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V těchto květnových dnech si připomí-
náme sedmdesát pět let od ukončení 
druhé světové války. Pro naši generaci 
je to samozřejmost a válka se pro nás 
stala pojmem z učebnic a vyprávění 
odcházejících pamětníků a mnohdy 
neumíme docenit hodnotu svobo-
dy. Připomeňme si několika řádky 
z kroniky města velkou radost našich 
předků, když se mohli po útrapách 
války zase svobodně nadechnout.
 „Ještě za šera 2. května se spouště-
ly první hlídky rumunské armády 
do úbočí města, kde je lidé vítali. 
Upřímným stiskem ruky, kávou, 
čajem, slivovicí, slaninou, na čemž 
si ublácení Rumuni rádi pochutná-
vali. Že se při tom přihodilo mnoho 
směšných nedorozumění, snadno 

pochopíme, neboť s Rumuny lze se 
těžko domluvit. S probouzejícím 
dnem se ulice oživovaly jásajícími 
lidmi, překotně odstraňovali barikády 
z oken a zdobili domy prapory. Hlav-
ně však obsazovali hlavní třídu, kudy 
proudem přecházelo rumunské voj-
sko na koních, vozech nebo v autech. 
Projevem radostné nálady svátečního 
dne byl odpolední průvod s hudbou 
a prapory.“
Věnujme prosím při příležitosti 
osvobození Luhačovic 2. května 1945 
všem lidem, kteří položili svůj život 
či jakkoli trpěli pro naši současnou 
svobodu, tichou vzpomínku a poděko-
vání a především nikdy nedopusťme, 
aby někdy v budoucnu válka či násilí 
ovládaly lidstvo.

Luhačovické
Noviny 05

Květen 2020, ročník XXVII.

Co si v době pandemie koronaviru
nejvíc přejete, co vám chybí a na 
co se těšíte? Nenechávejte si svá 

přání pro sebe. Napište je na papír, 
nejlépe ve tvaru listu stromu, 
vhoďte do bílé schránky zavěšené 
na stromě před galerií MěDK.
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Jak vnímají současnou situaci členové Rady města Luhačovice?
Ing. Marian 
Ležák, starosta

Je doba, která u nás 
byla v minulých letech 
spojena s finální 
přípravou na tradiční 
Otevírání pramenů. 

Ještě před pár týdny by mě ani nenapad-
lo, že budeme okolnostmi nuceni histo-
ricky poprvé odložit na neurčitý termín 
naši oblíbenou a vyhlášenou slavnost. 
Stejně tak asi nikoho z nás nenapadlo, že 
v rámci bezpečnostních opatření všichni 
odložíme hodně  ze svých osobních 
plánů. A tak jako se mění naše soukromé 
i pracovní aktivity, tak je upraven i chod 
města. Provozy městských organizací jsou 
zatím omezeny, školská zařízení zavřena, 
investice zredukovány a klíčová jednání 
realizována dálkově. Život v Luhačovicích 
se ze dne na den zastavil a celé město 
se s prázdnými ulicemi ocitlo ve stavu 
polospánku. Stav není ideální, ale protože 
jsem denně v kontaktu s občany i pod-
nikateli, vnímám, že jsme všichni plně 
připraveni naše město rozpohybovat 
a život v ulicích opět rozpulsovat v oka-
mžiku prvních vln uvolňování vládních 
opatření. V průběhu měsíce května dojde 
k prvnímu otevření malých provozoven 
a já věřím, že dnem 8. června, kdy se mají 
otevřít i velká zařízení, přijde zásadní 
impuls pro restart města. Naše odhodlání 
bylo jedním z důvodů, proč byl zaslán 
otevřený dopis vládě ČR se snahou vy-
světlit současné dopady nouzového stavu 
na lázeňská města a jejich budoucnost. 
A právě toto odhodlání spojené s novým 
rozjezdem jsem vyzdvihl jako pozitivní 
aspekt nás Luhačovjanů. Máme krásné 
město nabízející jedinečná místa, na 
která jsme patřičně hrdí, a proto situaci 
zvládneme a naše město padnout nene-
cháme. 

Ing. Jiří Šůstek, 
místostarosta

Všichni se určitě 
shodneme, že se na-
cházíme v nesmírně 
složité době. Snažíme 
se přijmout situaci 

takovou, jaká je, a pružně a pohotově na 
ni reagovat. S celým personálem měst-
ského úřadu se snažíme poskytnout 
našim občanům především bezpečí 

a zároveň se díváme do budoucna a při-
pravujeme se na dobu „pokoronaviro-
vou“. 
K našim hlavním úkolům patří zajištění 
a rozdělování roušek a zdravotnického 
materiálu, rychlé reagování na restrik-
ce vlády, přizpůsobení chodu úřadu 
nouzovému stavu a přijetí opatření 
týkajících se zastavení provozu někte-
rých příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, 
DDM, MěDK Elektra, Sportovní centrum 
Radostova a plovárna, knihovna).
Provozní agenda úřadu je omezena na 
nezbytné záležitosti související s jeho 
chodem. Počet jednání se výrazně 
snížil, a pokud se konají, tak ve výrazně 
omezeném počtu. Většinu záležitostí 
vyřizujeme telefonicky, e-mailem nebo 
přes platformu Skype.
Ruch města možná utichl, ale my 
nadále pokračujeme ve stavebních 
projektech, které jsme započali před vy-
hlášením nouzového stavu. Patří k nim 
součinnost města při rekonstrukci ply-
novodu a s tím související opravy míst-
ních komunikací a chodníků, zajištění 
statiky rohu ZŠ, dokončení úprav plochy 
před Elektrou a příprava na zahájení 
největší letošní investice města – rekon-
strukci autobusového nádraží.
Pro mě osobně má tato situace i pozi-
tivní stránky. Těším se z toho, jak se do-
káží naši občané semknout a navzájem 
si pomáhat a jak lidé v první linii skvě-
le odvádí svou práci. Mé děti se navíc 
rozhodly pracovat a učit se z domu, tak-
že si užívám večerů a víkendů s celou 
rodinou, což je čas k nezaplacení.

Mgr. et Mgr. 
Přemysl Janík

Jak vnímám sou-
časnou krizi? Jako 
něco nového, co 
náš dosavadní svět 
a společnost vystavuje 

novým zkouškám, a nutí nás k pohledům 
na věci, které by dříve byly takříkajíc 
až v druhé řadě. Ale klade to před nás 
i mnohé výzvy. Ve vztahu k práci radního 
je to něco úplně nového, na co není nikdo 
z nás dostatečně připraven, ale vše se řeší 
takříkajíc za pochodu. Jako Rada města 
jsme kolektivní orgán a myslím, že se 
snažíme zvládnout vše co nejlépe pro 
Luhačovice jako celek. Byť to někdy není 
zrovna lehké. 

Ve vztahu k folkloru zažívám stejně jako 
všichni ostatní poprvé situaci, kdy se na-
příklad nekonala velikonoční obchůzka, 
vynášení Mařeny a jiné zvyky nebo pro 
Luhačovice tradiční Otevírání pramenů. 
Věřím, že folklorní festival Písní a tan-
cem, jehož přípravu dokončujeme, ale 
proběhne jako dříve a bude takovou roz-
lučkou za pandemií. Musím však přiznat, 
že vynášení koronaviru zatím nechys-
táme, protože věřím, že přijde dříve než 
v září. 
V celospolečenském životě vidím velkou 
vlnu vzájemné solidarity, a to je něco 
úžasného. Aktuální situace nás všechny 
také přiměla přehodnotit mnohé věci 
a uvědomit si hodnotu věcí, jež nám dří-
ve připadaly tak automatické. Ve vztahu 
k mojí osobě musím přiznat, že tak zma-
pované obchody s potravinami ve smyslu, 
kde co najdu, v souvislosti s nákupy, co 
teď realizuji, jsem snad nikdy neměl. Byť 
u nás doma vzhledem k přípravám na 
šťastnou událost se nedá hovořit moc 
o zvolnění, tak to, že teď lidé všeobec-
ně tráví více času se svými nejbližšími 
v rodinách, vidím jako velmi pozitivní. 
Tolik deskových her jsem nehrál snad 
od základní školy. Nebo třeba zlepšení 
v rámci životního prostředí jak u nás, tak 
i ve světě je jednoznačné pozitivum.
Přestože krize je spojena s mnoha ne-
gativy a její dopad v mnoha aspektech 
včetně řešení bude pro nás všechny ještě 
velkou zkouškou, věřím, že pozitiva, byť je 
mnohdy na první pohled nevidíme, nám 
jako celku přetrvají déle. 

Robert Kolařík

Na mé zaměstnání 
projektanta pozemních 
staveb, který pracuje 
v projektové kanceláři 
v místě svého bydliště, 
nemá současná situace 

zas tak negativní dopad. Mnohé záleži-
tosti se řeší elektronickou formou přes 
e-mail a telefonicky. Pokud je to nevy-
hnutelné, přichází na řadu setkání s 1 až 
2 osobami. Samozřejmě při dodržení 
veškerých hygienických a bezpečnostních 
opatření. V mém případě se dá projekto-
vat téměř bez omezení. 
Horší dopad má nastalá situace na zále-
žitosti spojené s veřejnou funkcí radního 
či zastupitele. Osobní setkání ve větším 
počtu lidí či s kolegy zastupiteli je dnes 



Luhačovické noviny 3

ZPRÁVY Z MĚSTA

vyloučeno, ale mnohé opět řeší elektro-
nická pošta a mobilní telefon.
Zásah karantény do mé sportovní, tre-
nérské a funkcionářské činnosti je však 
obrovský.
S ohledem k nastalé situaci, vývoji 
a prognózám byly veškeré házenkářské 
aktivity našich hráčů a hráček zcela pře-
rušeny. Soutěže a utkání sezony 2019–
2020 byly českým a zlínským krajským 
svazem zrušeny a výsledky anulovány. Je 
to velmi bizarní představa, ale uplynulý 
půlrok z pohledu házené prostě nebyl – 
neexistoval. 
Jsem moc rád, že se nám podařila v zá-
věru minulého roku připomínka 110 let 
Sokolu a tělovýchovy v Luhačovicích. Za 
velmi zdařilé považuji letošní šibřinky 
a oddílem lyžování pořádané pochová-
vání basy s nezapomenutelným Karlem 
Zichou a Josefem Hamplem. S respektem, 
ale i nadsázkou říkám, že jsme byli rych-
lejší než virus.
Připravovali jsme Valnou hromadu TJ 
Sokol a následně TJ Slovan s vyhlášením 
nejlepších luhačovických sportovců za 
rok 2020. Tady však hráči týmu COVID 19 
dokázali zvrátit a otočit průběh utkání, 
řečeno sportovní terminologií.
V současné době se velmi často skloňují 
slova, jako je ohleduplnost, sounáležitost, 
pomoc, přátelství, ale i strach a smrt. My 
všichni máme možnost si skutečně uvě-
domit, co pro nás tato slova znamenají 
v reálném životě. To co nastalo po jarních 
prázdninách, je nedílnou součástí našeho 
života a nezbývá nám nic jiného, než se 
tím prokousat, jako tomu bylo v pohádce 
„Hrnečku vař!“. 
Přestože je nyní v našem životě plno naří-
zení, omezení a zákazů, chci být optimis-
ta a těším se, že se vše co možná nejdříve 
vrátí do normálu. I v této nestandardní 
a nelehké době si však stačí uvědomit, jak 
je život ve městě, jako jsou Luhačovice, 
klidný a pohodový, pokud k němu člověk 
přistupuje s chutí, pokorou, respektem 
a láskou. 
Pokud jste dočetli můj článek až sem, dě-
kuji za Váš čas a rozloučím se pozdravem 
„Nazdar, světlu vstříc.“

Mgr. Dalibor 
Liška

Stávající situace je 
ideální k zamyšlení 
nad vlastním životem. 
Všechny a všechno 
nějakým způsobem 

zasáhla a je na nás, jak ji vyhodnotíme, 
co je pro nás důležité a co není, čemu 
budeme věnovat pozornost, jestli a jak 
se přizpůsobíme, nebo se staneme 
stádem ovcí. Celá řada permanentních 
rozporuplných a rozdílných zpráv 
v médiích nám vytváří zmatek v hlavě 
a strach, než aby nám přinesla uklidně-
ní. Můžeme cítit velkou změnu, protože 
si uvědomujeme svoji lidskou ohrože-
nost a více si uvědomujeme hodnoty, 
které v normální situaci přehlížíme. 
Chceme donekonečna bojovat proti 
virům a bakteriím, které jsou běžnou 
součástí našeho života a vždy tady 
budou, nebo je s respektem přijmout 
a přizpůsobit se? 
Tvořme si veselou myslí, harmonizací 
a vhodným stravováním silnou imu-
nitu. Pečlivě se starejme o rizikové 
spoluobčany. Žijme si „normální“ život. 
Všem nám přeji pevné zdraví, osobní 
sílu a úsměv na tváři. Jsme v tom spolu 
a každý by měl začít sám u sebe.

