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ZPRÁVY Z MĚSTA

Tady pramení výhody
Březnová akce pro 
občany Luhačovic
Velký zájem, se zvedl v Luhačovicích 
při únorové akci pro občany města 
„Tady pramení výhody“. „Aktuálně se 
zapojilo již 17 místních zařízení, která 
v únoru poskytla slevu 10% všem Lu-
hačovjanům, Řetechovjanům, Polichňa-
nům a Kladno Žilíňanům. Pro velký 
zájem bude akce prodloužena do konce 
března a rozšířena o další zařízení. 
Mimo městské organizace se přidaly 
nejen kavárny, cukrárny, restaurace, ale 
i wellness, obchody, řemeslníci a provo-
zovatelé dalších služeb, včetně největší 
místní společnosti Lázně Luhačovice 
a.s. Všem zúčastněným patří velké 
díky,“ ocenil starosta Marian Ležák 
zájem luhačovických podnikatelů.
Výhody pro své občany tentokrát 
nabídnou tyto společnosti. 

Služby
Městská plovárna - na vstup do 
plovárny
SC Radostova – na sportoviště (tenis, 
sportovní hala, badminton), fitness 
a saunu
Hotel Alexandria – na procedury 
a vstup do wellness centra i fitness 
centra

Vila Jiřinka - na vstup do wellness 
centra a solné jeskyně
Studio Veal - kosmetika, pedikúra, 
kadeřnictví 
(platí PO – ČT 9:00-13:00 hod.)

Obchody
K-butique (oblečení) – na celý sorti-
ment
Kate Fashion (oblečení) – na celý 
sortiment
Jeans (oblečení) – na celý sortiment
Mona Mia (oblečení) – na celý sorti-
ment
Perfect Interier – na sortiment pod-
lah a dveří
Hračkářství ( Masarykova ul.) – na 
celý sortiment
Hezký domov – na celý sortiment
Květinářství Zeleň – na celý sortiment
Květinářství KM – na celý sortiment

Gastro provozy
Hotel Alexandria (Francouzská re-
staurace a Lobby bar) – vše dle denní 
nabídky  
Augustiniánský dům (restaurace) – 
vše dle denní nabídky (platí PO – PÁ 
12:00-15:00)
Penzion Pomněnka – vše dle denní 
nabídky, mimo obědového menu

Pizzerie Bludička - vše dle denní 
nabídky
Elektra – vše dle denní nabídky, 
mimo obědového menu
Racek – vše dle denní nabídky
Hotel Litovel (restaurace) – vše dle 
denní nabídky, na obědové menu po 
14:00 hod.
Pizzerie Rimini – vše dle denní na-
bídky, mimo obědového menu
U Koňa – vše dle denní nabídky, 
mimo obědového menu
Restaurace U  Solného pramene – 
sleva v restauraci na nabídku a la carte
Hotel Praha – sleva na vybrané lé-
čebné procedury
Hotel Radun (restaurace) – vše dle 
denní nabídky (platí PO – PÁ 12:00-
15:00)
Salon de the Luhačovice – na celý 
sortiment
Kavárna v Myslivně – na celý sorti-
ment
Bonjour Caffe – na celý sortiment
Ice Café – na celý sortiment
Marco Polo Café – na celý sortiment, 
mimo speciálních edicí
Jizba Luhačovice – na celý sorti-
ment, mimo speciálních edicí  
Caffé Corso – na celý sortiment
Cukrárna Dobrá naděje – na celý 
sortiment
Oplatky Clip – na celý sortiment
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V Luhačovicích se žije nejlépe 
v celém Zlínském kraji
Město Luhačovice je místo, kde se 
nejlépe žije v celém Zlínském kraji. 
Potvrdil to nedávný průzkum projektu 
Obce v datech, který ve spolupráci se 
společností Deloitte porovnává kvalitu 
života v 205 obcích s rozšířenou pů-
sobností. V celorepublikovém měřítku 
město Luhačovice uzavírá první čtyři-
cítku míst, kde se žije nejlépe.
 „Těší nás, že se Luhačovice umístily 
nejen nejlépe ve Zlínském kraji, ale 
velmi dobře i v porovnání s ostatními 
českými městy. Věřím, že podobná 

ocenění mohou posílit hrdost našich 
obyvatel,“ komentoval výsledek staros-
ta města Marian Ležák.
„Výsledek Luhačovic je založen na 
nízké nezaměstnanosti, silné soci-
ální i ekonomické stabilitě obyvatel 
a systematické snaze o růst počtu tr-
vale přihlášených obyvatel. Nejedná 
se o jednorázový skok, ale současná 
pozice vychází z dlouhodobého po-
sunu města po všechny čtyři ročníky, 
za které žebříček vychází. Celkově se 
posunuly ze 107. na 40. místo. V sa-
motné podstatě však není tolik důle-
žité, jakou hodnotu index nabývá, ale 

jaký je jeho dlouhodobý trend,“ dodal 
Ondřej Krejčí, konzultant společnosti 
Obce v datech.
Podle posouzení indexů, které jsou 
složeny z vybraných dat, byly Luha-
čovice vyhodnoceny jako nejlepší 
ve Zlínském kraji v oblasti vztahů 
a služeb, mají také nejméně nezaměst-
naných v kraji. Město je také na sa-
motné krajské špici co se týká exekucí 
obyvatelstva a toto prvenství podpo-
ruje i fakt, že v celé republice zaujaly 
při hodnocení tohoto indexu kvality 

