
 

Mezinárodní festival dětských folklorních souborů Písní a tancem  

Luhačovice 12. 9. – 14. 9. 

Pátek 12. 9. 

10.00 Výchovné koncerty – Lázeňské náměstí 
15.00 Soubor Ostravička –  Lázeňské divadlo 
20.00 Večer u cimbálu  -     MěDK Elektra 

Sobota 13. 9. 

9.00 – 17.00 Ukázky řemeslné výroby – Lázeňské náměstí 

13.45                        Roztančené ulice 
14.15                        Festivalový průvod 
15.0                            My jsme malí furianti III – Lázeňské náměstí  

Neděle 14. 9. 

14.0                            Písní a tancem – Lázeňské náměstí 

Mimo domácí Malého Zálesí a sedm tuzemských souborů můžete vidět soubory z Německa, 
Chorvatska, Estonska a ze Slovenska. 

V rámci MFDFS bude v pátek 12. 9. v 16.30 u pramene Ottovka mimořádné volné 
vystoupení DFS Malé Zálesí s pásmem Ondráš a Juráš a dětské cimbálové muziky 
ZUŠ. Jako host vystoupí vítěz letošní národní přehlídky dětských folkórních 
souborů v Jihlavě - soubor Kuřátko z Bánova s vítězným pásmem Husaři.  
 
  

Houslové kurzy Václava Hudečka 
Vždy počátkem srpna je můžete potkávat v Luhačovicích - mladé lidi s nezbytnými 
houslemi. Pravidelně se zde sjíždějí, aby se pod vedením Václava  Hudečka 
zdokonalovali ve hře na  housle. Mnozí již za sebou mají první úspěchy, jiní na svůj 
velký koncert teprve čekají, ale všichni na sobě tvrdě pracují a houslím musí hodně 
obětovat. Dva týdny v prostorách ZUŠ v Luhačovicích pilují své skladby, aby je 



mohli předvést publiku v Lázeňském divadle.  

Podle názoru pana Hudečka úroveň žáků stále stoupá a 80 % z nich je již hotovými 
houslisty. Je stále těžší rozhodnout, kdo z houslistů, z nichž nejmladší měl 12 let a nejstarší 
25 let, zvítězí a získá mistrovský nástroj a právo koncertovat s V. Hudečkem na vánočních 
koncertech. Letos se pan Hudeček rozhodoval mezi třemi účastníky, kteří, jak se sám 
vyjádřil, byli všichni tři tak dobří, že by měli získat vítězství. Nakonec rozhodl a vybral za 
nejlepšího čtrnáctiletého Petra Matějáka z Prahy. 

Na druhém místě skončily a mistrovské smyčce v hodnotě 25 000,- Kč, věnované a 
vyrobené ateliérem SALDO Luby u Chebu, získaly Monika Vavřínková a Marie Fuksová.  

Kurzy pořádá Sdružení Václava Hudečka pro pořádání houslových kurzů, jejichž smyslem 
je nejenom ochotná a obětavá pomoc V. Hudečka a jeho manželky paní Evy Hudečkové 
mladým houslistům. Nejlepší účastníci si díky sponzorům odvážejí také hodnotné ceny. 
Vítěz si odvezl z Luhačovic mistrovské housle vyrobené Josefem Holpuchem v hodnotě 100 
000,- Kč, které mu věnoval podnikatel V. Brodský.     

  

Oznámení 
V důsledku výstavby okružní křižovatky Luhačovice - Jih a prodejny Diskont plus bude 
v období od 28. 8. 2003 do 31. 10. 2003 autobusová zastávka Luhačovice - Zahradní čvrť 
sloužit pouze k výstupu. K nástupu musí cestující využít zastávku Luhačovice - provozovna, 
nebo Luhačovice - u zámku. Jízdní řády autobusů zůstávají i nadále v platnosti. 

  

Oznámení 
Oznamujeme občanům, že v důsledku výstavby okružní křižovatky Luhačovice - Jih a 
prodejny Diskont plus bude v období od 15. 8. 2003 do 31. 10. 2003 částečně uzavřena 
silnice II / 492 v úseku od odbočky k firmě TOKO po čerpací stanici pro směr do 
Uherského Brodu. Náhradní trasa povede po místní komunikaci ul. Družstevní.  

  

Zprávy z 18. schůze Rady města Luhačovic konané dne  23. července  2003 
  

RML se představil ing. František Jordák, ředitel TS, a zhodnotil současnou situaci v této 
organizaci.  

RML souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč ZO včelařů 
Pozlovice pro členy z regionu Řetechov. 

RML souhlasila s přijetím dětí do MŠ Luhačovice od 1. 9. 2003, a to v počtu 4 děti nové a 5 



dětí, které pokračují ze školního roku 2002/2003. 

RML souhlasila s výjimkou  počtu dětí ve třídách MŠ Luhačovice ve školním roce 
2003/2004.  

1. třída ……………………………….25 dětí 

2. třída ……………………………….25 dětí 

3. třída ……………………………….26 dětí 

4. třída ……………………………….26 dětí 

5. třída ……………………………….26 dětí 

Výjimka je nutná vzhledem k vyššímu počtu zapsaných dětí ve třídách MŠ ve školním 
roce 2003/2004. 

RML souhlasila s poskytnutím příspěvku ve výši 5 000,- Kč Agentuře HIT, Jateční 26, 750 
00 Přerov, na provozní výdaje spojené s konáním IV. ročníku MISS Luhačovice.  

RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství ing. Karlem Pláškem, Slunná 812, 
Luhačovice, cca 8 m² v prostoru mezi stavbou provozovny KARE a budovou č. p. 137 na 
pozemku č. p. 230 za účelem umístění stavebního výtahu pro dostavbu provozovny 
v termínu od 21. 7. do 31. 12. 2003. 