Josef Michálek

Co se týče hotelu 
Pohoda, který vedu, 
tak jsme hned v první 
fázi k tomu přistou-
pili s největší odpo-
vědností. Začali jsme 

šít roušky, distribuovalo se. Samozřejmě 
jsme šili pro firmu, ale taky pro město. 
To jsou věci, které dělal každý, kdo 
mohl. Co se týče situace teď, určitě není 
dobré ji brát na lehkou váhu, na druhou 
stranu běžný člověk sám svými vědo-
mostmi nedokáže ani úplně vyhodnotit 
informace, které přicházejí. Musíme 
věřit někomu, kdo je zpracovat umí 
a umí je předložit, tedy epidemiologům 
a dalším odborníkům. V současné době 
je to pro nás v cestovním ruchu lepší 
alespoň v tom, že máme určité světlo 
na konci tunelu v podobě zveřejněných 
termínů rozvolňování různých opatření. 
Stále ale panuje nejistota, jak to s nimi 
bude, což je nejhorší. V momentě, kdy 
známe přesné datum, umíme se na 
to nachystat, budeme moci připravit 
hotel na to, aby vše odpovídalo protie-
pidemickým opatřením a hosté mohli 
s jejich dodržením přijet a čerpat naše 
služby. Stejně tak město se vlivem té 
situace zastavilo a čekáme na to, jak ho 
půjde znovu rozjet. Co se týče mé pozice 
muzikanta (frontman kapely Forrest 
Jump), tak jsme si v kapele řekli, že 

nebudeme dělat žádné on-line koncerty, 
nebudeme si šít roušky s logem sku-
piny, ale spíš doufáme, že tato situace 
bude co nejdřív za námi, a nechceme 
si ji takto ničím připomínat. Snažíme 
se spíš hledět do budoucnosti směrem 
k příjemnějším zítřkům.  

Mgr. Marek 
Nesázal

Současnou dobu 
vnímám jako velmi 
výjimečnou zejména 
v tom, že ozdravně 
odkrývá různé vrstvy 

lží a odhaluje pravdu ve všech mož-
ných rovinách našeho života. Pro celou 
společnost i pro mě jako jednotlivce je 
to možná šance takříkajíc procitnout. 
Najednou si například můžeme uvě-
domit, jak falešné byly některé věci 
v našem životě. Přestali jsme v mnoha 
případech používat vlastní rozum a cit, 
spoléhali jsme se na státní systém, a on 
v této situaci selhává. Spoléhali jsme 
se na právní stát a dnes sami vládní 
představitelé nedodržují například kri-
zový zákon, který byl a je jednoznačně 
daný. Vláda uvalí likvidační restrikce, 
ale nedělá žádná opatření, aby likvidaci 
společnost ustála. Opatření tak jen nao-
ko vypadají. Vláda je hlasitě a chaoticky 
vyhlašuje, ale ve skutečnosti jsou ne-
funkční a neúčinná. Například vyhlásí, 
že uhradí 80 % mzdových nákladů 
uzavřeným podnikům, ale podmínky 
jsou takové, že tuto kompenzaci skoro 
žádný malý podnik nedostane. To už se 
ale veřejnost nedozví. Mnoho podniků 
a tím pádem i jejich zaměstnanci na to 
doplatí a politici jako by nenesli žádnou 
zodpovědnost. Zároveň se v těchto 
těžkých časech projevily základní lidské 
vlastnosti, jako je solidarita, spolupráce 
a neuvěřitelná tvořivost. Vidím to v Lu-
hačovicích, jak si lidé pomáhají. Vidím 
to u nás v Radunu u našeho personálu 
i hostů, jak jsou semknutí a stojí za 
svým podnikem a hotelem. Jestli Hotel 
Radun přežije, bude to díky těmto jejich 
lidským vlastnostem a takřka komu-
nitnímu chování. Ano, z materiálního 
pohledu je to největší krize od 30. let 
a čeká nás těžký restart. Věřím však, že 
to v Luhačovicích zvládneme. Cítím to 
tak, že jsme tady na jedné lodi a vyu-
žijeme dnešní dobu jako příležitost se 
uvolnit, uzdravit, navzájem se podpořit 
a společně tvořit dál krásné město.
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Otevřený dopis starosty 
Luhačovic vládě ČR
Starosta Luhačovic Ing. Marian 
Ležák zaslal vládě ČR otevřený 
dopis. Vyzývá v něm představitele 
státu k řešení naléhavé situace 
v lázeňství a cestovním ruchu, 
protože právě na tato odvětví 
nejvíce dopadají současná 
restriktivní opatření ze strany 
státu. 
Tento dopis získal velkou podporu 
podnikatelských subjektů, kraje, 
starostů měst a obcí, občanů, 
médií, ale vláda se k němu ke 
dni uzávěrky našich novin stále 
nevyjádřila. 

Vážený pane předsedo vlády, vážení 
členové vlády,
jako starosta pětitisícového lázeňského 
města Luhačovice se na Vás obracím 
s žádostí o podporu ve věci zachování 
největších moravských lázní.
V důsledku nutných krizových opat-
ření vlády je cestovní ruch České 
republiky ekonomicky jedním z nej-
ohroženějších odvětví. Luhačovice 
jsou v tomto ohledu zasaženy fatálně, 
protože naše lázeňské město je vlastně 
synonymem pro oblast lázeňství, uby-
tování, pohostinství, služeb a obchodu. 
Současná situace není jednoduchá pro 
nikoho, ale zatímco celkově je podnika-
telské prostředí omezeno z části, právě 
oblast cestovního ruchu je utlumena 
ze 100 %. V tomto sektoru, který se 
vládními opatřeními de facto zasta-
vil, pracuje většina místních obyvatel 
a jsou na příjmech životně závislí. 
Denně komunikuji s občany, podni-
kateli, zaměstnavateli, ale i s řediteli 
městských příspěvkových organizací 
a vnímám velké obavy ze současného 
stavu. Potenciální hrozba vysoké ne-
zaměstnanosti může mít dalekosáhlé 
dopady na celý region a dlouhodobě 
paralyzovat celé území s dopadem na 
státní rozpočet. Oblast Luhačovic byla 
historicky vždy stabilizovaným celkem 
a případné krachy subjektů cestov-
ního ruchu přinesou zničení odkazu 
kulturního dědictví. Většina místních 

zaměstnavatelů se snaží 
bránit hromadnému pro-
pouštění, ale vytvořené re-
zervy už docházejí a příjmy 
nejsou momentálně žádné. 
Celá podnikatelská struk-
tura lázeňského města je 
vzájemně provázaná, a když se musely 
zavřít restaurace a hotely, okamžitě 
se to začalo projevovat i v dalších 
segmentech.
Také rozpočet města bude radikálně 
zasažen opatřeními proti šíření náka-
zy. Pro lázeňské město naší velikosti 
se nejedná o jednoduchou záležitost, 
protože došlo k zastavení lázeňského 
a cestovního ruchu (velice důležitý 
příjem místních poplatků, parkovné-
ho apod.) a zcela jistě se dá očekávat 
značný propad v daňových příjmech 
města. Dosavadní nastavení kompen-
začního programu Antivirus postrádají 
podporu zaměstnanosti pro příspěv-
kové organizace měst, které se ocitají 
v podobné situaci jako jiné podnika-
telské subjekty a města musí finančně 
kompenzovat výpadky příjmů.
V našem městě se navzdory tomu zved-
la vlna solidarity, vzájemné pomoci 
a spolupráce. Všichni občané bez rozdí-
lu se podřídili přísné karanténě a jistě 
i zásluhou toho patříme do oblastí 
s nejnižším počtem nakažených. Všich-
ni jsme se v období této krize semkli 
a vzdorujeme, ale zároveň víme, že bez 
pomoci státu se neobejdeme. Oče-
káváme, jak vláda pomůže zachránit 
pracovní místa a zabrání tak krachu 
velké části podnikatelských subjektů, 
na kterých je naše město postaveno.
Žádáme výrazné zjednodušení žádostí 
a zrychlení uvolňování finančních pro-
středků z programů COVID I. a II.
Žádáme zrychlenou podporu živnost-
níků a firem, které jsou na pokraji 
existence a potřebují okamžitou úlevu 
výdajů ve formě dotace stanovené pod-
le počtu zaměstnanců.
Subjekty postižené krizovými opat-
řeními by neměly přijít o možnost 
požadovat náhradu škody.
Žádáme zrychlení kompenzačního 

programu Antivirus a zároveň rozší-
ření i na příspěvkové organizace měst 
v oblasti kultury a sportu. Nastavená 
opatření vlády opomíjejí dopady na 
města prostřednictvím jejich příspěv-
kových organizací v oblasti kultury 
a sportu (informační centra, kina, 
kulturní a společenské akce, kongre-
sy, sportovní centra, plovárny), jež se 
dostávají v oblasti výnosů na nulo-
vou hodnotu (výnosy příspěvkových 
organizací z 60–70 % pokrývaly jejich 
náklady) a zavedená úsporná opatření 
ze strany města – zřizovatele nestačí 
tento propad výnosů vyrovnat.
Vážnosti situace si je vědom také 
hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, 
z jehož pohledu je aktuální situace pro 
Luhačovice tragická, a pokud by ome-
zení, kdy nelze provozovat lázně, trvala 
dlouho, dopad by pro ně byl smrtí-
cí. Jak uvedl pan hejtman: „Restart 
celého regionu by byl dlouhodobý, 
protože lidé by se sem také nemuseli 
v budoucnu vrátit. Nejedná se pouze 
o klienty a lázeňské hosty, ale také 
o zaměstnance, kteří se o ně starají 
a poskytují jim služby a zdravotnickou 
péči. Ve stávající situaci je potřeba 
urychleně řešit přímo směřovanou 
podporu, aby sektor lázeňství a cestov-
ního ruchu v Luhačovicích nezanikl. 
Lázně jsou založeny nejen na prostředí 
a pramenech, ale především na lidech.“
S tímto jsem plně ztotožněn, naše lá-
zeňské město potřebuje podporu, která 
pomůže zaměstnavatelům bezmála 
2.000 zaměstnanců přežít těch několik 
zásadních týdnů.
Prosíme Vás tedy o Vaši součinnost 
a pochopení.
S přátelským pozdravem

Ing. Marian Ležák 
starosta města Luhačovice

ZPRÁVY Z MĚSTA

Zprávy z jednání Rady a Zastupitelstva města Luhačovice najdete na www.luhacovice.cz
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Luhačovice děkují také 
billboardem
Situace na Luhačovicku je díky obětavosti 
řady lidí stále klidná a město si toho velmi 
váží. Proto se vedení radnice rozhodlo lidem 
oficiálně poděkovat, a to tak, aby toto sdělení 
měli všichni na očích. 
„Držíme se a za to Luhačovice děkují všem 
zdravotníkům, dobrovolníkům a dalším, 
kteří pomáhají. Na Masarykově ulici jsme 
proto umístili billboard s poděkováním za 
tuto pomoc,“ poznamenal za město starosta 
Marian Ležák. Toto sdělení je tak na opravdu 
exponovaném místě, protože ulice je hlavní 
tepnou města. „Uvidí ho tu mnoho obča-
nů a to je dobře, protože poděkování patří 
i jim. Těší nás, že na Luhačovicku nepřibývá 
nakažených, a to také díky tomu, jak jsou 
obyvatelé disciplinovaní v nošení roušek 
a dodržování dalších opatření. To je také 
velká pomoc. Velmi si vážíme i soudržnosti 
mezi lidmi a porozumění,“ dodal starosta 
Marian Ležák. 
Že v Luhačovicích nosí roušku opravdu 
všichni, dokládá i nevšedním snímkem. „Pří-
kladem jde u nás dokonce i zakladatel první 
zdejší lázeňské společnosti MUDr. František 
Veselý. Věřím, že i on by měl z přístupu lidí 
velkou radost,“ pousmál se starosta s pouka-
zem na foto rouškou vybavené sochy stojící 
u luhačovické kolonády. O vzájemné pomoci 
a soudržnosti lidí v Luhačovicích svědčí i to, 
jakým způsobem zmíněný děkovný billboard 
vznikl. „Grafický návrh i možnost využití 
reklamní plochy pro toto sdělení nám byly 
poskytnuty zdarma, za což taky velmi děku-
ji,“ uzavřel starosta Ležák.

Nikola Synek

Jak se teď žije v místních 
částech?
Současnou složitou situaci se daří 
zvládat nejen v samotném lázeňském 
městě, ale také v místních částech. Jak 
se daří lidem v jednotlivých přidruže-
ných obcích, popsali předsedové tamních 
osadních výborů.  

