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Změna trendu, počet obyvatel roste
V uplynulém roce 2020 zaznamenaly 
Luhačovice přírůstek obyvatel, což je 
vítaná změna oproti dlouhodobému 
trendu, kdy lázeňskému městu občanů 
ubývalo. K 31. 12. 2020 měly Luhačo-
vice celkem 5046 občanů, což je více 
než na konci roku 2019. Údaje vychází 
z evidence obyvatel vedené správ-
ním odborem luhačovické radnice. 
Podařilo se tak zastavit úbytek počtu 
občanů, se kterým se město potýkalo 
dlouhá léta. Zatímco ke konci roku 
2000 byl jejich počet 5687, v roce 2010 
už měly Luhačovice jen 5296 obyvatel. 
Dlouhodobý pokles dále pokračoval 
i v posledním desetiletí. K 31. 12. 2019 
se počet obyvatel zastavil na zatím 
nejnižším čísle 5042. Jak sdělil staros-
ta Marian Ležák, vedení města tento 
posun bere jako zlom, který přináší 
dobrou perspektivu do dalších let.
 „Jsme velmi rádi, že se nám daří 
měnit dlouhodobý trend, kdy počet 
stálých obyvatel s trvalým pobytem 
klesal. Věřím, že se tak projevují 
všechny naše snahy rozvíjet město 

a nabídnout lidem Luhačovice jako 
skvělé moderní místo k běžnému 
životu s tím, že tu máme jako bo-
nus jedinečnou atmosféru krásných 
historických lázní. Investujeme do 
infrastruktury, snažíme se všemi 
možnými prostředky podporovat 
místní obyvatele od seniorů po mladé 
rodiny. Opravujeme chodníky a ulice, 
otevřeli jsme moderní dopravní 
terminál, modernizujeme základní 
školu, ve městě slouží nový skatepark 
i senior taxi,“ poznamenal starosta. 
Oproti roku 2019 přibylo Luhačovicím 
obyvatel i přes to, že v roce 2020 se tu 
narodilo méně dětí a bylo zazname-
náno více zemřelých než o rok dříve. 
Nově přihlášených obyvatel v roce 
2020 bylo celkově 127. „To ukazuje 
jasný trend, že lidé chtějí přicházet do 
našeho města a být občany Luhačovic. 
Zásadní problém vnímáme v dostup-
nosti bydlení, a proto připravujeme 
změnu územního plánu. I přes zásad-
ní finanční propady v rozpočtu se při-
pravují další projekty v oblasti obnovy 

infrastruktury. Na opakované přání 
občanů chceme řešit také parkovaní 
na sídlištích a i zde připravit model, 
který zvýhodní obyvatele s trvalým 
bydlištěm. S obyvateli se snažíme 
intenzivně komunikovat mimo jiné 
pomocí nedávno představené mobilní 
aplikace. Před současnými omezeními 
jsme také zavedli pravidelné debaty 
s veřejností, obnovili po letech slav-
nosti vítání občánků a zavedli setká-
ní jubilantů,“ poznamenal starosta. 
Současní obyvatelé i lidé přicházející 
žít do našeho města oceňují také to, že 
Luhačovice patří v policejních statisti-
kách mezi nejbezpečnější lokality, což 
je v dnešní době pro výběr bydliště 
určitě důležité kritérium. 
„Věřím, že všechna pozitiva, která Lu-
hačovice nabízejí, budou lákat k životu 
u nás stále více lidí a další přírůstek 
obyvatel s trvalým bydlištěm v Lu-
hačovicích zaznamenáme i v tomto 
roce,“ uzavřel starosta. 

Nikola Synek

Senioři starší 80 let se mohou registrovat na očkování
Registrace k očkování proti covid-19 je 
v první fázi umožněna pouze zájem-
cům z veřejnosti ve věku 80 a více let. 
Ti se mohou do centrálního rezervač-
ního systému registrovat přes web 
registrace.mzcr.cz  nebo crs.uzis.cz. 
S registrací mohou pomoci rodinní 
příslušníci, případně pracovníci na 
bezplatné telefonní lince 1221. K při-
hlášení do centrálního rezervačního 
systému je potřeba uvést mobilní 
telefon, na který bude doručen PIN1 
kód k registraci. Po jeho potvrzení se 
systém přepojí do formuláře, ve kte-
rém je nutné vyplnit jméno, příjmení, 
číslo pojištěnce (rodné číslo), adresu 
trvalého pobytu, pojišťovnu a prefero-
vané očkovací místo. Po vyplnění stačí 
formulář kliknutím odeslat. Následuje 
rezervace termínu očkování.
Až budou na očkovacích místech volné 
vakcíny, přijde na uvedené telefon-
ní číslo SMS s PIN2 kódem, pomocí 
něhož se může občan znovu přihlásit 
do systému a rezervovat konkrétní 
místo a termín očkování. Pořadí bude 
určeno podle věku, ne podle toho, kdo 
se dřív přihlásí. Systém automaticky 

vygeneruje i termín pro naočkování 
druhé dávky.
Senioři v Luhačovicích, kteří potře-
bují pomoc s registrací, se mohou ob-
rátit na  odbor sociální MěÚ Luhačo-
vice. Kontakty: Mgr. Miluše Netíková, 
tel. 577 197 469, Bc. Silvie Hetmerová, 
tel. 577 197 464, MěÚ Luhačovice, 
Masarykova 137 (naproti Albertu), 
3. patro.
Druhá možnost je objednání na očko-
vání proti covid-19 u svého praktic-
kého lékaře 
bez nutnosti 
registrace do 
centrálního 
systému. Ve 
Zlínském 
kraji proběhla 
zkušební vari-
anta očkování 
v několika 
ordinacích 
praktických 
lékařů. „Ke 
dni uzávěr-
ky novin 
jednáme 

s krizovým štábem Zlínského kraje 
o upřesnění podmínek převozu vak-
cín. Chceme zajistit vlastní vozidlo, 
které by dováželo vakcíny praktickým 
lékařům. Tato cesta, kdy bude očko-
vání probíhat u lékařů bez nutnosti 
registrace, je podle mého názoru pro 
seniory nejvhodnější. Všechno bude 
ovšem záviset na množství vakcín, 
které se k nám snad brzy dostanou. 
Chceme být připraveni,“ konstatoval 
starosta Marian Ležák.



Luhačovické noviny 3

ZPRÁVY Z MĚSTA

Tříkrálová sbírka 
2021 na Luhačovicku 
proběhla jinak…
V únorovém čísle Luhačovických novin 
každoročně uveřejňujeme výnos Tříkrá-
lového koledování a známe již přesný 
výtěžek celé této akce, do které bývá 
zapojeno přes 250 dobrovolníků. Před-
pokládané koledování mělo v územní 
působnosti Charity Luhačovice proběh-
nout v sobotu 9. ledna 2021. Vzhledem 
k aktuální epidemiologické situaci 
a celostátně přijatým opatřením však 
rozhodlo vedení Charity Česká repub-
lika, že  kolednické skupinky do ulic 
nevyrazí. Přesto i letos k Vám přicházejí 
tři králové. Jako vždy přinášejí radost 
a boží požehnání. 
Statické kasičky této veřejné sbírky 
byly umístěny do 24. ledna v obcho-
dech potravin Albert a Jednota COOP, 
v lékárnách, na úřadech, v kostelích 
a kaplích. Všem, kteří s námi na 
Luhačovicku spolupracovali a zapojili 
se, mnohokrát děkujeme! Bohužel na-
příklad s vedením Penny marketu se 
nám umístění pokladniček vyjednat 
nepodařilo.
Netradiční okolnosti však vyžadují 
netradiční řešení, a proto koledníci 
dorazili v on-line podobě. Jejich cíl 
zůstává stále stejný – i letos chtějí 
spolu s Vámi pomoci lidem v nouzi. Do 
ON-LINE kasičky je možné přispět na 
stránkách www.trikralovasbirka.cz až 
do 30. dubna. Průběžný stav sbírky je 
k 18. lednu 29 711 Kč. V době uzávěrky 

nebyl výtěžek zapečetěných statických 
pokladniček dosud znám. 
Číslo účtu: 66008822/0800 a jedineč-
ný variabilní symbol naší charity je 
77707049.
Všechny sbírkou získané finance jsou 
odeslány na celorepublikový bankovní 
účet a následně jsou podle jasných pra-
videl přerozdělovány, a to dle rozhod-
nutí rady ředitelů Charity ČR a České 
biskupské konference.
65 % Charita Luhačovice (v olomouc-
ké arcidiecézi z rozhodnutí ředi-
telů v roce 2003 organizátoři, tedy 
i Charita Luhačovice, ponechávají 7 % 
v tzv. krizovém a nouzovém fondu 
na pomoc charitám a potřebným při 
nepředvídaných situacích v arcidiecé-
zi, např. živelní katastrofy atp.), 15 % 
projekty diecéze, v našem případě 
olomoucká arcidiecéze, 10 % dlou-
hodobé humanitární mise Charitv 
ČR zahraničí, 5 % celostátní projekty 

Charity ČR, 5 % zákonem povolené 
režie.
Charita Luhačovice napíná všechny své 
síly, aby zachovala kvalitu svých služeb 
a neohrožovala zdraví zaměstnanců 
ani lidí, o které pečuje, a aby dokázala 
pomáhat co největšímu počtu potřeb-
ných lidí. K tomu bude i v letošním 
roce sloužit výtěžek Tříkrálové sbírky, 
který podpoří sociální služby charity 
na Luhačovicku a také rodiny s dětmi 
a seniory v nepříznivé životní situaci. 
Svým darem dokazujete, že solidarita 
vítězí nad virem i DÍKY VÁM!! 
Na Charitě Luhačovice je stále k dis-
pozici posvěcená křída a budeme se 
snažit požehnání a nápis K+M+B 2021 
do domů průběžně přinášet, jak to epi-
demiologická situace dovolí. Děkujeme, 
že i v těchto složitých časech myslíte 
na druhé. 