života páté místo v celé republice. 
Město si drží vysoké příčky i v hod-
nocení dopravní nehodovosti a zájmu 
obyvatel o volby. 
Slabší stránkou Luhačovic je, dle uve-
dených výsledků, silniční síť. Žebříček 
hodnotí rozlohu silniční sítě, kam 
až je možné z obce dojet autem za 
30 minut jízdy. Varováním může být 
i zhoršující se finanční dostupnost 
bydlení či paradoxně zhoršená kvalita 
ovzduší. 
Velmi dobře se v žebříčku umísti-
ly také Otrokovice a Uherské Hra-
diště, které naopak čerpají ze své 

dostupnosti a tím snadnější přístup-
nosti služeb v okolí. Celý kraj dosáhl 
společně s Jihomoravským krajem 
nejvýznamnějšího zvýšení hodnoce-
ní a potvrdil tak trend zvyšující se 
atraktivity.
„Kvalita života je v žebříčku hod-
nocena prostřednictvím 29 indexů, 
které jsou složeny z vybraných dat 
získaných robotickým sběrem a spolu-
prací s veřejnými institucemi, jakými 
byly například Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, CERMAT, 

Český statistický úřad či Úřad práce 
České republiky. Výpočet indexů je 
založen na přístupech OECD a OSN 
a dalších matematicko-statistických 
nástrojích. Věříme, že výsledky budou 
mít i praktické využití a budou sloužit 
jako podklad v diskusích nad klíčový-
mi projekty rozvoje města. Data může 
město snadno využít v rámci svých 
jednání s krajskými či národními in-
stitucemi,“ přiblížil odborný konzul-
tant společnosti Obce v datech.
Podrobně se můžete s výsledky hod-
nocení seznámit na www.obcevdatech.
cz/luhacovice
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Zahájení rekonstrukce hlavní 
silnice a chodníků v Kladné Žilín 
Ředitelství silnic Zlínského kraje 
a město Luhačovice dlouhodobě 
připravují rekonstrukci silnice 
II/496 v Kladné Žilín včetně rekon-
strukce chodníků a s tím spojených 
stavebních objektů. Na podzim 
2021 probíhaly spíše přípravné ak-
tivity související se stavbou. Hlavní 
stavební práce by měly být zahájeny 
v polovině března 2022, v závislosti 
na počasí. Předpokládané ukončení 
prací je na konci listopadu 2022. 
Rozsah prací si vyžádá postupné 
uzavírky i řízení dopravy semafo-
ry. Zhotovitelem stavby bude firma 
PORR, a. s.
Předmětem díla je stavební úpra-
va silnice II/496 v celkové délce 
940 metrů. Začátek stavby je situ-
ován asi 10 metrů před mostem ev. 
č. 496-001, konec stavby se nachází 
za dopravní značkou „Konec obce“. 
Předmětem úpravy je sjednocení 
šířky komunikace na 6,50 metru 
mezi obrubami (s rozšířením ve 
směrových obloucích), usměrnění 
křižovatek s místními a účelovými 
komunikacemi, vybudování dvou 
nových opěrných zdí (pilotových 
stěn) o celkové délce 90 a 71 metrů 
a nové zárubní zdi o celkové délce 
142 metrů a obnovení odvodnění 
silnice do dešťových vpustí, příko-
pů nebo na přilehlý terén. V rámci 
stavby budou provedeny staveb-
ní úpravy mostu ev. č. 496-001 
a mostu ev. č. 496-002. Uskuteční 
se kompletní výměna mostního 
svršku, vybuduje se nová spřažená 
železobetonová deska, bude pro-
vedena hydroizolace nosné kon-
strukce, odbourání a vybudování 
nových závěrných zídek a mostních 
závěrů, budou očištěny a sanovány 
ostatní betonové plochy. Stavební 
úprava silnice II/496 bude spočívat 
ve výměně krytu vozovky a v sana-
ci okrajů vozovky v šířce jednoho 
metru. V úsecích v celkové délce 
190 metrů budou položeny i nové 
konstrukční vrstvy vozovky.
„Rekonstrukce silnice bude realizo-
vána souběžně se stavbou zajišťova-
nou a financovanou městem Luha-
čovice. Město zajistí stavební úpravu 

původních chodníků a vybudování 
nových chodníků, úpravu připojení 
místních a účelových komunikací 
a sjezdů, opravu dešťové kanalizace, 
opravu zídek, výměnu veřejného 
osvětlení a přeložku vodovodu,“ 

sdělil místostarosta Jiří Šůstek
Děkujeme všem za trpělivost a re-
spektování pokynů během realizace 
stavby.                                                                                                                        

Magdalena Blahová
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Zápis prvňáčků 
v Luhačovicích se 
ponese v duchu 
řemesel a povolání, 
děti i rodiče tentokrát 
můžou přijít osobně
Blíží se zápis do první třídy. Pro dítě 
se jedná o významný krok, jež před-
chází zcela mimořádnému životnímu 
mezníku, nástupu do první třídy. 
Základní škola v Luhačovicích již vy-
psala termín. Úterý 5. dubna 2022 od 
13.00 do 17.00 hodin. 
Letos proběhne ve standardním 
režimu, tedy formou osobní přítom-
nosti rodičů a dětí. Ponese se v duchu 
řemesel a povolání. Na nejčastěji 
kladené otázky týkající se zápisu jsme 
se zeptali zástupkyně pro 1. stupeň 
Dany Kubíkové.

Co čeká budoucího prvňáčka 
u zápisu?
Letošní zápis dětí se uskuteční ve 
škole. Budoucí prvňáčci si projdou 
jednotlivá stanoviště, kde zábavnou 
formou prokážou své základní do-
vednosti. Jde například o poznávání 
geometrických tvarů, jednoduchý 
popis obrázku nebo také předvedení 
pohybových dovedností na veselé 
překážkové dráze. Každý náš zápis 
má vždy určité téma a ten letošní se 
ponese v duchu řemesel a povolání.

