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ZPRÁVY Z MĚSTA

Největší investiční projekty města 
Luhačovice v letech 2019–2022
„Město může ze svého rozpočtu 
vyčlenit na investice a velké opravy 
každý rok cca 30 mil. Kč. Potřeby jsou 
určitě vyšší, proto realizace dalších 
investičních akcí záleží i na možnosti 
získat dotaci na konkrétní akci, nebo 
sdružením prostředků více investorů,“ 
uvedl místostarosta Jiří Šůstek.

Největšími akcemi, které se podařilo 
v uplynulých letech realizovat, byly:
Rekonstrukce křižovatky 
v ul. Družstevní (květen–listopad 
2019), cca 7,4 mil. Kč
Jednalo se o přebudování nepře-
hledného napojení ulic Hrazanská, 
V Drahách a Ludkovická na ulici 
Družstevní. Z jedné nepřehledné 
křižovatky s nevyjasněnou předností 
v jízdě vznikla úpravou sestava tří na-
vzájem odsunutých křižovatek, takže 
místo je teď daleko bezpečnější pro 
chodce i pro řidiče. Silnice v dotčeném 
úseku získala nový povrch, nově se 
vydláždily okolní chodníky, v jednom 

směru byl vybudován také nový záliv 
zastávky pro linkové autobusy a dělaly 
se rovněž související parkové úpravy 
a rekonstrukce veřejného osvětlení. 
Oproti původnímu plánu byl opraven 
i úsek Družstevní ulice od křižovatky 
až k železničnímu přejezdu u zámku 
(vozovka, chodníky).

Nový sběrný dvůr (květen–říjen 
2019), cca 6 mil. Kč
Cílem realizace nového sběrného dvo-
ra v návaznosti na jeho větší kapacitu 
je zvýšení podílu separace komunální-
ho odpadu, a tím snížení jeho množ-
ství ukládaného na skládku vzhledem 
k současnému stavu. V rámci stavby 
bylo vyměněno stávající oplocení a vy-
budována nová zpevněná plocha. Dále 
je zde zřízena silniční váha, rozvod 
elektrické energie, osvětlení, provozní 
objekt sloužící také jako vrátnice do 
areálu a kamerový systém. Na zpevně-
né ploše jsou umístěny 2 kontejnery 
o objemu 30 m3 na objemný odpad, 

8 kontejnerů o objemu 5,5 m3 na 
tříděné složky komunálního odpadu 
a 2 kontejnerové sběrny s vybavením 
na nebezpečný odpad.

Rekonstrukce ploch u hlavního 
vstupu do Elektry (září 2019–duben 
2020), cca 5 mil. Kč
Akce zahrnovala rekonstrukci zpevně-
ných ploch, schodišť, opěrných zídek, 
veřejného osvětlení a zeleně, vytvoření 
prostoru pro pořádání akcí.

Terminál – rekonstrukce autobuso-
vého nádraží (květen–říjen 2020), cca 
18,2 mil. Kč
Kromě kompletní rekonstrukce nástu-
pišť, povrchů silnice a souvisejících 
ploch byla u nádraží vybudována zcela 
nová okružní křižovatka, která nahra-
dila původní křižovatku a točnu pro 
autobusy. V prostoru okružní křižovat-
ky vznikla i nová parkovací místa pro 
stání do 5 minut, která jsou určena 
hlavně pro snadné vysedání dětí, které 

Vážení občané, po krásném horkém 
létě nám začíná barevné podzim-
ní období, které s sebou přináší 
stejně příjemné dny, byť už spojené 
se školními a dalšími pracovními 
povinnostmi. Toto období je letos 

zároveň měsícem volebním, kdy se 
stávající zastupitelstvo naposledy 
setká 1. 9. 2022 a současná rada bude 
fungovat a pracovat až do volby 
nových radních. Uplynulé čtyřleté 
období bylo tak trochu odlišné opro-
ti předešlým, spojené s hodně turbu-
lentními událostmi. Společně jsme 
přečkali několik živelných událostí 
v podobě sněhové kalamity, hrozby 
povodní a náhlé vichřice a dopadů 

dlouhodobých a zásadních pandemic-
kých opatření. Jsem rád, že se nám 
podařilo vše zvládnout. Udrželi jsme si 
naše krásné lázeňské město v takové 
podobě, na jakou jsou všichni zvyklí, 
nesoucí si pověstnou luhačovickou 
atmosféru. Rád bych tímto poděkoval 
za konstruktivní a věcnou spolupráci 
místostarostovi, členům rady měs-
ta, zastupitelům a členům osadních 
výborů místních částí. Zároveň bych 
chtěl poděkovat našim dobrovolným 
hasičům, že při každé výzvě k pomoci 
u živelné události vždy byli ochotně 
k dispozici a že těchto výzev rozhodně 
nebylo málo. Poděkování patří i všem, 
kteří pomáhali v době pandemie 
a pomáhali jak svým spoluobčanům, 
tak i se zřízením očkovacího centra 
pro potřebné. V neposlední řadě patří 
poděkování jak jednotlivým spolkům 
města a organizacím města, jako 
i vám všem občanům z Luhačovic, 
Kladné Žilín, Řetechova a Polichna za 
vyjádřenou podporu a solidaritu, se 
kterou jak já i naše město dokázalo 
celé toto období projít s odhodláním 

a optimismem. A na závěr chci po-
děkovat a vyjádřit radost, že se nám 
s pomocí Zlínského kraje podařilo 
v těchto dnech dokončit historicky 
první technickou studii obchvatu, 
která našla řešení jak technické, tak 
i ekonomické, a tím nás o další krok 
přiblížit k tolik očekávané a potřeb-
né stavbě.

Milí spoluobčané, rád bych vám 
popřál jen to dobré do následují-
cího období, motivoval vás, ať se 
zúčastníte voleb, protože věřím, že 
již máte svoji představu, a zároveň 
věřím, že se opět sejde tým lidí, 
který bude mít společný zájem, 
a tím je rozvoj našeho krásného 
města.  O Luhačovicích se říká, že 
jsou jedinečné a krásné v každém 
ročním období. Buďme na to hrdí 
a užívejme si plně prostředí, ve 
kterém žijeme. Přeji vám hodně 
spokojených a šťastných chvil do 
následujících dnů, týdnů, měsíců.

starosta Marian Ležák
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rodiče přivážejí ráno auty do neda-
leké školy. Další parkovací místa pro 
krátkodobé stání jsou i vedle budovy 
vlakového nádraží. Autobusovým ná-
dražím prochází bezbariérové komuni-
kace pro pěší, nové jsou přechody pro 
chodce i veřejné osvětlení. Osvětlené 

jsou, na rozdíl od původních zastávek, 
nové prostorné prosklené přístřešky 
pro cestující.

Hlavní budova ZŠ – statické zajiště-
ní, rekonstrukce tříd (květen–listo-
pad 2020), cca 6,1 mil. Kč
V hlavní budově ZŠ proběhlo static-
ké zajištění základových konstrukcí, 
vybudování nové podlahové des-
ky a podlahy v učebnách a sanace 
prasklin. Po vyzrání betonu mohly 
pokračovat práce v interiéru, které 
zahrnovaly především výmalbu, po-
kládku betonových krytin a instalaci 
nového nábytku.

Rekonstrukce mostu na ul. Druž-
stevní – u Penny (srpen–prosinec 
2021), cca 17,8 mil. Kč
Při rekonstrukci proběhla výměna 
mostního objektu, který vede z Druž-
stevní ulice směrem k Zahradní čtvrti. 
Výsledkem je bezpečnější doprava pro 
řidiče i pro pěší, protože nový most 
je širší, a hlavně je na něm i samo-
statná část určená pro chodce, která 
na starém mostu z roku 1933 zcela 
chyběla, a lidé tak museli chodit po 
vozovce. Nový most je tvořen moderní 
železobetonovou konstrukcí s šířkou 
10 m, vozovka mezi obrubami je šířky 
6 metrů.

Rekonstrukce ul. Hrazanská (sr-
pen–listopad 2021), cca 7,9 mil. Kč
V ulici byla provedena rekonstrukce 
a oprava vozovky a chodníků, žulo-
vé kostky byly nahrazeny asfaltem, 
naproti domu č. p. 31 se posunula osa 
komunikace o cca 3 metry, čímž došlo 
k rozšíření vozovky a jejímu částeč-
nému narovnání. Vzhledem k těmto 
úpravám se v lokalitě provedla i pře-
ložka sloupu a vedení nízkého napětí.