Kladná Žilín
Naše malebná obec prožívá epidemii 
koronaviru celkem v poklidu. Je pravda, 
že je málo lidí po uličkách, ale jinak to 
zvládáme. Po vyhlášení povinnosti nosit 
roušky nás oslovil přes mail pan starosta 
Ing. Marian Ležák s informací, že budou 
dodávat roušky pro naše seniory nad 
65 let. Na druhý den jsme využili této 
nabídky a odpoledne jsme je obdrželi 
v informačním centru. Okamžitě jsme 
je předali našim seniorům. Na této akci 
se podílel celý osadní výbor. Dále jsme 
obdrželi 10 l dezinfekce, která bude 
v následujících dnech expedována mezi 
naše spoluobčany. Za roušky a dezinfek-
ci děkujeme městu Luhačovice. Naším 
problémem je obecní rozhlas, který je 
zrovna v rekonstrukci, tudíž nefunguje. 
Nemáme jak dát lidem vědět, že pro ně 
něco máme (roušky, dezinfekci).  Ani 
naši hasiči nevládnou touto technikou. 
Nejvíc nás mrzí, že se asi neuskuteční 
stavění máje a sportovní den dětí. Dále 
je škoda, že město Luhačovice zastavilo 
veškeré investice do odvolání. Je dobře, 
že tuto situaci zvládáme docela v poklidu 
a i s humorem. Děkujeme všem, kteří se 
řídí nařízením vlády a pomáhají zvlád-
nout tuto situaci. Děkujeme.

Martin Mališka

Polichno
V Polichně karanténu zvládáme celkem 
dobře, občané jsou ukáznění a plní 
všechna nařízení. Na začátku většina 
pomáhala s rouškami, jednak mně nosili 

materiál, gumičky a jiné potřeby souvise-
jící se zajištěním roušek všem občanům. 
Nyní rozdávám i dezinfekci, kterou mně 
dodal pan starosta Ležák. Je obdivuhod-
né, že v nouzi se většina lidí semkne 
a snaží se nezištně pomáhat, z toho mám 
velkou radost. Doufám, že tato situace 
brzy pomine a ve zdraví se zapojíme do 
normálního života. Držte se!!!

Alena Studená

Řetechov
V  Řetechově se mohou lidé spolehnout 
na místní obchod, který tu funguje. 
Provozuje ho paní Kateřina Zichová 
a lidem pomáhá nejen nabídkou potra-
vin, ale i roušek, které ve spolupráci 
s městem spoluobčanům poskytuje. Na 
začátku karantény nám roušky přivezl 
osobně starosta Luhačovic a ty roznášeli 
dobrovolní hasiči v první řade starším 
občanům, kteří jsou na covid-19 více 
náchylní. Paní Zichová požádala pana 
starostu o další roušky hlavně pro naku-
pující v jejím obchodě a pro občany, co 
moc neopouští obec. I v tomto případě 
nám bylo vyhověno ze strany města, 
a tudíž roušky v krátké době měla celá 
obec, za což děkujeme. Jinak v Řetechově 
je klid a lidé roušky nosí, i když hodně 
z nich, hlavně starší občané, jsou spíše 
doma. Jak se jim doporučuje, chodí ven 
jedině v nutných případech, třeba právě 
do obchodu. Vyhovuje jim, že tu obchod 
máme a nemusejí jezdit do větších pro-
dejen do města. Lidé si u paní Zichové 
mohou nákup objednat i s dovážkou 
před vchod a zaplatí jí převodem peněz 
na účet. Mnozí toho rádi využívají. Také 
nám zde funguje místní hospoda, která 
čepuje pivo u okýnka jak do džbánu ke 
konzumaci domů, tak také do půllitru, 
ale pouze ke konzumaci v povolených 
odstupech. Musím říct, že lidé jsou disci-
plinovaní a nařízení dodržují. 

Libor Kratina

Městský úřad v době 
nouzového stavu
Chci věřit, že nejhorší máme za sebou. 
Tak bych asi charakterizoval současný 
stav tohoto podivného jara na Městském 
úřadu v Luhačovicích.  Rychle se zhoršující 
zdravotní krize přiměla také městský úřad 
k rychlé reakci a od poloviny března došlo 
k velmi omezené komunikaci s veřejností. 
Z pracovníků úřadu byly vytvořeny dvě sku-
piny, které se tři týdny nepotkávaly, a byla 

tak zajištěna možnost byť provizorního, 
ale stálého provozu úřadu. Od 20. dubna již 
úřad funguje v podstatě v plném provozu, 
samozřejmě za dodržení všech hygienic-
kých opatření. Je plně přístupný v úřední 
dny – pondělí a středa – v době 7.30–12.00 
hodin a 13.00–17.00 hodin. V ostatní dny 
pouze po domluvě s daným pracovníkem. 
Chci ale požádat občany, aby svou návštěvu 
úřadu, pokud není opravu nutná, odložili 
na pozdější dobu. Není nutné vyřizovat si 
v současnosti občanský či řidičský průkaz, 

platit za odpad nebo za psy. Zároveň bych 
chtěl všechny, kterým to technika dovolí, 
požádat, aby své problémy a požadavky ře-
šili s úřadem elektronicky. Zároveň vás chci 
všechny poprosit o vzájemnou toleranci 
a ohleduplnost. A také o sledování infor-
mací na webových stránkách města, na 
kterých najdete úplně nejnovější informace 
o současném dění.

PhDr. František Hubáček,  
tajemník MěÚ Luhačovice 
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SPOLEČNOST

Společenská 
kronika
Narození

Samuel Stiers
Liliana Hanáčková
Erik Mikulička
David Procházka
Pavel Mikulička
Nina Vančurová
Jakub Netík

Blahopřejeme.

Úmrtí

Zuzana Marhoulová,  76 let
Milada Mikulášková,  83 let
Luboš Vymětal,  62 let
Božena Jílková,  78 let
Daša Bačová,  65 let
Marie Žižková,  88 let
Františka Dulíková,  94 let
Dagmar Jančaříková,  86 let
Jarmila Hrabalová,  86 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Vzpomínky
Dne 29. 3. uplynulo 6 let, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný syn 
ROBERT OULEHLA.
S láskou vzpomínají rodiče, sestřičky, pra-
rodiče a strýc.
Navždy zůstaneš v našich srdcích!

Dne 26. dubna uplynulo 5 let, kdy nás navždy 
opustil 
pan JOSEF MAHDAL. 
S láskou vzpomínají manželka Jana, dcera 
Jitka s rodinou a syn Roman s rodinou.  
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

V životě jsou chvíle, se kterými se člověk nikdy 
nesmíří. 
S láskou, smutkem a se slzami v očích vzpo-
mínáme na milovaného manžela, tatínka 
a dědečka 
pana PETRA MIKULCE, 
který nás měl tak rád a který nám velmi chybí.

Dne 29. 3. 2020 uplynul smutný rok, kdy nás opustil. 
Děkujeme za vzpomínku všem, kteří jste ho znali a měli rádi.
Manželka Jana, dcera a syn s rodinami 

Dne 2. dubna 2020 uplynulo 5 let, kdy nás 
opustil náš tatínek a dědeček 
pan JOSEF ZÁHOROVSKÝ.
S láskou a vděčností vzpomínají děti 
a vnoučata s rodinou.

Dne 6. 4. 2020 uplynulo již 7 let, co nás 
navždy opustila 
paní EVA SAMKOVÁ, roz. JUŘÍKOVÁ.
Vzpomínají maminka, sestra, syn Tomáš 
s rodinou a ostatní příbuzní a známí.
Děkujeme za vzpomínku.

Dne 30. dubna uplynulo již neskutečných 30 
let ode dne, kdy se s námi, téměř nečekaně, 
po krátké nemoci ve věku nedožitých 69 let 
rozloučil
pan KAREL MIKULIČKA.
S láskou a vděčností stále vzpomíná manželka, 
dcera Hana a syn Karel s rodinami.

 Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 9. 4. uplynulo 10 let, kdy nás opustila 
paní OLDŘIŠKA VOLAŘÍKOVÁ. 
S láskou vzpomíná manžel se synem.  
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 12. 2. 2020 uplynulo již 7 let od smutné 
chvíle, kdy nás navždy opustil 
pan FRANTIŠEK STOLAŘÍK z Řetechova.

Dne 12. 4. 2020 tomu byly již 2 roky, co nás 
navždy opustila 
paní JARMILA STOLAŘÍKOVÁ z Řetechova.
Na milované rodiče stále s láskou a úctou 
vzpomínají synové s rodinami.

Blahopřání

31. 5. 2020 oslaví 95. narozeniny  
naše maminka, babička, prababička  
a teta 
paní MARIE JINDŘICHOVSKÁ. 

Vše nejlepší přejí dcery Helena a Zde-
na s rodinami.
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O sledování bohoslužeb přes 
internet mají farníci zájem

Současná omezení se výrazně dotkla 
také fungování Římskokatolické farnos-
ti Luhačovice. Bohoslužby bylo možné 
sledovat pouze přes webovou kameru. 
Tohoto pro nás neobvyklého způsobu 
slavení mší svatých se podle měření 
účastnilo v neděli až 250 připojených 
lidí. „Velmi nás potěšily reakce lidí, 
kteří se s námi prostřednictvím kamery 
spojují při mších svatých, obřadech 

i modlitbách. Píší nám a děkují, je to 
pro nás v této pohnuté době velké 
posílení. Měl jsem radost i z aktivní 
adorace farníků na Zelený čtvrtek, kdy 
se přihlášení modlili celou noc, a na 
Bílou sobotu,“ řekl luhačovický farář 
Hubert Wojcik. Od 27. dubna by mělo 
dojít k povolení bohoslužeb s účastí 
do 15 osob za přísných hygienických 
opatření a mše svaté budou slouženy 
i v Pozlovicích a v kaplích. Prosíme 
všechny, kdo přijdou, aby respektova-
li nutnost nošení roušek, dezinfekce 

rukou, udržování rozestupů a vzhledem 
k povolenému počtu osob dali přednost 
těm, kteří mají zapsán úmysl mše svaté. 
„Podle předběžného plánu uvolňování 
by mohlo od 11. května být na boho-
službách 30 osob, od 25. května 50 a od 
8. června by už nemusel být počet lidí 
v kostele omezený. Předpokládám, že 
vždy budeme muset dodržovat hygi-
enická opatření i rozestupy. S postup-
ným uvolňováním bude už možné při-
stupovat ke svátosti smíření,“ přiblížil 
možnost dalšího vývoje P. Wojcik.

Městský dům kultury 
Elektra
Městský dům kultury Elektra je 
v současné době z rozhodnutí vlády 
uzavřen. Všechny plánované akce jsme 
museli přeložit nebo zrušit. Dva velké 
jarní kongresy se uskuteční na podzim, 
museli jsme zrušit také promítání kina, 
uzavřeno pro veřejnost je i informační 
centrum. Podle předběžných informací 
bychom mohli omezeně uskutečnit 
některé akce možná v letních měsících. 
Naši pracovníci si vybírají dovolené, 

malují, uklízí a připravují se na další 
provoz. Informační centrum funguje 
na telefonické a e-mailové dotazy, koor-
dinuje šití a distribuci roušek a náku-
py pro seniory. Zároveň jsme využili 
neplánovaného uzavření k vymalování 
informačního centra a opravě baru 
v sále Rondo. Po otevření informačního 
centra budeme vracet již zakoupené 
vstupné na zrušené akce. Tam, kde 
je to možné, stanovujeme náhradní 
termíny většinou na podzim. Věřím, 
že se nám všem povede tuto složitou 
dobu ve zdraví překonat a alespoň část 

zajímavých akcí, které jsme pro naše 
diváky měli připraveny, uskutečnit. 
Intenzivně se připravujeme na zno-
vuotevření informačního centra, tak 
abychom byli připraveni přivítat všech-
ny zpět do Luhačovic. Samozřejmě se 
zabýváme i ekonomickým dopadem na 
naši organizaci, řešíme úsporu nákladů 
a snažíme se přesouvat plánované akce 
tak, abychom byli připraveni, až nám 
to situace umožní, je uskutečnit a naše 
ztráty byly co nejnižší. 

Hana Slováková

Sportovní centrum 
a městská plovárna
Od nařízení vlády ze dne 12. 3. jsou 
obě zařízení uzavřena. Po uzavření 
budov a areálu zaměstnanci proved-
li kompletní úklidové, dezinfekční, 
opravné a jiné práce tak, aby po 
vyhlášení znovuotevření došlo k co 
nejrychlejšímu provoznímu náběhu. 
Současně s tím proběhla pravidel-
ná odstávka bazénu, která se běžně 
provádí první týden v září, a nebude 

tedy nutné tento rok tuto odstávku 
již provádět. V této chvíli jsou menší 
bazény prázdné a čekají na svoje 
otevření. Všichni zaměstnanci čerpají 
celozávodní dovolenou.
Předpokládaný harmonogram 
opětovného naběhnutí k běžnému 
životu:
1.  20. 4. povoleny venkovní tréninko-
vé aktivity profesionálních sportovců 
– nijak se  nás tento termín nedotkne
2.  11. 5. otevřeny posilovny a fitness 
centra bez využití šaten a sprch

3.   8. 6. hotely a další ubytovací zaří-
zení + sportovní akce do 50 osob
4.   termín otevření bazénu prozatím 
neznáme
Malinkaté štěstí bylo, že uzavření při-
šlo po velmi vydařené zimní sezoně, 
kdy peníze z tržeb společně s rezerv-
ním a investičním fondem pokryjí 
náklady března a části dubna. 
Pak jsme bez koruny. Měsíční mini-
mální náklady jsou 1 000 000 Kč. 

