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Vážení a milí spoluobčané, 
začínají nám letní prázdninové měsíce, 
období volna, zábavy a především cesto-
vání. A právě cestovní ruch je pro nás 
velmi důležitý, protože tím žije naše 
město a okolí. 
V ulicích našeho lázeňského města opět 
pulzuje čilý turistický ruch a obsazené 
zahrádky signalizují, že se k nám navrá-
tili natěšení návštěvníci. Mám z toho 
velkou radost a věřím, že Luhačovice 
jsou natolik atraktivním místem, že 
společně překonáme nelehké nedáv-
né období a dokážeme si udržet naši 
pověstnou optimistickou lázeňskou 
atmosféru. V současné době se snaží-
me aktivně propagovat služby i okolí 
našeho města a tím pomoci rozjezdu 
všech subjektů v oblasti cestovního 
ruchu a lázeňství. V opačném přípa-
dě by došlo k růstu nezaměstnanosti 
a zastavení dalšího rozvoje celého 
města, což si určitě nikdo z nás nepřeje. 
Součástí naší strategie jsou také další 
prvky v novém vizuálním stylu, který 
město začátkem roku spustilo. Mám 
radost, že se tak rychle daří uvádět 
jej do praxe a například o propagační 
předměty v novém designu je velký 
zájem. Velmi mě potěšil i nový úspěš-
ný videoklip, který vznikl za účelem 
propagace našeho města na základě 
spolupráce města Luhačovice, destinace 

Zlínsko a Luhačovicko a jejích členů 
z řad místních podnikatelů. Videoklip 
má velký ohlas a již během prvních 
dnů sklidil neuvěřitelných šedesát tisíc 
zhlédnutí. Důležitým krokem jsou nové 
webové stránky, které se v první fázi 
rozjely v radniční části a následně bude 
dopracována část turistická. Cílem je 
moderní design v pohodlném uživa-
telském prostředí, tak aby zde všichni 
nalezli potřebné informace. Náš život 
jde prostě dál, a ať se stane cokoliv, 
zítřky budou vždy jen lepší. Jak mi 
řekla s úsměvem paní, která provozuje 
obchod s oblečením: „Pane starosto, je 
to dobré, už to tady zase žije, Luhačovi-
ce jedou.“ 
A proto jsem se rozhodl dnešní slovo 
uvést v pozitivním duchu a nezabývat 
se zde financemi, které teď město tíží. 
Chci především vyzdvihnout úsilí, které 
všichni vyvíjíme pro naše město, a tím 
si vzájemně děláme radost.     
Použiji citát Jana Wericha „Přirozeností 
člověka je hledání radosti“ a dovolím 
si to doplnit o naše nová motta: Tady 
pramení radost, tady pramení pohoda, 
tady pramení Luhačovice.
Milí luhačovičtí spoluobčané, srdečně 
přeji všem radostné léto a spokojeně 
strávenou dovolenou s Vašimi blízkými.

Váš starosta Marian Ležák
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Luhačovické oběti holokaustu 
připomíná nová pamětní deska
Ve čtvrtek 11. června se uskutečnilo 
pietní setkání, na kterém byla v měst-
ské knihovně odhalena pamětní 
deska připomínající luhačovické oběti 
holokaustu.
Na plaketě umístěné ve vstupu do 
knihovny je uvedeno motto Žádné 
jméno nesmí být zapomenuto a necelá  
padesátka jmen obyvatel Luhačovic 
nebo zdejších rodáků, kteří byli kvůli 
svému původu a vyznání za temných 
dob holokaustu zavražděni. Jména 
těchto obětí byla během setkání také 
přečtena.
„Jsem rád, že jsme odhalili tuto 
pamětní desku obětem holokaustu 
a připomenuli i význam židovské 
komunity v rozvoji města. Luhačovice 
nezapomněly, nezapomínají a nezapo-
menou na to, že tento odkaz tady je,“ 
poznamenal starosta Marian Ležák, 
který spolu s ředitelkou knihovny 
pamětní desku odhalil. Vznik pamětní 
desky financovalo město Luhačovice 
spolu s nadačním fondem Pramen 
Luhačovice.
Informace o historii židovské komu-
nity v lázeňském městě po léta sbírala 
historička a vedoucí Muzea luhačovic-
kého Zálesí Blanka Petráková. „Luha-
čovická židovská komunita se nezdá ve 

srovnání s jinými městy veliká, zhruba 
od poloviny 19. století tu měla cca 25– 
35 trvale žijících obyvatel. Během lá-
zeňské sezony sem jezdívaly ale i čtyři 
stovky ortodoxních Židů z východu. Po 
informacích o zdejší židovské komu-
nitě a o obětech holokaustu jsme v ar-
chivech začali pátrat už před 10 lety. 
Podařilo se tak dohledat spoustu pří-
běhů luhačovických židovských rodin, 
z nichž nejstarší byli Sonnenscheinovi, 
mezi čtyři nejvýznamnější pak patří 
také Donátovi, Jelínkovi a Bockovi,“ 
podotkla Petráková. Právě ona tak 
zná osudy zdejší židovské komunity 
nejlépe, vždyť o nich sestavila rozsáh-
lou výstavu, která je v místním muzeu 
instalována do 14. 6. Spolu s výstavou 
vznikla i stejnojmenná publikace 
Luhačovice a Židé. Stejně jako výstava 
přibližuje jednotlivé osudy židovských 
obyvatel lázeňského města, které 
bohužel za nacistické okupace stihl 
podobně strašný osud. „V roce 1941 
byli všichni židovští obyvatelé Luhačo-
vic vystěhováni do ghetta v Uherském 
Brodě a jejich neblahý osud byl pak 
zpečetěn v koncentračních táborech,“ 
sdělila Petráková. Jak dodala, bylo pro 
ni velmi těžké na setkání číst jména 
lidí uvedených na pamětní desce, a to 

právě proto, že za nimi viděla konkrét-
ní osudy zdejších obětí holokaustu.
Že se město Luhačovice a zdejší ve-
řejnost rozhodla upozornit na osudy 
židovských obyvatel, ocenil i jeden 
z oficiálních hostů setkání v knihovně, 
a to Jiří Arje Klimeš, zástupce Židov-
ské obce Olomouc.
„Jako židovská komunita vnímáme 
takovéto počiny velmi pozitivně. 
Tato nelhostejnost k osudu minority 
nám dává naději, že my i naše děti se 
budeme moci začlenit do společnosti, 
být v ní a cítit se v ní bezpečně,“ uvedl 
Klimeš.
Kromě něj na setkání promluvila 
například i radní Zlínského kraje 
Michaela Blahová nebo ředitel Muzea 
jihovýchodní Moravy, pod které spadá 
i luhačovické muzeum. Podobu pamět-
ní desky navrhl výtvarník František 
Petrák. 

Nikola Synek

Luhačovice začínají 
komunikovat přes nový 
web
Město Luhačovice přináší nový 
atraktivní web. Stránky v novém 
designu spustila radnice v těchto 
dnech na doméně mesto.luhacovice.
eu. „V souvislosti s nedávným zave-
dením nové vizuální identity jsme 
samozřejmě počítali také s přeměnou 
webových stránek, které chceme mít 
moderní a přizpůsobené tomuto stylu 
a celkovému pojetí. Protože ale město 
Luhačovice nikdy nebylo majitelem 
domény luhacovice.cz a máme připra-
veny zásadní změny, rozhodli jsme se 
vytvořit novou platformu na doméně 
„eu“. Tu budeme dále vylepšovat a při-
způsobovat návštěvníkům stránek,“ 
vysvětlil starosta Marian Ležák.
Na stránkách www.mesto.luha-
covice.eu lidé již nyní naleznou 

informace městského úřadu, na 
které byli dosud zvyklí. Během 
několika týdnů pak město představí 
na příbuzné doméně luhacovice.eu 
kompletní stránky určené turistům 
a dalším návštěvníkům. Město se 
tak později už nebude podílet na 
projektu www.luhacovice.cz, na 
kterém dlouhodobě participova-
lo se společností AVONET, s. r. o., 
která má v Luhačovicích sídlo. Na 
stávajícím webu zatím spolupráce 
trvá a stránky typu „eu“ a „cz“ jsou 
v současné době vzájemně propoje-
ny. Přestože se město vydává vlastní 
cestou, starosta vnímá dosavadní 
spolupráci jako oboustranně přínos-
nou. „Jsem rád, že se rozcházíme 
přátelským způsobem, který v bu-
doucnu nevylučuje další spoluprá-
ci,“ dodal starosta.
Dosavadní roky spolupráce hod-
notí pozitivně také zakladatel 

společnosti Tomáš Máčalík: 
„AVONET poskytoval doménu 
luhacovice.cz a technické řešení pro 
společný projekt s městem i pro 
samostatné stránky radnice po 
dobu 16 let, takže z pohledu inter-
netu se jedná opravdu o dlouhodobé 
a úspěšné partnerství. Rozumí-
me ambici města mít vlastní web 
a rozcházíme se kultivovaně.“
Obyvatelům a návštěvníkům města 
tak bude v budoucnosti k dispo-
zici jak stávající turistický web 
www.luhacovice.cz, který se bude 
modernizovat, tak i nový městský 
portál www.luhacovice.eu. Ve vari-
antě domény „eu“ se obdobně město 
Luhačovice začalo již nyní prezen-
tovat také na facebookovém pro-
filu luhacovice.eu nebo na shodně 
nazvaném účtu na Instagramu.