Lenka Semelová

Vážení spoluobčané,

zřejmě se vám již do schránek do-
stalo sdělení rodiny Thienen k jejich 
vztahům s městem. Odmítáme, že jsou 
vůči rodině Thienen šířeny jakékoliv 
dezinformace a zmiňovaný článek 
z listopadového vydání Luhačovických 
novin označený titulkem „Vyjádření 
vedení města k žalobě týkající se stavu 
zámku“ neobsahuje žádná neúplná, 
zkreslená ani nepravdivá skutková 
tvrzení. 
Je pravdou, že žádosti dr. Thienena na 
uveřejnění odpovědi k výše uvedené-
mu článku nebylo vyhověno, nicméně 
dr. Thienen už nezmínil důvody, proč 
tomu tak bylo. Odpověď ve znění 

navrhovaném dr. Thienenem byla ve 
zcela zřejmém rozporu s podmínka-
mi stanovenými tiskovým zákonem, 
neboť  naprosto postrádala jakoukoliv 
funkci věcného vyjádření, ale byla 
pouze kompilátem vlastních názorů, 
domněnek a zkreslených tvrzení. Uve-
řejnění takové odpovědi by tedy bylo 
v rozporu s dobrými mravy a tisko-
vým zákonem.
Protože město je veřejnoprávním 
subjektem a má informační povin-
nost  mimo jiné i ke svým občanům, 
které záležitost vztahu města a ro-
diny Thienen zajímá, tak abychom 
všem případným dotazům a inter-
pretacím předešli, jakož i to abychom 
nezatěžovali veřejnost přestřelkami 

vyjádření jednotlivých stran, rozhod-
li jsme se zveřejnit na webu města 
v anonymizované podobě písemnosti, 
které mezi městem a rodinou Thi-
enen ve věci zámku proběhly. (www.
luhacovice.eu – Radnice – Informuje-
me – Zámek)
Veřejnost si tak, dle svého vlastního 
zájmu, může tyto dokumenty přečíst 
a učinit si vlastní názor, aby nadále 
nemuselo docházet k nařčení ze zata-
jování či dezinterpretaci čehokoliv na 
straně města Luhačovice. I přes probí-
hající spory stále věříme, že je prostor 
pro dohodu a vzájemnou spolupráci.

Marian Ležák 
Jiří Šůstek



4 Luhačovické noviny

ZPRÁVY Z MĚSTA

Luhačovice jsou připraveny být i v tomto roce 
hlavním centrem turistiky Zlínského kraje
 „Také letos uděláme vše pro to, aby 
naše město po náročném roce 2020 
bylo opět lídrem turistického ruchu 
ve Zlínském kraji,“ říká starosta 
Luhačovic Marian Ležák. Teď bohu-
žel běžné hotely nejsou v provozu 
a první návštěvníci na lázeňské 
pobyty přijíždějí pouze v menším 
počtu a za specifických podmínek, 
starosta ovšem věří, že i letos se bude 
moci město opět naplnit návštěvní-
ky jako v jiných letech. „Luhačovice 
najdou lidé přichystány tak, jak je 
znají – s krásně upravenými ulice-
mi a jedinečnou atmosférou. Rádi 
bychom se přiblížili i letos k číslům, 
která dokazují, jak důležité je pro 
turistiku Zlínského kraje právě naše 
lázeňské město. V roce 2019, který ne-
byl ještě ovlivněn drtivým dopadem 
současných omezení, tvořil podle ČSÚ 
počet přenocování v Luhačovicích 
více než čtvrtinu všech přenocová-
ní ve Zlínském kraji. Mimořádný 
zájem návštěvníků jsme zaznamenali 
i v roce 2020, ale bohužel jen v letních 
měsících, kdy neplatila tvrdá vládní 
opatření,“ poznamenal starosta. 
Význam Luhačovic pro cestovní ruch 
Zlínského kraje a jeho popularitu mezi 

návštěvníky dokládají i další čísla ze 
statistik ČSÚ za rok 2019. „Celkový 
počet přenocování v Luhačovicích byl 
597 621, což je 26 % v rámci Zlínského 
kraje. Zajímavý je i počet lůžek obsa-
zených návštěvníky. V Luhačovicích to 
bylo 3242,“ dodal Ležák. 
Mimořádný zájem o Luhačovice 
a okolí vyznívá ještě výrazněji, pokud 
se srovnají se zbytkem regionu čísla 
za celé Luhačovicko, respektive za 
území spadající pod Luhačovice jako 
pod tzv. obec s rozšířenou působnos-
tí. „V ORP Luhačovice byl za rok 2019 
počet přenocování přes 824 000, což 
je 36 % ze všech přenocování ve Zlín-
ském kraji,“ nastínil starosta. 
Zajímavé je i srovnání průměrného 
počtu nocí, které při přenocování 
stráví návštěvník v regionu. Pro 
samotné Luhačovice připadá na ná-
vštěvníka průměrně 6,3 noci, pro ORP 
Luhačovice je to 4,9 a pro Zlínský 
kraj 2,8. „Vypnutí“ cestovního ruchu 
ve značné části minulého roku, ale 
i letos, samozřejmě považuje starosta 
Luhačovic za velký problém. „Trpí 
tím u nás naprostá většina podnika-
telů, protože turistický ruch a nava-
zující služby jsou základem místní 

ekonomiky. Samozřejmě nesrovnatel-
ně nižší výběr daní a poplatků z ces-
tovního ruchu má negativní dopady 
na rozpočet a údržba města funguje 
na hraně finančních možností. O to 
více se těšíme, až si všichni návštěv-
níci budou moci zase Luhačovice vy-
chutnat plnými doušky bez zásadních 
omezení a ocení připravenost města. 
Luhačovice chtějí být pro všechny 
návštěvníky i v roce 2021 vyhledáva-
ným místem klidu a pohody,“ doplnil 
starosta.

Nikola Synek

Cestující si mohou 
zažádat o novou 
čipovou kartu Zetka
Od pondělí 18. ledna si mohou ces-
tující zažádat o novou čipovou kartu 

Zetka, která bude platná u všech lin-
kových dopravců v závazku Zlínského 
kraje, tj. u dopravců Z-Group bus, a. s. 
(bývalý KRODOS BUS, a. s.), Arriva Mo-
rava, a. s., TQM – holding, s. r. o., ČSAD 
BUS Uherské Hradiště, a. s., a Transdev 

Morava, s. r. o. Žádost o vydání karty 
je možno podat buď přes e-shop, nebo 
osobně v informačních kancelářích 
dopravců. (V Luhačovicích v kanceláři 
na Nádražní 258 se přijímají žádosti 
o kartu od středy 27. 1.)

Strážníci kontrolují 
dodržování 
povinností  
u držitelů psů 
v Luhačovicích
Strážníci Městské policie Luhačo-
vice se v rámci místních záležitostí 
veřejného pořádku v těchto dnech 
zaměřují více na dodržování obecně 
závazných vyhlášek (OZV) upravují-
cích povinnosti držitelů psů.

Ve městě platí OZV č. 1/2018, kterou 
se stanovují pravidla pro pohyb psů 
na veřejném prostranství a vymezu-
jí prostory pro volné pobíhání psů, 
a OZV č. 5/2019, o místním poplat-
ku ze psů. Strážníky při kontrolách 
u držitelů především zajímá, zda se 
jeho svěřenec pohybuje na veřejném 
prostranství po městě v souladu 
s pravidly.
Cílem nahodilých kontrol je přede-
vším zvýšení úrovně při dodržování 
pravidel spojených s pohybem psů 

a čistotou ve městě, která je spojena 
taktéž s úklidem psích exkrementů. 
Zároveň hlídky reagují na podněty 
občanů a pejskařů, kteří se snaží 
pravidla příkladně dodržovat. Preven-
tivním působením se strážníci snaží 
přispět k vyšší toleranci držitelů psů 
směrem k obyvatelům nebo návštěv-
níkům Luhačovic. Proto preventivní 
kontroly budou probíhat i nadále, 
nahodile po celý rok.

Michal Zámečník
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Lidem po vyléčení z covid-19 pomáhají při 
rekonvalescenci pobyty v Luhačovicích
Role lázní v době koronakrize se 
postupně mění. Nejprve byly z bezpeč-
nostních důvodů uzavřené, později se 
měly stát rezervními lůžky pro přepl-
něné nemocnice, ale jejich skutečné 
poslání v boji s covidem-19 přichází 
na řadu až nyní. Spočívá v doléčení 
a rehabilitaci stavu po komplikovaném 
průběhu nemoci. 
A to je role, ve které mohou využít 
všechny své přednosti. V luhačovic-
kých lázních přitom nejde jen o léčení 
na vlastní náklady pacienta. Vzhledem 
k tomu, že jim je v tzv. Indikačním 
seznamu i ve smlouvách se všemi 
zdravotními pojišťovnami oficiálně 
potvrzena účinnost léčby onemocnění 
dýchacího systému, je možné tuto léč-
bu v Luhačovicích předepsat formou 
komplexní lázeňské péče a zcela ji 
hradit z pojištění. A už se tak i děje.
Akciová společnost Lázně Luhačovice 
se na léčbu nejčastějších následků, 
tj. poškození plic a průdušek, speci-
alizuje. „Využíváme osvědčené léčeb-
né postupy obvyklé u onemocnění 
dýchacích cest a pochopitelně i letité 
zkušenosti s léčbou těchto nemocí. 
K hlavním metodám patří především 
individuální inhalace přírodní mi-
nerální vodou v čele s Vincentkou, 
dechová rehabilitace, masáže, vybrané 
vodoléčebné procedury a pitná terapie 
zdejších minerální vod. Pro každého 
sestavujeme individuální léčebný 

program. U pacientů dochází ke zmír-
nění dechových potíží, kašle, zlepšení 
kondice a v neposlední řadě i psychiky. 
První návrhy na lázeňskou péči jsme 
již obdrželi. Pacienti léčbu neodkládají 
a přijíždějí již od zahájení provozu na 
začátku ledna,“ popisuje prim. MUDr. 
Jiří Hnátek, hlavní lékař Lázní Luha-
čovice, a. s. „Zdravotní stav by každý 
pacient po vyléčení z této nemoci měl 
dále sledovat s odbornými lékaři, na-
příklad plicními. Doporučuji nezleh-
čovat následnou péči,“ dodává prim. 
Hnátek. Lázeňská péče tak usnadňuje 
návrat do normálního života, urych-
luje rekonvalescenci a v neposlední 
řadě působí preventivně a snižuje vliv 
dalších zdravotních komplikací.
Kromě dospělých se v Luhačovicích 
léčí i děti od 1,5 roku. „Ačkoliv je 
u dětí průběh nemoci většinou zcela 
lehký, tak i jim může naše lázeňská 
léčba pomoci s rekonvalescencí. Na-
posledy jsme nedávno úspěšně léčili 
dítě, které trápil po překonaném covi-
du kašel,“ uvádí MUDr. Jana Rydlová, 
ředitelka dětských léčeben Lázní 
Luhačovice, a. s.  
Návrh na lázeňskou péči hrazenou 
zdravotními pojišťovnami může vy-
stavit praktický lékař nebo pediatr na 
doporučení pneumologa nebo i přímo 
odborný lékař. Délka pobytu u do-
spělých je v závislosti na diagnóze 21 
nebo 28 dní a u dětí 28 dní.

