
 

ZELENINOVÉ KYTICE 

Darujte někomu kytici z melounu, z mrkve nebo chryzantému z čínského zelí. Říkáte si, že to 
není možné a tropická vedra se podepsala pod tento článek. Budete se divit, ale na SOŠ a 
SOU Luhačovice to dokáží. Samozřejmě jako správní kuchaři musí umět uvařit vynikající 
svíčkovou, ale navíc se pod vedením paní učitelky M. Vlkové věnují neobvyklé, spíš 
artistické než kuchařské disciplíně vyřezávání z ovoce a zeleniny. Na co je takové umění 
dobré? Růže z melounu dokáže na rautovém stole divy a darovat někomu originální růži 
z čínského zelí, nic nemožného. Jistěže to nejde vytvořit obyčejným kuchyňským nářadím, ale 
je nutné si zajistit speciální nože a dlátka. Navíc je k tomu zapotřebí mnoho tréninku, taky 
trošku talentu, spoustu fantasie a tvořivosti. Letos se navíc Jan Janiga, Ondřej Jankových a 
Luboš Krovina  rozjeli do Třebíče, aby si změřili 12. června síly s ostatními mladými umělci 
na 1. ročníku junior carving cupu, na jehož organizaci se podílel L. Procházka, který patří 
mezi nejlepší v tomto oboru v ČR. Díky firmě TEKOO, která bezplatně poskytla zeleninu a 
ovoce žákům na přípravu, se mohli na velkou konkurenci dobře přichystat. Z dvaceti 
soutěžících nakonec všichni tři účastníci z SOU a SOŠ Luhačovice získali druhé místo. 
Blahopřejeme!     

V. ročník soutěže krásy a elegance  
MISS Luhačovice 2003 

sobota 31. května 

  

Která je nejkrásnější? Bude to černovláska nebo brunetka, která bude mít po celý rok 
právo nosit titul MISS Luhačovice a získá hodnotné ceny od sponzorů? 

Avšak nepředbíhejme. Finálovému večeru této soutěže předcházelo základní kolo, 



do kterého se přihlásilo 52 dívek. Z těch se 40 dostavilo k semifinálovému kolu, v 
němž bylo vybráno 10 finalistek. Přestože i v Luhačovicích můžete na ulici potkávat 
mnoho krásných dívek a mnohé z nich by dokázaly uspět, letos se do soutěže 
přihlásily pouze dvě, ale ani ty se na semifinále nedostavily. 

V náročném klání děvčata musela předvést módní přehlídku i volnou disciplínu, v níž  
většinou tančila. Zlatým hřebem večera, kdy přítomní pánové zpozorněli, byla 
přehlídka značkového luxusního spodního prádla firmy La femme . 

Patnáctičlenná porota, ve které zasedli představitelé sponzorů, ředitel MěDk Elektra 
Pavel Slovák, ředitelka pořádající agentury Hitt Přerov V. Lakomá a místostarosta 
města Luhačovic PhDr. František Hubáček, nakonec přidělila titul MISS Luhačovice  
mladičké patnáctileté Soni Markové z Třebíče. Porota se shodla i s účastníky 
internetového hlasování, kteří této dívce přiřkli titul MISS sympatie. Vítězka všechny 
zaujala přirozeným projevem. Na druhém místě skončila sedmnáctiletá Gabriela 
Kořínková z Přerova a třetí místo získala Dominika Hužvárová z Havířova. Vítězky 
získaly hodnotné ceny. 

Celému večeru dodával lesk moderátor Petr Martinák z TV Nova. Velice zajímavé 
bylo i taneční vystoupení pořádající agentury HITT Přerov.  

  

Dívky se saxofony z Luhačovic ve Vídni 

V sobotu 11. června pořádalo velvyslanectví a České centrum ve Vídni oslavy na uvítání 
České republiky v Evropské unii. Kromě českého piva, skla, kovářů a artistů zaujaly vídeňské 
publikum u paláce Hofburg i saxofonistky z Luhačovic, které naši sousedé v Rakousku při 
jejich vystoupeních vždy obdivují. Slavnosti se zúčastnila  i rakouská ministryně zahraničí 
Benita Ferrerová - Walderová, která pronesla slavnostní přípitek a poblahopřála Čechům 
k výsledku referenda. Poté patřilo pódium Karlu Gottovi.   

  

Jednoznačné ANO Evropské unii 

Ve dnech 12. a 13. června se rozhodovalo o další budoucnosti České republiky. Občané se 
měli v referendu vyjádřit, zda naše republika vstoupí do Evropské unie. V Luhačovicích 
přišlo  do volebních místností 3 400 oprávněných  voličů, kteří odevzdali 3320 platných 
hlasů. Pro vstup do EU hlasovalo 2784 ( 83,85 % ) z nich a proti vstupu do EU se postavilo 
536 voličů. Volební účast byla 64,20 %. Ve Zlínském kraji hlasovalo 58 % oprávněných 
voličů a 210 284 se vyjádřilo pro vstup a 51 020 proti. V České republice z celkového 
množství 8 259 525 oprávněných voličů bylo odevzdáno 4 457 206 platných hlasů. Ano Unii 
řeklo 3 446 758 občanů a se vstupem nesouhlasilo 1 010 448  voličů.  

  

Zprávy ze 13. schůze Rady města Luhačovic konané dne 7. května 2003 

  



RML souhlasila se zveřejněním záměru města prodat pozemek p. č. 313/12 o výměře 1.814 m
v k. ú. Luhačovice(pozemek v lokalitě Branka).  

RML souhlasila se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. č. 828/4 – ostatní 
plocha v k. ú. Polichno o výměře cca 300 m2.                     

RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou s panem Milanem 
Chaloupkou, Přečkovice 47, 687 71 Bojkovice, na pronájem prostor relaxačního studia o 
celkové výměře 151,96 m2 v objektu č. p. 1029 - Sportovní centrum Radostova Luhačovice za 
cenu 3.500,-Kč/měsíc.  Smlouva bude  platit od 1. 6. 2003. 

RML rozhodla, že úhrada za energie (voda a elektrická energie) v prostorách relaxačního 
studia Sportovního centra Radostova Luhačovice bude placena podle skutečných odběrů
Náklady na instalaci měřidel vody uhradí nájemce a tato částka bude umořována 
nájemným. Do doby namontování měřidel (nejpozději do 1. 7. 2003) budou energie 
placeny paušálně ve výši 3.500,-Kč/měsíc. Ostatní energie (topení + osvětlení) budou 
účtovány podle poměru užívané plochy. 

RML doporučila ZML schválit prodej pozemku p. č. 894/13 o výměře 434 m2 v  k. ú. Polichno 
manželům Jiřímu a Marii Krupicovým, bytem Zlín, Obeciny 4026  za cenu 50,-Kč/m2 a úhradu 
nákladů spojených s převodem. (Pozemek v okrajové části Polichna při výjezdu z obce př

hlavní silnici na Uherský Brod). 

RML doporučila ZML schválit odkoupení části pozemku p. č. 2430/2 o výměře 9 m2 od 
Zálesí, s. r. o., Luhačovice pro vybudování Okružní křižovatky „Jih“ za cenu 30,- Kč/m2 
úhradu nákladů spojených s převodem. 

RML doporučila ZML schválit směnu pozemků ve vlastnictví Ředitelství silnic Zlínského 
kraje, K Majáku 5001, Zlín o celkové výměře 388 m2 za pozemky ve vlastnictví města 
Luhačovice o celkové výměře 541 m2 (Okružní křižovatka „ Jih “). 