Nikola Synek
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Řetechov zdobí nové odpočinkové 
prostranství s lavičkami
Další zvelebování místních částí 
Luhačovic v těchto dnech pokračo-
valo v Řetechově. Doplněn tam byl 
mobiliář pro nedávno vybudované 
odpočinkové prostranství u místní 
hasičárny.
„Místní části jsou nedílnou sou-
částí Luhačovic, a tak se snažíme je 
zvelebovat, přestože v mnoha  jiných 
projektech musíme kvůli současné 
ekonomické situaci škrtat,“ pozna-
menal starosta Marian Ležák.  
Do Řetechova bylo 2. června umís-
těno celkem pět nových laviček. Tři 
rozmístili pracovníci Technických 
služeb Luhačovice na odpočinkové 
prostranství. Další lavička našla 

místo u košaté lípy před místním 
hostincem a jeden kus rozšířil mobi-
liář místní autobusové zastávky. „Na 
pořízení těchto laviček bylo vyna-
loženo cca 20 000 Kč,“ poznamenal 
ředitel TS Luhačovice Josef Pučalík.
Snahy samosprávy zvelebovat nejen 
centrum lázeňského města, ale také 
okrajové části, které k Luhačovicím 
patří, se samozřejmě netýkají pouze 
Řetechova. Například v další míst-
ní části Kladná Žilín byl nedávno 
instalován nový obecní rozhlas. Nyní 
probíhá hlášení prostřednictvím po-
čítače, což umožňuje pořízení digi-
tálního záznamu hlášení, načasování 
či hlášení na dálku přes mobilní 

telefon. Nově je hlášení slyšet také 
na kladnožilínských pasekách, kde 
rozhlas dosud nebyl vůbec. Součástí 
je i varovný systém v případě mimo-
řádných událostí. Výhodou je, že lze 
hlášení směřovat pouze do vybra-
ných hlásičů v případě, že se infor-
mace týká pouze některé části obce.

Nikola Synek

Stavební práce ulice 
Hrazanská, rekonstrukce 
autobusového nádraží, 
stavební úpravy budovy ZŠ

Po květnovém zahájení prací na 
rekonstrukci autobusového ná-
draží a rekonstrukci plynovodu 
v ulici Hrazanská se od června 
pracuje i na statickém zajištění 
hlavní budovy ZŠ Luhačovice.
Od začátku června je rušno i v oko-
lí hlavní budovy ZŠ Luhačovice, kde 
začaly stavební práce související se 
statickým zajištěním rohu budovy. 
Menší počet žáků ve škole městu 
umožnil zahájit stavbu ještě před 
koncem školního roku. Po dokonče-
ní statického zajištění budou ještě 
upraveny dotčené interiéry tříd 
a chodeb.
V případě aktuálních prací v ulici 
Hrazanská nejde o zakázku města 
Luhačovice, ale o stavbu plynařů, 
kteří tím řeší v podstatě havarij-
ní stav plynovodu v této lokalitě. 
Rekonstrukce plynu je navržena 
v šesti postupných etapách, začala 
v horní části ulice Hrazanská u kři-
žovatky s ulicí Slunná a postupuje 
směrem dolů. Skončit by měla v po-
lovině srpna 2020 s tím, že ještě na 
podzim budou dokončovány úpravy 
povrchů.

Prosíme všechny občany a návštěv-
níky města o trpělivost a respek-
tování omezení v místě stavby i na 
objízdných trasách. Děkujeme!

Ing. Magdalena Blahová 
vedoucí odboru správy majetku

Mateřskou školu 
povede nadále Bc. Jana 
Malaníková
Také v nejbližších letech povede měs-
tem zřizovanou Mateřskou školu Lu-
hačovice dosavadní ředitelka Bc. Jana 
Malaníková. Koncem května uspěla ve 
výběrovém řízením, při kterém se vy-
bíral ředitel mateřinky pro další šesti-
leté funkčním období. „Paní ředitelka 
se osvědčila a jsem velmi rád, že může 
dál pokračovat ve své kvalitní práci,“ 
poznamenal starosta Marian Ležák.
Malaníková vede MŠ Luhačovice od 
roku 2010 a její vize dalšího směřo-
vání luhačovické mateřinky vedení 
města znovu oslovila. „Ve své kon-
cepci vycházím z praxe ředitelky 
a chci MŠ vést tak, aby zde byly děti 
spokojené. Nadále je cílem školního 
vzdělávacího programu výchova dětí 
ke zdraví a zdravému způsobu života, 
cíle vychází z prostředí umístění MŠ 
v lázeňském městě,“ poznamena-
la Malaníková. Mezi nejaktuálnější 
úkoly patří samozřejmě nasměrovat 

po koronavirové krizi zařízení opět 
k normálnímu provozu. „Nyní jsou 
v provozu 4 třídy a k docházce je 
přihlášeno asi 55 % z celkového počtu 
138 dětí. Budeme doufat, že se situace 
brzy uklidní a v září již bude mateř-
ská škola fungovat v běžném režimu. 
Všichni se již moc těšíme,“ pozname-
nala ředitelka. Aby bylo usnadněno 
pracujícím rodičům po obtížné době 
také letní období, bude tentokrát 
školka fungovat přes prázdniny bez 
obvyklé přestávky, kdy bývá zavřena.
O tom, že je Malaníková ředitelkou 
opravdu zkušenou, svědčí i to, že za 
jejího vedení město v MŠ realizovalo 
mnohé investice. V roce 2013 to byla 
revitalizace všech budov MŠ, o rok 
později rekonstrukce terasy hospodář-
ského pavilonu. V roce 2016 proběhla 
kompletní modernizace školní ku-
chyně, v dalším roce výměna rozvodů 
teplé a studené vody v suterénu MŠ 
a v roce 2018 se v pavilonu C vybudo-
vala nová třída pro 2–3leté děti. V loň-
ském roce se pak realizovala rekon-
strukce pavilonu B a kotelny. Pokud 
to finanční možnosti města dovolí, 
ředitelka by ráda, aby se v dalším zve-
lebování pokračovalo. „Rádi bychom 
udělali například kompletní rekon-
strukci pavilonu A a modernizovali 
školní zahradu,“ nastínila ředitelka.

Nikola Synek
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ROZHOVOR

P. Hubert Wojcik: Nová 
farnost přinese nové 
výzvy
Na základě rozhodnutí 
olomouckého 
arcibiskupství opouští 
v polovině července 
po dlouhých 22 letech 
své působiště zdejší 
farář P. Hubert Wojcik.

Otče, vzpomínáte si, kdy jste se do 
Luhačovic podíval poprvé?
Velice dobře. Ještě za studií jsme v láz-
ních byli se spolužáky na výletě. Po 
obědě v hotelu Havlíček jsem se tehdy 
dlouze zadíval na hlavní ulici a řekl 
si: „Je tu překrásně. Ale sem mě, Pane 
Bože, nikdy neposílej!“
Přesto jste zde nakonec působil 22 
let. Jak vzpomínáte na své začátky 
ve farnosti?
Pamatuji si poměrně vřelé přijetí 
a spoustu ochotných lidí, kteří mě 
uvedli do farnosti, trpělivě mi všech-
no vysvětlovali a vždy byli připraveni 
mi pomoci. Jsem za to moc vděčný, 
byl jsem tehdy mladý, nezkušený a ke 
všemu cizinec.
Po Otrokovicích, Holešově, Žera-
novicích a Velkém Ořechově byly 
Luhačovice a Pozlovice Vaším dal-
ším působištěm. Liší se něčím naše 
farnosti?
Jde o lázeňské místo, účastníci boho-
služeb jsou jak místní a přespolní, tak 
návštěvníci lázní, kteří se v průběhu 
roku střídají. V klasických farnostech 
se obvykle všichni znají, mnozí mají 
i svá oblíbená místa v lavicích. V Luha-
čovicích ale potkáváme stále nové lidi.
Jak se farnost změnila za dobu 
Vašeho působení?
Přišel jsem do úplně nového koste-
la, hlavním úkolem bylo se s farníky 
v tomto prostředí zabydlet a uvést do 
chodu liturgický rok. Postupně jsme 
vybavovali interiér, vymýšleli výzdobu, 
plánovali slavení svátků… Po stísně-
ném prostoru zámecké kaple jsme měli 

nové možnosti. Chtěli jsme se také více 
věnovat Pozlovicím, na něž se během 
stavby trochu zapomínalo. Těší mě i to, 
jak se svého úkolu ujala Charita, která 
sídlí v budově staré fary a slouží všem 
potřebným.
Mluvíte v množném čísle. Kdo se 
tedy na životě farnosti ještě podílí?
Měl jsem u sebe vždy kaplana, tedy 
začínajícího kněze, který získává zkuše-
nosti a přináší nové pohledy a názory. 
Během mé služby se jich zde vystřídalo 
šestnáct. Hlavní je ale práce farníků. 
Chtěl jsem, aby pochopili, že jsem zde 
pouze správcem a můžu být kdykoli 
odvolán jinam. To oni jsou tady doma 
a bez jejich pomoci a práce by nebylo 
možné cokoliv plánovat či organizovat.
A jak jste se za tu dobu změnil Vy?
Kdysi jsem mluvil s jednou paní, 
která říkala: „Před pár lety tady byl 
takový přísný polský farář. Jsem ráda, 
že s Vámi si můžu popovídat, Vy mi 
alespoň rozumíte.“ :) Pro někoho to 
očividně byla změna k nepoznání, já 
osobně si uvědomuji třeba to, že do 
další farnosti už sice nejdu s tou ener-
gií a elánem, s nimiž jsem přišel před 
22 lety, ale mám více zkušeností.
Sloužil jste zde prakticky po jednu 
generaci, mnozí si ani nepamatují 
jiného faráře. Bude se Vám stýskat?
Moc. Není jednoduché všechno najed-
nou opustit, přece jen jsem zde prožil 
značnou část života, radosti i starosti. 
Děti, které jsem křtil nebo připravoval 
ke svatému přijímání, teď dokončují 
vysoké školy, chodí si na faru domlou-
vat svatby a křty svých dětí. Zároveň 

však i spousta těch, kteří kostel pro 
tuto generaci budovali, už mezi námi 
není.
Odcházíte do nedalekého Vlčnova. 
Místo Otvírání pramenů Vás čeká 
jiná slavnost, jízda králů. Jak se 
těšíte?
Po dvou farních kostelích, šesti 
kaplích na vesnicích a dvou kaplič-
kách v lázních bude správa jediného 
kostela a jediné farnosti jen s místními 
nezvyklá změna. Nová farnost přináší 
nové úkoly. Už od studií se každý večer 
modlím za ty, od nichž jsem vyšel, za 
místo, kde působím, i za ty, ke kterým 
budu poslán. Trochu jsem se toho bál, 
ale věřím, že mé modlitby nebyly mar-
né. Na zdejší farnosti určitě zapomínat 
nebudu a doufám, že se budu moci 
vracet na návštěvu.
Chtěl byste něco vzkázat?
Chtěl bych srdečně poděkovat všem, 
kteří byli nápomocní, tolerantní, ochot-
ní spolupracovat. Člověk se nezavděčí 
každému a někdy není možné splnit 
všechna očekávání. Těm, které jsem 
svým přístupem zklamal či zranil, bych 
se chtěl upřímně omluvit.
Prozradíte na závěr, kdo Vás nahra-
dí?
Podle informací z arcibiskupství by 
měl nastoupit P. Jan Ston, který v naší 
farnosti působil jako kaplan v letech 
2002–2003. Jsem rád, že přijde někdo, 
kdo už zdejší zvyklosti i specifika zná. 
Přeji mu, aby jeho návrat byl pro far-
nost požehnáním.