Jak dítě k zápisu připravit?
K zápisu není třeba dítě nijak zvlášť 
připravovat a zbytečně se z něho 

nervovat. Lepší je pojmout tento 
důležitý den jako slavnostní, na který 
bude dítě rádo vzpomínat. Všem nám 
jde o to hlavně děti trochu poznat 
a navázat s nimi přátelský vztah. 

Co by mělo dítě před nástupem do 
školy zvládat?
Před nástupem do školy nemusí dítě 
nutně umět číst, psát či počítat. Vše 
se bude teprve ve škole společně 
s ostatními spolužáky učit. Mnohem 
důležitější jsou jiné schopnosti a do-
vednosti. Znát své jméno a příjmení, 
místo narození, jména rodičů. Důleži-
tá je základní sebeobsluha, například 
převlékání, přezouvání, osobní hygi-
ena, stravování, stolování, udržování 
pořádku. A na co nesmíme zapome-
nout jsou pravidla slušného chování 
k ostatním dětem a k dospělým. Dítě 
by mělo umět bez vyzvání pozdra-
vit, poprosit a poděkovat. Podrobné 
desatero pro rodiče dětí předškolního 
věku sepsalo MŠMT.

Co dělat v případě, že rodiče 
zvažují odklad?
V případě, že rodiče pochybují 
o dostatečné připravenosti dítěte, je 
potřeba navštívit pedagogicko-psy-
chologickou poradnu. Ta na základě 
testů a rozhovorů doporučí nejvhod-
nější řešení. O tom, jestli má dítě 
dostat odklad, může rodič pohovořit 
s učitelkami z mateřské školky, které 
mnohé schopnosti dovedou objektiv-
ně posoudit.

Co všechno si s sebou k zápisu 
vzít?
K zápisu se dostaví zákonný zástupce 
dítěte, který s sebou přinese rodný 
list dítěte, občanský průkaz zákon-
ného zástupce, případně rozhodnutí 
o odkladu školní docházky, pokud 
bylo v minulém roce vydáno na jiné 
škole.

Co byste rodičům doporučila?
Chci zdůraznit, že vůbec nejde o to, 
aby dítě zvládlo vše potřebné v nej-
kratší době, ale aby mělo pocit, že se 
na vlastním rozvoji podílí samo a že 
se tak děje v radostné atmosféře.
Rodičům prvňáčků doporučuji, aby 
se snažili začít každý den v klidu 
a v dobré náladě. Dále aby nešetřili 
pochvalou i za malé úspěchy, pro-
tože ne vždy se nám všechno daří 
tak, jak bychom si přáli. Totéž čeká 
i malého školáka, a proto je potřeba 
jej naučit vyrovnávat se s drobnými 
neúspěchy. 
Všem našim budoucím prvňáčkům 
přeji hodně úspěchů, kamarádů a obo-
hacujících zážitků nejen ve škole.
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Rozhovor s novým ředitelem 
MěDK Elektra Luhačovice
Nový ředitel Městského kulturního 
domu Elektra Luhačovice Jan Zavřel 
vnímá Luhačovice jako město, kde 
k sobě mají lidé blíž. Podle něj jsou 
Luhačovice z pohledu vybavenosti, 
kulturního a sportovního vyžití či 
dostupnosti úřadů a služeb, ojedinělé 
a stále se rozvíjející se město. Nástup 
do úřadu šéfa Městského domu kul-
tury Elektra proto vnímá jako výzvu.

Jste ředitelem MěDK Elektra 
Luhačovice již třetí měsíc. Co se za 
tu dobu zde změnilo?
Slovo „změna“ je obecně s mým ná-
stupem hodně spojováno a oblastí, ve 
kterých se ode mne změna buď oče-
kává, nebo jsem si změnu jako cíl sám 
vytyčil, je poměrně mnoho. Uplynulé 
tři měsíce jsou však zatím poměrně 
málo na to, aby došlo ke změnám, 
které by již byly vidět okem veřejnosti. 
Už teď ale mohu slíbit brzké srovnání 
kroku s touto dobou, například v ob-
lasti on-line služeb, které znatelně zvý-
ší komfort občanům i návštěvníkům 
města a nám uvolní ruce pro další 
projekty. Ke změnám však nedochá-
zí jen ve fungování Elektry. Zásadní 
změnou pro mě osobně je skutečnost, 
že jsem se prakticky přes noc stal 
součástí fungování města. Za ty tři 
měsíce, které od té doby uplynuly, 
jsem se seznámil s mnoha zajímavými 
a významnými lidmi, kterým stejně 
jako mě, Luhačovice nejsou lhostejné, 
se kterými se rád potkávám a můžeme 
řešit a realizovat naše vize.

Jaká byla Vaše cesta k této práci? 
Vedla Vás například záliba 
v kultuře?
V první řadě to pro mne byla výzva. 
Než jsme se usadili v Luhačovicích, 
bydleli jsme v Brně, v Rosicích u Brna, 
v Bystrém u Poličky, dokonce na hradě 
Svojanov. Nikdy jsem nedokázal někde 
„jen“ bydlet. Vždy mě lákalo zapojit 
se do fungování místa, kde žijeme, 
a když se objevilo výběrové řízení na 
ředitele Elektry, dlouho jsem se ne-
rozmýšlel. Podobnou profesní zkuše-
nost už za sebou mám, a zjistil jsem, 
že mě to prostě baví. Tedy vliv na 
směřování kultury města hrál v mém 

rozhodování důležitou roli. Ale Elektra 
není jen o kultuře a já se primárně 
považuji za manažera a příležitost 
uplatnit zkušenosti v rozvoji města 
byla pro mě asi největší motivací.