„Až s odstupem času se postupně 
rozkrývají komplikace tohoto onemoc-
nění. Jedním z následků po prodělané 
nemoci je přetrvávající únava, svalová 
slabost, úzkost, bolesti hlavy a svalo-
vého aparátu. Mnohdy se tyto obtíže 
objevují i u těch, kteří měli nekompli-
kovaný průběh vlastní nemoci,“ říká 
MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel 
Lázní Luhačovice, a. s.
Léčebné, regenerační nebo preventiv-
ní pobyty jsou nabízeny také samo-
pláteckou formou a už je objednávají 
první zájemci. Týdenní luhačovický 
pobyt s názvem Rehabilitace po covi-
du-19 obsahuje uhličité koupele, inha-
lace, masáže, oxygenoterapii, rašeli-
nové zábaly i pitnou kúru. Lázeňský 
lékař potvrdí vhodnost doporučené 
procedury nebo podle zdravotního 
stavu provede její záměnu.  

Lázně Luhačovice

Kniha přibližuje jedinečné životní příběhy
Začátkem prosince vyšla nová kniha 
luhačovického autora Radomila Kop-
pa Podzim života – Nejsilnější zážitky 
našich prarodičů. Zajímavým způso-
bem přibližuje nejstarší generaci, kte-
rá nám může být v mnohém vzorem, 
a přesto bývá dnes často nedoceněna.
 „Senioři ze všech koutů našeho kraje 
mi vyprávěli své životní příběhy, 
ze kterých pak vznikla povídková 
kniha. Byla to velmi inspirativní 
setkání, kterých si nesmírně vážím, 
a myslím, že stejně jako mě i čtenáře 
toto poutavé vzpomínání zaujme,“ 
poznamenal autor. Publikace je nejen 
obsahem věnována seniorům, ale 

velká část nákladu potěší právě i nej-
starší generaci. Jako dar totiž putuje 
řada výtisků do klubů důchodců nebo 
domovů pro seniory. „Během čtrnácti 
dnů byly takřka všechny knihy rozdá-
ny mezi seniory, což bylo možné díky 
finanční podpoře, kterou poskytly 
město Luhačovice, město Zlín, Zlínský 
kraj a Nadace Synot. Všem, kteří tuto 
knihu podpořili a umožnili ji takto 
darovat, moc děkuji,“ dodal Kopp. 
Kniha je ale dostupná i běžné veřej-
nosti, k dostání je za 200 Kč v luhačo-
vickém infocentru při MěDK Elektra.

Nikola Synek
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SPOLEČNOST

Vzpomínky
8. ledna uplynulo 9 let od úmrtí mého 
manžela 
pana KARLA KOLÍNKA.
S láskou na něj stále vzpomíná manželka 
Terezie a syn Karel s celou rodinou.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 3. února 2021 uplynulo 18 let od doby, 
kdy zemřela maminka 
paní ANNA PAVLÍČKOVÁ.
S láskou vzpomínají manžel, dcera Jana 
a dcera Pavlína s manželem. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

ZDENĚK HRANČÍK
* 15. 5. 1955  † 21. 2. 2016
V životě jsou chvíle, kdy vám někdo tak moc 
chybí, že byste ho chtěli vyjmout ze svých snů 
a skutečně obejmout.
Za tichou vzpomínku děkují děti Michaela 
a Honza, přítelkyně Ivana.

Dne 29. 3. uplyne již 10 let, kdy nás opus-
tila naše milovaná maminka a babička 
paní MARIE ŠARATOVÁ, a 26. 3. by se 
dožila 100 let. Zároveň vzpomínáme 
milovaného, tolik starostlivého tatínka 
a dědečka 
pana OTO ŠARATU, který by se le-
tos dožil 115 let. Za tichou vzpomínku 
děkujeme všem, kdo jste je znali a měli 
rádi. S láskou a úctou vzpomínají dcery 
s rodinami.

Blahopřání
89. narozeniny oslavila 22. 1. 2021 naše 
maminka 
paní MARIE KRANZOVÁ. 
Přejeme jí pevné zdraví, k tomu štěstí 
a nadále dobrou náladu. 
Ze srdce za celou rodinu dcera Marie a syn 
Josef s rodinami

Společenská kronika
Narození
Nela Ležáková
Nela Máčalová

 

Jonáš Podškubka
Beáta Hubáčková
Blahopřejeme.

Úmrtí
Indra Havlásková 85 let
Štefan Kucek 68 let
Karel Mikulička 68 let
Ivanka Chmelinová 80 let
Antonín Kovařík 77 let
František Jurák 76 let
Marie Ďurďová 89 let

Jan Matulík 77 let
Josef Švadleňák 70 let
Dušan Konečný 68 let
Jana Nováková 74 let
Josef Nevěřil 67 let
Zdeňka Zápecová 93 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a zná-
mým za projevenou upřímnou soustrast a kvě-
tinové dary při posledním rozloučení s panem 
KARLEM MIKULIČKOU. Zároveň děkujeme 
zaměstnancům paliativní a hospicové péče 
Pahop za odbornou pomoc a lidský přístup.

 Manželka Vlasta, děti Iva a Karel s rodinami

Vzpomínka na paní 
učitelku Zdeňku 
Zápecovou
Ve věku 93 let odešla velká 
milovnice hudby, naše milá 
kolegyně a vynikající kla-
vírní pedagožka, která stála 
u zrodu LŠU v Luhačovi-
cích, paní Zdeňka Zápecová.
Na škole působila v letech 
1964–2006. Za tuto dobu 
vychovala stovky mladých 
klavíristů. Její metodou 
byla vlídnost, nekonečná 
trpělivost a taky preciznost. 
Své žáky učila nejen hře na 
klavír, ale taky je s citem 
uváděla do světa umění. Do 
světa krásy, koncertů a no-
blesního chování. Mnoho 
jejích žáků dnes působí jako 
vynikající pedagogové na základních, středních i vysokých 
uměleckých školách. 
S paní Zápecovou jsme se nepřestali setkávat ani po jejím 
odchodu do důchodu. Stala se pravidelnou návštěvnicí 
našich hudebních i baletních koncertů. Každé setkání s ní 
bylo pro nás pohlazením, byla jako sluníčko, které vždy 
rozzářilo naše tváře.
Byla to šarmantní dáma s velkým srdcem, krásným, nikdy 
nehasnoucím úsměvem a nádhernou duší.  Láska ke klavíru 
ji provázela celým životem. Na svůj milovaný nástroj hrála 
denně i ve velmi pokročilém věku. 
Dnes se nám hrnou slzy do očí. Klavír ztichl…
Děkujeme Vám, paní učitelko. Vzpomínat budeme vždy 
s velkou úctou a láskou. 

Monika Slováková
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Ideálních podmínek 
v okolí Luhačovic si 
běžkaři nadšeně užili
Spoustu lidí potěšila lednová sněhová 
nadílka, která umožnila vyrazit v okolí 
Luhačovic na běžky. Řada nadšených 
běžkařů se vydala do krásné luhačo-
vické přírody i v neděli 17. ledna. Če-
kaly na ně nejen prohrnuté stopy, ale 
také slunečné počasí, které vykouzlilo 
úplnou zimní pohádku. Běžkaře ten 
den bylo vidět v okolí Luhačovic na 
každém kroku.
Mnozí lidé využili tradiční běžkařské 
trati mezi luhačovickým Řetechovem 
a Pozlovicemi, další se vydali na cca 
tříkilometrový okruh, který byl při-
praven v okolí luhačovického letiště. 
Spolu s dalšími členy rodiny se sem 
vydala také Katka Jandorová. „Je to 
paráda, slunko. Bydlíme v Biskupicích, 
takže jsme nazuli běžky a vyrazili dát 
si trochu do těla. Děkujeme, že tu je 
ten okruh připravený, je to super,“ 
pochvalovala si. K letišti je možné dojet 
i autem a až tam nazout běžky, leckdo 

ale vyrazil k letišti na běžkách ze vzdá-
lenějších míst a sám si i stopu prošlápl. 
Takový plán měl Karel Zicha mladší, 
který vyrazil od vyhlídky u výjezdu 
z Luhačovic ulicí Hrazanská, kde nechal 
auto. „Na běžky jdu po dlouhé době, 
ty podmínky jsou ideální, chci dojet 
na letiště, kde je strojově vyjetá stopa,“ 
prozradil. Jak Zicha dodal, pochází sice 
z lázeňského města, ale teď se obvyk-
le zdržuje jinde. „Bydlím v Brně, ale 
vracíme se sem pravidelně za rodinou. 
V Brně takové možnosti jít na běžky 
nejsou, tak toho tady využívám. Určitě 
mě to hned tak neomrzí a v dalších 
dnech se vydám i na stopu, co vede 
kolem hotelu Vega. Podmínky v Luhačo-
vicích jsou teď opravdu výborné,“ sdělil 
spokojený běžkař. Skupinky běžkařů 
bylo vidět na mnoha místech kolem 
Luhačovic, ať už na připravené stopě, 
nebo ty, kteří se vydali krajinou zcela 
podle svého gusta a stopu si prošlápli. 
Běžkaře jste mohli zahlédnout dokonce 
i v samém srdci luhačovických lázní. 
Tam si nádherného počasí a sportu 
v jedinečných kulisách užila například 