„V současné době probíhají 2 velké 
akce, z nichž rekonstrukce Sokolovny 
je největší akcí za poslední období. 
V zájmu zachování činnosti ZUŠ Lu-
hačovice v odpovídajících prostorách 
se podařilo spojit síly i se Zlínským 

krajem a TJ Sokol Luhačovice.
Rekonstrukce chodníků, vjezdů a od-
vodnění komunikace v Kladné Žilín je 
spoluprací města a Ředitelství silnic 
Zlínského kraje. A podobnou cestou se 
bude město muset ubírat i v budoucích 
letech, zejména vzhledem k náklad-
nosti připravovaných investičních akcí. 
Vyjednávání je velmi náročný proces 
mimo samotnou projekční přípravu 
akce, který mnohdy není pro veřejnost 
vidět a působí spíše dojmem zpožďová-
ní realizace investice,“ uvedl za vedení 
města místostarosta Jiří Šůstek.

Rekonstrukce Sokolovny (prosinec 
2021 – prosinec 2022), cca 45 mil. Kč 
Jde o kompletní rekonstrukci budovy 
Sokolovny na ul. Masarykova, hlav-
ní část prací probíhá uvnitř budo-
vy, nejviditelnější vnější změnou je 
demontáž sedlové střechy a osazení 
nové rovné střechy, která odkazuje 
na původní funkcionalistický vzhled 
budovy. Uvnitř budovy se jedná pře-
devším o vybudování učeben a veš-
kerého zázemí pro ZUŠ Luhačovice 
a rekonstrukci hlavního sálu.

Rekonstrukce chodníků, vjezdů, 
zídek, odvodnění komunikace 
v Kladné Žilín (květen–listopad 2022), 
cca 15 mil. Kč
Společný projekt města a kraje, 
resp. Ředitelství silnic Zlínského kraje 
řeší úsek o délce 940 metrů. Ze strany 
města se jedná o rekonstrukci chod-
níků o výměře cca 1860 m2 s využitím 
moderního bezbariérového řešení 
včetně nových autobusových zastávek, 
napojení místních komunikací a všech 
sjezdů, opravu některých zídek, pře-
ložky vodovodu, sdělovacího kabelu 
a veřejného osvětlení a náročnou 
opravu stávajícího odvodnění. „Tuto 
finančně náročnou stavbu chápeme 
jako součást podpory města ve vztahu 
k našim místním částem,“ doplnil 
místostarosta Jiří Šůstek.

Ing. Magdalena Blahová,  
vedoucí odboru správy majetku

Ulice po výměně plynovodu  
dostanou nový povrch
Několik dalších ulic v Luhačovicích 
čeká pokládka nového asfaltu. Týká 
se to těch, kde byl starý povrch 
poškozený při nedávné rekonstrukci 

podzemního plynovodu. „Zhotovi-
tel už má připraven harmonogram 
pro zapravení silnic. V ulici Školní 
se bude pracovat 28. až 30. srpna, na 

Výsluní 1. až 3. září. Pro ulice Slun-
ná a Újezda ještě termín není pevně 
stanoven, předpokládá se v druhé 
půlce října,“ informovala Magdalena 
Blahová z odboru správy majetku. 
Město prosí obyvatele o trpělivost 
a respektování omezení, která jsou 
během rekonstrukce nutná.
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Školní rok 2022/2023 
v Luhačovicích
Základní škola

Do školy nastoupilo 1. září celkem 
44 prvňáčků, kteří jsou rozděleni do 
dvou tříd. V tomto školním roce jsme 
školu zabezpečili kamerovým systé-
mem a čipovými kartami. Průběžně 
je v plánu obnova vnitřního vybavení 
učeben i společných prostor.

Pavel Kurtin, ředitel ZŠ

Mateřská škola

Školní rok byl zahájen 1. 9. 2022. Děti 
jsou zapsány v 6 běžných třídách. 
Počet dětí je snížen ve třídě pro děti 
mladší 3 let a ve 3 třídách, kde jsou 
umístěny děti s podpůrným opatře-
ním. Zvýšil se počet zaměstnanců, 
kteří v mateřské škole pracují. Děti 
vzdělává 13 kvalifikovaných učitelek 

a 3 asistenti pedagoga. Dále zde pracu-
je školní asistent, 2 uklízečky, školnice, 
3 kuchařky a vedoucí školní jídelny. 
Dalšími zaměstnanci jsou ekonomka 
a topič/údržbář. Měsíc září je v mateř-
ské škole zaměřen na vzdělávání dětí 
v oblasti bezpečnosti. Učí se pravidla 
chování v mateřské škole, na zahradě 
i na ulici. Zapojujeme se do akcí pořá-
daných v rámci Týdne mobility.
V první polovině měsíce zahajuje první 
skupina nejstarších dětí předplaveckou 
výuku. Naším cílem je, aby se děti cítily 
v mateřské škole šťastné a spokojené.

Jana Malaníková, ředitelka MŠ

Základní umělecká škola 

Vyučování v ZUŠ Luhačovice začíná 
1. 9. 2022. Jako každoročně, i letos 
otevíráme 3 umělecké obory – hudeb-
ní, taneční a výtvarný. Kapacita školy 
činí 400 žáků a je naplněna, nové 
děti již ZUŠ nepřijímá do žádného 
uměleckého oboru. V tomto školním 
roce se opět zúčastníme soutěží, 
které vyhlásí MŠMT. Aktuální infor-
mace o nových projektech najdete 
vždy na nových webových strán-
kách www.zusluhacovice.cz.

Monika Slováková, ředitelka ZUŠ 

SVČ Luhačovice

Od července 2022 se zájemci elek-
tronicky přihlašují do zájmových 
kroužků SVČ Luhačovice. Neváhejte 

s přihlášením, zájmové kroužky mají 
stanoven počet členů, a to zejmé-
na z prostorových, vzdělávacích či 
bezpečnostních důvodů. Nabídka se 
aktualizuje, doplňuje průběžně, proto 
sledujte informace na www.svcluha-
covice.cz. Tuto nabídku rádi přizpů-
sobíme Vašim zájmům, námětům 
i přáním a požadavkům. Dejte o sobě 
vědět, přijďte, telefonujte, mailujte… 
Z nabídky si mohou vybrat děti, mlá-
dež, studenti, dospělí i rodiče s dětmi. 
Rádi Vám poradíme při výběru vhod-
né zájmové činnosti.

Eva Tomalová, ředitelka SVČ

Střední odborná škola 
Luhačovice
SOŠ je od r. 2005 členem sítě škol 
UNESCO, v roce 2020 byla vyhodno-
cena jako Střední škola roku Zlínské-
ho kraje, zvítězila v anketě Férový 
zaměstnavatel, v roce 2022 zaměst-
nankyně Mgr. Taťána Hnátková 
získala významné Ocenění pracovní-
ků ve školství Zlínského kraje. Škola 
je držitelem Akreditace Erasmus+ 
v oblasti odborného vzdělávání, 
což umožňuje realizovat zahraniční 
výjezdy až do roku 2027. Ve školním 
roce 2022/2023 proběhnou třítýdenní 
stáže žáků na Slovensku, Maltě, ve 
Slovinsku a Portugalsku. Pedagogové 
budou nejen doprovázet žáky, ale 
také sbírat zkušenosti v Irsku, Fin-
sku, Norsku a na Islandu. 
Od září 2022 bylo přijato více než 
100 nových žáků do čtyřletých 

maturitních oborů Specialista 
v oblasti knižní kultury, Specialista 
informačních procesů, Management 
a marketingové komunikace, Design 
a zpracování kovů, Design a zpraco-
vání dřeva, Design a tvorba kera-
miky a tříletých oborů ukončených 
výučním listem Kuchař-kuchařka, 
Číšník-servírka a Kuchař-číšník.

