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Luhačovické prameny 
jsou posvěceny, město 
vítá návštěvníky
Luhačovice v úterý 26. května patři-
ly Otevírání pramenů, které město 
každoročně pořádá jako slavnostní za-
hájení hlavní turistické sezony.  „Jsem 
velmi rád, že se nám podařilo i letos 
dodržet tradici a alespoň symbolicky 
jsme posvětili místní prameny a dali 
najevo, že turistický ruch v našem 
městě opět ožívá. Slavností jsme přímo 
navázali na pondělní otevření hotelů 
a restaurací. Právě po obtížném období 
se snažíme dělat pro propagaci Luha-
čovic jako turistické destinace maxi-
mum. Chceme dát najevo, že Luhačovi-
ce jsou na všechny hosty přichystány 
i v tomto roce a  oficiální zahájení se-
zony je toho dokladem,“ sdělil starosta 
Luhačovic Marian Ležák.
Letošní program Otevírání pramenů 
byl samozřejmě přizpůsoben součas-
ným možnostem plánování a konání 
akcí a vše se odehrálo jen v minima-
lizované podobě. I tak ale nechybělo 
vystoupení folklorních souborů Malé 
Zálesí a Leluja. V Hale Vincentka  před-
stavily tradiční folklorní pásmo s reci-
tací „Vodolenko milá“ věnované prame-
nům. Na oblíbenou akci i letos zavítali 
členové Rady Zlínského kraje v čele 
s hejtmanem Jiřím Čunkem i zástupci 
lázeňských společností a hotelů, které 
ve městě působí. V průběhu setkání 
farář Hubert Wojcik posvětil za všech-
ny místní léčivé prameny pramen 
Vincentka, který je z nich nejznámější. 
Program ve stejnojmenné hale mohli 
ovšem tentokrát sledovat z kapacitních 
důvodů pouze pozvaní hosté a média, 

aby bylo možné dodržet povinné 
rozestupy osob. Veřejnost pak mohla 
vidět průvod účastníků přes kolonádu 
ke kapli svaté Alžběty. Zde proběhla 
společná modlitba s prosbou o po-
žehnání pro Luhačovice, místní lázně 
a pro všechny, kdo sem jako návštěvní-
ci přijíždějí. Slavnost u kaple uzavřelo 
zvonění zvonu, který tu vítá všechny, 
kteří v Luhačovicích hledají a nalé-
zají klid, pohodu, odpočinek, relaxaci 
a nové zážitky. „Město je přichystáno 
s řadou aktivit pro návštěvníky, je jako 
v jiných letech plné květinových záho-
nů a krásné zeleně. Jako by samo vo-
lalo: Těšíme se na vás! I já se k tomuto 
volání připojuji a srdečně zvu všechny 
k návštěvě našeho krásného města. Že 
se tu život opět rozproudil, těší naše 
občany stejně jako všechny, kdo k nám 
přijíždějí na znovuobnovené pobyty,“ 
uzavřel starosta Ležák.

Nikola Synek
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UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Do Luhačovic bude lákat 
nový reklamní spot
Představit Luhačovice jako ideální 
místo pro trávení letní dovolené nebo 
rodinného výletu, to je záměr nového 
reklamního spotu, kterým chce město 
přilákat v této sezoně turisty. Výrobu 
klipu realizuje místní agentura AB 
Manufaktura. „Zadáním bylo upozor-
nit na všechny krásy, které Luhačovice 
nabízejí. Samozřejmě se tu předsta-
vuje lázeňství, ale taky zdejší krásná 
příroda, unikátní architektura, folklor 
a možnosti sportu a wellness,“ nastíni-
la Bára Majzlíková, spolumajitelka AB 
Manufaktury. Protože Luhačovice jsou 
nedílně spojeny s jedinečnou atmo-
sférou historických lázní, rozhodli se 
pojmout klip zajímavým způsobem. 
„Je to příběh zamilovaného páru, který 
prochází jednotlivými historickými 
epochami až do současnosti a po-
stupně přibližuje všechny atraktivity 
Luhačovic. Za pomoci spolku Calma 
jsme natáčeli, jak se tu hlavní hrdinové 

příběhu setkají v období secese. Pak 
se přes období charlestonu postupně 
ústřední dvojice dostane až do sou-
časnosti. Zajdou si na brusle a na kolo, 
užijí si wellness i skvělou večeři při 
svíčkách v jedné z vyhlášených restau-
rací,“ přiblížila Majzlíková. Ústřední 
pár ztvárnili profesionální herci Jitka 
Hlaváčová Josková a Pavel Šupina, čle-
nové souboru Slováckého divadla.
Natáčení a příprava spotu šla v rych-
lém sledu. Snahou je totiž, aby se dostal 
klip k veřejnosti co nejdříve a mohl tak 
potenciální návštěvníky oslovit už za-
čátkem června. Tedy v době, kdy si lidé 
ještě rozmýšlejí, kam o letních prázd-
ninách na dovolenou. Výroba klipu si 
vyžádala celkem asi 14 dnů, kromě tří 
natáčecích dnů také další čas například 
na tvorbou scénáře, plánování lokací 
a postprodukci videa. K tomu, aby v tak 
rychlém termínu mohl klip vzniknout, 
přispěla i řada Luhačovjanů. „Všichni 

ví, že se tu potřebuje turistický ruch 
opět rozjet. Ochotně nám tak pomohla 
nejen Calma, ale taky Malé Zálesí nebo 
zapůjčení koní nebo šlapadel na pře-
hradě pro natáčení zdarma. Všem moc 
děkujeme,“ dodala Majzlíková. Kromě 
samotného klipu bude do Luhačovic 
turisty lákat i kampaň na sociálních 
sítích. Všechny další aktivity i spot se 
financují z prostředků, které se poda-
řilo Luhačovicím získat za vítězství 
v soutěži EDEN o excelentní evropskou 
destinaci roku. Nové propagační akti-
vity jsou snahou města a destinační 
společnosti Zlínsko a Luhačovicko, aby 
byly Luhačovice i toto léto plné spoko-
jených návštěvníků.

Nikola Synek

Rekonstrukce 
autobusového nádraží 
a souběžná rekonstrukce 
plynu v ulici Hrazanská

V prvním květnovém týdnu byly zahá-
jeny stavební práce související s kom-
pletní rekonstrukcí autobusového 
nádraží v Luhačovicích. Zároveň s tím 
byla 18. května 2020 zahájena rekon-
strukce plynovodu v ulici Hrazanská.
V lokalitě autobusového nádraží je 
umožněn pěší průchod po vyznače-
ných trasách. Původní autobusové 
zastávky jsou nepřístupné, všechny 
autobusy zastavují u náhradních zastá-
vek za budovou vlakového nádraží (na 

části stávajícího parkoviště pro osobní 
automobily a autobusy). Pro automobi-
lovou dopravu jsou vyznačeny objízdné 
trasy okolními ulicemi. Od Ludkovic je 
objízdná trasa vedena přes Pozlovice.
„Omezení dopravy se od 18. května 
ještě zkomplikovalo tím, že byla zahá-
jena rekonstrukce plynovodu v ulici 
Hrazanská, která vyžaduje postupné 
uzavírky komunikace. Plynovod v této 
ulici je dle vyjádření plynařů na hraně 
životnosti a nutně vyžaduje rekon-
strukci i za cenu souběhu s rekonstruk-
cí autobusového nádraží a souvisejících 
dopravních omezení,“ sdělil místosta-
rosta Jiří Šůstek.
Rekonstrukce plynu je navržena v šesti 
postupných etapách, začíná v horní 
části ulice Hrazanská u křižovatky 
s ulicí Slunná a bude postupovat smě-
rem dolů. Skončit by měla v polovině 
srpna 2020 s tím, že ještě na podzim 
budou dokončovány úpravy povrchů.
Projekt „Terminál Luhačovice“ je spo-
lufinancován Evropskou unií z pro-
středků Evropského fondu pro regi-
onální rozvoj v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu.
Prosíme všechny občany a návštěvníky 

města o trpělivost a respektování 
omezení v místě stavby i na objízdných 
trasách. Děkujeme!

Ing. Magdalena Blahová 
vedoucí odboru správy majetku

Informace k setkání 
jubilantů
„Stejně jako v loňském roce jsme hned 
začátkem roku začali připravovat se-
tkání jubilantů.
Po loňských velmi srdečných setká-
ních jsme se na ně moc těšili. Bohužel 
nouzový stav z důvodu pandemie nám 
další přípravy překazil,“ sdělil
místostarosta Jiří Šůstek.
„Předpokládám, že se uskuteční jedno 
společné setkání jubilantů v září, a po-
kud to situace dovolí, tak by se také 
konalo předvánoční setkání seniorů,“ 
doplnil Jiří Šůstek.
„Vzhledem k srdečné atmosféře, která 
na těchto setkáních panuje, se na ně 
velmi těším,“ dále sdělil místostarosta.
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Luhačovice v novém
Tady pramení pohoda, příroda, 
kultura, relax atd., to je nový způ-
sob komunikace města Luhačovice 
s veřejností. Nový vizuální styl, který 
zavedlo město Luhačovice koncem 
loňského roku, se objevil na budo-
vách, vlajkách, plakátech, letácích, 
propagačních předmětech a ukazuje 
hravost, pohodu, sebevědomí.
„Jsme moderním, otevřeným lázeň-
ským městem, které má co nabíd-
nout a zároveň udržuje tradice 
a eleganci. To vše náš nový vizuální 
styl krásně vystihuje. Mám radost, že 
jsme jej tak rychle uvedli do pra-
xe a třeba o propagační předměty 
v novém designu je velký zájem,“ 

vysvětlil starosta města Marian 
Ležák.
Nový vizuální styl je současný, nápa-
ditý a přitom jednoduchý, založený 
na výrazném logotypu, který dopro-
vází svěží styl pestrých doplňkových 
ilustrací.
„Těší nás, že se nám daří, uvádět náš 
nový logomanuál do praxe, lidem se 
líbí a oslovuje je. Dá se s ním velmi 
dobře pracovat, je variabilní, hravý. 
Mám velkou radost, že o trendy trička, 
ponožky, tašky, oplatky, Vincentky 
s novou etiketou a další suvenýry je 
v našem infocentru velký zájem,“ uved-
la Gabriela Gergelová, grafička MěDK 
Elektra, která nový manuál používá.