Mgr. Tomáš Mejzlík, ředitel organizace

Fotbalistům FK 
Luhačovice předčasně 
skončila sezona
Tak jako v podstatě na všechny oblas-
ti života má současná koronavirová 
krize zásadní vliv také na činnost 
sportovních organizací. Jaký je dopad 
na fotbal, který je nejrozšířenější ze 
sportů, popsal trenér áčka FK Luha-
čovice Jan Jelínek.
„Situace je nová pro všechny, ale 
musíme akceptovat nařízení vlá-
dy. Fotbalová asociace ČR ukončila 
sezonu ve všech soutěžích od 3. ligy 

dolů,“ poznamenal Jelínek. Ukončen 
tak byl krajský přebor, který hraje 
luhačovické áčko, i další soutěže týka-
jící se týmu lázeňského města. „Tím 
pádem se začneme připravovat až na 
následující sezonu, která snad začne 
v srpnu. Do té doby bedlivě sleduje-
me vyjádření vlády k rozvolňování 
karantény. Bohužel zatím nemůžeme 
trénovat společně. Proto vše řešíme 
v FK Luhačovice individuálně. Máme 
skupinu na facebooku, kam klukům 
posílám individuální plány a různé 
výzvy. Například výzvu „running 
war“, kdy vítěz výzvy Marek Polách 

naběhal za 6 dní celkem 111 kilo-
metrů. S klukama jsem v kontaktu 
a čekám na možnost alespoň skupi-
nových tréninků,“ doplnil Jelínek. 
„Všem nám fotbal samozřejmě hodně 
chybí a už se těšíme, až nám otevřou 
hřiště a povolí trénovat. Věřím, že se 
tato nestandardní situace brzo zlepší. 
Každopádně bych chtěl poděkovat 
všem v první linii, jako jsou zdravot-
níci, záchranné složky, pečovatelé atd. 
Tito lidé jsou teď nejdůležitější, fotbal 
počká,“ uzavřel Jelínek.

Nikola Synek
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Varovný informační systém a povodňové plány

Město Luhačovice zahájilo v břez-
nu 2020 realizaci dalšího projektu 
spolufinancovaného z evropských 
strukturálních fondů. Jde o projekt 
„Digitální povodňový plán města 
a ORP Luhačovice a VIS“, spolufi-
nancovaný z Operačního programu 
životní prostředí.
Zkratka VIS znamená varovný informační 
systém. „V rámci projektu jsou do všech 
místních částí města Luhačovice, tedy 
do Kladné Žilín, Polichna a Řetechova, 
instalovány nové obousměrné bezdrá-
tové hlásiče na sloupy. Budou sloužit 
k ozvučení veřejných venkovních prostor. 
V budovách, odkud probíhalo hlášení 
i dříve, budou umístěny vysílací skříně, 
anténní části a odbavovací pracoviště. 

Kromě provádění hlášení přímo z budovy 
v místní části bude celý systém napojen 
i na vysílací pracoviště na radnici v Luha-
čovicích a na krajský systém.
Spuštění zkušebního provozu se plánuje 
v květnu 2020.
Tento modernizovaný systém určený pro 
informování a varování obyvatelstva na-
hrazuje starý systém hlásičů v místních 
částech, který byl již velmi zastaralý, po-
ruchový a v některých částech i nefunkč-
ní,“ upřesnil místostarosta Jiří Šůstek.
Další částí dotačního projetu je zpracová-
ní digitálního povodňového plánu města 
a ORP Luhačovice. Oba digitální povod-
ňové plány by měly být hotovy do konce 
srpna 2020.
Cílem projektu je vytvoření podkladu, 

který bude sloužit povodňovým orgánům 
pro řízení povodňové ochrany a zajištění 
včasného informování a varování obyva-
telstva. Povodňové plány budou hlavně 
sloužit povodňovým orgánům, ale rovněž 
seznámí širokou veřejnost s povodňovým 
zeměpisem.
Celkové náklady projektu činí necelých 
3,9 mil. Kč, z toho dotace z Operačního 
programu životní prostředí je přislíbena 
ve výši 2,7 mil. Kč.

Ing. Magdalena Blahová 
vedoucí odboru správy majetku

Rekonstrukce 
autobusového nádraží
V prvním květnovém týdnu se rozběh-
nou dlouho očekávané stavební práce 
související s kompletní rekonstrukcí 
autobusového nádraží v Luhačovicích. 
Projekt „Terminál Luhačovice“ je spo-
lufinancován Evropskou unií z pro-
středků Evropského fondu pro regi-
onální rozvoj v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu.
Podle předpokládaného harmonogramu 
prací, který zpracoval zhotovitel stavby, 
firma COLAS CZ, a. s., ze Zlína, bude stav-
ba fyzicky zahájena v prvním květnovém 
týdnu a ukončena po 20 týdnech v září 
2020.
Složitost a rozsah stavby vyžaduje úplnou 
uzavírku autobusového nádraží a okolí. 
Autobusové zastávky budou po celou 
dobu stavby přesunuty na náhradní 
místo za budovou vlakového nádraží (na 
část stávajícího parkoviště pro osobní 
automobily a autobusy).
Pro automobilovou dopravu budou vy-
značeny objízdné trasy okolními ulicemi. 
Pro usnadnění dopravní situace bude po 
dobu stavby fungovat obousměrně míst-
ní komunikace ul. U Šťávnice (v běžném 
provozu jde o jednosměrnou komunikaci 
ve směru od ul. Masarykova směrem 

ke kostelu). Bude to zároveň znamenat 
dočasné zrušení podélných parkovacích 
míst v této ulici.
Stavba bude rozdělena do 3 etap. 
V 1. etapě bude ulice Nádražní (spojka od 
knihovny k nádraží a dále vlevo směrem 
k náhradním zastávkám autobusů) prů-
jezdná v obou směrech jízdy v šířce min. 
5,5 m. Stavební práce budou probíhat 
i na chodnících, ale vždy bude zachován 
přístup k objektům v uzavřeném úseku. 
V rámci této nejdelší etapy budou odstra-
něny konstrukce vozovky, demontován 
mobiliář, budou napojeny nové uliční 
vpusti, nové trasy kabelů veřejného osvět-
lení, provedou se nové konstrukční vrstvy 
vozovky a chodníků.
Ve 2. a 3. etapě bude ul. Nádražní (spojka 
od knihovny k nádraží a dále vlevo smě-
rem k náhradním zastávkám autobusů) 
průjezdná za částečné uzavírky, doprava 
bude řízena semaforem.
Předpokládané časové rozvržení etap je 
následující: 1. etapa od začátku května do 
poloviny srpna, 2. etapa ve druhé půlce 
srpna, 3. etapa v září 2020.
„Cílem projektu je modernizace a zkva-
litnění služeb autobusového nádraží 
v Luhačovicích. Stavba dopravního 
terminálu zahrnuje 
nové autobusové 
nádraží s okružní 

křižovatkou. Součástí je také realizace 
souvisejících prvků zvyšujících bez-
pečnost dopravy, např. bezbariérové 
komunikace pro pěší, přechody pro 
chodce, veřejné osvětlení. Zahrnuta jsou 
i zmírňující a kompenzační opatření pro 
minimalizaci negativních vlivů na životní 
prostředí, konkrétně výsadba doprovodné 
zeleně. Projekt zahrnuje realizaci nových 
parkovacích míst pro kola v režimu B+R 
(bike and ride, umožnění návaznosti cyk-
listické dopravy na veřejnou hromadnou 
dopravu) a čtyři stání pro automobily 
v režimu K+R (kiss and ride, umožnění 
návaznosti individuální automobilové do-
pravy na veřejnou hromadnou dopravu 
formou míst pro krátkodobé zastavení 
automobilů). Nové zastávkové přístřešky 
budou osazeny zelenými střechami, které 
zachytí vlhkost a zároveň zlepší klima 
v této lokalitě,“ sdělil místostarosta Jiří 
Šůstek.
Prosíme všechny občany a návštěvníky 
města o trpělivost a respektování omeze-
ní v místě stavby i na objízdných trasách. 
Děkujeme!

Ing. Magdalena Blahová 
vedoucí odboru správy majetku

Stavební práce v ZŠ 
Luhačovice
„Město Luhačovice i přes složitou 
aktuální situaci připravuje a brzy 
zahájí investiční akci zaměřenou 
na statické zajištění základové 

konstrukce a podlah západního 
křídla hlavní budovy ZŠ Luhačovice 
na ulici Školní. Práce souvisí s plá-
novaným přesunem dětí z budovy 
bývalých jeslí do areálu ZŠ a na-
vazujícím stěhováním sídla domu 
dětí a mládeže ze zámku do budovy 

bývalých jeslí (Školní č. p. 811). Ča-
sová koordinace těchto náročných 
přesunů vyžaduje, aby byla hlavní 
budova ZŠ připravena na navýše-
ní žáků ještě během této stavební 
sezony,“ sdělil místostarosta Jiří 
Šůstek.
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DDM Luhačovice

V DDM Luhačovice od 11. 3. 2020 nepro-
bíhá z důvodu opatření MZČR zájmové 
vzdělávání. 
Zaměstnanci se pustili do úklidu, 
drobných oprav a údržby, dezinfekce. 
Připravujeme se na stěhování, třídíme 
materiály, čerpáme samostudium, řádnou 
dovolenou a vzděláváme se on-line. Kdo 
může, pracuje na home office. Účetní 
v DDM účtuje. Hodně se zabýváme rozpo-
čtem, snižujeme náklady a už nyní víme, 
že nedosáhneme takových výnosů, jaké 
jsme plánovali. Zrušili jsme zahraniční 
pobytové tábory, s rodiči komunikujeme 
telefonicky, e-mailem.
Od pondělí 16. 3. jsme se pustili do šití 
roušek a ve spolupráci s panem sta-
rostou, paní ředitelkou MěKD Elektra, 
zaměstnanci informačního centra jsme 
distribuovali cca 1800 roušek do celého 
města, přidružených obcí a do širokého 
okolí. Přidaly se k nám i dobrovolnice, 
a tak jsme měli home office šicí dílnu. 

Roušky šijeme dál. Přidáváme zájmové, 
zábavné a vzdělávací příspěvky pro děti 
a mládež na náš facebook a na portál 
SVČ a DDM v ČR pro sdílení aktivit www.
mitkamjit.cz.
On-line probíhá pouze výuka ruštiny.
14. 4. se začala uvolňovat opatření MZČR. 
Bedlivě sledujeme, jak naši zájmovou 
činnost opatření ovlivní. Věřte nám, 
že nám moc všichni chybíte. My, kteří 
jsme zvyklí být stále mezi lidmi, se vás 
musíme stranit.
Bohužel k  17. 4. není úplně jasné, co 
budeme moci realizovat a jak se situace 
v souvislosti s epidemií bude vyvíjet. Če-
káme na metodiky od MŠMT a na pokyny 
od zřizovatele.
Některé plánované akce nebudeme moct 
realizovat, Den dětí přeložíme na jiný 
termín. Řešíme, jestli budeme moct rea-
lizovat oficiální závody agility 13. 6. 2020 
a jiné akce.
Věříme, že plánované tábory v měsíci 
červenci uskutečníme, zejména příměst-
ské. Očekáváme, jak to bude s pobytovým 

táborem. Jsme také připraveni přesunout 
příměstské tábory na měsíc srpen nebo 
nabídnout příměstské tábory nové, po-
kud nám to situace dovolí a bude potřeba 
a zájem ze strany rodičů. Očekáváme sta-
novení hygienických podmínek realizace 
zájmové činnosti.
Dle plánu MŠMT budou od 25 . 5. některé 
kroužky moci pokračovat, je zde stanoven 
max. počet účastníků 5. To by mohly 
pokračovat za stanovených podmínek 
kroužky agility, brousek, doučování. 
Většina kroužků končí ke konci měsíce 
května a účastníků v nich je mnohem 
více, proto budeme za neodučené hodiny 
v zájmových kroužcích vracet úplaty. 
Samozřejmě nám budou tyto příjmy 
v rozpočtu chybět, budeme muset velmi 
šetřit, zvažovat každý náklad, abychom 
tento rok finančně zvládli a ustáli. 
Moc se těšíme, až se budeme moct se-
tkávat, a přeji Vám za sebe i celý kolektiv 
DDM Luhačovice pevné zdraví.