Jakým směrem se nyní bude 
ubírat strategie dalšího rozvoje 
této organizace? Přišel jste zřejmě 
s novými nápady…
Strategii rozvoje, na které chci pracovat, 
bych rozdělil do třech linií. Moderni-
zace, spolupráce a snížení finanční 
závislosti na městě. To jsou pojmy, za 
kterými se skrývá mnoho práce. V prv-
ní řadě se snažím převzít zavedené 
funkční procesy, od kterých je potřeba 
se odrazit. Dalším nezbytným krokem 
je aplikace moderních způsobů řízení 
rutinních agend, které nám uvolní ruce 
na práci pro město, jeho obyvatele a ná-
vštěvníky, tedy na to, kvůli čemu tady 
jsme. V rámci modernizace již nyní pra-
cujeme na propojení s on-line světem. 
Rozjíždíme e-shop, systém pro on-line 
rezervaci a nákup vstupenek s možností 
přímé platby atd. S modernizací je obec-
ně spojena i nezbytná obnova technic-
kého vybavení, na kterou se v minulosti 
moc nemyslelo. Do tohoto tématu patří 
i jeden z největších projektů, a to je 
modernizace infocentra. Tento projekt 
máme nyní v přípravné fázi a myslím, 
že když se vše povede tak, jak má, máme 
se všichni na co těšit. Co se týká snížení 

finanční závislosti na městě, tedy sní-
žení příspěvku města, to je běh na delší 
trať a jde ruku v ruce s rozvojem Elektry 
jako kongresového centra, kde je mnoho 
práce především v oblasti marketingu. 
Prostory a vybavení rámcově odpovídají 
potřebám kongresové turistiky.

Jak vnímáte nadcházející 
turistickou sezonu a sezonu 
obecně? Zdá se, že letos konečně 
pominou striktní vládní opatření 
kvůli pandemické vlně. Odrazí se 
to na programu MěDK Elektra?
Máme za sebou pro kulturu a spole-
čenský život obecně dva těžké roky. 
Národ ale v minulosti přežil mory, vál-
ky i chudobu a vždy se z toho dokázal 
vyhrabat a já věřím, že tomu v tomto 
případě nebude jinak. Vládní opatření 
sama o sobě by nás určitě poškodila, 
ale největší škody vnímám na mezilid-
ských vztazích. Udávání, manipulace, 
závist a bezohlednost, to jsou věci, 
které se na společnosti asi nejvíce po-
depsaly, a i když je už nyní znát, že spo-
lečnost se vrací do normálu, musíme 
být při plánování budoucnosti opatrní. 
Budeme se v maximální možné míře 
snažit, aby program Elektry byl bohatý 
a spíše pomohl lidem vrátit se ke způ-
sobu života v době před pandemií. O to 
více je to práce pro nás, protože musí-
me více přemýšlet o plánování progra-
mu s ohledem na aktuální stav financí, 
a přitom se raději příliš nespoléhat na 
budoucí příjmy, protože ze dne na den 
může být všechno jinak.

Co na Vaši novou práci říká 
Vaše rodina? Snaží se Vás nějak 
inspirovat, například?
Nedávno jsem narazil na citát Alberta 
Einsteina, „Život je jako jízda na kole: 
chcete–li si udržet rovnováhu, musí-
te být stále v pohybu. Cítím to stejně 
a pro svoji životní rovnováhu potřebuji 
nové výzvy a tou Elektra rozhodně je, 
a pokud bych někdy zabrzdil, bylo by to 
jedině kvůli rodině. Mám však to štěstí, 
a přestože hodně cestuji, pracuji po 
večerech a často i o víkendech, rodina, 
a především moje žena, mě v této jízdě 
podporují. To je pro mě asi největší mo-
tivace, protože to dělám hlavně pro ně.
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V Luhačovicích se plánuje 
výstavba prodejny LIDL
Jedním z ukazatelů, čím se staly Luha-
čovice v rámci Zlínského kraje místem 
s nejlepší kvalitou života, je i nabídka 
služeb. V souvislosti s tím přichází pro 
obyvatele města další dobrá zpráva. 
V příštím roce vyroste v ulici Uhersko-
brodská nová prodejna potravinového 
řetězce LIDL.
„Chceme pokračovat v podpoře a roz-
šiřování služeb obyvatelstvu Luhačovic 
spojených s infrastrukturou města,“ po-
tvrdil starosta Marian Ležák. Doplnil, že 
výstavba nové prodejny LIDL se plánuje 
v ulici Uherskobrodská, kde součas-
ně dojde při realizaci tohoto záměru 
i k úpravě a zpřehlednění dopravní si-
tuace. „Samozřejmostí u výstavby bude 
i nová parkovací zóna a doplnění zeleně 
související přímo s touto provozovnou,“ 
připomněl starosta Ležák. Podle něj 
investor plánuje začít výstavbu nové 
prodejny v průběhu příštího roku.
„Aktuálně probíhá projekční příprava 
pro povolení záměru a stavba bude 
zahájena v návaznosti na získané 
stavební povolení,“ upřesnil tiskový 
mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

Luhačovice vyvěsily ukrajinskou vlajku jako 
symbol nesouhlasu s agresí Ruska vůči Ukrajině

Vyvěšením ukrajinské vlajky u budo-
vy radnice vyjádřilo město Luhačovi-
ce solidaritu a podporu. Odsouhlasila 
to rada města s podporou charity.
„Soucítíme s obyvateli celé země, 
kteří se ocitli ve válce a bojí se o své 

životy a životy svých blízkých. Vyjad-
řujeme podporu celé Ukrajině. Děkuji 
našim občanům za projevenou soli-
daritu a snahu o pomoc v tento čas,“ 
sdělil starosta Marian Ležák.
Sbírku materiálu pro Ukrajinu již 
zorganizovalo Skautské středisko Osa-
mělý Jestřáb Luhačovice s podporou 
Charity Luhačovice a města. Pomáhá 
také KORUNKA Luhačovice. Finanč-
ní sbírku město nebude organizovat 
samostatně, ale podpoří některou z již 
vzniklých a ověřených společností. 
„V případě ubytování, nebo dokonce 
i možnosti zaměstnání připravíme 
společnou nabídku pomoci za Luhačo-
vice,“ dodal starosta. 