Informace k vítání 
občánků
V souvislosti se současnou situací 
správní odbor luhačovické radnice 
informuje o tom, jak se dále plánují 
slavnosti vítání občánků.
„V březnovém termínu jsme měli 
přivítat 10 dětí, které se narodi-
ly v listopadových a prosincových 
dnech roku 2019. Začátkem měsíce 
června bylo naplánováno vítání dětí, 
které se narodily již v roce letošním. 
I když bylo vše připraveno a těši-
li jsme se, že na radnici přivítáme 
nejmenší občánky, museli jsme vše 
neplánovaně posunout,“ pozname-
nala vedoucí správního odboru Jana 
Homolková. Jak dodala, těší ji, že je 
stále velký zájem ze strany rodičů 
tento slavnostní obřad uskutečnit. 
„S potěšením přijímáme informace 
ze strany rodičů, že aktuální situa-
ci chápou, moc se těší a vyčkají na 
vhodnější termín. Konkrétní datum 
vítání občánků zatím neznáme, ale 
předpokládáme, že by se vítání pro 
tyto děti uskutečnilo v měsíci září. 
V dostatečném časovém předstihu 
budeme o konkrétním datu infor-
movat všechny rodiče, kteří ode-
vzdali vyplněnou přihlášku,“ dodala 
Homolková.
Doplnila také vzhledem k některým 
dotazům obyvatel, že podmínkou ví-
tání občánků je trvalý pobyt občán-
ka a alespoň jednoho ze zákonných 
zástupců v Luhačovicích.

Na to, až bude moci opět oficiálně 
přivítat další občánky, už se těší také 
starosta města Marian Ležák.
„Vítání občánků je veselá událost, která 
je u našich občanů velmi oblíbená. 
Mám radost, že budeme moci připravit 
nové termíny, a zároveň se těším na 
další společná setkání,“ sdělil starosta.

Nikola Synek

Povodňový plán města

Město Luhačovice zpracovává di-
gitální povodňový plán města. 
Vlastníci nemovitostí, kteří se cítí 
ohrožení povodní, se mohou zapojit 
do zpracování tím, že vyplní for-
mulář povodňového plánu nemo-
vitosti. Bližší informace naleznete 
na www.mesto.luhacovice.cz v sekci 
Radnice informuje.

Ing. Magdalena Blahová, 
vedoucí odboru správy majetku

Kladná Žilín má nový 
obecní rozhlas
Jak město Luhačovice slíbilo, tak 
také dodrželo. Vzhledem k technic-
kému stavu a technologickému stáří 
stávajícího rozhlasu byl tento krok 
více než nutný. Původní rozhlas již 
nefungoval spolehlivě, a tak se pravi-
delně ozývali občané z různých částí 
obce, že u nich hlášená zpráva nebyla 
slyšet. Přístup k obecnímu rozhlasu 

je individuální především v dnešní 
technologicky pokročilé době. Většina 
občanů si dokáže potřebné informace 
vyhledat na internetu, avšak najdou 
se i lidé, kteří těmito vymoženostmi 
nedisponují a hlášení ocení.
Nový rozhlas s sebou přinesl řadu 
novinek, na které jsme dosud nebyli 
zvyklí. Nyní probíhá hlášení prostřed-
nictvím počítače, což umožňuje po-
řízení digitálního záznamu hlášení, 
načasování či hlášení na dálku přes 
mobilní telefon. Nové ampliony jsou 
číslovány, což usnadní orientaci např. 
v případě nahlášení poruchy. Nově je 
hlášení slyšet také na našich kladno-
žilínských pasekách, kde rozhlas do-
sud nebyl vůbec. Součástí rozhlasu je 
i varovný systém v případě mimořád-
ných událostí. Výhodou je také, že lze 
hlášení směřovat pouze do vybraných 
hlásičů pro případ, že se informace 
týká pouze některé části naší obce.
Nyní je rozhlas ve zkušebním provo-
zu, kdy je třeba zjistit, zda je informa-
cím z reproduktorů dobře rozumět na 
všech místech, a případné nedostatky 
postupně odstranit, aby rozhlas slou-
žil co nejlépe. Také proto bychom 
rádi uvítali zpětnou vazbu od 
občanů, jak jsou s hlášením spoko-
jeni, či nespokojeni, zda je dobře 
slyšet a rozumět, jestli by uvítali 
zesílení, nebo zeslabení hlasitosti 
a v případě jakékoliv nesrovnalos-
ti, aby ji nahlásili.

Vendula Gergelová
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ŠKOLSTVÍ

Informace o provozu 
mateřské školy
Provoz mateřské školy v Luhačovicích 
byl zahájen v pondělí 25. 5.
Rodiče byli na webových stránkách 
mateřské školy a prostřednictvím 
osobních e-mailů seznámeni s opatře-
ními, která budou muset dodržovat:
• vstup do mateřské školy jednot-

livě,
• možná dezinfekce rukou,
• před pavilony dodržování 2m ro-

zestupů s použitím roušek,
• pobyt v budově mateřské školy po 

dobu nezbytně nutnou,
• předání čestného prohlášení, pří-

padně potvrzení lékaře o alergii 
dítěte.

K docházce je přihlášeno 76 dětí, které 
budou rozděleny do 4 tříd.
Dětem bude při vstupu do třídy pro-
váděn důkladný ranní filtr, nesmí jevit 
známky nemoci. Bude jim měřena 
teplota, umyjí si a vydezinfikují ruce.
Děti a učitelky nemusí nosit při poby-
tu v mateřské škole (tedy i na školní 
zahradě) roušky.
Budou dodržovány hygienické zásady, 
a to ve zvýšené míře – dezinfekce 
povrchů, větrání místnosti, využití 
zahrady pro delší pobyt venku.
Při výskytu příznaků během dne je 
pro děti připravena tzv. izolace. Zde je 
dítě umístěno v doprovodu dospělého 
do doby, než si ho vyzvednou rodiče. 
Ostatní děti přejdou do jiné třídy 
nebo zahájí pobyt venku.

Provoz o hlavních prázdninách je 
omezen tím, že bude z důvodu ma-
lování (požadavky hygieny) uzavřen 
jeden pavilon a je nutné, aby zaměst-
nanci mateřské školy vyčerpali co 
nejvíce dovolené. Její čerpání během 
školního roku je velmi finančně i per-
sonálně náročné.
I tak se snažíme pomoci restartovat 
Česko, proto se nebude mateřská 
škola v letošním roce uzavírat (v běž-
ném režimu je uzavřena 3–4 týdny), 
aby mohli všichni pracující docházet 
do práce a péče o jejich děti byla 
zajištěna.
Podrobnější informace jsou na webo-
vých stránkách www.ms.luhacovice.cz.

Jana Malaníková

Částečný návrat 
do škol. Do lavic 
usedli i deváťáci 
ze ZŠ Luhačovice
Tak jako v jiných školách se i v Luha-
čovicích vrátili žáci devátých tříd do 
lavic, aby se připravovali na jednot-
nou přijímací zkoušku. Učí se každý 
den v průměru tři vyučovací hodi-
ny matematiku a český jazyk, poté 
mohou jít na oběd do školní jídelny, 
samozřejmě za přísnějších hygienic-
kých podmínek.

Na tuto výuku se přihlásilo 56 dětí 
z celkového počtu 80. Žáci si výuku 
pochvalují a sdělují, že ač máme 
v současnosti vyspělé moderní tech-
nologie, výuka na dálku není tím 
pravým a účinným prostředkem.
Od 25. května by měli nastoupit do 
školy také žáci 1.–5. tříd, těch máme 
přihlášeno 144 a 49 omluveno.

Školu jako takovou s kontaktní 
výukou a působením učitele nelze ni-
čím nahradit, což si v současné době 
mnozí uvědomili. Lze si jen přát, aby 
se svět opět vrátil do normálu a školy 
fungovaly dál jako před virovou krizí.

Roman Lebloch, ředitel Základní školy 
Luhačovice

DDM Luhačovice

V DDM Luhačovice je od 11. 5. 2020 
v souladu s usnesením vlády znovu 
umožněna osobní účast účastníků 
v zájmovém vzdělávání. V důsledku 
dodržování opatření jsme nabídli 
veřejnosti 30 zájmových kroužků. 
Vedoucí i členy kroužku jsme in-
formovali a v důsledku jejich dob-
rovolného rozhodnutí jsme znovu 
otevřeli 18 zájmových kroužků. 
Informace jsou na webových strán-
kách www.ddmluhacovice.cz. Najdete 
tam také informace k vratkám za 

neodučené hodiny v zájmových krou-
žcích. Zřizovatel nám pomohl k zajiš-
tění hygienických podmínek dodáním 
dezinfekcí, dávkovačů i bezkontakt-
ních teploměrů.
Zaměstnanci se pustili do příprav 
letní činnosti – táborů příměstských 
i pobytového. Ty také budou probíhat 
podle platných hygienicko-protiepide-
mických opatření, které vydalo MZČR. 
Noví zájemci se začali přihlašovat a my 
jsme moc rádi, že se tábory v pláno-
vaných termínech uskuteční. Přihlá-
šené účastníky budeme průběžně 
informovat, jaká opatření se vztahují 

k jednotlivým táborům. Přihlášení již 
mohou uhradit poplatky za tábory. Kdo 
z rodičů se rozhodne, že se jeho přihlá-
šené dítě tábora nezúčastní, informuj-
te nás co nejdříve.
Z akcí připravujeme v sobotu 13. 6. 
oficiální závod agility na umělém povr-
chu SC Radostova – Trojzkoušky a v pá-
tek 26. 6. Vítání prázdnin v zámecké 
zahradě. Věříme, že se uskuteční. Bližší 
informace nejdete na plakátech.
Moc se na Vás těšíme.