RML nesouhlasila s osvobozením paní Jany Pospíšilové od poplatku ze psa pro rok 2003. 

RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství firmou Mrazírny MIPL, spol. s r.o., 
Šumická 2325, Uherský Brod, v prostoru před prodejnou s obuví ELEGANT za účelem 
umístění mrazícího boxu se zmrzlinou v době letních prázdnin denně od 9.00 do 17.00 
hodin, poplatek 10,-Kč/m²/den. 

RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství firmou MANAG, a. s., cca 25 m² 

v prostoru vedle již pronajaté plochy firmě, parcela č. 812/5, za účelem vybudování 
provizorní vozovky pro dopravu jeřábu na staveniště v 29. - 30. týdnu roku 2003, poplatek 
1,-Kč/m²/den.  

RML souhlasila s uzavřením Smlouvy o přezkoumání hospodaření města za rok 2003 
s firmou AUDIT  KORREKT, s. r. o., Praha 100 00, ve výši 48 000,- Kč. 

RML souhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout objekt č. p. 25 na st. pl. 187 v k. 
ú. Řetechov. Jedná se o prodejnu potravin a smíšeného zboží. 

RML souhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout byt 1+1 I. kategorie o 
celkové výměře 31,34 m2  ve III. podlaží domu č. p. 866, ul. Družstevní v Luhačovicích. 

RM doporučuje záměr města zveřejnit na infokanále a na internetu, žádosti je možné podat
do 25. 8. 2003. Odboru správy majetku ukládá provést případné úpravy v bytě a v rámci 



oprav vymalovat.  

RML souhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v objektu 
Hasičské stanice č. p 877, ul. Uherskobrodská v Luhačovicích: 1 kanceláře o výměře 36 m2 a 

id. části sociálního zařízení o výměře 3,5 m2 3 kanceláří o celkové výměře 84,40 a id. části 
společných prostor o výměře 31,1 m2.  

RML souhlasila se zřízením věcného břemene pro vedení NN v lokalitě Branka přes 
pozemky vedené ve zjednodušené evidenci – původ PK p. č. 302/2 a 313/1 v k. ú. 
Luhačovice ve vlastnictví města pro Jihomoravskou energetiku, a. s.,  se sídlem v Brně. 

RML uložila starostovi projednat záměry firmy UPOSS s výstavbou na pozemku v Zahradní 
čtvrti a časové naplnění.   

RML uložila Ing. Marhoulovi zajistit přípravu na jednání s a. s. Lázně Luhačovice ve 
věci užívání a správy majetku na území Lázeňského náměstí. 

RML souhlasila s uzavřením Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální 
technické mapy obce. 

RML souhlasila s využitím sportovní haly v termínu  4. - 9. 10. 2003 pro přípravu  MISS 
EUROPE-JUNIOR 2003 bezplatně za podmínky mediální propagace města Luhačovice.     

  

Víte, jak se jmenují? 
Proč mají v Luhačovicích některé domy své názvy? Zvyk pojmenovávat domy sloužil především k lepší 
orientaci lázeňských hostů, kteří si název svého ubytování snadněji zapamatovali. Ještě dneska se můžete 
setkat s turistou, který hledá Agape nebo Vyšehrad. Některé názvy již z fasád domů zmizely, jiné nově 
pojmenované domy vznikly. Ve jménech domů jasně vítězí ženská jména, zeměpisné názvy, výjimkou není ani 
exotika. Ovšem nikdo si nemůže dům pojmenovat svévolně. Tato činnost podléhá vyhlášce č. 14/1992, kterou 
vydalo město Luhačovice. Tato vyhláška stanoví, že návrh na pojmenování a změnu názvu domu ohlásí 
vlastník na stavebním odboru MěÚ Luhačovice, který následně projedná tuto záležitost v Radě města 
Luhačovic a poté oznámí vlastníkovi  stanovisko. Náš přehled obsahuje i některé názvy, které již na fasádách 
domu nenaleznete, ale uvádíme je spíš pro zajímavost. 

Adela                     J. Černíka  453                     

Admirál                 Masarykova 511 

Adria                      Zatloukalova 332                                 

Agape                    Masarykova 115                   

Alexandria            Masarykova 567                   

Alfa market           Masarykova 200                   

Alfa                         Pod Kamenou 337                             

Amalia                   Rumunská 590                    



Anabela                Lesní     566                         

Anděla                   Solné     502                         

Astoria                   Č. armády 394 

August. dům        A. Václavíka 241                   

Avion                      Bílá čtvrť 428                        

Bellevue                U Šťávnice 237                    

Berounka              Slunná 986                          

Beta                       Bezručova 504                     

Bezděz                  Solné 445  

Blaník                    A. Slavíčka 514                     

Blanka                   J. Černíka 409 

Buchlov                 Solné     446                         

Bystrica                 Dr. Veselého 372                                

Dagmar                Dr. Veselého 310                                

Darja                     Rumunská 518                    

Diana                    Masarykova 252 

Divadelní kav.      Dr. P. Blaha 416 

Doubravka            Masarykova  275                  

Doubravka            Masarykova 273                   

Draža                     Bílá čtvrť 586                        

Dům B. Smetany Láz. nám. 308                      

Dům D. Jurkoviče Láz. nám.109                      

Elektra                   Masarykova420                    

Emausy                C. Holubyho 384 

Esperanto            A. Slavíčka 477 

Eva                         Solné     585                         

Evička                    Lužné  597                            

Flora                      Masarykova 181 



Fontána                Jurkovičova alej 858                           

Forst                      Zatloukalova 247                                 

Fortuna                 Masarykova 202   

Františka              Solné     184                                                         

Grand                    Pod Kamennou 410                           

Hanačka               Solné     487                         

Havlíček                Masarykova 262                   

Hedvika                 Dr. Veselého 182 

Helena                  Bezručova 471 

Hradčany              B. Smetanové 393 

Hubert                   Hradisko 467                       

Chaloupka           Láz. nám.                                                                             