Pomoci můžete na níže uvedených 
kontaktech:
Člověk v tísni /www.clovekvtisni.cz/
Charita ČR /www.svet.charita.cz/
Červený kříž /www.cervenykriz.eu/ 

Důležité weby a infolinky:
důležité informace pro občany Ukraji-
ny v češtině i ukrajinštině najdete na 
www.mvcr.cz
•	 infolinka +420 974 801 802 – tady se 

dozvíte praktické pobytové infor-
mace

•	 je k dispozici i e-mailová adresa: 
ukrajina@mvcr.cz

•	 Správa uprchlických zařízení 
MV ubytovaniukrajina@suz.cz

Další informace na www.luhacovice.eu 
nebo na Facebooku města. 
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Tady pramení architektura
Lázeňský hotel Morava

Přečtěte si příběh tohoto velkého 
lázeňského komplexu, který dnes 
sestává ze čtyř vzájemně propojených 
budov a nabízí hostům komfortní 
ubytování ve zrekonstruovaných 
pokojích kategorie I., Komfort., Su-
perrior.
Na místě dnešního hotelu Morava 
stával počátkem 20. století malý hotel 
s názvem Arco. V roce 1918 jej zakoupil 
Všeobecný penzijní úřad pro své pojiš-
těnce. Pro stále narůstající zájem bylo 
nutné brzy hotel rozšířit, proto se od 
roku 1924 započala rekonstrukce podle 
vítězného projektu architekta Josefa L. 
Hölzela. Vznikla velká reprezentativní 
budova o 112 pokojích, s dvěma jídel-
nami, vybavena bazénem, slunečními 
lázněmi a příslušenstvím pro léčbu 
a relax. Prostor před zotavovnou byl 
vybudován ve stylu anglického parku. 
Poblíž hotelu Arco stála vila Zdeňka, 
která byla v roce 1931 přestavěna na 
Grand hotel Zdeňka, v roce 1936 pak 
jeho nový majitel, Ústřední svaz po-
jišťoven, hotel otevřel jako zotavovnu 

Morava. Za protektorátu byly oba 
objekty Morava a Arco spojeny v jeden 
léčebný komplex, který byl po roce 
1945 znárodněn. Od roku 1957 nesl 
hotel název Zotavovna Julia Fučíka. 
Hotel si prošel sérií rekonstrukcí, kdy 
byly budovy propojeny krčky. 
Po poslední rekonstrukci v roce 2015 
se zvýšil standard hotelu, pokoje byly 

doplněny o sociální zařízení a vybave-
ny novým nábytkem.  Dnešní lázeňský 
hotel Morava nabízí všechny služby pod 
jednou střechou s celkem 160 lůžky.

Jarmila Ďurďová

Zdroj: Nová doba, nový život (L.Horňáková), 
Příběhy místa (B.Petráková)
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Vzpomínky
Dne 24. 2. 2022 uplynul smutný rok, kdy 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček 
pan ZDENĚK FOJTÍK. 
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka Dana a dcery s rodinami.

Dne 1. 3. 2022 uplynulo 12 let od úmrtí 
mého manžela a našeho tatínka a dědečka 
pana FRANTIŠKA ANDERSE. 
S láskou a úctou stále vzpomínají a za 
tichou vzpomínku děkují manželka, syn 
a dcera s rodinami.

Dne 3. 3. 2022 uplynul rok, kdy nás opustil 
pan MIROSLAV SEDLÁŘ.
S láskou vzpomíná manželka Lenka 
a synové Miroslav a Marek s rodinami. 
Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi. 

Dne 4. 3. 2022 by oslavil náš tatínek a dědeček 
pan JOSEF HLETKO, krásných 90 let 
a 31. 1. 2022 uběhlo předlouhých 23 let ode 
dne, kdy nás navždy opustil. 
Stále s láskou vzpomínají dcera Eva 
s rodinou a syn Mirek s rodinou. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka na Tebe je stále živá, kdo 
v srdcích žije, neumírá. 
Dne 11. 3. 2022 uplyne 5 let od úmrtí naší 
maminky, babičky 
paní MARIE LIŠKOVÉ z Ludkovic. 
S láskou a vděčností stále vzpomínají syn 
Milan a dcera Lenka s rodinami. Děkujeme 
všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 13. 3. 2022 uplyne 7 let, kdy nás navždy 
opustila 
paní MARIE CHMELOVÁ. 
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Dne 10. 3. 2022 to bude již 27 let, kdy beze 
slova rozloučení odešel náš tatínek 
pan KAREL KRANZ 

a dne 15. 1. 2022 uplynulo již 24 let od doby, 
kdy nás nečekaně opustila naše maminka 
paní BOžENA KRANZOVÁ. 
Na milované rodiče s láskou a úctou 
vzpomínají dcery Jana a Božena 
s rodinami. Děkujeme všem, kteří jim 
věnují tichou vzpomínku. 

Dne 24. 3. 2022 tomu bude již 10 let, co nás 
navždy opustil 
pan EVžEN SLOVÁK 

a dne 28. 3. 2022 uplyne 6 let od úmrtí 
paní BOHUMILY SLOVÁKOVÉ. 
S láskou vzpomíná rodina. Děkujeme všem 
za tichou vzpomínku.

