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Vzpomeňme na rok 1989 společně
V  letošním roce uběhne 30 let 

od převratných událostí roku 
1989, které nastolily demokracii 
v  České republice. Sametová re-
voluce probíhala i v Luhačovicích 
a rádi bychom výjimečnost oněch 
dní připomněli v  seriálu vzpomí-
nek a fotodokumentace. Proto vás 
chceme požádat o  zaslání infor-
mací k  průběhu revolučních dní 

v  listopadu 1989 v  Luhačovicích, 
o napsání vaší vzpomínky, zaslání 
fotografií, které vrátíme, o odkazu 
na pamětníky, se kterými bychom 
připravili rozhovor atp.

Není to doba příliš vzdálená, 
ale přesto už mnozí nepamatu-
jí úžasnou atmosféru té doby, jiní 
už nejsou mezi námi a další v kon-
textu dní současných události 

překrucují a zamlžují. Máme za to, 
že svoboda, kterou jsme v té době 
získali, se musí připomínat a chrá-
nit.

Bude-li kdokoliv chtít zveřejnit 
své vzpomínky, prosím, kontak-
tujte Ing. Jiřího Šůstka, který zpro-
středkuje další postup.  

Kontakt: Jiří Šůstek, 577 197 
422, sustek@mesto.luhacovice.cz
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Lidé si mohli prohlédnout letadla Čmelák 
v akci. Skutečná i jejich modely

Letadla Z-37, přezdívaná Čme-
lák, i další letouny obdivovali ná-
vštěvníci akce na luhačovickém 
letišti. Na dvoudenní sraz Čmelá-
ků sem zamířily 8. června. Na akci 

pořádané Aeroklubem Luhačovi-
ce byly k vidění nejen tato legen-
dární letadla používaná v  minu-
losti hojně k  práškování polí, ale 
i  letadla jiných typů. Pro srovná-
ní bylo možné vidět při letu nejen 
skutečné Čmeláky, ale i  krásné 
zmenšeniny tohoto letadla, které 
představili letečtí modeláři. Nad 
letištěm se ovšem vznášela i mo-
derní lehká helikoptéra nebo vír-
ník, tedy stroj podobný vrtulní-
ku, který je, laicky řečeno, něčím 
mezi helikoptérou a vrtulovým le-
tadlem.

Nikola Synek

UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Lázeňským náměstím zněl překrásný sborový zpěv
Už sedmý ročník festivalu Svátek 

sborového zpěvu se konal 15. červ-
na na Lázeňském náměstí. Na pódiu 
před Společenským domem se po-
stupně představily čtyři sbory. Mezi 
nimi nemohl chybět samozřejmě 
smíšený pěvecký sbor Janáček Luha-
čovice, který celou akci založil a pořá-
dá. Letos se mimo něj představily také 
Ostravský smíšený sbor a dvě sloven-
ská uskupení – Trenčiansky spevácky 
zbor a  Zpevácky zbor Rozkvet Prie-
vidza. Po slavnostním zahájení festi-
valu starostou Luhačovic Marianem 
Ležákem se nejprve představily jed-
notlivě dva zahraniční sbory, které ale 
poté zazpívaly také společně. Násle-
dovalo vystoupení ostravského sbo-
ru a sboru Janáček. Tato dvě hudební 

tělesa rovněž představila společně 
secvičené skladby, a to hned několik. 
Bylo z čeho vybírat, protože Janáček 
a  Ostravský smíšený sbor secvičily 
program na letošní společné vystou-
pení v Izraeli. Letošní Svátek sborové-
ho zpěvu jako již tradičně vyvrcholil 
společným vystoupením všech čtyř 

uskupení, a to s písní vzdávající hold 
právě radosti, kterou lidem přináší 
zpěv. Přestože se vystoupení kona-
lo za velmi horkého dne, kdy pada-
ly teplotní rekordy, oslovilo řadu lidí. 
Většina publika se ovšem z  laviček, 
tvořících hlavní hlediště před Spole-
čenským domem, k  poslechu stáhla 

pod stinné terasy budovy nebo po-
slouchala ukryta ve stínu okolních 
stromů. I  tak ovšem vystupujícím 
tleskala za jejich krásné výkony celko-
vě více než stovka posluchačů, která 
si ani v takto horkém dni tento skvělý 
umělecký zážitek nenechala ujít. 

Nikola Synek

Akademie DDM Luhačovice

V pátek 7. června se konala v ki-
nosále Elektry tradiční akademie 
Domu dětí a  mládeže Luhačovi-
ce. Předvedly se na ní nejrůznější 
z  kroužků, zejména pohybových. 
Byla tak k vidění řada různých ta-
nečních vystoupení. Své umění 
předvedly ale i  kroužky zabýva-
jící se cvičením na trampolínách, 
hrou na kytaru nebo zábavnými 
pokusy, vhodnými i  pro děti níz-
kého věku. Pomocí jednoduché 
a  zcela bezpečné chemické reak-
ce látek, které běžně používají ma-
minky v kuchyni, se tak například 
nafukoval balónek, aniž by do něj 

člověk foukal, jiný zábavný pokus 
měl zase název hrnečku, vař a uká-
zal, jak ve známé pohádce moh-
la utíkat kaše z  hrnku. V  průbě-
hu programu pozdravil účastníky 
také starosta města Marian Ležák, 
který zároveň poděkoval jedné 
z  vedoucích kroužků DDM Luha-
čovice Barboře Kovaříkové, která 
byla Červeným křížem oceněna 
bronzovou Janského plaketou za 
dlouhodobé pravidelné bezplat-
né darování krve. Starosta jí pře-
dal pamětní list města a dárkovou 
tašku s drobnými pozornostmi. 

Nikola Synek

V Luhačovicích opět svou práci představili 
řezbáři

Práci uměleckých řezbářů moh-
li lidé sledovat už tradičně v  luha-
čovickém lázeňském parku během 
prvního červnového týdne. Letos 
poprvé umělci netvořili na dané 
téma, kterým bylo v minulosti napří-
klad čtvero ročních období, hudba 
nebo pohádky. Tentokrát vytvářeli 
díla nejrůznějšího obsahu. Například 
již několikanásobný účastník Petr 
Eschler se rozhodl vytvořit posta-
vu Sancha Panzy, protože při před-
chozí účasti vytvořil v  Luhačovicích 
už Dona Quijota. To Josef Špicl, kte-
rý pracoval na luhačovickém řezbář-
ském sympoziu poprvé, zvolil motiv 

náboženský a  vytvořil stylizovanou 
sochu madony s dítětem. Do svého 
díla coby obličeje obou postav do-
konce zakomponoval kameny, kte-
ré, jak prozradil, pocházely na roz-
díl od tuzemského dubového dřeva 
až ze slovenské řeky Váh. Kupříkladu 
Petr Hajda zas vytvářel sochu ptá-
ka Fénixe. O  tom, jak výsledná díla 
těchto i dalších účastníků vypadala, 
se mohli přesvědčit návštěvníci ob-
líbené závěrečné vernisáže, která se 
konala v sobotu 8. června. Doprovo-
dilo ji i hudební vystoupení cimbálo-
vé muziky Korečnica.

Nikola Synek

Lázně žily folklorem
Šestnáctého června se konal na 

Lázeňském náměstí další ročník 
akce Folklorní lázně.

Představily se na něm malí i vel-
cí folkloristé, kteří předvedli, co umí 
v hudbě, zpěvu i  tanci. Malé Zálesí 
připravilo také tvořivé dílny pro děti 
i dospělé. 

Nikola Synek
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zprÁVY z raDNIcE

Zprávy z 9. schůze Rady města Luhačovice, která se konala 13. 5. 2019
RML schválila:
•	 poskytnutí finančního daru ve 

výši 7 000 Kč paní H. H., který 
bude použit na zahraniční závo-
dy v  aerobiku syna J. H. v  roce 
2019;

•	 poskytnutí finančního daru ve 
výši 8 000 Kč Mysliveckému spol-
ku Polichno, který bude použit 
na nákup drobné zvěře;

•	 navýšení individuální dotace or-
ganizaci Divadelní Luhačovice, 
z. s., o  10 000 Kč v  roce 2019 za 
účelem úhrady nákladů 21. roč-
níku přehlídky komorní divadel-
ní tvorby; 

•	 zveřejnění záměru města prodat 
část pozemku parc. č. 2003 v k. ú. 
Kladná Žilín o výměře 61 m2;

•	 zveřejnění záměru města pro-
dat část pozemku parc. č. 1974/4 
v k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 
210 m2;

•	 zveřejnění záměru města pro-
dat část pozemku parc. č. 2440/2 
v  k. ú. Luhačovice o  výměře cca 
35 m2;

•	 zveřejnění záměru města prona-
jmout st. pl. 187 v k. ú. Řetechov, 
jejíž součástí je objekt č. p. 25, za 
účelem provozování prodejny 

potravin a  smíšeného zboží na 
dobu neurčitou;

•	 uzavření pachtovní smlouvy se 
společností ZÁLESÍ agro, a. s., Lu-
hačovice, na obhospodařování 
pozemků v k. ú. Kladná Žilín, Lu-
hačovice, Polichno a  Řetechov, 
jejichž specifikace je přílohou, za 
roční pachtovné ve výši 21 732 
Kč;

•	 vypsání podlimitní veřejné za-
kázky na rekonstrukci kotelny 
Mateřské školy Luhačovice; 

•	 náborový příspěvek ve výši 
33 000 Kč na základě žádosti 

nastupujícího strážníka Městské 
policie Luhačovice;

•	 výpověď Dohody o  spolupráci 
při provozování oficiálního prů-
vodce lázeňským městem na in-
ternetovém serveru www.luha-
covice.cz ve znění dodatku č. 1. 

RML jmenovala:
•	 komisi pro veřejnou zakázku 

„Terminál Luhačovice“ ve složení: 
členové: Ing. Jiří Šůstek, Robert 
Kolařík, Ing. Magdalena Blahová, 
náhradníci: Mgr. Dalibor Liška, 
Mgr. et Mgr. Přemysl Janík, Šárka 
Majtnerová.

Rekonstrukci křižovatky v Družstevní se podařilo zkoordinovat s opravou plynovodu
V půli června tomu byl asi měsíc, 

co se začalo pracovat na přestav-
bě komplikované a  nepřehledné 
křižovatky v Družstevní ulici u do-
mova pro seniory. Průběh prací 
se sice termínově oproti původ-
nímu plánu o  pár dnů posunul, 
ale to jen proto, že se rekonstruk-
ci podařilo zkoordinovat s  další-
mi opravami, konkrétně obnovou 
plynového vedení. „Aby se místo 
nemuselo rozkopávat dvakrát po 
sobě, což by bylo nehospodárné, 
podařilo se nám dohodnout s ply-
naři na uspíšení termínu jejich 

prací na opravě potrubí, které měli 
plánovány až na začátek podzimu. 
Mohlo se tak začít tím, že plynaři 
realizovali v  místě křižovatky pře-
ložkou vedení a  rekonstrukci ply-
novodního řadu. Pak pokračovali 
do dalších úseků Družstevní a po-
stupně pak mohla začít stavební 
firma pracovat na samotné opra-
vě křižovatky,“ přiblížil místosta-
rosta Jiří Šůstek, v  jehož kompe-
tencích jsou majetkové záležitosti 
města. Zdržení rekonstrukce není 
nijak zásadní a práce pokračují se 
zanedbatelnou úpravou termínu 

podle plánu. Samozřejmě se ale 
neobejdou bez dopravních kom-
plikací pro řidiče i pro pěší. „Děku-
jeme lidem za vstřícnost a pocho-
pení těchto nutných průvodních 
jevů stavby. Občané sice teď mají 
přesunuty popelnice, používat 
musejí náhradní chodník, dočas-
ně je tu dopravní omezení a zkom-
plikovaná doprava, ale zase vědí, 
že jejich lokalita bude brzy krás-
ně opravená a z hlediska dopravy 
daleko bezpečnější,“ poznamenal 
Šůstek. Popsal také, v jaké fázi byla 
oprava křižovatky v  půli června: 

„Teď jsme v rámci první etapy, kdy 
se muselo udělat nové napojení 
na ulici V  Drahách, která se smě-
rem do stávající křižovatky pak 
uzavře. Návazně se dělá chodník 
na protější straně a bude přesunut 
vjezd na parkoviště. Potom bude 
pokračovat další etapa, řešící na-
pojení ulice Hrazanské a výstavbu 
autobusové zastávky,“ popsal mís-
tostarosta. Rekonstrukce křižovat-
ky má být hotová ještě letos. Jde 
o  největší letošní investici města 
v hodnotě cca 6,7 milionů Kč.