paní Eva Vyoralová s dcerou Talmou. 
„Udělaly jsme si vlastní okruh tady 
přímo v centru lázní, využíváme ty 
krásné sněhové podmínky. Na nějakou 
stopu v okolí se možná taky vydáme, 
jenže to chce z domu sednout do auta 
a někam dojet. Takhle jsme naprosto 
ekologicky došly kousek pěšky k Jur-
koviči, nasadily lyže, a je to!“ pousmála 
se paní Vyoralová. Krásné zimní dny si 
mnozí užili nejen na lyžích, ale také při 
procházkách, třeba přímo v Luhačovi-
cích nebo kolem Luhačovické přehrady. 
Sníh nadchl samozřejmě hlavně děti, 
které si zabobovaly nebo zasáňkovaly 
třeba už v týdnu se školní družinou na 
jednom z tradičních míst blízko budovy 
někdejších jeslí.

Nikola Synek

Jak tvoří verše oblíbená 
básnířka z řad seniorů
Paní Marie Šimšalíková je už 
po léta známou tváří řady akcí 
Domova pro seniory Luhačovice. 
Seniorka a klientka tohoto 
zařízení totiž už léta skládá 
verše, kterými tu už mnohokrát 
potěšila své vrstevníky, personál 
i pozvané hosty. Kdy jste se začala 
skládáním básniček zabývat 
a proč?
To bylo kdysi v mém zaměstnání, kdy 
jsem ráda složila různé veršované věno-
vání, když měl nějaký kolega narozeniny.

Kterou svoji báseň považujete za 
nejlepší?
Nejvíce se mi povedla báseň Svatební 
z Luhačovického Zálesí, kterou jsem 
skládala do soutěže minulý rok v létě.

Kolik jste už toho složila?
Celkem už hodně. Paní Věra Haluzová, 
místní folkloristka, se kterou jsme se 
znaly a velmi si jí vážím, si přála, abych 
skládala a básně vyšly jako sbírka, tak 
se snažím jejímu přání vyhovět. 

Psala jste třeba i prózu?
Ne, to není moje parketa.

Kde všude jste už tvorbu 
prezentovala? 
Své básně recituji při různých příleži-
tostech v domově a dříve i v různých 
jiných domovech na akcích. Také na-
příklad tradičně skládám báseň ke Dni 
matek, kdy k nám vždy zavítají před-
stavitelé města Luhačovice. Skládám 
básně i k narozeninám nebo různým 
významným příležitostem, například 
i pro zaměstnance domova. V novinách 
mi zatím nic nevyšlo, nestála jsem 
o to, tak jsem nikam nic neposílala, ale 
pár mých básní je založeno v kronice 
domova.

Jakým tématům se nejraději 
věnujete, co Vás inspiruje?
Miluju přírodu, ve které jsem vyrostla, 
takže nejraději píšu o přírodě. Potom 
také o lásce, svatbě atd. Inspirací je mi 
hlavně příroda, kterou miluju, potom 
také rodinný život a mezilidské vztahy.

Kolik let už bydlíte v domově 
v Luhačovicích?
V této budově jsme od roku 2015, před-
tím ve staré budově v Pražské čtvrti 
jsem bydlela od roku 2007.

Prozradíte prosím, který jste ročník?
Jejda, já už jsem stará. 1945. 

Odkud 
původně 
pocházíte?
To tam musí 
být? Narodila 
jsem se chu-
dobné matičce, 
vedla mne 
k práci, učila modlitbě, lidové písničce…  

Máte sama nějakého oblíbeného 
básníka či básnířku?
Mým vzorem je Karel Jaromír Erben 
a jeho sbírka básní Kytice.

Současná doba není jednoduchá, 
pomáhá Vám ji přečkat právě tato 
vlastní tvorba?  
Ano, pomáhá, jsem ráda, když mohu 
udělat radost a pokračovat v odkazu 
paní Věry Haluzové.

O čem jste psala v poslední době 
a kdy to bylo?
Naposledy jsem skládala báseň na roz-
loučenou v létě, když odcházel velebný 
pán, pan kaplan Martin Rumíšek, 
a také teď před Vánoci, když odsud od-
cházela naše pečovatelka paní Maruška 
Jeřábková.

A. Vitteková, N. Synek
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Lednová situace z pohledu luhačovického lékaře 
Průběžný stav koronavirové 
epidemie i zájmu pacientů 
o očkování nám přiblížil 
luhačovický praktický lékař 
a internista MUDr. Pavel Bárek. 
Na dotazy odpovídal 11. ledna. Jak 
k tomuto datu vidíte situaci? 
V lednu jsme se opět v ČR dostali do 
stavu, kdy se situace zhoršuje, a proto 
přišly opět významné restrikce ome-
zující kontakty, od kultury po náku-
py. Negativní vývoj je ale nejen v ČR 
i v zahraničí. Nejsem epidemiolog, ale 
špičky medicíny věří, že je dobré vydat 
se cestou vývoje vakcín a očkování. 

Jak se díváte na vývoj epidemie?
I ČR si prošla fází, že to „samo“ pře-
jde, ale nákaza se vrátila a nemocnice 
praskají ve švech. Mám ortopedickou 
pacientku tady z Luhačovic, která čeká 
na operaci, dvakrát byla objednaná, 
nachystaná, všechny rentgeny a labo-
ratorní vyšetření, EKG. Jak na jaro, tak 
na podzim ale ty termíny padly. Tři dny 
před operací nemocnice operaci zrušila, 
paní má artrózu kolene, nemůže chodit. 
Důsledek pandemie tak je i to, že se jiné 
nemoci neřeší a ti lidé trpí. Já můžu 
pacientovi dát nějakou injekci, prášek, 
ale jinak člověk jako v uvedeném přípa-
dě může pouze čekat. Čeká na výměnu 
kolene a ostatní možnosti nezabírají. 
Situace má negativní dopad i na životy 
ostatních pacientů.

Jak na to reagují Vaši pacienti?
Lidé se hodně ptají, čekají, až bude pro 
ně vakcína proti covidu. Denně bere 
sestřička jen ohledně očkování tak pět 
telefonů a další dotazy, kdy se začne 
očkovat, jsou od příchozích. Začínáme 
si dělat seznam lidí, kteří jsou jedno-
značně rozhodnutí, že očkování chtějí, 
tak je sepisujeme, abychom pro ně 
v případě, že to bude možné, mohli pak 
vakcínu zajistit. 

Chodí lidé přímo do ordinace? 
Máme zavedený objednávací systém, tak 
aby se pacienti neshlukovali v čekárně, 
recepty a neschopenky se řeší po tele-
fonu. I čekárna samozřejmě může být 
místem přenosu. Snažíme se dodržovat 
doporučení. Protiepidemický systém je 
teď na stupni 5, ale lidé někde nařízení 
obcházejí a nedodržují, jak vidíme z mé-
dií. Na druhou stranu je jasné, že chtějí 
chodit do přírody, na lyže, bobovat. 
Pokud se shlukují, tak ale nedodržování 

pravidel samozřejmě může vést k šíření 
nemoci. Přitom situace se zhoršila.

Kde vidíte hlavní důvody, že k tomu 
došlo?
Teď je systém nejpřísnější i proto, že 
možná byla chyba, jak se to v létě tolik 
uvolnilo. Jenže tlak na to jet na do-
volené byl veliký. Když jsme začínali 
s rouškami a Švédové i Američané se 
nám smáli, dokázali jsme u nás epide-
mii zabrzdit. I oni pak přišli na to, že 
rouška je nejjednodušší ochrana, a tady 
se důsledně nosily. Asi se to zvrtlo 
tím uvolněním a lidé i na tohle často 
rezignují. Nosit roušku je přitom stále 
nejlevnější a nejschůdnější, jak chránit 
sebe i druhé.

Někde už se i demonstrovalo proti 
opatřením, vznikají petice, bouří se 
třeba hospodští… 
To jsou samozřejmě ty ekonomické do-
pady, ale podle mě ta omezení rozhodně 
zbytečná nejsou. Ono nic jiného nezbý-
vá, když jsou tak nacpané nemocnice 
a lidé umírají. Tím, že lidé na některá 
opatření rezignují a nedodržují je, pak 
se právě situace zhoršuje. Demonstrace 
jsou, protože lidé jsou už nespokojení, 
v depresi kvůli ekonomické bezmocnos-
ti a finanční tísni. 

Jak vidíte očkování?
Zatím nemám vakcínu, instrukce jsem 
nedostal, dostal jsem žádost od Zlínské-
ho kraje , abych se zapojil do očkování. 
Nějaké jedno očkovací centrum by to 
nezvládlo, tak bude asi postupně nutné, 
aby se zapojili i praktici.  Ale očkování je 
nastoupená cesta, svět se ubírá cestou 
vakcinace a lidé by na to měli přistou-
pit. Jestli se naočkuje třeba jen 30 % 
lidí, bude dalších 70 % šířit nemoc dál, 
takže je dobré, aby se naočkovalo co 
nejvíc lidí. Co nejdříve hlavně ty starší 
ročníky, nejrizikovější pacienti. Určitě 
by to měli zvážit i další lidé, třeba i ti, 
kteří mají nedůvěru k očkování. Na jak 
dlouho bude účinné, to sám nedokáži 
říct. Nebo zda se neobjeví nová varianta 
viru, na kterou očkování nebude účin-
né. Ale to jsme slýchávali i u chřipky 
a očkování pomáhá. 

