohly pokračovat v začí-
nající tradici soutěže dětí na Polichně.
„Velké díky patří taky starostovi Mari-
anu Ležákovi za podporu a sladkosti 
pro děti a Tomáši Smejkalovi, který 

zastoupil město a předal ceny vítězným 
týmům. Ve starších žácích SDH Polich-
no obsadilo na domácí půdě krásné 
5. místo,“ říká Tomáš Smejkal z osadní-
ho výboru Polichno.
O týden později si tým starších žáků 
vezl první místo z okrskové soutěže 
v Luhačovicích. Vyrazili také třeba do 
Bylnice nebo Lhoty u Malenovic. 
Hasičský sbor se tento rok pokouší 
poskládat také tým mladších žáků. 
„Pokud by měla vaše ratolest zájem, 
tak se ozvěte. Trénovat začneme zase 
po prázdninách,“ láká Tomáš Smejkal. 
Dítě se naučí, co vlastně znamená být 
hasičem. Aspoň na chvíli děti vytáh-
neme od počítačů a tabletů,“ podotýká 
Tomáš Smejkal.
Tým mužů se přidal do Grand Prix 
8. okrsku. Každý závod je postavený na 
hasičském útoku, ale jednotliví pořada-
telé trasu nějak okoření. Nikdy tak není 
stejná. Tento netradiční závod letos 
budeme moct vidět i v září v Polichně.

Do repertoáru dobrovolných hasičů 
patří i pořádání nejrůznějších akcí pro 
děti i dospělé. Brzy se chystá letní kino, 
9. 7. hasiči čekají na Polichně každého 
diváka i s výborným občerstvením.
„O prázdninách vydechneme a nabe-
reme síly do nového školního roku. 
Připravujeme řadu dílniček pro děti, 
snad se letos povede i kurz peče-
ní. Proto sledujte naše stránky na 
Facebooku SDH Polichno, ať vám nic 
neunikne. A určitě přijďte se za námi 
podívat,“ vyzývá Tomáš Smejkal.
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CESTOVÁNÍ

Na kole Zlínskem a Luhačovickem

Vznikl nový cykloprůvodce Kam na 
kolo na Zlínsku a Luhačovicku, který 
nabízí 25 prověřených cyklotipů 
na výlety po Luhačovicku, Zlínsku, 
Valašském Klobucku, Vizovicku, 
Uhersko Brodsku nebo Otrokovicku. 
Nová tisková brožura je k dispozici 
na informačním centru a zároveň 
všechny tipy na cyklovýlety (a nejen 
ty) jsou dostupné na webu destinace 
Zlínsko a Luhačovicko v sekci Kam 
na kolo. Všechny trasy tým výletníků 
destinace Zlínsko a Luhačovicko ve 
spolupráci s partnery projel, zmapo-
val, nafotil a vytipoval ta nejkrásnější 
místa k zastavení. 
Odbor cestovního ruchu města Luha-
čovice se aktivně podílel na zmapová-
ní a aktualizaci tras v okolí Luhačovic. 
Vzniklo tak 5 cyklotipů na výlety, které 
vás provedou krásnou krajinou v okolí 
lázeňského města. Dozvíte se, kde si 
půjčit kolo, kde se zastavit na kávičku, 
kde jsou ty nejhezčí výhledy do krajin.

Podrobný popis tras za 
Luhačovicko je na webu destinace 
Zlínsko a Luhačovicko: 
1. Malý lázeňský okruh
2. Velký lázeňský okruh
3. Z Luhačovic na Malenisko
4. Jižní toulky Luhačovským Zálesím
5. Z Luhačovic do Uherského Brodu

Pro červencové číslo jsme připravili 
detailní popis okruhu Malý lázeňský. 
Užijte si vyjížďku a přejeme šťastný 
návrat. 

Na kole Malým lázeňským 
okruhem
•	 Silniční/treko-

vé kolo, 20 km, 
292 m převýšení

•	 Mapa trasy v sekci 
Kam na kolo

Malý lázeňský, to je 
taková švihácká trasa kolem pramenů, 
na přehradu, s výšlapem na Řetechov 
a se spoustou opravdu dechberoucích 
výhledů. 20 pohodových kiláčků kolem 
Luhačovic. 
Náš tip: Máte s sebou děti? Projeďte 
si s nimi 9km okružní trasu z lázní 
Alejí Dušana Jurkoviče a kolem Luha-
čovické přehrady. 

Začínáme u KKC Elektra a infocentra 
přímo v centru městečka. Po cyklos-
tezce prokličkujte městem až do ved-
lejší vsi Biskupice, kde před vlakovou 
zastávkou uhnete do kopce na Horní 
Dvůr. Po pravé straně se pod vámi 
otevírá luhačovické údolí, nalevo zase 
Maršov a výhledy až k Uherskému 
Brodu. Po hřebeni pokračujte pořád 
rovně až dojedete na cestu v lese, kte-
rá vás zavede na Řetechov. Tady je to 
trochu do kopce, ale řekněte, není to 
nejhezčí vesnička, co jste letos viděli? 
Z Řetechova si užijte prudký sešup do 
Pozlovic, projeďte kolem kostela sv. 
Martina a pokračujte k přehradě. Tady 
doporučujeme zastávku v kavárně 
Jamai Café na skvělou limonádu nebo 
zákusek. Jurkovičovou alejí minete 
bývalý klášter Augustiniánský dům 
a svezete se kolem Říčních a Sluneč-
ních lázní až na kolonádu k Domu 
Dušana Jurkoviče. Tady se sice na 
kole jezdit nesmí, ale zase budete mít 
spoustu času doplnit ionty. Doporuču-
jeme vám Pramen Dr. Šťastného nebo 
Vincentku.