Nikola Synek

Zprávy z 10. schůze Rady města Luhačovice, která se konala 27. 5. 2019
RML schválila:
•	 výpověď smlouvy o poskytování 

služeb komunikační platformy 
Mobilní rozhlas s  firmou 
Neogenia, s. r. o., Brno; 

•	 účetní závěrku Technických slu-
žeb Luhačovice, příspěvkové or-
ganizace, ke  dni 31. 12. 2018 
a  hospodářský výsledek ve výši 
502 831,27 Kč převést do rezerv-
ního fondu a  souhlasila s  pou-
žitím rezervního fondu ve výši 
502  831,27 Kč k  posílení inves-
tičního fondu organizace; 

•	 účetní závěrku Městského domu 
kultury Elektra Luhačovice, pří-
spěvkové organizace, ke  dni 
31.  12. 2018, hospodářský vý-
sledek ve výši 126 632,34  Kč 
převést do rezervního fondu 
organizace a  souhlasila s  pou-
žitím rezervního fondu ve výši 
500 000 Kč k posílení investiční-
ho fondu organizace; 

•	 účetní závěrku Sportovního 
centra Radostova, příspěvkové 
organizace, ke  dni 31. 12. 2018, 
hospodářský výsledek ztrátu ve 
výši -30 451,89 Kč uhradit z  re-
zervního fondu organizace;

•	 účetní závěrku Základní ško-
ly Luhačovice, příspěvkové or-
ganizace, ke dni 31. 12. 2018, 
hospodářský výsledek ve výši 

316  698,05 Kč převést do re-
zervního fondu organizace, re-
zervní fond organizace ve výši 
51  996,84 Kč použít k  úhradě 
ztráty předcházejících účetních 
období organizace a doporuču-
je Zastupitelstvu města Luhačo-
vice schválit použití rezervního 
fondu Základní školy Luhačovi-
ce, příspěvkové organizace, ve 
výši 222 606 Kč k  dofinancová-
ní vybavení nových učeben (do-
tační akce na roky 2017–2019);

•	 účetní závěrku Mateřské školy 
Luhačovice, příspěvkové organi-
zace, ke  dni 31. 12. 2018, hos-
podářský výsledek 167 185 Kč 
převést do rezervního fondu or-
ganizace;

•	 účetní závěrku Domu dětí a mlá-
deže Luhačovice, příspěvkové 
organizace, ke  dni 31. 12. 2018, 
hospodářský výsledek ve výši 
57 854,54 Kč převést do rezerv-
ního fondu organizace;

•	 poskytnutí finančního daru ve 
výši 8 000 Kč Sociálním službám 
Uherské Hradiště, příspěvkové 
organizaci, na provoz zařízení 
Chráněné bydlení Luhačovice;

•	 uzavření nájemní smlouvy na 
užívání nebytových prostor 
o  výměře 18 m2 v  přízemí ob-
jektu č. p. 137, ul. Masarykova 

v  Luhačovicích, za účelem pro-
vozování směnárenské činnosti 
s firmou Tourist centrum, s. r. o.,  
Olomouc, od 1. 6. 2019 na dobu 
neurčitou za cenu 1 400 Kč/m2/
rok;

•	 uzavření nájemní smlouvy na 
pronájem st. pl. 187 v k. ú. Řete-
chov, jejíž součástí je objekt č. p. 
25, včetně umístěného drob-
ného hmotného investičního 
majetku města Luhačovice, na 
dobu neurčitou od 1. 6. 2019 
s  paní K. Z. za účelem provozo-
vání prodejny potravin a smíše-
ného zboží za cenu 1 Kč/rok;

•	 zveřejnění záměru města nabýt 
do vlastnictví města pozemek 
parc. č. 585 v k. ú. Polichno o vý-
měře 6 743 m2;

•	 uzavření podnájemní smlouvy 
na nebytové prostory – restau-
rační část o  výměře 1 547 m2 
v objektu č. p. 950 MěDK Elektra 
na st. pl. 1377 a venkovní plochu 
na pozemku parc. č. 695/1 o vý-
měře 165 m2 za účelem venkov-
ního posezení s paní A. B. – J.; 

•	 zřízení věcného břemene na po-
zemku parc. č. 786/23 k. ú. Lu-
hačovice v  majetku města pro 
umístění zařízení distribuč-
ní soustavy realizované pod 
názvem „Luhačovice, Školní, 

Mechlová, venk. NN“ ve pro-
spěch firmy E.ON Distribuce, 
a. s., České Budějovice, za jedno-
rázovou úplatu 200 Kč/bm + pří-
slušné DPH;

•	 uzavření Smlouvy o  poskytnu-
tí dotace č. D/1370/2019/ŽPZE 
mezi Zlínským krajem a městem 
Luhačovice na realizaci projek-
tu „Podpora usměrňování odto-
ku a vsakování vody v rámci les-
ních cest“;

•	 účast Ing. Mariana Ležáka 
a  Ing.  Jiřího Šůstka na Zahá-
jení lázeňské sezony v  Piešťa-
nech v  termínu 31. 5. 2019 – 
2. 6. 2019.

RML neschválila:
•	 zveřejnění záměru města prodat 

pozemek parc. č. 1248/2 v  k.  ú. 
Luhačovice o výměře 96 m2.

RML jmenovala:
•	 komisi pro veřejnou zakázku na 

rekonstrukci kotelny v  MŠ Lu-
hačovice ve složení: členové: 
Ing. Jiří Šůstek, Mgr. Dalibor Liš-
ka, Šárka Majtnerová, náhradní-
ci: Ing. Marian Ležák, Robert Ko-
lařík, Ing. Magdalena Blahová.

RML vzala na vědomí:
•	 žádost Základní organizace 

ČSOP Buchlovice.
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rOzhOVOr

Aktivity mateřské školy ve druhém pololetí školního roku
V lednu přijelo do MŠ Divadlo dět-

ského diváka z Přerova s pohádkou 
„Zazvonil zvonec a je tady pohádka“. 
V únoru proběhlo ve třídách ve spo-
lupráci s  rodiči tvoření motivované 
masopustním veselím. V březnu na-
vštívily tři třídy městskou knihovnu. 
Děti z  šesté třídy pracovaly v  kera-
mické dílně DDM při akci nazvané 
„jarní tvoření“. V dubnu proběhly ve 
všech třídách velikonoční dílny za 
bohaté účasti rodičů. Dne 24. dub-
na navštívily čtyři třídy velmi zdaři-
lý koncert ZUŠ, který se konal v kině 
KD Elektra. Další den se nejstarší děti 
zúčastnily úklidu města v rámci akce 

Den pro naše město, poté i ekopro-
gramu pořádaného DDM v  zámec-
ké zahradě. V  květnu se ve třídách 
uskutečnily tradiční besídky ke Dni 
matek. Děti z  páté třídy potěšily 
svým vystoupením klienty v Charitě 
Svaté rodiny a v domově pro senio-
ry v Luhačovicích. Dne 13. května se 
uskutečnil zápis do MŠ na školní rok 
2019/2020. Proběhlo tradiční spo-
lečné fotografování dětí a focení na 
tablo předškoláků, které bylo vy-
staveno v  lékárně Palma. Novinkou 
je akce „Přijďte si k nám hrát“, která 
proběhla celkem třikrát v I. třídě pro 
děti, které by mohly v budoucnu do 

naší MŠ docházet. Děti z IV. a V. třídy 
připravily krátké vystoupení na ví-
tání občánků. V rámci projektu Láz-
ně Luhačovice – perla Moravy na-
vštívily starší děti městské muzeum 
v  Luhačovicích a  plnírnu Vincent-
ky. U  příležitosti oslav Dne dětí za-
vítal do MŠ klaun Brdík s  humor-
ným představením. Pro starší děti 
se uskutečnilo ve třídách písničko-
vé pásmo Hrátky zdravé 5, kde si 
děti rozšířily své vědomosti o zdra-
vém stravování. V červnu se pět dětí 
úspěšně zapojilo do plavecké soutě-
že Luhačovický plaváček, kde závo-
dily jako družstvo i  jednotlivci. Pro 

předškoláky bylo uspořádáno sou-
těžní dopoledne v  DDM. Další den 
navštívily děti, které po prázdni-
nách nastoupí povinnou školní do-
cházku, I. třídu ZŠ při akci „Hrajeme 
si na školáky“. Ve středu 12. června 
byly tytéž děti slavnostně pasovány 
na školáky hercem Slováckého diva-
dla v  Uherském Hradišti Tomášem 
Šulajem. Ve druhé polovině června 
přišli do MŠ číst před spaním pohád-
ku svým mladším kamarádům žáci 
I.  třídy ZŠ. Fotodokumentaci z  jed-
notlivých akcí může veřejnost sle-
dovat na www.ms.luhacovice.cz. 

Helena Konečná  

Smuteční síň na luhačovickém hřbitově získá nový vstup za více než 300 000 Kč

Výměnu celé prosklené stě-
ny se vstupem do smuteční síně na 
městském hřbitově v  Luhačovicích 

v těchto dnech realizuje odborná fir-
ma. Místo posledního rozloučení se 
zemřelými tak bude po rekonstrukci 

jednak důstojnější, ale hlavním důvo-
dem byla bezpečnost. „Staré dřevěné 
rámy skleněných výplní byly po více 
než 50 letech, co síň stojí, už trouch-
nivé. Hrozilo proto vypadnutí skel, ze-
jména při provádění údržby objektu,“ 
vysvětlil Josef Pučalík, ředitel Technic-
kých služeb Luhačovice, které hřbitov 
spravují. Prosklená plocha, která se 
mění, je poměrně rozsáhlá. „Jde o cca 
35 metrů čtverečních skleněných vý-
plní. Nové rámy se usazují hliníko-
vé. Vstupní prosklená stěna má čtyři 
různé prvky, vyžadující různé rozmě-
ry skel. K tomu ještě dvoukřídlé dve-
ře se skleněnou výplní, které se samo-
zřejmě taky kompletně mění,“ popsal 
Pučalík. Nové rámy barvou i velikostí 

kopírují ty původní. „Mění se tedy jen 
materiál, jinak bude dodržena pů-
vodní architektura stavby,“ vysvět-
lil ředitel TS. Kromě toho, že vstup 
bude mít po výměně neopotřebo-
vaný vzhled a  bude odpovídat bez-
pečnostním požadavkům, díky opra-
vě se ušetří i na energiích. „Smuteční 
síň se v chladných měsících sice spíše 
jen temperuje, ale i tak nějakou úspo-
ru očekáváme, protože původní rámy 
už pořádně netěsnily,“ dodal Puča-
lík. Cena rekonstrukce je bez DPH cca 
322 000 Kč a Technické služby, které 
jsou příspěvkovou organizací města, 
ji hradí ze svého rozpočtu jako jednu 
z plánovaných investic na tento rok.