Jak byste popsal situaci oproti jaru?
Na jaře vakcína nebyla, jen se o ní 
mluvilo. Teď už je, lidé se dělí na ty, kdo 
se chtějí očkovat a kdo ne. Už i v Lu-
hačovicích se našli ti, kdo onemocněli 

a měli těžkou variantu nemoci. Myslím, 
že jejich příbuzní po zkušenosti nebu-
dou váhat nechat se očkovat. Pokud to 
člověk neabsolvuje, netýká se ho to, vidí 
jen restrikce. Zájem o očkování souvisí 
i s osobní zkušeností. Třeba u vakcín 
proti klíšťové encefalitidě, když má na 
ni někdo bohužel v rodině úmrtí, vidíte, 
že celá rodina se pak nechá očkovat.

Jak se díváte na to, že se v naší 
republice postupuje pomaleji než 
v zahraničí?
Možná je to i pro to, že tu za covid 
máme už třetího ministra zdravotnictví, 
což vyvolává trochu rozpaky a souvisí 
to s tím, proč se nebyla ČR schopná 
domluvit na dřívějším dodání vakcín 
a jejich většího počtu. Samozřejmě to 
může být i kvůli tomu, že velké země, 
které vyrábí vakcíny, přednostně očkují 
své občany. 

Jak se na případné zařazení do 
vakcinace připravujete?
Zatím nevím, jak to bude probíhat, zda 
nám přivezou spousty vakcín, je otázka 
uložení vakcíny americké, která vyžadu-
je problematické skladování (vakcína se 
uchovává hluboce zamrazená). V tom by 
měla být jednodušší evropská vakcína 
AstraZeneca. Druhá věc je, jestli naočko-
vat míň lidí dvěma dávkami, nebo více 
lidí alespoň první dávkou. Je i otázka, 
kolik firmy dokážou vakcín dodat. 

Co Vaši pacienti a testování 
antigenními testy zdarma před 
Vánoci?
Někdo to využil, někdo ne, my řešíme 
spíše posílání na „PCR testy“, pokud je 
někdo vytrasovaný nebo má příznaky. 
Posíláme pacienty na odběrová místa 
do Zlína. Rychlotest je určitě dobrý 
například u domovů seniorů, kde jsou 
imobilní lidé a je nutné je otestovat 
všechny zaráz. 

Co myslíte, že bude dál?
Situace je špatná, není účinný lék, 
lidé jsou bezbranní, původní názory 
některých lidí, že jde o jednoduché 
onemocnění a přejde jako chřipka, 
bylo jasně liché. Je to složité v tom, že 
někdo příznaky nemá, přitom spoustu 
lidí nakazí. Celý vědecký svět se upíná 
k myšlence vakcíny i já se přikláním 
k tomu, aby se lidé naočkovali. To je 
zatím asi jediná cesta a lidé by tuto 
cestu měli zvážit. 
Nikola Synek



Luhačovické noviny 9

ROZHOVOR

Rozhovor s novým vedoucím luhačovického 
oddělení Policie ČR 
Vedení Obvodního oddělení Policie 
ČR v Luhačovicích před několika 
měsíci převzal npor. Bc. Petr Žáček. 
Rozhovor nám ochotně poskytl 
v půli ledna. S jakou vizí jste se 
vedení oddělení ujal?
Vzhledem k tomu, že Obvodní od-
dělení Luhačovice patří dlouhodobě 
k nejúspěšnějším obvodním oddělení 
v rámci celého Krajského ředitelství 
Zlínského kraje, je má vize jasná. Bu-
deme pracovat na tom, abychom tento 
pozitivní trend udrželi. Oddělení se 
v uplynulém roce stabilizovalo po per-
sonální stránce. Je aktuálně výborně 
vyvážené, kdy zkušené policisty dopl-
nili nováčci, kteří jsou již po základní 
odborné přípravě a jsou plnohodnot-
nými členy našeho týmu.   

Odkud jste přišel, jaké máte za 
sebou zkušenosti? 
Do Luhačovic jsem přišel z nedalekých 
Valašských Klobouk. Zde jsem půso-
bil jako zástupce vedoucího oddělení. 
V Kloboukách jsem působil deset let 
a nasbíral nejvíce zkušeností. Prošel 
jsem si všechny funkce od územně od-
povědného policisty, který má svěřený 
určený okrsek až po zástupce vedou-
cího. Před nástupem do Valašských 
Klobouk jsem osm let vykonával službu 
u cizinecké policie, také zde ve Zlínském 
kraji. Krátkou dobu jsem také působil 
u Útvaru pro ochranu prezidenta České 
republiky na Pražském hradě.    

Kdy přesně jste do funkce nastoupil, 
můžete už nějak zhodnotit své 
působení v Luhačovicích?
V Luhačovicích působím od září loňské-
ho roku. A na komplexnější hodnocení 
je tak ještě poměrně brzy. Snad jen to, 
že jsme v posledním kvartálu úspěšně 
dokázali udržet velmi vysokou objasně-
nost trestné činnosti.     

Zima teď přináší komplikace 
v dopravě. Co byste doporučil 
řidičům? 
Aktuální sněhová nadílka je první v le-
tošní zimě. Nejdůležitější je nepřeceňo-
vat své schopnosti, než člověk přivykne 
podmínkám jízdy na sněhu, chvilku to 
trvá. Doba starých Škodovek 120 je už 
dávno pryč a řidiči začátečníci si dnes 
pořídí automobil s velkým výkonem 

za pár korun. Ovšem tento výkon je 
mnohdy nepoměrně vyšší než právě 
jejich řidičské zkušenosti. Proto raději 
zpomalit a do cíle dojet o deset minut 
později, ale zdráv.  

Jak se odráží specifičnost 
lázeňského města na práci PČR?
Policie musí být v lázeňském městě 
vidět, a to PČR i městská policie. Pro 
mé dřívější působiště byla specifická 
přeshraniční kriminalita. Tady v Luha-
čovicích je největší specifikum počet 
lázeňských hostů. Těch je v průběhu 
roku přes třicet tisíc, což je asi šestkrát 
více než má město Luhačovice obyvatel. 
Ostatní obce spadající pod naše oddě-
lení řeší obdobnou problematiku jako 
ostatní obce v našem kraji. 

Luhačovické oddělení patří mezi ty 
s největší úspěšností řešení případů. 
Díky čemu se to daří?  
Protože se ptáte na případy, a ty řeší 
policie, tak si troufnu odpovědět, že 
díky dobré práci police. Jak obvodního 
oddělení, tak služby kriminální policie 
a vyšetřování, lidově kriminálky, která 
řeší závažnější trestnou činnost v na-
šem obvodu. Je to společný výsledek 
všech našich článků, jak základních, tak 
specializovaných.  

Lázeňské město patří dlouhodobě 
mezi jednu z nejbezpečnějších 
lokalit. Čím myslíte, že to je? 
Lidé si jezdí do Luhačovic hlavně 
odpočinout, za relaxací a léčit různé 
zdravotní komplikace, naproti tomu 
spousta obyvatel pracuje ve službách, 
které toto vše lázeňským hostům zajiš-
ťují. Ekonomika zde funguje, nezaměst-
nanost je nízká, to jde vždy ruku v ruce 
se snižováním kriminality. Ale také 
má významný podíl prevence, hlídky 
jsou stále v terénu, administrativou se 

zabývají jen po nejnutnější dobu. Ale 
zkuste se mě zeptat za pár let, třeba 
zjistím, že je to v něčem jiném.   

Občas se jistě setkáte i s některými 
závažnými činy. Co z těchto věcí 
Vaše oddělení nejčastěji řeší? 
Určitě sem patří vloupání do domů 
a jiných objektů. Nejzávažnější jsou 
ovšem ublížení na zdraví. Letos díky 
uzavření nočních podniků řešíme 
menší počet trestných činů výtržnictví 
a s tím spojených rvaček. Kde se nám 
daří trestnou činnost vyhledávat, je 
řízení pod vlivem alkoholu či jiných 
návykových látek. 

Co pro policisty znamená služba 
v současném „covidovém“ období?
Nese s sebou určitá specifika, zejména 
důslednější používání ochranných 
prostředků, dezinfekcí, jinak jsou 
rozvrženy služby apod. Také naše 
oddělení se potýkalo s vyšším počtem 
policistů, kteří museli do karantény. 
Doba je náročná pro všechny profese. 
Pro občany se nic nemění, jsme tu pro 
ně 24 hodin denně.  

Ubylo některých přestupků 
a trestných činů, když jsou všichni 
doma a nejsou velké akce? 
Ano, jak jsem již zmínil, ubylo výtržnic-
tví a rvaček. Co se týká přestupků, ubylo 
např. rušení nočního klidu. 

Zaznamenali jste v obvodu nějaká 
závažná porušení vládních 
opatření? 
Nic závažného. V souvislosti s vládními 
nařízeními řešíme běžné přestupky, 
jako nenošení roušky či porušení záka-
zu nočního vycházení. 

Jaký nejdramatičtější nebo kuriózní 
zážitek si Vy osobně za léta služby 
pamatujete? 
Asi nejdramatičtější zážitek byl, když 
jsme s kolegou přijeli jako první na 
místo činu vraždy, to se vám zaryje 
hluboko do paměti.  Ale bylo i spousta 
těch úsměvných zážitků.    