Jana Pastyříková, Manažer destinace 
Zlínsko a Luhačovicko 
Jarmila Ďurďová, Manažer cestovního 
ruchu města Luhačovice
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SPOLEČNOST

Vzpomínky
Jen svíci hořící ti můžeme na hrob dát, tiše 
se pomodlit a s láskou vzpomínat.
Dne 7. července 2022 uplyne již 5  let, co nás 
opustila paní  MARCELA  ŽIVNÉŘOVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte  jí 
s námi tichou vzpomínku. Manžel Josef, 
syn Pavel s rodinou, dcera Eva s rodinou 
a ostatní příbuzní. V životě jsou chvíle, se 
kterými se člověk nikdy nesmíří.

 Dne 25. července 2022 uplyne 18 let od úmrtí 
mého manžela a našeho tatínka, dědečka 
a pradědečka pana BOhuMILA ŘEZNíKA.
S láskou vzpomínají manželka a dcery 
s rodinami.

Dne 30. července uplyne 20 let od chvíle, co 
nás opustil pan JIŘí KOLÁŘ.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 3. 7. 2022 uplyne 18 let, co nás navždy 
opustil pan ALOIs ChMELA.
Děkujeme za vzpomínku všem, kdo jste 
ho znali.

Dne 11. 7. 2022 uplyne 10 let, co nás opustil 
pan VÁCLAV ŠEDIVKA.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 12. 7. 2022 uplyne 6 let, co nás opustila 
paní BOhuMILA ŠEDIVKOVÁ.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 20. 7. 2022 uplynou 2 roky, kdy nás 
navždy opustil pan JIŘí KONEčNý. 
Všem, kteří mu věnují tichou vzpomínku, 
děkuje manželka a syn s rodinou.

Dne 5. 7. 2022 uplyne 15 let, co od nás odešel 
pan ANTONíN PETRÁŠ. Děkujeme všem za 
tichou vzpomínku.

Dne 28. 7. 2022 uplyne již 11 let, co nás 
navždy opustila naše milovaná maminka, 
manželka a babička 
paní ANEŽKA PAŘíZKOVÁ.
S láskou stále vzpomínají manžel 
Ladislav, dcera Jitka a syn Ladislav 
s rodinami. Děkujeme všem, co 
vzpomenou s námi.

Dne 14. 7. 2022 uplyne 5 let, co nás navždy 
opustila paní MARIE ŠERÁ.
S láskou vzpomínají manžel František, 
dcera Ivana a syn Roman s rodinami, 
syn Pavel s manželkou.
Děkujeme za tichou vzpomínku všem, 
kdo jste ji znali.

Dne 3. 7. 2022 uplyne 5 let, co nás navždy 
opustil pan FRANTIŠEK MALANíK, který 
by 9.6.2022 oslavil své devadesáté 
narozeniny.
S láskou a vděčností stéle vzpomínají 
manželka, syn Pavel a dcera Eva 
s rodinami. Děkujeme všem, kteří ho znali, 
za tichou vzpomínku.

Dne 22. 7. 2022 uplyne 12 let, kdy nám navždy 
odešel manžel, tatínek a dědeček 
pan JOsEF JAKůBEK. S láskou vzpomínají 
manželka, synové s rodinami a ostatní 
příbuzní.

Dne 3. 7. 2022 uplyne 30 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustila naše maminka, babička 
a prababička paní BOhuMILA PERuTKOVÁ.
S láskou a úctou stále vzpomínají dcera 
Bohumila, synové Ladislav a Zdeněk 
s rodinami.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Kdo byl milován, není zapomenut. 
Dne 11. 7. 2022 uplyne 40 let, co nás 
navždy opustil milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček 
pan VLADIMíR MIKuLEC.
S láskou vzpomínají manželka Vlasta, 
dcery Jarmila a Vlasta, vnuci a pravnuci. 

Čas neúprosně letí, vzpomínky zůstávají. 
Dne 8. 8. 2022 uplyne 11 let, co nás navždy 
opustil milovaný manžel, tatínek 
a dědeček pan JOsEF KARMAZíN. 
S láskou vzpomínají manželka Vlasta, 
dcery Petra s manželem, 
Pavla s manželem, vnučky Verunka 
a Natálka, tchýně Vlasta a rodina 
Samborská.
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KULTURAKULTURA

Kino

sobota 2. 7. 2022 / 19.30 hod.
Film / Ženy a život
Komedie / Romantický, ČR, 2022

Úterý 5. 7. 2022 / 19.30 hod.
Film / Kdyby radši hořelo
Komedie / Drama, ČR, 2022