Nikola Synek

Rozhovor s mladým trombonistou ZUŠ Luhačovice, účastníkem projektu „Malí velcí 
filharmonici“

Mladý trombonista Šimon Rý-
par, žák Základní umělecké ško-
ly Luhačovice, se účastnil projek-
tu „Malí velcí filharmonici“. V roce 
2019 se uskutečnil II. ročník tohoto 
mimořádného projektu veřejných 
ZUŠ Zlínského kraje a Filharmonie 
Bohuslava Martinů. 

Společný orchestr vybraných nej-
lepších žáků ZUŠ, sólistů ZUŠ a profe-
sionálních hudebníků orchestru FBM 
Zlín koncertoval po několikaměsíční 
práci ve čtyřech městech – Zlín, Uher-
ské Hradiště, Holešov a Kroměříž. Na 
dirigentském stupínku se představi-
la významná osobnost – MgA. Tomáš 
Netopil, hudební ředitel Aalto The-
ater a  filharmonie v  Essenu a  hlav-
ní hostující dirigent České filharmo-
nie. Žáci ZUŠ tak měli možnost zažít 
skutečně výjimečný zážitek – zahrát 
si v  orchestru s  dirigentem světové-
ho jména. Projekt tohoto rozsahu je 
v rámci Česka unikátní. Z celého pro-
jektu vzniká také časosběrný doku-
ment, který bude mít premiéru v říj-
nu 2019. Záštitu nad „Malými velkými 
filharmoniky“ převzal hejtman Jiří Ču-
nek a projekt podpořil Zlínský kraj.

Základní uměleckou školu Luha-
čovice v  orchestru zastupoval trom-
bonista Šimon Rýpar ze třídy učite-
le Zdeňka Gahury. Zeptali jsme se 

Šimona na jeho zážitky a  dojmy ze 
zkoušek a koncertů orchestru.

Šimone, co bylo na programu 
koncertu – co konkrétně jsi hrál?

„Na programu bylo celkově pět 
skladeb od skladatelů Vejvanovské-
ho, Haydna, Vivaldiho, Nováka a Orf-
fa. První čtyři jsou hrány v  menším 
složení a se sólisty. Já jsem hrál v po-
slední skladbě s názvem Carmina Bu-
rana od Carla Orffa.“

Byly party obzvláště náročné 
a jak dlouho jsi je cvičil?

„Zrovna žesťové party většinou 

příliš obtížné nejsou. Sice v  partech 
byly některé části, které mi daly za-
brat, ale ty jsem pocvičil a vždy byly 
v pohodě. Co se samotného cvičení 
týče, tak ze začátku jsem musel cvičit 
více a déle, ale ke konci už jen krátce.“

Co tě překvapilo, zaujalo na 
zkouškách, koncertech…?

„Překvapilo mě, jak každý dirigent 
má úplně jiný styl dirigování.“

Pozn. Koncerty dirigovali Tomáš 
Netopil a Jiří Kadavý.

Jaké máš dojmy, zážitky, jaká 
byla spolupráce s filharmoniky?

„Zkoušky i koncerty se mně líbily, 
byla dobrá organizace a filharmonici 
byli vždy ochotní poradit, když jsme 
něco nevěděli.“

Navázal jsi s někým z orchestru 
přátelství?

„S kolegy žesťaři se bavím, ale více 
jsem se bavil s jedním kontrabasistou, 
jmenuje se Ondra. Je to zajímavý člo-
věk a máme dost společných zájmů.“

Co tě bavilo či pobavilo?
„Bavilo mě poslouchat a hrát v celé 

harmonii orchestru. Ten zvuk se nedá 
s ničím srovnat.“

Co se ti nejvíc líbilo na tomto 
projektu?

„Nejvíce se mně na projektu líbi-
la samotná Carmina Burana. Skladba 
je to nádherná a mohutná a byla ra-
dost ji hrát.“

Děkujeme, Šimone, za rozhovor.
Projekt je pro ZUŠ Zlínského kra-

je historicky nejrozsáhlejší (školy zde 
mají tradici 140 let a  v  současnos-
ti navštěvuje ZUŠky Zlínského kra-
je 16  000 žáků). Pro malé muzikan-
ty ze ZUŠek to byla velká příležitost 
vyzkoušet si vedení i  práci profesi-
onálního hudebníka. Realizátorem 
projektu je spolek ZUŠKA?ZUŠKA!, 
kterého je ZUŠ Luhačovice členem.

Monika Slováková, ředi-
telka ZUŠ Luhačovice
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Jak prozradil předseda STMOÚ, seminář a setkání členů Sdružení tajemníků 
městských a obecních úřadů ČR nehostily Luhačovice zdaleka poprvé

Akce STMOÚ proběhla v  Elek-
tře ve dnech 2.–4. června a součás-
tí byly kromě semináře a  schůze 
i některé doprovodné akce, přede-
vším neformální večer k připome-
nutí 25. výročí založení organiza-
ce. Tu v současnosti vede předseda 
Ing.  Jaromír Zajíček. Co o  vzniku 
a fungování spolku prozradil?

Začalo to v  roce 1996 v  červnu 
v Havlíčkově Brodě, kde se sešla prv-
ní skupina tajemníků, a  od té doby 
fungujeme. Já jsem se účastnil své-
ho prvního setkání v roce 2003 tady 
v Luhačovicích, které byly vždy tako-
vou „Mekkou“ tajemníků. Tady se sra-
zy konaly dost často. Nyní už jsme toto 
místo trochu opustili, protože lidem 
máme v úmyslu ukázat při setkáních 
postupně více koutů celé republiky. 
Tady jsme byli naposled před deseti 
lety a na nějaké kulaté výročí se určitě 
zase setkáme v Luhačovicích.

Proč vlastně organizace vznikla?
Sdružení bylo založeno především 

kvůli výměně zkušeností, jednak aby-
chom se semkli jako jeden muž, byli 
jednotní, mohli společně postupovat 
vůči legislativě, mohli připomínkovat 
zákony, abychom se sjednotili a  do-
sáhli svých cílů. To znamená, dosáh-
nout stabilizace úřadů, kvality úřadů 
a hlavně, abychom se mohli věnovat 
kvalitně občanům.

A čemu se tajemníci věnovali na 
tomto luhačovickém setkání při 
dvoudenním semináři? 

Hlavním tématem byla rekodifi-
kace stavebního práva. To je otázka 

MMR, které chce provést zásadní re-
formy řízení státních úřadů. Chtělo 
by je převést pod stát, tedy nabourat 
spojený model, který byl zřízen v roce 
2003 nejenom na stavebních úřa-
dech. Stavební úřady přitom byly už 
od roku 1849 prakticky obecní, seč to 
řídil stát. To je málo známé. A teď by se 
to mělo nabourat. Chtěli bychom, aby 
se tyto zásadní změny nedělaly a spíš 
aby se udělaly změny, které navrhuje 
Ministerstvo vnitra. Mimo stavebních 
úřadů jsme měli na programu probrat 
další změny, které chystá Ministerstvo 
vnitra, ať se to týká volebních zákonů, 
elektronizace nebo digitalizace. Byly 
zde i další věci týkající se změny záko-
na o úřednících, zákona o obcích. Ho-
vořila zde i náměstkyně z Ministerstva 
školství, které chystá reformu financo-
vání školství, a celý blok se také týkal 
personalistiky.

Co vlastně v  dnešní době trá-
pí tajemníky na obcích a městech 
nejvíce?

Trápí nás úplně všechno, poněvadž 
máme na starost celý chod úřadu, 
tedy přenesenou působnost – výkon 
státní správy i to, co si usnese zastupi-
telstvo a co chce realizovat obec vůči 
svým občanům. Sedíme tedy na dvou 
židlích- tedy té samosprávné činnosti 
– tzn. jde jednak o blaho v obci, jak si 
jej představují zastupitelé, my realizu-
jeme jejich myšlenky – a pak tedy to, 
co si přeje stát prostřednictvím záko-
nů. Což je ta státní správa.

Na třídenní setkání Sdružení ta-
jemníků městských a  obecních 

úřadů ČR do Luhačovic přijely asi 
tři stovky účastníků ze všech kou-
tů republiky, což je dosavadní ma-
ximum této akce. Přítomni byli zá-
stupci ministerstev, kraje i  dalších 
institucí i  někteří zahraniční hosté. 
Hlavním programem byla výroční 
členská schůze a  celostátní odbor-
ný seminář v kulturním domě Elek-
tra. Ve dnech 2.–4. června se ovšem 
konalo kromě toho také neformální 
setkání k připomenutí 25 let fungo-
vání organizace a různé doprovod-
né akce, jako třeba komentovaná 
prohlídka lázeňského města. Při ofi-
ciálním zahájení semináře účastní-
ky akce pozdravil i  starosta Marian 
Ležák, který se účastnil rovněž ně-
kterých dalších částí programu. Sta-
rosta popřál tajemníkům i  celému 
sdružení příjemný pobyt v  Luha-
čovicích i  hodně sil do další práce 

v  jejich městech a  obcích. „Každá 
z  radnic musí řešit řadu problémů, 
které dané město trápí, což by se 
neobešlo bez úředního aparátu ří-
zeného tajemníkem městského 
nebo obecního úřadu. Například 
v Luhačovicích řešíme aktuálně po-
třebu vybudování obchvatu, pro-
blémy s parkováním nebo zavedení 
nové identity města,“ poznamenal 
starosta Marian Ležák. 

Při semináři, který se konal v pon-
dělí a  úterý, se účastníci seznámi-
li mimo jiné s  aktuálními informace-
mi Ministerstva vnitra ČR týkajícími 
se například připravované legislati-
vy. Hovořilo se i  o  otázce financová-
ní škol, které jsou v řadě případů zři-
zovány právě městy a obcemi. Dalším 
z bodů bylo například pracovní právo 
ve veřejné správě.

Nikola Synek

Eurovolby v Luhačovicích vyhrálo stejně jako celorepublikově ANO 2011 před ODS
Hnutí ANO se stalo také v  rámci 

Luhačovic vítězem voleb do Evrop-
ského parlamentu, které se v ČR ko-
naly 24. a  25. května. V  lázeňském 
městě obdrželo ANO celkem 21, 35 
% hlasů.

Druhá zde jako celorepublikově 
skončila ODS. Té mohlo v Luhačovi-
cích pomoci ovšem i to, že měla na 
kandidátce místního občana, jed-
nadvacetiletého studenta Štěpá-
na Slováka, který patřil k vůbec nej-
mladším kandidátům celých voleb. 
Dostal sice ve svém rodném městě 
od spoluobčanů nejvíce preferenč-
ních hlasů (71), ani to jej ovšem cel-
kově v  rámci ČR z 12. místa stranic-
ké kandidátky do europarlamentu 
neposunulo. Zatímco za první dvě 
nejúspěšnější uskupení zvolili lidé 

v  Luhačovicích stejné strany, jako 
tomu bylo celorepublikově, na dal-
ších pozicích už tomu bylo jinak. Tře-
tí místo v rámci ČR obsadili Piráti, ov-
šem v Luhačovicích pomyslný bronz 
v  těchto volbách získala KDU-ČSL, 
která byla celorepublikově až šestá.

Celkové výsledky voleb v  ČR – 
strany, které se dostaly do Evrop-
ského parlamentu: 21,18 % ANO zisk 
6 mandátů europoslance, 14,54 % 
ODS – 4 mandáty, 13,95 % Piráti – 
3 mandáty, 11,65 % TOP+STAN – 3 
mandáty, 9,14  % SPD – 2 mandáty, 
7,24 % KDU-ČSL – 2 mandáty, 6,94 % 
KSČM – 1 mandát.