Mgr. Eva Tomalová, ředitelka DDM Luhačovice

Mateřská škola otevře 
v omezeném režimu 
koncem května
„Od 25. května se Mateřská škola Luha-
čovice opět otevře pro děti, jejichž oba 
rodiče jsou zaměstnáni,“ přiblížil staros-
ta Marian Ležák. Rada města o systému 
dalšího fungování mateřinky rozhodla 
na svém jednání 20. dubna. Konkrétní 
podoba, jako například rozdělení dětí 
do skupin a zavedení dalších opatření 

během výuky, bude sdělena co nejdříve. 
„Čekáme ještě na upřesnění pravidel 
fungování školky ze strany Ministerstva 
zdravotnictví ČR a Krajské hygienické 
stanice,“ doplnil starosta.  Město chce 
usnadnit  rodičům starost o jejich 
malé děti i v letním období, kdy bývá 
obvykle školka zavřená. „Postupně se 
mají  uvolňovat různá opatření a město 
i ekonomika budou směrovat k normál-
nímu režimu. Proto jsme se rozhodli 
nechat školku otevřenou i po celou dobu 

letošních letních prázdnin a rodinám 
tím návrat k normálu usnadnit,“ nastí-
nil starosta.
Mateřská škola Luhačovice byla i po 
zavedení nouzového stavu částečně 
k dispozici, ale pouze pro děti rodičů 
zaměstnaných ve složkách Integrované-
ho záchranného systému nebo v potra-
vinářství. Tato možnost ale nebyla rodiči 
vůbec využívána.

Nikola Synek

Základní škola

Již dva měsíce se nacházíme v situaci, 
která je pro všechny zcela nová. Učitelé 
nadále zadávají výuku dětem. Hodno-
cení domácí práce musí být provedeno 
s rozumem. Školy by se měly otevřít 
25. 5. pro žáky 1. stupně. MŠMT by mělo 

koncem dubna nebo začátkem května 
podat upřesňující informace, se kterými 
budeme pracovat. Rovněž by mělo být 
sděleno, zda a jakou formu bude mít 
vysvědčení. Proto prosíme rodiče o tr-
pělivost. Nejdůležitější ale bude, aby se 
epidemiologická situace nezhoršovala, 
což si všichni přejeme.

V měsíci dubnu proběhl zápis do 1. třídy 
netradiční formou bez přítomnosti dětí 
a rodičů. Zápis proběhl bez problémů. 
Rodiče přihlásili 39 dětí, 6 bude žádat 
o odklad. Od září tedy budou dvě 1. tří-
dy.

Mgr. Roman Lebloch, ředitel školy

Statické zajištění základových kon-
strukcí, vytvoření nové podlahové 
desky a podlah v učebnách a sanace 
prasklin je potřeba z důvodu propadu 
stávajících podlah a výskytu prasklin 
na vnějších i vnitřních stěnách budovy. 
Roh objektu je stále aktivní, a to v dů-
sledku dlouhodobějších sušších období 
za posledních několik let, kdy půda 
může vysychat do větších hloubek 

a následně dochází při opětovném 
zavlhčení k prosedání základu do zá-
kladové půdy.
Pro zesílení základů jsou navrženy 
trubní mikropiloty délky 7,5 m s injek-
tovanou patou v délce 2 m.
Předpokládané náklady na statické 
zajištění budovy jsou ve výši 3,8 mil. Kč 
a budou celé hrazeny z vlastních pro-
středků města Luhačovice.

Předpokládáme, že stavební práce 
budou zahájeny na přelomu května 
a června 2020. Na statické zajištění 
budovy budou navazovat práce v inte-
riéru (drobné stavební úpravy, podlahy, 
výmalby atd.).

Ing. Magdalena Blahová 
vedoucí odboru správy majetku
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Velikonoce pohledem městské policie

V době velikonočních svátků se stráž-
níci věnovali preventivnímu dohledu 
a důsledným kontrolám nad veřejným 
pořádkem, silničním provozem, dodr-
žováním jednotlivých nařízení vlády 
a mimořádných opatření spojených 
s vyhlášením nouzového stavu v uli-
cích Luhačovic.
Strážníky mohli občané potkat nejen 
v centru Luhačovic, ale i v Řetechově, 
Kladné Žilín a Polichně. Stranou nezůstala 
pro pěší hlídku ani kontrola lázní, parků, 
dětských hřišť, sportovišť, chatové oblasti 
a místního hřbitova. 
Velikonoční svátky se daly z pohledu dodr-
žování opatření zhodnotit tak, že pokud 
již občané nezůstali doma a vyrazili do 
okolní přírody nebo na venkovní sporto-
viště, chovali se zodpovědně. Počasí indi-
viduálním sportům a zdravému pohybu 
v přírodě přálo. Na rozdíl od jiných měst 

v republice v Luhačovicích bylo venku 
minimální množství lidí a jejich chování 
bylo, až na několik málo udělených do-
mluv, příkladné. Na sportovištích návštěv-
níky, zejména děti, hlídky preventivně 
spolu s kontrolou mimořádného opatření 
upozornili na dodržování provozního 
řádu. Připomínáme tedy všem, zejména 
dětem a jejich rodičům, že při provozování 
individuálního sportu na sportovišti platí 
provozní řád sportoviště, který je nutno 
dodržovat. V přírodě je nutné vždy myslet 
na to, že se nacházíte v CHKO Bílé Karpa-
ty, proto parkujte vozidla a rozdělávejte 
oheň jen na místech k tomu určených.
Při preventivních kontrolách na veřej-
ném prostranství využíváme městský 
kamerový dohlížecí systém. Touto cestou 
bychom rádi poděkovali paní Veronice 
Záhorské a panu Josefu Michálkovi za 
poskytnutí ochranných prostředků. Tímto 

dobročinným krokem rozhodně přispěli 
ke zvýšené ochraně strážníků a veřejnos-
ti. Velmi si nezištné pomoci a vnímání 
potřebnosti naší práce vážíme!
Za prevenci a důsledné kontroly občané 
na mnohých místech hlídkám děkovali 
a byli rádi za věnovanou pozornost. My 
naopak děkujeme za dodržování nařízení 
a poklidný průběh velikonočních svátků! 
Vážení občané, je třeba, abychom byli i na-
dále všichni odpovědní a disciplinovaní. 
Koronavirová epidemie v České republice 
prozatím neustala! Cíl máme všichni spo-
lečný, udržet zdravé Luhačovice!

Městská policie Luhačovice

Knihovna v době karantény

Městská knihovna byla na základě vy-
hlášení nouzového stavu vládou České 
republiky od pátku 13. 3. 2020 do odvolání 
uzavřena.
Vyhlášení nouzového stavu nás nezasko-
čilo a ihned jsme zahájili revizi, jinými 
slovy inventuru, která povinně vyplývá ze 
zákona, a měli jsme ji pro letošní rok na-
plánovanou. Této příležitosti jsme využili 
nejen k odepsání knih, které byly již za-
staralé nebo poškozené, ale také k přeba-
lení a dezinfekci celého knižního fondu. 
Vzhledem k tomu, že máme v knihovně 
zhruba 20 000 knih, práce je stále hodně. 
Díky této akci však knihovna „prokoukla“ 
a provzdušnila se.
Často nám volají čtenáři, kteří se obávají, 
že budou penalizováni za neprodloužené 
výpůjčky. Obavy jsou zcela zbytečné – 
všem čtenářům jsme výpůjční dobu pro-
dloužili do 1. 7. 2020, a pokud se situace 
nezmění, opět jim od července výpůjčky 
prodloužíme.
Jsme v plné práci a spolu s vámi čekáme 
na rozhodnutí vlády o znovuotevření 
knihoven. Jakmile k němu dojde, budeme 
připraveni vám nabídnout kvalitní služby 
a také budeme samozřejmě dbát na 
zvýšená hygienická opatření, na jejichž 
upřesnění se pracuje.
Vážení a milí čtenáři a návštěvníci, 
chybíte nám a moc se těšíme na vaši 
návštěvu!!

M. Mikulcová

Provoz technických 
služeb není omezen
Samozřejmě některé oblasti služeb, vyplý-
vající z nařízených hygienických opatření 
vlády, byly dočasně zastaveny. Například 
provoz sběrného dvora a prodej nadbyteč-
ného výsadbového materiálu pro veřejnost. 
Toto bylo od 14. dubna při dodržování 
nařízení ochrany zdraví jak pracovníků TS 
Luhačovice, tak zákazníků v zahradnictví a 
občanů ve sběrném dvoře obnoveno.. Zájem 
občanů po měsíční odstávce sběrného dvo-
ra byl pochopitelně větší. Reagovali jsme 
na vzniklou situaci dočasným navýšením 
počtu pracovníků jak ve sběrném dvoře, 
tak i v zahradnictví za účelem usměrnění 
provozu a zrychlené obsluhy, aby se zde 
návštěvníci zdrželi co nejkratší dobu.
Dále nebylo provedeno rozmístění laviček 
a přistavení kontejnerů na velkoobjemový 
odpad na veřejná prostranství. Toto bude 
realizováno ihned, jakmile to situace dovolí.
V době nouzového stavu provádíme denně 
dezinfekci autobusových zastávek, zábradlí 
a laviček na strategických místech. Bylo 
spotřebováno cca 200 l naředěného dezin-
fekčního roztoku. 
Co se týče ochrany zaměstnanců TS, byla 
zavedena standardní hygienická opatření, 
omezen vstup veřejnosti do administra-
tivní budovy a pracovníci svozu odpadu 
dostávají denně jednorázové roušky, které 
v okrese Zlín bezplatně distribuují ostat-
ním svozovým firmám TS Zlín.
V odpadovém hospodářství se zvýšil podíl 
občanského směsného a tříděného odpadu 

hlavně na sídlištích. Toto řešíme v rámci 
možností mimořádnými svozy mimo plá-
novaný harmonogram.
Naopak byly dočasně utlumeny smluvní 
svozy z léčebných, ubytovacích a stravo-
vacích zařízení. Ekonomický dopad bude 
závislý na délce jejich uzavření a vyhodno-
cen po skončení kvartálu.
Dále bude částečný výpadek ve výnosech 
z parkovacího automatu Solné a nájmů 
nebytových prostor. Dle předpokládané-
ho postupného uvolňování nastavených 
pravidel ochrany zdraví by tyto výpadky ve 
výnosech neměly pro činnost TS Luhačovi-
ce být existenčního charakteru.
Investice, hlavně nákup techniky, popřípa-
dě jeho časové posunutí, řešíme s vedením 
města Luhačovice.
Ostatní komerční doplňková činnost, včet-
ně údržby areálu Lázní, a. s., zatím nemá 
žádné negativní ekonomické dopady.
Na letošní zimní údržbě, vzhledem ke 
stejnému období r. 2019 bylo na přesčaso-
vých mzdách, posypovém materiálu a PHM 
ušetřeno 255 000 Kč. V tomto klimaticky 
příznivém období, pokud se neprováděla 
zimní údržba, se pracovalo mimo pravidel-
nou údržbu města například na zpev-
ňování cca 5000 m2 plochy za Matem ve 
finančním objemu cca 665 000 Kč.
V květnu nás čeká výsadba záhonů v Luha-
čovicích. Jedná se o 15 000 sazenic vosko-
vek, kan, salvií, afrikánů. Převažovat budou 
barvy červená, žlutá, bílá a jako doplněk 
barva modrá.