RML doporučila ZML schválit směnu části pozemku p. č. 819/55 v k. ú. Luhačovice ve 
vlastnictví Eduarda a Daniely Ondruškových, bytem Luhačovice, Kamenná 713, na 
kterém je umístěna místní komunikace v ulici Kamenná o celkové výměře cca 86 m2, za 
část pozemku p. č. 815/9 v k. ú. Luhačovice ve vlastnictví města Luhačovice. 

RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s Petrem a Pavlou Dynkovými, bytem 
Luhačovice, Mlýnská 977 na pronájem části pozemku p. č.  2469/1 v k. ú. Luhačovice o šířce
2,5 m a délce 21 m na ulici Mlýnská za cenu 1.000,-Kč/ rok za účelem zřízení odstavné plochy. 
Smlouva bude uzavřena do 20. 5. 2003, zodpovídá vedoucí správy majetku. 

RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory – 1 kancelář v 
objektu hasičské zbrojnice, ul. Uherskobrodská v Luhačovicích o výměře 17 m2 a ideální 
část společných prostor o výměře 6,2 m2 s paní Janou Bobčíkovou, bytem Slopné 102 za 
cenu 900,- Kč/m2 za kancelář a 100,- Kč/m2 za část společných prostor a sociálního 
zařízení. 

RML souhlasila se stavební úpravou v objektu  č. p. 1029 Sportovního centra Radostova, 
která bude spočívat v nahrazení jednoho okna v restauraci dveřmi. Na nákladech se budou 
společně podílet nájemce i majitel objektu rovným dílem. Finanční podíl města bude umořen  



nájemným. 

RML souhlasila se zadáním projektové dokumentace na instalaci měřičů na jednotlivé 
větve prostor pronajatých panem Novosádem v kotelně MěDK Elektra na náklady pana 
Josefa Novosáda, bytem Luhačovice, Masarykova 55. 

RML stanovila s účinností od 7. 5. 2003: 

1) jednorázovou úhradu za omezení užívání nemovitosti při umístění inženýrských sítí do 
tělesa místních komunikací 300,-Kč/bm 

2) jednorázovou úhradu za dočasné užívání nemovitosti místních komunikací při umístění 
inženýrských sítí: 300,- Kč/m² u zpevněné plochy, 50,- Kč /m² u ostatní plochy. 

Stanovení výše úhrady je jednou ze zásadních podmínek k udělení souhlasu se zvláštním 
užíváním místních komunikací. Úhrada na účet města je podmínkou pro zahájení příslušných 
stavebních prací.  

RML rozhodla o zadání zpracování znaleckých posudků na bytové domy čp. 267, 439, 
860, 905 - 907. Termín do 10. 6. 2003, zodpovídá vedoucí odboru správy majetku. 

RML vyhlásila výběrové řízení na pozici ředitele Technických služeb Luhačovice. Termín 
odevzdání přihlášek do 4. 6. 2003. Termín vyhlášení výběrového řízení  do 9. 5. 2003. 
Zodpovídá starosta. 

RML souhlasila s pořádáním Veterán rallye Slovakia 2003 na území Luhačovic ve dnech 
8. - 10. 6. 2003.  

  

Zprávy ze 14. schůze Rady města  Luhačovic konané dne 22. května 2003 

RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství před hotelem Vltava panem Michalem 
Kolaříkem, Dr. Veselého 169, Luhačovice za účelem provozu letní zahrádky s obsluhou 
v sezónním období, a to v přesně určeném termínu před započetím užívání ve výši 10,- Kč za 
každý započatý metr a den.  

RML nesouhlasila s navýšením finančních prostředků pro Sbor dobrovolných hasičů 
Luhačovice na opravu vozového parku ve výši 48.000,-Kč. 

RML souhlasila se zveřejněním záměru města prodat tyto pozemky v majetku města v k. ú. 
Řetechov: - st. pl. 174,  p. č. 27/5, p. č. 27/6 ,  p. č. 27/7 , p. č. 1532/1 , p. č. 1532/2 , p. č. 
1532/3 

Navržená cena: 50,-Kč – zastavěná plocha, 10,-Kč – ostatní plocha. 

RML souhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout část pozemku p. č. 756/6 o 
výměře 58 m2 v k. ú. Luhačovice. (Pozemek naproti nádraží).  

RML souhlasila  s umístěním poutače nad silnicí u starého kostela v ul. Masarykově 
s oznámením o otevření Bowling football clubu v areálu Radostova Luhačovice na dobu od 1. 



6.  do 30. 6. 2003 pro firmu BELPO-PRODUKT, s. r. o., Luhačovice, Nádražní 282.    

RML souhlasila s umístěním reklamního poutače na Bowling football club v areálu 
Radostova ve tvaru šipky do zatáčky u haly směr Kladná-Žilín firmy BELPO-
PRODUKT, s. r. o., Luhačovice, Nádražní 282, za cenu 3,-Kč/den. Velikost a tvar 
směrovky budou stejné jako umístěný reklamní poutač k propagaci sportovní haly. 

RML doporučila ZML  na základě usnesení č. II/37/2001ze dne 7. 6. 2001 prodej části 
pozemku p. č. 918/1 v k.ú. Polichno o výměře 261 m2 (zasypaný bývalý mlýnský náhon) panu 
Davidu Röderovi, bytem Polichno 19, a paní Blance Snášelové, bytem Lužice 39, 785 01 
Šternberk, za cenu 10,-Kč/ m2  a úhradu nákladů spojených s převodem. 

RML souhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout část pozemku p. č. 184/2a p. 
č. 812/5 v k. ú. Luhačovice o celkové výměře cca 200 m2 za účelem umístění zařízení 
staveniště pro výstavbu polyfunkčního domu na ulici Dr. Veselého (pozemek vedle 
Bytového hospodářství). 

RML souhlasila s krátkodobým záborem veřejné komunikace  firmou UPOSS, a. s., 
Luhačovice za účelem bourání nemovitosti vily Naděžda v době od 2. do 14. 6. 2003  v šíři do 
maximálně 2,5 m od hrany čelní stěny a v délce objektu Naděžda. 

RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města  prodat  pozemky p. č. 29/1, 29/2, 29/3,  
st. pl. 114/1, 114/2, 379, 2480/3  a  p. č. 717/2, 714/1 a st. pl. 340 v k. ú. Luhačovice. 
(Jedná se o vytypované pozemky pro SBD Květen). 

RML souhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v objektu č. p. 
950 MěDK Elektra v přízemí dvou místností o výměře 24,20 m2 a vedlejších prostor o 
výměře 10,5 m2. 

RML rozhodla o zaslání nabídky na veřejnou zakázku, jejíž předmětem je křižovatka 
Luhačovice  Jih těmto firmám: 

1. PSVS Praha, a. s. 

2. SSŽ Zlín, a.s. 

3. SMO Otrokovice, a. s. 

4. KKS Želechovice, s. r. o. 

5. 3 V + H Uherský Brod, s. r. o. 

6. Stalo Loučka, spol. s r. o. 

RML souhlasila se zpracováním projektové dokumentace na kuchyni školní jídelny ZŠ 
Luhačovice za cenu 97.500,-Kč s tím, že ve smlouvě bude klausule na 10 % zádržného z ceny 
díla do doby jeho zhotovení a cena zároveň zahrnuje autorský dozor. 

RML souhlasila s úpravou suterénních místností radnice - místností vedoucího dopravy, 



televizního studia a dopravního odboru v celkové částce do 40.000,- Kč. 