Mgr. Eva Tomalová,  
ředitelka DDM Luhačovice
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ŠKOLSTVÍ

Novinky ze ZUŠ Luhačovice
Základní uměleckou školu čeká zápis 
žáků na nový školní rok 2020/2021. 
Zápis se bude konat v týdnu od 
15. června do 19. června 2020 v ředitel-
ně školy na novém pracovišti Masary-
kova 137, 2. patro, v době od 14 do 17 ho-
din do všech tří uměleckých oborů 
(hudební, taneční i výtvarný).
V měsíci březnu proběhlo stěhování 
celé školy na tři nová pracoviště, nej-
náročnější byl přesun klavírního kří-
dla, pianin a těžkého nábytku. Všichni 
učitelé se aktivně zapojili a tím, že 
škola řešila téměř existenční otázku 
bytí a nebytí, se kolektiv pedagogů 
ještě více stmelil. Poté začala výuka na 
dálku, ke které žáci i rodiče žáků při-
stoupili aktivně i zodpovědně, a komu-
nikace tak probíhala bez komplikací.
Prezenční výuka v ZUŠ Luhačovice 
byla opět obnovena 11. května 2020 
pouze v hudebním oboru v nových 
prostorách na adrese Masarykova 
137 (2. a 3. patro.). Učitelé a žáci se do 
ZUŠky hodně těšili, takže děti přišly 
na prezenční výuku téměř všechny, 
pouze několik žáků z rizikové skupiny 
je i nadále vyučováno distančně, to 
znamená, že kromě vyučovací hodiny, 
která proběhne vždy na dálku, zasílají 
také učitelé žákům další inspirující 
nahrávky. Nouzový stav také přerušil 
veškeré soutěže ZUŠ, proběhla pouze 
okresní kola, kde nejvíce zazářila Lucie 

Adoltová ve hře na violu (třída uč. 
MgA. J. Nováka) – stala se absolutní ví-
tězkou celého okresního kola a postou-
pila do krajského kola, které se již poté 
nekonalo. I tak Lucce srdečně gratulu-
jeme a děkujeme za reprezentaci školy. 
Lucka byla také přijata na konzervatoř 
P. J. Vejvanovského v Kroměříži a celá 
ZUŠka jí bude držet palce v dalším 
náročném studiu.
Především v tomto období ukazují děti 
nám dospělým, jak umí být kreativní 
a samostatné. Uvědomí si, co pro ně 
pedagog i škola znamenají, a hlavně si 
určí priority. Přijdou samy na to, kde 
jsou úspěšné, co je baví, kde se chtějí 
nejvíce vzdělávat a popř. již směřo-
vat ke studiu pro budoucí povolání. 
K tomu je může inspirovat i výtvarný 
obor ZUŠ Luhačovice, který zahájil 
výuku 27. května 2020 v prostorách 
Střední odborné školy Luhačovice na 
Masarykově ul. 101. Naši žáci mohou 
sledovat práci studentů střední školy, 
budou zapojeni do společných projektů 
a obě školy se mohou vzájemně pod-
pořit kreativními nápady. V současné 
době připravuje výtvarný obor výstavu 
„Malované lázně“. Děti pracují na 
souboru obrázků staveb a domů, které 
jsou pro Luhačovice typické. Naši žáci 
se nebojí výtvarně experimentovat, 
zkoušet nové, netradiční věci různými 
technikami. Pokud se chcete nechat 

vtáhnout do světa fantazie, přijďte 
k zápisu do ZUŠ od 15. 6. do 19. 6. 2020.
Taneční obor zahájil výuku 26. května 
2020 v zrcadlovém sále internátu 
SOŠ na Masarykově ul. 999, který je 
prostornější a dává tanečníkům lepší 
možnosti pro náročnější choreografie. 
Taneční obor dokončoval v březnu 
2020 velkou taneční pohádku „Popelka“ 
s krásnou hudbou, kostýmy i kulisami, 
kterou uvedeme v Lázeňském divadle 
pro širokou veřejnost i okolní ZŠ a MŠ 
v nejbližších možných termínech. Byly 
také přerušeny koncerty hudebního 
oboru: jarní, absolventské a závěrečné 
koncerty, nekonají se ani závěrečné 
zkoušky. Letošní školní rok je prostě 
tak trochu jiný… ZUŠce se její tempo 
vrátí zase až v září 2020.
A ještě zopakujeme, které hudební 
nástroje můžete začít od září studovat, 
pokud je vám 6 a více let: klavír, var-
hany, klávesy, housle, viola, cimbál, ky-
tara, elektrická kytara, basová kytara, 
zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, 
saxofon, trubka, pozoun, baskřídlovka, 
bicí nástroje, sólový zpěv, sborový zpěv.
Přijďte s dětmi do ZUŠ – školy, která 
nabízí vzdělání, fantazii, kreativitu, 
logické myšlení, pracovitost, zodpo-
vědnost i za kolektivní práci a dobrou, 
smysluplnou zábavu.

Monika Slováková

Na SOŠ probíhá 
prezenční výuka
Prezenční výuka ve Střední odborné 
škole Luhačovice probíhá od 11. května 
a týká se žáků posledních ročníků jak 
maturitních oborů, tak také tříletých 
oborů s výučním listem. K současné 
situaci studenti přistupují zodpověd-
ně, respektují hygienická pravidla a až 
na výjimky (z důvodů vymezení žáků 
s rizikovými faktory) se výuky aktivně 
účastní. Vzdělávání je zaměřeno výhrad-
ně na předměty, které souvisí s matu-
ritními nebo závěrečnými zkouškami. 
Maturanty čekají didaktické testy 
z češtiny, angličtiny nebo matematiky, 
obhajoby praktických maturit a nako-
nec ústní zkoušky. Žáky tříletých oborů 
všechny části státních závěrečných 
zkoušek – písemná, praktická a ústní. 
Změnou oproti předcházejícím letům je 

absence slohových prací a jiná podo-
ba praktických zkoušek. Mrzí nás, že 
maturitní práce letos nepotěší obyvatele 
a návštěvníky Luhačovic na výstavě ve 
Vincentce a že si finální výrobky budeme 
pamatovat jen z technických výkresů 
a PowerPointových prezentací. Rovněž 
u praktických zkoušek tříletých gastro-
nomických oborů budou letos chuťové 
pohárky odpočívat a můžeme se těšit 
jen na postupy, jak by nám ty dobroty 
připravili, kdyby...
V období od 1. do 24. června budou 
probíhat na naší škole každý den nějaké 
zkoušky, ať už maturitní, závěrečné, nebo 
přijímací. Jednotná přijímací zkouška se 
uskuteční letos aktuálně pro žáky, kteří 
se k nám hlásí na první termín na matu-
ritní obory informační služby ve firmách 
a institucích nebo management a mar-
ketingové komunikace. Ti, kteří podali 
přihlášku na termín druhý, sice zkoušky 

u nás neabsolvují, ale s jejich výsledky 
nás seznámí CERMAT a ve výsledcích 
přijímacího řízení se tito uchazeči objeví 
na místě dle celkového bodového hod-
nocení pod kódem, který už jsme jim za-
slali. V kritériích je zahrnut prospěch ze 
ZŠ, výsledek Jednotné přijímací zkoušky 
a mimoškolní aktivity, např. úspěšná 
účast v soutěžích. Počty nových žáků 
prvních ročníků tak budeme znát až na 
základě odevzdaných zápisových lístků, 
a to do 23. června.
No a do konce měsíce června už nám 
zbývá po tomto náročném období 
několik málo dnů na uzavření klasifika-
ce nižších ročníků a vydání výročních 
vysvědčení.
Na všechno jsme připraveni, pokud se 
nám COVID-19 vyhne obloukem a zůsta-
neme zdraví, zvládneme to!

Jana Šuráňová
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SPOLEČNOST

Společenská 
kronika
Narození

Magdaléna Kudláčková
Vilém Horák
Artur Gojniczek
Natálie Klimáková
Viktor Kolařík
Ema Zábojníková
Ester Šišková
Jakub Sondel
Jan Pecháček

Blahopřejeme.

Úmrtí

Marie Fojtíková,  80 let
Anežka Konečná,  82 let
Drahomíra Brázdilová,  89 let
Dušan Kovařík,  75 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Vzpomínky
Dne 1. dubna 2020 uplynulo 105 let od na-
rození naší maminky, babičky a prababičky 
paní BOHUMILY PERUTKOVÉ. 
S láskou vzpomínají dcera Bohumila, 
synové Ladislav a Zdeněk s rodinami. 
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 27. května 2020 uplynulo 95 let od naro-
zení našeho tatínka, dědečka a pradědečka 
pana ANTONÍNA GERGELY. 
S láskou stále vzpomínají synové Jaroslav 
a Antonín s rodinami. 
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

7. 6. 2020 si připomeneme nedožité 70. naro-
zeniny našeho manžela, tatínka a dědečka 
pana JOSEFA KLIMEŠE.
Navždy je uzavřena života tvého kniha… 
Kytička na hrob, vzpomínky – to nám teď 
zbývá.
Za tichou vzpomínku děkujeme všem.  

 Rodina Klimešova

V životě jsou chvíle, se kterými se člověk 
nikdy nesmíří. 
Dne 7. června 2020 uplyne sedm let od 
úmrtí 
pana JAROSLAVA BRADÁČE. 
S láskou vzpomíná celá rodina. Děkujeme 
všem, kteří vzpomenou s námi.

10. června 2020 uplynul rok, kdy nám na-
vždy odešel můj manžel, tatínek a dědeček 
Ing. JAROMÍR BEDNAŘÍK.
S láskou vzpomínají manželka a synové 
s rodinami.
Děkujeme za vzpomínku všem, kdo ho 
znali.