Co je podle Vás na práci policistů 
nejtěžší? 
Myslím si, že psychická zátěž, fyzickou 
kondici natrénujete, ale psychickou 
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Nová doba – nový život
meziválečná architektura 
v lázních Luhačovice 
1918–1948
Muzeum luhačovického Zálesí při-
pravilo v novém roce výstavu nazva-
nou Nová doba – nový život. Výstavu 
připravila Krajská galerie výtvarného 
umění ve Zlíně k příležitosti 100. výročí 
vzniku republiky. Její luhačovická 
repríza měla být původně zahájena 
28. ledna 2021. Vzhledem k situaci se 
vernisáž neuskuteční, ale výstava bude 
otevřena veřejnosti okamžitě po zruše-
ní omezení. Tímto na výstavu s předsti-
hem všechny srdečně zveme. Autor-
kou výstavy je Ladislava Horňáková, 
která působí ve zlínské krajské galerii 
a dlouhodobě se zaměřuje na výzkum, 
dokumentaci a prezentaci architektury.  
Výstava seznamuje s architektonic-
kým děním v Luhačovicích v me-
ziválečné éře. Pro Luhačovice byla 
z hlediska vzniku architektonických 
památek v minulém století stěžejní 
dvě období. První můžeme datovat od 
roku 1902 do počátku první světové 
války, kdy se zde plně rozvíjela secese, 
reprezentovaná svébytným stylem Du-
šana Jurkoviče a Emila Králíka. Druhé 
významné období spadá do 20. a 30. 
let, kdy byla v Luhačovicích předními 
českými architekty realizována řada 
významných staveb. Mimo jiné byly 
postaveny penziony v Bílé čtvrti od 
Bohuslava Fuchse, plovárna, pošta od 
Ladislava Machoně, sokolovna, spo-
řitelna (dnes městský úřad), pavilon 
Ottovky, tenisový pavilon a Inhalato-
rium od Josefa Skřivánka, lázeňská 
mlékárna (nyní Divadelní restaurace) 
od Miloslava Kopřivy, ředitelství lázní 
od Emila Králíka, Společenský dům 
od Františka Roitha. Ve válečném 

období vyprojektoval Oskar Pořízka 
lázeňskou kolonádu, pavilon Vincent-
ky a navazující budovy Vyšetřovacího 
a výzkumného ústavu. Tato moderní 
meziválečná architektura lázeňské 
místo radikálně změnila. Prezentova-
né lázeňské realizace patří ke kultur-
nímu dědictví nejen našeho kraje, ale 
i v celorepublikovém kontextu.
Každá z výrazných staveb je představe-
na prostřednictvím fotografické a plá-
nové dokumentace jak v původní, tak 
současné podobě. Výstava je doplněna 
architektonickými modely, orientační 
mapou, dobovými články, publikacemi 
i korespondencí architektů s investo-
ry, především s akciovou společností 
lázní. Vedle představitelů hlavního 
proudu architektury dostali prostor 
také méně známí architekti a stavitelé. 
Připomenuty jsou i nerealizované ná-
vrhy, urbanistické koncepce a výsledky 
architektonických soutěží na řešení 
lázeňského centra z roku 1933.

Prezentace je rozdělena podle typo-
logie na lázeňské stavby (lázeňské 
domy, pavilon nad pramenem, kolo-
náda, společenský dům, sanatoria), 
městské stavby (pošta, sokolovna) 
a penziony a lázeňské vily. Představu-
je řadu plánů, fotografií a pohlednic 
a na velkoformátových fotografiích 
dokumentuje současný stav jednot-
livých staveb. Výstavu připravila 
zlínská galerie ve spolupráci s Muze-
em města Brna, Moravským zemským 
archivem v Brně, Muzeem luhačovic-
kého Zálesí a Muzeem umění Olo-
mouc, z jejichž fondů pochází celá 
řada dosud nepublikovaných materiá-
lů. K výstavě byla vydána doprovodná 
publikace – průvodce po meziváleč-
ných stavbách v Luhačovicích. Muze-
um připravuje k výstavě komentované 
prohlídky a řadu dalších programů. 
Výstava potrvá do 28. 9. 2021.

Blanka Petráková

HISTORIE

odolnost musíte mít v sobě.  Souvisí 
to s osobností a charakterem člově-
ka, proto také nejvíce zájemců o naši 
práci pohoří právě na psychologickém 
vyšetření, které tyto předpoklady 
vyhodnotí.    

Jak hodnotíte spolupráci s vedením 
města a městskou policií?
Spolupráci hodnotím velmi kladně. 
S panem starostou jsme navázali 

kontakt ještě před mým nástupem 
a řešíme vždy aktuální věci bez ohle-
du na to, zda máme zrovna pracovní 
dobu, nebo jsme doma s rodinou. 
S vedoucím městské policie jsme 
stále v kontaktu, ani si to nedove-
du jinak představit, musí řešit věci 
v rámci města, které jsou oprávněni 
šetřit. Nemůžeme totiž nijak opo-
míjet dalších 19 obcí, které pod náš 
obvod spadají.  

Jaké myslíte, že pro Vaše oddělení 
přinese nový rok 2021 výzvy?
Přál bych si hlavně, aby se nás drželo 
zdraví. Vše další závisí na pilné a pocti-
vé práci. Výzva je jasná, abychom se za 
rok setkali a mohli opět hodnotit naše 
dobré výsledky. Závěrem dovolte, abych 
popřál do začínajícího roku hlavně hod-
ně zdraví i všem čtenářům.

Nikola Synek



Luhačovické noviny 11

ROZHOVOR

Jak to teď vidí šéfka kadeřnictví? 
Majitelka luhačovického nejen 
kadeřnického studia VEAL paní 
Veronika Hřibová nám prozradila, 
jak se podnik potýká se současnou 
složitou dobou. Situaci nám 
přiblížila v půli ledna, kdy museli 
mít opět zavřeno. Kolik vás ve 
VEALu vlastně je a co vše za běžné 
situace nabízíte?
Ve VEALu je nás momentálně šest. Nabí-
zíme kadeřnické, kosmetické, pedikérské 
a manikérské služby. Tento rok to bude 
již 25 let, co nabízíme služby v Luhačovi-
cích, za tu dobu se hodně událo.

Kolik pracovních dnů jste vlastně 
v roce 2020 mohli mít aspoň 
v nějaké formě otevřeno? 
Za loňský rok jsme mohli pracovat cca 
9 měsíců. Měli jsme štěstí, že byl celý 
pracovní kolektiv zdravý a nemuseli 
jsme dělat další omezení.

Jaké ztráty za uplynulý rok cca máte?
Samozřejmě finanční ztráty jsou znatel-
né. Na druhou stranu jsme využili čas 
na drobné opravy a inovaci počítačové-
ho systému. Měli jsme čas pro rodinu, 
a to byl čas požehnaný.

Když po opatření zase otevřít šlo, 
byla velká poptávka? Museli jste 
i odmítat zájemce?
Poptávka po službách byla veliká, 
hlavně v prvních týdnech. Zákazní-
ky nikdy neodmítáme a snažíme se 
vyhovět v co nejkratším termínu. 
Po otevření jsme pracovali přesčas, 
abychom vyhověli všem klientům. Po 
jarním uzavření jsme předpokládali, 

že může přijít další vlna, a tak jsme 
čas využili naplno. 

Jaké jsou reakce zákazníků, že jste 
zase museli zavřít?
Na jaře z toho byli zaskočení, ale teď už 
si zvykli. Musím říct, že máme příjemné 
zákazníky, kteří to chápou.

Nezkoušeli vás klienti přemluvit na 
nějaké to stříhání i tak, jezdili jste 
do domácností? 
Někteří zákazníci nás k tomuto pře-
mlouvat zkoušeli. Naši zaměstnanci 
do domácnosti ale nejezdili, nechtěla 
jsem je vystavovat žádnému riziku. Ve 
studiu jsme schopni zajistit hygienické 
a bezpečné prostředí, u klientů jim to 
nemohu zaručit.

Dá se teď ve Vašem podnikání přežít, 
pomáhají vládní programy? 
Přežít se určitě dá. Řešíme to tak, že 
když je znovu otevřeno, pracujeme 
naplno, tak abychom co nejvíce po-
kryli ztráty. Vládní programy pomá-
hají, ale ne do každého se „vejdete“. 
Jsem vděčná alespoň za pomoc za-
městnancům. S manželem jsme vždy 
spoléhali sami na sebe a věřím, že to 
zvládneme i teď. 

Není plesová sezona, období, kdy 
míváte plno. Ovlivní vás to nějak? 
Míváme mezi svátky vánočními, na 
Silvestra i v lednu hodně klientů právě 
na pobyty a plesy. Bohužel, když zavřely 
hotely, tak se nám začali zákazníci rušit. 
Pro nás je momentálně lepší mít v led-
nu zavřeno.

Ubylo svateb, oslav, kam chce každá 
žena jít krásně upravená… Jak moc 
se to podepsalo na zájmu? 
Svatby a oslavy sice ubyly, ale na druhé 
straně tu v létě bylo mnoho návštěvní-
ků, kteří si pobyt chtěli užít. Každým 
rokem se nám vrací spoustu klientů, co 
mají Luhačovice rádi a pravidelně přijíž-
dí i dvakrát v roce. Co se týká otevření 
v prosinci, měli jsme plné ruce práce, 
tak jako všechny kolegyňky v oboru. Do 
Vánoc jsme stihli vyhovět všem zákazní-
kům, co měli o služby zájem.

Kdy myslíte, že si zase lidé budou 
moci zajít ke kadeřníkovi?
Věřím, že v únoru budeme zase praco-
vat, a už se na to moc těšíme. Personál 
si odpočinul a je připraven na další 
výzvu. Na závěr chci poděkovat všem 
zákazníkům za trpělivost, zaměstnan-
cům za ochotu přizpůsobit se daným 
podmínkám a návštěvníkům Luhačovic 
za jejich podporu.

Nikola Synek

Když cestovka 
funguje jen 
on-line, pomáhá jí 
provozování výdejny 
zásilek
Paní Veronika Novosádová 
je především majitelkou 
luhačovické cestovní agentury 
Leháro, před nějakým časem se 
provozovna agentury stala ale 
také výdejním místem Zásilkovny 
i PPL. Kurýrní služby teď na 
rozdíl od cestovního ruchu frčí 
na plné obrátky. Jak dlouho už 

výdejnu máte?
Od podzimu 2018, kdy jsme začali 
spolupracovat s kurýrními společ-
nostmi, jako jsou Zásilkovna a také 
PPL a tehdy i některé další.