Jana Šuráňová, ředitelka
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Tady pramení architektura
Společenský dům
Stavbou Společenského domu začala 
modernizace luhačovických lázní. Spo-
lečenský dům byl postaven podle pro-
jektu architekta Fr. Roitha a největší 
zásluhu na stavbě obecně nese tehdejší 
ředitel Hohaus, který podobnou stavbu 
a modernizaci lázní prosazoval od 
nástupu do funkce v roce 1923. Ředitel 
Hohaus bohužel zemřel ve věku nedo-
žitých 44 let, krátce před dokončením 
stavby. V dobových dokumentech se 
tato stavba označuje za nejmodernější 
svého druhu v Evropě. 
Potřeba víceúčelového společenského 
střediska na Lázeňském náměstí byla 
pociťována od samého vzniku akciové 
společnosti na počátku 20. století. Dis-
pozici domu určil v regulačním plánu 
lázní již Dušan Jurkovič, první světová 
válka však odsunula vše stranou. Až 
koncem 20. let byla vypsána architekto-
nická soutěž, ve které zvítězil Roithův 
plán. Musel ho sice ještě několikrát 
přepracovat, jak žádala správní rada 
lázní, a možná díky jejich připomín-
kám byl pak výsledek nad očekávání. 
Práce začaly v roce 1933, ovšem nepro-
bíhaly úplně hladce. Komplikovaly je 
prameny minerálních vod vyvěrající 
přímo na staveništi. Jediným řešením 
bylo prameniště zaslepit, vodu odvést 
mimo parcelu a celý prostor upravit 
tak, aby už voda zpět nepronikala.
Budova byla slavnostně otevřena 
2. června 1935 a první koncert lázeň-
ského orchestru se konal na otevřeném 
orchestřišti již 12. června. Luhačovicím 
se jejím dokončením dostalo důstoj-
ného koncertního a kongresového 
sálu pro dvě stě až tři sta lidí, prostor 
pro stravování čtyř až šesti set lidí, 
reprezentační místnosti a salonků, 
nočního baru a společenských klubů. 
Na terasách sedávali hosté a paci-
enti poslouchající lázeňský orchestr 
a popíjející kávu. Na pódiu před or-
chestrádou se konaly a dodnes konají 
vystoupení nejlepších souborů a sborů. 
Skvělá atmosféra Společenského domu 
přitahovala klienty z nejvyšších spole-
čenských kruhů a zástupce smetánky 
z celé země.

Jarmila Ďurďová 
Zdroj: Luhačovická zastavení starodávná 
i novější, edice Prameny 2008

Knihovna září 2022
Slunečné a horké letní dny pomalu 
vystřídá chladnější a zkracující se pod-
zimní čas, který přímo vybízí k návštěvě 
knihovny. Jako každoročně se od září 
opět vracíme k naší „staré“ otevíra-
cí době a máme pro Vás připraveny 
spousty nových knih nejen v papírové 
podobě, ale také e-knih, které si můžete 
stáhnout do svého mobilního zařízení. 
Po delší časové pauze, způsobené ne-
vhodnými prostorami, se bude opět ote-
vírat knihovna v Kladné Žilíně. Své nové 
místo našla v místní hasičské zbrojnici 
a bude otevřeno jedenkrát týdně. Na 
seniory starší 65 let čeká čtyřhodinový 
seminář Jak na chytrý telefon, který 
zaštiťuje nezisková organizace Moudrá 
Sovička, s.z., ve spolupráci s Klubem 
aktivních seniorů Luhačovice. Zářijo-
vou tradicí se stalo slavnostní zahájení 

festivalu Písní a tancem. Ve čtvrtek 15. 9. 
se od 17 hodin můžete těšit na literárně-
dramatický podvečer s divadelním 
představením pro děti a následným 
táborákem. Vše zdarma. V říjnu bude-
me zahajovat zimní semestr Virtuální 
univerzity třetího věku, na téma Dějiny 
oděvní kultury. Máte-li chuť a zájem 
přijít mezi nás a příjemně trávit svůj 
volný čas, můžete nás kontaktovat tele-
fonicky 577 132 235, e-mailem či osobní 
návštěvou knihovny. Nezapomínáme 
ani na školáky a nejen na ně – nabízí-
me obalování knih, učebnic a sešitů na 
míru, za mírný poplatek a na počkání. 
V případě velkého zájmu však obalení 
může trvat déle a bude potřeba trocha 
trpělivosti. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Milana Mikulcová
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Tady pramení výhody a to trvale!
Vážení občané,
jistě si všichni vzpomínáte na akci 
s názvem Tady pramení výhody, 
která probíhala v únoru  a březnu 
tohoto roku, kdy město a místní 
podnikatelé poskytli různé slevy 
a výhody občanům města. Celá akce 
byla vnímána velmi pozitivně, a to 
jak ze strany občanů, tak ze strany 
místních podnikatelů. Proto jsme 

se rozhodli na tuto akci navázat 
a propojit ji s myšlenkou vytvoře-
ní takzvané “karty občana”, která 
v mnoha městech zjednodušuje život 
lidem s trvalým pobytem.
Tato myšlenka není úplnou novin-
kou, na koncepci programu pracu-
jeme v Kulturním a kongresovém 

centru zhruba od prosince loňského 
roku. A jak to tedy bude vypadat?

Pro program využijeme již zavedený 
název “Tady pramení výhody” a jeho 
primárním účelem bude zpřístupnit 
lidem s trvalým pobytem v Luhačo-
vicích systém výhod napříč spektrem 
městských organizací, firem a podni-
katelů, kteří se do akce budou chtít 

zapojit. Mimo Kulturního a kongre-
sového centra Elektra, kde v rámci 
programu plánujeme poskytovat až 
30% slevu na kino a kulturní akce 
pořádané KKC Elektra, bude do pro-
gramu zapojena Městská plovárna, 
Sportovní centrum Radostova, před-
jednáno je zapojení například hotelu 

Alexandria. Postupně však budeme 
oslovovat další subjekty. Administrá-
torem celého systému bude Kulturní 
a kongresové centrum Elektra, p.o, 
kde si na informačním centru budou 
lidé moci vyřídit vystavení karty, 
kterou budou následně prokazovat 
nárok na výhody a slevy. Karta bude 
mít omezenou platnost na jeden rok 
a bude potřeba ji vždy obnovit pro-
kázáním trvalého pobytu.

Důvodů pro spuštění takového pro-
gramu je hned několik. Asi nejzásad-
nější je skutečnost, že každý občan 
s trvalým pobytem je pro město velmi 
důležitý, a ačkoliv si to spousta lidí 
neuvědomuje, podílí se významně na 
fungování města a městském roz-
počtu. Tak jako vnímá město každé-
ho občana s trvalým pobytem jako 
výhodu, měl by každý takový občan 
vnímat jako výhodu, že zde trvalý 
pobyt má. Systém výhod je bezesporu 
jedním z nástrojů, jak tohoto soula-
du dosáhnout. Dalším důvodem ke 
spuštění programu je propojení míst-
ních lidí s místními organizacemi, 
firmami a podnikateli. Naše město je 
z pohledu turistického ruchu poměr-
ně hodně exponované. S tím souvisí 
nabídka zážitků a služeb. Místní lidé 
často bohužel nevnímají, že tato na-
bídka zde není jen pro turisty, ale je 
tu i pro ně. Zapojením se do progra-
mu dávají organizace, firmy a podni-
katelé občanům města signál, že jsou 
zde vítáni, a dojde tak k vzájemnému 
propojení. Spuštění programu mohou 
občané očekávat ještě v tomto roce, 
o konkrétních podmínkách budou 
včas informováni.

Jan Zavřel, ředitel KKC Elektra

ZPRÁVY Z MĚSTA

Prosba starosty
Vážení spoluobčané, máme krásné 
město, které je vyhlášené zodpověd-
ným přístupem k čistotě veřejných 
ploch a třídění odpadu. Je škoda, 
že se nám v poslední době stále čas-
těji objevují odložené odpadky vedle 
kontejnerů. Tímto jednáním snižu-
jeme kvalitu bydlení nejen našim 

sousedům, ale i sami sobě. Všichni 
přeci chceme pěkné prostředí a čisté 
veřejné plochy bez hromady nepo-
řádku u našich domovů. Pokud máte 
doma nepotřebné věci a máte pocit, 
že by mohly ještě někomu poslou-
žit, můžete je přinést do sběrného 
dvora, kde nově funguje tzv. re-use 
centrum. Jedná se o místo, na které 
mohou lidé odnášet nepotřebné věci, 
které může ještě někdo další využít. 