Dne 18. 6. 2020 uplyne již sedm let, co nás 
navždy opustila 
paní ROSWITHA ŠIŠKOVÁ,  
rozená Juříková.
S láskou vzpomínají manžel, syn Petr 
s rodinou, syn Martin, maminka, sestra 
a ostatní příbuzní a známí.

Dne 21. 6. vzpomeneme nedožité 80. naro-
zeniny 
paní EMÍLIE VAŠKŮ.
S láskou vzpomíná manžel Jiří, dcery 
Dana a Erika s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Hvězdy Ti nesvítí, slunce už nehřeje, už se 
k nám nevrátíš, už není naděje. Jen vzpo-
mínky zůstaly na roky šťastné, jsou v srdci 
ukryté, hluboké a krásné. 
Dne 22. 6. 2020 uplyne 17 let, kdy nás opustil 
pan MIROSLAV BLAHUT. 

S láskou stále vzpomínají manželka Irena a syn Petr s ro-
dinou.

Dne 29. 6. 2020 uplyne už 20 let, co nás 
opustila 
HELENA KAŠPAŘÍKOVÁ. 
S láskou vzpomíná dcera Alena s celou 
rodinou. 
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Sňatky

Lukáš Skok a Magda Kolaříková
Blahopřejeme.

Služba  
SENIOR TAXI LUHAČOVICE  

je stále v provozu
Taxi Sylvie Polanská   724 368 385
Taxi Josef Polanský   739 123 465

Poukázky vydává podle schválených pravidel 
Městské informační centrum Luhainfo, tel. 577 133  980
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NOVINKY Z MĚSTA

K poslednímu květnovému týdnu se 
nedočkavě upíral zrak všech turis-
tů, kteří se těší na příjemné pobyty 
v hotelech, penzionech či kempech. 
Asi ještě více pak termín 25. 5., na 
který vláda avizovala povolení otevřít 
ubytovací zařízení, vyhlíželi sami ho-
teliéři. Na to, jak budou svá zařízení 
otevírat, jsme se zeptali 19. května. 
Například plány hotelu Pohoda nám 
nastínil jeho ředitel Josef Michálek. 
„Pětadvacátého května počítáme 
s otevřením hotelu i restaurace. 
K tomuto datu se otevírá také Dětský 
ráj, zábavní hřiště pro děti u našeho 
hotelu. Otevření našich provozů bude 
plně respektovat všechna nařízení 
a doporučení vlády, ať už se to týká 
restaurace, nebo ubytovávání hotelo-
vých hostů,“ poznamenal Michálek. 
Na znovuotevření se důkladně připra-
vili – dělícími plexiskly, ochrannými 
štíty pro personál nebo rozmístěním 
dezinfekcí a podobně. „Jediné, co 
ještě řešíme, je, jak bude zpřístupněn 
dětský koutek ve vnitřních prosto-
rách,“ dodal Michálek. Jak přiblížil, 
o opětovnou možnost ubytování 
v Pohodě je zájem. „Část pobytů už 
je objednaná, stále je ale dostatečně 
volná kapacita. Ta se ale rychle plní,“ 
přiblížil Michálek.
Řadu skvělých hotelů a dalších uby-
tovacích možností nabízí i běžným 
turistům Lázně Luhačovice, které 
jsou zároveň největším poskytovate-
lem lázeňské péče ve městě. Některé 
jejich provozy se tak už hosty napl-
nily dříve, protože lázně mohly začít 
přijímat nové klienty na léčebné 
pobyty hrazené pojišťovnou už 

koncem dubna. To také přijeli první 
klienti do Luhačovic na zdravotnická 
zařízení Palace, Moravu nebo Vítkov. 
Jak to s léčebnými pobyty i přípravou 
otevření hotelů vypadalo k 19. květnu, 
prozradil výkonný ředitel Lázní Luha-
čovice, a. s., Jiří Dědek. „Teď máme na 
léčebných pobytech 360 klientů. 
Od 25. května počítáme s otevřením 
hotelu Alexandria a celkově tak bu-
deme mít ubytovaných cca 400 hostů, 
včetně těch z řad běžných turistů. 
Týden po Alexandrii je předpoklad 
otevřít Jurkovičův dům a další hote-
ly,“ popsal Dědek.
Co se týče jiných poskytovatelů 
ubytování v Luhačovicích, svůj pro-
voz opět zahájil například i známý 
funkcionalistický boutique hotel 
Radun. „Předem jsme hlásili, že chce-
me otevřít hned, jak to bude možné, 
takže s 25. 5. pro otevření počítáme,“ 
avizoval koncem května majitel Ra-
dunu Marek Nesázal. O objednávky 
pobytů nouzi rozhodně nemá. „Jsme 
menší rodinný hotel, a tak máme 
stálé klienty, kteří k nám jsou zvyklí 
jezdit. Pobyty na nejbližší týdny 
máme až na pár míst vyprodané, 
jako je to obvyklé v jiných letech,“ 
doplnil Nesázal.

Že je o Luhačovice po nucené pauze 
opět zájem, je vidět v ulicích i lázeň-
ském areálu nebo třeba u přehrady, 
a to už před otevřením hotelů. Jed-
nak přibyli lázeňští klienti, ale lidé 
také přijíždějí do Luhačovic na výlety. 
Otevřít tak mohly zahrádky na ulici 
Dr. Veselého, nebo třeba ta u restaura-
ce Elektra. Obnovení zájmu potvrzuje 
také Přemysl Doruška, provozovatel 
dvou občerstvovacích stánků – „Šnack 
budky“ v centru Luhačovic přes cestu 
od hotelu Alexandria a Bufetu pod Vy-
hlídkou přímo u Luhačovické přehrady. 
„Otevřeli jsme na začátku května pro-
deje přes okénko, od 11. 5. máme v pro-
vozu zahrádky. Ze začátku byl zájem 
vyloženě předsezonní a tržby nízké, po-
mohly ale další květnové dny s pěkným 
počasím. Vrací se to do běžných kolejí, 
jako to je v jiné sezony,“ poznamenal 
Doruška. Kromě toho, že ve stáncích 
nabízí nápoje, zmrzlinu a další občer-
stvení, u přehrady půjčují i sportovní 
vybavení. „Máme tu paddleboardy, 
koloběžky, vodní šlapadla. I zájem o ně 
postupně vzrůstá, myslím si proto, že 
i tato sezona bude krásná a srovnatel-
ná s jinými,“ uzavřel Doruška.

Nikola Synek

Hoteliéři jsou  
připraveni, o pobyty  
i výlety do Luhačovic  
je zájem
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HISTORIE

Dlouhé ticho  
rodiny Tichovy
Text vychází z publikace Luhačovi-
ce a Židé, kterou ke stejnojmenné 
výstavě vydalo Muzeum jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně s podporou společ-
nosti R. JELÍNEK. Tento článek vyjde 
ve ZVUKU Jaro/léto 2020.

Za první republiky trávili v Luhačo-
vicích letní měsíce manželé Tichovi, 
kteří postavili v Pražské čtvrti vilu 
jménem Ticho. Marie Tichová pochá-
zela z Luhačovic, byla nejmladší dce-
rou Šalomouna a Flory Jelínkových, 
kteří žili ve vile Jelínek na hlavní 
ulici. Měla dvě starší sestry, Ellu 
a Markétu, které se stejně jako ona 
provdaly do Brna, a bratra Bedřicha, 
jenž se po smrti strýce Maxe Jelínka 
ujal vedení rodinné luhačovické pa-
lírny. Marie Lidderl Tichová, domácky 
přezdívaná Mizzi, pronajímala v době 
lázeňské sezony vilu Ticho lázeňským 
hostům. Roku 1926 se manželům 
narodil syn Karel, o dvě léta později 
František a v roce 1932 dcera Renata. 
Karel po absolvování měšťanské školy 
v Brně, kde rodina žila většinu roku, 
studoval na Spolkovém židovském 
reformním reálném gymnáziu, dva 
roky po něm nastoupil na gymnázi-
um i František. Blížící se válka však 
přinesla nejistotu a obavy. Už v po-
lovině roku 1938 nabízela majitelka 
vilu Ticho k prodeji. V březnu 1939 
se podařilo na poslední chvíli dostat 
nejstaršího, v té době třináctiletého, 
syna Karla do vlaku, který z Brna 
vypravila do Švýcarska sionistická 
organizace Alija mládeže. Mariin 
manžel Baruch pocházel z Boskovic, 
narodil se roku 1889 jako prostřední 
z 12 sourozenců. Tichovi byli váženou 
boskovickou židovskou rodinou, z níž 
vzešla řada myslitelů, podnikatelů 

a umělců a také několik vyhlášených 
lékařů. Baruch vlastnil spolu s bra-
trem Nathanem továrnu na výrobu 
pánského prádla v Boskovicích a její 
pobočku v Brně. Ve 30. letech měla 
firma až 800 zaměstnanců. Protože 
jejich zboží se dostalo do zájmu ně-
meckého válečného průmyslu, hned 
počátkem protektorátu byli bratři 
Nathan a Baruch uvězněni na br-
něnském Špilberku. Rodina přepsala 
podnik německým úřadům ve snaze 
dosáhnout propuštění vězněných, 
místo toho byli oba v květnu 1940 
posláni do koncentračního tábora Da-
chau, kde Baruch 19. srpna téhož roku 
zemřel. Urnu s jeho popelem zaslaly 
německé úřady vdově a Baruch byl 
pohřben na uherskobrodském hřbito-
vě. V květnu 1941 byla Marie Tichová 
spolu s ostatními obyvateli židovské-
ho původu přinucena přestěhovat se 
z Luhačovic do stísněných podmínek 
uherskobrodského ghetta. V lednu 
1943 byli uherskobrodští Židé depor-
továni do Terezína a poté do Osvě-
timi. Mizzi Tichová byla zavražděna 
i s oběma mladšími dětmi, Renatkou 
a Františkem. Nezletilý syn Karel 
přežil válku v emigraci a po válce 
vystudoval medicínu. Studia dokončil 
v Insbrucku a poté odešel do Chicaga, 
kde se specializoval na oční lékařství.
Počátkem března 1942 proběhlo 
v Brodě rozsáhlé zatýkání a gestapo 
zadrželo 14 židovských účastníků 
odboje, kteří finančně přispívali na 
převádění za hranice, mezi nimi 
i Bedřicha Jelínka. Zatčení byli přes 
rok vězněni ve Vratislavi a poté 
odsouzeni k trestu smrti. Bedřichova 
matka Flora a manželka Markéta od-
jely z Uherského Brodu s desetiletou 
dceruškou Věrou a teprve tříletým 
Jiříkem s posledním transportem 
Cp 721 vypraveným 31. ledna 1943 do 
Terezína. Po necelém roce nuceného 