Pořadí podle volebního zis-
ku stran v  Luhačovicích: ANO – 
21, 35  %, ODS – 15,25 %, KDU-ČSL 
–12,93  %, STAN+TOP 09 – 11,07 %, 

SPD – 10,54  %, PIRÁTI – 10,27 %, 
KSČM – 5,96 %.

I  přes spíše skeptická očekávání 
celkově přišlo k eurovolbám v ČR hla-
sovat více lidí než před 5 lety. Tehdy 
přišlo svůj názor vyjádřit jen 18,2 % 
voličů. V roce 2019 to bylo 28,72 %. 
Přitom v Luhačovicích byla tradičně 
volební účast nadprůměrná, hlaso-
valo zde 34,36 % oprávněných vo-
ličů.

A jak průběh letošních eurovoleb 
v  lázeňském městě okomentovala 
vedoucí správního odboru luhačo-
vické radnice Jana Homolková, která 
má za město volby na starost?

„V Luhačovicích se volilo již tra-
dičně v  7 volebních okrscích. Voliči 
vybírali z 39 volebních stran, pouze 
pro 9 z nich nebyl odevzdán žádný 

hlasovací lístek. Do seznamu voličů 
bylo zapsáno celkem 4403 občanů, 
z  toho bylo 4189 místních obyvatel 
a 214 osob využilo možnost přijít vo-
lit na základě vydaného voličského 
průkazu. Jednalo se především o lá-
zeňské hosty, kteří měli nejblíže vo-
ličský okrsek číslo 3 – budova radni-
ce, který dopsal do seznamu voličů 
179 osob s voličským průkazem. Stal 
se tak okrskem s  největší volební 
účastí, a  to 40,72 %, ostatní okrsky 
zaznamenaly procentuální účast od 
25–39 %. Hlasování proběhlo bez 
komplikací, nebylo hlášeno žádné 
přerušení. Činnost ČSÚ, kterému ko-
mise předávaly výsledky sčítání, byla 
ukončena v 17:00 hodin,“ zhodnotila 
Homolková.

Nikola Synek

Zástupci města pogratulovali letošním pětasedmdeátníkům
Další přání jubilantům se 19. červ-

na konalo v  salonku domu kultury 
Elektra. Tentokrát starosta Mari-
an Ležák a místostarosta Jiří Šůstek 
společně popřáli hodně zdraví a ži-
votní pohody do dalších let občan-
kám a  občanům, kteří v  letošním 
roce slaví pětasedmdesáté naro-
zeniny. Pro pozvané jubilanty bylo 

kromě gratulací, přání, květin při-
praveno i  tentokrát také bohaté 
občerstvení a  zajímavý program. 
Kulturním vystoupením potěšila 
přítomné Základní umělecká ško-
la Luhačovice. Pohoda odpolední-
ho setkání potvrdila, že letos nově 
nastolený způsob, jak vzdát hold 
jubilantům, je z  jejich strany velmi 

vítanou záležitostí a příjemným zá-
žitkem. 

„Už první takovéto setkání v dub-
nu, kdy jsme přáli sedmdesátníkům, 
se nám velmi osvědčilo a setkalo se 
s kladným ohlasem. Příjemná atmo-
sféra, dokonce i se zpěvem panova-
la i tentokrát a věřím, že si ji všichni, 
kdo se zúčastnili, také skvěle užili,“ 

poznamenal místostarosta Jiří Šůs-
tek, který má za město na starost 
také sociální oblast. Spolu se sta-
rostou samozřejmě ani tentokrát 
nezůstali jen u  samotné gratulace 
jubilantům, ale také poseděli s osla-
venci v družném hovoru a dobré ná-
ladě několik hezkých chvil. 

Nikola Synek
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SpOLEČNOST

Vzpomínky a poděkování

NAROZENí 
Valerie Villárová
Klaudie Lauterbachová
Štěpán Skok
Blahopřejeme.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

BLAHOPŘÁNí
Dne 5. července 2019 oslavili manželé 
Mária a František Rakovi 
zlatou svatbu – padesát let společného života.
Další krásná léta prožitá ve zdraví a pohodě přejí syn František, dcery Jana a Monika 
s rodinami.
Vnučka Nelinka a vnuk František posílají babičce a dědovi pusu.

Vedení města se sešlo s osadními výbory
Starosta Marian Ležák a  mís-

tostarosta Jiří Šůstek se 18. června 
na radnici setkali s osadními výbo-
ry místních částí Řetechov, Polich-
no a  Kladná Žilín. Společně pro-
brali aktuální dění v  obcích. Tedy 
to, co se stihlo od předchozích 
jednání díky místním, podpoře 
města a  součinnosti s  TS Luhačo-
vice v  obcích udělat nebo posu-
nout k  realizaci. Hovořilo se ale 
také o dalších požadavcích a pro-
blémech, které občany přidruže-
ných obcí trápí.

Se zástupci Řetechova se probí-
ral zejména další postup moder-
nizace areálu hřiště, ale i výsadba 
stromů, které by nahradily před 
lety odstraněné dřeviny v  obci. 
Řeč byla i o tom, že v místní části 

opět funguje obchod s potravina-
mi. Zástupci Kladné Žilín zhodno-
tili úspěšnou brigádu, kterou míst-
ní před časem uspořádali a v této 
činnosti hodlají pokračovat. Řešil 
se i další postup ohledně nevyuží-
vané budovy školy, která by moh-
la v budoucnu poskytnout zázemí 
pro setkávání místních občanů. 
Tématem byla i plánovaná oprava 
hlavní komunikace v  obci během 
příštího roku a naplánované čiště-
ní koryta vodního toku. Řešila se 
i  možnost dalšího rozvoje výbor-
né spolupráce s pracovníkem, kte-
rý pomáhá udržovat obec zatím 
v rámci veřejně prospěšných prací.

V  případě Polichna se hovoři-
lo o  úpravě náměstíčka, které by 
podle návrhu místních okrášlilo 

vysazení další zeleně. S  prosto-
rem souvisí i vybudování zpevně-
né plochy pro odpadové nádoby. 
Mluvilo se i  o  plánovaném zbu-
dování přístřešku ve venkovním 
areálu u  někdejší školy. Řeč byla 
ale i  o  stavu střechy budovy ško-
ly a  dalších opravách, které by se 
měly provést v  této místní části. 
Starosta informoval, že v  jednání 
o vybudování přechodu pro chod-
ce, který by v  Polichně usnadnil 
chodcům zdolání frekventované 
hlavní silnice, se snad blýská na 
lepší časy a  díky důsledné argu-
mentaci města by k povolení pře-
chodu příslušné instituce mohly 
konečně přistoupit.  Po projedná-
ní mnoha témat se přítomní do-
hodli předběžně na dalším setkání 

v  září. Aktuální problémy samo-
zřejmě občané mohou řešit se čle-
ny osadních výborů, kteří se s nimi 
pak obracejí operativně na vedení 
města. To hodlá spolupráci s míst-
ními částmi a  jejich podporu stá-
le rozvíjet.

„Chceme pokračovat dál v tom, 
abychom naslouchali osadním 
výborům a  lidem z  místních čás-
tí a  je v  našem zájmu stejně jako 
investujeme v  samotných Luha-
čovicích investovat také v  míst-
ních částech. Jednak přes podpo-
ru oprav chodníků a  komunikací, 
také ale přes investice kulturních 
center obcí, aby se v místních čás-
tech mohl rozvíjet společenský ži-
vot,“ shrnul starosta Marian Ležák.

Nikola Synek

Ztráty a nálezy 2017-2018       
Srpen, peněženka, prosinec, finanční hotovost, leden, 

francouzská hůl, deštník, černý batoh, sportovní taška, 
varná konvice, červen, telefon, klíče, zapalovač.

Bližší informace na matrice MěÚ Luhačovice

ÚMRTí
Františka Pastyříková 89 let
František Dubrava 83 let
Ludmila Kudláčková  83 let
Josef Hlaďák 81 let
Jaromír Bednařík 75 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Dne 5. 7. uplyne 10 let od chvíle, kdy nás navždy opustil 
pan ALOIS KONEČNÝ.
S láskou vzpomínají manželka a syn Petr s rodinou.

Dne 3. 7. 2019 uplynou 2 roky, co nás navždy opustil 
pan FRANTIŠEK MALANÍK. 
S láskou a vděčností stále vzpomínají manželka, syn Pavel a dcera Eva 
s rodinami.
Děkujeme všem, kteří ho znali, za tichou vzpomínku.

Dne 22. 7. uplyne 8 let, co nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek 
a dědeček 
pan JOSEF JAKŮBEK.
Dne 22. 6. jsme vzpomněli nedožité 70. narozeniny. 
S láskou stále vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Dne 23. 6. uplynulo 10 let od úmrtí 
paní ANNY POCHYLÉ. 
S láskou stále vzpomínají manžel Stanislav a dcera Alena a syn Stanislav 
s rodinami.
Děkujeme za vzpomínku všem, kteří ji znali a měli rádi.

Dne 5. 7. uplyne 10 let od úmrtí
pana HYNKA PETRÁŠE.
S láskou vzpomíná manželka s celou rodinou.

Čas plyne, ale vzpomínka v nás žije dál…
Dne 28. 7. tomu bude 5 let, kdy nás navždy opustila 
paní MARIE KONEČNÁ.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 30. 7. uplyne 10 let, co nás opustila maminka, babička, prababička
paní BLANKA MUDRÁKOVÁ.
S láskou vzpomínáme. 
Dcera Blanka a syn Jaroslav s rodinami.

Dne 28. 7. 2019 uplyne již 8 roků, co nás navždy opustila naše milovaná 
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.

Jen svíci hořící ti můžeme na hrob dát, tiše se pomodlit a s láskou 
vzpomínat.
Dne 7. července 2019 uplynou dva roky, co nás opustila
paní MARCELA ŽIVNÉŘOVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí s námi tichou vzpomínku.
Manžel Josef, syn Pavel s manželkou, dcera Eva s rodinou a ostatní příbuzní

SňATKy 
Christopher Thomas Zirnig a Jitka Sklenářová
Vlastimil Červenka a Dagmar Kovaříková
Blahopřejeme



strana 7

Duo Jáchym Hanák a Tereza Sečkařová získalo titul juniorských vicemistrů Evropy
Ve dnech 30. května – 1. června 

2019 se celkem 9 závodníků klubu 
sportovního aerobiku MV TEAM UTB 
Zlín zúčastnilo v  polském Krakově 
mistrovství Evropy ve sportovním ae-
robiku FISAF. Ze 7 startů přivezli cel-
kem 7 medailí, 2 zlaté, 4 stříbrné a 1 
bronzovou.

Jáchym Hanák z  Luhačovic a  Te-
rezka Sečkařová z  Bzence 1. června 
v  konkurenci evropských závodních 
špiček v kategorii DUO ve věku 14–16 
let společně vybojovali titul juniorští 
vicemistři Evropy 2019.

Na tento evropský šampionát je 
možné se nominovat na základě 

špičkových výsledků několika závo-
dů v České republice, a to umístěním 
vždy do 3. místa. Jáchym a  Terezka 
společně závodí první sezonu a jsou 
ve své věkové kategorii jedinou smí-
šenou dvojicí. Příprava na závod-
ní sezonu v  podobě nové společné 

sestavy probíhala 4× týdně od listo-
padu minulého roku v  domovském 
závodním klubu ve Zlíně.

Získaný titul juniorských vicemist-
rů Evropy 2019 je velmi cenný a jako 
nováčci v  této konkurencí nabyté 
kategorii jej vybojovali nejen díky 

náročné a poctivé tréninkové přípra-
vě, ale i díky tomu, že závodí srdcem!