čtvrtek 7. 7. 2022 / 19.30 hod.
Film / Po čem muži touží 2 
Komedie, ČR, 2022

sobota 9. 7. 2022 / 19.30 hod.
Film / Prezidentka
Komedie / Romantický, ČR, 2022

Úterý 12. 7. 2022 / 19.30 hod.
Film / Známí neznámí
Komedie, ČR, 2022

středa 13. 7. 2022 / 16.00
Film / Zátopek
Životopisný / Drama, ČR, 2021

čtvrtek 14. 7. 2022 / 19.30 hod.
Film / Promlčeno
Krimi / Thriller, ČR, 2022 

sobota 16. 7. 2022 / 19.30 hod.
Film / Kdyby radši hořelo
Komedie / Drama, ČR, 2022

Úterý 19. 7. 2022 / 19.30 hod.
Film / hádkovi
Komedie, ČR, 2022

středa 20. 7. 2022 / 19.30 hod.
Film / Top Gun: Maverick
Akční / Drama / USA, 2022

Úterý 26. 7. 2022 / 19.30 hod.
Film / Ženy a život
Komedie / Romantický, ČR 2022

čtvrtek 28. 7. 2022 / 19.30 hod.
Film / Po čem muži touží 2 
Komedie, ČR, 2022

Pátek 29. 7. 2022 / 19.30 hod.
Film / Prezidentka
Komedie / Romantický ČR, 2022

Spolek aktivních seniorů

čtvrtek 7. 7. / 15.00
schůzka v klubovně
Podzimní zájezd do Vysokých Tater
14. 9. 2022 - závazné přihlášky a platba

Pátek 8. 7.
Výlet do Valašského Meziříčí 
Zámek Kinských, komentovaná pro-
cházka městem. Odjezd z AN v 8.00         

středa 13. 7.
Exkurze Lázeňský pivovar 
Luhačovice 
Prohlídka s ochutnávkou.
Sraz U Koňa v 16.00  
Během prázdnin budou akce SAS 
omezeny. První setkání proběhne ve 
čtvrtek 4. 8. 2022 v 15.00 v klubovně.

Jednodenní zájezd spolku Aktiv-
ních seniorů a CK Rapant
VYsOKÉ TATRY – ŠTRBsKÉ PLEsO 
14. ZÁŘí 2022 
AKČNÍ CENA 550,- KČ
Odjezd v 5.30 hod z AN / Návrat cca 21.30
Procházka kolem Štrbského plesa, 

prohlídka Areálu snů se skokanskými 
můstky. Výjezd lanovkou na Solisko – 
výhledy, možnost občerstvení na terase. 
Pro zdatnější vycházka kousek do doli-
ny. Přejezd přes Podbánské do Pribyliny 
a prohlídka skanzenu – Muzea liptovské 
dediny. Po cestě domů zastávka u koliby 
Krajinka – nákupy bačovských výrobků.
V ceně je pojištění do zahraničí.
Cena NEZAHRNUJE vstupné do skan-
zenu 5 euro a lanovku 17 euro.
Na občerstvení a drobné nákupy do-
poručujeme kapesné 20 - 25 euro.
Zájezd nutno zaplatit co nejdříve. 
Schůzka k zájezdu 7. 7. v 15.00 v Měst-
ské knihovně.
Přihlásit se můžete u p. Němcové 
tel.: 721 956 250

Městská knihovna 
Luhačovice
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny. 
Přejeme Vám všem slunečné a krásné 
léto, plné zážitků a dobré nálady. Pokud 
nás budete chtít navštívit, naše letní 
otevírací doba se nebude příliš měnit od 
celoroční. I v létě budou k dispozici nové 
knihy, časopisy, volný přístup k interne-
tu. Pro děti připravujeme nejen knihy, 
ale také omalovánky, hračky, křížovky. 
K zapůjčení nabízíme i e-knihy ke staže-
ní, audio knihy na CD a deskové hry.
Od 1. 7. - 31. 8. 2022 bude platit tato 
otevírací doba:
pondělí 12:00 – 17:30 hod
úterý 9:00 – 17:30 hod
středa zavřeno
čtvrtek 12:00 – 17:30 hod
pátek zavřeno

Společenská 
kronika

Úmrtí
Pavel Kotrla  69 let
František Ševčík  78 let
Stanislav Fiedor  65 let
Irena Herynková  91 let
Marie Semelová  46 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Sňatky
Tereza Skovajsová a Radomír Václavík
Věra Kotrsová a Jozef Prieboj
Linda Krištůfková a Filip Juránek
Aneta Nagyová a Lukáš Hamrla
Lucie Miková a Karel Procházka
Michaela Kolaříková a Radim Hubáček

Blahopřejeme.

Narození
Nela Petirová
Daniel Máčala

Blahopřejeme.
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Filmové léto v Luhačovicích
Máte rádi neobyčejnou atmosféru let-
ního kina při teplých letních večerech? 
Těšte se na léto ve znamení filmů. Při-
pravili jsme pro vás pestrou nabídku 
skvělých oblíbených titulů s projekcí 
v Luhačovicích a místních částech Poli-
cho, Kladná Žilín a Řetechov. 
A k tomu všemu navíc čtyři červen-
cové večery s promítáním úspěšných 
českých filmů pod taktovkou chari-
tativní společnosti „Kinematograf 
bratří Čadíků“. Již 25 let „Čadíci“ roz-
jíždějí své projekční vozy do desítek 
měst v České a Slovenské republice. 
Letos poprvé přijedou i do Luhačo-
vic a potěší nejenom nás, diváky, ale 
hlavně Konto Bariéry, kterému věnují 
celý výtěžek festivalu. 