Inhalatorium        Dr.Palka Blaha  361                           

Irča                         Úprkova 533 

Irena                      Rumunská 493                    

Iva                          Bílá čtvrť 432 

Iveta                       Solné 672              

Jalta                       Bílá čtvrť 431                        

Jany                       Masarykova 434                   

Jarča                     Solné     584                         

Jaroslava              L. Janáčka 375 

Ječmínek              Pod Léštím  344                  

Jestřabí                 L. Janáčka 238                    

Jindra                    Bezručova 417 

Jitřenka                 Nádražní 318 

Jožka                     Zatloukalova 330                                 

Kamzík                  Kamenná 570                      

Kancýřka               Č. armády 395 



Kare IV.                 Nádražní 303 

Karina                   Masarykova 174                   

Karla                      Masarykova 263 

Karlín                     B. Smetanové 466 

Kateřinka             Lužné  578                             

Klotuška               Nádražní 133                        

Kosma                  A. Slavíčka 293                     

Kras                       Bílá čtvrť 440                        

Kriváň                    Zatloukalova 458                                 

Krym                      Bílá čtvrť 432                        

Krystal                   Masarykova  567                  

Květa                     Masarykova 186 

Kysuca                  Lužné 260                             

Lada                      Dr. Veselého 141 

Lenka                    Rumunská 685 

Lesana                 Lesní 340 

Letná                     B. Smetanové 392 

Libuše                   L. Janáčka 376 

Liduška                 Lužné  457                            

Lipová                   Nábřežní 95 

Litovel                    Dr. Veselého 329                                

Loreta                    Holubyho 448                       

Loreta                    Holubyho 448 

Lublaň                   J. Černíka 402 

Lucie                     Solné 631 

Luďka                    Masarykova 271 

Ludmila                Solné     180                         

Lužná                    Solné     280                         



Maják                     Újezda 754                           

Majka                     Rumunská 780 

Mamaia                 Rumunská                                                           

Maminka               Bezručova 592                     

Marcela                 Rumunská 518 

Marica                   Solné     439                         

Marie                     Nádražní 192                        

Marion                   Solné 515 

Maruška               Masarykova  272                  

Merkur                   Masarykova 205                   

Miramare              Pod Kamenou 1009                           

Miramare              Pod Kamenou 338                             

Miramonti             Č. armády  465                    

Monika                  Solné     171                         

Morava                  Zatloukalova 234                                 

Myslivna                Láz. nám                                                                              

Na húrce               Úprkova 485 

Na Slovanech      B. Smetanové 606 

Na vyhlídce           Komenského 405 

Naděžda               Dr. Veselého 177 

Nasťa                    J. Černíka 679                      

Natalie                  Masarykova 208 

Natálie                  Rumunská  685                   

Nataša                  Lesní     189                         

Oáza                      Masarykova 976                   

Oáza                      Masarykova 976 

Olina                      Úprkova 415 

Oliva                      Rumunská  426                   



Omega                  Rumunská  683                   

Orchidea               Výsluní 752                           

Orlík                       Pod Kamenou 411                                                             

Ota                         Pod Kamenou 657                             

Palace                   nám. 28 října 441                                

Palma                   Masarykova 185 

Perla                      Solné     251                         

Perštýn                  B. Smetanové 387 

Petřín                     C. Holubyho 386 

Pleso                     Solné     413                         

Plzeň                     Školní    281                         

Pod Lipami          Nádražní 298 

Podhájí                 Zatloukalova 296                                 

Póla                       Pod kamennou 371 

Pomněnka           Příční     294                         

Pracnerova vila    L. Janáčka 379 

Praděd                  Lužné 795 

Praha                    L. Janáčka 379 

Racek                    Dr. P. Blaha 960 

Radhošť               Masarykova 288 

Radka                   Solné 739 

Radun                   Bílá čtvrť 447                        

Regia                    L. Janáčka 270                    

Réna                     Rumunská 449                    

Renatka                Rumunská 684                                                   

Revi-vinárna         Rumunská                                                           

Rimini                   Nádražní 249 

Rita                        J. Černíka 412                      



Riva                       A. Slavíčka 242 

Riviera                   Pod Kamenou 401                                             

Rodina                  B. Smetanové 442                                                              

Romana               Bezručova 414                     

Rosa                     A. Slavíčka 952                     

Rusalka                A. Slavíčka 231                     

Růža                      U Šťávnice 256                    

Růžová                  Láz. nám. 170                      

Sáva                        Nádražní  474                       

Slavata                  A. Slavíčka 294                     

Slavia                    Dr. Veslého 139 

Slovácká búda     Láz. Nám 265                       

Sněžka                  Lužné     450                         

Sokolovna            Masarykova 139 

Solárka                 Lužné 582 

Společenský dům Láz. Nám 127                    

Stella                     Solné  1010                          

Strahov                  Holubyho 383 

Světlana               Masarykova 211                                  

Svitavka               J. Zatloukala 285 

Tamara                 Úprkova 183 

Taťána                  Dr. Veselého 302                                

Terezka                 Masarykova 1016 

U Fojta                  Masarykova 183 

U Frýdů                 Masarykova 159 

U Habána             Solné     589                         

U Výmolů              Masarykova 151 

Uč. dům                Zatloukalova 682                                 



U Šímů                  Masarykova 108 

Valaška                 B. Smetanové 388 

Včelka                   Úprkova 642 

Vepřek-Póla         Pod Kamenou 371                            

Vesna                    Masarykova 226 

Victoria                  Dr. Veselého 195                                

Vikárka                  Holubyho 385 

Vítkov                     B. Smetanové 130 

Vlasta                    Bílá čtvrť 240                        

Vlastimila             B. Smetanové 244 

Vltava                     Dr. Veselého 169                                

Vyšehrad              B. Smetanové 391                              

Zálesanka            Dr. Veselého 347                                

Zálesí                    Zatloukalova  70                  

Zámek                   Družstevní 76 

Zdenička               Lužné  545                            

Zdenka                  Masarykova 175                   

Zoe                         Bezručova 462                     

Zora                       Zatloukalova 287 

Zornička                Jurkovičova alej 495 

Živsa                      Pod Léštím 363                   

  