RML uložila starostovi zajistit instalaci dopravních značek B1 „Zákaz vjezdu“ s dodatkovou 
tabulkou „Vjezd jen na zvláštní povolení“ do ulice Dr. Veselého. Termín do 30. 6. 2003. 

 Výjezd do městské části Řetechov 

Setkání se zúčastnilo 54 občanů Řetechova. 

Ing. Marhoul seznámil přítomné občany se záměrem zastupitelstva zřídit  za každou městskou 
část osadní výbor jako poradní orgán, který by přenášel názory a požadavky občanů městské 
části Řetechov do zastupitelstva. Protože zastupitelstvo nechce tento krok udělat bez znalosti 
názorů občanů, připravilo na zasedání anketu, která má za úkol určit, koho občané do 
osadního výboru doporučují. Výbor musí být nejméně tříčlenný. 

Setkání s občany Řetechova, volba osadního výboru 

Z ankety vyplynuly tyto výsledky. 

Pořadí podle počtu hlasů: 

1. Jaromír Stolařík                   43 hlasů 

2. Martin Jahoda                     42 hlasů 

3. Pavel Slovák                       24 hlasů 

První tři budou členy osadního výboru a pan Jaromír Stolařík bude zastupitelstvu města 
navržen na jeho předsedu. 

Z následující besedy s občany vyplynuly požadavky na zlepšení prostředí v obci Řetechov, 
které se dají shrnout do těchto skupin: 

A. Požadavky na Technické služby: 

1. Úprava cesty na paseky 

2. Odvoz odpadu – je třeba jasně domluvit místa ukládání pytlů 

B. Požadavky na správu majetku a na vybudování sítí: 

            1. Urychleně dokončit akci Plynofikace Řetechova 

            2. Nutnost zvýšit vydatnost pramenů pro místní vodovod 

            3. Rozšíření kanalizace 

            4. Oprava bývalé budovy MNV 



            5. Rozhlas – rozšíření a výměna zařízení            

  

Zprávy z 15. schůze Rady města  Luhačovic konané dne 5. června 2003 

RML uložila vedoucí správního odboru zpracovat OZV o placení příspěvku na částečnou 
úhradu neinvestičních nákladů MŠ. Termín do příští rady - 19. 6. 2003. 

RML souhlasila se zpracováním projektové dokumentace na kuchyni ZŠ Luhačovice za 
cenu 97.500,- Kč s tím, že ve smlouvě bude klauzule na 10 % zádržného z ceny díla do 
doby jeho zhotovení, nejpozději však do 31. 12. 2004. 

RML souhlasila s osvobozením od poplatku za komunální odpad poplatníky, kteří mají ve 
vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci: pana Stanislava Malaníka – 
Slavičín, paní Boženu Čížovou – Otrokovice, paní Vladimíru Švachovou – Pozlovice pro rok 
2002-2003.    

RML souhlasila s vysláním souboru Zálesanka na IV. festival spřátelených měst do 
Ustroně ve dnech od 28. 6. - 29. 6. 2003 (pouze jeden den). 

RML doporučila ZML schválit prodej pozemku p. č. 313/12 o výměře 1.814 m2 v k. ú. 
Luhačovice manželům Ďurďovým, bytem Luhačovice, Masarykova 50 za cenu pozemku 
určeného k zastavění znaleckým posudkem a úhradu nákladů spojených s převodem. Jedná se o 
pozemek v lokalitě Branka.  

RML doporučila ZML schválit prodej části pozemku p. č. 828/4 – ostatní plocha v k. ú. 
Polichno o výměře cca 300 m2 manželům Jančovým, bytem Polichno č. p. 120 a panu 
Karlu Starobovi, bytem Polichno 70 dle předložených návrhů v pozemkové mapě za cenu 
20,- Kč Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.  

RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy v objektu bývalé školy č. p. 48 v místní části 
Řetechov pro paní Annu Helštýnovou, Keramický závod, Řetechov č. p. 18 za účelem 
prezentace výrobků při informativních zájezdech za cenu 100,- Kč za jeden informativní  
zájezd. 

RML souhlasila s ukončením nájemní smlouvy ze dne 6. 5. 1992 na byt 2+1 v domě č. p. 
905, Zahradní čtvrť v Luhačovicích, který užívala paní Alžběta Kráčalíková ke dni 30. 6. 
2003 a uzavřením nájemní smlouvy na tento byt od 1. 7. 2003 s manželi Hanou a 
Jaroslavem Králíkovými, bytem Zlín, Kúty 1942 s podmínkou, že byt bude pronajat vždy 
na 1 rok a při neplacení nájemného či služeb bude smlouva vypovězena bez náhrady. 

RML souhlasila s užíváním části pozemku o výměře cca 80 m² do 30. září 2003. Jedná se o 
pozemek ve sportovním areálu Radostova vedle Bowling Football clubu za účelem venkovního 
posezení.   

RML souhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout STL plynovod DN 63 - délka 
67 m budovaný v rámci ZTV pro rodinné domy v lokalitě Stráň – Újezda na pozemcích p. 
č. 1024/2, 1024/6 a 2460/2 v k. ú. Luhačovice Jihomoravské plynárenské, a. s.   

RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout část pozemku  za moštárnou 



o výměře cca 72 m2 (6 x 12 m) v ulici Družstevní v Luhačovicích. 

RML souhlasila se zveřejněním záměru města prodat pozemek p. č. 207/9 v k. ú. 
Řetechov o výměře 2.177 m2. Jedná se o pozemek za vodárnou. 

RML souhlasila s návrhem komise pro vyhodnocení nabídek na pojišťění majetku města. 
Pořadí pojišťoven: 

1. Generali, a. s., Zlín 
2. Kooperativa, a. s., Zlín 
3. Pojišťovna ČS spořitelny, a. s., Zlín 

RML doporučila ZML souhlasit se zpracováním změny územního plánu pro účely 
výstavby rodinného domu na pozemku p. č. 1856/5 k. ú. Luhačovice podle žádosti pana 
Václava Častulíka, Družstevní 96, Luhačovice. 

RML doporučila ZML  souhlasit se zpracováním změny územního plánu pro účely výstavby 
rodinného domu na pozemku p. č. 387/17 k.ú. Luhačovice podle žádosti pana Františka 
Šimoníka, Malacky, Kukučínova 37, SROV.  

RML doporučila ZML souhlasit se zpracováním změny územního plánu pro účely 
výstavby rodinných domů na pozemcích  p. p. č. 981/1, 983/1, 984, 985, 988  k. ú. 
Luhačovice podle žádosti Ing. Ladislava Kocmana, Družstevní 2, Luhačovice a Oldřicha 
Černockého, Hrazanská 21, Luhačovice (lokalita Újezda).  

RML doporučila ZML prodej akcií Vaku Zlín a jejich zpětný převod po prosazení 
provozního modelu firmou Jižní vodárenská, a. s. 

RML souhlasila s povolením prodeje cukrové vaty panu Radku Božkovi v 
prostorách před nákupním střediskem Alfa Market a po vzájemné dohodě s 
majitelem pozemku .  

  

Živnostenský úřad upozorňuje: 

Podnikatelé provozující mezinárodní silniční motorovou dopravu autobusy, tahači a 
nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny jsou povinni dle zákona č. 
111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 4a odst.1, prokázat trvání finanční 
způsobilosti, a to na základě účetních údajů za rok 2002 nejpozději do 31. 7. 2003. 