Andrea Bublíková
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Bánovští ochotníci zahráli 
v Kladné Žilín divadlo
V sobotu 13. června probíhaly v areálu 
výletiště v Kladné Žilín od samého 
rána velké přípravy na večerní divadel-
ní představení Biomatka aneb Běž do 
řiti s kuskusem, které pořádal místní 
spolek Holky v akci. Během sobotního 
dopoledne se areál proměnil v „diva-
delní sál pod širým nebem“. Do příprav 
se zapojili nejen pořadatelé, Holkám 
v akci pomohli také myslivci a někteří 
hasiči především s obstaráním poseze-
ní a také s vysečením a úklidem areálu. 
Jejich pomoci si vážíme a moc jim 
děkujeme.
V 15.00 hod. bylo již vše dokonale 
připravené a vyčkávalo se příjezdu diva-
delníků. Obloha, která byla do té doby 
bez mráčků, naráz už ale tak dokonale 
nevypadala. Nikoho to ale neodrazovalo 
a herci začali s chystáním kulis a zvuko-
vých aparatur doufajíce, že nás bouřka 
obejde. Bohužel ani u nás v Kladné 
zatím neumíme poručit větru ani dešti, 
a tak se během pár minut náš připra-
vený areál ocitl pod vodou. Nechyběly 
ani kroupy, proto začala záchranná akce 
nejdůležitějších a nejdražších věcí, aby 
nedošlo k jejich poškození.

Plánovaný začátek v 17.30 hod. se blížil 
a na výletiště přicházeli déšť nedéšť 
první přespolní diváci. To v nás vzbuzo-
valo dojem, že je o představení opravdu 
zájem. Na mobilních telefonech nikdo 
nesledoval nic jiného, než jakým smě-
rem se posunuje bouřka, zda přijde další 
a vůbec, kdy déšť ustane. A tak začala 
porada, zda vyčkat a posunout pouze za-
čátek, nebo akci zrušit a přeložit na jiný 
termín. Vše bylo ale připraveno, lidé se 
těšili, nechtělo se nám to jen tak vzdát.
Došlo tedy k prvnímu rozhodnutí – 
představení se odehraje, jen o hodinu 
později. Sotva jsme návrh odsouhlasili, 
vypnula k tomu všemu ještě elektřina. 
Co teď? „Už si ani to pivo nenačepu-
jeme,“ ozvalo se z davu. Elektřina ale 
naštěstí po chvíli zapnula a my jsme si 
řekli – teď, nebo nikdy! A protože máme 
v obci nový funkční rozhlas, neváhali 
jsme a ihned vyhlásili, že se divadelní 
představení odehraje v 18.30 hod. pod 
střechou.
A jak jsme se přesvědčili jen pár minut 
po vyhlášení, bylo to to nejlepší rozhod-
nutí, jaké jsme mohli udělat. Lidé zamí-
řili směr výletiště a nakonec se jich zde 
sešlo více než 100, a to jak domácích, tak 
z okolních obcí. Tím velmi potěšili nejen 
pořadatele, ale také herce, kteří byli 

z tak hojného počtu diváků překvapení 
a moc si publikum chválili.
Všem zúčastněným patří obrovské po-
děkování, protože vzájemná podpora je 
to nejdůležitější!
Nutno podotknout jak úžasnou funkci 
zde splnil přístřešek postavený naproti 
pódia, díky kterému se pod ním celé 
představení nakonec mohlo odehrát. 
Herci navodili svými profesionálními 
výkony skvělou atmosféru, diváci se 
bavili, smáli, panovala dobrá nálada. 
I ten déšť nakonec ustal. Spokojenost 
zúčastněných, diváků i herců byla tou 
nejlepší odměnou pro pořadatele.
Závěrem nezbývá než poděkovat Diva-
delnímu spolku Pod lampú Bánov za 
tak úžasný herecký výkon, trpělivost při 
čekání, zda se počasí umoudří, a hlavně 
ochotu zahrát nakonec i v provizorních 
podmínkách.
Sobotní večer se tak dá zhodnotit jako 
velmi vydařený. Ne vždy vše vychází dle 
představ, ovšem z každé situace plyne 
ponaučení a hlavní je za vším hledat 
pozitiva. Proto jediné, co je po sobotní 
zkušenosti jisté, že je o akce podobného 
rázu zájem, a to je ta nejlepší motivace 
k přemýšlení nad dalším nápadem.

Vendula Gergelová

Poděkování panu 
faráři P. ThDr. 
Hubertu Wojcikovi
Po dvaceti dvou letech odchází 
z luhačovské a pozlovské farnosti 
P. ThDr. Hubert Wojcik.
Nedokážu vyjmenovat všechno, co pro 
nás otec Hubert udělal, ale alespoň 
něco bych rád zmínil. Kromě povin-
ností souvisejících s pastorací, orga-
nizoval a podílel se na dobudování 
kostela svaté Rodiny, opravě zámecké 
kaple, kaplí na vesnicích spadajících 
do luhačovské a pozlovské farnos-
ti, například výměně vitráží v kapli 
v Řetechově, rekonstrukci kaple Panny 
Marie u Augustiniánského domu i na 
odlití zvonů do kaplí – Augustiniánky 
a Alžbětinky (kaple sv. Alžběty u kolo-
nády). Nechal zhotovit sochu sv. Rodi-
ny u zdejšího kostela a zajistil mnoho 
dalších oprav zdejších církevních 
památek, křížů a Božích muk.
V pozlovské farnosti zmíním např. 
opravu staré a postavení nové části 

fary, realizaci nového obětního stolu, 
vytápění, dlažbu a nové lavice v kos-
tele sv. Martina. Otec Hubert se také 
velkou mírou podílel na vybudování 
kapličky na Podhradí.
Za jeho působení vznikla Charita Lu-
hačovice, která je zde již 15 let.

Vážený otče Huberte,
děkujeme Vám za vše, co jste pro 
Luhačovice dokázal udělat. Jsme 
Vám vděčni, že zde máme charitu, 
bez které si již nedokážeme posky-
tování sociálních služeb představit. 
Díky za slavnosti Otevírání pramenů, 
slavnost Těla a Krve Páně, fatimské 
pobožnosti, Živý betlém, připomínku 
poslední večeře na Zelený čtvrtek 
s vlastnoručně vychovaným berán-
kem, za umožnění a pořádání koncer-
tů v kostele.
Děkujeme za všechny pokřtěné, sez-
dané, prvokomunikanty a biřmované. 
I za to, že jste svým lidským přístu-
pem pomáhal lidem překonávat těžké 
období jejich života a za ty, které jste 
doprovázel na konci jejich života.
V období pandemie jste denními 

přenosy bohoslužeb a modliteb 
růžence a korunky Božího milosrden-
ství mnoha lidem pomohl i s otcem 
Martinem Rumíškem lépe snášet tuto 
náročnou situaci.
A v neposlední řadě děkujeme i za vel-
mi dobrou spolupráci s městem a za 
vše, co se Vám povedlo v Luhačovicích 
dokázat.
Přejeme Vám hodně sil a Božího po-
žehnání ve Vašem novém působišti.
Za všechny Luhačovjany
a jménem města Luhačovice a farností 
Luhačovice a Pozlovice
Jiří Šůstek, místostarosta

Také se loučíme po třech letech 
s kaplanem otcem Martinem 
Rumíškem.
Milý otče Martine, děkujeme za Vaše 
působení v naší farnosti, za Vaši klid-
nou povahu, krásné promluvy a celou 
pastoraci a také za děti a nemocné, 
které jste navštěvoval.
Přejeme Vám, ať se Vám v dalších far-
nostech líbí a mají Vás tam rádi aspoň 
tak jak my.
luhačovská a pozlovská farnost
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SPOLEČNOST

Vzpomínky
Je tomu 20 let, co nás 21. 6. opustil 
pan MILOSLAV ČERNOCH. 
Vzpomínáme s láskou! Manželka Edita, 
synové Milan a Benjamin, matka Marie 
Děkujeme všem, kdo se vzpomínkou připojí 
k nám.

Dne 25. 7. 2020 uplynulo 16 let od úmrtí mého 
manžela a našeho tatínka, dědečka a pradě-
dečka pana BOHUMILA ŘEZNÍKA. 
S láskou vzpomínají manželka a dcery s ro-
dinami.

Dne 3. 7. 2020 uplynou 3 roky, co nás navždy 
opustil 
pan FRANTIŠEK MALANÍK. 
S láskou a vděčností stále vzpomínají man-
želka, syn Pavel a dcera Eva s rodinami. 
Děkujeme všem, kteří ho znali, za tichou 
vzpomínku.