A na jaké filmy se můžete 
v červenci a srpnu těšit?
Středa 6. 7.
Zátopek
Městská plovárna Luhačovice

Sobota 9. 7.
Mimořádná událost
Polichno

Čtvrtek 21. 7.
GUMP – pes, který naučil lidi žít
Lázeňské náměstí
Kinematograf bří Čadíků  
  

Pátek 22. 7.
Cesta domů
zadní část Lázeňského parku, 
Kinematograf bří Čadíků
 

Sobota 23. 7.

Prvok, Šampón, Tečka a Karel
zadní část Lázeňského parku 
Kinematograf bří Čadíků

Neděle 24. 7.
Zbožňovaný
zadní část Lázeňského parku
Kinematograf bří Čadíků

Středa 27. 7.
Co jsme komu všichni udělali?
Městská plovárna Luhačovice

Středa 3. 8.
Zakletá jeskyně
Městská plovárna Luhačovice

Středa 10. 8.
Klan Gucci, Městská plovárna Luhačovice 

Středa 17. 8.
Poslední závod
Městská plovárna Luhačovice

Středa 24. 8.
Známí neznámí
Řetechov

Sobota 27. 8.
Mimořádná událost
Kladná Žilín

Jarmila Ďurďová, 
KKC Elektra Luhačovice

Nadační fond 
Pramen Luhačovice
Úspěšná série literárních pobytů 
v Luhačovicích pořádaných Nadačním 
fondem Pramen Luhačovice bude mít 
v roce 2022 již své třetí opakování.
Odborná porota vybrala na základě 
26 přihlášek celkem pět rezidentů, 
rezidentek a autorských dvojic, kteří 
se budou od srpna do října účastnit 
literárních pobytů na zámku v Luha-
čovicích:

Těmito úspěšnými uchazeči 
o pobyt jsou:
Petr Šesták, fotograf a autor tří pro-
zaických knih, a malířka a kreslířka 

Adéla Strnadová, jejichž společným 
cílem by měla být komiksová kniha 
zachycující mizející genius loci viná-
ren a vinoték,
Marek Šindelka, spisovatel a scenáris-
ta, držitel Ceny Jiřího Ortena, dvou 
cen Magnesia Litera za prózu a České-
ho lva za scénář filmu Okupace, bude 
rozvíjet svůj (tři léta rozpracovaný) 
román, jehož ústředním motivem je 
opouštění v nejrůznějších podobách,
básnířka a odbornice v oblasti knižní-
ho trhu Anna Štičková a překladatel-
ka, anglistka a bohemistka Sylva Fico-
vá se budou věnovat překladu dosud 
nepřeložených básní a dokončení již 
rozpracovaných překladů textů brit-
ské básnířky Carol Ann Duffy (dvorní 
básnířky britské královny),

básnířka, redaktorka a PR manažerka 
Štěpánka Ištvánková bude pracovat 
na svém jedinečném projektu Ima-
ginárního kina, jímž navazuje na 
poetistickou formu fiktivních scénářů 
vtahujícími do atmosféry zachyceného 
prostředí,
a nakonec ilustrátorka Petra Šestáková 
a grafička Lenka Novosadová, které se 
v Luhačovicích pohrouží do tvorby fan-
zinu nebo autorské knihy, která bude 
vycházet z místa pobytu. 
Nadační fond opět uspořádá setkání 
s autory a autorkami formou autor-
ských čtení a besed a také bude publi-
kovat drobné literární útvary, které pro 
Luhačovice připraví.

Magdaléna Petráková
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Tanec je vášeň i matematika, prozradil 
v Luhačovicích Jan Onder

Každý se může 
naučit tančit. 
Jak ale připo-
míná dvojná-
sobný vítěz 
Star Dance Jan 
Onder, je potře-
ba mít pevnou 
vůli. Luhačo-
vice má moc 
rád, naposledy 

tu byl v polovině května, kdy přijel 
v rámci akce Roztančené Luhačovice. 
Který styl tance má nejraději a jaké 
jsou jeho plány do budoucna, prozra-
dil Luhačovickým Novinám.

honzo, jezdíš do Luhačovic často? 
V Luhačovicích jsem teď byl pracovně 
po sedmé, moderoval jsem tady do-
konce dvakrát na Silvestra. Vždy, když 
jsme ve Zlíně na filmovém festivalu 
pro děti a mládež, jedu do Luhačovic 
na oběd. Opravdu to tady miluji.

Co místní prameny, využíváš je 
nějak? 
Já se považuji za lázeňáka, protože 
pocházím z lázeňského trojúhelní-
ku Karlovy Vary, Františkovy Lázně 
a Mariánské Lázně. Tím pádem mám 
k lázním blízko. A možná i proto jsem 
si Luhačovice zamiloval, protože jsou 
jiné než ty lázně, ve kterých jsem vy-
rostl. Prameny opravdu miluju. Dnes 

jsem například vzal kalíšek a byl jsem 
ochutnat vincentku. Moc mi prameny 
chutnají, jsou prospěšné a léčí.