Potvrzení o finanční způsobilosti vydává Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského 
úřadu Zlínského kraje, třída T. Bati 3792, 761 90 Zlín. 

  

Slavnost Božího těla 

  



Boží tělo je svátkem katolické církve, jenž se koná vždy ve čtvrtek po svátku Nejsvětější 
trojice. První slavnost se konala již v roce 1246 v Lutychu. Od roku 1264 jej světí celá 
církev.  V 50. letech byl zrušen ve čtvrtek volný den a slavnost se začala přesouvat na neděli. 

Význam této slavnosti spočívá v oslavě svátosti oltářní, kdy po slavnostní mši jde průvod 
s knězem a se svátostí k oltářům umístěným v různých částech obce. Oltáře by měly být 
obráceny na všechny světové strany. 

Staří pamětníci si jistě vzpomenou na velké množství lidí v průvodu s družičkami, které 
sypaly květiny, i na to, jak si jednotlivé rodiny samy připravovaly oltáře. 

Minulý režim tyto slavnosti oklešťoval a bývaly zakázány. 

Po roce 1989 se opět obnovily a rodiny opět začaly připravovat oltáře.    

V neděli 22. června vyšel průvod po slavnostní mši svaté od Alžbětinské kaple na Lázeňském 
náměstí směrem ke kostelu Svaté rodiny. 

 

Naši předkové si tohoto dne velmi vážili a váže se k němu i spousta lidových pranostik jako 
například: 

Na Boží tělo den jasný - celý rok šťastný. 

Po Božím těle do vody směle! 

Když utíkají na Boží tělo od oltářů, sekáči budou sušit seno v pekáči. 

  

Červnový mix událostí 

V pondělí 2. června sklidil zasloužený potlesk zaplněného Ronda koncert Ondřeje 
Havelky, jeho sester a orchestru Melody Makers.  

Ondřej Havelka, uhlazený elegán z 20. a 30. let minulého století, tak jej známe nyní. 
Herce a zpěváka známe z televizních pořadů pro děti nebo jako Jiřího Oulického z filmu 
Saturnin. Syna herečky Libuše Havelkové a hudebního skladatele Stanislava Havelky již 
od mládí lákal jazz a swing.Vystudoval herectví na Akademii muzických umění v Praze 



a režii na Janáčkově akademii muzických umění v Brně. Byl úspěšným hercem Divadla 
Ypsilon. Napsal a režíroval hudební film, s kterým získal na festivalu v Montreux v roce 
1991 Stříbrnou růži, založil v roce 1995 vlastní swingový big band Melody, s nímž 
vystupuje dodnes.  

Tento orchestr tvoří dvacet hudebníků (15 muzikantů a pět zpěváků), mimo Ondřeje 
jsme mohli vidět i dámský vokální kvartet Sestry Havelkovy. Celé vystoupení bylo od 
začátku do posledního tónu stylizováno podle hudby, chování, oblečení i účesů 
vystupujících. 

Přestože poslední roky již Luhačovice nežijí kulturou jenom v letních měsících a Lázeňské 
divadlo a Městský dům kultury Elektra pořádají kulturní akce po celý rok, přece jenom hlavní 
sezóna a největší počet návštěvníků kulturních akcí se očekává v červenci a v srpnu. 

V neděli 8. července byla zahájena letní divadelní sezóna v Lázeňském divadle hrou ze života 
Sáry Bernhartové Poslední léto v podání Marty Vančurové a Vlastimila Harapese.   

Ve dnech 11. - 14. června 2003 uspořádala Společnost pro biologickou psychiatrii a 
Kuffnerův nadační fond 11. celostátní konferenci biologické psychiatrie v Luhačovicích 
pod názvem Na rozhraní těla a duše. 

Nemoc těla není snadné rozeznat, ale s nemocí duše to bude zřejmě ještě složitější. 
Dnešní uspěchaná doba, kdy se lidé ženou za úspěchem a bohatstvím za každou cenu, 
ztrácejí rodinné zázemí a mnozí z nich i kořeny, kdy v jiných případech mají zase 
existenční problémy, obavy ze ztráty zaměstnání a sociálních jistot, kdy mládež i dospělí 
lidé bojují se závislostmi všeho druhu, přináší to, s čím se musí zabývat psychiatři 
v dnešní době.     

V neděli 8. 6. návštěvníci i místní nevěřili svým očím. Lázně se vrátily do minulého století. 
Účastníci Veteran Rallye Slovakia, téměř 50 dědečků a pradědečků dnešních automobilů, 
z nichž nejmladší musel být vyroben před rokem 1960, si vybrali naše město na svém 
putování za turistickými zajímavostmi Česka a Slovenska. Všechny vozy musely být schopné 
normálního silničního provozu. V pondělí se vydaly z Luhačovic do Kroměříže a zpět a 
v úterý již vozy putovaly na Slovensko. Denně posádky ujely okolo 200 km. Cíl této soutěže, 
v níž o vítězi nerozhodovala pouze rychlost, ale posádky musely také prokázat znalosti 
z historie automobilismu, řidičské umění a dobrou znalost technického stavu vozidla, byl 
v sobotu 14. 6. v Žilině na Slovensku.  

Dům Dušana Jurkoviče  stal Stavbou roku  2002 Zlínského kraje. 

Ve dnech 20. - 22. června se sešli  na 7. mezinárodním setkání spisovatelů v Luhačovicích 
přední osobnosti české, německé, polské, rakouské, slovenské literatury a písemnictví 
Zakarpatské Ukrajiny. V letošním roce se spisovatelé zabývali inspiračními zdroji současné 
beletrie. Čtenářská veřejnost a knihkupci se mohli se spisovateli setkat na veřejném čtení 
v hotelu Palace.  

Špičkový dechový orchestr Hudba Hradní stráže a Policie ČR zavítal na svém pravidelném 
koncertním turné po lázeňských městech ve čtvrtek 26. června do Luhačovic. Pod taktovkami 
dirigentů plk. Miroslava Hanzala, pplk. Libora Krmáška a kpt. Václava Blahunka vyslechlo 
zaplněné Lázeňské náměstí skladby Richarda Strausse, Vladimíra Popelky, Rudolfa 



Koudelky, Karla Valdaufa a dalších autorů. 

  

Výstava dětských prací potěšila návštěvníky 

V hale Vincentka byla instalována výstava literárních a výtvarných prací místních dětí, kterou 
připravila G. Gergelová z MěDk Elektra. Původně víkendová akce, do které se ochotně 
zapojily ZŠ, MŠ, ZUŠ, Dům dětí byla pro velký zájem návštěvníků téměř o měsíc 
prodloužena a téměř 250 velmi kladných reakcí v návštěvní knize jsou poděkováním a 
uznáním všem, kteří se zapojili.  

S nejzajímavějšími reakcemi chceme seznámit i naše čtenáře: 

-Obrázky dětí jsou moc hezké, keramika se mi líbí. Ovšem prameny mi nechutnají. 

-Keramická pítka, obrázky i básníčky jsou úchvatné. Čerpám tu inspiraci. Všem velké díky.  

-Obdivuji trpělivou práci pí. učitelek, vychovávají naše příští umělce a citlivé lidi. 

-Výstava je moc hezká. Dětské básničky jsou milé, ale i poučení dětí o nemocech bylo 
poutavé. 

-Výstava je nádherná, obrázky hladí po duši. Škoda, že se nedají zakoupit, byla by to 
nádherná vzpomínka. 

-Mistr Knížák by se měl přijet podívat, jak krásně malují děti, a měl by se co učit. 