Ing. Josef Pučalík
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„Lidé se snaží nakoupit 
a hned jít,“ říká 
pokladní z Albertu
Dana Pakhoferová pracuje v luhačovickém 
supermarketu Albert. Můžete ji tam vidět 
třeba na pokladně. Já ji zastihl ke krátkému 
rozhovoru ale právě v době, kdy dezinfekcí 
ošetřovala nákupní košíky. To samozřejmě 
není jediné opatření, které prodejna zaved-
la. U pokladen přibyly přepážky oddělující 
zaměstnankyně u pokladen od zákazníků, 
ale také jsou zde další změny.
„Střídáme se teď dvě party zaměstnanců, 
jsme rozdělení tak, abychom se nepotká-
vali. Jedna má volno, druhá dělá od rána 
do večera. Kdyby k něčemu došlo, aby 
byl dál zajištěn chod obchodu,“ popsala 
Pakhoferová. Ona a její kolegyně a kole-
gové patří mezi pracovníky, kteří se řadí 
k těm takzvaně v první linii, bez nichž by 
se běžný život společnosti zcela zastavil. 
V době, kdy platí různá omezení, mění 
se nákupní chování i počty zákazníků 

a pracuje se v ochranných prostředcích, a to 
není vůbec jednoduchá úloha. „Náročné 
je to dost. Musíme hlídat i to, jestli chodí 
ve vyhrazené dvouhodinovce nakupovat 
opravdu jen senioři. Nemáme přitom přímo 
kapacity na to, aby někdo jen stál u vchodu 
a kontroloval příchozí. Ale pokud vidím, že 
chce nakupovat někdo mladší, upozorníme 
ho. Vesměs to lidé ale dodržují, problé-
my nejsou,“ poznamenala Pakhoferová. 
Zejména s počátkem epidemie koronaviru 
se lidé v určité panice z toho, co bude, 
snažili předzásobit základními potravinami 
a obchody zažívaly úplné nájezdy zákazní-
ků. Situace se ale rychle uklidnila. „Taková 
ta mánie nakupovat mouku už utichla. Lidé 
si sice dělají stále o něco větší nákupy, ale je 
to i tím, že jsou celé rodiny s dětmi doma. 
Nákupy se ale docela znormálnily, i když 
kvasnice jsou stále trochu nedostatkové 
zboží. Není to ale tak, že by lidé skupovali 
ve velkém a byly prázdné regály. I pokud 
se někdy něco vykoupí, druhý den to zase 
máme,“ popsala Pakhoferová. Jak dodala, 

nařízené odstupy 
si v prodejně lidé 
sami hlídají. „Máme 
to u pokladen ale 
i vyznačeno, jak se 
má čekat dál od 
sebe. Pokud někoho 
vidíme, že by se 
tím přesto neřídil, 
samozřejmě ho hned upozorníme. Lidé jsou 
ale ukáznění,“ doplnila zaměstnankyně 
Albertu. Hodně teď prý vidí, že zákazníci 
mají napsané seznamy, co pořídit, protože 
se v prodejnách s ostatními nechtějí zdržo-
vat. „Jdou, nakoupí a snaží se hned obchod 
opustit,“ nastínila Pakfoherová. Z počátku 
tedy lidé vykupovali například mouku. A co 
nejvíc frčí koncem dubna?
„Hodně se teď nakupuje čerstvá zelenina 
a ovoce, maso a mléčné výrobky. Taky se 
ale dost kupuje pivo a víno,“ zhodnotila 
pracovnice prodejny Albert.

Nikola Synek

Textilní prodejna sice 
mohla otevřít, ale tržby 
jsou minimální
Jednou z prodejen, které byly zavřeny kvůli 
vládním opatřením jen chvíli, je obchod 
s bytovým textilem v budově 137, který 
provozuje paní Leona Raková. I tak na její 
podnikání ale dopadá současná situace 
velmi těžce.
„Zájem zákazníků nebyl skoro žádný. Kdo 
přišel, chtěl gumičky nebo galanterní ma-
teriál, který jsem skladem neměla a sklady 
byly vyprodané. Tím, že jsem mohla mít 
otevřené, tak jsem tu v rámci otvírací 
doby vždy byla, ale zájem byl malý mimo 
sortimentu na roušky. Nemám takový výběr 
bavlněných látek, protože se spíš zabývám 
závěsy a záclonami, na což se používá 
materiál z polyesteru. Takže je to tu takové 
mrtvé,“ popsala podnikatelka. Jak dodala, 
běžně ji na jaře živí hodně to, že si lidé 
kupují různé ubrusy s velikonoční temati-
kou. „Ale před letošními svátky nic! Záclony 
na Velikonoce taky kupovávají a různé 
dekorace, ale to letos vůbec. Měla jsem 
aspoň nějaký příjem, protože se prodalo pár 
koberců, které taky nabízím a prodejny s ko-
berci ve Zlíně jsou zavřené. Ale to byly tak 
tři kusy,“ povzdechla si Raková. Do prodejny 
teď podle jejích slov zavítá opravdu nízký 
počet zákazníků. „Jen tak dva tři lidi za den. 
Ale nedá mi to a pořád jsem tu, když můžu 
mít otevřeno. Vyřizuji si taky úvěr COVID II, 
což je ale hrůza, je to strašně složité, špatně 
připravené. A to si běžně dělám účetnictví. 

Jsem OSVČ, po Velikonocích jsem byla 
zvyklá bez problému poplatit faktury, teď 
je všechno jinak. Žádám si i o prominutí 
nájmu, protože jsem v budově města, ale 
nevím, jestli mi ho odpustí, protože otevře-
no jsem mít mohla,“ popisuje svou situaci 
Raková. Jak říká, dopadá na ni hodně i to, že 
teď ve městě nefungují lázně, hotely a pen-
ziony. „Dodávám pro některé závěsy, garný-
žové systémy, záclony, prostěradla, ruční-
ky… Teď jsou všechny takové objednávky 
zrušené. Potřebovala bych také, aby se to vše 
spustilo, protože i tohle mě živí. I někteří 
lázeňští hosté a pravidelní rekreanti jsou už 
naučení, že přijedou, nechají si u mě poka-
ždé ušít záclony a pak si je vezou domů, za 
rok zas na vybavení dalšího pokoje. Podobně 
je to s prostěradly a povlečením,“ nastíni-
la Raková. Přes současné potíže doufá, že 
se celková situace zlepší a podaří se jí tak 
obchod dál udržet v chodu. „Věřím, že už to 
bude brzo tak, jak má být, a podaří se mi 
z toho trochu dostat. Snad pak pomůžou 
Vánoce, protože před nimi bývají taky dobré 
tržby,“ uzavřela Raková. 

Nikola Synek

V drogeriích se teď kupují 
kromě dezinfekcí hodně i barvy

Mezi obchody, které mohly fungovat po celou 
dobu nouzového stavu, patří i drogerie. V jed-
né z luhačovických provozoven pracuje Marie 
Tomancová. V půli dubna jsme se jí zeptali, co 
zákazníci teď nejvíce poptávají. „V současné 
době je největší zájem o dezinfekční příprav-
ky, čisticí gely na ruce, antibakteriální mýdla, 
jednorázové rukavice. Pak se hodně prodává 
syntetický líh, jak si lidé vyrábějí sami doma 
dezinfekce,“ nastínila pracovnice luhačovické 
TOP drogerie. Protože jsou lidé hodně doma 
a využívají čas k opravám a malování bytů, je 
zájem i o s tím související věci. „Takže se hod-
ně poptávají barvy, nátěrové hmoty, štětce na 
natírání, které jsou u nás taky k dostání. Lidé 
teď často pracují na zahrádkách, takže zájem 
je i o hnojiva a různé postřiky,“ dodala To-
mancová.  Na poptávce v drogeriích se odráží 
i to, že zavřená zůstávají kadeřnictví. „Kupují 
se u nás proto hodně barvy na vlasy, na ty 
máme teď i akci,“ dodala pracovnice drogerie. 
Jak dodala, ze začátku nouzového stavu bylo 
některé zboží, hlavně dezinfekční prostředky 
i zcela vykoupené. „Teď už je všeho dostatek, 
různých sanitolů, mýdel a podobně. Také mu-
síme dodržovat mimořádná hygienická opat-
ření a pracovat v ochranných prostředcích, 
i když to přináší i určité nesnáze. „S rouškami 
jsme se sžili snadno, horší je ale práce v ru-
kavicích, kde se ruce zpotí, a pak jsou naopak 
vysušené,“ zhodnotila Tomancová.

Nikola Synek
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Vedoucí lékárny: „Roušky 
i dezinfekce jsou, stále 
chybějí rukavice a Paralen.“
Jak vypadá aktuálně situace v jedné 
z luhačovických lékáren, nám prozradila 
17. dubna Mgr. Jitka Gahurová, vedoucí 
lékárník luhačovické lékárny Dr. Max. 
Hodně se v médiích řešila poptávka po 
lécích proti horečce na bázi paracetamo-
lu, jako je např. Paralen. Trvá stále zájem 
o tyto léky? 
Pořád je o ně velký zájem, protože jsou i vý-
padky v dodávkách, distribuce do lékáren 
se snaží být rovnoměrná, takže něco jsme 
dostali, ale to už je pryč a poptávka je stále. 
Co způsobuje ty výpadky?
Určitě je to i omezením na hranicích a pro-
blémy v dopravě, ale spíš je to tou zvýšenou 
poptávkou. 
Ta je tak vysoká i kvůli tomu, že naopak 
jiné léky proti horečce, s ibuprofenem, 
se uváděly v souvislosti s koronavirem 
jako možná rizikové?
Paracetamol je taková univerzální volba, 
a to hlavně pro ty nejvíce ohrožené starší 
generace. Tito lidé totiž často berou kvůli 
jiným obtížím léky na ředění krve, při kte-
rých se ibuprofen brát nemůže. Zprávy, že by 

ibuprofen přímo zhoršoval průběh korona-
viru zatím, pokud vím, není ale potvrzen 
žádnými studiemi. 
Ze začátku byl v lékárně určitě nával 
kvůli poptávce po ochranných pomůc-
kách, jak to vypadá teď začátkem druhé 
půle dubna, kdy se bavíme?
Ochranné pomůcky jsou stále poptávané 
a ze začátku byly zcela vyprodané. Teď už 
jsou k dostání u nás i roušky a dezinfekce. 
Dezinfekci lihovo-peroxidovou jsme dle 
návodu Světové zdravotnické organizace 
i přímo v lékárně míchali.
O co je stále velký zájem a nedostává se 
toho?
Pořád chybí ochranné rukavice, hodně jsou 
ale i výpadky ve vitamínech a prostředcích 
na imunitu. Vitamin D a C tak nejvíc. 
Je naopak menší poptávka po některých 
dalších lécích, když lidé tolik nechodí do 
ordinací?
Nepřijde mi to tak. Využívá se elektronických 
receptů formou sms a e-mailů, takže tady 
pokles není.
Jaké omezení jste museli kvůli nouzové-
mu stavu zavést? 
Jsme malý kolektiv, takže nějaké dělení na 
týmy tu nemáme. Spadají pod nás ale i další 
lékárny z Brodu, odkud nám dřív před 

hrozbou koronaviru chodili vypomáhat, ale 
to se teď nesmí, jsme všichni na domovských 
lékárnách. Je nás tu 6 se sanitárkou a uklí-
zečkou. Situaci nám samozřejmě komplikuje 
nošení roušek a zavedení odstupů, ale zvládá 
se to. Ze začátku se vcházelo jen po jednom, 
ale teď, když tu máme i dostatek dezinfekce, 
co jsme dostali distribucí z města, tak lidé 
chodí po dvou metrech. Jako lékárna jsme 
ale od začátku měli aspoň pro pracovníky 
dezinfekci a roušky od firmy, namontovala 
se pak k pokladnám i plexiskla. 
Když roušky nebyly k dostání, distribuo-
valy se tu nějak ty podomácku vyráběné?
Ano. Nosili nám je sem dobrovolníci, co je 
šili doma, a taky od města jsme dostali další 
přes Luhainfo. Když lidé přišli, že potřebují 
roušky, rozdávali jsme jim tak zdarma ty šité. 
Za to bych chtěla všem, kdo nám je donesli, 
moc poděkovat. 

Nikola Synek

Naše improvizovaná šicí dílna 
pomáhá všude, kde je potřeba

Už v prvních dnech krize, v době, kdy ještě 
roušky nebyly povinné, ale už bylo jasné, že 
budou potřebné, začaly pracovnice našeho 
kulturního domu s vyhledáváním střihů 
a šitím roušek. Pan starosta oslovit hotely, 
které nám pomohly s materiálem, a začalo 
se šít. Ve velké míře se k nám přidala Eva 
Tomalová se svým týmem z domu dětí 
a v první chvíli jsme vůbec netušili, do ja-
kých rozměrů se naše aktivita s vytažením 
starých šicích strojů, prostěradel a po-
vlečení rozroste. Hned v prvních dnech 
jsme rozdali roušky do ochodů, lékáren, 
na poštu, policii, na úřad, prostě všude 
tam, kde v Luhačovicích nebyly a nedaly se 
sehnat. Šikovné švadlenky nám je začaly 
nosit, později jsme je začali balit a rozdávat 
prostřednictvím osadních výborů, policie, 
pošty i všem ostatním, kteří roušku ne-
měli. Stále máme roušky k dispozici před 
informačním centrem. Větším množstvím 
jsme již pomohli na záchrance, v nemoc-
nici v Uherském Hradišti, část jsme mohli 
předat i na transfuzní stanici do Zlína. 
I přes to, že v současné době je již záso-
bování ochrannými pomůckami lepší, 
stále roušky šijeme a dáváme tam, kde je 

potřeba. Dá se říct, že se do našeho systé-
mu zapojilo více než 20 lidí, kterým všem 
určitě patří velké poděkování. Do dnešního 
dne prošlo přes naše informační centrum 
4800 roušek, které svědčí o lidské solidaritě 
a velké snaze pomoci, tam kde je potřeba. 
V tomto úctyhodném čísle ještě navíc není 
započítána spousta roušek, které ušily 
a samy rozdaly další švadlenky pro své 
okolí a všechny potřebné.

Jak to teď chodí v lékařských 
ordinacích?