Který styl tance máš nejraději?
Tak to je otázka. Mám rád latin-
skoamerické tance, těch soutěžních je 
pět a každý z nich je něčím výjimečný. 
Nejmíň rád mám sambu, ta je totiž 
rychlá a náročná. A miluju chachu, 
která je veselá, hravá a ostrá. Rumba 
je láska a láska není jenom romanti-
ka, to je vášeň, drama… Člověk v tom 
může být někdy i agresivní a naopak 
jemňoučký. U tohoto stylu je těch 
možností emočně se vyřádit opravdu 
hodně. Dále do latinskoamerických 
tanců patří paso doble, které doslova 
zbožňuji. To je mužský tanec o to-
readorovi, je to hodně o výrazu. No 
a jive (džajv) je o rychlých změnách, 
je takový překvapivý, veselý, radostný. 
Myslím, že i divácky atraktivní.

Tanec je nádherná věc, ne všichni 
však slyší rytmus, ale na druhou 
stranu by moc rádi tančili. Máš 
pro ně nějakou radu?
Skálopevně si stojím za tím, že tan-
covat se naučí každý. Někomu to však 
trvá déle, někdo je talentovanější 
a jde mu to rychleji. Tanec je o tom, 
že jednou stojíš na pravé a jednou na 
levé noze a stále se to střídá, nic víc 
to v podstatě není. Často lidi k tanci 

přistupují jako k něčemu neuvěřitelně 
složitému, ale já si to nemyslím. Je to 
technická věc, v podstatě je to jako ja-
kékoliv jiné cvičení. Taky je v tom vlast-
ně matematika, tancování je geometrie 
v praxi. Každý se to tedy může naučit, 
jen ne každý má trpělivost a o tom to 
přesně je. Každopádně ti, kteří vydrží, 
se určitě tancovat naučí.

Jaké je tvé nejoblíbenější místo 
v Luhačovicích? 
Miluji Jurkovičův dům, dokonce jsem 
tam byl jednou ubytovaný a byl to 
nádherný zážitek. A moc rád chodím 
na pramen Nový Jubilejní.

Jaké máš další životní cíle, 
kterých chceš dosáhnout? 
Nejenom v tanci…
Cílem je samozřejmě mít děti, protože 
mám již 37 let. Dalším cílem, který je 
vtipný a asi se mnozí pobaví, je dopla-
tit hypotéku do té doby, než mi skončí 
fixace, protože úroky se několikaná-
sobně zvýšily. Chtěl bych udělat velké 
taneční kurzy v Praze pro mládež a pak 
bych si chtěl udělat vlastní divadelní 
představení s Danou Batulkovou, která 
se mnou vyhrála Star Dance. Mělo by 
to být o bohaté úspěšné podnikatelce, 
která se rozhodne, že se naučí tančit 
a zaplatí si mladého tanečníka. Snad se 
to podaří, třeba si na něj někdy budete 
moct zajít i v Luhačovicích. 

V Kladné Žilín se 
konalo setkání spojené 
s Májovou pobožností
Červnové slunce krásně hřálo, 
příjemný větřík pofukoval, šuměly 
okolní lesy, kravský zvon se ozýval 
z nedalekého stáda a lidé z Petrůvky, 
Kladné Žilín, Luhačovic a okolí se za-
čali scházet u Červeného kříže v pří-
rodě kladnožilínských pasek, a to 
v neděli 5. června ve 14.00 hodin. Již 
po páté se zde totiž konalo přátelské 
setkání spojené s Májovou pobož-
ností. To, že se zde chtějí lidé scházet 
nejen v zimním období na Silvestra, 
dosvědčila opět velmi hojná účast, 

kdy si kouzlo, klid tohoto místa 
a nedělní modlitbu v přírodě Bílých 
Karpat přišla vychutnat více než 
stovka lidí. Pobožnost vedl pan farář 
Jan Ston společně s panem fará-
řem ze Slavičína Marianem Dejem, 
který nikdy nezapomene obohatit 
mši o nějakou svou veselou příhodu. 
Jako každý rok nechybělo ani bohaté 
občerstvení, o které se postarali 
dobrovolníci z Petrůvky, Kladné Žilín 
a Luhačovic, a pitný režim zajistil 
Myslivecký spolek z Kladné Žilín. 
Všem zúčastněným a organizátorům 
patří velké poděkování.

Vendula Gergelová
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Harmonogram svozu domovního 
odpadu II. pololetí 2022
ZBYTKOVÝ ODPAD
(pozn. pro podnikatele: 14denní svoz 
probíhá vždy v lichém týdnu)

1) Trasa PONDĚLí:  od vesnice po 
nádraží + Malá Kamenná 
(svoz je i ve svátek 26. 12.)
4. 7., 11. 7., 18. 7., 25. 7., 1. 8., 8. 8., 15. 8., 
22. 8., 29. 8., 5. 9., 12. 9., 19. 9., 26. 9., 3. 10., 
10. 10., 17. 10., 24. 10., 31. 10., 7. 11., 14. 11., 
21. 11., 28. 11., 5. 12., 12. 12., 19. 12., 26. 12.

2) Trasa ÚTERý:  od nádraží  
po Pražskou čtvrť 
(svoz je i ve svátek 5. 7.)
5. 7., 12. 7., 19. 7., 26. 7., 2. 8., 9. 8., 16. 8., 
23. 8., 30. 8., 6. 9., 13. 9., 20. 9., 27. 9., 4. 10., 
11. 10., 18. 10., 25. 10., 1. 11., 8. 11., 15. 11., 
22. 11., 29. 11., 6. 12., 13. 12., 20. 12., 27. 12. 