Co soudím o budoucnosti Luhačovic? 
     V prvních číslech nově založených Luhačovických listů lázeňských, jejichž redaktorkou 
byla Marie Calma Veselá po celou premiérovou sezónu roku 1909, proběhla anketa mezi 
pracovníky a návštěvníky lázní o budoucnosti Luhačovic. Mezi prvními se v anketě podělili 
se čtenáři o své představy zakladatel moderního luhačovického lázeňství Mudr. František 
Veselý s chotí. Marie Calma si zavěštila jako Libuše a nastínila svoji představu velikých 
Luhačovic: „Až na Janův dům propadne se celý střed, prostranství vzroste, pokryje se 

novými pruhy zeleně a květů, budou tu otevřené krámy pod volným loubím z tesaného dřeva, 

na místě čítárny a Ottovy villy náš representační dům, nové lázně na místě Janovy kolonády 

a jen luka zbudou tak jak bývala, volné moře jejich trávy, květů a vůně, búda i stráň pod 



ní… A moje přání? Aby byly Luhačovice nejen dostaveníčkem všech nadšených duší 

slovanských, ale domovem vkusu, opravdové shody dobrých lidí, kteří dovedou pracovat ku 

prospěchu věci a čistou radostí všech, kteří je mají rádi“.   

      František Veselý představil v anketě svoji vizi luhačovických lázní, prodchnutou 
celoživotní snahou o osamostatnění Čechů a Slováků i dalších slovanských národů od 
německého vlivu: „Co soudím o budoucnosti Luhačovic? Soudím tolik, že rozvoj jich 

předstihne i mé všechny sny a že dokáže světu, že věk dvacátý jest věkem slovanským, totiž 

věkem, během jehož veškeré slovanské větve seznají svou rasovou i kulturní jednotnost.  

V době, kdy každé plémě lidské snaží se… přebírati od jiných technické, vědecké a 

průmyslové objevy, přitom však zůstávati svým, neměniti svých zvláštností, nezanechávati 

jich, nýbrž naopak, k pěknému se vraceti a je zdokonalovati, v době, kdy se každý národ 

snaží… podporovati svoji vědu, své umění, svůj průmysl a obchod… i lázeňství není a 

nemůže být bez svéráznosti, bez národnosti… My také poznáme, že není příhodnějších míst, 

ani dob, jako v lázních moderně upravených, přírodou hojně obdařených, v době jara a léta 

stýkati se po delší dobu, poznávati se, setřásati ze sebe nátěr cizoty a přiváděti ku platnosti 

svůj charakter slovanský, svou duši slávskou…“       

     Oba tyto anketní příspěvky po téměř sto letech od jejich napsání mohou jen vzbuzovat 
naši úctu a obdiv nad prozíravostí svých autorů. Dokládají jejich nadšení pro luhačovické 
lázně a lásku k městu, které pomáhali nově budovat a rozvíjet. I když jejich úvahy byly 
nutně podmíněny politickými a hospodářskými okolnostmi doby, ve které vznikly, jejich 
představivost se nám po sto letech jeví téměř prorockou.  

     Před měsícem se český národ přihlásil jednoznačně ke vstupu do Evropské unie. Jak 
v této přelomové době vidí budoucnost Luhačovic dnešní představitelé města a lázní? A 
jaké představy mají obyvatelé města, mládež a děti? Jejich názory a vize budeme od příštího 
čísla Luhačovických novin na tomto místě prezentovat. 

  

S Luhačovickými novinami na vycházce 

K Bílému kříži 
Vyjdeme vedle léčebného ústavu Morava a hotelu Zálesí vzhůru po modré značce.  

Přijdeme k vilám Kysuca a Sněžka. Jména nám asi chtějí naznačit, že nás čekají kopce.  

Na cestě nás vítá mohutný jalovec a košatá borovice černá. Jehličnany patřící do hornatých 
strání. Dole v údolí vidíme střed města, v pozadí Pozlovice, naproti směrem k Oboře se 
rýsují Vizovické vrchy. Vidíme trnité mladé stromky trnovníků, více známé jako akáty. 
Pokračujeme do kopce, kde v lese soutěží buky, smrky, modříny i řídce rostoucí břízy o 
místo svých korun na slunci. Po hlasu „vivivivivi“ měnícím se v „cít, cít“ poznáváme 
brhlíka, kterého je spíš slyšet než vidět. Je to náš jediný pták, který ovládá šplhání po kůře 
stromů nahoru i dolů hlavou. Mimo akrobatické umění ovládá i zednické řemeslo. Hnízdí 
v dutinách starých stromů a vchod do hnízda zalepuje blátem (nechává si pouze otvor 



potřebný pro sebe, čímž zabraňuje přístupu větším ptákům do hnízda).  