Jedinými přemožitelkami pro ně 
byly pouze loňské mistryně Evropy 
a mistryně světa v této kategorii, Van-
da Šimková a Erika Ševců ze stejného 
závodního klubu.

Jáchym Hanák zároveň potře-
tí v řadě získal titul vicemistr Evropy 
v kategorii muži 14–16 let.

Úspěšně tak reprezentoval jak FI-
SAF Česká republika a  Zlínský kraj, 
tak i město Luhačovice, Základní ško-
lu Luhačovice, dále svůj domovský 
klub MV TEAM UTB Zlín a společnost 
TVD Rokytnice.

SpOrT / NOVINKY

V Luhačovicích obyvatelé skvěle třídí odpad. Město opět získalo ocenění
Díky propracovanému odpado-

vému hospodářství a ekologickému 
chování občanů obsadilo lázeňské 
město krásnou druhou příčku v  ka-
tegorii obcí od 1501 do 15000 oby-
vatel. Ocenění za město převzali 
starosta Marian Ležák a ředitel luha-
čovických Technických služeb Josef 
Pučalík. Slavnostní vyhlášení výsled-
ků se konalo 21. května na zámku 
v  Napajedlích. Tradiční krajské klání 
samospráv organizoval již potřinácté 
Zlínský kraj ve spolupráci se společ-
ností EKO-KOM, která provozuje sys-
tém sběru tříděného odpadu.

V rámci slavnostního vyhlášení zís-
kaly nejlepší obce a města stylové ke-
ramické popelnice, k tomu ještě věc-
né ceny a  také motivační příspěvek 
od Zlínského kraje na podporu odpa-
dového hospodářství. Obce na prv-
ním místě v každé kategorii si odnes-
ly 30 000 korun, na druhých místech 
20 000 a za bronzovou příčku 10 000 
korun. V kategorii nad 15 000 obyva-
tel zvítězilo Uherské Hradiště, mezi 
obcemi s počtem obyvatel od 1 501 
do 15 000 se před Luhačovice dostalo 
pouze Staré Město. Mezi obcemi do 

1 500 obyvatel pak patří letos 1. příč-
ka Mysločovicím a mezi nejmenšími 
obcemi do 500 obyvatel třídí nejlépe 
Medlovice.

A kolik se vytřídilo v Luhačovicích, 
které patří v třídění odpadu dlouho-
době k nejúspěšnějším? „V roce 2018 
to bylo průměrně na každého oby-
vatele 77,5 kg, z toho 32,1 kg papíru, 
18,2 kg plastů, 26,7 kg skla a  0,6  kg 
nápojových kartonů,“ poznamenal 
ředitel TS Luhačovice Josef Puča-
lík. Luhačovice se snaží stále rozví-
jet své odpadové hospodářství, a tak 
to lidé ke kontejnerům a popelnicím 
na tříděný odpad nemají rozhodně 

daleko, naopak je spíše obvyklé, že 
mají k  dispozici tuto nádobu přímo 
u  domu. „V Luhačovicích je umístě-
no celkově asi 1500 nádob na třídě-
ný odpad. Kontejnery a  popelnice 
jsou v počtu  570 na plasty, 356 je ur-
čeno pro třídění papíru, na sklo jich 
mají lidé k dispozici 235,  na biood-
pad 357 nádob a je zde také 14 speci-
alizovaných kontejnerů na odkládání 
textilu,“ nastínil Pučalík. V  Luhačo-
vicích se ale vytříděný odpad svá-
ží také ve speciálních pytlích, které 
jsou distribuovány občanům. „Pyt-
le vydáváme v  celkovém počtu ně-
kolika tisíc kusů a  slouží pro třídění 

plastů a nápojových kartonů,“ dopl-
nil Pučalík.  

V Luhačovicích se odpad třídí vel-
mi intenzivně a město za to získává 
také ocenění v soutěži O keramickou 
popelnici pravidelně. Je tak jasné, že 
průměrná čísla týkající se vytříděné-
ho odpadu jsou v porovnání se zbyt-
kem kraje lepší. I tak se ale, jak sděli-
la zástupkyně EKO-KOMu, v regionu 
rok od roku situace v třídění zlepšuje. 

„Na jednoho obyvatele Zlínského 
kraje připadlo za loňský rok 22,2 kg 
vytříděného papíru, 12,5 kg plas-
tů, 12,2 kg skla a 0,3 kg nápojových 
kartonů. Celkově se jedná o více než 
47  kg v  přepočtu na jednoho oby-
vatele kraje, což je meziroční nárůst 
o  další kilogram oproti roku 2017,“ 
uvedla Martina Filipová, ředitelka 
Oddělení regionálního provozu spo-
lečnosti AOS EKO-KOM, a. s. 

Aktuálně se na území Zlínského 
kraje nachází v  rámci systému EKO-
-KOM pro třídění více než 18 tisíc ba-
revných kontejnerů a malých nádob, 
umístěných přímo u domů. 

Nikola Synek
(Foto: ZK–Jiří Balát)

Fotbalový dorost získal zlato, dospělácké áčko 2. místo v KP, béčko  
ve své soutěži bronz

Předání zlatých medailí a  poháru 
pro celkového vítěze soutěže moh-
lo následovat po domácím fotbalo-
vém utkání dorostu FK Luhačovice 8. 
června. Díky vítězství 6:0 nad Velkými 
Karlovicemi si totiž luhačovické fotba-
lové naděje zajistily s předstihem jis-
totu prvenství v  Krajské soutěži do-
rostu, skupině A. Velkou radost měl 
z  výsledku samozřejmě také před-
seda Fotbalového klubu Luhačovice 
Zdeněk Červenka mladší. „Kluci hrá-
li celou sezonu opravdu dobrý fot-
bal a vítězství si plně zasloužili. V mi-
nulém roce sestoupili do této soutěže 
z dorosteneckého Krajského přeboru, 
kam se teď oprávněně vrátí. Tehdy to 
bylo hlavně kvůli tomu, že jsme měli 
některé hráče na hostování ve Zlíně. 
Když se ale vrátili, celému týmu se po-
dařilo opět dosáhnout skvělé úrovně. 
Celek je velmi kvalitní, plný šikovných 
hráčů,“ poznamenal Červenka. Své 

kvality pak mladý tým potvrdil také ví-
tězstvím v posledním zápasem v Kel-
či, kterou na jejím hřišti luhačovický 
dorost porazil v poměru 2:5. 

Domácími zápasy uzavřeli 15. červ-
na své soutěže i  dospělí fotbalisté. 
Áčko v posledním utkání porazilo 2:1 
Morkovice, i  když až po nerozhod-
ném stavu základní hrací doby na 
penalty. A-tým si díky tomu zajistil 
skvělé 2. místo v  Krajském přeboru. 
S  druhou pozicí byla spojena i  mož-
nost postoupit do divizní soutěže, ale 
i když klub původně v případě úspě-
chu tuto možnost zvažoval, rozhod-
nutí nakonec znělo zůstat v KP.  „Při-
hlédli jsme k tomu, že abychom mohli 
úspěšně hrát divizi, potřeboval by 
značně doplnit kádr. Tak o čtyři kva-
litní hráče,“ vysvětlil šéf FK Luhačovice 
Červenka. Roli hrálo i to, že trenér áčka 
Jan Jelínek je hodně vytížený. „Mimo 
FK Luhačovice trénuje i  ve zlínském 

fotbalovém klubu, takže v  případě 
našeho postupu do divize už by to 
pro něj bylo asi těžké skloubit,“ dopl-
nil Červenka. 

Ve stejný den jako poslední utká-
ní A-týmu FK Luhačovice se kona-
lo i  domácí střetnutí béček Luha-
čovic a  Morkovic. Díky výhře 4:0 
obsadilo luhačovické béčko třetí po-
zici v tabulce 1. B třídy skupiny C, a to 

za vítěznými Šumicemi a druhým Zle-
chovem. I  s  tímto výsledkem mohl 
být šéf klubu velmi spokojený. „Do 
této soutěže jsme s  béčkem teprve 
vloni postoupili a už v první sezoně se 
nám podařilo získat třetí míso, a to jen 
o dva body za stříbrným Zlechovem. 
To je myslím skvělý výsledek,“ zhod-
notil Červenka.

Nikola Synek
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Luhačovice se stávají stále oblíbenější svatební destinací, město trend podporuje
Za svatebními obřady do Luha-

čovic míří každoročně stále více lidí, 
a  to často také ze zahraničí. Zdejší 
radnice ve svém matričním obvodu 
má v poslední době i kolem 150 sva-
teb za rok. To se u města s cca 5000 
obyvateli dá brát jako mimořádné 
číslo. Snoubence sem láká krásné 
prostředí architektonicky jedineč-
ného města, ale i okolní příroda, vy-
nikající nabídka svatebního servisu 
od hotelů a vstřícnost místní radni-
ce v  uspořádání obřadu na nejrůz-
nějších místech v podstatě v jakém-
koliv termínu.

„V našem městě jsme připrave-
ni oddávat 360 dní v roce, tedy kro-
mě některých vybraných svátků. Za-
stupitelstvo kvůli mimořádnému 
zájmu o  svatby pověřilo navíc další 
4 členy městské rady, kteří mohou 
oddávat stejně jako starosta a  mís-
tostarosta. Svatebčanům naše měs-
to poskytuje jedinečná místa, kde lze 
svatbu uspořádat, a zdejší hotely zá-
roveň nabízí stále lepší služby spo-
jené s  ubytováním a  svatební hos-
tinou. Novomanželé navíc nemusejí 
odjíždět nikam daleko, aby si pořídi-
li překrásné svatební fotky. Jedineč-
né prostředí nabízí obvykle už samo 
místo obřadu a  ke spoustě dalších 
lokalit pro vytvoření nádherných 
snímků to bývá jen pár kroků,“ po-
znamenal starosta Luhačovic Marian 
Ležák. Toho, že může být město hrdé 
na takový zájem svatebčanů, si vel-
mi cení. „Vítáme s  radostí všechny, 
kdo mají u nás zájem o svatební ob-
řad. Protože si tohoto velkého zájmu 
vážíme, po obřadu spolu s  gratula-
cí předáváme novomanželům nově 
i pamětní list města. Věřím, že brzy 
počtem svateb dosáhneme i  hrani-
ce dvou set za rok,“ dodal starosta.

Pro výjimečnost Luhačovic si je 
pro svůj svatební obřad vybrali před 
pár dny také dnes už manželé Ján 
a  Monika Petrilakovi. A  proč právě 
toto lázeňské město? „Důvodů je 
hned několik. Je tu velmi krásné pro-
středí, příroda, hornatá krajina a v ní 
město s mimořádnou architekturou 
a nádhernými domy. Jsou zde i vel-
mi milí lidé a navíc je to blízko hranic 
Slovenska, odkud pocházím. Takže 
to ani hosté sem neměli příliš dale-
ko,“ vysvětlil novomanžel Ján Petri-
lak. Z  uvedených důvodů se proto 
rozhodli vzít se právě v Luhačovicích, 
a to přesto, že ani on, ani jeho man-
želka z Luhačovicka nepocházejí, ani 

se v regionu nezdržují. „Manželka je 
původem z Brna, ale žijeme v Praze,“ 
dodal Petrilak.