-Jezdím sem každý rok - letos popáté. Vždy je tu v hale pěkná výstava se zajímavým 
námětem. Jsem ráda, že ani letošní rok nebyl výjimkou. 

-Myslím, že Luhačovice nebudou mít nouzi o výtvarníky. A to je dobře. 

-Obdivujeme vaše děti, mají určitě dobré vedení. 

-Chodím se sem dívat pokaždé, když prší, protože ta sluníčka mi ohřívají duši. 

-Je to nádherné! Ta sluníčka z 1. A ZŠ jsou super. Všechny vypovídají o nádherně čisté 
dětské duši, škoda, že mezi dospělými je tolik zla, nenávisti a pomluv. 

-Opravdu je zde, jak píší děti v těch básních. 

-Děti, jste šikulové, já bych to nenamalovala tak pěkně jako vy. 

-Děkujeme za všechny moc, za velkou, krásnou, jistě elegantní výzdobu. Jistě by se to líbilo i 
maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům. 

-Máte všichni za 1*. 



-Tyto obrázky jsou jako živé, mají cit. 

-Je to krásný pohled dětskýma očima na překrásné Luhačovice. 

-Je vidět, že Luhačovické dětičky mají šikovné ručičky. 

-Výstava je velice kvalitní, verše a básničky by zasloužily publikovat ve veřejném tisku. 

-Nikdy jsem neměl obavy o naši budoucnost, ale tady jsem dvojnásob přesvědčen o této své 
jistotě! Máme se čím pochlubit - tak jak to předvádíte na této výstavě. 

  

Co by vás mohlo zajímat? 

Dnes odpovídá PhDr. Blanka Petráková, vedoucí Muzea Luhačovického Zálesí   

  

Kdo provozuje muzeum, kolik má zaměstnanců, jaká je jeho otevírací doba? 

Muzeum Luhačovického Zálesí je detašovaným pracovištěm Muzea jihovýchodní Moravy ve 
Zlíně. Sídlí ve vilce Lipová, která je majetkem Lázní Luhačovice, a. s. Já jsem zde 
zaměstnaná jako etnograf. To znamená, že kromě vedení luhačovického muzea mám na 
starosti část národopisných sbírek Muzea jihovýchodní Moravy (především lidový textil, 
keramiku, kraslice a část lidových řemesel). Většina těchto sbírek je uložena v depozitářích na 
malenovickém hradě. Kromě etnografie se věnuji také historii luhačovického lázeňství. 
Luhačovické muzeum zaměstnává dvě průvodkyně, paní Jarmilu Blažkovou a Annu 
Krajíčkovou, které se také pečlivě starají o údržbu expozic. Otevřeno máme od dubna do října 
každý den kromě pondělí. Přes zimní sezónu je muzeum zavřené, protože budova není 
vytápěná a nízká teplota v expozici je v zimních měsících nesnesitelná.  

Kolik návštěvníků zavítá do muzea? Navštěvují muzeum i místní obyvatelé? 

Na návštěvnost si naše malé muzeum opravdu nemůže stěžovat, protože návštěvníci 
Luhačovic projevují velký zájem o historii lázeňského místa, kam se většinou opakovaně 
vracejí. Co mě od začátku, když jsem do muzea nastoupila, mrzelo, je malý zájem místních. 
Snažíme se ale zaujmout školní děti a nalákat je do muzea v rámci výuky. Kde by se také 
mohly dozvědět více o kulturní historii regionu a místa, kde vyrůstají, než v muzeu? Mnoho 
učitelů si to už také začíná uvědomovat a to mě těší. Máme zde připravených několik 
zajímavých programů a pracovních listů, vztahujících se jak k lidové kultuře Luhačovického 
Zálesí, tak k historii lázeňství a myslím, že děti se zde poučí i dobře pobaví. 

Připravujete v současné době nějakou výstavu? Které zajímavé akce muzeum chystá? 

Luhačovické muzeum má kromě toho, že sídlí v pronajaté a nepříliš vyhovující historické  
budově, další velkou nevýhodu: není zde prostor pro instalaci krátkodobých výstav. Já dělám 
výstavy moc ráda a každoročně  realizuji odbornou autorskou výstavu z vlastních sběrů nebo 
z muzejních sbírek v hlavních sálech zlínského zámku, často tyto výstavy také putují a půjčují 
si je kolegové v jiných moravských muzeích. Někdy se podaří alespoň v omezené podobě 



výstavu přenést do Luhačovic, jako například  vloni v případě výstav k výročí založení 
Akciové společnosti lázní Luhačovických před 100 lety v hale Vincentky a výstavy 
historických pohlednic „Srdečný pozdrav z Luhačovic“ v muzeu. V předcházejících letech to 
byla úspěšná výstava o moravském perníkařství „Příběh perníku“ nebo fotografická výstava o 
masopustu v galerii Elektra. Bohužel většina výstav, které realizuji, nenajde v Luhačovicích 
prostor, přestože jde často o výstavy ze starých luhačovických sbírek, které jsou velmi 
hodnotné a krásné.   

Jakým způsobem doplňujete sbírky a na koho se mají lidé obracet, pokud chtějí něco 
muzeu darovat? 

Při loňských akcích k výročí lázní si do muzea našlo cestu mnoho obětavých lidí, kteří nám 
darovali nebo zapůjčili zajímavé předměty ze svých domácností. Patří jim velké poděkování. 
Ráda bych upozornila, že muzeum také předměty nakupuje. Zajímá nás všechno, co se 
vztahuje k místu a nějakým způsobem dokumentuje zdejší život v dávné i méně dávné 
minulosti. Stačí jen vytočit telefonní číslo muzea 577 132 883 a domluvit se na 
podrobnostech. 

Dětský folklórní soubor Malé Zálesí oslaví v letošním roce 40 let od založení paní 
učitelkou Věrou Haluzovou. Co připravujete nového? 

Především bychom rádi oslavili důstojně toto výročí a poděkovali paní Věře Haluzové za 
všechno, co pro děti a oživení folklórního hnutí vykonala. Proto začínáme připravovat na 
listopad slavnostní  koncert s novým programem. Doufám, že vše stihneme včas a že své 
příznivce i trochu překvapíme. Hlavní ale je, aby nás práce na nových číslech bavila a měla 
také jiný smysl, než jen veřejné vystoupení. Protože když člověk, ať už dospělý nebo dítě, 
věnuje tolik volného času a tolik úsilí folklóru, který v dnešní době není ve společnosti příliš 
ceněný, musí ho to především hodně bavit.  

Soubor Malé Zálesí prožívá teď přechodné období, kdy hledá nové cesty, nový systém práce a 
není to období lehké. Hlásí se nám stále noví zájemci do dětské skupiny a my je musíme 
odmítat, protože nemůžeme v Luhačovicích najít schopné lidi, kteří by vedli nácvik. 
Spolupracujeme při tvorbě nového repertoáru s fundovanými externisty, ale to nestačí. Není 
v silách jedince, aby zvládl organizační stránku, byl dobrým manažerem, uměl získat kvalitní 
lidi pro spolupráci, zaštítil uměleckou úroveň, zajišťoval a udržoval krojové vybavení, 
nacvičoval pravidelně s několika skupinami nové prvky a současně udržoval „kmenový 
repertoár“, to vše bez nároku na finanční odměnu, přitom chodil do zaměstnání a 
nezanedbával rodinu. Doba se změnila, takzvaná zájmová umělecká činnost už nemůže být 
provozována způsobem jako před patnácti a více lety. Tehdy naděje na každoroční výjezd na 
zahraniční festival, pokud možno na západ, byla dostatečná, aby dobrovolníci věnovali 
mnoho volného času práci v souborech. Rodiče by dnes rádi přihlásili dítě do souboru a dál se 
o nic nestarali. Ale tato práce je týmová a vyžaduje určitou obětavost i od rodičů. K tomu je 
málokdo ochoten.  