Jak se zvýšil zájem o výdejnu 
v průběhu roku 2020? 
S ohledem na vládní nařízení došlo 
v průběhu loňského roku k nárůs-
tu v online nákupech a tedy také 
využívání kurýrních služeb. To mělo 
za následek zvýšený zájem zákazníků 
o využívání služeb výdejního/podací-
ho místa. V našem případě se jednalo 
o navýšení řádově o 50 %.

Kolik lidí chodilo v prosinci? Měli 
jste třeba i déle otevřeno? 
Předvánoční období je již tradičně 
sezonou pro kurýrní společnosti, 
a tedy i pro nás jako výdejní místo. 
Před Vánoci jsme měli otevřeno do 23. 
prosince a veškeré zásilky se podařilo 
vyexpedovat bez nutnosti prodlouže-
ní pracovní doby. 

Co nejkurióznějšího si už lidé 
k vám nechali poslat?
Obsah zásilek nám samozřejmě není 
znám, ale na první dobrou jsme 
mohli poznat třeba, když k nám došlo 
složené jízdní kolo. 
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Pomáhá vám překonat 
provozování výdejny propady 
příjmů z cestovní agentury?
Provoz výdejního a podacího místa 
nám částečně pomáhá pokrýt pro-
vozní náklady.

Kolik vás v režimu výdejny 
pracuje a jak je to v běžné době?
Cestovní agentura momentálně běží 
v on-line režimu. Chod výdejního 
místa zastává brigádník. Uvidíme, 
jak se situace bude nadále vyvíjet, 
a přizpůsobíme se poptávce.

Nabízíte i nyní exotické dovolené 
u moře, je o ně zájem?
S ohledem na značně omezené 
cestovatelské možnosti zaznamenal 
loňský rok v porovnání s předešlý-
mi pokles zájmu o 80 %. Poptávka 
však v současné době opět ros-
te, hlavně po letních dovolených. 

Nejžádanějšími destinacemi jsou 
Řecko, Španělsko, Bulharsko nebo 
Kanárské ostrovy. Z exotických pak 
SAE, Zanzibar nebo Maledivy. Aktu-
álně například taky Egypt. Zastu-
pujeme více než 300 prověřených 
a řádně pojištěných pořádajících CK. 
Naši nabídku posilují také německé, 
rakouské CK, odlety z Polska apod.

Nabízíte i teď nějaké lyžařské 
zájezdy?
Od počátku chodu cestovní agen-
tury nabízíme ucelenou nabídku 
letních, zimních/lyžařských, pozná-
vacích nebo exotických dovolených. 
Aktuálně je ale nabídka u většiny 
států žádaných pro lyžařské pobyty 
výrazně omezena. Buď jsou úplně 
uzavřeny, nebo značně omezeny 
provozy. Tato situace je proměnlivá 
a opírá se o vývoj epidemiologické 
situace. 

Jak vidíte své podnikání 
v nejbližších měsících? 
Tento stav je pro nás dlouhodobě 
neudržitelný, proto pevně věříme, 
že se veškerá covidová omezení co 
nejdříve stabilizují a budeme moci 
opět fungovat v plné síle.  

Nikola Synek

60. výročí ZŠ 
Luhačovice
Čas opravdu rychle běží. Když jsem 
byl v roce 2010  jmenován do funk-
ce ředitele ZŠ Luhačovice, prvním 
úkolem bylo důstojným způsobem 
připomenout 50. výročí otevření nové 
školní budovy v našem městě. Děti 
pod dohledem svých učitelů připravily 
v prosinci toho roku krásnou akade-
mii, které přihlíželi např. Jan Haluza 
nebo i tehdejší hejtman Stanislav 
Mišák a další pamětníci a hosté.
Se stejnou ambicí jsme vstupovali do 
tohoto školního roku. 60. výročí školy 
vzhledem k vládním opatřením vyda-
ným v souvislosti s pandemií nemoci 
covid-19 však bohužel nemohlo být 
oslaveno žádným způsobem podobně 
jako jiné významné události.
Rád bych alespoň touto cestou vyjád-
řil svou úctu a vděčnost všem, kteří se 
podíleli na 60letém působení chodu 
školy s adresou Školní 666 – vskutku 
tajuplné číslo.
Po druhé světové válce se výstavbu 
nové budovy nepodařilo prosadit. Až 
ve druhé polovině 50. let bylo z dů-
vodu nutnosti rozhodnuto o realizaci 
nové školy. Do té doby se děti učily na 
několika místech, které bylo potřeba 

opakovaně opravovat.  Architektem 
nové budovy byl Antonín Flašar 
a stavitelem pak František Peléšek. 
V různých názorech se můžeme lišit, 
ale věřím, že se shodneme na tom, že 
nová budova byla postavena oprav-
du nadčasově a úctyhodně. Po všech 
finálních úpravách bylo vyučování 
v nové škole zahájeno panem ředite-
lem Aloisem Gazdíkem 8. září 1960. Za-
jímavostí je, že škola byla projektována 
v době pro tehdy platnou osmiletou 
docházku. Během stavby však byla 
uzákoněna docházka devítiletá. V době 
otevření budovy bylo zapsáno k povin-
né školní docházce 833 žáků, konkrét-
ně 329 žáků na 1. stupni a 504 žáků na 
2. stupni. Škola měla tehdy 49 zaměst-
nanců – 34 učitelů, 2 vychovatelky, 
1 úřednici, 8 provozních zaměstnanců 
a 4 kuchařky, které vařily pro 332 dětí 
a dospělých. Vzhledem k nynějšímu 
individuálnějšímu přístupu k žákům 
se tehdy jednalo o opravdu vysoký 
průměr dětí ve třídě. 
V následujících letech však musela 
být výuka přece jen rozmístěna i do 
dalších budov. Přesuneme-li se např. 
do 90. let, škola se nacházela kromě 
hlavní budovy na dalších 6 místech 
(budova v Kladné Žilín jako tzv. škola 
v přírodě, prostory v zámku sloužící 
družině, budova dřívějších jeslí, budo-
va na nádraží vedle restaurace Rimini, 

knihovna, a dokonce jedna třída byla 
umístěna do budovy mateřské školy). 
Na všechna tato místa a taktéž na 
řádnou výuku tehdy poctivě dohlížela 
paní ředitelka Z. Pančochová, která 
vedla přerod školy do nových poměrů, 
avšak dokázala zachovat kontinuitu 
poctivého vzdělávání, o které jsme 
se v naší škole vždy snažili. ZŠ Luha-
čovice získala navíc v roce 1994 jako 
jedna z prvních v okrese samostatnou 
právní subjektivitu a stala se méně 
závislá na tehdejším ONV Zlín, odboru 
školství, i když nadále s tímto orgá-
nem udržovala výborný vztah. Byly 
zavedeny třídy s rozšířenou výukou 
matematiky, na které stále navazuje-
me.
Dnes je ve škole 520 žáků, kteří se sjíž-
dějí ze 13 okolních obcí, ale prognóza 
předpokládá mírný růst. Nově dochází 
všichni žáci do hlavní budovy, v čás-
ti budovy bývalých jeslí se nachází 
družina. Díky získaným financím 
z veřejných rozpočtů i hospodárnosti 
školy se škola pyšní cvičnou kuchyní 
i 13 odbornými učebnami, z nichž je 5 
v přístavbě z roku 1997. Zajistili jsme, 
aby všechny odborné učebny odpo-
vídaly moderním standardům, které 
umožňují inovativní  přístup k výu-
ce. Dále se zde nachází 2 tělocvičny 
a moderní víceúčelové hřiště, které se 
začalo realizovat během vedení paní 

HISTORIE
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První světová válka a Luhačovice 
Nadační fond Pramen Luhačovice 
připravuje v tomto roce ve spolupráci 
s Muzeem luhačovického Zálesí a měs-
tem Luhačovice exteriérovou výstavu 
před radnicí, věnovanou historii první 
světové války, jak ji prožívali obyvatelé 
Luhačovic a jaké důsledky pro ně měla. 
Jednotlivé kapitoly výstavy budeme 
postupně zveřejňovat v Luhačovických 
novinách. 
Do dnešní doby nebyla historie první 
světové války vzhledem k Luhačovi-
cím odborně zpracována a upřesněna. 
V uplynulých letech se muzeum ve 
spolupráci s J. Starým pokusilo o re-
kapitulaci těchto událostí a oslovilo 
občany, aby pomohli upřesnit historic-
ká data o počtu odvedených, raněných 
a padlých z Luhačovic, Pozlovic, Kladné 
Žilín, Polichna a Řetechova. Luhačovi-
ce také nemají pomník svým obětem 
první světové války ani některých 
dalších perzekucí a dějinných zvratů 
20. století.  Snahy o dějinné rekapitu-
lace by měly vyústit v důstojné uctění 
těchto obětí.