Zamilované páry, které si Luha-
čovice pro sňatek vybírají, využí-
vají někdy i  svateb církevních, pře-
vážnou většinu ale tvoří obřady, při 
kterých je oddávajícím představi-
tel města. Ti ale ve velkém vyrážejí 
oddávat právě do hotelových areá-
lů a na další místa mimo luhačovic-
ký městský úřad. Situaci přiblížila ve-
doucí správního odboru MÚ Jana 
Homolková: „Jen ve třetině přípa-
dů se oddává v obřadní síni radnice, 
ostatní svatby jsou uzavírány na zá-
kladě žádosti snoubenců na jiném 
vhodném místě. Oblíbené jsou svat-
by přímo v areálu hotelů, k nejčastě-
ji využívaným patří Vega, Augustini-

ánský dům, Vyhlídka, Adamantino, 
Pohoda, Radun a  Ambra. Velký zá-
jem je i o obřady v lázeňském areálu 
– u pramene Ottovky, u hudebního 
altánku, u Jestřabí, před vilou Alpská 
růže nebo u Bruselské fontány,“ po-
psala Homolková. Někteří svatebča-
né si ale volí i další místa. „Oddávalo 
se už u Jezírka lásky, přímo na teni-
sových kurtech nebo na rodinném 
statku v  místní části Kladná Žilín,“ 
dodala Homolková. Své nejdůležitěj-
ší ano právě v Luhačovicích vyslovují 
často i cizí státní příslušníci nebo lidé 
z úplně jiných koutů republiky. Buď 
sem jedou cíleně za krásnou lokali-
tou, nebo se například v  Luhačovi-
cích seznámili na pobytu. „Co se týká 
cizích státních příslušníků, nejčastěji 
je jedním ze snoubenců samozřejmě 

občan Slovenska, ale měli jsme tu 
například i nevěstu z Číny nebo z Fi-
lipín nebo ženicha z Austrálie,“ dopl-
nila Homolková.

Využívaným místem pro svatby je, 
jak bylo uvedeno, také hotel Poho-
da. Že si za kvalitou služeb pro sva-
tebčany může hrdě stát, svědčí i za-
jímavá okolnost. „Hned první svatbu 
po zrekonstruování hotelu jsem tu 
měl já sám,“ vysvětlil s úsměvem ře-
ditel Pohody Josef Michálek. Dopl-
nil také, že svateb u nich mívají zhru-
ba dvacítku ročně. „Obvykle se k nim 
využívá hotelové terasy. Snažíme se 
klientům vyjít vstříc ve všech poža-
davcích, které bývají opravdu roz-
manité. Například výzdobu interiéru 
pro svatební hostinu buď zařizujeme 
sami, na přání zákazníků může být 

ale vytvořena také svatební agentu-
rou nebo ve spolupráci s  ní,“ uvedl 
Michálek. Zajímavostí může být urči-
tě i to, že sám šéf hotelu je zároveň 
jedním z  členů městské rady, kteří 
mají pravomoc oddávat. Podobné 
je to také v  případě dalšího z  luha-
čovických hoteliérů Marka Nesázala, 
majitele hotelu Radun, který nabízí 
unikátní prostředí prvorepublikové 
funkcionalistické vily.

Zájem o  svatby těší samozřejmě 
i  další hoteliéry, například ředitele 
Vegy Tomáše Voráčka. Za narůstají-
cím zájmem o svatební turistiku vidí 
kvalitu nabízených služeb a  snahu 
vyjít vstříc. „Velký podíl poptávek je 
i  díky pozitivním referencím a  naší 
skvělé gastronomii. Také ale miluje-
me výzvy, takže příjezd nevěsty na 

sněžném skútru? Není problém,“ po-
znamenal Voráček. Každoročně se 
v  zařízení, které vede, koná několik 
desítek svatebních obřadů a hostin. 
„Dle objednávek na rok 2020 tomu 
nebude jinak ani v  dalších letech,“ 
míní Voráček. Zatímco Vega bodu-
je také krásným výhledem na kra-
jinu s  Luhačovickou přehradou, to 
například pro svatební hostiny pří-
mo v  centru Luhačovic je často vy-
užíváno i  sálu Rondo nebo salonku 
Městského domu kultury Elektra. Sa-
motný obřad se přitom uskutečňuje 
většinou na některém z atraktivních 
míst lázeňského areálu, který je jen 
pár minut chůze od Elektry.

Mimořádný půvab pro uspořádá-
ní svatby nabízí také prostředí hotelu 
Augustiniánský dům. Součástí stav-
by je totiž i nádherně obnovená kap-
le umožňující i církevní obřady, hotel 
má navíc i unikátní relaxační zahra-
du a je celkově zaměřený na wellness 
pobyty a péči o duši. „I když je náš 
koncept trochu odlišný, realizujeme 
8 až 10 svateb ročně, z toho 3 až 4 vel-
ké. Konání malých svateb do padesá-
ti lidí, je nastaveno tak, aby nenaruši-
lo provoz a klid ostatních hotelových 
hostů, a jejich časový harmonogram 
je proto od nás nalinkován. Druhá 
varianta umožňuje realizovat svatbu 
dle jakýchkoliv představ klienta bez 
limitů. Tam je podmínkou pronájem 
celého hotelu,“ nastínil za Augustini-
ánský dům Roman Taťák, obchodní 
a marketingový manažer hotelu. Jak 
dodal, většina obřadů bývá civilních, 
a realizují se zejména na horní tera-
se hotelu nebo v hudebním altánu. 
„V případě nepříznivého počasí na-
bízíme variantu pod zastřešenou te-
rasou restaurace,“ sdělil Taťák. Také 
v  „Augustiniánu“ se snaží vyhovět 
i nejnáročnějším požadavkům klien-
tů. „Například jsme v zahradě stavě-
li stan 30 × 10 metrů s křišťálovými 
lustry, dubovou podlahou, kulatý-
mi stoly s kapacitou 120 míst a serví-
rovaným tříchodovým menu. Na to 
je potřeba ‚armáda‘ číšníků, kterou 
jsme i pomocí externích zdrojů dali 
dohromady. Klienti byli ve výsledku 
nadšeni,“ přiblížil Taťák.

Svatebních možností v Luhačovi-
cích je zkrátka nepřeberné množství 
a podle přání a finančních možností 
sezdávaného páru tu jde splnit snad 
každý sen o podobě krásného vstu-
pu do manželského svazku.

Nikola Synek

U kříže mezi Luhačovicemi, Kladnou Žilínem a Petrůvkou se lidé scházejí i v máji
V  sobotu 25. května 2019 se 

kladnožilínskými pasekami rozléhal 
nejen zpěv ptactva, bzukot hmyzu 
a  šum stromů, ale také mariánská 
poutní píseň Tisíckráte pozdravu-
jem tebe. 

U  květinami nazdobeného Čer-
veného kříže se totiž konalo již II. 
přátelské setkání spojené s  májo-
vou pobožností, kterou vedl luhačo-
vický farář Hubert Wojcyk společně 

s  farářem Marianem Dejem ze Sla-
vičína.

Krásné slunečné počasí vylákalo 
do přírody více než 80 lidí všech vě-
kových kategorií. Někteří se dopra-
vili autem, jiní na kole a ti odvážněj-
ší si vyšlápli pěšky, ať už s hůlkami, 
nebo s kočárkem a čtyřnohým pří-
telem. Hojná účast velmi potěši-
la především pořadatele, pro kte-
ré je projevení zájmu o  tuto akci 

odměnou za jejich práci při přípra-
vách tohoto setkání.

Zakončením májového odpoled-
ne bylo bohaté občerstvení v podo-
bě sladkých i slaných dobrot, o které 
se postaraly dobrovolnice z Kladné 
Žilína, Petrůvky i Luhačovic.

Vypadá to, že se květnové setkání 
na tomto krásném místě stává tra-
dicí stejně tak jako to silvestrovské.

Nikola Synek



strana 9

Do Luhačovic se sjely desítky pejskařů na 
závody v agility

V  sobotu 15. června Dům dětí 
a  mládeže Luhačovice v  areálu SC 
Radostova opět pořádal závody 
v agility. Tedy v čím dále oblíbeněj-
ším sportu, při kterém pejsek dopro-
vázen svým páníčkem či paničkou 
musí podle zadaných povelů zdolat 
závodní parkur. Jako vždy se nejpr-
ve konaly zkoušky jednotlivých vý-
konnostních kategorií. Setkání pak 
uzavřel závod Jumping speciál – Fe-
šák lázeňský, při kterém symbolic-
ky člověk instruující psa probíhá trať 

s  lázeňským oplatkem v  ruce. Roz-
hodčí závodu se pro tuto příležitost 
proto oblékla i  do stylového seces-
ního lázeňského oděvu. Závodů se 
účastnila necelá padesátka týmů. 
Velmi horké počasí sice snížilo le-
tos oproti předchozím letům účast, 
ale i  tak byly vidět krásné výkony 
a spousta radosti ze společně tráve-
ného času a nechyběly samozřejmě 
ani ceny pro nejlepší účastníky jed-
notlivých kategorií. 

Nikola Synek

NOVINKY z MĚSTa

Pasování prvňáčků na čtenáře
Ve středu 12. června se odpoledne  

v  respiriu Základní školy Luhačovi-
ce uskutečnila oblíbená akce, při kte-
ré jsou prvňáčci pasováni na čtenáře. 

Tentokrát je oděn v  historickém 
kostýmu krále takto symbolicky při-
vítal mezi čtenáře starosta města Ma-
rian Ležák. Na setkání děti obdržely 

šerpy, knížky a  také předplatné na 
rok do Městské knihovny Luhačovice 
zdarma. V programu novopečení čte-
náři také předvedli, jak pěkně už číst 
zvládají, a prvňáčci společně také za-
zpívali. Během setkání vystoupily rov-
něž kroužky DDM. 

Nikola Synek

Luhačovice zintenzivňují spolupráci na rozvoji cestovního ruchu a plánují nové akce
Nabídnout návštěvníkům regio-

nu co nejlepší zážitky a přitom zaji-
stit, aby se o jejich přízeň nemusela 
jednotlivá atraktivní místa přetaho-
vat. To je myšlenka, kterou se snaží 
už několik měsíců prosazovat také 
Luhačovice v  rámci tzv. destinační-
ho managementu, jehož setkání se 
za účasti zástupců lázeňského města 
uskutečnilo opět začátkem června. 
Doporučit návštěvníkům města, aby 
se třeba na den vydali na zajímavý 
výlet do okolí a přijímat zase podob-
ně „poslané“ turisty z blízkých měst 
se totiž spolupracujícím vyplácí. 

Území bývalého okresu Zlín se 
před časem spojilo do turistické 

oblasti, která v sobě chce spojit vel-
ká centra cestovního ruchu, jako 
Zlín a  Luhačovice, s  dalšími místy, 
která mohou oslovit přijíždějící tu-
risty. „Jsme si vědomi toho, že Lu-
hačovice jsou díky velké nabídce 
ubytovacích kapacit a dalších služeb 
významným centrem cestovního ru-
chu a kultury. Víme ale také, že je ku 
prospěchu všech vědět o  atraktivi-
tách okolí, tvořit společné produk-
ty a spolupracovat. Z tohoto důvodu 
je město klíčovým členem destina-
ce Zlínsko a  Luhačovicko, do které 
jsou zapojeni i  místní podnikatelé,“ 
vysvětlil starosta Luhačovic Mari-
an Ležák. Město vidí svou roli právě 

i v možnosti pomoci dalšímu rozvo-
ji turistiky v celém regionu. „Vnímá-
me to tak, že se chceme s  blízkými 
obcemi a  městy nesobecky podělit 
o  přínosy cestovního ruchu. Luha-
čovice přitom navštěvuje každoroč-
ně takové množství hostů, že nedo-
statku zájmu turistů v našem městě 
se určitě ani tak obávat nemusíme,“ 
podotkl Ležák. 