Dne 21. 7. 2020 uplyne 15 let od úmrtí 
a 10. 8. 2020 uplyne 92 let od narození 
paní LUDMILY KONEČNÉ. 
S láskou vzpomínají syn Jiří a Pavel s ro-
dinou. 
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Dne 22. 7. 2020 uplyne již deset let, kdy 
nám navždy odešel můj manžel, tatínek 
a dědeček 
pan JOSEF JAKŮBEK. 
S láskou vzpomínají manželka, synové 
s rodinami a ostatní příbuzní.

11. července uplyne 38 let, co nás navždy 
opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček pan VLADIMÍR MIKULEC. 
Nikdy nezapomeneme a s láskou vzpomí-
nají manželka Vlasta, dcery Jarmila a Vlas-
ta, vnuci a pravnuci.

Dne 3. 7. 2020 uplyne 16 let, co nás navždy 
opustil 
pan ALOIS CHMELA. 
Děkujeme za tichou vzpomínku všem, 
kteří ho znali.

4. července vzpomeneme 5. výročí, co nás navždy opustil 
náš milovaný andílek TEREZKA. 
Nikdy nezapomeneme a s láskou vzpomínají maminka, 
tatínek, sestřičky Verunka a Natálka, babička, prababička, 
teta, strýc a rodina Samborská.

Dne 14. 7. 2020 uplynou 3 roky, co nás na-
vždy opustila 
paní MARIE ŠERÁ. 
S láskou vzpomínají manžel František, dce-
ra Ivana, synové Roman a Pavel s rodinami. 
Děkujeme za tichou vzpomínku všem, kdo 
jste ji znali.

8. srpna uplyne 9 let, co nás navždy opustil 
milovaný manžel, tatínek, zeť, dědeček 
pan JOSEF KARMAZÍN. 
Nikdy nezapomeneme a s láskou vzpomína-
jí manželka Vlasta, dcera Petra s manželem, 
Pavla s manželem a vnučky Verunka a Na-
tálka, tchyně Vlasta a rodina Samborská.

Dne 9. 6. 2020 uplynulo 10 let, kdy nás neče-
kaně opustil milovaný tatínek, syn a bratr 
pan MICHAL VRBA. 
S láskou stále vzpomínají syn Michal, 
dcera Michaela, maminka Helena a ostatní 
příbuzní. Děkujeme všem, kteří vzpomenou 
s námi.

Dne 28. 7. 2020 uplyne již 9 let, co nás 
navždy opustila naše milovaná manželka, 
maminka a babička 
paní ANEŽKA PAŘÍZKOVÁ. 
S láskou stále vzpomínají manžel Ladislav, 
dcera Jitka a syn Ladislav s rodinami. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 12. 7. 2020 uplynou 4 roky, co nás 
opustila 
paní BOHUMILA ŠEDIVKOVÁ. 
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 11. 7. 2020 uplyne 8 let, co nás opustil 
pan VÁCLAV ŠEDIVKA. 
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Jen svíci hořící ti můžeme na hrob dát, 
tiše se pomodlit a s láskou vzpomínat.
Dne 7. července 2020 uplynou tři 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 
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Společenská kronika
Narození

Adéla Ottová
Tea Ťoková
Nelly Kociánová
Nikol Nohavková
Julie Helísková

Blahopřejeme.

Úmrtí

Zdenka Jančová 89 let
Bohumila Žáčková 89 let
Marie Pospíšková 93 let
Jaroslav Žmolík 87 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou 
soustrast.

Sňatky

Anna Slováková a Štěpán Bartoš

Blahopřejeme.

Z Luhačovic odstartovala 
etapa dobročinné 
cyklotour Na kole dětem
Na druhou etapu cyklotour Na kole 
dětem se v pátek 12. června z Luhačovic 
vydal asi padesátičlenný peloton. Start 
etapy symbolicky odmávl šachovni-
covým praporem starosta Luhačovic 
Marian Ležák. 
Ten ještě před startem také převzal 
symbolický certifikát jako poděkování 
a potvrzení toho, že město dobročin-
nou cyklotour podporuje. Předal mu 
ho zakladatel projektu, známý jezdec 
na vysokém kole, Josef Zimovčák, který 
již tradičně celý peloton vedl. Projekt 
Na kole dětem se od roku 2010 věnuje 
systematicky pomoci malým onkologic-
kým pacientům například přispíváním 
na jejich rekondiční pobyty po náročné 
léčbě. Z Luhačovic peloton zamířil přes 
Biskupice do Zlína a odtud směrem 
na Uherské Hradiště a přes další 
města a vesnice až do Bzence. Celkově 
s prologem a 10 etapami ujede peloton 

letošní tour cca 1300 km, etapa č. 2 
měřila 112 Km. Start celé tour byl letos 
10. 6. v Hlučíně a konec je plánován 
20. 6. v Lanškrouně. Letošní cyklotour 
je pořádána, na rozdíl od jiných let, bez 
větších doprovodných akcí, protože její 
přípravu samozřejmě ovlivnila situace 
související s opatřeními proti koronavi-
rové epidemii. „Začátkem března přišla 
situace, kterou dosud vnímáme, a byla 
před námi otázka, co dál. Myšlenka 
byla ta, že i kdybych to měl odjet jen 
sám na kole s vozíkem, tak ten projekt 
nezastavíme. Další variantou bylo, že se 
tour přeloží na podzim, kdy by se to ale 
dost rozpustilo. Tak jsem rád, že jsme 
stanovili tento termín, sice výjimečně 
jako neveřejnou cyklotour, ale lidi se 
k nám i tak přidávají a pomoc dětem 
půjde. Město Luhačovice, které je 
krásné a je nám nakloněno, nás hezky 
přivítalo a souzní se 4P, které vyznává-
me. A to je Pomoc dětem, Partnerství 
– to jsou všichni zapojení lidé, Poznání 
krás naší vlasti a Pohyb,“ poznamenal 
Zimovčák. Že právě tento skvělý projekt 

už několikrát zavítal také do Luhačovic, 
oceňuje i místní starosta.
„Jsme velmi rádi, že se jako město 
účastníme projektu Na kole dětem, kte-
rý se nám moc líbí, protože pomáhá. Že 
se pořádá i tady, bereme jako zajímavý 
přínos pro naše město,“ poznamenal 
starosta Ležák.
Více o dobročinném projektu a mož-
nostech přispět na https://www.nako-
ledetem.cz/

Nikola Synek

Závody agility

V sobotu 13. června byla k vidění 
v areálu luhačovického Sportovního 

centra Radostova spousta pejsků se 
svými páníčkami a páníčky. Konaly 
se tu totiž závody v agility.
Přijelo na ně podle pořadatelů 
z Klubu agility DDM Luhačovice 
na 90 účastníků, někteří dokonce 
z Polska a Slovenska. Probíhaly 
zde tzv. trojzkoušky, při kterých 
se snažily soutěžní týmy uspět na 
různě konstruovaných tratích. A to 
postupně v několika různých kate-
goriích podle velikosti psů a výko-
nosti. Ve spoustě případů zdolali 
pejsci podle povelů svého pána 
danou trať velmi rychle a s mini-
mem chybiček. I těm, kterým to 
tentokrát nevycházelo tak dobře, 

ale ostatní kolegiálně za jejich vý-
kon zatleskali.
Z Ratíškovic přijela na závody Anna 
Kotásková, spolu s ní i fenka Dasha 
a pejsek Sid.
„Dělám agility už devět let. Mám 
radost, že se teď po uvolnění opat-
ření dá zase trénovat a jezdit na 
závody. Už minulý týden jsme byli 
na závodech v Třešti a teď jsme 
tady,“ poznamenala Kotásková. A co 
se jí na tomto sportu nejvíce líbí? 
„Spojení toho týmu pes-člověk, 
kteří si spolu zaběhnou a musí být 
sehraní.“

Nikola Synek
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ROZHOVOR

„Chci, aby si škola a rodiče byli 
blíž,“ říká nastupující ředitel ZŠ
Od srpna povede Základní školu 
Luhačovice nový ředitel, šestačty-
řicetiletý Mgr. Pavel Kurtin. 
Přichází z Břeclavi, kde působil na 
obdobně veliké ZŠ jako zástupce 
ředitele. Co Vás vlastně přimělo 
ucházet se v konkurzu o místo 
ředitele v tak vzdálených Luhačo-
vicích?
Vracím se tak do rodného kraje. 
Jsem z nedalekého Hostětína a v Lu-
hačovicích mám přátele a známé, 
s některými jsem chodil před lety na 
gymnázium v Uherském Brodě. Po 
něm jsem vystudoval Pedagogickou 
fakultu v Olomouci a následně se 
před lety přiženil do Břeclavi a půso-
bil pak tam.
Nástup tady nebudete mít lehký 
– v září se konečně má najet na 
běžnou výuku, čeká Vás přesun 
nejnižší ročníků do hlavní budovy, 
kde ale ještě bude dobíhat rekon-
strukce. Zvládne se to?
I když to bude náročné a nepřichá-
zím do klidné doby, zvládnout se to 
prostě musí! Společně s pedagogy, 
provozním personálem i vedením 
města uděláme maximum pro klidný 
a bezpečný rozjezd školního roku.
Luhačovická ZŠ startuje digitaliza-
ci. Co přinese?
Pro rodiče i učitele to znamená zjed-
nodušení komunikace, omlouvání 
docházky či sledování změn rozvrhu. 
Systém již v tuto chvíli postupně 
připravujeme na ostrý provoz a je 
velmi intuitivní na ovládání. Existuje 
i v podobě mobilní aplikace. Jedním 
z mých hlavních cílů je, aby si škola 
a rodiče byli blíž. Aby se veškeré situ-
ace řešily v reálném čase, což digitali-
zace plně umožňuje.
Odrazí se do budoucna zkušenost 
s on-line výukou v předešlých 
měsících?
Ta nelehká doba přinesla školství 
i množství příležitostí. Učitelé měli 
možnost zdokonalit se v počítačových 
dovednostech a ve výuce oddělit dů-
ležité od méně podstatného. Dlouho 
se hovoří o potřebě změny výukových 
metod a forem a měnící se roli učite-
le, který by měl vytvářet větší prostor 
pro aktivnější a tvořivější zapojení 