Sběrný dvůr je otevřený 3x týdně, 
úterý a čtvrtek 15:00–19:00 hod., so-
bota 9:00–15:00 hod. Prosím, respek-
tujme své okolí, noční skládkování 
u popelnic není žádné hrdinství. 
Byla by škoda, kdybychom si naše 
pěkné prostředí kazili nepořádkem 
okolo kontejnerů. Děkuji za pocho-
pení. 

starosta Marian Ležák
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Luhačovice mají Vincentku, 
to je jako diamant, ale 
nemělo by se zapomínat 
ani na ostatní prameny.
Například pramen Dr. Šťastného, 
který obsahuje jod, lithium, měď, 
ale i další baryum a cesium. Slože-
ním je velmi vhodný pro sportovce 
při tréninku, prozradil v rozhovoru 
pro Luhačovické Noviny Mgr. Zde-
něk Třískala, vedoucí oddělení Čes-
kého inspektorátu lázní a zřídel na 
Ministerstvu zemědělství ČR.

Čím jsou Luhačovice z Vašeho 
pohledu výjimečné?
Primárně je to skladbou pramenů, 
protože tady máte jedno z mála zasák-
lých moří na Moravě, které vydává své 
bohatství. Pokud bychom nahlíželi na 
lázně jako takové, tak je zapotřebí vy-
zdvihnout orientaci na českou kliente-
lu. Luhačovice jsou z pohledu Českého 
inspektorátu lázní a zřídel zcela uni-
kátním lázeňským místem. Máte zde 
poskytovatele, kteří investují do lázní 
– jako veřejného prostoru, dlouhodobě 
utvářejí genius loci; pak je tu spolupra-
cující samospráva a v neposlední řadě 
je zřejmé, že Luhačovice (jako lázně) 
jsou podporovány na krajské úrovni. 
Proto mají potenciál dalšího rozvoje, 
který nesmí být ohraničen jedním 
volebním obdobím, což není v celostát-
ním měřítku zcela běžné.

Který pramen máte nejraději 
a proč?
Pochopitelně Vincentku, pro její široké 
použití v rámci léčby a osobní preven-
ce, ale byl bych nerad, kdyby zapadl váš 
unikátní pramen Dr. Šťastného. Ten 
je tak trochu ve stínu Vincentky, ale 
přesto skýtá velké možnosti právě pro 
místní obyvatele. Hlavně pro všechny 

sportovce a aktivní lidi, kteří potřebují 
jakoukoliv rekonvalescenci. Pramen 
Dr. Šťastného vyjma svého základního 
chemického složení obsahuje i řadu 
tzv. mikronutrientů, což jsou látky, 
které člověk potřebuje v miniaturním 
množství, ale velmi těžko se hledají 
v běžné stravě. Z tohoto pramene mů-
žete svému tělu dopřát zinek, který má 
spolu s jódem význam pro normální 
funkci štítné žlázy. Množství hořčíku 
podporuje činnost nervové soustavy 
a svalů (působí proti křečím). Sportov-
cům bych tedy doporučil během tré-
ninku alespoň litr a následné pití při 
rekonvalescenci v množství odpovídají-
cí zátěži a ztrátě minerálů potem.

Co říkáte na přípravu obchvatu 
Luhačovic?
Osobně považuji obchvat Luhačovic za 
jeden ze zásadních koncepčních kroků 
dlouhodobého rozvoje města. Luhačo-
vice se specializují na dýchací ústrojí, 
a přitom dlouhodobě trpí dopravou 
a souvisejícím znečištěním, které 
nepřiměřená doprava přináší, včetně 
hluku, světelného smogu a dalších 
nepříznivých faktorů. Pokud by se 
Luhačovicím podařilo udělat obchvat, 
znamenalo by to, že se stanou skutečně 
republikovou jedničkou.

Jak na děti působí lázeňská léčba 
v Luhačovicích?
To se asi raději zeptejte dětí. Po zdra-
votní stránce je pobyt pozitivní a má 
za následek zlepšení zdravotního stavu. 
Což je primárně dáno excelentní kva-
litou zdravotní péče, ale v neposlední 
řadě též vysílajícími lékaři, kteří ze své 
zkušenosti volí dětské pacienty, u kte-
rých se dá pozitivní efekt očekávat.

Prospívá dětem i psychicky?
Jakákoliv nemoc je stresový faktor, po-
kud tedy dojde ke zlepšení zdravotního 
stavu, tak se zlepší i úroveň subjek-
tivního vnímání obtíží. Zároveň jsou 
lázně místem, kde se mohu děti potkat 
s vrstevníky, které trápí obdobné obtí-
že. Už samotná možnost si pohovořit 
o tom, co je trápí, porovnat situace 
a sdílet řešení je velmi prospěšné. Ne-
zanedbatelnou složkou je pak i změna 
prostředí. To se netýká jen dětských 
pacientů. Změna prostředí může hrát 
významnou roli v návaznosti na změny 
psychiky pacienta, jen připomeňme 
změnu stereotypů, nové sociální vazby, 
změna stravování.

Co je nedílnou součástí lázeňské 
léčby u dětí?
Tím, že je lázeňská léčba kategorizová-
na jako komplexní následná lůžková 
péče, tak bude odpověď poměrně snad-
ná. Péče se skládá ze tří složek: lázeň-
ské procedury, ubytování a stravování. 
Každá část by vydala na samostatný 
článek. Lázeňské procedury jsou indivi-
duální a skupinové. Výběr provádí ošet-
řující lékař podle vhodnosti a potřeb 
klienta. Například skupinová masáž 

by byla úsměvná a stejně tak cvičení 
v bazénu pro jednoho klienta by bylo 
příliš neefektivní. Ubytováním se myslí 
poskytnutí vhodného zázemí, aby se 
klient cítil dobře. Stravování je pak 
neopomenutelnou součástí lázeňské 
léčby. Je to snaha zpřístupnit dětským 
klientům stravu, která by se měla stát 
jejich běžným jídelníčkem. Nemalou 
výzvou je, aby taková strava byla dosta-
tečně chuťově atraktivní, aby vzbuzo-
vala u dětí touhu zkoušet jíst nové po-
traviny. Po výčtu těchto složek je ovšem 
nutné neopomenout to nejzásadnější. 
Všechny složky jsou poskytovány lidmi 
– personálem, který se o děti nepře-
tržitě stará. Známe příklady dětských 
léčeben, které ukončily svůj provoz 

pro jeho nákladovost a vysokou míru 
odpovědnosti při péči o svěřené děti. 
Z osobní zkušenosti mohu potvrdit, že 
luhačovická dětská léčebna má kvalitní 
personál, se zkušeným vedením, a pro-
to lze říct, že plně využívají potenciálu 
místa i svěřených zdrojů, za což jim 
patří má poklona a velké díky.

ROZHOVOR



8 Luhačovické noviny

SPOLEČNOST

Starosta předal Václavu 
Hudečkovi Ocenění 
za dlouhodobý přínos 
v oblasti kultury pro 
město Luhačovice

V Luhačovicích se opět uskutečnila 
Akademie Václava Hudečka. Jed-
nalo se o XXV. ročník a XIV. ročník 

festivalu Svátky hudby v Luhačovi-
cích. Kurzů Václava Hudečka se od 
1. srpna zúčastnilo celkem osmnáct 
houslistů a houslistek. 26. ročník 
vyvrcholil v pátek 12. srpna v Kultur-
ním a kongresovém centru Elektra 
galakoncertem, kde se uskutečnilo vy-
hlášení vítězů. Letos vyhrála osmnác-
tiletá studentka Pražské konzervato-
ře Klára Klánská. Druhý je Richard 
Kollert a jako třetí se umístil Matej 
Pčolinský. Při této příležitosti předal 

starosta města Luhačovice Ing. Ma-
rian Ležák Ocenění za dlouhodobý 
přínos v oblasti kultury pro město 
Luhačovice. Fenomenální houslista 
Václav Hudeček jezdí do Luhačo-
vic pravidelně každé léto. Loni se 
svojí ženou Evou společně zasadili 
u Kulturního a kongresového centra 
STROM AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČ-
KA. Slíbili, že za rok přijedou strom 
zkontrolovat, jak se mu daří. A letos 
opravdu nezapomněli….