Aktivity destinace spočívají pře-
devším v  tvorbě společných pro-
duktů, které vycházejí ze společ-
ných diskusí na workshopech. Už 
27. června bude veřejnosti předsta-
ven unikátní projekt Zvuková mapa 
Luhačovic, která v  sobě zahrnuje 

pět prohlídkových tras v Luhačovi-
cích. Tyto trasy bude možné projít 
se zvukovým záznamem příběhů, 
které namluvili profesionální her-
ci. „Tento projekt je z mého pohle-
du ojedinělý, originální a jsem z něj 
nadšený. O  jeho kvalitách svědčí 
i  to, že oslovil i místní podnikatele, 
kteří na něj velmi ochotně přispě-
li,“ doplnil starosta Luhačovic. Více 
o  destinaci a  jejích aktivitách se 
můžete dozvědět na www.zlinsko-
-luhacovicko.cz, mimo jiné si zde 
můžete každý čtvrtek přečíst nový 
článek přibližující některé zajímavé 
místo nebo aktivitu v dané oblasti.

Nikola Synek

Luhačovická firma Vincentka, a. s., byla oceněna Nadací Via
Společnost Vincentka, a. s., 

stáčející nejznámější z  luhačovic-
kých léčebných pramenů, získa-
la 22. května cenění od Nadace 
Via. Ta letos už po dvaadvacá-
té udělila cenu Via Bona těm, kte-
ří pomáhají druhým. Mezi pěti 

oceněnými byli kromě Vincentky, 
a. s., jinak výhradně jednotlivci.

„Z pramene Vincentky tryská 
pomoc luhačovickému regionu. 
Firma se věnuje dobročinnos-
ti v  podstatě od svého založení, 
tedy od roku 1998, a každoročně 

podporuje řadu místních kultur-
ních a společenských akcí. Celko-
vá finanční i věcná hodnota všech 
dobročinných aktivit firmy se po-
hybuje okolo půl milionu korun 
ročně,“ uvedli organizátoři z  Na-
dace Via.

O  výsledcích udělení cen 
rozhodovala veřejnost svými 
hlasy v  online hlasování. Více 
informací lze nalézt také na: 
www.nadacevia.cz.

Nikola Synek

Zájezd zahrádkářů do Skalice
Český zahrádkářský svaz Luha-

čovice jako každoročně pořádal 
společný zájezd za poznáním. Ten-
tokrát v  sobotu 1. června zamířili 
zahrádkáři na Slovensko do města 
Skalice. Prohlídka centra s  průvod-
cem pokračovala kolem historic-
kých budov Společenského domu 

a  velmi zajímavého mlýna bratrů 
Pilárikových až do františkánského 
kostela, kde nás čekal varhanní kon-
cert. Ani letos se setkání neobešlo 
bez zastávky ve sklípku v Polešovi-
cích. Děkujeme všem za účast a tě-
šíme se na příští ročník. 

Kulturní referentka T. Bartoníčková

V Luhačovicích se konal tradiční turnaj v pétanque Senior Cup 2019
Oblíbená sportovně společenská 

akce pro členy seniorských klubů 
z celého Zlínského kraje – Senior Cup 
2019 – proběhla v Luhačovicích, kde 
se turnaje v pétanque aktivní či pa-
sivní formou zúčastnilo 200 seniorů.

Všechny přítomné přivítali zá-
stupci Zlínského kraje, Lázní Luha-
čovice, Fakulty humanitních studií 
Univerzity Tomáše Bati a  města Lu-
hačovic.

„Cením si zájmu seniorů o  toto 
tradiční sportovní klání a také toho, 
že v  tak velkém počtu přijeli na-
vzdory nejisté předpovědi počasí. 

Zapojit se do této soutěže vyžadu-
je kus odvahy a sportovního ducha, 
ale ve hře nejde jen o fyzickou kon-
dici, ale také o  taktiku a  týmovou 
spolupráci, a  to vše má význam-
ně aktivizační efekt jak pro samot-
né soutěžící, tak i pro ty, kdo fandí,“ 
řekla Michaela Blahová, radní Zlín-
ského kraje zodpovědná za sociální 
záležitosti, rodinnou politiku a  ne-
ziskový sektor.

Senior Cup nabídl účastníkům 
bohatý doprovodný program: od 
rána až do odpoledne všem hrála 
k  dobré náladě kapela Náš Pozdní 

sběr. Muzeum jihovýchodní Mora-
vy ve Zlíně – Muzeum luhačovické-
ho Zálesí zase připravilo pro zájem-
ce besedu o  historii a  architektuře 
Luhačovic, milovníci přírody mohli 
absolvovat procházku mezi stromy 
lázeňského parku s  výkladem o  lé-
čivých účincích dřevin. Také se spor-
tovním, tanečním i  hudebním pro-
gramem vystoupily děti z Domu dětí 
a  mládeže Luhačovice i  mažoretky 
z Vlčnova. V salonku Společenského 
domu byly ke zkrášlovacím procedu-
rám seniorkám a seniorům k dispozi-
ci kadeřnice a kosmetičky ze Střední 

školy oděvní a  služeb a  o  „klienty“ 
neměl nouzi ani zdravotní koutek 
s měřením tlaku. Ale také se hrály hry 
včetně sudoku, křížovek, osmismě-
rek a kvízů.

Nejúspěšnějším družstvem v  sa-
motném pétanque turnaji se stal 
Klub důchodců Nevšová, druhý byl 
Klub důchodců Ton, a. s., z Bystřice 
pod Hostýnem a třetí místo vybojo-
val Senior klub Divnice.

Nejstarší účastnici bylo 85 let 
a nejstarší mužský účastník byl o rok 
mladší.

Autor: TZ Zlínského kraje
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KULTUra  Premiéra   Art film   Skutečný příběh   Bio senior   Film a kniha Filmásek  Nevhodné mládeži do 12  15  let

KULTURA

Úterý 2. 7. • 19.30 Lázeňské divadlo 
Halina Pawlovská / One women 
show

Čtvrtek 4. 7. • 19.00 MěDK Elektra, sál Rondo
Dechová hudba Mistříňanka

Čtvrtek 11. 7. • 19.30 Lázeňské divadlo 
Čarodějky v kuchyni / Hraji: 
M. Dolinová, S. Pogodová, 
V. Navrátil a další

Neděle 14. 7. před poštou, kostel svaté rodiny
LUHAČOVICKÁ POUŤ

FESTIVAL JANÁČEK A LU-
HAČOVICE, 28. ROČNÍK, 
15.–19. 7.
Pondělí 15. 7. • 15.00 
S Calmou za Janáčkem / komentovaná 
vycházka PhDr. Blanky Petrákové
Pondělí 15. 7. • 16.30 busta Leoše Janáčka  
Slavnostní zahájení za účasti 
čestných hostů / Žesťová harmonie Zlín
Pondělí 15. 7. • 20.00 Lázeňské náměstí  
Prodaná nevěsta / operní soubor, orchestr, 
sbor a balet Slezského divadla v Opavě
Úterý 16. 7. • 15.00 Společenský dům  
Hudbu, kterou mám rád /  Filmové 
zpracování televizního pořadu (1995) z cyklu 
„Hudba, kterou mám rád“, jehož hostem byl 
spisovatel František Kožík. Po filmu beseda 
s klarinetistou, spisovatelem a pedagogem prof. 
Jiřím Hlaváčem
Úterý 16. 7. • 16.30 Lázeňské náměstí  
Lavička Františka Kožíka
Úterý 16. 7. • 19.30 Lázeňské divadlo  
Julie Svěcená & Virtuosi Pragenses
Středa 17. 7. • 16.00 Lázeňské náměstí 
Koncert Moravského komorního 
orchestru
Středa 17. 7. • 19.30 Lázeňské divadlo  
Simona Pingitzer & Sukův komorní 
orchestr
Čtvrtek 18. 7. • 16.00 Společenský dům 
Lidové inspirace rodného Lašska 
v tvorbě Leoše Janáčka / beseda 
s Jaromírem Javůrkem, muzikologem a ředitelem 
MHF Leoše Janáčka
Čtvrtek 18. 7. • 19.30 Lázeňské divadlo 
Prague Cello Quartet / Petr Špaček, Jan 
Zvěřina, Jan Zemen, Ivan Vokáč
Pátek 19. 7. • 15.00 Lázeňské náměstí 
Janáček Všudybyl / Cimbálová muzika 
Danaj – Magdalena Múčková a její hosté
Pátek 19. 7. • 19.30 kostel svaté Rodiny 
Barbara Maria Willi, cembalo, 
Slovenský komorní orchestr 
Bohdana Warchala, Michaela 
Koudelková, zobcová flétna

Pátek 19. 7. • 19.00 MěDK Elektra, sál Rondo
Surf Eva a Vašek

Středa 24. 7. • 19.30 Kinosál MěDK  Elektra
Noc flamenca

Čtvrtek 25. 7. MěDK Elektra, sál Rondo
Dechová hudba Vracovjáci 

Pondělí 29. 7. • 19.30 Sál Rondo 
Zahajovací koncert  Akademie 
Václava Hudečka / V. Hudeček, 
M. Hasoňová – housle, R. Samek – tenor, 
M. Matriková – soprán, Festivalový orchestr 
Pardubice

Kolonádní koncerty 16.00 / 
Lázeňské náměstí
Čtvrtek 4. 7. Pěvecký sbor Pjenice
Neděle 7. 7.  Slovácká krojovaná dechová hudba 
Vlčnovjanka
Čtvrtek 11. 7. Stanley´s dixie street band
Neděle 21. 7. Big Band Holešov
Čtvrtek 25. 7. Žesťová harmonie
Neděle 28. 7. Dechová hudba Nový Jičín

KINO 

Pondělí 1. 7. • 19.30 
Teroristka
Komedie, ČR 2019, 95 min.

Úterý 2. 7. • 19.30 
Ženy v běhu
Komedie, ČR 2019, 93 min.

Středa  3. 7. • 19.30  12
Zelená kniha
Komedie, USA 2018, 130 min., titulky

Čtvrtek 4. 7. • 19.30  12
LOVEní
Komedie, ČR, 2019, 106 min.

Pátek 5. 7. • 19.30  12
Skleněný pokoj
Drama , ČR 2019, 104 min.

Úterý 9. 7. • 19.30  15
Mrtví neumírají
Komedie, USA 2019, 105 min., titulky

Středa 10. 7. • 19.30 
Teroristka
Komedie, ČR 2019, 95 min.

Pátek 12. 7. • 19.30  
Uzly a pomeranče 
Romantický, ČR 2019, 92 min.

Sobota 13. 7. • 19.30 
Ženy v běhu
Komedie, ČR 2019, 93 min.

Úterý 16. 7. • 19.30  12
LOVEní
Komedie, ČR, 2019, 106 min.

Středa  17. 7. • 19.30  12
Zelená kniha
Komedie, USA 2018, 130 min., titulky

Čtvrtek 18. 7. • 19.30 
Teroristka
Komedie, ČR 2019, 95 min.

Sobota 20. 7. • 19.30  12
Bolest a sláva
Drama, Španělsko, 2019, 108 min.

Pondělí 22. 7. • 19.30 
Ženy v běhu
Komedie, ČR 2019, 93 min.

Úterý 23. 7. • 19.30  15
Poslední večery na Zemi
Drama, Čína 2018, 138 min., titulky

Čtvrtek 25. 7. • 19.30 
Uzly a pomeranče   
Romantický, ČR 2019, 92 min.

Pátek 26. 7. • 19.30  12
Skleněný pokoj
Drama , ČR 2019, 104 min.

Sobota 27. 7. • 19.30 
Teroristka
Komedie, ČR 2019, 95 min.

Pondělí 29. 7. • 19.30  12
LOVEní
Komedie, ČR 2019, 106 min.

Úterý 30. 7. • 19.30 
Ženy v běhu
Komedie, ČR 2019, 93 min.