žáků. A přesně to 
koronavirová krize 
nabídla.
V čem je podle 
Vás v dnešní době 
hlavní úkol zá-
kladní školy?
Škola musí žáky 
vést k tomu, aby 
si osvojili potřeb-
né strategie učení 
a byli dostatečně 
motivováni k uče-
ní celoživotnímu. 
Musíme děti učit 
ne memorovat, ale 
zejména tvořivě 
myslet a řešit pro-
blémy, které jsou 
přiměřené jejich 
věku. Ruku v ruce 
s tím jdou potřeby 
účinné komuni-
kace, spolupráce a poznávání svých 
vlastních schopností.
Co byste rád na ZŠ Luhačovice 
časem zlepšil?
Především by to chtělo moderniza-
ci šaten a rekonstrukci spojovacích 
krčků mezi pavilony. Co se týká změn 
pedagogického charakteru, rád bych 
rozšířil portfolio školního poraden-
ského pracoviště o speciálního pe-
dagoga a školního psychologa. Stran 
dalších změn věřím ve velký potenci-
ál učitelského sboru a jedním z mých 
cílů je naslouchat.
Jsem otevřen každému nápadu, 
rád se bavím s kolegy, poslouchám 
a podporuji jejich aktivity. A nemám 
strach, že by těchto nápadů byl na 
luhačovické škole nedostatek. Chci 
být dobrým ředitelem, u kterého jsou 
dveře stále otevřené, a to jak pro ko-
legy, tak pro žáky a rodiče. Ředitelem, 
který dá najevo, že je tu především 
pro ně.
Co jste jako žák měl na základní 
škole rád?
Bylo by na místě říct: matematiku, 
fyziku, český jazyk nebo přírodopis. 
Nicméně odpověď je spíše podobná 
tomu, co řeknou i dnešní děti – měl 
jsem rád přestávky, obědy a tělocvik, 
když nešlo o gymnastiku.

Proč jste se rozhodl pro povolání 
učitele?
Prostě jsem CHTĚL být učitelem 
a jiná profese mě nikdy ani nena-
padla. Asi za to podvědomě může 
můj oblíbený pan učitel, který mě 
měl ve 3. a 4. třídě na ZŠ. Byl to tako-
vý Igor Hnízdo. Za každé situace si 
dokázal zjednat pořádek a já ho měl 
prostě rád.
Školství se však dost mění…
Děti jsou ale v jádru pořád dětmi. Vý-
razně je ovlivňují například moderní 
technologie a my jako pedagogové 
této situace musíme využívat, ne 
na ni nadávat. Musíme najít takové 
metody a motivační prvky, aby pro ně 
byly atraktivní.
Jak rád trávíte volný čas?
Rád sednu na kolo, přečtu dobrou 
knížku nebo třeba velice rád vařím. 
Ale moje celoživotní láska je hudba, 
a to i aktivně. Hraji na bicí, což je pro 
mě ideální proces odreagování a jaké-
si duchovní očisty.
Těšíte se už na nové žáky a rodiče?
Samozřejmě, že se těším! A to oprav-
du moc! A jestli se těší děti na mě? Já 
si myslím, že jim to je teď s přícho-
dem prázdnin docela jedno.

Nikola Synek
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NOVINKY

Hradišťanu tleskala 
zaplněná Elektra
V úterý 16. června po dlouhé době 
mohli opět diváci zaplnit hlavní sál 
kulturního domu Elektra. Užili si tu 
skvělého koncertu Hradišťanu. Na 
ten se publikum i vystupující těšili už 
v březnu, ale původní termín konání 
byl právě den, kdy vláda kvůli korona-
viru zakázala podobné akce pořádat. 
Jaký je pocit po dlouhých měsících 
konečně moct na luhačovickém pódiu 
zahrát, jsme se před koncertem zeptali 
primáše Jiřího Pavlici. „Je to pra-
zvláštní pocit, protože takto hrajeme 
po víc než čtvrt roce a těšíme se. Ten 
kontakt s lidmi je prostě nenahraditel-
ný. Jen doplním, že v komorní sestavě 
jsme hráli jednou přes internet na 
podporu lékařů a záchranářů a dal-
ších lidí tzv. v první linii,“ pozname-
nal Pavlica. Jeho věhlasné uskupení 
vycházející z tradiční cimbálové 
muziky luhačovické publikum nadchlo 
pestrým programem a samozřejmě 
dokonalým uměním bravurního hou-
slisty Pavlici, všech dalších hudebníků 
i vokalistky Alice Holubové. Posluchači 
bouřlivým potleskem ocenili nejzná-
mější skladby z repertoáru Hradišťa-
nu, jako Voda má nebo Hoří léto. Ale 
protože toto uskupení není zdaleka 
jen cimbálovka, zabrousili muzikanti 
při svém vystoupení i do dalších žán-
rů. Zazněla tak i klasická hudba nebo 
starodávný chorál. Část skladeb oproti 
tomu doprovázely třeba elektronické 
klávesy nebo naopak tradiční lidový 
nástroj brumle. Vzpomínalo se také 

na člena skupiny Spirituál kvintet 
Dušana Vančuru, kterému se bohu-
žel doba pandemie stala osudnou. 
Právě se Spirituál kvintetem přitom 
Hradišťan před krizí spolupracoval 
a ze společných nahrávek koncertů 
ještě s operní divou Dagmar Peckovou 
v červnu vychází nové CD, které se tak 
stalo jedinečným záznamem bohužel 
už neopakovatelné spolupráce. Ale 
uspořádat opět v budoucnu koncert 
Hradišťanu v Luhačovicích naštěstí 
lze a třeba se jej tady lidé zase dočkají. 
Zájem o lístky určitě bude, vždyť pub-
likum tu potleskem nechtělo Hradiš-
ťan vůbec pustit z pódia.

Orientační běžci zahájili 
sezonu
S postupným uvolňováním koronavi-
rových opatření přecházejí na oficiální 
činnost i orientační běžci.
To se týká nejen společných organi-
zovaných tréninků, ale také účastí 
na závodech. V sobotu 30. 5. proběhl 
první neoficiální závod ve Zlínském 
kraji nad Luhačovickou přehradou, 
který uspořádal právě místní oddíl 
TJ Slovan Luhačovice. Závodu se 
zúčastnilo asi 280 natěšených běžců 
všech věkových kategorií, pro které šlo 
o první start v sezoně 2020. Nejrych-
lejších časů v hlavních kategoriích 
dosáhli Michaela Dittrichová z Kromě-
říže v kategoriích žen a zlínský Tomáš 
Kolárik v kategorii mužů. Dařilo se 
také našim závodníkům, mezi nimiž si 
vítězství ve své kategorii D12 připsala 
Klára Sedláčková, na pomyslné stupně 

vítězů ve svých kategoriích dále vy-
stoupali Julie Slámová, Eva Ferdusová, 
Jitka Slezáková, Václav Stacke a Mar-
tin Plášek. Tímto odstartovala série 
závodů Valašské jarní ligy, která bude 
probíhat dále v průběhu června.
Ani v době nouzového stavu a vyhlá-
šené karantény během března, dubna 
a května orientační běžci nezaháleli. 
Starší členové absolvovali individuální 
běžecké tréninky podle předepsaného 
plánu. Každý týden byl navíc v těsném 
okolí Luhačovic připraven mapo-
vý trénink, kam se mohl každý ze 
zájemců přihlásit na konkrétní dobu 
přes interní systém tak, aby tento 
„společný“ trénink absolvoval opravdu 
samostatně.
Pokud nedojde k dalším komplikacím, 
budou oficiální soutěže pro orientační 
běžce na oblastní i celostátní úrovni 
zahájeny počátkem září. Do té doby 
ještě máme spoustu času na přípra-
vu. Z nejbližších akcí se asi 70 členů 
vypraví na oddílové soustředění, které 
tentokrát proběhne v polovině června 
v Jizerských horách se zázemím na 
chatě Slovanka.
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KULTURA

Kultura

2.–6. 7. MěDK Elektra, sál Rondo 
Letní škola tance 
www.tsvictoria.cz

Úterý 7. 7. • 19.30 Alexandria night club 
Moravský večer

Pátek 10. 7. • 19.00 MěDK Elektra, sál 
Rondo
DH Boršičanka

11.–14. 7. MěDK Elektra, sál Rondo 
Letní škola tance 
www.tsvictoria.cz

Sobota 11. 7. • 9.00–12.30 u Jurkovičova 
domu
Přehlídka vozů Porsche

Sobota 11. 7. • 15.00 Lázeňské náměstí
FS Malé Zálesí

Neděle 12. 7. 
Luhačovická pouť

Pondělí 13. 7. • 19.30 MěDK Elektra, sál 
Rondo
Etiketa ve zkratce / Ladislav Špaček

Úterý 14. 7. • 10.00–14.00 venkovní pro-
stor před muzeem 
Letní modrá dílna pro děti

Úterý 14. 7. • 19.30 Alexandria night club 
Moravský večer

Čtvrtek 16. 7. 19.00 MěDK Elektra, sál 
Rondo
DH Vracovjáci

Úterý 21. 7. • 19.30 Lázeňské divadlo 
Čarodějky v kuchyni

Úterý 21. 7. • 19.30 Alexandria night club 
Moravský večer

Čtvrtek 23. 7. • 19.00 MěDK Elektra, sál 
Rondo
DH Vlčnovjanka

27. 7. – 7. 8. 
AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČKA

Pondělí 27. 7. 19.30 MěDK Elektra, sál 
Rondo
Zahajovací koncert Akademie Václa-
va Hudečka