Vnitřek lesa s měkkou vrstvou jehličí pokrývají svěže zelené koberečky šťavele kyselého 
s ostřicemi. Je to běžná rostlina našeho okolí. Lístky na rozdíl od běžného jetele mají 
čtyřlístky. Je jediný a původní představitel čeledi šťavelovitých v naší přírodě. Dovede zralá 
semínka pružně vystřelovat do nejbližšího okolí jako netykavky. Vytváří porosty ve stínu 
stromů. Na jiných místech se seznámíme s porosty kýčelnice cibulkonosné. Jak druhové 
jméno napovídá, množí se drobounkými tmavými cibulkami v paždí listů. Bílé chmýří na 
stopkách nám připomenou jarní květy devětsilu bílého, milujícího lesní mokřiny. Cestou 
nahoru nás provází stínomilná rostlina bučin žindava evropská. Stará léčivá rostlina, 
doposud oblíbená v Německu. Z kvetoucích rostlin a sádla je možné připravit mast na 
ekzémy a kožní vyrážky.  

Na větrem spadlém bukovém zeleném listu se můžeme setkat se zajímavými slzami. Jejich 
původcem je bejlomorka buková. Na jaře klade vajíčka ještě na uzavřený pupen. Nepatrné 
larvičky se usazují vedle listových nervů a tvoří hálky. Na podzim padají i s listím na zem, 
přezimují a na jaře z kukly vylétá maličký dospělý hmyz.   

V lesích je velmi málo stromů, které obývají datlovití ptáci.Po vyvedení mláďat mají mnoho 
dalších zájemců o byt. Na dutiny čekají vzácní divocí holubové, sýčkové a dudci. Menší 
dutiny rádi zaberou sýkorky, lejskové, krutihlavové nebo špačci. Navíc zde můžeme nalézt 
netopýry, veverky, kuny, plchy, nebo vosy, mravence, ploštice a jiný hmyz. 

Nahoře při okraji lesa a rozsáhlé Zichovy louky lze spatřit zajímavého netypického motýlka 
pernatušku trnkovou. Spíš létá až k večeru a přes horký den se ukrývá v křoví. Housenka 
žije na různých rostlinách a motýl má nápadně „rozstřihaná křídla“. Za starých časů to byla 
slunná pestrá louka bohatá na luční květy a rozmanitý hmyz. V blízkosti Bílého kříže 
můžeme zahlédnout ještěrku obecnou.  

Na turistickém rozcestníku vidíme výšku 422 m. Bílý kříž byl rozbit traktorem a díky 
obětavému farníku z Luhačovic opět postaven. Pochází z roku 1763, byl postaven ke cti a 
chvále Boží na památku přežití morové epidemie. Dolů na kříži vidíme poškozený reliéf 
Sedmibolestné Panny Marie. Pouze málo lidí ví, o které bolesti se jedná. 

První bolestí je Simeonovo proroctví, druhé útěk do Egypta, třetí Ježíš se ve dvanácti letech 
ztratil v chrámě, čtvrté setkání na křížové cestě, páté ukřižování a poslední slova Kristova, 
šesté snětí z kříže a sedmé pohřeb Ježíše.  

Silnicí můžeme dojí až do Kladné Žilín. Zpět do Luhačovic sledujeme pěkný obraz údolí, 
pohled na Komonec a Luhačovice. 

Touha po poznání našeho okolí by měla být blízká nejenom lázeňským hostům, kteří zdejší 
krajinu hodnotí jako velmi malebnou a rozmanitou, ale i pro místní. Vždyť kde jinde si 
užijeme osvěžení, pocit klidu. Malý výlet do přírody je mnohdy lepší než sledování 
bezduchých programů v televizi. Cesty lesem blahodárně působí na zdraví mladých i 
starých. Krásných lesů bychom si ovšem měli také vážit. Šetřit lesní porosty, nekouřit, 
nerozdělávat ohně, neodhazovat žádné odpadky, jen díky našemu uvážlivému chování 
předáme neporušenou přírodu dalším generacím. 



- A. Šimšalík-. 

  

DOMNÍVÁTE SE, že nebudete nikdy nikoho potřebovat? 

Toto si myslí mladí a zdraví lidé, pokud se jim nepřihodí něco, co by omezilo jejich pohyb 
či zdraví. Takto postižení teprve poznají, jak je důležité a potřebné, aby lidé byli k sobě 
ohleduplní a pomáhali si. Mnohdy na včasné pomoci závisí i jejich život. Nejenom při 
neštěstích a haváriích dopravních prostředků, kterých je dnes velké množství při rozmáhající 
se dopravě. Až se to mnohdy zdá neuvěřitelné, kolik je takto způsobených úrazů a úmrtí. 
Někdy stačí dost málo, jak takovému člověku pomoci, než přijde lékař, a neublížit mu. Pak 
stačí již nebát se a mít dobrou vůli pomoci, neboť nevíme, kdy sami budeme pomoc 
potřebovat. A nejde pouze o úrazy, ale i různé záchvaty, nevolnosti, infarkty, mrtvičky a 
jiné nemoci. A co teprve lidé starší, osamocení a mnohdy i nepohybliví? Víme, že takových 
lidí nyní při prodlužujícím se věku přibývá.  

Stále slyšíme, že nemocnice musí snižovat počty lůžek pro podobné lidi, kteří jsou závislí na 
pomoci jiných a domovy důchodců praskají ve švech, jak jsou plné. A kde získat takové 
občany, kteří jsou ochotni pomáhat? Jistě mezi námi. Proto Místní skupina ČČK se na vás 
obrací: PŘIJĎTE MEZI NÁS !!!!  