pobytu v terezínském táboře byli 
deportováni do Osvětimi. Byli zavraž-
děni v plynové komoře v den svého 
příjezdu 15. prosince 1943. Nejstarší 
dcera Salo Jelínka Ella, provdaná 
Sternová, byla s rodinou deportována 
z Brna a zahynula v táboře Rejowiec. 
Prostřední dcera Markéta Druckerová 
odešla s rodinou zavčasu do Palestiny.
Z celé rodiny Jelínkovy a Tichovy se 
podařilo zachránit jen několika jedin-
cům. Patří mezi ně i Charles Ticho, 
narozený roku 1927 v Brně jako syn 
Nathana Ticho. Charlesovi se podařilo 
uprchnout před holocaustem z protek-
torátu Čechy a Morava, dnes je mu 92 
let a žije v New Yorku. Charles Ticho 
napsal knihu Generation to Generation, 
the Survival of a Family, v níž mapuje 
historii své rodiny. Za zprostředkování 
kontaktu s rodinou Tichových vděčí 
autorka Evě Vyoralové.

Blanka Petráková

Rodina Tichových na kolonádě, 1930

Šalomoun Jelínek s manželkou (Flora Berisch) 
a vnuky, kol. 1935

Poslední společná fotografie Marie a dětí Tichových, Luhačovice 1938
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Vzduchoplavba žije! aneb 
Rok vzduchoplavby

Admirál Jan Svozil

Jan Svozil byl 
významný 
pedagog, sokol, 
propagátor 
zdravé výživy 
a zdravého způ-
sobu života na 
počátku 20. sto-
letí. Narodil se 
26. 5. 1857 v Du-
banech u Pros-

tějova, zemřel 15. 11. 1948 v Roztokách 
u Prahy. Větší část života strávil 
jako profesor na reálném gymnáziu 
v Prostějově. Publikoval řadu titulů 
věnovaných tělovýchově, zdravovědě 

a hanáckému folkloru. Mimo jiné se 
zabýval národopisným výzkumem, 
spolupracoval s moravskými muzei 
a několik studií zasvětil hanáckému 
kroji. Coby středoškolskému učiteli 
tělocviku mu ležela na srdci nízká 
úroveň tělesné výchovy na školách, 
a proto organizoval bezplatné meto-
dické kurzy pro zlepšení stavu výuky 
tělocviku na Moravě.
Roku 1907 byl pověřen vedením zdra-
votního tělocviku v lázních Luhačo-
vicích. Ve vedení luhačovické vzdu-
choplavby zůstal profesor Svozil čtvrt 
století. Od roku 1907 až do roku 1932 
trávil vždy letní měsíce v Luhačovicích 
na vzduchoplavbě. Jeho lidský přístup, 
jadrný humor a pedagogický talent ve 

spojení s vytrvalostí a mnohaletým 
osvětovým úsilím vytvořily z luhačo-
vické vzduchoplavby nezapomenutel-
nou kapitolu v dějinách česko-sloven-
ské tělovýchovy. Šlo o první ucelený 
systém zdravotního tělocviku u nás.
V roce 1916 se Svozil přestěhoval 
z Prostějova do Prahy. V Luhačovicích 
působil přes sezonu, po zbytek roku 
se věnoval intenzivní přednáškové 
činnosti a propagaci tělocviku na ces-
tách po celé republice. Cvičení podle 
vlastní metody pěstoval denně doma 
po celý rok. Až do pokročilého věku 
byl díky pravidelnému tělocviku ve 
skvělé formě.

Blanka Petráková

Externí výstava na ulici 
Dr. Veselého
Zdravotní tělocvik na čerstvém 
povětří se v Luhačovicích pěstoval 
jako doplněk lázeňské léčby od roku 
1906 až do poloviny 20. století. Dlou-
holetým vedoucím vzduchoplavby 
a tvůrcem cvičební metodiky byl Jan 
Svozil. Svozilova tělocvičná metoda 
byla nenáročná, zaměřená zejména na 
posilování dýchacích cest. Toto cvičení 
vyhovovalo i méně zdatným cvičen-
cům a jeho zásadou bylo, že každý 
má cvičit podle svých možností, třeba 
krátce, ale pravidelně. Mnoho luhačo-
vických pacientů si z lázní odnášelo 
kromě upevněného zdraví a spole-
čenských i kulturních zážitků také 
základy péče o svoji fyzickou kondici 
a hygienu. Současně byla soustava 
využitelná pro každodenní domácí 
tělocvik.
Zpočátku na vzduchoplavbě cvičili 
muži a děti ve dvou směnách. Od roku 
1910 se vzduchoplaveckých cvičení 
začaly účastnit ženy. Luhačovický 
okrašlovací spolek Calma spolu s měs-
tem Luhačovice se rozhodl připome-
nout externí výstavou na ulici Dr. 
Veselého výročí 110 let prvního žen-
ského cvičení a rok 2020 vyhlásil Ro-
kem vzduchoplavby. Byla připravena 
řada programů, z nichž některé však 

nemohly být v jarních 
termínech realizovány. 
Spolek rekonstruoval 
sestavu cviků, kterou 
je připraven předsta-
vit veřejnosti v neděli 
6. září 2020 v rámci 
Kloboukového dne. 
Nechal vytvořit repliku 
vzduchoplavecké zá-
stavy v podobě modelu 
Blériotova jednoploš-
níku se zavěšenými 
pánskými plavkami, 
G. Gergelová ušila nové 
modely historických 
plavek. Podrobnější 
informace o historii 
vzduchoplavby nalez-
nete v publikaci, kterou 
vydává Luhačovický 
okrašlovací spolek Cal-
ma s podporou města 
Luhačovice. Publikace 
je k dostání v Muzeu 
luhačovického Zálesí.
Realizace výstavy: 
město Luhačovice, Lu-
hačovický okrašlovací 
spolek Calma a Na-
dační fond Pramen 
Luhačovice

Blanka Petráková Cvičení vzduchoplavců, 1912, archiv MJVM ve Zlíně

Vzduchoplavci s prof. Svozilem,kolem 1930

Vzduchoplavecké družstvo v přírodě, 1909, archiv MJVM ve Zlíně
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Hravý projekt Hurá ven 
baví všechny

Zajímavé mož-
nosti vyžití 
nabízí projekt 
Hurá ven, který 
hravou formou 
podporuje po-
hybové aktivity. 
Už v loňském 
roce byla před-
stavena řada 
aktivit určená 

rodinám s dětmi, teď se projekt roz-
šířil i o vyžití pro další generace. Zá-
kladem představeným už v loňském 
roce jsou různé herní prvky přímo 
v ulicích, jako trvale namalované 

skákací panáky, dráha, která se dá 
proběhnout, nebo rozmístěné tabule 
na kreslení křídou. Zahájil se ale také 
prodej skákacích gum i s návodem 
speciálních skákacích sestav urče-
ných pro konkrétní lokality. Tedy 
například u Ottovky si lze zaskákat 
sestavu Ottovka. Všechna místa akti-
vit jsou vyznačena na plánku. Navíc 
je vše spojeno i se soutěží. Za splnění 
úkolů na jednotlivých místech za-
pojených do projektu je v městském 
infocentru přichystána pro řešitele 
i sladká odměna. Právě luhačovické 
infocentrum při domu kultury Elekt-
ra projekt připravilo. „Hlavním cílem 
je rozpohybovat město, ukázat Luha-
čovice jako místo, kde se nikdo nenu-
dí, kde to žije,“ poznamenala autorka 

projektu Terezie Bartoníčková.
V tomto roce se ale projekt Hurá 
ven rozšířil o další možnosti, a to 
opravdu pro všechny věkové katego-
rie. Lidé si mohou půjčit hrací koule 
na oblíbený petanque a zahrát si na 
novém hřišti u knihovny. Lze si také 
objednat dobrotami napěchovaný 
piknikový koš a vyrazit s ním na 
některé z příjemných míst Luhačovic 
i okolí, která jsou ideální na piknik,“ 
nastínila za organizátory Bartoníč-
ková. Rovněž i pro dospělé a starší 
generace je jistě atraktivní také snad-
ná možnost zprostředkování půjčení 
elektrokol.
Nabídka zajímavých aktivit se má 
dál rozšiřovat, takže jistě i toto léto 
zaujme stovky návštěvníků.

Turistické trasy v okolí Luhačovic
Mnozí z nás v posledních týdnech 
objevili zajímavé turistické možnosti, 
které nám nabízí okolí Luhačovic. 
Můžete se vydat po známých oficiál-
ních značkách Klubu českých turistů, 
nebo putovat po místních trasách. 
Poznávat zajímavá místa i krásnou 
přírodu, výhledy do okolní krajiny. 
Mapy jsou k disposici v městském 
turistickém a informačním centru, 
stačí obout pohodlné boty a vyrazit. 
Stačí jedna výzva: Kolik Luhačovja-
nů prošlo celý 15,5km okruh Dušana 
Jurkoviče? 