Úterý 28. 7. • 19.30 Alexandria night 
club 
Moravský večer

Pátek 31. 7. • 19.00 MěDK Elektra, sál 
Rondo
DH Stříbrňanka

Pátek 31. 7. • 19.30 Alexandria night 
club 
V roušce Evině / komediální stand-up 
a song-up

Kolonádní koncerty, Lázeňské náměstí, 
16.00 h 
Neděle  5. 7.  Petr Spálený revival
Neděle  12. 7.   Dechová hudba  

Vlčnovjanka
Čtvrtek  16. 7.  Kolonádní koncert
Neděle  19. 7.   Taneční orchestr  

Akvarel
Čtvrtek  23. 7.   Stanley´s dixie street 

band
Neděle  26. 7.   Dechová hudba  

Dolněmčanka
Čtvrtek  30. 7.  Jazzbook

Kino

Středa 1. 7. • 19.30
Bourák 12

Komedie ČR, 2020

Pátek 3. 7. • 19.30
Vlastníci 12

Komedie ČR, 2019

Sobota 4. 7. • 19.30
V síti  15

Dokumentární ČR, 2020

Neděle 5. 7. • 19.30
Příliš osobní známost 15

Komedie ČR, 2020

Úterý 7. 7. • 19.30
Země medu
Dokumentární Makedonie, 2019
Režie: Tamara Kotevska, Ljubomir 
Stefanov 

Středa 8. 7. • 19.30 
Modelář  12

Drama ČR, 2020

Pátek 10. 7. • 19.30
Bourák 12

Komedie ČR, 2020

Sobota 11. 7. • 19.30
Meky 
Dokumentární ČR / Slovensko, 2020

Sobota 18. 7. • 19.30
Vlastníci 12

Komedie ČR, 2019

Pondělí 20. 7. • 19.30
Příběh tantry 12

Dokumentární ČR, 2020 

Úterý 21. 7. • 19.30
Bourák 12

Komedie ČR, 2020

Středa 22. 7. • 19.30
V síti  15

Dokumentární ČR, 2020

Čtvrtek 23. 7. • 19.30
Příliš osobní známost 15

Komedie ČR, 2020

Sobota 25. 7. • 19.30 
3Bobule 
Komedie ČR, 2020, režie: Martin Kopp 

Neděle 26. 7. • 17.00 
Vzhůru za sny 
Animovaný Dánsko, 2020

Pondělí 27. 7. • 19.30
Země medu
Dokumentární Makedonie, 2019, titulky

Úterý 28. 7. • 19.30
Meky 
Dokumentární ČR / Slovensko, 2020

Středa 29. 7. • 19.30 
Píseň jmen  12

Doprovodný program Akademie 
Václava Hudečka
Hudební, Kanada 2019, titulky

Čtvrtek 30. 7. • 19.30
Bourák 12

Komedie ČR, 2020

Pátek 31. 7. • 19.30 
3Bobule 
Komedie ČR, 2020

Výstava

6. 7. – 6. 9. 9.00–17.00 MěDK Elektra, 
galerie
Prodejní výstava terarijních zvířat

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

Úterý 7. 7. – pátek 10. 7. • 8.00–15.30 
Letní příměstský tábor I.
1.–5. třída, poplatek: 1 100 Kč

Úterý 7. 7. – pátek 10. 7. • 8.00–16.00 
Inline příměstský tábor 
3.–9. třída, poplatek: 1 200 Kč

Pondělí 13. 7. – pátek 17. 7. 
Pobytový tábor Revika Vizovice
1.–9. třída, poplatek: 2 700 Kč

Pondělí 20. 7. – pátek 24. 7. • 8.00–15.30
Letní příměstský tábor II.
1.–5. třída, poplatek: 1 200 Kč

Pondělí 20. 7. – pátek 24. 7. • 7.00–16.00
Letní příměstský tábor III. 
předškoláci, poplatek: 1 300 Kč

Pondělí 20. 7. – pátek 24. 7. • 8.00–16.00
Florbalový kemp
2.–9. třída, poplatek: 1 200 Kč

Pondělí 27. 7. – pátek 31. 7. • 8.00–15.30
Letní příměstský tábor V.
1.–5. třída, poplatek: 1 200 Kč

Pondělí 27. 7. – pátek 31. 7. • 8.00–16.00
Letní příměstský tábor IV. 
předškoláci, poplatek: 1 300 Kč

Další akce:  
Ambra dětem  
Letní show středa 29. 7.

Bližší informace obdržíte v DDM Luhačovice 
nebo na tel.: 577 131 687, 736 487 999, 
www.ddmluhacovice.cz

Akce SAS

Čtvrtek 2. 7. • 16.00 Radostova 
Táborák (občerstvení jednotlivě)

Čtvrtek 9. 7. • 13.30 autobus 
Podhradí / ranč Koudelkovi

Čtvrtek 23. 7. • 13.40 autobus 
Lipska / vycházka ke Zbojníčkovi 

Plovárna středy • 13.00–14.00 
Pétanque u knihovny čtvrtky • 14.00

Výstava v muzeu

23. 6. 2020 – 3. 1. 2021
MODRÁ
Barvířství, modrotisk, šitá batika a další 
tradiční techniky v lidové kultuře. 

Léto s Déčkem 
i v Luhačovicích
Zachraň trosečníky

Ajajaj! Prázdninová plavba parníku 
Titán bohužel ztroskotala – a s ní 
i všichni naši kamarádi z Déčka. Celá 
posádka uvízla na tajuplném ostrově. 
Legenda praví, že pryč se dostanou 
jen ti, jejichž odvážná srdce zažehnou 
dávno vyhaslou sopku…
Jenže většina postaviček z Déčka 
nejsou zrovna neohrožení dobrodru-
zi. Budou potřebovat pomoc – tvoji 
pomoc. Přijmi výzvu a pomoz Déčku 
vrátit se domů. 
Od začátku prázdnin se více dozvíš 
i v našem turistickém informačním 
centru.

Více informací na www.zachrantro-
secniky.cz, www.letosdeckem.cz

KULTURA

Festival Janáček 
a Luhačovice je přeložen 
na příští rok
29. ročník festivalu Janáček a Luhačo-
vice je přeložený na termín od 12. do 
17. 7. 2021.
Snahou pořadatele je zachovat při 
realizaci festivalu v roce 2021 stejný 
program a dramaturgii včetně účasti 
českých i slovenských interpretů, kte-
ří byli na 29. ročník pozváni. Bližší in-
formace k festivalu Janáček a Luha-
čovice v  roce 2021 budou k dispozici 
od října 2020 na webových stránkách 
www.janacekluhacovice.cz

Řetechovské Slavnosti 
piva letos nebudou
Sedmý ročník této oblíbené akce se 
přesouvá až na rok 2021.
Příznivci zlatavého moku, kvalitní 
zábavy a výborného jídla! 
Vzhledem k probíhající pandemii 
koronaviru, která ovlivnila nejenom 

kulturní život po celém světě, a také 
doposud nevyjasněným podmínkám 
pro pořádání venkovních kulturních 
a společenských akcí pro více ná-
vštěvníků, jsme se rozhodli v letoš-
ním roce Slavnosti piva neuspořádat.
Už nyní jsme vrhli veškerou svou 
snahu do zajištění zdárného průběhu 
této akce v roce 2021.
Děkujeme Vám za pochopení a za 
zachování Vaší přízně.
V příštím roce v Řetechově na vidě-
nou!
Pořadatelé Hospůdka U Dubového 
stolu a SDH Řetechov

Letní prázdniny 
v knihovně
Přichází letní období a s ním i čas 
prázdnin a dovolených. Do města se 
vrátili letní hosté a návštěvníci, kteří 
přijeli nejen odpočívat, ale také nabrat 
síly a energii. Rádi bychom upozornili
návštěvníky Luhačovic, že mohou 
využít služeb naší knihovny. Nabízíme 

wifi, internet zdarma, možnost tisku, 
kopírování, scanování, a především si 
u nás mohou vybrat a zapůjčit knihy 
či časopisy z naší bohaté nabídky. 
K registraci do knihovny potřebujete 
pouze občanský průkaz. Registrač-
ní poplatek na omezenou dobu činí 
50 Kč.  Na dětské návštěvníky čekají 
společenské hry, omalovánky, puzzle 
a spousta dětských knih.  
Otevírací doba knihovny se ani 
během letních prázdnin nemění, je 
stále mírně omezená a bude platit do 
31. 8. 2020.
Otevírací doba během letních 
prázdnin:
Po 9.00–15.30
Út 9.00–17.30
St, Čt zavřeno
Pá 9.00–15.30

Veškeré informace o dění v knihovně 
získáte na našich webových strán-
kách a FB.