1. část: Mobilizace
Záminkou k vypuknutí první svě-
tové války byl sarajevský atentát na 
následníka rakousko-uherského trůnu 
Františka Ferdinanda d´Este a na 
jeho ženu Žofii Chotkovou. K aten-
tátu došlo 28. 6. 1914. V reakci na to 
rakousko-uherská vláda předložila 
srbské vládě ultimátum. Jelikož srbská 
odpověď nebyla dostačující, vyhlásilo 

Rakousko-Uhersko o měsíc později 
Srbsku válku.  
Takto je popsána atmosféra prvních 
válečných dnů ve školní kronice Luha-
čovic: „Lázeňští hosté, jichž tu dlelo na 
2500, kvapem odjížděli do svých domo-
vů a během jednoho týdne byly lázně 
zcela prázdny. Ceny potravin počaly 
se zvyšovati a bez legitimace nebylo 
možno ani telegrafovati neb telefo-
novati ani jeti drahou. Všude mluvilo 
se jen o válce a každý snažil se opa-
řiti si zásoby potravin. Počal se jeviti 
nedostatek drobných peněz, poněvadž 
mnozí z nerozumu zadržovali drobné 
kovové mince 10 a 20 halíře i stříbrné 
koruny. U pošty kupilo se obecenstvo, 
které dychtivě očekávalo nových zpráv. 
Všude bylo pozorovati, že pociťuje se 
vážnosť nastávající doby.“ 
31. 7. 1914 byla v Rakousku-Uhersku 
vyhlášena všeobecná mobilizace, která 
povolávala do vojenské služby muže od 
21 do 38 let. Během následujících dvou 
dnů došlo k odjezdu stovek budoucích 
vojáků z luhačovického nádraží. Muže 
nejprve čekala cesta do výzbrojních 
stanic (nejčastěji v Kroměříži). S vojá-
ky, kteří mířili na východní frontu, se 
mohli Luhačovjané setkat ještě jednou. 
V průběhu srpna 1914 totiž vlaky na vý-
chod projížděly i přes Vlárský průsmyk 
a ve vybraných stanicích (včetně Újezd-
ce u Luhačovic) zastavovaly. „Od nás do-
cházeli tam lidé, hlavně otcové a matky, 
a čekali i celou noc na oznámené vlaky, 
by tiskli ruku svým milým a vložili do 
ní dárek. I plný vůz potravin byl tam od 

nás zavezen,“ popisuje situaci luhačovic-
ká školní kronika.
S přípravou na válku se pojí ještě jedna 
zajímavá událost. 5. 8. 1914 bylo úředně 
nařízeno hlídat mosty, křižovatky silnic 
a železniční tratě, protože se údajně 
tajně převáželo zlato z Francie do 
Ruska. Luhačovičtí četníci proto střežili 
křižovatku na Kladnou Žilín. Žádné pa-
šeráky se však nepodařilo dopadnout.
Přestože obyvatelé Luhačovic doufali, 
že do zimy válka skončí, během srpna 
1914 došlo doslova k dominovému efek-
tu a do války se zapojily téměř všechny 
evropské mocnosti. Nastal tak čtyři 
léta trvající válečný konflikt na světové 
úrovni.  

Barbora Čandová

ředitelky B. Víchové a bylo dokončeno 
v roce 2011. Byla to jedna z největších 
investic města (10 mil. Kč z rozpočtu 
města a 10 mil. z dotace). Stavba hřiště 
získala čestné uznání v soutěži Stavba 
roku Zlínského kraje.
Letos na podzim pak byla vytvořena 
krásná školní zahrada. Jako pomyslný 
dárek k šedesátému výročí   lze vní-
mat dokončení nádherných tříd pro 
nejmenší žáčky 1. a 2. ročníků, kteří se 
nově přesunuli do hlavní budovy. 
I díky tomuto zázemí dosahují talento-
vaní žáci pod odborným vedením 
našich pedagogů úspěchů v soutěžích, 
olympiádách, ve sportovních kláních, 
v celostátních testech, a hlavně u přijí-
macích zkoušek. 

Školství je dynamická oblast, která 
mimo jiné musí do jisté míry reago-
vat na moderní postoje. Je tedy víc 
než žádoucí stále budovat jak nové 
a přívětivější prostředí, které bude pro 
žáky atraktivní, tak i přizpůsobovat 
způsob výuky dostupným technolo-
giím. V budoucnu tak školu jistě čekají 
další úpravy, vše v závislosti na vývoji 
financí.
Vím, že se mi nepodaří dostatečně 
poděkovat všem ředitelům, pedago-
gům i dalšímu personálu školy, byť 
jsem se o to svým přístupem během 
letitého působení na škole vždy sna-
žil. Rád bych tedy alespoň vyzdvihl, 
jakým způsobem se všichni podíleli, 
a ti nynější stále podílí na zajištění 

kvalitního vzdělávání v našem městě. 
Do dalších let přeji jen to nejlepší a ze-
jména návrat k normální školní výuce 
a normálním poměrům.
V čele školy v posledních 60 letech 
stáli: 
1960 A. Gazdík
1971 J. Ludvík
1975 J. Vícha
1990 M. Gébová
1990 D. Pechancová
1991 Z. Pančochová
2001 B. Víchová 
2010 R. Lebloch
2020 P. Kurtin

R. Lebloch, učitel ZŠ Luhačovice, 
zastupitel města
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 10 jede 29.1., od 8.3. do 12.3., 1.4., od 1.7. do 31.8., od 27.10. do 29.10. 
20 nejede 29.1., od 8.3. do 12.3., 1.4., od 1.7. do 31.8., od 27.10. do 29.10. 
25 nejede 1.1. 
34 nejede 1.5., 8.5. 
68 jede také 5.4., 6.7., nejede 4.4., 4.7. 
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Inzerce

Leden přinesl sněhovou nadílku 
a celorepublikově také první vakcíny proti 
koronaviru pro širší veřejnost, tedy aspoň 
pro část nejstarší populace. Na obě témata 
jsme se ptali Luhačovjanů i návštěvníků 
města 19. ledna. 

1) Jak si užíváte, že letos v lednu 
jsou i Luhačovice krásně zasněžené?

2) Jaký máte postoj k očkování proti 
koronaviru? 

1. Užívám si 
to, protože 
jsem letos 
teprve 
podruhé 
venku, 
jsem jinak 
doma, ne-
jsme v ka-
ranténě, 
ale snažím se být doma preventivně. 
Dnes jdu do obchodu a je hezké, jak 
je to tu zasněžené, viděl jsem i jak 
bylo zasněžené lázeňské náměstí 
v televizi. 

2. Myslím, že je to správné nechat se 
naočkovat, a chtěl bych se očkovat. 
I když jsem už nebyl u doktora ani 
nepamatuji, ale covid je potvora, 
nedá se nic dělat! Až budou vakcíny 
a přijde na mě řada, rád půjdu.
František Šerý, Luhačovice

1. Pokud 
budu 
moct 
klidně za-
parkovat 
ve městě, 
ať jsou Lu-
hačovice 
zasněžené, 
jak jsou. Je 
to fajn a na pohled hezké, pokud by 
bylo toho sněhu ale moc a nedalo se 
tu projít, tak to radši ne. 

2. Nejsem v rizikové skupině, tak 
bych se naočkovat nenechala. Za-
tím mi přijde, že nebylo moc času 
na testování těch vakcín, tak tomu 
moc nevěřím.
Tereza Marečková, Uherský 
Brod, v Luhačovicích na návštěvě 
u lékaře 

1. Moc se 
mi to líbí, 
oceňuji 
také, že se 
v Luha-
čovicích 
minimálně 
solí, takže 
nevzniká 
břečka. 
Procedury nám nedávají tolik času 
chodit po okolí, ale po Lázeňském 
náměstí jsme se prošli a taky jsme 
byli na přehradě, teď bylo úplně 
nádherně, takže super!

2. Určitě se nenechám očkovat letos, 
spíš to budu zvažovat příští rok, 
nemyslím si, že to je úplně bezpečné 
těmi prvními vakcínami. Až to bude 
víc prověřené a bude víc informací, 
rozhodnu se. 
Zuzana Jelenová, Praha, v Luha-
čovicích na léčebném pobytu

1. Určitě je 
to příjem-
né oproti 
Vánocům, 
které byly 
víceméně 
na suchu. 
Na nějaké 
běžkování 
nejsem, 
ale chodím běhat a jsem rád, že to 
má člověk i trochu těžší, jak běhá 
na sněhu. Sníh je fajn, i když jdu na 
procházku se psem.

2. Zatím těžko říct, jak s očkováním, 
až jak se to bude vyvíjet, jestli se 

neukážou třeba vedlejší účinky. 
Podle toho bych se rozhodl. Ale 
chtěl bych v létě vycestovat do 
zahraničí, a pokud by to byla pod-
mínka, volil bych možnost nechat 
se očkovat. 
Michal Kolařík, Luhačovice

1. Je to 
perfektní, 
hlavně pro 
děti, dá se 
sáňkovat, 
bobovat, 
s rodi-
nou si to 
užíváme, 
chodíme 
ven.

2. Mám z toho rozporuplné pocity, 
nejsem toho zastáncem, protože 
vakcína je málo ověřená, nevíme, co 
to s tělem udělá. Patřím do skupiny 
lidí, co by raděj riskli nemoc pro-
dělat. Svým dětem bych to jen tak 
píchnout nedala.
Marie Janáčková, Luhačovice

1. Já nely-
žuju, tak 
to vidím 
spíš tak, 
že se sníh 
musí uklí-
zet!  Jako 
práci, ale 
nevadí mi 
to, mohl 
ten sníh být ale už na Vánoce. 
Ale nějaká vycházka je teď moc 
pěkná!

2. Nad očkováním jsem pro sebe zatím 
nepřemýšlela, ale bydlím u přítele 
a jeho otec má 87, tak tomu bych to 
doporučovala, zkrátka těm starším. 
Sama ještě nevím.
Alena Šústková, Luhačovice 

Autor ankety: Nikola Synek

KAMENICTVÍ, MALÍŘSTVÍ – MOLEK

Kamenictví, malířství  Luhačovice 
Molek 

Tel.: 776 841 603,  605 349 692

Koupíme byt na investici, může být i k rekonstrukci. 
Za nabídky děkujeme. 

Tel.: 739 926 551.

Hledáme rodinný dům v této lokalitě se zahradou. 
Rekonstrukce nevadí. 

Tel.: 703 693 512.
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NEOMEZENÁ PERMANENTKA
S 15% SLEVOU

WELLNESS • F ITNESS • VIBRAČNÍ PLOŠINA
Platí př i  nákupu do 28. 2.  2021

Platnost permanentek je neomezená
v termínu 1. 1.  2021 – 28. 2.  2023

www.HotelAlexandria.cz 

LucKytky

vázání kytic
výroba květinových aranžmá
rozvoz květin po Luhačovicích a okolí

Lucie Skládalová, Polichno 137
Objednávky
Tel.: (+420) 604 944 588
E-mail: lucieskladalova@seznam.cz
Instagram: luckytky_luhacovice