Dne 25. 3. uplyne 10 let od chvíle, co 
nás opustil náš milovaný otec, dědeček, 
pradědeček a strýc 
pan KAREL PLÁŠEK. 
S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 28. 3. uplyne již 35 let od úmrtí mého 
manžela, našeho tatínka a dědečka 
pana VLASTIMILA MIKULÁŠKA. 
Stále vzpomínají manželka Anna, syn 
Vlastimil s rodinou a dcera Alena s rodinou.

V životě jsou chvíle, se kterými se člověk 
nikdy nesmíří.
Dne 29. 3. 2022 uplynou tři roky, co nás opustil 
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček 
pan PETR MIKULEC. 
S láskou v srdci vzpomínáme a děkujeme za 

vzpomínku všem, kteří jste ho znali a měli rádi. Manželka 
Jana, dcera a syn s rodinami.

Poděkování
Dne 12.2.2022 jsme se v kostele svaté Rodiny v Luhačovicích 
rozloučili s naším drahým zesnulým 
MILANEM SLOVÁKEM.
Srdečně děkujeme všem příbuzným, přátelům, sousedům 
a známým za účast, květinové dary i za slova upřímné 
soustrasti.
Za zarmoucenou rodinu
maminka Božena
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S láskou vzpomínáme na 
své rodiče BOHUMILU 
a JAROSLAVA SEMELOVY. 
Letos si připomeneme nedo-
žitých 100 let drahé maminky, 
108 let našeho tatínka. V našich 
srdcích zůstáváte navždy! 

Vzpomínka na pana Milana Slováka

Do muzikantského nebe odešla 
další osobnost luhačovického 
hudebního života - vynikající 
pedagog, klarinetista, saxofo-
nista, kolega a kamarád - pan 
Milan Slovák. Smutná zpráva 
o jeho smrti patří mezi ty, 
kterým se člověk zdráhá uvěřit.  
Vždyť mu bylo pouhých 53 let!  
Tato nečekaná zpráva hluboce 
zasáhla každého, kdo Milana 
znal.  Milý, vždy pozitivní člo-
věk a kamarád, v jehož přítom-
nosti jsme se vždy cítili skvěle. Člověk s výrazným smyslem 
pro humor, vždy dobře naladěný, přátelský a ochotný předá-
vat bohaté zkušenosti nejen svým žákům, ale i kolegům.

Na luhačovické ZUŠce působil od roku 1989. Vyučoval hru 
na klarinet, saxofon, flétnu a klávesy.  Z jeho třídy vyšla 
spousta výborných muzikantů.  V mládí hrával v cimbálo-
vých muzikách Malé Zálesí, Kašava a také v dechové hudbě 
Zálesanka. Spoustě novomanželům zpříjemnil hudebním 
doprovodem jejich vstup do společného života.  Dokázal si 
život užívat plnými doušky.
Ve středu 9.února 2022 jeho srdce dotlouklo.  
Milane, děkujeme, že jsi tu s námi byl.  V našich srdcích 
navždy zůstaneš.
Kolegové ze Základní umělecké školy Luhačovice

Společenská kronika

Narození
Ester Skoková
Sebastian Buriánek

Lukáš Pavelka
Blahopřejeme.

Úmrtí
Štefan Merčák 63 let
Karel Martinec 89 let
Jaroslav Jahoda 91 let
Anděla Dostálková 100 let

Vlastimil Mazač 65 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Muzeum získalo vzácný spis 
a hledá recepty z léčivých 
pramenů
Velmi cenný dar obdrželo koncem 
loňského roku Muzeum luhačovic-
kého Zálesí. Jde o publikaci starou 
víc než 350 let, která obsahuje první 
písemnou zmínku o luhačovických 
léčivých vodách. Dárcem byl pan La-
dislav Šumšal, kterému patří velký 
dík za podporu muzea.
Vzácná kniha nese název Tartaro-
Mastix Moraviae, což se překládá do 
českého jazyka jako Moravský kara-
báč či Moravský bič na usazeninu. 
Používá se i volný překlad Podzemní 
metla Moravy. Název vychází z před-
stavy, že řadu zdravotních problé-
mů způsobují nečistoty a obzvláště 
hleny usazené v lidském organis-
mu. Vinu na jejich usazování nese 
zejména nevhodný způsob života 

a nevyvážená strava. Nečistoty se 
dají z těla vypudit různými způsoby, 
v minulosti se hojně užívala nejrůz-
nější projímadla a minerální léčivé 
vody s projímavými účinky.
Vzácná kniha je psaná latinsky, tiš-
těná švabachem na ručním papíře, 
je svázaná do špalíčku a její desky 
jsou potaženy bílým safiánem. Byla 
vydána roku 1669 ve Vídni tiskem 
vdovy Zuzany Rickersinové, má 263 
stran a člení se na pět kapitol.
Jejím autorem byl Jan Ferdinand 
Hertodt z Todtenfeldu, brněnský 
lékař šlechtického původu, který žil 
v letech 1645 až 1724. Byl doktorem 
filozofie a medicíny, členem Akade-
mie přírodovědců Svaté říše římské 
a lékařem Královského města Brna.