Trasy Klubu českých turistů jsou 
složeny ze tří vodorovných pásů, 
prostřední pás určuje barvu trasy 
(červená, zelená, žlutá, modrá). Po 
trasách jsou označeny informač-
ními směrovkami, kterým se říká 
turistická informační místa (TIM).
Červená trasa   
Vede z Vizovic, přes Horní Lhotu, 
Pozlovice, kolem přehrady, pošty, po-
kračuje přes Bílou čtvrť, přes pramen 
Aloiska, Kamenný kříž, Petrůvku a dál 
na Slavičínsko. 
Modrá trasa   
Vede opět přes Vizovické vrchy, horu 
Komonec, zříceninu hradu Starý 
Světlov, do Pozlovic, ulicí A. Václavíka 
k poště, přes Lužné k Bílému kříži, 
přes Bojkovice vede dál do Bílých 
Karpat.
První žlutá trasa   
Vede ze Zlína, přes Provodov, poutní 
místo Maleniska, Řetechov, kolem 

Starého kříže k poště, trasa vede na 
kopec Solné.  
Druhá žlutá trasa   
Začíná u Luhačovické přehrady, 
kolem autokempu, na křižovatku do 
Petrůvky, odbočuje doleva k hoře 
Kameničná, dál pokračuje směrem na 
Slavičínsko.
Zelená trasa   
Vede od pošty, k novému hřbitovu, 
kolem Ovčírny a Okrouhlé, směr 
Polichno.

Místní lázeňské trasy jsou znače-
ny čtvercovými značkami, složený-
mi ze dvou trojúhelníků, z nichž 
spodní je bílý, horní barvou červe-
nou, modrou, zelenou nebo žlutou. 
Jejich výchozí místa jsou u prame-
nů Aloiska a Ottovka.
Červená trasa    
– Okruh Dušana Jurkoviče   
Trasa délky 15,5 km kolem celých 
Luhačovic. Dá se naplánovat s varia-
bilními návraty, kombinovat s jinými 
místními trasami i s trasami KČT. 
Vycházkou po okruhu se dá dojít 
například ke Karolinčině vyhlídce 
s krásnými výhledy na Luhačovice, 
k Bílému kříži, ke Kamennému kříži 
s výhledem na Bílé Karpaty, na vrchol 
bájné hory Obětová, k hrázi přehrady, 
k Jezírku lásky. 
Modrá trasa    
– Krátký okruh ke Slovácké búdě  
Nenáročná 2km trasa od pramene 
Ottovka k místu, kde dříve stávala 
pověstná Slovácká búda.

Modrá trasa    
– Výstup na vrchol Velké Kamenné   
Náročná 5 km trasa určená pro ty, 
kteří se nebojí příkrých výstupů i se-
stupů. Odměnou při jejím absolvová-
ní jsou výhledy na horu Obětovou.
Žlutá trasa    
– Okruh úbočím Velké Kamenné  
Mírně obtížná 6km trasa s možností 
krátkého, rychlého návratu. Půjdeme 
kolem potoka Gáborka. V minulosti 
byl v těchto místech pramen Gab-
rielka, který byl přiveden do kašny 
v lázních.
Zelená trasa    
– Okruh úbočím Obětové hory  
Tato 6,5km trasa vedoucí hlavně po 
lesních cestách kromě jiných zají-
mavých míst nabízí výhled z místa, 
kde dříve stávala kavárna Barrandov 
s terasou a vyhlídkou.
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Brány kostela svaté Rodiny jsou 
opět otevřeny

Víte, že…
…křížová cesta v kostele sv. Rodiny 
má 15 zastavení, nikoliv obvyklých 14, 
a nekončí smrtí, ale vzkříšením?
… barevná mozaika, jež zdobí okna 
nad oltářem, v sobě skrývá devět 
andělů?
… v luhačovickém kostele je umístěno 
prezentační zařízení, které je použí-
váno při bohoslužbách či koncertech?
… nejen starší a nemocní mohou sle-
dovat bohoslužby živě přes webovou 
kameru?
… prostranství před kostelem krášlí 
od konce roku 2018 nové sousoší 
svaté Rodiny od akademického ma-
líře Marka Trizuljaka, které má být 
symbolem a útočištěm všech rodin 
a místem, kde je možné znovu nalézt 
jistotu?
Tyto i další zajímavosti se můžete 
dozvědět, pokud navštívíte kostel 
sv. Rodiny v Luhačovicích, který je 

i letos zapojen do projektu Otevřené 
brány (dále jen OB), tedy zpřístupně-
ní sakrálních památek ve Zlínském 
kraji. Bezplatné prohlídky s prů-
vodcem se konají od 19. května do 
30. září. Květen–srpen: všední dny 
a soboty: 9.00–12.00 a 13.00–17.00, 
neděle 13.00–17.00. Každé pondělí 
je zavřeno. Září: pátek 13.00–17.00, 
sobota 9.00–12.00 a 13.00–17.00, neděle 
13.00–17.00. V době církevních obřadů, 
koncertů a jiných akcí se od prohlídek 
upouští. Projekt se koná pod záštitou 
Římskokatolické farnosti Luhačovice, 
města Luhačovice a Zlínského kraje.
Kromě luhačovického kostela jsou 
do projektu OB v roce 2020 zapojeny 
také i další sakrální památky v okolí, 
například kostel sv. Martina v sou-
sedních Pozlovicích, kostel Panny 
Marie Sněžné na Provodově (Malenis-
ko) či kostel Neposkvrněného početí 
Panny Marie v Uherském Brodě.
Kostel sv. Rodiny v Luhačovicích je 
velmi vyhledávaným místem. V loň-
ském roce do něj zavítalo přes 12 000 
návštěvníků, jednalo se o třetí nej-
větší návštěvnost v rámci Zlínského 

kraje, hned po Velehradu a Velkých 
Karlovicích. Otevřené brány jsou již 
určitou tradicí a především příleži-
tostí otevřít nejen brány kostelů, ale 
také brány lidských srdcí.

Pavlína Stolaříková

Informace k otevření 
městské plovárny 
a sportovního centra
Městská plovárna otevřena 
od 25. 5. od 9.00 
Otevírací doba
PO od 9.00 do 21.00 
ÚT od 9.00 do 12.00 od 16.00 do 21.00 
ST od 9.00 do 12.00 od 14.00 do 21.00 
ST od 13.00 do 14.00 plavání seniorů
ČT od 9.00 do 12.00 od 15.00 do 21.00 
PÁ, SO, NE od 9.00 do 21.00 

Omezení z důvodu vládního naří-
zení v souvislosti s šířením nemo-
ci COVID-19 
• parní kabina a divoká řeka nebu-

dou v provozu 
• je omezeno zapínání vodních 

atrakcí v relaxačním bazénu
• dětský bazén je provozován bez 

vodních atrakcí 
• pouze 5 osob ve whrilpoolu naráz  

• není možné zapůjčovat plavecké 
pomůcky 

• v šatnách je možné používat kaž-
dou druhou skříňku a nutné dbát 
zvýšené hygieny

• ve společných prostorách by se 
měli zdržovat co nejkratší dobu 

• roušku je možné odkládat ve sprše, 
na lehátku/podložce a v bazénech

Změna vyhrazena.
Veškeré informace naleznete na 
www.plovarnaluhacovice.cz, https.//
www.facebook.com/plovarnaluhaco-
vice/ tel. čísle. 733 710 355

Sportovní centrum Radostova
Od 25. 5. je Sportovní centrum Rados-
tova v plném provozu.
Je tedy možné využít všechna spor-
toviště, na která je ovšem potřebná 
osobní nebo telefonická rezervace na 
733 710 356.
Obnoven je také provoz ubytovací 
a stravovací části.
Prozatím je možné pořádat akce, na 
kterých bude v jeden okamžik maxi-
málně 300 osob.

Veškeré informace naleznete na 
www.radostova.cz, tel. čísle. 733 710 356
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Ochrana veřejného 
pořádku 
v Luhačovicích
Díky rozvolnění opatření pomalu 
ožívá život na veřejném prostranství, 
počet návštěvníků se každým dnem 
zvyšuje, a právě proto je na místě 
připomenout platnost místních zále-
žitostí veřejného pořádku.
Ve městě mimo stále platná vládní 
opatření tento měsíc dochází k důle-
žitým změnám v dopravě, přechodné-
ho i trvalého charakteru.
Dodržování vládních opatření: Stráž-
níci v těchto dnech kontrolují přede-
vším občany, jestli dodržují aktuálně 
platné vládní opatření. Dělají maxi-
mum pro to, aby se situace v Luha-
čovicích zvládla i nadále co nejlépe. 
Městská policie Luhačovice nemá ani 
jednoho strážníka v současné době 
v karanténě, proto k oslabení pracov-
ních sil naštěstí nedošlo. V práci jsou 
všichni a věnují se naplno své práci 
pro občany. A jak je to s pokutami za 
porušování opatření? Městská policie 
nemá prozatím oprávnění ukládat 
sankce za porušení opatření. Když 
hlídka strážníků zjistí porušení, je 
oprávněna věc postoupit v případě 
důvodného podezření ze spáchá-
ní přestupku místně příslušnému 
správnímu orgánu. V případě pode-
zření ze spáchání trestného činu věc 
neprodleně oznámí Policii ČR. Zákon 
o ochraně veřejného zdraví ani kri-
zový zákon neobsahuje nástroje pro 
strážníky k dořešení věci na místě. 
Prozatím bylo postoupeno pouze jed-
no zjištěné porušení. Výsledky dopo-
sud provedených více jak sta kontrol 
v ulicích Luhačovic svědčí o tom, že 
většina občanů a návštěvníků měs-
ta bere dodržování jako naprostou 
samozřejmost a respektuje ho.
Kontrola nádraží: Od 11. 5. 2020 
v přibližné délce 20 týdnů vzhledem 
k rekonstrukci autobusového nádra-
ží je určena objízdná trasa, na které 