3) Trasa sTŘEDA: integr. obce 
Polichno, Řetechov, Kladná Žilín 
(svoz je i ve svátky 6. 7. a 28. 9.) 
6. 7., 13. 7., 20. 7., 27. 7., 3. 8., 10. 8., 17. 8., 
24. 8., 31. 8., 7. 9., 14. 9., 21. 9., 28. 9., 5. 10., 
12. 10., 19. 10., 26. 10., 2. 11., 9. 11., 16. 11., 
23. 11., 30. 11., 7. 12., 14. 12., 21. 12., 28. 12.

4) Trasa PÁTEK:  kontejnery 
(svoz je i ve svátek 28. 10.)  
1. 7., 8. 7., 15. 7., 22. 7., 29. 7., 5. 8., 12. 8., 
19. 8., 26. 8., 2. 9., 9. 9., 16. 9., 23. 9., 
30. 9., 7. 10., 14. 10., 21. 10., 28. 10., 4. 11., 
11. 11., 18. 11., 25. 11., 2. 12., 9. 12., 16. 12., 
23. 12., 30. 12. 

PAPÍR 
(modré 
nádoby) 

čTVRTEK, 
1x za 14 dní, 
lichý týden 
7. 7., 21. 7., 4. 8., 18. 8., 1. 9., 15. 9., 29. 9., 
13. 10., 27. 10. , 10. 11., 24. 11., 8. 12., 22. 12.

SKLO 
(zelené nádoby)
vždy ve čTVRTEK, 
1x za měsíc
14. 7., 11. 8., 8. 9., 6. 10., 3. 11., 1. 12.  

 

PLAST 
(žluté pytle a nádoby)
vždy  první ÚTERý v měsíci 
(svoz je i ve svátek 5. 7.)
5. 7., 2. 8., 6. 9., 4. 10., 1. 11., 6. 12.   

NÁPOJOVÉ 
KARTONY 
(oranžové 
pytle) 

vždy  1x  za  ¼  
roku první ÚTERý                                                                                     
6. 9. a 6. 12.   
Poznámka: 
Občané, kteří ne-
dostávají oranžo-
vé pytle, mohou průběžně ukládat 
nápojové kartony do žlutých   kon-
tejnerů a popelnic na plasty roz-
místěných ve městě, nebo je mohou 
odevzdat na sběrném dvoře

BIOODPAD  
(hnědé nádoby)
vždy ve sTŘEDu (1x za týden, 1x za 
14 dní, 1x za měsíc) 
(svoz je i ve svátek 6. 7. a 28. 9.) 
6. 7., 13. 7., 20. 7., 27. 7., 3. 8., 10. 8., 17. 8., 24. 8., 
31. 8., 7. 9., 14. 9., 21. 9., 28. 9., 5. 10., 12. 10., 
19. 10., 26. 10., 2. 11., 16. 11., 30. 11., 14. 12.  

Poznámka:  
Nádoby na tříděný odpad (papír, plasty, 
sklo) rozmístěné v Luhačovicích a inte-
grovaných obcích budou v průběhu   II. 
pololetí  vyváženy nad rámec svozo-
vých dnů dle vzniklé potřeby.

Sběrný dvůr luhačovice, 
ul. Uherskobrodská
Provozní doba:
ZIMNí - návaznost na zimní čas
úterý 14.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 14.00 – 17.00 hod.
sobota 9.00  – 15.00 hod.

LETNí - návaznost na letní čas
úterý 15.00 – 19.00 hod.
čtvrtek 15.00 – 19.00 hod.
sobota 9.00 – 15.00 hod.

Na sběrném dvoře mohou občané 
zdarma v provozní době ukládat 
odpady. Na sběrný dvůr mají přístup 
pouze občané s trvalým pobytem 
v Luhačovicích a v integrovaných 
obcích (Polichno, Řetechov, Kladná 
Žilín). Podnikatelé, kteří jsou zapojeni 
do systému odpadového hospodářství 
obce, mohou odpady za úplatu a vždy 
po předchozí domluvě na ústředí TS 
také uložit na sběrném dvoře.

Technické služby Luhačovice,  
tel.: 724 651 034, 724 651 032, 577 131 
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Jáchym Hanák 
z Luhačovic se stal 
vicemistrem Evropy ve 
sportovním aerobiku

5. června 2022 proběhlo v belgickém 
Bruselu, pod záštitou mezinárodní 
federace FISAF International, finále 
Mistrovství Evropy ve sportovním 
aerobiku a fitness. Evropská špič-
ka v kategoriích kadetů, juniorů, 
mládeže, dospělých i Masters se tak 
setkala po šesti měsících od listopa-
dového ME ve francouzském Agenu. 
Závodu se zúčastnilo téměř 500 zá-
vodníků.
V evropské konkurenci sportovní klub 
MV TEAM UTB Zlín pod vedením 

trenérky Moniky Váňové získal cel-
kem devět medailí a dvě čtvrtá místa.
Do evropské špičky tohoto krásného 
sportu se opět probojoval i Jáchym 
Hanák, který do Luhačovic přive-
zl dva tituly vicemistra Evropy, 

a to v kategorii adult man a adult 
dua, kde závodí s Annou Mackovou 
z Fryštáku. Stříbra si moc cení, a to 
nejen proto, že společně se svou 
závodní partnerkou jsou naprostými 
benjamínky v této královské (adult) 
kategorii. Tomuto krásnému umístě-
ní totiž předcházela jarní nominační 
sezóna, která byla jak pro Jáchyma 
samotného, tak pro závodní duo 
maximálně úspěšná. Ze čtyř závodů 
v ČR si přivezli vždy zlato v kategorii 
adult duo i adult man. Takže svou 
sbírku rozšířil o osm zlatých medailí.
Za podporu děkujeme Zlínskému 
kraji, Městu Luhačovice a společnosti 
TVD, a.s, Rokytnice.