Ale jsou i dobré zprávy. Po několika desetiletích vznikla (prozatím v rámci Malého Zálesí) 
v Luhačovicích opět dospělá skupina tanečníků a zpěváků, kterou vede Lenka Vintrová. 
Skupina je odchovaná paní Haluzovou a prací v dalších studentských souborech. Ředitel 
Základní umělecké školy Jiří Sládek založil dětskou cimbálovou muziku, která již letos slavila 
velké úspěchy, roste nám tedy v Luhačovicích nová generace muzikantů. Stejně dobrá zpráva 
je, že při Domě dětí vznikl folklórní kroužek, v němž paní Blažena Úšelová i s dcerou Janou 



velice tvořivě  pracuje s nejmenšími dětmi a vlastně vychovává souboru další adepty. To vše 
je velmi potěšitelné. 

Odkdy vedete kroniku města? Kdo byl kronikářem před vámi? 

Jako muzejník přijdu do kontaktu se starými kronikami velmi často. Vždycky jsem 
obdivovala práci kronikářů. Když jsem byla oslovena, zda bych se po panu učiteli Černém 
ujala vedení kroniky města Luhačovic, nejprve jsem měla obavu, že bych to nezvládla na 
úrovni, na jaké to dokázal on. Ale je pravda, že časem člověk získá určitou rutinu. Po třech 
letech vedení kroniky si s některými věcmi poradím mnohem snadněji než zpočátku. Přesto 
práce na kronice zabere velice moc času, když to člověk chce dělat poctivě. Neustále máte oči 
otevřené a děláte si poznámky. Chce to určitý systém. Já mám jednu velkou výhodu, že mi 
s ilustracemi pomáhá manžel. Takže po výtvarné stránce je kvalita zaručena.  

Píšete kroniku ručně, nebo na počítači? 

Protože poslední svazek městské kroniky byl rozepsaný ručně, musela jsem na tento způsob 
navázat. I když přiznávám, že je to pro mě mnohem těžší než na počítači, hlavně kvůli úpravě. 

Je kronika přístupná i pro občany? 

Všechny starší městské kroniky jsou uloženy v Okresním archívu na Klečůvce. Současná 
kronika je vždy během března a dubna k dispozici u pana tajemníka na městském úřadě.  

  

Koncert hudebního oboru ZUŠ Luhačovice 

  

Nejlepší žáci hudebního oboru ZUŠ Luhačovice předvedli v pátek 6. června  
zaplněnému Lázeňskému divadlu, jak pokročili ve svém uměleckém zrání a co 
všechno se pod vedením svých pedagogů naučili. Nebylo toho zrovna málo, troufli si 
na náročné skladby. Kromě absolventů 1 cyklu Pavla Šenovského  a Petra 
Heráleckého, mladých klavíristů, a Lucie Březinové, která hraje  na klávesy, 
vystoupili v Lázeňském divadle Antonín a Martina Polčákovi, Veronika Plášková, 
Martin Chvíla, klarinetové trio Eva Pavelková, Dalibor Maňas a  Vladimír Kučera, 
Martina Rysová, Martin a Jakub Benrothovi, Petr Vavrys, Žaneta Míčová, Eva 
Divilová, kvarteto zobcových fléten, Jana Šmotková, žesťové trio.    

Nelze než ocenit skutečnost, že u hudby zůstávají mladí lidé i po odchodu na střední 
školy a jistě se jim povede absolvovat i druhý cyklus, jak to s velkým úspěchem 
dokázala Jitka Honajzrová ve hře na klavír. Blahopřejeme! 

Zlatým hřebem večera bylo vystoupení cimbálové muziky ZUŠ, která pod vedením 
ředitele Sládka v letošním roce udělala obrovský pokrok. I přes své krátké trvání se 
jim povedlo zvítězit v okresním i krajském kole soutěže cimbálových muzik 
základních uměleckých škol. Z krajského kola si odnesli i ocenění za nejlepší jevištní 
projev . 



  

KRONIKA 

Vyprávění z obecní kroniky popisuje, jak vypadaly Luhačovice v roce 1923. Záměrně jsou 
některé názvy zachovány v původní podobě. 

Obchůzka obcí 

Proti kapli ulice vede k silnici a vlevo k poště a k lázeňské restauraci, dřevěné stavbě 
v lidovém slohu podle návrhu Dušana Jurkoviče. Dále zde stojí velká budova v lidovém slohu 
„minerální lázně “. V přízemí jsou kabiny I. a II. třídy, v poschodích byty. Dům má v rohu u 
silnice obraz Jana Köhlera sv. Cyrila a Metoděje. Jsme na náměstí lázeňském. Vlevo je 
hudební pavilon a lázeňská restaurace s verandou, dále ředitelský dům s lázeňskými úřady. 
Vpravo je kolonáda, uprostřed bublající pramen Amandka, na konci nejpoužívanější pramen 
Vincentka, dávající denně 82 l vody, k němu je připojena plnírna pro vývoz vod. Vpravo pod 
náměstím je vilka Zámeček, v níž je umístěno roku 1918 založené Muzeum slováckého 
Zálesí. Vedle stával veliký dřevěný dům ve staroněmeckém slohu zvaný Německý dům, jenž 
v době válečné úplně vyhořel. Za náměstím je uzavřena cesta v břehu postavenými úhlednými 
krámky. Vyjdeme vlevo k říčce, odtud přímočaře až k lékárně a vlevo před sebou uvidíme  
nádhernou budovu Smetanova domu z roku 1909 s byty přepychově zařízenými, vpravo 
v pozadí vilu Jestřabí, vedle níž stojí vodoléčebný ústav, sirné a slatinné lázně a plovárna 
Vodoléčba. V těchto místech stával Jestřabský mlýn postavený v roce 1710, který byl prvním 
místem ubytování přijíždějících hostů. Mlynář zde v druhé polovině 18. století vysekával do 
velkých kamenů záznamy o hospodářství. Když byl v roce 1902 mlýn zbořen, kameny byly 
využity k výzdobě vodoléčebného ústavu ze strany od silnice. Proti plovárně na vyšším úbočí 
velké Kamenné je velký bazén vodovodu. Dále při silnici za Jestřabím je tiché místečko „U 7 
lip“. Vzrůstající jehličnatý les dusí staré lípy, zde se konaly podle nápisu již v roce 1711 
výlety. V roce 1861 vyvrátila bouře 150 let staré lípy a tyto byly nahrazeny novými.Bylo to 
známé výletní místo. Dále pokračujeme kolem vil zdobených malbami akademického malíře 
Ládi Nováka k pěknému Augustiánskému domu, náležejícímu starobrněnskému klášteru 
s mistrným obrazem Jana Köhlera. Vedle je hotel Praha, náležející již do obce Pozlovice. U 
cesty nad ním je kamenný sloup Nejsvětější trojice s letopočtem 1698. Vrátíme se a u vilky 
Zátiší odbočíme po lávce přes Pozlovský potok do jádra Pražské čtvrti, náležející do obce 
Pozlovice. Je to skupina vil, z nichž pouze Praha a Vlastimila náležejí do Luhačovic. O 
připojení celé Pražské čtvrti k obci Luhačovice se jedná. Vpravo na úbočí pod Pražskou čtvrtí 
je pod lesem lidová restaurace Slovácká búda, postavená po roce 1903. V těch místech na 
stráni byla domkařská pole s ovocným stromovím a stávaly tam sušírny ovoce. V jedné se 
zachovala pověst o vodníkovi. Vždy v čase sušení se chodil vodník večer do sušírny ohřívat, 
vždy po něm zůstala kalužka vody. Jednou, když měl hospodář hodně práce, obořil se na 
návštěvníka. Ohřívat se chceš, ale dřevo nepřineseš, ten se urazil a odešel. Ráno byla sušírna 
zaskládaná dřevem, že hospodář musel vylézt ven střechou, od té doby se podivný návštěvník 
neukázal. Ze stráně pod búdou je pěkný výhled na horu Obětovou 514 m vysokou, na níž má 
býti postavena rozhledna.   