hlídky budou kontrolovat dodržování 
přechodného dopravního značení ze 
strany účastníků silničního provozu. 
Dle potřeby jsou prováděny kontroly 
vlakového nádraží, kde se hlídky za-
měřují na dodržování zákazu kouření 
a preventivní kontrolu osob, které 
se zdržují v prostorách určených pro 
cestující, aby nedocházelo ke znečiš-
ťování veřejného prostranství a jiné-
mu možnému narušování veřejného 
pořádku.
Kontrola uhrazení parkovného: Od 
28. 4. 2020 už nejsou v Česku zrušené 
zóny placeného parkování ve městech 
a obcích. Vedení města však vyšlo ob-
čanům vstříc a do konce dubna dalo 
přechodnou dobu. Od 1. května se již 
v Luhačovicích parkovné znovu platí. 
Regulace parkovným, která pomáhá 
dopravě i rezidentům, se ze strany 
Městské policie Luhačovice již dnes 
pravidelně kontroluje. Pro představu, 
strážníci za běžný den provedou kon-
trolu až 530 parkovacích míst.
Dodržování řádu a provozní doby na 
sportovištích: Bylo provedeno padesát 
kontrol dětských hřišť a sportovišť, 
při kterých se hlídky po rozvolně-
ní opatření zaměřily zejména na 
dodržování řádu sportoviště, čistotu 
veřejného prostranství, neporuše-
nost herních prvků a zákazu volné-
ho pobíhaní psů. Drobné zjištěné 
závady technického charakteru hlídky 
oznámily ihned Technickým služ-
bám. Během kontrol bylo vykázáno 
několik sportujících dětí bez helmy 
ze skateparku v blízkosti sídliště 
v Zahradní čtvrti. Sportování musely 
ihned ukončit, protože vstup do par-
ku bez helmy je zakázaný. Platí pro 
všechny sporty, neboť je zde nebezpe-
čí nejen pádu, ale i nechtěné srážky 
s jiným uživatelem parku. Hlídky na 
místě pravidelně vysvětlují dětem vý-

znam provozního řádu, následně 
kontrolují jeho dodržování. Provozní 
doba parku je v tomto období stano-
vena řádem od 1. 5. do 30. 9. od 7.00 
do 20.00 hodin. Jiná provozní doba je 
možná jen po dohodě s provozovate-
lem.
Ochrana pramenů a pítek: Jistě jste 
zaznamenali, že veřejná pítka našich 
blahodárných pramenů jsou již opět 
v provozu. Pozornost věnuje pěší hlíd-
ka i kontrolám minerálních pramenů 
a pítek, soustřeďuje se na chování 
návštěvníků a provádí dohled nad do-
držováním čistoty u léčivých zdrojů.
Kontrola parků: Při pochůzkách 
v parcích působí hlídky především 
preventivně. Svou přítomností udržu-
jí veřejný pořádek, komunikují s ob-
čany a návštěvníky města. Evidují, 
řeší nebo předávají zjištěné poznatky 
orgánům města.
Vaši strážníci: Katastr Luhačovic je 
rozdělen na okrsky I, II, III, IV. Ty jsou 
přiděleny jednotlivým strážníkům 
okrskářům s osobní odpovědností. 
Funkce strážníka okrskáře spočívá ve 
větší osobní odpovědnosti k přidě-
lenému okrsku a bližšímu kontaktu 
s občany. Obvykle pracuje samostatně 
a lze jej oslovit při pravidelné kontro-
le okrsku (pěšky, vozidlem, zanedlou-
ho i na motorce) nebo kontaktovat na 
mobilním telefonu: 724 006 379.
Spolu s Městskou policii Luhačovice 
se na zajištění ochrany veřejného po-
řádku a bezpečnosti ve městě podílí 
také Policie ČR.
Svým odpovědným chováním mů-
žete i vy společně s námi přispívat 
k bezpečnému, čistému, příjemnému 
a nerušenému pobytu v jedinečném 
lázeňském městě.

Michal Zámečník

NOVINKY Z MĚSTA
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HISTORIE

Červenec, začátek prázdnin, vonící 
luhačovské lesy a velebné tóny cyri-
lometodějské písně „Bože, cos ráčil“ 
doprovázené zvuky harmonia z kaple 
u Augustiniánského domu. V mých 
vzpomínkách patří tyto věci neodmys-
litelně k sobě.
Jsou to již dávné vzpomínky, ale kaple 
Panny Marie u Augustiniánského 
domu už slouží více než sto let. Byla 
součástí lázeňského domu, který byl 
postaven nákladem augustiniánského 
kláštera brněnského roku 1903 a který 
sloužil nejen členům augustiniánského 
řádu, ale útulek v něm také nacházeli 
význační umělci, literáti, církevní hod-
nostáři, umělci, …
Zdraví zde hledala řada kněží, proto 
bylo běžné, že zvláště během sezony 
byly v kapli Panny Marie pravidelně 
sloužívány mše svaté. O nedělích a ve 
svátek bývala kaple plná lidí z okolí 
i lázeňských hostů. Na harmonium 
hrával, pokud si pamatuji, pan Franti-
šek Martinec z Pozlovic, který byl od 
1. září 1946 správcem kaple.
Přešla léta, měnila se doba a měnili 
se majitelé. Kaple Panny Marie však 
naštěstí rozhodnutím arcibiskupské-
ho ordinariátu v Olomouci ze dne 
16. srpna 1951 byla prohlášena za kapli 
s povahou filiálního kostela, připojené-
ho právně k římskokatolickému kostelu 
v Luhačovicích.

Vzpomínka na Jana Haluzu

Na 27. června připadá Den památky obě-
tí komunistického režimu. Byl vyhlášen 
na památku Milady Horákové, Jana Bu-
chala, Oldřicha Pecla a Záviše Kalandry, 
kteří byli popraveni po politickém pro-
cesu. Zároveň si připomínáme všechny, 
kteří byli tímto režimem perzekvováni, 
vězněni pro své politické přesvědčení, 
pro svobodu vyznání nebo také proto, 
že měli nějaký majetek.
Jednou z nejvýraznějších osobností 
odporu proti komunistickému režimu 
v Luhačovicích byl skromný, nenápadný 
člověk, který málokdy mluvil o svém 
utrpení, byl všem okolo příkladem 

pokorného a skromného a aktivního 
přístupu k životu, kdy až téměř do své 
smrti v 97 letech řídil automobil (na 
kruhovém objezdu jezdil zásadně opač-
ně), byl Jan Haluza, kterému lidé jinak 
neřekli než Janíček.
Tento atlet, trenér Emila Zátopka, se 
narodil 12. července 1914 ve Šternově. 
V padesátých letech se stal obětí poli-
tické perzekuce, byl vězněn a mučen; 
později po propuštění v roce 1954 řadu 
let vykonával podřadná povolání a te-
prve v 60. letech se mohl začít věnovat 
právnické praxi. Po listopadu 1989 se 
začal opět aktivně účastnit společenské-
ho i politického života. V Luhačovicích 
na Janíčka i na jeho manželku Věru 
Haluzovou vzpomíná několik generací 
folkloristů. Sami neměli děti a svůj život 
zasvětili dětem z folklorního souboru 
Malé Zálesí, který Věra za výrazné pod-
pory svého manžela založila.

Příběh Jana Haluzy byl literárně zpraco-
ván v knize Oldřicha Koudelky Trénoval 
jsem Emila. Zde odkrývá své životní kré-
do: „Věřím v lepší budoucnost člověka 
a také v to, že je důležitější dlouhodobé 
zhodnocení našich činů než okamžitý 
zisk. Kdo má čistý štít, nemusí se ničeho 
bát. Nelituji nejcennějších let mého 
života, protože jsem bojoval a zvítězil. 
Vyhrál jsem ten nejdůležitější závod. 
Myslím si, že Bůh mi na věčnosti nahra-
dí to, co mi kdy vzal, neboť mne naučil 
pokoře, odpouštění a je ke každému 
spravedlivý.“ Stal se vzorem mimořádné 
lidskosti, vůle, statečnosti a morální síly. 
Za své aktivity obdržel několik vyzna-
menání, 28. října 2010 převzal z rukou 
prezidenta republiky Řád Tomáše 
Garrigua Masaryka II. třídy. Dalšími 
oceněními byly např. Zlatá medaile za 
čestný běh životem, titul Osobnost roku 
2010 Zlínského kraje a další.

Dědictví otců zachovej nám, Pane

Rozsáhlou rekonstrukci Augustinián-
ského domu na hotel realizoval vlast-
ník tohoto domu. Náročnou opravu 
a rekonstrukci samotné kaple provedl 
a také financoval Farní úřad Luha-
čovice ze sbírek věřících a částečně 
z dotace, kterou na tuto rekonstrukci 
získal. Před deseti lety, přesně 1. května 
2010, byla za krásného počasí a za 
hojné účasti návštěvníků slavnostně 
znovu vysvěcena opatem augustiniánů 
sv. Tomáše v Brně P. Evženem Lukášem 
Martincem.
24. 10. 2010 byl posvěcen nový zvon, kte-
rý byl zavěšen 16. 11. 2010. Zvoní v pole-
dne a zve k modlitbě „Anděl Páně“.
Kaple Panny Marie přitahuje nejen 
svou polohou mimo rušné části města, 
ale i krásným interiérem, kde návštěv-
ník najde obrazy a výzdobu uznávané-
ho brněnského malíře Jano Köhlera. 
Poutavé jsou okenní vitráže, jimž vévo-
dí sv. Václav a spolu s ním svatí Cyril 

a Metoděj a svatá Ludmila.
K poutavému interiéru přispívá vždy 
aktuální výzdoba s čerstvými květi-
nami, což je zásluha rodiny Bětíkovy 
a Šůstkovy.
Kaple je každý den otevřená a nabízí 
tak chvilku k modlitbě, zamyšlení, 
odpočinku, vzpomínce, zapálení svíčky. 
V květnu a v říjnu se zde scházíme 
k modlitbě růžence a uctívání Panny 
Marie, čas od času je zde sloužena 
mše svatá, to když se zde v lázních léčí 
kněží, občas bývá mše svatá pro klienty 
luhačovické charity, před výstavbou no-
vého domova seniorů byli častými hos-
ty senioři, jejichž domov byl nedaleko.
Nezbývá než si přát, aby kaple Pan-
ny Marie u Augustiniánského domu 
nebyla nikdy opuštěna a abychom si 
dokázali vážit dědictví otců a všeho, co 
nám zanechali.