Monika Váňová trenérka

Poděkování 
V těchto dnech ukončuje svou 23letou 
funkcionářskou činnost ve funkci orga-
nizačního pracovníka a sekretáře oddílu 
Vlastimil Červenka. Tento zároveň 
i dlouholetý hráč, hlavně B družstva, 
trenér a vedoucí družstva se svou čin-
ností v oddíle zapíše navždy do jeho his-
torie. Jen namátkou jmenujme úspěchy 
hráčské – několik startů za A družstvo 
v 1. lize, pravidelné starty v základní 
sestavě B družstva ve 2. a 3. lize a indi-
viduální úspěchy především v kategorii 

seniorů. Jejím vrcholem byla reprezen-
tace ČR na 1. Mistrovství Evropy seni-
orů 2018, kde obsadil krásné 8. místo. 
Jako trenér dovedl nejprve luhačovické 
dorostence k 3. místu v celostátní 1. lize 
v sezoně 2003/04. Později se podílel 
na mnoha úspěších A družstva mužů 
v 1. lize jako trenér i vedoucí družstva. 
Vrcholem byl postup s tímto družstvem 
do Interligy v sezoně 2016/17 a v sezoně 
následující pak největší úspěch v his-
torii oddílu, titul mistra ČR družstev. 
Vlastimilu Červenkovi patří proto naše 
poděkování a úcta za vše, co za léta své-
ho působení v oddíle kuželek dokázal. 

Předurčovala ho k tomu nejen láska ke 
sportu a zarputilost dosáhnout vždy 
nejlepšího výsledku, ale také cílevědo-
most a smysl pro poctivou, někdy až 
mravenčí práci. Proto z něho byl nejen 
dobrý hráč, trenér a vedoucí družstva, 
ale i velmi dobrý funkcionář, kterého 
nebude lehké nahradit. I touto cestou 
Vlastovi za všechno moc děkujeme, 
přejeme hodně zdraví v důchodu, už 
i kuželkářském a další radostné chvíle 
z úspěchů luhačovických kuželkářů.

Jiří Martinů, Oddíl kuželek TJ Sokol 
Luhačovice

Celorepublikové 
finále škol 
v orientačním běhu 
V úterý 7. 6. 2022 se v Prostějově kona-
lo republikové finále ZŠ a SŠ v orien-
tačním běhu. Po dvouleté pauze se 
na start v šesti kategoriích postavilo 
rekordních 455 závodníků z celé 
ČR, konkurence tedy byla opravdu 
na velmi vysoké úrovni. Naši školu 

reprezentovalo 15 žáků 
z 2.st., kteří mezi nejlep-
šími školami z celé ČR 
obsadili krásné 8. místo 
z 21 soutěžících škol, které 
postoupily z krajských 
kol. 
Všem žákům moc děkuji 
za vzornou sportovní re-
prezentaci naší školy i našeho krás-
ného „malého“ města a orientačnímu 
běhu moc přeji, aby si tento nádherný 
sport oblíbily další generace dětí 

a v úspěších luhačovických závodníků  
pokračovaly.

Vedoucí družstva: Mgr. Luďka Mejzlíková

Charita Luhačovice 
oznamuje
Pokud máte zájem, rádi vás uvítáme 
jako nové klienty denního stacionáře. 

V péči o blízké můžeme ulehčit 
i rodinným příslušníkům v osob-
ním i profesním životě. Jste srdečně 
zváni k nezávazné prohlídce Denní-
ho stacionáře. Domluvit schůzku si 

můžete u vedoucí a sociální pracov-
nice Mgr. Ivony Slovákové na telefon-
ním čísle 731 646 717 nebo se informo-
vat na adrese: stacionar@luhacovice.
charita.cz. Těšíme se na vás. 
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Setkání dobrovolných 
hasičů v Rakousku
Zástupci sboru dobrovolných hasičů 
z Luhačovic reprezentovali členskou 
základnu SDH Luhačovice na XV. Mezi-
národním setkání dobrovolných hasičů 
z evropských lázeňských měst, které 
se konalo ve dnech 26. 5. – 29. 5. 2022 
v malebném lázeňském městečku Bad 
Deutsch-Altenburg – Dolní Rakousko, 
nedaleko od Vídně.
Tentokrát jsme si museli na tuto velmi 
příjemnou společenskou událost, která 
se koná každé dva roky, počkat o jeden 
rok déle. Nikoho z nás to neodradilo 
a všichni členové spřátelených sborů 
se těšili stejně jako my. Opět jsme se 
shledali s našimi kamarády z Němec-
ka – Eisenach, Srbska – Aranđelovac, 
Polska – Rozmierz, Rakouska – Bad 