Luhačovice navštívil Filip 
Rožek, tvůrce filmu GUMP 
– pes, který naučil lidi žít

Do Luhačovic poprvé v historii zavítal 
ve dnech 21. 7. až 24. 7. 2022 kinema-
tograf bratří Čadíků. Ve čtvrtek se 
na Lázeňském náměstí promítal 
film GUMP – pes, který naučil lidi 
žít. Jako host přišel český spisovatel 

a scenárista Filip Rožek, na kterého 
čekaly hlavně děti, protože s sebou 
přivedl psího hrdinu. Filip Rožek je 
autorem knihy, která byla následně 
zfilmovaná. V roce 2016 spoluzaložil 
organizaci Se psem mě baví svět, která 
pomáhá týraným a opuštěným psům 
najít štěstí. Před projekcí všem divá-
kům povyprávěl o vzniku knihy, jak se 
natáčel film a co jej k takovému tématu 
přimělo.
GUMP je věčný psí tulák. Život mu do 
cesty přináší nejen radost, ale také 
starosti a spoustu majitelů. Každému 
nějakým způsobem změní osud a naučí 
jej, že je potřeba žít a ne pouze přeží-
vat. GUMPA ve filmu vystřídalo celkem 
šest majitelů. Samotného zvířecího 
hrdinu si zahráli čtyři pejsci. „Všichni 
jsou z útulku, cvičené psy jsme ne-
chtěli“, prozradil tvůrce filmu. Svého 
voříška Filip Rožek kdysi pojmenoval 
opravdu podle Forresta Gumpa, jemuž 
maminka říkávala, že život je jako 
bonboniéra – nikdy nevíš, co ochutnáš. 
Filip Rožek si vzal GUMPA z útulku 
a jak sám řekl, dlouho se ho bál pustit 
z vodítka. Odvahu dostal až na výletě 
v Táboře u Lužnice. „Pustil jsem ho 

a pejsek utekl. Po dlouhém hledání 
jsem ho objevil v lese a měl jsem pocit, 
že se mi směje, jak tam běhám sem 
a tam… Nakonec jsem místo toho, 
abych ho honil, začal utíkat. A on začal 
honit mě. Tak jsme si to tímhle způ-
sobem vyříkali a už mi nikdy neutekl. 
Vyprávěl zaujatě divákům Filip Rožek.
Filip Rožek byl v Luhačovicích popr-
vé a neskrýval nadšení. „Luhačovice 
jsem si stihl projít skoro celé, GUMP 
se byl vykoupat na přehradě. Je to 
tady opravdu úžasné, celá kolonáda je 
krásná. Až mne mrzí, že jsem tady sám 
s GUMPEM, že jsem s sebou nevzal 
přítelkyni, protože je to tady romantic-
ké, vybízí to k večerním lásko-procház-
kám“, řekl s nadšením.
V pátek mohli lidé v Lázeňském parku 
zhlédnout snímek Cesta domů od reži-
séra Tomáše Vorla, který rovněž navští-
vil naše krásné město. Zcela zaplněný 
park byl i v sobotu, kdy se promítal 
film od Patrika Hartla Prvok, Šampón, 
Tečka a Karel. V neděli přišli diváci na 
snímek Zbožňovaný. Vstupné na všech-
ny projekce bylo dobrovolné a vybraná 
částka ve výši 20 840 Kč byla předána 
kontu Bariéry pro handicapované.



Luhačovické noviny 9

SPOLEČNOST

Vzpomínky
Nezemřel. Spí, má-li sen, je krásný, zdá 
se mu o těch, které miloval a kteří milo-
vali jeho. Dne 6. 3. 2022 nás navždy opus-
til pan STANISLAV KOBYLKA. 22.8. by 
se dožil 83 let. Nikdy na něj nezapome-
neme. Za tichou vzpomínku děkují všem 
manželka, syn Stanislav s rodinou, dcera 
Světlanka s rodinou a teta Saratová.

Dne 10. 9. 2022 uplyne již 7 let, co nás 
navždy opustil manžel, tatínek, dědeček 
i pradědeček pan JOSEF KRANZ. 19. 6. t. r. 
by oslavil své devadesáté narozeniny. 
S láskou vzpomíná manželka, syn a dcera 
s rodinami. Děkujeme všem, kteří ho znali 
a vzpomenou s námi. Rodina Kranzová

Dík za to, čím jsi pro nás byl, za každý 
den, který jsi pro nás žil. Dne 18. srpna 
tomu byl 1 rok, co nás navždy opustil 
pan OLDŘICH KRAJČA z Polichna. Za 
tichou vzpomínku děkuje celá rodina.

Dne 3. září uplynou 3 roky, co nás navždy 
opustil pan VLASTISLAV MIKULČÍK. 
S láskou vzpomíná manželka a rodina 
Gavlasova.

Dne 28. 8. uplynulo 16 let od posledního 
rozloučení s mým manželem, tatínkem 
a dědečkem panem VLASTIMILEM 
MALANÍKEM a také vzpomínáme na jeho 
nedožitých 90 let. Za tichou vzpomínku 
děkují manželka, dcera a vnuci David a Jiří 
s rodinami a sestra Bohuslava.

Dne 30. září uplyne 11 let, kdy nás opustila 
paní HELENA SCHLIMBACHOVÁ. 
S láskou vzpomíná manžel s rodinou. Vše 
zmizí, jen stopy Tvé práce a lásky zůstanou. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 25. 9. 2022 uplyne 5 let, kdy nás navždy 
opustil milovaný manžel, tatínek 
a dědeček pan MIROSLAV SRCHÁČEK 
z Biskupic. S láskou vzpomínají a nikdy 
nezapomenou manželka Milena a synové 
Miroslav a Radek s rodinami. Děkujeme za 
vzpomínku všem, kde jste ho znali.

Společenská 
kronika
Narození
Dan Struhař
Sofie Neumannová
Štěpán Burský
Albert Kolařík
Prokop Kočík
Nikol Klimáková

Blahopřejeme.

Úmrtí
René Slánský 38 let
František Mlček 92 let
Vlasta Křenová 69 let
Ota Důbrava 64 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Dne 25. 9. 2022 uplyne 25 let od chvíle, co 
nás navždy opustil náš tatínek, dědeček 
a pradědeček pan ANTONÍN GERGELA 
S láskou a úctou stále vzpomínají 
synové Jaroslav a Antonín s rodinami. 
Děkujeme všem, kdo jste ho znali za 
tichou vzpomínku.

Dne 16. 9. 2022 uplyne 100 let od narození 
našeho tatínka pana KARLA KRANZE. 
Za tichou vzpomínku děkují Jana 
a Božena, dcery s rodinami.

Blahopřání
Naší mamince, manželce, babičce, 
paní IVANě MECHLOVé k jejímu 
významnému životnímu jubileu, kterého 
se dožívá dne 13. 9., přejeme štěstíčko 
a zdravíčko, v životě jen sluníčko, v srdci 
jenom lásku měj, života si užívej. Přeje 
manžel Leopold, syn Radek a Zdeněk 
Adoltovi s rodinami.

Dne 24. 9. 2022 oslaví 80 let pan 
JAROSLAV JUŘÍK.  Hodně zdraví, štěstí, 
lásky a také spoustu ulovených ryb Ti ze 
srdce přejí tvoje Boženka a děti Danka, 
Jarek a Romča s rodinami.
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KULTURAKULTURA

Kino

Pátek 2. 9. • 19.30
Řekni to psem
Komedie, Česko 2022

Sobota 3. 9. • 19.30
Po čem muži touží 2
Komedie, Česko 2022

Neděle 4. 9. • 16.00
DC Liga supermazlíčků
Komedie / Rodinný, USA, 2022

Pondělí 5. 9. • 19.30
Prezidentka
Komedie / Romantický, Česko 2022

Úterý 6. 9. • 19.30
Střídavka
Komedie, Česko 2022

Středa 7. 9. • 16.00
Poslední závod  
Drama, Česko 2022

Čtvrtek 8. 9. • 19.30
Jan Žižka  
Životopisný / Historický / Akční, 
Česko 2022

Pátek 9. 9. • 19.30
Podezřelá  
Ozvěny z Karlových Varů
Mysteriózní / Thriller / Romantický, 
Jižní Korea 2022

Neděle 11. 9. • 19.30
Jan Žižka  
Životopisný / Historický / Akční, 
Česko 2022

Pondělí 12. 9. • 19.30
Řekni to psem
Komedie, Česko 2022

Čtvrtek 15. 9. • 19.30
Nosoroh  
Ozvěny z Karlových Varů
Krimi / Drama Ukrajina / Německo / 
Polsko 2021