M. Mikulcová
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Luhačovice opět centrem svatební turistiky

Do Luhačovic v posledních týdnech 
znovu nadšeně míří nejen lázeňští 
hosté a turisté, ale také svatebčané. 
S uvolněním opatření se tu svatby 
opět rozběhly naplno. Možná letos 
v pětitisícovém městě nedosáhnou 
na rekordní hranici 150 obřadů ročně, 
ale už teď je jisté, že i v tak specific-
kém roce se jich tu bude spousta. To 
samozřejmě těší také starostu Luhačo-
vic Mariana Ležáka i místní hoteliéry. 
„Všechny svatby u nás velmi vítáme, 
je to vždy radostná událost. Těší mě, 
když u nich jsem oddávající a můžu 
osobně popřát lidem štěstí do společ-
ného života,“ sdělil starosta.
Jedním z oblíbených míst, kde se 
konají svatby je hotel Augustiniánský 
dům s prostornou zahradou ideální 
pro venkovní obřady.
„Pro velké svatby, kdy si u nás pro 
tento účel pronajímají svatebčané celý 
hotel, už máme toto léto de facto vy-
prodané. Je ale ještě možnost někte-
rých termínů, kdy lze u nás uspořádat 
menší svatbu do 20 osob,“ nastínil 
generální manažer Petr Borák. Jak 
dodal, plánů svatebčanů mířících tuto 
sezonu na „Augustinián“ se nedo-
tkly ani dopady vládních opatření. 
„Naštěstí nás nedonutila koronaviro-
vá krize odkládat svatby, první byla 
u nás plánovaná jako malá, do deseti 
osob, takže se mohla uskutečnit už 
v květnu,“ vysvětlil Borák.
To v červnových dnech si v Luha-
čovicích řekla své ano už celá řada 
párů, některým navíc vyšlo přání mít 
svatbu na zajímavé datum 6. 6. 2020, 
které připadlo na sobotu – tedy 

obvyklý den, kdy se oddává. Zdeňka 
a Libor Klímovi měli v tento den ob-
řad u hotelu Vega nad Luhačovickou 
přehradou. Manželé jsou z Blanska, 
ale nevěsta prozradila, že pochází 
původně ze Zlína, což odsud není 
daleko. „K Luhačovicím máme blízký 
vztah, protože už když jsem byla 
malá, často jsme sem jezdili. Hodně 
svatebních hostů tak bylo z regionu, 
takže to na obřad měli blízko. A pro ty 
z větší dálky nebyl problém v hotelu 
zajistit ubytování,“ prozradila Zdeň-
ka Klímová. Svatbu tady si nemohou 
vynachválit.
„Měli jsme i krásné počasí, všechno 
vyšlo, byli jsme moc spokojení. Vyšel 
nám původně plánovaný termín, 
vyčkávali jsme s rozhodnutím, jestli 
svatbu v červnu uspořádat. Některé 
obřady lidé rušili, ale my ne, a dobře 
jsme udělali,“ nastínila Klímová.
Ve Veze teď půjde jedna svatba za dru-
hou, jak přiblížil ředitel hotelu Tomáš 
Voráček.
„Svatby máme domluvené na každý 
víkend až do konce listopadu. Někdo 
sice předtím obřad posouval, někdo si 
psal o možnosti a podmínky, jsem ale 
rád, že vesměs už všechna omezení 
odpadají a svatby se mohou v pohodě 
pořádat,“ poznamenal Voráček. Zájem 
o obřady a hostiny hlásí i Pohoda, 
další z místních hotelů, spojený se 
svatební turistikou.
„Hosté k nám zase jezdí, život se vrací 
do normálních kolejí, a tak nás opět 
čekají i svatby,“ poznamenal ředitel 
hotelu Josef Michálek.
To Jana a Jan Hrnčárkovi z Hukvald, 
se brali ne v hotelu, ale přímo na lu-
hačovické radnici. Jejich cestu k oltáři 
zkomplikovala koronavirová krize, ale 
i tak jsou spokojeni. „Měli jsme obřad 
jen maličký se svědky, několikrát se 
ale překládal. Původně 
měl být 4. 4., nakonec to 
klaplo v podobně krásné 
datum 6. 6. Na prstýncích 
si ale už necháme pů-
vodní termín. Vždycky si 
aspoň vzpomeneme, jak 
se to seběhlo. Asi to tak 
mělo být,“ poznamenala 
za tento pár novoman-
želka. „Manžel je rybář, 
tak sem jezdíme už léta 
na Rybářskou chatu 

u Luhačovické přehrady. Moc se nám 
tu líbí, protože ať jdete, na kterou 
chcete stranu, všude je krásně. Kolem 
přehrady jsme se prošli i o svatebním 
víkendu, ale tentokrát se nerybařilo,“ 
pousmála se paní Hrnčárková. Svatbu 
v Luhačovicích doporučuje. „Je tu 
příjemná atmosféra, je to hezké místo, 
úžasný byl i pan starosta a skvělé 
dámy z matriky. Počasí vyšlo a vše 
bylo, jak jsme si představovali.“
Na luhačovické radnici se teď vzali 
i Lucie a Jiří Chalupníkovi ze Zlína. 
„Jezdíme do Luhačovic velmi rádi 
a často, máme to tu rádi. Po seznáme-
ní jsme v Luhačovicích i mívali takové 
ty první rande,“ prozradili novoman-
želé Chalupníkovi.
Luhačovice mají také krásný moderní 
kostel, kde probíhají církevní obřa-
dy. 6. června tu šla k oltáři místní 
rodačka Anna Slováková a její budoucí 
manžel Štěpán Bartoš. Oba mají rádi 
folklor, a tak byla celá svatba v krojích 
a za účasti členů několika souborů.
„Když jsme plánovali svatbu, jedno-
značně jsme se shodli, že Luhačovice 
budou tím ideálním místem pro náš 
velký den. Svatba v kostele pro nás 
byla samozřejmostí a líbilo se nám 
vstoupit do manželství symbolicky 
právě v kostele svaté Rodiny. Protože 
je folklor součástí našeho života, zvo-
lili jsme místo klasického svatebního 
oděvu kroje z Moravských Kopanic, 
konkrétně ze Starého Hrozenkova. Lu-
hačovice jsou naší srdeční záležitostí 
a vždy se sem budeme rádi vracet,“ 
prozradili novomanželé.
Zájem o svatby v Luhačovicích 
ilustruje i to, že ta první po nucené 
protiepidemické přestávce se tady 
konala už 24. dubna, a od té doby 
další poptávka po svatebních obřa-
dech stále roste. „Hned po rozvolnění 

NOVINKY Z MĚSTA
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Nadační fond Pramen Luhačovice 
krize nerozhází 
Koronavirová pandemie otevřela 
mnohá témata a mimo jiné připomně-
la význam zodpovědného solidárního 
sousedství. Počátkem roku založený 
nadační fond Pramen Luhačovice se 
rozhodl po dobu karantény zajišťovat 
nákup a doručování časopisů dle 
vlastního výběru spoluobčanům 
ve věku nad 65 let. Fond tak luhačo-
vickým seniorům v měsících dubnu 
a květnu přispěl celkovou částkou 18 
733 Kč. Doufáme, že drobné rozptýle-
ní zpříjemnilo našim spoluobčanům 
dlouhé dny nouzového stavu. 
Fond se také připojil k aktivitě pořá-
dané Městskou knihovnou Luhačovice 
a spolkem Kulturní Luhačovice, z. s. 
Společně jsme v rámci folklorního 
festivalu Písní a tancem 2020 vyhlásili 
Literární soutěž na téma „Příběhy 
z našeho okolí“. Do soutěže se může 

přihlásit kdokoli: nastavená kritéria 
ani soutěžní kategorie (žáci a studenti 
do 18 let / dospělí) nevylučují žádné 
potenciální zájemce. Vítězům zajistí 
fond tři hlavní ceny ve formě poukazu 
do knihkupectví. Vyhlášení výsledků 
s předáváním cen proběhne dne 10. 
září 2020 v rámci folklorního festivalu 
Písní a tancem. 
Ke třem důležitým luhačovickým 
institucím doputoval finanční dar 
ve výši 4 000 Kč: městské knihov-
ně, která z něj pořídí vybavení, aby 
zlepšila zázemí pro dětské čtenáře, 
domovu pro seniory na pořízení 
předplatného časopisů a chráněnému 
bydlení na výtvarný materiál a potře-
by pro aktivizační dílny. Z fondu byla 
v neposlední řadě podpořena částkou 
2 000 Kč výstava o vzduchoplav-
bě, která je po celé léto k vidění na 

ulici Dr. Veselého a realizace plakety 
obětem holocaustu (3 000 Kč), která 
již byla slavnostně odhalena 11. června 
v Městské knihovně v Luhačovicích.
Od března 2020 zásahem pandemie 
téměř zcela ustal komunitní život 
a většina plánovaných aktivit musela 
být zrušena či posunuta. Díky vlně 
rozvolňování je možné opět začít s ak-
tivitami, které umožní vítané společné 
setkávání občanů města. Přispějte 
i vy k urychlení obnovy sousedského 
života v Luhačovicích a přihlaste se 
se svým projektem nebo nápadem do 
otevřeného grantového programu 
na podporu realizace kulturních, ko-
munitních a občanských aktivit v roce 
2020. Více na webu fondu https://
www.pramenluhacovice.cz. 

Magdalena Petráková

NOVINKY Z MĚSTA

Veřejný prostor 
v Luhačovicích ožívá 
výstavami
Od července tohoto roku mají 
Luhačovice k dispozici další sou-
bor panelů pro realizaci výstav ve 
veřejném prostoru. K výstavě na ulici 
Dr. Veselého nyní přibude nová in-
stalace v prostoru náměstí 28. října 
před městským úřadem. Realizace 
tohoto počinu je výsledkem spoje-
ní sil spolku Kulturní Luhačovice, 
jenž je organizátorem folklorního 
festivalu Písní a tancem, který je 
již po téměř tři desetiletí nedílnou 
součástí veřejného prostoru našeho 
města, a privátního nadačního fondu 
Pramen Luhačovice, jehož zaklada-
teli jsou manželé Petrákovi. Proto 
i téma první výstavy, jejíž autorkou 
je PhDr. Blanka Petráková, je spojeno 

s tradicemi našeho kraje. Tímto té-
matem je svatba na Zálesí.
Svatební obřad je totiž přelomovou 
životní událostí jednotlivce (no-
vomanželů), která se však výrazně 
odráží ve společnosti tím, že přetváří 
a uzákoňuje nové postavení jed-
notlivce v rodině a ve společnosti. 
Tato přeměna v podobě tradiční 
venkovské svatby byla vždy spojena 
s mnoha zvyky, obřadními úkony, 
s hudebními, dramatickými, taneční-
mi a dalšími projevy. V průběhu času 
prošel svatební obřad četnými pro-
měnami. Mnoho zvyků, písní, tanců 
i svatebních her bylo zapomenuto 
nebo se změnil jejich obsah, některé 
částečně přetrvaly až do současnosti. 
Pochopení jejich obsahu, původu, 
průběhu a zákonitostí tradičního 
svatebního obřadu na Luhačovickém 
Zálesí nám pomáhá proniknout do 

světa našich předků, způsobu života 
spjatého s koloběhem hospodářského 
roku a sociálními normami venkov-
ského společenství pevně svázaného 
s půdou, církevními a rodinnými 
tradicemi. Výstava také zachycuje 
proměny svatebního obřadu a sva-
tebních šatů v průběhu 20. století 
v Luhačovicích a okolí.
Vernisáž výstavy Svatba na Zálesí, na 
kterou si Vás dovoluji tímto krátkým 
článkem jménem všech zaintereso-
vaných pozvat, se uskuteční v sobo-
tu 11. července 2020 od 14.00 hodin 
v místě instalace výstavy. Pokud se 
Vám to však z jakéhokoliv důvodu 
nepodaří, můžete si výstavu prohléd-
nout v kteroukoliv denní či noční 
hodinu dle vlastního rozhodnutí, 
a to až do konce října 2020.