Deutsch-Altenburg a Vídeň, Slovenska 
– Trenčanské Teplice. Bohužel se k nám 
nepřidali z důvodu nemoci zástupci 
města Skanderborg v Dánsku. Pořa-
datelé tohoto setkání pro nás připra-
vili velmi zajímavý program. Navští-
vili jsme historické město Hainburg 
a. d. Donau, s překrásnou vyhlídkou na 
Dunaj. Další zajímavostí byla návštěva 
Římského města Carnuntum, které 
vzniklo v 1. a 4. století našeho letopočtu. 
Prohlédli jsme si dolnorakouský zámek 
Marchfeld, ve kterém byla velmi zajíma-
vá expozice s názvem Člověk, kultura 
a příroda. Po celou dobu nás provázelo 
krásné počasí a milí lidé. Závěrečný 
slavnostní večer probíhal v hotelu 
letecké školy v Spitzerbergu, kousek 
od lázeňského města Bad Deutsch-Al-
tenburg. Zástupci jednotlivých sborů 
se dohodli, že další Mezinárodního 

setkání dobrovolných hasičů lázeňských 
měst proběhne v roce 2024 u kamarádů 
v Srbsku. Všichni jsme se shodli, že tato 
společenská událost má velký význam 
pro upevnění dobrých vztahů mezi 
našimi sbory. Chtěla bych poděkovat 
zástupcům našeho města Luhačovice za 
propagační materiály, které jsou velmi 
reprezentativní a sklidily velký úspěch.

Eva Fialová  
člen SDH Luhačovice

Zájezd Spolku aktivních 
seniorů Luhačovice do 
Velkých Losin
Krásný květnový den, čtvrtek 
5. 5. 2022, začal pro všechny naše při-
hlášené Sasanky v brzkých ranních 
hodinách. Luhačovická firma Zicha-
bus nás zavezla nejprve do Velkých 
Losin, kde jsme měli prohlídku 

zámku, a potom i papíren –  výroba 
ručního papíru. Exkurze nás velmi 
zaujala. Po obědě jsme se vydali na 
cestu na hrad německých rytířů 
Bouzov. Výjimečná prohlídka se všem 
velmi líbila. Cestou 
z Bouzova jsme navštívili městečko Loš-
tice, známé výrobou tvarůžků. Zajímavé 
bylo nově vybudované muzeum o jejich 
vzniku a výrobě. V podnikové prodejně 

jsme nakoupili sýrové, tvarůžkové speci-
ality a různé výrobky z tvarohu.
Ochutnali jsme tvarůžkové menu ve 
slané i sladké podobě. Chutnalo nám! 
Po kávičce jsme se vydali na cestu 
domů, trochu unavení, ale spokojení.
Všichni se už těší na další společný 
výlet.

Alena Němcová

Úspěch školy v projektu 
Příběhy našich sousedů
Příběhy našich sousedů jsou vzděláva-
cím projektem společnosti Post Bellum 
pro žáky 8. a 9. tříd základních škol 
a tercií a kvart víceletých gymnázií. 
Mají za úkol pod vedením svého učitele 
a za podpory koordinátora vyzpovídat 
pamětníka, natočit jeho vzpomínky, 
digitalizovat fotografie, prozkoumat 
archivy a nakonec vytvořit rozhlaso-
vou, televizní nebo psanou reportáž či 
dokument.
Někteří podle příběhu kreslí komiks, 
jiní tvoří prezentaci pro spolužáky, 
další se vydají cestou sestříhání na-
hrávky do rozhlasového dokumentu. 
„Oslovila nás paní učitelka Žáková, 
a i když jsme zpočátku moc nevědě-
li, co vše nás čeká, šli jsme do toho. 
Vznikla skupina pěti deváťáků (Patrik 
Bednář, Anna Králová, Martina Leke-
šová, Michaela Hrbáčková a Anežka 

Hanáková). Ukázalo se, že 
to nebude jen tak, že to 
je práce, která vyžaduje 
hodně času a námahy. 
Nalezli jsme skvělého 
pamětníka – pana Janíka, 
se kterým jsme dlouze 
hovořili o jeho dětství 
v době 2. světové války“, 
vzpomíná jedna ze soutě-
žících, Anežka Hanáková. 
„Rozhodli jsme se využít našeho školní-
ho nahrávacího studia a pod dohledem 
pana ředitele Kurtina zdokumentovat 
reportáž o dětství pana Janíka jinak. 
Vybrali jsme si krátký film, který měl 
formu hraného dokumentu. Natáčeli 
jsme scénky (se kterými nám herecky 
pomohl spolužák Jan Pscheidt), chodili 
do studia nahrávat zvukové komentá-
ře, stříhali jsme finální podobu videa 
atd…“, doplňuje Hanáková.
Až bylo video dokončeno, čekala žáky 
slavnostní prezentace s vyhlášením 

vítěze, která se konala ve Slavičíně. Za 
účasti starostů zúčastněných měst a zá-
stupců škol a víceletých gymnázií jsme 
si na závěr mohli vychutnat rozhodnutí 
odborné poroty: „Vítězem se stává pro-
jekt Základní školy v Luhačovicích!“
Žákům se sluší poděkovat za nároč-
nou, trpělivou a smysluplnou práci, 
kterou si můžete prohlédnout na 
stránkách naší školy či přímo na You-
Tube po zadání slov „ZŠ Luhačovice: 
Jan Janík“

Pavel Kurtin, ředitel ZŠ Luhačovice
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