Pátek 16. 9. • 19.30
Po čem muži touží 2
Komedie, Česko 2022

Sobota 17. 9. • 19.30
Top Gun: Maverick 
Akční / Drama, USA 2022 titulky 2022

Neděle 18. 9. • 16.00
Mimoni 2: Padouch přichází 
Animovaný / Dobrodružný / Komedie 
/ Rodinný USA 2022

Pondělí 19. 9. • 19.30
Hádkovi 
Komedie, Česko 2022

Úterý 20. 9. • 19.30
Jan Žižka  
Životopisný / Historický / Akční, 
Česko 2022

Středa 21. 9. • 19.30
Prezidentka
Komedie / Romantický, Česko 2022

Pátek 23. 9. • 19.30
Pánský klub
Komedie, Česko, 2022

Sobota 24. 9. • 19.30
Promlčeno
Krimi / Thriller / Česko, 2022

Pondělí 26. 9. • 19.30
Ženy a život
Komedie / Romantický, Česko 2022

Úterý 27. 9. • 19.30
Střídavka
Komedie, Česko 2022

Kulturní a kongresové  
centrum Elektra
Čtvrtek 22. 9. 19:30 hod. salonek 
KKC Elektra
Koncert / Otto Hejnic Organism 
(Brian Charette & Osian Roberts) 
NYC/EN/CZ
Newyorský jazz v lázních...

Čtvrtek 22.–25. 9. 2022
Festival krásy Luhačovice 2022

1.–3. 9. 2022
Festival Dny slovenské kultury
Program: www.lazneluhacovice.cz

Luhačovický okrašlovací 
spolek Calma 
Sobota 10. 9. 2022 • 16.00 hod.
Boutique hotel RADUN
Vzpomínka na první dámu Luhačovic
Zpěv: Klára Hlúšková / klavír: 
MgA. Michal Bárta, PhD.
Čtení poezie Marie Calmy Veselé

Neděle 11. 9. 2022 • 15.00 hodin
Lázeňské náměstí
Kloboukový den, koncert JazzBooks

SVČ Luhačovice

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
Ve středu 14. 9. 2022 „Ukázky práce 
složek IZS, agility a mladých hasičů“
•	 v areálu SC Radostova 9.00–11.45 hod., 

pro děti MŠ, žáky ZŠ, klienti Charity 
Luhačovice, okolní MŠ a ZŠ, veřejnost 

Další akce na www.svcluhacovice.cz
 
Podpořte tyto aktivity svou účastí na 
jednotlivých akcích a také tím, že na-
příklad 22.9. NECHÁTE AUTO DOMA 
a vyrazíte pěšky, na kole nebo využi-
jete jiného hromadného dopravního 
prostředku. Vždyť přirozenější je chůze 
pěšky, zdravější je jízda na kole.

MUZEUM 
LUHAČOVICKÉHO 
ZÁLESÍ
DěTSKÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY 
MASKY, KOSTÝMY, MAŠKARY
Výstava v Muzeu luhačovického Zálesí 
MASKY, KOSTÝMY MAŠKARY, která 
získala 1. cenu České národopisné spo-
lečnosti, je prodloužena do 25. 9. 2022!

Lázeňský půlmaraton 
1. ročník 1. 10. 2022 
Luhačovice
Krásná trasa vedoucí z Lázeňského 
náměstí, kolem pramenů, podél řeky, 
po cyklostezce až k přehradě. Neopa-
kovatelný běžecký zážitek v nejvyhle-
dávanějších lázních ČR.

Připraveny jsou trasy:
Půlmaraton (21,1 km)
Desítka (10 km)
2Run (10 + 11 km)
Rodinný běh (1,2 km)
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Komunální volby
Oznámení

Volby do Zastupitelstva města 
Luhačovice se uskuteční v pátek 
23. září 2022 v době od 14.00 do 
22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 
v době od 8.00 do 14.00 hodin.

Volit se bude v 7 volebních okrscích. 
U okrsku 4 dochází ke změně voleb-
ní místnosti. 
Pro občany z okrsku 4, je nově volební 
místností Lázeňský léčebný dům 
PRAHA, vchod z ulice Leoše Janáčka 
(odběrové centrum) nebo bezbariéro-
vým přístupem z ulice A. Václavíka.

Voliči se musí volební komisi proká-
zat platným občanským průkazem 
nebo cestovním dokladem.
Hlasovací lístky budou distribu-
ovány jako obvykle, a to do úterý 
20. září 2022. 
Prosíme občany, aby měli označe-
né domy číslem popisným a dále 
řádně označeny domovní schrán-
ky. V případě, že volič neobdrží 

hlasovací lístky, má možnost si pouze 
je vyzvednout ve volební místnosti. 
Ostatní žádáme, aby se dostavili 
do volební místnosti s hlasovacím 
lístkem, který obdrží do domov-
ní schránky. Pokud by se volič ze 
závažných důvodů nemohl v době 
voleb osobně dostavit do volební 
místnosti, může požádat o hlasování 
do přenosné volební schránky na tel. 
577 197 424, v době konání voleb na 
tel. 577 197 416.
Pro volby do Zastupitelstva města 
Luhačovice se nevydávají voličské 
průkazy, volič musí hlasovat ve voleb-
ním okrsku, do kterého přísluší.

Místa konání voleb:

Volební okrsek č. 1 Střední odborná škola, Luhačovice, Masarykova 101

Volební okrsek č. 2 Městská knihovna, Luhačovice, Masarykova 350

Volební okrsek č. 3 Městský úřad Luhačovice, nám. 28.října 543 (radnice)

Volební okrsek č. 4 Lázeňský léčebný dům PRAHA

Volební okrsek č. 5 Kladná Žilín 1, budova městského úřadu

Volební okrsek č. 6 Polichno 1, budova městského úřadu

Volební okrsek č. 7 Řetechov 48, budova městského úřadu

3. KDU-ČSL
Ing. Jiří Šůstek

Spokojený občan 
v přívětivém městě
Hlavní cíle: revitali-
zace sídliště Ma-
sarykova, realizace 
křižovatky a mostu 
k nádraží, moderni-

zace hřišť, výměna veřejného osvětle-
ní, podpora místních spolků, zlepšení 
stavu sociálních 
služeb. Jsme tu 
s Vámi a pro Vás.

4. „Luhačovjané 2022“
Ing. Roman Dostálek

Zvolení zástupci 
musí Vaše zájmy 
skutečně zastupo-
vat, hájit a využívat 
aparát ve Vašem 
zájmu. Úřad nemůže 
být pevnost, která 

se musí dobývat, ale v zákonných 
podmínkách občanům sloužit, pro-
tože si ho platí. 
Náš volební pro-
gram jsou Vaše 
problémy.

5. PRO Luhačovice
Ing. Marian Ležák

Snažíme se naše 
město rozvíjet, jak 
nejlépe umíme 
a cíle dotahujeme 
do konce. Je před 
námi 6 hlavních vý-
zev: další chodníky 

a parkování, územní plán a bydlení, 
obchvat a doprava, služby a noví lé-
kaři, děti a nová hřiště, energie a bu-
doucnost. Víme, že s Vaší podporou 
je zvlád-
neme.

6. NEZÁVISLÍ
Robert Kolařík

„SPOLEČNĚ ROZHÝ-
BEME NAŠE MĚSTO“
Naši zastupitelé se 
aktivně podílí na 
rozvoji města od 
roku 1994. Podporu-
jeme pohyb, sport, 

vzdělání, kulturu a umění. Chceme 
moderní město, ve 
kterém se nám bude 
dobře žít. Jsou to přece 
naše Luhačovice, naše 
milované město.

7. Občanská demokratická  
strana

PhDr. František Hubáček
Cílem ODS bude 
především provést 
město složitým 
ekonomickým obdo-
bím, které nás jistě 
čeká. Ve spolupráci 
s ostatními poli-

tickými stranami a hnutími udržet 
kvalitu života ve městě jak po stránce 
ekonomické, tak 
také životního 
prostředí.

1. STAROSTOVé A NEZÁVISLÍ
Mgr. Dalibor Liška

Jsme nová generace 
aktivních lidí neza-
tížených minulostí. 
Máme vysoký mo-
rální kredit, mo-
derní myšlení, jsme 
pracovití a schopní 

naslouchat. Vnímáme komunální po-
litiku jako dobrou 
službu občanům 
našeho města.