ČČK vás proškolí, abyste měli vědomosti nejenom v první pomoci, ale třeba i 
v pečovatelské službě. Dnes, kdy je obtížné získat zaměstnání, mohla by se vám tato činnost 
stát zaměstnáním jako pečovatelská služba. U mladších by to mohl být základ pro zdravotní 
školy nebo vyšší vzdělání. I vy můžete pomoci výboru MS ČČK třeba radou nebo 
doplněním výboru, který po létech činnosti pomalu dosluhuje. Byla by škoda, aby 
organizace ČČK v Luhačovicích zanikla pro nedostatek řídících členů, zvláště dnes, kdy 
bychom měli být připraveni na různá ohrožení nebo přírodní katastrofy, kterých je plný svět. 
Můžete se stát i pouze přispívajícími členy, i to je pomoc. Ještě nedávno si mnozí 
napravovali svůj kádrový profil vstupem do naší organizace. Neochladli jste příliš, máte-li 
pomoci potřebným? Myslíte na prevenci, která rovněž stojí peníze, ale pomáhá k získání 
vědomostí k udržování našeho zdraví, které je pro náš život tak důležité? Nejste příliš 
zaslepeni strachem, že nebudete mít co jíst a pít, když zaplatíte do ČČK členský příspěvek 
20,- Kč za rok? Snad to není tak mnoho, když mnohdy zvážíme, kolik mnohdy utratíme i za 
nepotřebné věci, a když si uvědomíme, že pohotová pomoc bývá nedoceněna. Že ještě nejste 
členy ČČK? Přihlášku do ČČK dostanete u pí. Pazderové (lékárna PALMA), nebo u pana 
Janků (tel. 577 132 425). Těšíme se na vás! 

- Za výbor ČČK v Luhačovicích Jan Janků – předseda  

  

Pivní slavnosti 
V pátek 15. srpna od dvanácti hodin patřila Elektra příznivcům zlatého moku. Čepovalo se 
sedm druhů piv, největší úspěch sklidil Zlatý bažant. O dobrou náladu se postaral 
harmonikář,  

hudební skupina Karavana a skupina Skaláci. K dobrému pivu patří dobrý guláš a ten se 



vařil společně s dalšími dvaceti druhy jídel ve stánku hotelu Praha. Hojná účast návštěvníků 
předčila očekávání pořadatelů. Návštěvníci mohli i soutěžit, ženy měly za úkol lžičkou 
z talíře sníst, nebo snad vypít třetinku piva. Nejlepší žena to zvládla za 33 sekund. Nejlepší 
z mužů zase stihl za 19 sekund vypít půlitr piva brčkem. 

  

Co by vás mohlo zajímat? 
Dnes odpovídá Vlastimil  Červenka – velitel Městské policie Luhačovice    
Kolik má MP v současné době strážníků? Slouží i v noci? 

Od roku 2001, kdy se početní stav strážníků Městské policie v Luhačovicích stabilizoval, 
slouží čtyři strážníci v nepravidelných službách převážně v denní době. Podle situace je 
víkendová  služba rozepisována  na denní nebo noční dobu. V denní době jsou hlídky jak 
jednočlenné, tak dvoučlenné, podle obtížnosti úkolů a vzniklé situace. Noční službu provádí 
vždy dvoučlenná hlídka kombinací pěší a motorizované hlídkové služby. Stávající stav 
strážníků neumožňuje nepřetržitou službu, tak jak by ji občané a návštěvníci našeho  města 
vyžadovali.     

Spolupracujete se státní policií? 

Samozřejmě, spolupráce je dána již ze zákona o obecní policii. S místním oddělením Policie 

ČR jsme v přímém spojení pomocí radiostanice, kterou jsme jim zapůjčili.Takže kdykoliv je 

potřeba užší součinnosti, je možno ji zajistit. Musím však konstatovat, že jsou zde jsou  

určitě  rezervy, ale já doufám, že se nám povede problémy odstranit ke spokojenost občanů 

tohoto města. 

Jak kontrolujete auta zaparkovaná na různých nevhodných místech (chodníky, zákazy stání, 
zastavení)? 

Odpověď na tuto otázku by mohla  být velmi obsáhlá. Dohled nad bezpečností a plynulostí 
silničního provozu přísluší podle zákona o Policii ČR právě policii. Od 1.1. 2003 platí 
novela  zákona o obecní policii, kde byly výrazným způsobem posíleny pravomoci 
strážníků. Musím bohužel konstatovat, že v našem případě nelze všechny tyto pravomoci 
z kapacitních i organizačních  důvodů plně využít. Z ustanovení zákona vyplývá, že 
strážníci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku zejména přispívají 
v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo jiným zákonem k bezpečnosti a 
plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Příslušné ustanovení přestupkového 
zákona taxativně vymezuje přestupky, které je strážník oprávněn řešit v blokovém řízení. 
Pokud je vozidlo, kterým byl spáchán tento přestupek, v pohybu, je strážník oprávněn toto 
vozidlo zastavit. S řidičem  vozidla, které parkuje na chodníku, nebo v zákazech stání a 
zastavení, pokud je u vozidla přistižen, je možno přestupek projednat na místě, ať už 
domluvou, nebo uložením blokové pokuty. Pokud se u vozidla nenachází, strážník umístí na 
vozidlo Výzvu pro nepřítomného řidiče s informací, kdy a kde bude přestupek dořešen. 
Pokud se řidič k dořešení přestupku nedostaví, je tento přestupek postoupen příslušnému 
správnímu orgánu. Pokud lze ( zákon přesně vymezuje v jakém případě) umístit na vozidlo 
technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla, tzv. „botička“, strážníci této možnosti 
využijí. V tomto případě se již řidič musí k projednání přestupku dostavit. Nově zákon 



umožňuje strážníkům rozhodnout o odtažení vozidla, které tvoří překážku silničního 
provozu. Zde je ale velký problém v tom, že v Luhačovicích není provozována odtahová 
služba, která by tento odtah zrealizovala. Takže toto oprávnění není možné uplatnit, i když 
jsou dny, kdy by mohlo být odtaženo i několik  desítek vozidel.  