Hertodt v knize popisuje dříve 
známé moravské minerální prame-
ny, ale i fosilie a kosterní nálezy 
pravěké zvěře ukryté pod zemí. 
A zmiňuje vůbec poprvé i luhačo-
vické minerálky. V kapitole „Slané 
vody luhačovické“ se píše (v překla-
du prof. Ludvíkovského): „Jest i jiný 
pramen na Moravě z druhů solných 
nejlepší v kraji Hradišťském, tisíc 
kroků od dědiny Luhačovic, vzneše-
ného pána D. D. Ondřeje Serényiho 
etc., vyvěrající. Pramen k severu se 
nalézá a od obyvatel v jazyku mo-
ravském Slaná voda se nazývá.“
Je to doposud nejstarší známá pí-
semná zmínka o Luhačovicích v sou-
vislosti s léčivými prameny. Navíc 
Jan Hertodt pomocí chemického 
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rozboru a experimentů s pitnou 
léčbou odhalil a potvrdil, že luha-
čovická minerálka může skutečně 
být „metlou“ na nejrůznější choroby. 
Podle něj prospívá tato voda zkaže-
nému žaludku „tím, že odstraňuje 
hlen v něm nahromaděný a tím, že 
projímá a napomáhá trávení… dále 
prospívá dlouhotrvajícím bolestem 

hlavy, hypochondriím, obstrukcím 
slezinným,… při sešlosti, při vlek-
lých horečkách, při kolice (užívá se 
s růžovým medem, neboť svou sla-
ností oslabuje, čistí a odvádí škodli-
viny v dutině břišní a hlen usazený 
ve střevech), při kaméncích, při 
řezavce způsobené vředem měchýře 
(užívá se s rozpuštěným růžovým 
syrupem, čímž se ostrost tělesné 
šťávy zmírňuje a vřed se čistí). Po-
máhá mimo to hysterickým, neplod-
ným, často potrácejícím (ženám)…“
Hertodt u různých neduhů navrhuje 
vhodné dávkování minerálky a do-
poručuje ji míchat 
s nejrůznějšími, nám dnes už málo 
známými sladidly (růžový med, 
růžový či osladičový sirup) či s pro-
jímadly (prášek z bílé rebarbory, 
jalapový kořen atd.) a pokračuje 
slovy: „Jsou tyto slané prameny 
při nemocech, častěji se na Moravě 
vyskytujících, jak ku léčení, tak i ku 
předejití nemocem nanejvýše dopo-
ručení hodné. Sousední obyvatelé 
užívají této vody do chleba a jiného 
pečiva jako nejlepších kvasnic.“
Po uplynutí 350 let od vydání 
nalezla Hertodova kniha své místo 
v muzejní sbírce, která je věnova-
ná luhačovickému lázeňství. Bude 
v muzejní konzervátorské dílně 
odborně restaurována. Šlechetnému 
dárci ještě jednou srdečně děkuje-
me.

Na závěr prosba rodilým Luhačovja-
nům: Pokud uchováváte v paměti 
nějaký recept na využití místní 
minerálky při vaření či při zadělá-
vání těsta a přípravě pečiva, velice 
bychom o něj v muzeu stáli. Přece 
jen je to naprosto jedinečný a typic-
ký postup, který se nedá napodobit 
nikde jinde na světě.

Knihovna odpustí penále 
a nabídne vyřazené tituly
Březen – Měsíc čtenářů. Původně se 
nazýval Měsíc knihy a jeho historie 
sahá až do roku 1955, kdy tehdejší 
propagátoři použili tuto akci jako 
nástroj osvěty. Nicméně tato tradi-
ce měsíce března se udržela, zájem 
o knihy a čtenářství přetrvává, což 
nás v Knihovně Luhačovice velmi 
těší.
V tomto jarním měsíci probíhají 
v mnoha knihovnách akce na podpo-
ru čtenářství. Také my se zapojuje-
me, a proto v týdnu od 14. 3. do 18. 3. 
vyhlašujeme amnestii pro zapomnět-
livé čtenáře. Během ní můžete vrátit 

upomínané knihy bez nutnosti place-
ní upomínky. Noví dětští čtenáři, kte-
ří jsou ve věkové kategorii do patnác-
ti let, od nás získají roční registraci 
do knihovny zdarma. Připravujeme 
i tvoření ze starých knih či novin. 
Jelikož heslem letošního ročníku je 
udržitelnost, připravujeme i bazar 
vyřazených knih či časopisů. Možná 
v nich najdete vámi dlouho hledaný 
titul. Na děti budou čekat i stolní hry, 
pestrý výběr omalovánek, kvízů, há-
danek a nejrůznějších doplňovaček.
Rádi bychom poděkovali Ing. Veroni-
ce Foksové za zajímavou přednášku 

o zdravé výživě, kterou v únoru 
v knihovně uspořádala pro zájem-
ce o zdravý životní styl. Nesmíme 
zapomenout ani na paní Helenu 
Hurtovou, která zahájila s aktivními 
ženami ze Spolku aktivních seniorek 
každou středu dopoledne cvičení. 
Díky ní jsme si mohli užít Den akti-
vit, v jehož rámci proběhl i program 
pro malé čtenáře.
Sledujte dění v knihovně na 
www. knihovna-luhacovice.cz, případ-
ně i na Facebooku.

Milana Mikulcová
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Javory na hlavním 
tahu potřebovaly ořez
Vlnu otázek vyvolaly nedávné úpravy 
korun stromů v ulici Masarykova. 
Téměř každý zásah do zeleně ve 
městě se setká s mírnou nevolí, tady 
šlo ovšem o nutný ořez kvůli bezpeč-
nosti.
„Bylo nutné zajistit, aby se po 
chodníku pod javory dalo prochá-
zet, a zároveň aby tamtudy mohla 
projíždět komunální technika, která 
chodník celoročně udržuje,“ vy-
světlil ředitel Technických služeb 
Luhačovice Josef Pučalík. Větve 
navíc zasahovaly do sousední frek-
ventované silnice a brzy by bránily 
hladkému průjezdu vyšších aut. 
Navíc už na několika místech téměř 
zakrývaly dopravní značky a mohly 
také bránit řidičům v rozhledu.