2. PŘÍSAHA – občanské hnutí 
Roberta Šlachty a nezávislí 
kandidáti Luhačovic

David Ruman
Hnutí Přísaha při-
chází jako nová síla 
do Luhačovic.
Jsme rádi, že můžeme 
nabídnout mladé lidi, 
kteří chtějí něco změ-
nit, a také nabízíme 

kvalitní a zkušené kandidáty, kteří jsou 
respektovaní ve své práci a mají i zku-
šenost s prací pro město. Více na FB My 
jsme Přísaha 
Luhačovice. 
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ROZHOVOR

S požárem v Českém Švýcarsku 
bojovali i hasiči z Luhačovic
V tropech vyrazili přes celou repub-
liku a na místě je čekal pohled na 
zkázu. Ohořelé pahýly stromů, rozví-
řený popel a prach. Dobrovolní hasiči 
z Luhačovic a Polichna byli mezi těmi, 
kteří pomáhali zdolat obrovský požár 
v přírodním parku České Švýcarsko. 
„Bylo to náročné, nad hlavami nám 
stále létaly vrtulníky, moc jsme toho 
nenaspali,“ popisuje zkušenosti z Hřen-
ska velitel SDH Luhačovice Petr Vavrys.

Kolik hasičů od nás v Hřensku 
pomáhalo?
Do odřadu ze Zlínského kraje se na 
žádost hasičského záchranného sboru 
připojilo družstvo z Luhačovic 1+3 
(strojník, velitel a 2 hasiči). Tři členové 
byli přímo z Luhačovic a jeden z Po-
lichna. Družstvo vyjelo s technikou 
CAS20 Tatra. Spolu s námi v tomto 
odřadu byli i další dobrovolní hasiči 
třeba z Valašských Klobouk nebo Zád-
veřic a také 19 profesionálních hasičů.

Jak dlouho jste zasahovali?
Náš odřad byl v Hřensku nasazený od 
5. do 7. srpna. Na každý požární úsek 

byly přiděleny dvě skupiny, které se 
zde pravidelně střídaly, aby práce na 
požářišti probíhaly nepřetržitě.

Co pro vás bylo nejnáročnější?
Už samotná cesta do Hřenska v cis-
terně byla dost náročná kvůli velké-
mu horku, navíc to byla cesta téměř 
přes celou republiku. Po příjezdu 
na místo jsme ihned šli pracovat na 
požářiště. Když už měl člověk zrovna 
přestávku na odpočinek, která mu vy-
šla přes den, tak toho moc nenaspal. 
Nad hlavami stále létaly vrtulníky 
a letadla provádějící hašení požáru. 
Náročné také bylo rychle se seznámit 
s místem zásahu – náročný kopcovitý 
a skalnatý terén, místa pro plnění cis-
teren, tankování pohonných hmot…

Byli jste v kontaktu i s místními 
lidmi, které požár zasáhl? Jak to 
zvládají?
V kontaktu jsme byli pouze s míst-
ními hasiči. Obyvatelstvo Hřenska 
a okolí bylo evakuováno, přístup zde 
měli pouze hasiči. Zasahovalo zde 
přes 1000 hasičů a stovky kusů tech-
niky. Pohyb místního obyvatelstva by 
byl velmi nebezpečný.

Jak na vás působil pohled na 
zdevastovanou přírodu?
Plocha zasažená požárem byla přes 
1000 hektarů, což je v našich pod-
mínkách obrovské číslo. Všude zbytky 
ohořelých stromů, popel, prach, 

Soutěž: Víte, o které 
místo v Luhačovicích 
se jedná?
Zajímavou cenu získávají prv-
ní tři, kteří správně odpovědí 
na otázku. Své tipy zasílejte na: 
hana.srncova@mdkelektra.eu nejpoz-
ději do 15. 9. 2022.

Správná odpověď ze srpnového čísla: 
Hala Vincentka
Výherci:  Michaela Bobáková 

Monika Martincová 
Kristýna Skoková

Příspěvek na bydlení
Příspěvek na bydlení je dávka, 
která přispívá rodinám nebo 
jednotlivcům s nízkými příjmy na 
krytí nákladů na bydlení. Dávka je 
vyplácena v závislosti na výši pří-
jmů rodiny. Lze jej nárokovat až tři 
měsíce zpětně. Příspěvek na byd-
lení poskytuje Úřad práce ve Zlíně. 
S případnými dotazy se můžete 
obrátit o radu na sociální odbor 
MěÚ Luhačovice, tel.: 577 197 469, 
577 197 464.

který stále vířil vítr. Stromy uhořelé 
na stojato, které při poryvech větru 
padají. I po uhašení plamenného 
hoření se zde vyskytovalo nespočet 
doutnajících ohnisek, které bylo nut-
né rozhrabávat a dohašovat, většinou 
v nedostupném terénu, kam se chodi-
lo pěšky s hasícím vakem na zádech 
a lopatou v ruce. Bylo to náročné.
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Písní a tancem 2022
Rok se s rokem sešel a v Luhačovicích 
se opět uskuteční druhý nejstarší 
svátek dětského folkloru a kultury 
v ČR, který se nazývá Písní a tancem. 
Je to už po třicáté, co se Luhačovice 
a okolí opět rozezvučí písněmi, tan-
cem a smíchem. V hlavní roli se jako 
tradičně ocitnou děti, ale i ti, kdo se 
dovedou bavit spolu s dětmi. A tak 
to má být, protože tradice lidového 
veselí, zvyků a folkloru si vzájemně 
předáváme mezi sebou směrem k dal-
ším generacím.

Básník František Halas se kdysi ve 
svých Zpěvankách vyznal ze své lásky 
a obdivu k lidovým písním a tancům, 
k tradicím a napsal: „…Kde sestra píseň, 
tam bratříček tanec, ti chodí světem od-
jakživa spolu… duše a tělo jedna krev. Kolo 
větráku mele chléb a kola tanců, ať je to 
taneček dětí, strážnický danaj či lanžhotský 
verbuňk, roztáčí hra, nadbytek sil, krásná 
pudovost, a zrno života bohatě sype…“

A tak se i letos v termínu od 15. do 
18. září znovu roztočí kola tohoto 
jedinečného festivalu v jedinečném 
prostředí našeho Zálesí. Už ve čtvrtek 
v prostorách knihovny v Luhačovi-
cích zažehneme náš festivalový oheň, 
který nás pak bude provázet páteč-
ním programem v Pozlovicích a přes 
sobotní program včetně Vesnice roku 
až do neděle, kdy se v odpoledním ga-
lakoncertu rozloučíme s našimi hosty.

Průvodcem nám nebude nikdo menší 
než Jan Ámos Komenský, jemuž byl 
věnován právě první ročník našeho 
festivalu. A tak jsme velmi rádi, že 
naše pozvání přijaly některé kolek-
tivy, které jsou spojeny s počátky 
našeho festivalu. Maguráčik ze slo-
venského Kežmarku je spojen právě 
s prvním ročníkem festivalu. Můžete 
se těšit ale i na další účastníky, kteří 
přijedou jako zástupci dalších míst, 
kterými prošel Komenský při své 
pouti životem. Přijměte tedy naše 
srdečné pozvání na programy, které 
jsme pro vás připravili. Pojďte se spo-
lu s námi toulat. Toulat světem, ale 
i Světem v obrazech, nebo Labyrintem 
světa a rájem srdce.

Jménem pořádajícího spolku Kultur-
ní Luhačovice vás zve Přemysl Janík.

Program 30. ročníku 
Mezinárodního 
folklorního festivalu Písní 
a tancem 2022
I my chceme být velcí – věnováno vý-
ročí 430 let od narození Jana Amose 
Komenského

Čtvrtek 15. 9. 2022 / Luhačovice 
Městská knihovna
Literárně dramatický večer nejen pro 
děti – Luhačovice, budova knihovny
17:00 – „Pojďte s námi do pohád-
ky“ – loutkové představení v podání 
Divadla Brod.
Od 18:00 – „Ten, kdo tvoří, nezlobí“ – 
tvořivá dílna pro děti, ale nejen pro ty.
Po celou dobu – „Amos a my“ – vý-
stava výtvarných a literárních děl 
a čtení oceněných prací žáků ZŠ 
Mariánské náměstí Uherský Brod na 
téma Komenský a já.
19:00 – Zažehnutí festivalu – táborák 
k zahájení festivalu.