Za všechny Přemysl Janík

opatření jsme zaznamenali nárůst 
rezervací svateb na letní a podzimní 
termíny. Někteří dolaďovali svatby již 
rok naplánované, jiní vybírali opět 
nové datum. Co nás nejvíce těší, je, 
že se po vlně koronaviru spousta 

párů rozhodla říci si své „ano“, proto 
neustále zaznamenáváme zájem 
o termíny nové. Snažíme se všem vyjít 
vstříc, ať už je to ve všední dny, nebo 
tradičně v sobotu. Svatby mohou být 
v obřadní síni radnice nebo naopak 

pod širým nebem v krásném pro-
středí Luhačovic a okolí,“ nastínila 
vedoucí správního odboru luhačovic-
ké radnice Jana Homolková.

Nikola Synek
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HARMONOGRAM SVOZU 
DOMOVNÍHO ODPADU  
NA II. POLOLETÍ ROKU 2020
ZBYTKOVÝ ODPAD (pozn. pro 
podnikatele: 14denní svoz probíhá vždy 
v lichém týdnu)

1) Trasa PONDĚLÍ: od vesnice po 
nádraží + Malá Kamenná 
(výjimka úterý 29. 9.)
6. 7., 13. 7., 20. 7., 27. 7., 3. 8., 10. 8., 
17. 8., 24. 8., 31. 8., 7. 9., 14. 9., 21. 9., 
29. 9., 5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10., 
2. 11., 9. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11., 7. 12., 
14. 12., 21. 12., 28. 12.

2) Trasa ÚTERÝ: od nádraží po 
Pražskou čtvrt  
(výjimka v pondělí 16. 11.)
7. 7., 14. 7., 21. 7., 28. 7., 4. 8., 11. 8., 
18. 8., 25. 8., 1. 9., 8. 9., 15. 9., 22. 9., 
29. 9., 6. 10., 13. 10., 20. 10., 27. 10., 
3. 11., 10. 11., 16. 11., 24. 11., 1. 12., 8. 12., 
15. 12., 22. 12., 29. 12. 

3) Trasa STŘEDA: Polichno, Řete-
chov, Kladná Žilín 
(výjimka ve čtvrtek 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.

4) Trasa PÁTEK: kontejnery  
(výjimka ve čtvrtek 24. 12. a 31. 12. místo 
Nového roku)
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., 24. 12., 31. 12. mís-
to Nového roku

PAPÍR (modré nádoby) – vždy 
ve ČTVRTEK, 1x za 14 dní, lichý 
týden
2. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8., 27. 8., 10. 9., 
24. 9., 8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12., 
17. 12., 31. 12.

SKLO (zelené nádoby) – vždy ve 
ČTVRTEK, 1x za měsíc
9. 7., 6. 8., 3. 9., 15. 10., 12. 11., 10. 12.  

PLAST (žluté pytle a nádoby) – 
vždy první ÚTERÝ v měsíci
7. 7., 4. 8., 1. 9., 6. 10., 3. 11., 1. 12.    

NÁPOJOVÉ KARTONY (oranžové 
pytle) – vždy  1x  za  ¼  roku první 
ÚTERÝ
1. 9. a 1. 12.  Občané, kteří nedostáva-
jí oranžové pytle, mohou průběžně 
ukládat nápojové kartony do žlutých 
kontejnerů a popelnic na plasty roz-
místěných ve městě nebo je mohou 
odevzdat na sběrném dvoře.

BIOODPAD (hnědé nádoby) – vždy 
ve STŘEDU (1x za týden, 1x za 14 
dní, 1x za měsíc) 
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., 21. 10., 4. 11., 18. 11., 9. 12. 

Poznámka: 
Nádoby na tříděný odpad (papír, 
plasty, sklo) rozmístěné v Luhačovi-
cích a integrovaných obcích budou 
v průběhu II. pololetí  vyváženy nad 
rámec svozových dnů dle vzniklé 
potřeby.

SEZONNÍ PŘISTAVENÍ VELKOKA-
PACITNÍCH KONTEJNERŮ
Kontejnery na stanovištích budou 
pod dozorem pracovníka TS a ještě 
týž den budou odvezeny. Tato služba 
je výhradně pro občany Luhačovic 
a integrovaných obcí. Podnikající oso-
by fyzické nebo právnické musí řešit 
likvidaci odpadů dle zákona 185/2001 
Sb. samostatně a na své náklady, ni-
koliv z poplatků občanů města.
Sestava 3 kontejnerů slouží pro ulo-
žení: velkoobjemového odpadu, dřeva, 
železa.
Do kontejnerů je zakázáno ukládat 
nebezpečné odpady – barvy, kyseliny, 
pesticidy, olov. akumulátory, oleje, 
sorbenty atd. Tyto odpady mohou 
občané Luhačovic a integrovaných 
obcí ukládat na sběrném dvoře v pro-
vozních hodinách zdarma, podnika-
telé za úplatu. Také nefunkční, ale 

kompletní elektropřístroje (televize, 
ledničky, PC, rádia, zářivky, výbojky 
atd.) je možno zdarma uložit na sběr-
ném dvoře, kde je zřízeno místo zpět-
ného odběru elektrozařízení. Prosíme 
občany, aby tyto odpady neukládali 
do přistavených kontejnerů.

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

• Luhačovice
Branka + Rumunská sobota 12. 9.
L. Janáčka + Solné Marion 

sobota 19. 9. 
Újezda + Parkoviště 
za Alfamarketem sobota 26. 9.

• Integrované obce
Polichno pátek 11. 9.
Kladná Žilín pátek 18. 9.
Řetechov pátek 25. 9.

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

Technické služby Luhačovice,  
tel.: 724 651 034, 577 131 287
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Vědeckotechnický park Slováckých strojíren, a.s.

Volné plochy ihned k zasídlení
- splňující nové hygienické normy
Hledáte pro svůj rostoucí projekt vědecké nebo testovací prostory? Vědecko-
technických park v areálu Slováckých strojíren, a.s. v Uherském Brodě je k dis-
pozici k okamžitému zasídlení a splňující nové hygienické normy, tak aby mezi 
pracovníky byly dostatečné rozestupy.

Pro klienty je k dispozici  několik variant variabilních využitelných ploch o rozloze 1 634 m2  včetně 
základních služeb za zvýhodněných cenových podmínek:

• V 1. NP je kanceláří VTP 14 (celkem 293,87 m2) a 6 zkušeben - 513,24 m2.
• Ve 2. NP je kanceláří VTP 5 (celkem 110,68 m2).

Od zkušebních laboratoří, standardních kanceláří pro malý pracovní tým až po několikasetmetro-
vé firemní řešení. Dostupné jsou také prostorné prototypové dílny pro výrobu prototypových dílů 
(i větších rozměrů cca 1600x1000x6000 mm a hmotnosti cca 5000 kg) včetně strojního vybavení 
a příslušného zařízení.

Součástí nabídky jsou i další doplňkové služby:
• recepce, bezpečnostní a technické služby
• kopírovací centrum a další administrativní služby
• školicí středisko Slováckých strojíren, a.s.
• vývojová a provozní pracoviště Slováckých strojíren, a.s.
• stravování v areálu Slováckých strojíren, a.s. (podniková jídelna, bufet)
• organizace seminářů, konferencí a vzdělávacích akcí
• k dispozici 40 parkovacích míst

Naše obchodní podmínky: 
Samozřejmostí je individuální přístup ke klientům, možnost volitelné délky pronájmů od krátkodo-
bých kontraktů v řádech hodin či dokonce minut až po dlouhodobě několikaleté pronájmy.

• standardní nájemní smlouva 
• průměrný nájem kanceláří a laboratoří
 1 600 Kč/1m2/rok + platba za služby a energií
• systém plateb – měsíční zálohové platby 
• konkrétní nájemní podmínky - po dohodě
 s jednotlivými klienty 
• specifické služby klientům - dle individuální
 vzájemné dohody

INFO: pí. Ivana Horenská
MOBIL: +420 602 529 242
E-MAIL: vtp1@sub.cz
WEB: www.sub.cz/vtp1
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WELLNESS CENTRUM
LETNÍ SLEVA 20 %

na vstup do největšího wellness centra v LUHAČOVICÍCH

Luhačovice | www.HotelAlexandria.cz 

Platí od 1. 7. do 31. 8. 2020

NOVÁ PODNIKOVÁ PRODEJNA
V LUHAČOVICÍCH  
na rohu lázeňského domu Palace (bývalá Luhanka)

Kompletní nabídka moštů, pyré, 
rakytníkových produktů, ovocné plátky 
a čerstvé ovoce od našich sadařů.

PŘIJĎTE 
K NÁM 

OCHUTNAT!

Více o našich produktech najdete na www.ovocnak.cz