Situaci popsal MUDr. Pavel Bárek, prak-
tický lékař a internista, který ordinuje na 
luhačovickém zdravotním středisku. „Od 
zavedení nouzového stavu a vládních opat-
ření se snažíme omezit kontakt s pacienty 
na minimum, upřednostňujeme telefo-
nické objednání a přítomnost pacienta, 
jen pokud má opravdu akutní stav, aby se 
v čekárnách lidé nehromadili. Co se týče 
pacientů, jejichž stav je stabilizovaný, ale 
mají brát pravidelně léky, tak to řešíme 
variantou elektronickou. Pošleme SMS na 
mobil, na základě které lze medikamenty 
vyzvednout v lékárně, a lidé tak nemusí 
do ordinace, což je velmi vhodné řešení 
samozřejmě zejména pro starší pacienty. 

Případně jsme domluveni, že recept pošle-
me jejich nejbližším, aby to pro ně mohli 
zařídit,“ poznamenal Bárek.
Léčba tak je ale stále zachována bez 
přerušení i u všech pacientů, kteří řeší 
nějaké dlouhodobé zdravotní komplikace. 
Takových má samozřejmě jako internista 
MUDr. Bárek celou řadu.  
„Jen pokud má pacient naléhavé stavy, 
jde o to, aby zavolal a po domluvě přišel. 
Taková situace se může týkat například pa-
cientů se srdečními obtížemi, nebo když se 
někomu prudce zhorší cukrovka. Pokud by 
hrozilo přímé ohrožení života, samozřejmě 
se i nyní lze obrátit na záchrannou službu 
na lince 155,“ poznamenal Bárek. Jak dodal, 
některé jeho pacienty ovlivnily nejen 
změny ve fungování jeho ordinace, ale také 
upravený systém přijímání pacientů do 
nemocnic. „Řada pacientů byla nachystaná 
na operace, měli jít na předoperační vy-
šetření, ale v nemocnici je odmítli, protože 
nemocnice plánované operace zrušily. 
Musíme tak společně počkat, až se opět 
vše upraví a na plánované operace bude 
možné jít. Vše samozřejmě bude záviset 
na vývoji epidemiologické situace a trvání 
nouzového stavu,“ uzavřel Bárek.

Nikola Synek
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Lahvovaná Vincentka stále proudí k zákazníkům
Nejznámější z luhačovických 
pramenů si lidé sice dočasně ne-
mohou volně načepovat u veřej-
ného pítka, naštěstí se ale krize 
zásadně neodrazila na fungování 
stejnojmenné společnosti, která 
nabízí tuto léčivou minerální 
vodu stáčenou do lahví. Aktuální 
dění v podniku přiblížil předseda 
představenstva společnosti VIN-
CENTKA, a. s., Jan Šumšal. 

Jak se celkově odrazil nouzový 
stav na fungování firmy, byla 
výroba nějak omezena?
Od 11. 3. jsme přijali několik opat-
ření tak, abychom minimalizovali 
rizika spojená se situací ohledně 
pandemie Covid 19. Až do odvolá-
ní jsme uzavřeli naši podnikovou 
prodejnu a do budovy společnosti 
mají přístup pouze zaměstnanci. 
Zrušili jsme všechny naplánované 
exkurze a obchodní schůzky, ale 
žádné z těchto opatření neomezilo 
naši výrobu. 
Museli jste řešit například něja-
ké personální potíže kvůli pří-
padným karanténám zaměstnan-
ců, nebo protože musejí doma 
hlídat děti?
Naštěstí nás tyto problémy nepo-
stihly a kromě jednoho nemocného 
zaměstnance máme všechny ostatní 
v práci. 

Jaká jste museli zavést další opat-
ření? 
Všichni zaměstnanci byli proško-
leni, jak se v takové situaci chovat 
a jaké nové povinnosti s tím souvisí. 
Před odchodem do zaměstnání mají 
povinnost si měřit teplotu a celou 
směnu musí nosit respirátory, při 
práci také gumové rukavice. Všem 
zaměstnancům jsme rozdali dezin-
fekci na ruce a po celé firmě rozmís-
tili další aplikátory dezinfekce. Také 
jsme oddělili zaměstnance výroby 
doplňkových produktů od ostatních 
zaměstnanců tak, že jsme pro ně 
vytvořili dočasné zázemí v patře 
s výrobnou. Předávání dokumentace 
řidičům kamionů, pošty atd. probíhá 
mimo prostory budovy. Pro řidiče zá-
sobování jsme venku zajistili mobil-
ní toaletu s umyvadlem a dezinfekcí. 
Jak je poptávka po Vincentce 
v lahvích ovlivněna koronaviovou 
krizí? Nezvedla se třeba nějak 
vzhledem k tomu, že se veřejné 
prameny zavřely?
Za měsíc březen jsme zaznamenali 
zvýšený odbyt všech našich výrob-
ků. V tuto chvíli ovšem nedokážu 
odhadnout, jestli se naši zákazníci 
jen předzásobovali, nebo nakoupené 
výrobky skutečně užívali. To ukážou 
až následující měsíce.  
Co odběratelské řetězce, vývoz 
do zahraničí při současných 

opatřeních a podobně – dotklo se 
to firmy výrazně?
Všechny naše exportní aktivity fun-
gují normálně a současná opatření 
nemají na naše vývozy vliv. Problém 
máme s některými našimi doda-
vateli, kteří z důvodu nedostatku 
zaměstnanců mají delší dodací lhůty 
než obvykle. Naštěstí se nám to daří 
řešit tak, abychom nemuseli zastavo-
vat výrobu.
Koronavirová opatření nám ovšem 
výrazně mění naše plánované akti-
vity v tomto roce, kdy oslavujeme 
200leté výročí plnění Vincentky do 
skleněných lahví.
Můžete ty dopady přiblížit?
K této příležitosti jsme připravovali 
několik marketingových akcí a jako 
vrchol tohoto výročí měl v červenci 
proběhnout den otevřených dveří 
v naší společnosti, spojený s boha-
tým programem pro celou rodinu. 
Nakonec jsme se rozhodli celou akci 
přesunout na rok 2021, protože není 
vůbec jisté, jestli bude během letoš-
ního léta možné pořádat jakékoliv 
hromadné akce. Věřím ale, že se 
okolnosti co nejdříve změní k lep-
šímu, a chtěl bych moc poděkovat 
všem našim zaměstnancům za jejich 
zodpovědnost a přístup v této pro 
všechny nepříjemné situaci. 

Nikola Synek

Situace v lázeňském 
a léčebném domě Praha
Lázeňský léčebný dům PRAHA, jak 
je všeobecně známo, nemohl od 
19. 3. 2020 přijímat další pacienty, ale 
ty, kteří byli v léčbě, musel doléčit. 
Pacienti odjížděli postupně, poslední 
dne 11. 4., kdy se léčebna uzavřela. 
A tak se stalo, že v práci bylo více 
personálu než hostů, což je z pro-
vozního hlediska hodně ztrátové. 
Fixní náklady (mzdy, energie atd.) 
stále nabíhají, a tak jsme museli již 
v březnu použít půjčku na svůj provoz 
a mzdy, neboť od počátku pandemie 
nejen pacienti, ale i ostatní klienti 
houfně odříkali své objednané pobyty 
a dožadovali se vrácení předplacených 
poukazů. Luhačovice jsou v zimním 
období málo obsazeny hosty a březen 
je období, kdy se do Luhačovic pomalu 

vrací lázeňský život, což se v letoš-
ním roce nestalo, a došlo k úplnému 
propadu a kolapsu. Přivítali jsme 
vyhlášené opatření vlády k náhradě 
části mezd, o kterou jsme Úřad práce 
požádali pro některé zaměstnance za 
měsíc březen, a budeme žádat i za dal-
ší měsíce, pokud situace bude stejná 
a podpora v částečné úhradě mezd 
bude nadále platit. Prozatím jsme 
nepřistoupili k propouštění zaměst-
nanců a nepočítáme s touto variantou 
ani do budoucna. Věříme, že se život 
v lázních začne postupně obnovovat. 
Tuto neplánovanou odstávku provo-
zu využijeme k dokončování staveb-
ních úprav, vypustili jsme bazén, kde 
děláme generální opravu, opravujeme 
pokoje atd., bohužel v současné době 
bez jakýchkoliv příjmů. 
Co nás v současné době dále trápí, je 
neukázněnost návštěvníků a obyvatel 

Luhačovic, kteří navštěvují pramen 
VIOLA a MARIE. Rozhodnutím MZ ČR 
musela být pítka odstavena a uzavře-
na pro veřejnost. Hodně lidí chodí na 
procházky do přírody, což je v pořád-
ku, a chválíme je za to, ale někteří, 
zejména mladší generace, svůj pobyt 
v přírodě zneužívají a asi nevědí co 
s časem. V minulém týdnu si rozdělali 
v noci u pramene VIOLA v lese oheň. 
Nevadí jim ani, že máme napsáno na 
domečku, že je hlídaný kamerovým 
systémem. Asi si myslí, že je to jen tak, 
ale není!!! Dále bychom chtěli návštěv-
níky upozornit, že ochranné stavby 
vrtů nejsou kapličky, a tak nabádáme, 
nenechávejte na vrtech po svém od-
chodu zapálené svíčky. Mohlo by dojít 
k požáru s dalekosáhlými důsledky. 
Děkujeme.

Anna Kneblová
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Aktuální situace Lázní Luhačovice, a. s. pohledem 
generálního ředitele MUDr. Eduarda Bláhy
Ani pětistupňový plán uvolňování 
opaření představený vládou 14. dubna 
nepřinesl podle generálního ředitele 
Lázní Luhačovice, a. s. dostatek 
informací pro provozovatele lázní, 
tak aby se mohli nachystat na 
znovuobnovení provozu. Situace podle 
Bláhy nebyla o nic jasnější ani o tři 
dny později, kdy jsme ho požádali 
o vyjádření. „Ohledně lázní žádný plán 
vlády neexistuje, nebyl představen, není 
komunikován, na lázně se zapomnělo. 
Od 8. června mají být otevřeny hotely, 
ale to je pro nás pozdě, lázně musí 
být otevřeny dřív. Diskutuje se přitom 
ale až o otevření od 1. července a není 
jisté, zda tohle lázeňské firmy vydrží,“ 
sdělil generální ředitel Bláha. Jak 
dodal, současná krize přišla pro lázně 
ve velmi nevhodnou dobu. „Je po zimě, 
kdy lázně přežívají z letních výdělků, 
investovalo se,“ vysvětlil Bláha. Ani 
státem nabízená podpora na mzdy 
v podnicích přitom podle něj situaci 
dostatečně neřeší. „Máme ještě další 
spoustu fixních nákladů. V březnu 

jsme ke mzdám za 15 mil. dostali 
500 000, za duben čekáme 7 milionů, 
ale pořád je to polovina, a to jsou naši 
zaměstnanci na 60 % platu. A to by 
tak mělo být ještě 4 měsíce? To je snad 
úplný extrém,“ poznamenal Bláha. 
V půli dubna je naprostá většina 
zaměstnanců zatím doma, tedy až na 
ty, kteří zajišťují programy podpory 
a plánování pobytů. „Je možné, že do 
budoucna se nevyhneme ani snižování 
stavů,“ připustil Bláha.  S nejasností, 
kdy vlastně a jak budou moci lázně 
začít fungovat, se pojí i úvahy nad 
kulturními akcemi, které Lázně 
Luhačovice organizují. A to, i pokud 
by bylo otevřeno a akce by bylo možné 
z hlediska pravidel shromažďování tou 
dobou už pořádat. „Otazník se vznáší 
i nad festivalem Janáček a Luhačovice. 
Jde o to, zda ho vůbec budeme dělat, 
když na začátku července ještě mohou 
být lázně poloprázdné a náklady 
jdou do statisíců,“ podotkl Bláha. 
Lázeňské společnosti by podle něj 
teď potřebovaly co nejdříve od vlády 

pevný scénář, jak to v lázeňství bude. 
„Potřebujeme vědět, kdy a za jakých 
podmínek budeme moci otevřít. Vláda 
by měla co nejdříve návrhy uzákonit. 
Podmínky by měly být jasné například 
budou moci být otevřena wellness? 
Budou se muset omezovat ubytovací 
kapacity?“ poznamenal Bláha. Pro lázně 
je důležitá i další věc. „Ideální by bylo 
prodloužit návrhy na lázeňskou léčbu, 
o čemž se sice mluví, ale uzákoněno to 
ještě nebylo,“ přemítá Bláha. I v době 
po otevření to pak nebude jednoduché, 
protože počáteční provoz bude zřejmě 
značně omezený a ovlivněný dalšími 
faktory. „Bude nutné splnit náročné 
epidemiologické podmínky. Lidé navíc 
téměř nechodí k lékaři, takže nebudou 
tolik vznikat nové návrhy na lázeňskou 
léčbu. U pacientů může být obava jet do 
hromadného zařízení, kde jsou starší 
lidé. Proto je důležité, aby stát lázně 
podpořil i v době takto omezeného 
provozu,“ uzavřel generální ředitel. 