Pátek 16. 9. 2022
17:00 – Slavnostní zahájení festiva-
lu – uctění památky prof. Antonína 
Václavíka a manželů Haluzových / 
Pozlovice, náměstí městyse
„Škola hrou“ – zahajovací vystoupení 
jubilejního 30. ročníku festivalu
Účastníci
FS Radovánek
FS Malé Zálesí
FS Leluja
Dětská skupinka MŠ Pozlovice
Dětská školní skupina ZŠ Biskupice
Dětská školní skupina ŽS Dolní Lhota
Dětská školní skupina ZŠ Luhačovice
18:00 až 20:30 – Dětská Beseda 
u cimbálu s CM Rováš / Pozlovice, 
šenk Ogar

Sobota 17. 9. 2022
14:30–16:00 „Orbis pictus – svět 
v obrazech“ vystoupení účastníků na 

hlavním podiu na lázeňském náměstí 
/ Luhačovice, Lázeňském náměstí
Účastníci:
Zespól Piesni i Tańca INA (Goleniów 
– PL)
DFS Maguráčik (Kežmarok – SK)
Děcka z Buchlovic
Malé Zálesí
16:00 – Vyhlášení vítěze soutěže Ves-
nice roku 2022
Po celý den probíhá na Lázeňském 
náměstí prezentace finalistů soutěže 
Vesnice roku 2022

Neděle 18. 9. 2022
10:15 – Slavnostní mše svatá za účasti 
krojovaných s děkováním za prožité 
chvíle léta a úrodu / Luhačovice, Kos-
tel Svaté Rodiny
13:15–14:15 „Labyrint světa a ráj srdce“ 
galakoncert účastníků festivalu Písní 
a tancem na hlavním pódiu / Luha-
čovice, Lázeňském náměstí
Účastníci:
Zespól Piesni i Tańca INA (Goleniów 
– PL)
DFS Maguráčik (Kežmarok – SK)
Děcka z Buchlovic
FS Malé Zálesí
FS Leluja

V případě nepříznivého počasí se 
vystoupení v rámci Luhačovic pře-
souvají do prostor kulturního domu 
Elektra. Informace o přesunu progra-
mu v důsledku počasí bude v před-
stihu zveřejněna. Změna programu 
vyhrazena.
Více k festivalu a programu na 
www.pisniatancem.cz

KULTURA
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Luhačovice hostily fotbalovou 
a futsalovou akademii neslyšících
Užít si radost z pohybu i přes svůj 
handicap a třeba i navázat nová přá-
telství. To byly hlavní cíle fotbalové 
a futsalové akademie pro neslyšící 
mládež, které od 4. do 7. srpna patřilo 
sportcentrum Radostova v Luhačo-
vicích. „Byl to pro nás první ročník, 
cílem je dosáhnout toho, aby tihle 
mladí v budoucnu mohli hrát fotbal 
nebo futsal. Zúčastnilo se jednatřicet 
dětí a organizace se ujalo 13 vedou-
cích, mezi nimi trenéři nebo tlumoč-
nice,“ vysvětluje za pořadatele Jan 
Crkovský, který má na starosti nábor 

mládeže do sekce fotbalu a futsalu 
neslyšících. Účastníci se rozdělili do 
tří kategorií – žáci, dorost a dívky. 
V první den se seznámili u trénin-
ku fotbalových přihrávek, zkusili si 
i fotbalové pexeso. Druhý den už byl 
plný náročnějších sportovních aktivit. 
Rozběhy, skákání, přihrávky, driblo-
vání. Děti trénovaly různé fotbalové 
taktiky a střely na branku. Poslechy 
si i několik přednášek, například 
o šikaně, výživě nebo také o historii 
fotbalu a futsalu neslyšících. Mladí 
fotbalisté a futsalisté si z akce kromě 

spousty zážitků odnesli i věcné 
dary, od starosty Luhačovic Maria-
na Ležáka dostali také ovocné pyré 
a lázeňské oplatky, aby měli památ-
ku i na Luhačovice. „Celkově se celá 
akce vydařila, mládež byla spokojena 
se skvělou přípravou díky trenérům 
a jejich vedoucím. Chtěli bychom opět 
takovou akci zopakovat. Touto cestou 
děkujeme rodičům a vedení klubů, že 
umožnili, aby se děti mohly zúčast-
nit,“ dodal Jan Crkovský. 

Tenis 
v Luhačovicích
V květnu a červnu odehráli star-
ší žáci TK 2000 Luhačovice soutěž 
smíšených družstev ČR 2022. Naše 
družstvo pod vedením kapitána 
Tomáše Váni a trenéra Ladislava 
Pláška, si vedlo velmi dobře, kdy 
porazilo v 7. zápasech všechny své 
soupeře. Jejich protivníky byla druž-
stva Slovácka, Lanžhotu, LTC Hodo-
nín, Slovan Hodonín, TK Vracova, 
Orel Uh. Brod a SK Uh.Brod. Největší 
zásluhu na výhře, měly holky Eliška 
Váňová a Lena Švecová, které vyhrá-
ly, co se dalo. Díky patří také klukům 
ve složení Dominik Bodlák, Noel 

Šimonič, Dan Kubík a Víťa Hrnčiřík, 
kteří bojovali až do konce soutěže 
a pomohli k celkové výhře. Tímto 
se TK 2000 Luhačovice probojoval 

do příští sezony o soutěž výš. Za to 
děkujeme těmto mladým hráčům.

Tomáš Váňa
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CHARITA LUHAČOVICE přijme do týmu:
Vedoucí Charitní pečovatelské  
služby/sociální pracovník

• Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení
• Termín nástupu: na základě dohody
• Odborné předpoklady pro výkon práce sociálního pracovníka dle 

§ 110 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách.
• Organizování, řízení a kontrola Pečovatelské služby.
Výběrové řízení 20.09.2022
Motivační dopis a strukturovaný životopis zasílejte na e-mail 
lenka.semelova@luhacovice.charita.cz.
Kontakt: Mgr. Lenka Semelová, DiS., ředitelka, 731 402 043 
Více informací na www.luhacovice.charita.cz

Přihlaste se k nám do 30. září 2022
Klientská centra 
Zlín - Vavrečkova 7074
Uherský Brod - Pořadí 2283 (OD KVANTO)

Mobilní pracoviště
Pozlovice - Hlavní 51

na ochranné
sportovní pomůcky

až Kč
Získejte

Kluci a holky, máte 
zájem o VOLEJBAL ?  
Přijďte mezi nás.
Volejbalový oddíl SK Pozlovice zve zájemce  
o tento krásný sport. Vzhledem k fyzické  
specifice tohoto sportu přijímáme děti od 6. třídy ZŠ.  
Volejbalový oddíl je smíšený, kluci a holky trénují společ-
ně. Tréninky se konají každé úterý od 17 do 19 hod v tělo-
cvičně v Pozlovicích (budova Obecního úřadu). V jednání je 
i možnost tréninků v tělocvičně ZŠ v Luhačovicích.

Kontakt: p. Baláž mobil: 603 512 114

Tiráž: Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatel a kontakty na redakci: 
Kulturní a kongresové centrum Elektra, p. o., Masarykova 950, 763 26 Luhačovice, 

IČ: 00373281, DIČ: CZ 00373281, tel.: 577 133 980, e-mail: info@luhacovice.eu. 
Měsíčník. Odpovědná redaktorka a autorka nepodepsaných článků: Hana Srncová. 
Fotografie: Jan Dostál a Milan Mikšík. Grafické zpracování a tisk: Joker, spol. s r. o. 

Vydávání povoleno. Číslo registrace: MK ČR 11027. Toto číslo vychází 8. 8. 2022

11. 9. 2022, od 10:00 do 14:30 hodin.

DOŽÍNKOVÉ HODY
ve Francouzské restauraci
DOŽÍNKOVÉ HODY

ve Francouzské restauraci

Neomezená konzumace regionálních specialit
& cimbálová muzika

Pozvěte rodinu ke stolu | rezervace: 577 682 700
cena 775 Kč / osoba

Luhačovice | www.HotelAlexandria.cz 
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