  

Nejvýznamnější úspěchy žáků ZŠ Luhačovice ve školním 
roce 2002 –2003  



(pokračování z minulého čísla) 

Poslední naukovou soutěží školního roku byla biologická olympiáda mladších žáků (6. a 7. 
roč.), která se konala v atraktivním prostředí  ZOO Lešná. Zde dosáhli dvojnásobného triumfu 
dva naši žáci 6. A třídy: 

1. místo - J. Vlažný  
2. místo - J. Lebeda 

Stali jsme se také vítězi celostátního projektu „Les ve škole - škola v lese“. Vybraní žáci 
odjeli za odměnu na Českomoravskou vrchovinu. 

  

Soutěž webových prezentací škol 2003 

V úterý 3 června jsme se dočkali zcela nečekaného celostátního úspěchu. Tento den převzali 
zástupce ředitele pan Mejzlík, pan učitel Olejník a žáci 9. třídy - Viktorín, Naňák a Jordánová 
v Praze na Karlově mostě v klubu Lávka ocenění za nejlepší grafickou úpravu a nejlepší 
nápad v prezentaci webových stránek škol. Soutěže, kterou vyhlásila firma AutoContOnLine 

(generální dodavatel Internetu do škol), se zúčastnilo 230 základních a středních škol a pro 
nás skončila tímto nečekaným a milým překvapením. 

  

Sportovní soutěže 

1. Olympiáda škol v OB 

Asi největší úspěch ve školním roce 2002 - 2003 přinesla olympiáda škol v orientačním běhu.  
Stali jsme se v Ostravě celorepublikovými vítězi a mistry ČR 

2. Valašská sportovní liga 

Hlavní roli ve sportovních soutěžích tvoří celoroční Valašská sportovní liga, kde se utkává 
v jedenácti vybraných akcích osm škol. Tradičně nejsilnější sporty byly z našeho pohledu 
basketbal, florbal, lyžování a přespolní běh. 

Konečné pořadí znamená, že jsme obhájili skvělou druhou pozici: 

1. ZŠ Brumov 97 bodů, 2. ZŠ Luhačovice 89 bodů, ZŠ Val. Klobouky 82 bodů, ZŠ Štítná 66 
bodů, ZŠ Nedašov 60 bodů, ZŠ Slavičín 59 bodů, ZŠ Vlachovice 40 bodů, ZŠ Újezd 23 bodů. 

3. Ostatní výsledky celookresních finálových klání 

Halová kopaná st. žáků – 2. místo 

Vybíjená žáků pátých tříd – 3. místo 



Basketbal chlapců – 2. místo 

  

Atletický čtyřboj:    mladší chlapci - 1. místo (krajské finále – 2. místo) 

                                starší chlapci -   3. místo (krajské finále – 4. místo) 

                                mladší dívky -    2. místo  

                                starší dívky -      5. místo  

Pohár Českého rozhlasu:  mladší chlapci - 2. místo 

                                         starší chlapci   -  2. místo 

                                         mladší dívky -    4. místo 

                                         starší dívky -      5. místo 

Je potěšitelné, že školní tělovýchova zabírá široké spektrum sportů. Zvláště výsledky 
v atletice a basketbalu jsou skvělé. Fotbal je jaksi samozřejmostí. 

Děkujeme také rodičům za jejich podporu, sponzorské dary a odvoz dětí na závody. Bez 
jejich pomoci by nebylo těchto úspěchů. 

 R. Lebloch 

  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Vítáme mezi nás nové „občánky“:  
Miroslava Holuba           Luhačovice 885 
Veroniku Gazdovou        Luhačovice 775 
Lenku Macháčkovou      Luhačovice 90 
Šimona Žmolíka              Luhačovice 652 
Jáchyma Šuranského       Luhačovice 868 
Michaelu Kohoutkovou Luhačovice 335 
Nikolu Janouškovou       Luhačovice 167 
Jana Skovajsu                 Luhačovice 453 

Rodičům srdečně blahopřejeme! 

Výročí narození: 
Jan  Hübl                     Luhačovice 921           80 let 
Božena Slováková       Kladná Žilín 57            89 let 
Vlasta Konečná           Luhačovice 283           90 let 



Bohuslav Váňa Luhačovice 383           80 let 
Otto Znorovský           Luhačovice 764           86 let 
Aloisie Dudová            Luhačovice 380           88 let 
Anežka Čechová         Luhačovice 383           90 let 
Anděla Dolečková       Luhačovice 711           80 let    

Přejeme hodně zdraví, svěžesti a pohody do dalších let! 

Sňatky uzavřeli : 
Hřib Aleš, Drgová Veronika, Luhačovice 87 
Vebr Radek, Raková Lucie, Luhačovice 825 
Pešák Marek, Příkazská Petra, Luhačovice 867 
Hrančík Jan, Švachová Markéta, Luhačovice 866 

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem! 

  

4. 7. 2003 Zlatá svatba - 50. výročí 
Vlastislav a Růžena Mikulčíkovi 

Luhačovice 437 

Srdečně blahopřejeme! 

  

Opustili nás: 
Karolina Němcová       Luhačovice 380           77 let 
František Valerián        Luhačovice 788           51 let 
Marie Vaňková            Luhačovice 866           62 let 

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast! 

             

Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, sdělte to prosím do redakce LN, 
tel. 577 133 980, nebo na matriku MěÚ Luhačovice. 

  

Dům dětí 

Doslova v obležení dětí se v horké sobotě 31. 5. 2003 ocitla zámecká zahrada. Pracovníci 
DDM LUHAČOVICE spolu s ochotnými dobrovolníky připravili zábavné odpoledne 
věnované dětem k jejich svátku. Největším lákadlem pro všechny oslavence byla projížďka na 
koních jezdeckého klubu LUHATOURS a vystoupení členů Kynologického klubu Biskupce. 



Program zpestřily svým vystoupením i kroužky DDM a vystoupení taneční skupiny TRABLE 
DANCE. Celou akci podbarvovala diskotéková hudba pana Anderse. Tato akce se uskutečnila 
díky spolupráci s organizacemi a podnikatelskými subjekty našeho města a okolí.  