Jak se změnil režim vjezdu do ul. Dr. Veselého? 

Od 1.7. 2003 došlo k zpřísnění pohybu vozidel v ulici Dr. Veselého, v části od Merkuru po 
Vltavu. Jelikož předchozí dopravní značení v této části ulice dovolovalo jízdu i stání širšímu 
okruhu vozidel, trvala Rada města Luhačovic na omezení provozu a tím i na zajištění 
klidnější zóny pro pohyb chodců.Vlastníci provozoven dotčených touto úpravou byly 
vyzváni k dodržování předem daného režimu zásobování a byla jim nabídnuta možnost 
parkovat svá vozidla ve dvoře za stánky tržiště, toto parkování je zpoplatněno. Řidiči, kteří 
nerespektují tuto novou úpravu dopravního značení, jsou strážníky pokutováni. Samozřejmě 
i dnes, když nevidí strážníky, tak to řidiii „risknou“ a někdy se jim podaří pokutě uniknout. 

Můžete ovlivnit a pokutovat auta, která vjedou na Lázeňské náměstí? 

Samozřejmě ano, strážníci mají povinnost vozidla, která vjíždějí do prostoru Lázeňského 

náměstí, zastavit a kontrolovat důvod vjezdu. Osobně jsem přesvědčen, že na pískovou 

plochu nemá, mimo vozidla údržby, žádné vozidlo vjíždět.  

Patří pořádková služba pohybující se po Lázeňském náměstí k MP? 

Ne, nepatří. Jedná se o soukromou bezpečnostní agenturu pracující pro LázněLuhačovice, 
a.s. 

Kontrolujete nějakým způsobem dodržování nočního klidu a pořádku v okolí restaurací? 
S kým máte obecně větší problémy - s místními občany, nebo s návštěvníky? 

Problém máme s těmi, kdo nerespektují pravidla veřejného pořádku. Někdy jsou v převaze 

občané našeho města, jindy návštěvníci. Jediný rozdíl je v tom, že někteří  domácí se strašně 

diví, proč dostávají pokuty i oni, proč nepokutujeme jen ty návštěvníky. Nechtějí pochopit, 

že přestupek je přestupek, ať je spáchaný občanem Luhačovic nebo někým cizím.   

Jak jsem již uvedl, z kapacitních důvodů není počet nočních služeb tak vysoký, jak by si 

občané přáli, myslím ti slušní a spořádaní. Ti, kteří se  v nočních hodinách dopouštějí 

různých protiprávních jednání, samozřejmě policii vidí neradi. Rušení nočního klidu v okolí 

restaurací je problém dlouhodobý a musím přiznat, že v jeho řešení nejsme úspěšní. Jestliže 

hlídka policie nebo strážníci se v určeném místě pohybují, je zde klid. Jakmile místo opustí, 

najde se nějaký „hrdina“, který se potřebuje zviditelnit. Tady vidím problém spíše ve 

výchově, většina těchto přestupců jsou totiž  mladí do 25  let. 

Jiný problém ale je rušení nočního klidu hudební produkcí. Po sérii stížností občanů přijalo 

v říjnu loňského roku Zastupitelstvo města Luhačovic vyhlášku č. 7/2002 - O některých 

omezujících opatřeních k zabezpečení ochrany před hlukem. Podle této vyhlášky může být 

provozovateli veřejné hudební produkce, při  které dochází závažně a opakovaně 

k neúměrnému obtěžování občanů, vedle uložené  pokuty vydáno  i omezující opatření 

spočívající ve zkrácení provozní doby. Problém je v měření hladiny hluku pracovníky KHS. 

To, co občané berou už jako překročení hranice pro noční klid, tak při měření jsou tyto 



hodnoty v normě.   

Zpřísnili jste kontroly dětských hřišť, nezodpovědných majitelů zvířat, kteří neuklízejí 
exkrementy, a pobíhajících psů ve městě? Jakou pokutu můžete majiteli za tyto prohřešky 
uložit? 

Kontroly, zda nevodí majitelé své psy na dětská hřiště, jsou  prováděny nepravidelně v 
různou dobu. Zde byl občany tento problém vcelku strávně pochopen a nemám poznatky, že 
by někdo chodil venčit psa na dětské hřiště. Obecně ale znečisťování veřejných prostranství 
je problém celospolečenský, nejen psími exkrementy. Ti majitelé psů, kteří byli  strážníky 
přistiženi, jak jejich pes provádí potřebu na veřejné zeleni, dokázali rychle reagovat a toto 
znečistění odstranili. Zda by ale tak učinili, kdyby tam strážníci nebyli, to si netroufám 
tvrdit. Volně  

pobíhajících psů ve městě nám bohužel přibývá. Za znečistění veřejného prostranství může 
být uložena na místě bloková pokuta až do výše 1.000,- Kč, stejně tak za volné pobíhání 
psa. 

Ve správním řízení je samozřejmě vyšší. 

Jaká je maximální výška pokuty, kterou můžete uložit? Dostal někdo v Luhačovicích 
vysokou pokutu a za jaký prohřešek?    

Podle ustanovení § 13 přestupkového zákona lze uložit za přestupek v blokovém řízení 

pokutu až do výše 1.000,- Kč, pokud zákon nepřipouští uložit pokutu vyšší. Například 

v případě, že řidič motorového vozidla neoprávněně zastavil, nebo stojí s vozidlem  na 

parkovišti vyhrazeném pro vozidla označená  znakem  O1. To jsou parkoviště pro vozidla 

přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou.Tomuto řidiči může být 

uložena bloková pokuta do 5.000,- Kč.   