Zdenka Pančochová 
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KULTURA

Kino

Úterý 2. 6. 19.30
Chlap na střídačku 12

Komedie ČR, 2020

Pátek 5. 6. 19.30
Příliš osobní známost 15

Komedie ČR, 2020

Úterý 9. 6. 19.30
Vlastníci 12

Komedie ČR, 2019

Pátek 12. 6. 19.30
Bourák 
Komedie ČR, 2020

Úterý 16. 6. 19.30
Země medu 
Dokumentární Makedonie, 2019 titulky

Pátek 19. 6. 19.30
Bourák 12

Komedie ČR, 2020

Úterý 23. 6. 19.30
Příliš osobní známost 15

Komedie ČR, 2020

Pátek 26. 6. 19.30
Poslední aristokratka 
Komedie ČR, 2019 

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

  

Za nejzajímavější vlastní text (báseň, povídka, esej, fejeton, comic strip apod.) 
odehrávající se na volné téma (alespoň z části) v Luhačovicích 

budou oceněna první tři místa v těchto kategoriích:

                                     1. kategorie:  žáci a studenti do 18 let
2. kategorie:  dospělí

1. místo – Poukaz do knihkupectví  1200.- kč + roční registrace do MK Luhačovice
  2. místo – Poukaz do knihkupectví  500,- + roční registrace do MK Luhačovice
 3.  místo – Poukaz do knihkupectví  300,- + roční registrace do MK Luhačovice

Podmínky účasti:
- rozsah práce max. 2 strany A4

- termín odevzdání práce do 30. srpna 2020, 
a to buď v tištěné formě osobně do Knihovny Luhačovice 

nebo jako přílohu k emailu na info@knihovna-luhacovice.cz. 
Vyhlášení výsledků s předáváním cen proběhne v budově Městské knihovny 

Luhačovice dne 10. září. 2020 v rámci odpoledního programu
folklorního festivalu Písní a tancem 2020 pro veřejnost v čase od 17:00 hod.

Bližší informace vám rádi poskytneme na tel. č. 577 132 235 nebo 
na emailu: info@knihovna-luhacovice.cz či osobně v MK Luhačovice

Městská knihovna Luhačovice
 a Kulturní Luhačovice, z.s. 

s podporou
 Nadačního fondu Pramen Luhačovice
pořádají v rámci folklorního festivalu 

Písní a tancem 2020

 „Příběhy z našeho okolí “

Literární soutěž
 na téma 

já
píšu

ty
 píšeš

my
píšem

Úterý 30. 6. 19.30
Chlap na střídačku 12

Komedie ČR, 2020

Akce muzeum

Výstava Luhačovice a Židé
prodloužena do 14. 6. 2020 

Dne 11. 6. 2020 v 17.00 hodin
Odhalení pamětní desky obětem 
holocaustu na Městské knihovně 
v Luhačovicích

Od úterý 23. 6. 
výstava bez vernisáže
Modrá – modrá barva v tradiční 
kultuře 
výstava ze sbírek Muzea jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně, Městského muzea 

Valašské Klobouky, Sklářského muzea 
v Karolince, Strážnického modrotisku 
a Vlastivědného muzea v Olomouci
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Pavel Pařík, Polná u Jihlavy
„Jsem tu už 14 dní 
na pobytu. Je fajn, 
jak otevřeli zahrád-
ky, těším se, jak 
otevřou normálně 
hospody. Ne že bych 
nutně potřeboval 
pivo, ale člověk si 

chce i večer posedět. Jinak jsem tu 
moc spokojený. Byl jsem tu už před 
dvěma lety a taky se mi tu líbilo.“

ANKETA

Město se opět probouzí a vrací 
k běžnému životu. Na to, jak si 
uvolňování opatření lidé užívají 
a na co se v Luhačovicích nejvíc 
těší v dalších týdnech, jsme se 
ptali 19. května. Jednak místních, 
ale i lidí z okolí, kteří sem míří 
do obchodů i za prací, a také  
hostů, kteří do Luhačovic zamíři-
li za rekreací a léčbou ze vzdále-
nějších míst.

Vratko Benda, Luhačovice
„Nejvíc mám radost, 
že se to tu zase 
začíná probouzet. 
A těším se, až znovu 
otevřou hotely, pro-
tože dělám v restau-
raci na Ambře, tak 
budu moct konečně 

do práce.“

Miroslav Buřval, Svitavy
„Jsem tu s dětmi 
jako doprovod na 
léčebně Miramonti. 
Velkou radost tak 
mám, že se otevře-
la dětská hřiště, 
protože tam hodně 
chodíme. Některá 

se ale mají teprve zpřístupnit, třeba 
u hotelu Pohoda, tak to se těšíme, že 
ještě při pobytu stihneme. Je dobré, 
že není problém dát si někde zmr-
zlinu nebo si sednout na zahrádku 
s dalšími dospělými na pivo, jsme tu 
spokojení.“

Petra Rubnerová, Luhačovice
„Mám radost, že už 
se Luhačovice zno-
vu plní hosty, vrací 
se lázeňáci. Bylo tu 
prázdno. Těší mě, že 
se otevřou plovárny, 
to bude příjemné 
uvolnění. A snad už 

by mohlo být léto bez roušky.“

Jana Kolaříková, Provodov
„Je dobré, že už se 
dá sednout někde 
na zahrádce, vídat 
se s přáteli. Těším se 
ale, až se přestanou 
nosit roušky, to mi 
vadí, a až se otevře 
opravdu všechno. 

Ještě to není úplně to, co to bylo.“

Josef Novák, Olomouc
„Jsem tu na výletě 
a byl jsem se zeptat 
v infu, kdy zas za-
čnou hrát dechovky 
v Rondu. Na ty sem 
jezdím a těším se, 
až zas budou, vloni 
jsem tu byl na ně 

Marie Pokorná, Luhačovice
„Je to už veselejší, 
jak město ožívá. 
Bylo to takové 
smutné, když tu 
nikdo nebyl. Nejvíc 
se těším na to, až 
otevřou plovárnu.“

Helena Behrová, Mistřín u Hodonína
„Jsem tu na pobytu 
v lázních. Celkově 
se mi tu líbí, lázně 
jsem našla takové, 
jak jsem očekáva-
la. Je to tu krásné 
a v přírodě. Ráda 
budu, pokud se roz-

jede už něco z kultury, určitě bych se 
šla podívat. Jsem tu ještě týden, tak 
uvidíme, jestli to vyjde.“

Adam Lipovský, Luhačovice
„Když se všech-
no uvolní, budou 
i lidé víc spokojení, 
třeba až se otevřou 
restaurace. Já jsem 
rád, že už zase 
můžu chodit do ško-
ly, protože studuji 

ve Slavičíně poslední rok učebního 
oboru. Takže jezdím do školy a sna-
žím se, co se dá, abych dohnal učivo 
a dobře se připravil na závěrečné 
zkoušky. U těch máme posunutý 
termín, aby se to zvládlo.“

Autor ankety: Nikola Synek

Inzerce

sedmkrát. Chodíme tu na ně celá 
parta známých, je to super.“
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Tiráž: Periodický tisk územního samospráv-

ného celku.Vydavatel a kontakty na redakci: 

Městský dům kultury Elektra Luhačovi-

ce, příspěvková organizace, Masarykova 

950, 763 26 Luhačovice, IČ: 00373281, DIČ: 

CZ 00373281, tel.: 577 133 980,  

e-mail: luhainfo@mdkelektra.luhacovice.cz. 

Koupím menší byt (apartmán) nebo 
chatku v Luhačovicích do 1.200.000,- 

platba v hotovosti, bez RK. 

Tel . :  724 576 425,  
e-mail: magalene@seznam.cz

25% SLEVA
NA PERMANENTKY

Luhačovice | www.HotelAlexandria.cz 

Permanentky lze zakoupit v hotelové recepci
nebo objednat online: www.HotelAlexandria.cz

Sleva platí na permanentky zakoupené do 31. 7. 2020

do wellness centra | do fi tness centra | na vibrační plošinu

Televizory, dálk. ovladače, mikrovlnky, vysavače...

El. hudební nástroje, klávesy, hudební aparatury 

ServisTV287.cz
603 562 145

info@servistv287.cz
www.servistv287.cz

SERVIS ELEKTRONIKY

KEYBOARD
SERVIS.cz

604 878 594

Masarykova 287, Luhačovice

info@keyboardservis.cz
www.keyboardservis.cz

OTEVÍRÁ 
NOVOU PODNIKOVOU PRODEJNU  
na rohu lázeňského domu Palace (bývalá Luhanka)

Kompletní nabídka moštů, pyré, 
rakytníkových produktů, ovocné plátky 
a čerstvá jablka z našich sadů.

OCHUTNÁVKA 
ZDARMA :-) 

OTEVÍRÁME
UŽ V MĚSÍCI
ČERVNU !

Více o našich produktech najdete na www.ovocnak.cz

Měsíčník. Odpovědná redaktorka a autorka ne-

podepsaných článků: Hana Slováková. Fotogra-

fie: Jan Dostál. Grafické zpracování a tisk: Joker, 

spol. s r. o. Vydávání povoleno. Číslo registrace: 

MK ČR 11027. Toto číslo vychází 1. 6. 2020

Zprostředkováváme hypotéky, úvěry 
na financování bydlení, stavební spo-
ření, odškodnění po úraze a nehodě. 
Nákup plynu a elektriky pro domác-
nosti a podnikatele. Životní a neživot-

ní pojištění.

Tel . :  720 404 664