Všem, kteří se spolupodíleli na přípravách a realizaci Dne dětí, velmi děkujeme jménem svým 
a také jménem 554 spokojených účastníků. Tržnice Pod  Lipami - O.Čižmař, Potraviny - paní 
Zichová, Privátní lékárna PALMA -  

MUDr. S.Pochylý, Kopretina, Trafika - Z.Macek, Briliant, Knihkupectví B. Lekešová, 
Sanitky Luhačovice, Anders Market, Renostav – M.Plášek,  

Ing. P. Umlauf – drogerie, Renova, J.Číhalová - výroba knedlíků, Lékárna u sokolovny - 
E.Valentová, J. Novosád – ELEKTRA, Lupra – prádelna, Květiny – J. Záhorovská, BOBR – 
prodejna pro kutily, WTA FINANCE CONSULTING, s. r. o., prodejna potravin, Klimastav, 
s. r. o., Ing. J. Hubáček, Tran – Hou - Duc, Vavrys CZ, s. r. o., Lukrom, Potraviny Frýda, 
Zlatnictví Vltavín, V & M  Music – Z. Matula, Bystřický Večerka, pan Gajdoš – Krystal, Ing. 
K. Vlažný, POŠTA Luhačovice, Tisk – stánek, L. Máselníková, pan Fiala Zdeněk, J E L K O, 
RP CENTRUM – R. Máša, AUTOSERVIS – F. Janíček, B. Jílková - Výroba a prodej 
lázeňských oplatků, MĚSTO LUHAČOVICE, Projektové sdružení Luhačovice UPOSS, 
Firma TITA  - T.Tanko, Lázně Luhačovice, a. s., Zálesí, s. r. o., KALADA - L.Plášek, MAT 
restaurace - L.Marek, VINMAN - M.Vintrová, Kavárna U Sedlářů, A. Kolářová – 
MILLENIUM, Bytový textil - L. Raková, Pekárna OLLA, Ing. L. Procházka, Pekárna 
cukrárna Merkur - P.Chmela, Sanatorium Miramare, s. r. o., Alfa market - M. Horsák, K&P 
Petrášová Eliška, Textil - L.Máčalová, Danuše Štolbová - Parfumerie Gioielli, Domácí 
potřeby - M. Urbancová, Tabák - Souvenir – Tisk - Pavla Zichová, Česká spořitelna, a. s., 
Alois Obadal - prodej knih, Kolařík Alfréd - obchodní činnost, GATEX - M. Hubáček, 
PENZION OÁZA - Hubáčková Renáta, Drumas, s. r. o., Hluk, Ovoce zelenina - pan Fojtách, 
Šerý František - LUHSTAV Luhačovice, Restaurace / snack bar Victoria, Benzina 
Luhačovice, Marek Vojtíšek, Hezký domov - V. Procházková. 

Již jste si zvykli, že s Domem dětí a mládeže se nenudíte. Najdete nás i po prázdninách, kdy 
se můžete přihlásit do kroužků nebo připravovaných akcí.  

Nabízíme vám přehled kroužků na školní rok 2003–2004: 
Výtvarný pro předškolní děti a děti školního 
věku                                                                             

Kytara a hra na rytm. nástroje, zpěv pro mládež se základy hry na hud. 
nástroj                                                                                     

Šachový+ deskové hry                                                                                   

Dovedné ruce pro dívky (aranžování, pletení, vyšívání, batika 
…)                                                                          

Psaní všemi deseti                                                                           

Rybářský pro děti od 4. třídy                                                                                 



Keramický pro děti školního věku                                                                           

Míčové hry pro starší děti a mládež                                                                             

Angličtina – pro děti i dospělé - pokračování                                                                            

Taneční folklorní                                                                     

Klub rodičů a dětí – Pozlovice – pro rodiče s dětmi                                                                  

Country tance pro děti školního 
věku                                                                                                                               

Klubíčko pro předškolní děti                                                                                

Kynologický pro děti, kteří mají psa                                                                           

Dramatický  - Biskupce  

Rytmika – taneční a pohybová průprava                      

Horská kola  - pro děti od 4. třídy                                                                      

Turistický                                                                              

Rytmus – Biskupce 

Softball                                                                                    

Rekondiční cvičení jógového typu pro dospělé                                         

Aerobic pro předškolní děti i děti školního věku   

Železniční modelář                                                                  

Florbal   

Sportovní a střelecký klub 

Automodelářský                                                            

Plavání   
                                                                                                                                                       
                           

Basketbal                                                                                 

Cvičení na míčích - děti                                                           



Rehabilitační cvičení na míčích pro dospělé                                                       

Kalanetika – cvičení pro ženy                                                 

Počítače    –  Biskupce                                                                  

Breakdance – pro mládež 

Aerobic – POWER  JOGA – předškolní děti 

Taneční aerobic pro mládež se základy tance 

Sebeobrana 

Š.O.F.L. ( šikovných ogarů florbalová liga )                                        

Údaje jsou platné k 20. 6. 2003 a mohou se změnit. 

Pro některé nové, dosud v přehledu neuvedené zájmové kroužky, hledáme vedoucí nebo 
nadšené dobrovolníky, kteří by chtěli patřit do velkého pracovního týmu DDM 
LUHAČOVICE. 

  

Lázeňský pohár 

sobota 26. 7. - neděle 27. 7.  

Při příležitosti oslav 90 let kopané v Luhačovicích pořádá FK Luhačovice turnaj lázeňských 
míst v kopané.  

Turnaj bude slavnostně zahájen v sobotu v 10.45 hod na hřišti v Luhačovicích. Očekává se 
účast deseti mužstev Jeseník (KP), Jánské Lázně (III. třída), Železnice (I. A třída), 
Konstantinovy Lázně (I. B třída) Velichovky (OP), Mšené Lázně (I. B třída), Lázně Bělohrad 
(I. B třída), Klimkovice (I. B třída), Luhačovice (KP), Lázně Toušeň (IV. třída) rozdělených 
do dvou skupin.   

V sobotu 26. 7. 2003 budou  od 8.00  do 18.00 hod. na hřištích v Luhačovicích a 
v Pozlovicích probíhat zápasy o umístění ve skupinách.   

Odjezdy autobusů do Pozlovic od hlavního vstupu sportovní haly, vždy 20 min. před 
zahájením utkání.  

V neděli 27. 7. 2003 budou jednotlivá mužstva bojovat o umístění na hřišti v Luhačovicích. 

V 8.30 hod. utkání o 9. místo, v 9.20 hod. utkání o 7. místo, v 10.10 hod. utkání o 5. místo, 
v 11.00 hod utkání o 3. místo.  

V 12.30 hod. finále, ve 13.25 hod. slavnostní vyhlášení turnaje. 



Po celou dobu konání akce je zajištěn doprovodný program s občerstvením. V sobotu večer 
bude ve Sportovním areálu Radostova diskotéka. Fotbaloví fanoušci, využijte příležitosti a 
přijďte oslavit svátek fotbalu v Luhačovicích a povzbudit naše mužstvo!   

  

Novinky v knihovně 

Beletrie pro děti: Colfer - Artemis Fowl 
                           Anderson - Bouře noci svatojánské 
                           Brandejsová - Senzační dárek  

Beletrie pro dospělé: Ryan - Deset bílých zemře 
                                 Spencer - Hazard 
                                 Pilcher - Jarní vánice 
                                 Holmanová - Lékárníkova dcera 
                                 Denker - Nejtěžší zkouška 
                                 Harris - Slaná vůně přílivu                                

Naučná lit. pro děti: Schmitt - Holky! (Sebeobrana) 
                                Fournier - Mysli! Holce přece nemůžeš říkat vole!  

Naučná lit. pro dospělé: Autoškola do kapsy 
                                      Jung - Paracelsica 
                                      Jucquard - Ve jménu Usámy bin Ládina 
                                      Saint-Exupéry - Vzpomínky na Malého prince 

  

 
 