„Podobný omlazovací ořez je pro tento 
druh stromů doporučený každých pět 
až šest let. Koruna je zpravidla po dva-
ceti letech široká až tři a půl metru 

a v dalších letech by mohla dosáhnout 
až pěti metrů. Ořezané větve dorůstají 
za rok zhruba o 20 centimetrů,“ dopl-
nil Josef Pučalík.

Wellness večer si budeme moct 
užít se sklenkou vína v ruce
Příjemný relax nabídne od břez-
na Městská plovárna Luhačovice. 
Začnou tam pravidelné páteční 
wellness večery plné vonných esencí, 
poklidu a svíček. Navíc s bonusem 
zdarma pro obyvatele Luhačovic. 
„Každý večer bude pojatý na jiné 
téma a podle toho zvolíme i všechny 
atrakce. Návštěvníci se můžou těšit 
na příjemné prostředí s tlumeným 
osvětlením, které v celém areálu 
doplní svíčky a taky efektní osvětlení 
kolem bazénů. Chystáme i originální 
esence v parní kabině, další vůně se 
budou linout v okolí whirlpoolu a re-
cepce,“ láká na zajímavou novinku 
šéf plovárny Miroslav Talaš. Atmosfé-
ru dokreslí hudební terapie. Wellness 
večery budou každý pátek od 19 do 21 
hodin, přijít mohou všichni nad pat-
náct let. V provozu bude whirlpool, 
parní kabina, bublinková lavice a ma-
sážní trysky. Naopak mimo provoz 
zůstane dětský bazén a divoká řeka. 
Plavecký bazén s kondiční dráhou 
bude fungovat bez omezení. V rám-
ci wellness večerů navíc obyvatele 
Luhačovic potěší příjemný bonus. 

Kdo prokáže, že má ve městě trvalé 
bydliště, dostane zdarma sklenku 
vína nebo džusu. Tu si může vzít 
přímo k bazénu. „Jakmile se v klidu 
v šatně převleče a osprchuje, může 
projít bočním vstupem do baru, už 

v plavkách se slevovou kartou. Za tu 
dostane vybraný nápoj do plastové 
skleničky,“ vysvětluje Miroslav Talaš. 
Speciální večery budou pokračovat 
do odvolání, v době školních prázd-
nin nebo státních svátků se přeruší. 
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Masopust v Luhačovicích
Masopustní obchůzka městem 
v tradičních i netradičních maskách 
se zastávkami u jednotlivých domů, 
skakúni, kteří zatančili šablový tanec 
a jarmark před radnicí. V tomto duchu 
se nesl MASOPUST v Luhačovicích, 
který se uskutečnil v sobotu 26. února 
2022. Zavítejme ale do jeho historie. 
V týdnu před Popeleční středou 
tradičně vrcholí období masopustu 
s obchůzkami masek, fašanky. Ob-
chůzky doprovází žerty, zpěv, hudba 
a tanec. Maškary obchází vesnicí dům 
od domu a za odměnu dostávají sla-
ninu anebo vejce, nemůže chybět ani 
slivovice. Ze shromážděných potravin 
potom vystrojí pohoštění pro všech-
ny zúčastněné. V noci před Popeleční 
středou bývá obřadně pochována basa 
a lidé se tak nejméně na 40 dalších 
dnů rozloučí s tancem a hudbou. Ve 
20. století se organizování obchůzek 
ujali hasiči, sportovní organizace 
a další instituce. 
Masopustní obchůzky mají v jednot-
livých obcích různou podobu. Velmi 
starý je zvyk chození pohřebenáře 
a medvěda. Pohřebenář býval mláde-
nec ve slaměném klobouku, obtočený 
hrachovinou a povřísly. Pohřebenář, 
jinde to byl medvědář, vedl s sebou 
na řetězu medvěda, což byl jiný mlá-
denec s medvědí maskou, oblečený do 
obráceného kožichu. Tanec hospo-
dyně s medvědem při obchůzce měl 
zajistit dobrou úrodu. K tradičním 
masopustním maskám na Zálesí pa-
třila dále maska žida, husar na koni, 
smrt, stařena s nůší, žena s děckem, 
písař, cikán a cikánka, žebrák, pastýř, 
kominík, policajt, kožkař, řezník, 
muzikant, ženich a nevěsta. V nověj-
ší době k nim přibyly aktualizova-
né masky zesměšňující nejrůznější 
povolání, reagující bezprostředně na 
současné společenské dění, ale i nej-
různější pohádkové a filmové postavy. 
Téma mnohdy paroduje současnou 
politickou situaci.
Díky soukromé zápůjčce zveřejňu-
jeme fotografie z velkolepých ma-
sopustních průvodů v Luhačovicích 
v letech 1965 a 1966, které byly sou-
časně pozvánkami na pochovávání 
basy. Pamětníci určitě poznají většinu 
protagonistů.

Blanka Petráková
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FRANCOUZSKÁ
RESTAURACE

pozvěte rodinu ke stolu

Rezervace: 577 682 700 | www.HotelAlexandria.cz 

provozní doba
PO – SO: 11:30 – 14:30 & 17:30 – 22:00, NE: 11:30 – 14:30

víkendová
i polední menu rodinné oslavy

ONLINE
Nově můžete o příspěvek 
z Fondu prevence žádat

na očkování pro čtyřčlennou rodinu
až Kč

Získejte

Přihlaste se 
k nám do 
31. března 2022

Klientské centrum Zlín - Vavrečkova 7074
Klientské centrum Uherský Brod - Pořadí 2283 (OD KVANTO)
Mobilní pracoviště Pozlovice - Hlavní 51

Koupím byt v Luhačovicích 1+1, 
možno i s nájemníkem.

Kont.: 775 999 550.

Doučování angličtiny 
pro žáky, studenty, popř. dospělé, 

info na tel.: 773 117 995 