Nikola Synek

„Nejhorší je pro nás 
nejistota,“ říká Veronika 
Záhorská z lázeňské 
společnosti Royal Spa

„Měli jsme možnost doléčit pacienty, 
poslední odjeli domů 5. dubna. Už 
předtím jsme zavedli přísná hygienic-
ká opatření, aby se všechno zvládlo. 
Teď jsou všechna zařízení zavřená.  
Dlouho se nevědělo, jak to bude. Žádný 
termín. Podle plánu vládního rozvol-
ňování opatření se mluví o otevře-
ní hotelů od 8. 6., ale o lázních ani 
zmínka,“ popsala Veronika Záhorská za 
lázeňskou skupinu Royal Spa. Ta pro-
vozuje mimo jiné luhačovické hotely 
Miramare, ale i další lázeňská zařízení 
po celé republice. Záhorská komento-
vala aktuální situaci k 21. 4. Nejasný 
vývoj vládních nařízení situaci podle 
ní velmi komplikuje. „My nevíme, jestli 
budou pojišťovny posílat pacienty 
a odkdy. Jestli se lidé nebudou pobytů 
v lázních bát, například většího počtu 
starších pacientů na jednom místě. Ta 
nejistota je pro nás nejhorší, jde o to, 
jestli budeme brát jen hotelové hosty 

– samoplátce, nebo už začnou i lá-
zeňské pobyty hrazené pojišťovnou,“ 
uvedla Záhorská.  
Ohledně personálu jejich nestátní 
zdravotnická zařízení musí mít určitý 
počet zdravotníků, aby tuto péči mohli 
poskytovat. „Máme lékaře, zdravot-
ní sestry. Pokud by to mělo být ve 
formátu, že budou přijíždět na pobyty 
jen samoplátci, určitě nebudou mít 
potřebu vyhledávat konzultace lékaře 
a podobně, takže to je další personální 
otázka.  Snad se už tento týden roz-
hodne, jak to s lázněmi bude, a připra-
vujeme se na různé varianty,“ dodala 
Záhorská.  Ve společnosti už i tak došlo 
k omezování počtu pracovníků kvůli 
současnému stavu. „Byli jsme nuceni 
propustit všechny zaměstnance, kteří 
byli ve zkušební době, se smlouva-
mi na dobu určitou, uvidíme co dál, 
všichni ostatní jsou doma na 60 % 
platu. Naše společnost Royal Spa má 
po celé republice na 450 zaměstnanců, 
tak si každý dokáže představit, kolik 
potřebujeme měsíčně na mzdy. A když 
je příjem nula, je to velký problém. Stát 
jsme zažádali o podporu, uvidíme, ko-
lik dostaneme. Mělo by to být 60 % od 

státu na ty snížené mzdy.  Uvidíme, co 
dostaneme. Budeme rádi za cokoliv, ale 
ani toto není dostačující, aby to řešilo 
naši situaci,“ dodala Záhorská. Mimo 
působení ve společnosti Royal Spa je 
také ředitelkou dobročinné organizace 
Korunka Luhačovice. Prozradila tedy 
i to, jak se Korunka snaží pomáhat 
i v době koronavirové. 
„Když to vypuklo, všichni, kdo zůstali 
doma, pro nás šili roušky, kterých jsme 
rozdali nějakých pět tisíc.  Rozváže-
li jsme je mezi domovy seniorů, do 
dětských domovů i jsme je rozesílali 
poštou. Do domova pro seniory Luha-
čovice jsme teď také předali 2 tablety, 
abychom usnadnili komunikaci kli-
entů s jejich blízkými. Co jsme mohli, 
jsme rozdělili, ale teď nemůžeme mít 
žádné akce, kde by se další prostředky 
získávaly, takže uvidíme, jak to půjde 
dál. Peníze se ale budeme snažit shá-
nět, protože vzhledem k situaci budou 
potřebovat rodiny, kterým pomáháme, 
pomoc ještě víc než dosud a myslím, 
že organizací, jako je ta naše, bude o to 
více zapotřebí,“ uzavřela Záhorská. 

Nikola Synek
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Ptačí budky

V roce 2013 vytvořil Luhačovický 
okrašlovací spolek Calma trasu umělec-
kých ptačích krmítek a budek, která je 
každoročně doplňována a obnovována. 
Pravidelné slavnostní vernisáže nových 
ptačích budek se letos v inzerovaném 
termínu nedočkáme. Ovšem o tři desít-
ky zbrusu nových designových ptačích 
budek nebudete při procházce Luhačo-
vicemi ochuzeni. Malé artefakty, které 
mohou směle soutěžit s krásou jarní 
přírody, byly již na trase nainstalovány. 
Autory nových budek jsou letos studenti 

SUPŠ v Uherském Hradišti, kteří je 
vytvořili pod vedením Ivana Pecháčka 
a žáci Základní školy na Velehradě pod 
vedením Antonína Ťuhýčka. 

František Petrák

Jak prožíváte současný nouzový stav, co je na něm pro vás 
nejtěžší a kde vidíte pozitiva?

Pozitiva vidím určitě, 
že nejbližší lidé mohou 
být víc spolu. Studuji 
poslední ročník vysoké 
školy, ale tam jsme 
už měli jen 2 hodiny 
týdně, tak se mě to 

moc nedotklo. Musí se dodržovat to 
omezení chodit v rouškách, ale i tak 
chodím do přírody a jsem víc s rodi-
nou. Studuji v Olomouci pedagogiku, 
tak vnímám i tu situaci ve školství, že 
jsou děti doma. Určitě je to náročné jak 
pro rodiče, tak pro učitele, ale musí se 
to nějak zvládnout. 
Lucie Kremerová, Luhačovice 

Prožívám to špatně, 
musí se být v té roušce, 
hodně mě trápí omeze-
né možnosti kulturní 
i pracovní. Naštěstí 
mám zahrádku, takže 
prací tam si vyplňuji 

volno. I četbou, vařením, nenudím se. 
Vím, že lidé si i pomáhají, ale přece jen 
bych raději chodila do práce, ale náš 
provoz uzavřeli. 
Blanka Nohavková, Luhačovice

Moc pozitivně to nevi-
dím. Čas trávím doma, 
nic moc se nedá dělat. 
Jsem nezaměstnaný 
a práce se teď shání 
těžko. Skončil jsem 
v práci začátkem toho 

období. Hodně firem propouští, málo-
kde hledají někoho nového. 
Evžen Sedlář, Luhačovice

Trávím ten čas s rodi-
nou, doma, snažím se 
udělat co nejvíc práce, 
vařím, peču. Ale jsem 
pokojská tady v Luha-
čovicích, takže práce 
není. Zatím peníze 

mám, ale dál uvidíme, co s tím udělá 
stát. V tom volnu se snažím i spor-
tovat a hledat, co mě baví, abych se 
doma nezbláznila. 
Karolína Kuželová, Provodov

Já to tolik neproží-
vám, protože mám 
účetní firmu, takže 
pracuji pořád stejně. 
Omezení samozřejmě 
vnímám v cestování, 
nemohla jsem odjet 

do Španělska. Rušily se také přednáš-
ky, které organizuji, ale beru to tak, 
jak to je. Chybí mi setkávání s lidmi. 
S nejužší rodinou jsme, babičce dělá-
me nákupy, tak na tom je pěkné, že 
s ní trávíme víc času a povídáme si. 
Jana Bobčíková, Slopné 

Člověk to musí brát tak, jak to je. 
Stalo se a všichni se 
z toho chceme brzy 
dostat. Nejtěžší je, že 
nemůžu za rodinou. 
Řekla bych, že lidé 
jsou vstřícnější, to je 
pozitivní. Snad všich-

ni vydržíme, blíží se léto, tak snad 
to bude lepší a setkáme se v lepších 
časech.
Milana Vajdíková, Kladná Žilín

Trávím čas furt stejně, 
protože v práci jedeme 
bez přestávky. Dělám 
tady na infuzích, 
v Biomedice. Pro 
nás je ta situace spíš 
hektická, zákazníci 

si žádají naše výrobky víc než dřív. 
Nejtěžší je, že nám chybí někteří ko-
legové, máme trochu omezený režim. 
Pozitiva určitě vidím. Lidé si daleko 
víc budou vážit toho, co bylo. Teď to 
omezení je a už jen svoboda dýchání 
je omezena rouškou, na kterou se 
pořád musí myslet, a při nákupech 
asi nejvíc. 
Radek Vebr, Luhačovice

Nemůžu chodit do 
práce, to mě nejvíc 
ovlivnilo. Pracuji v ho-
telu, ten je momentál-
ně zavřený. Trávím čas 
doma s dcerou, dělám 
s ní úkoly a učíme se 

do školy. Nejtěžší je, že člověk musí 
být nejvíc doma nebo na zahradě, 
není v kontaktu s přáteli a širší rodi-
nou. 
Pozitivní je určitě, že se dá být víc 
s tou bližší rodinou, můžu víc času 
být s dcerou. 
Věra Juríková, Luhačovice

Anketa byla realizována 17. 4. pod 
širým nebem za dodržení hygie-
nických opatření s nejméně dvou-
metrovým odstupem od účastníků. 

Nikola Synek

ANKETA

Upozornění
Všechny informace uvedené 
v novinách jsou platné ke dni 
uzávěrky tohoto čísla 22. dubna 
2020. Po uzávěrce došlo ke změ-
nám v termínech rozvolňování 
vládních opatření. Lázně také 
budou moci za stanovených pod-
mínek přijímat nové pacienty.



16 Luhačovické noviny

OZNÁMENÍ, INZERCE

Tiráž: Periodický tisk územního samospráv-
ného celku.Vydavatel a kontakty na redakci: 
Městský dům kultury Elektra Luhačovice, 
příspěvková organizace, Masarykova 950, 
763 26 Luhačovice, IČ: 00373281, DIČ: CZ 
00373281, tel.: 577 133 980,  
e-mail: luhainfo@mdkelektra.luhacovice.cz. 
Měsíčník. Odpovědná redaktorka a autorka 
nepodepsaných článků: Hana Slováková. 
Fotografie: Jan Dostál. Grafické zpracování 
a tisk: Joker, spol. s r. o. Vydávání povoleno. 
Číslo registrace: MK ČR 11027. Všechny in-
formace platné ke dni uzávěrky tohoto čísla 
22. dubna. Toto číslo vychází 1. 5. 2020

Jarmila 
Polášková

- úklid pro domácnost i firmy

- úklid staveb před kolaudací

- mytí oken i velkoplošných

- čistění koberců a sedacích souprav

jarmilapolaskova21@gmail.com

tel.: 728 737 717

Vážení přátelé, na základě vyhlášení 
vlády ČR o nouzovém stavu je muzeum 
od 13. 3. 2020 až do odvolání ZAVŘENO 
a plánované akce se odkládají či ruší. 
Využíváme proto možností sociálních 
sítí a namísto plánovaných komentova-
ných prohlídek zahajujeme seriál krát-
kých článků na facebooku. Můžete nás 
sledovat na www.facebook.com/muzeu-
mluhacovice. Řadu článků a studií nalez-
nete také na www.muzeumluhacovice.cz 

Dobré dny přeje kolektiv Muzea luhačo-
vického Zálesí

PhDr. Blanka Petráková

Otevírání pramenů 
odloženo
Nouzový stav spojený se zákazem shro-
mažďování a pořádání veřejných akcí 
dopadá i na konání tradičního Otevírá-
ní pramenů „Třídenní programy, jejichž 
příprava trvala více než rok, nemo-
hou vzhledem k současné situaci ve 
dnech 8.–10. května proběhnout. Kvůli 
charakteru akce není zatím možné 
stanovit náhradní termín,“ vysvětlila 

za organizátory ředitelka Městského 
domu kultury Elektra Hana Slováková. 
„Věřím tomu, že se nám povede alespoň 
v nějaké podobě prameny ještě letos v 
létě otevřít a požehnat jim. Novodobá 
tradice svěcení pramenů, obnovená 
folklorním souborem Malé Zálesí na 
přelomu 80. a 90. let 20. století, nebyla 
doposud přerušena. Rádi bychom ji 
proto zachovali i v tomto roce,“ dodala 
Slováková. Že široká veřejnost přesto o 
slavnostní zahájení lázeňské sezony v 

Luhačovicích nepřijde, potvrzuje staros-
ta města Marian Ležák. „Pevně věřím, 
že se situace co nejdříve změní tak, aby 
k nám mohli lidé opět jezdit na léčebné 
pobyty i za relaxací. Jsem optimistou a 
neumím si představit, že letos nepři-
pravíme v nějaké podobě i tradiční Ote-
vírání pramenů. Víme z mnoha ohlasů 
občanů i návštěvníků, jak se na tuto 
událost všichni těší,“ uzavřel Ležák. 

Nikola Synek