Středa 31. 7. • 19.30  12
Bohemian Rhapsody
Životopisný, VB 2018, 134 min., titulky

AKCE V MUZEU

PROCHÁZKA MEZI STROMy
Zveme vás na komentovanou prohlídku 
lázeňského parku, který kromě minerálních 
pramenů a pozoruhodných budov zahrnuje také 
řadu vzácných a cizokrajných stromů a dřevin. 
Návštěvníci se během programu seznámí s těmi 
nejzajímavějšími a odnesou si na památku 
vyplněné pracovní listy.
Program určen pro rodiny s dětmi a hravé dospělé.
Délka programu: 90 minut
Cena: 25 Kč

Začátek vždy ve 14:30 v muzeu, v případě 
nepříznivého počasí se program ruší.
Termíny: 11. 7., 25. 7.,8. 8., 22. 8. 2019

Na srpen připravujeme v muzeu opakování 
úspěšné Dílny skřítka Modřínka.

AKCE DDM

PO–ČT 1.–4. 7.  od 8.00 do 15.30 
Letní příměstský tábor 1
pro žáky 1.–5. tříd, poplatek 1 000 Kč/4 dny

NE–ČT 7.–11. 7.  
Pobytový tábor Revika Vizovice
1.–9. třída, poplatek 2 700 Kč

PO–ČT 15.–18. 7. od 8.00 do 15.30
Inline příměstský tábor 
pro žáky 3.–9. tříd, poplatek 960 Kč/4 dny 

PO–PÁ 15.–19. 7. od 8.00 do 15.30
Letní příměstský tábor 2
pro žáky 1.–5. tříd, poplatek 1 100 Kč/5 dnů 

Městská knihovna – červenec
Všechny čtenáře a  návštěvníky knihovny si dovolujeme upozor-

nit, že během měsíce července a srpna bude provozní doba ve všed-
ní dny mimo středu od 9.00 do 16.00 hodin. Ve středu je knihovna 
pro veřejnost uzavřena.

M. Mikulcová

PO–PÁ 15.–19. 7. od 7.00 do 16.00
Letní příměstský tábor 3  
pro předškoláky, poplatek 1 200 Kč/5 dnů 

PO–PÁ 22.–26. 7. od 8.00 do 15.30
Letní příměstský tábor 5
pro žáky 1.–5. tříd, poplatek 1 100 Kč/ 5 dnů

PO–PÁ 22.–26. 7. od 7.00 do 16.00
Letní příměstský tábor 4 
pro předškoláky, poplatek 1 200 Kč/5 dnů

PO–PÁ 22.–26. 7. od 8.00 do 15.30
Florbalový kemp
pro žáky 2.–8. tříd, poplatek 1 200 Kč

Sobota 20. 7.
Ambra dětem

Bližší informace naleznete na podrobných 
plakátech. Tel.: 577 131 686, 736 487 999,  
www.ddmluhacovice.cz

Výzva občanům: Pomozte upřesnit 
údaje o padlých a hrdinech 1. světové 

války!
V  současnosti se vytváří úplný seznamu účastníků, legioná-

řů a obětí první světové války. Pokud máte informace doklady, fo-
tografie, listiny, medaile a  jiné památky na své předky či sousedy 
– účastníky 1. světové války, legionáře a  oběti války z  Luhačovic, 
Pozlovic, Polichna, Řetechova a Kladné Žilína, pomozte prosím s vy-
tvořením úplného přehledu a přispějte svými znalostmi k objevová-
ní historie obce. Návrh seznamu účastníků první světové války bude 
vyvěšen od 1. července do 31. října v Muzeu luhačovického Zálesí, 
v městské knihovně, v hale Městského úřadu v Luhačovicích a na 
Úřadě městyse Pozlovice. Těšíme se na vaše připomínky a poznám-
ky a předem za ně děkujeme. 

Blanka Petráková
Kontakty pro zaslání informací:
Muzeum luhačovického Zálesí
Masarykova 950, 76326 Luhačovice
e-mail: muzeum.luhacovice@seznam.cz

Řetechovské slavnosti piva již 
pošesté! 

20. července napíše festival milovníků zlatavého moku, výborné-
ho jídla a skvělé zábavy již své šesté pokračování!

Festival, jenž začínal v roce 2014 jako setkání pár desítek nadšen-
ců na návsi před místní hospůdkou, se postupně proměnil v oblíbe-
né setkání až šesti set návštěvníků. 

Letos na všechny opět čeká 14 druhů piv, speciality na gri-
lu a  z  udírny, kvalitní hudební doprovod, soutěže o  ceny a  vždy 
usměvavý personál, který se stará o  pohodu všech návštěvníků. 
O hudební část se postarají nestárnoucí Provodovská šestka, mla-
dá luhačovická kapela Horizont, známé hity zahraje Citron revival 
a večer hudebně zakončí legendární Kosovci. 

Začíná se již ve 13 hodin na místním fotbalovém hřišti a na všech-
ny návštěvníky se těší pořadatelé SDH Řetechov a Hospůdka U Du-
bového stolu.
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HARMONOGRAM SVOZU DOMOVNÍHO ODPADU NA II. POLOLETÍ ROKU 2018
ZByTKOVÝ ODPAD 
pozn. pro podnikatele: 14denní 
svoz  probíhá vždy v lichém týdnu

1) Trasa PONDĚLí: 
od vesnice po nádraží 
+ Malá Kamenná  
(výjimka v úterý 29. 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., 
29. 10., 4. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 11., 
2. 12., 9. 12., 16. 12., 23. 12., 30. 12.

2) Trasa ÚTERÝ: 
od nádraží po Pražskou čtvrt 
(výjimka v pondělí 23. 12.)
2. 7., 9. 7., 16. 7., 23. 7., 30. 7., 6. 8., 
13. 8., 20. 8., 27. 8., 3. 9., 10. 9., 17. 9., 
24. 9., 1. 10., 8. 10., 15. 10., 22. 10., 
29. 10., 5. 11., 12. 11., 19. 11., 26. 11., 
3. 12., 10. 12., 17. 12., 23. 12., 31. 12. 

3) Trasa STŘEDA:  
integr. obce Polichno, Řetechov, 
Kladná Žilín  (výjimka v pátek 27. 12.) 
3. 7, 10. 7., 17. 7., 24. 7., 31. 7., 7. 8., 
14. 8., 21. 8., 28. 8., 4. 9., 11. 9., 18. 9., 
25. 9., 2. 10., 9. 10., 16. 10., 23. 10., 
30. 10., 6. 11., 13. 11., 20. 11., 27. 11., 
4. 12., 11. 12., 18. 12., 27. 12.

4) Trasa PÁTEK: 
kontejnery (výjimka ve čtvrtek 4. 7.)
4. 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.

PAPíR (modré nádoby) – vždy ve 
ČTVRTEK, 1× za 14 dní, lichý tý-
den 
4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8., 29. 8., 12. 9., 
26. 9., 10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 
5. 12., 19. 12.

SKLO (zelené nádoby) – vždy ve 
ČTVRTEK, 1× za měsíc
11. 7., 8. 8., 5. 9., 3. 10., 14. 11., 12. 12.  

PLAST (žluté pytle a  nádoby) – 
vždy první ÚTERÝ v měsíci
2. 7., 6. 8., 3. 9., 1. 10., 5. 11., 3. 12.

NÁPOJOVÉ KARTONy (oranžové 
pytle)  - vždy  1×  za  ¼  roku prv-
ní ÚTERÝ
3. 9. a 3. 12. Občané, kteří nedostá-
vají oranžové pytle, mohou průběž-
ně ukládat nápojové kartony do 
žlutých kontejnerů a  popelnic na 
plasty nebo je mohou odevzdat ve 
sběrném dvoře.

BIOODPAD (hnědé nádoby) – 
vždy ve STŘEDU (1× za týden, 1× 
za 14 dní, 1× za měsíc) 
3. 7., 10. 7., 17. 7., 24. 7., 31. 7., 7. 8., 
14. 8., 21. 8., 28. 8., 4. 9., 11. 9., 18. 9., 
25. 9., 2. 10., 16. 10., 30. 10., 13. 11., 
27. 11., 11. 12.

Poznámka:  Nádoby na tříděný 
odpad (papír, plasty, sklo) rozmís-
těné v  Luhačovicích a  integrova-
ných obcích budou vyváženy nad 
rámec svozových dnů dle vzniklé 
potřeby.

SEZONNí PŘISTAVENí VELKOKA-
PACITNíCH KONTEJNERŮ

Kontejnery na stanovištích bu-
dou pod dozorem pracovníka TS 
a  ještě týž den budou odvezeny. 
Tato služba je výhradně pro ob-
čany Luhačovic a  integrovaných 
obcí. Podnikající osoby fyzické 
nebo právnické musí řešit likvida-
ci odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 
samostatně a na své náklady, niko-
liv z poplatků občanů města.

Sestava 3 kontejnerů slouží pro 
uložení velkoobjemového odpa-
du, dřeva, železa.

Do kontejnerů je zakázáno uklá-
dat nebezpečné odpady – barvy, 
kyseliny, pesticidy, olověné aku-
mulátory, oleje, sorbenty atd. Tyto 
odpady mohou občané Luhačovic 
a  integrovaných obcí ukládat ve 
sběrném dvoře v provozních hodi-
nách zdarma, podnikatelé za úpla-
tu. Také nefunkční, ale kompletní, 
elektropřístroje (televize, lednič-
ky, PC, rádia, zářivky, výbojky atd.) 
je možno zdarma uložit ve sběr-
ném dvoře, kde je zřízeno místo 
zpětného odběru elektrozaříze-
ní. Prosíme občany, aby tyto od-
pady neukládali do přistavených 
kontejnerů.

Sběrná místa pro kontejnery (čas  
9.00-16.00 hod.):

• Luhačovice
Branka + Rumunská-sobota 7. 9.

L. Janáčka + Solné Ma-
rion-sobota 14. 9.
Újezda + parkoviště 
za Alfamarketem-sobota 21. 9. 

• Integrované  obce         
Polichno  pátek 6. 9. 2019
Kladná Žilín  pátek 13. 9. 2019
Řetechov  pátek 20. 9. 2019  

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.

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

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

www.policie.cz      
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Francouzská restaurace
est. 1939

Rádi pro Vás připravíme 
rodinnou oslavu i společenské setkání.

www.HotelAlexandria.cz

GRILOVÁNÍ na vyhlídkové terase po celý červenec a srpen, vždy od středy do soboty od 16.00 hod.

* Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky a zdravotnické prostředky 
hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků nebo zdravotnických prostředků 
dostupných na lékařský předpis ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní 
přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku nebo zdravotnického prostředku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. 
Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce, jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.

Sleva až  
polovina
z doplatku  
na recept.
Pro každého.
Každý den.*

Masarykova 200

Otevíráme  
pro Vás novou  
lékárnu Dr.Max  
v Luhačovicích 

pondělí–pátek 7.30–18.00
Otevírací doba

sobota 7.30–12.00

Tiráž: Periodický tisk územního samo-
správného celku.Vydavatel a  kontakty na 
redakci: Městský dům kultury Elektra Luha-

čovice, příspěvková organizace, Masary-
kova 950, 763  26  Luhačovice, IČ: 00373281, 
DIČ: CZ 00373281, tel.: 577  133  980,  

e-mail: luhainfo@mdkelektra.luhacovice.cz. 
Měsíčník. Odpovědná redaktorka a autorka ne-
podepsaných článků: Hana Slováková. Fotografie: 

Jan Dostál. Grafické zpracování a  tisk: Joker, 
spol. s r. o. Vydávání povoleno. Číslo registrace: 
MK ČR 11027. Toto číslo vychází 1. 7. 2019