Vyšší pokutu než 1.000,- Kč jsme zatím neuložili, o tom, jak vysokou pokutu strážník uloží, 

rozhoduje na místě podle závažnosti přestupku. 

Máte v současné době k dispozici nějaké technické zabezpečovací prostředky (botičky), 
provádíte odtahy aut? 

Ano, mámě dva druhy technických prostředků, které je možné použít na osobní vozidla. Na 
autobusy a nákladní vozidla technické prostředky nemáme. Podle novely zákona o obecní 
policii smí strážník rozhodnout o odtažení vozidla tvořícího překážku silniční provozu. 
V současné době není bohužel v našem městě  technicky možné toto provádět.  

Musíte řešit i přestupky, kterých se dopouštějí děti a mládež? 

Co se týká dětí, tak tady máme velmi dobrou spolupráci s vedením základní školy, kdy se 
snažíme spíše působit preventivně a podobným závadovým jednáním předcházet. U 
mladistvých se bohužel stále častěji setkáváme s projevy vandalismu, Policie ČR šetřila 
rozsáhlý případ sprejerství a není tajemstvím, že i v Luhačovicích jsou problémem  
drogy.      



Chtěl byste našim čtenářům ještě něco sdělit? 

Od poloviny června sídlí Městská policie v ulici Nábřeží č. p. 971, kde vždy v pondělí, středu 

a pátek v úředních hodinách  (14.
00

 – 16.
00

 hod.) je občanům pro řešení jejich problému  

k dispozici  službu konající strážník. Mimo tyto hodiny strážníky potkáte převážně v ulicích 

města, proto je  určitý problém s kontaktem na Městskou policii, spojení přes záznamník 

není vhodné řešení a tak v dohledné době bude tento problém řešen  tak, aby občan měl 

možnost rychlého a přímého spojení se strážníky. Informaci, jak a kdy se tak stane, získají 

občané z televizního infokanálu a Luhačovských novin.   

Co je podle vašeho názoru největším problémem Luhačovic? 

Každý asi uvidí ten největší problém v něčem jiném. Z hlediska Městské policie je určitě 
problémem nedostatek parkovacích míst v našem městě, chybějící cyklostezka a při stále se 
zvyšujících kompetencích a úkolech i nízký počet strážníků.      

  

Poradna pro ženy 

Sdružení Ochrana nenarozeného života 

Divadelní 6 

760 01   Zlín 

tel. 577 222 626         mob. 603 213 838 

e mail: poradnaprozeny@quick.cz 

  

              Občanské sdružení Ochrana nenarozeného života (ONŽ) vzniklo v 
březnu 1990 jako nezisková organizace, která zajišťuje činnost celkem 14 
 poraden po celé České republice. 

Ve Zlínském kraji funguje Poradna pro ženy ve Zlíně a v Rožnově. 
Chceme rozšířit naši působnost v rámci celého kraje a nabídnout tak služby 
všem, kteří by je mohli potřebovat. 

  

Lázeňská kaple svaté Alžběty 
Tato kaple ve středu lázní, milá svým zevnějškem, patří k nejstarším stavbám 
v Luhačovicích. Kolem ní se družily lázeňské domy. Kaple má románský půdorys, okna 
románského tvaru a stylovou bránu. Nad vchodem dříve býval nápis „Budiž jméno Páně 
pochváleno“. Na štítu je  znak Serenyiů. Kapli dala postavit roku 1795 Alžběta Serenyiová a 
byla posvěcena 24. června 1795 luhačovickým rodákem a olomouckým metropolitním 
kanovníkem Janem Nepomukem Serenyim. Dne 6. července 1795 povolil olomoucký 



arcibiskup Theodor Colloredo sloužení mše svaté a udělování svátostí v této kapli.  

Kapli udržovali vždy majitelé lázní. Z původního zařízení kaple se dodnes zachoval dřevěný 
oltář se sochou Božského srdce Páně mezi dvěma anděly. Oltářní obraz zavěšený nad 
oltářem představuje svatou Alžbětu Uherskou, jak se stará o staré a nemocné. Ve věžičce 
kaple byl zvonek s obrazem Nejsvětější trojice z roku 1797, který byl za první světové války 
zničen.  

Kaple a lázeňská sezóna 

Z instrukcí správy lázní ze září 1816 začínala lázeňská sezóna 15. května  a končila o svátku 
jména Panny Marie. Před zahájením lázeňské sezóny, zpravidla o svátku sv. Jana 
Nepomuckého, se konal z farního kostela „obvyklý průvod na slanou vodu“. V kapli svaté 
Alžběty pak byla sloužena mše svatá, „aby Pán Bůh nás všechny při dobrém zdraví 
zachoval, tak taky i všem, jenž sem přicházejí, a od nemocí všech zajíti ráčil“. Po mši svaté 
se vrátil průvod do kostela, kde bylo svátostné požehnání. Ještě po roce 1945 byla před 
zahájením lázeňské sezóny sloužena mše svatá.  

Kaple sloužila jednak pro kněze – lázeňské hosty, aby zde sloužili mše svaté, jednak 
kaplový zvonek ohlašoval začátek a konec lázeňských procedur. Podle nařízení správy lázní 
z 27. 9. 1816 se muselo od 15. května zvonit ráno v 6 hodin, v poledne ve 12 hodin a večer 
v 18 hodin. Toto zvonění bylo také znamením počátku a konce koupání v lázních. 
Ustanovený lázeňský zaměstnanec byl zároveň kostelníkem, musel pečovat o čistotu v kapli 
a opatrovat věci potřebné k bohoslužbám. Mešní roucha, svícny, oltářní obraz a jiné věci 
nesměly zůstat přes zimu v kapli, nýbrž musely být uschovány na suchém místě.   

Svatá Alžběta byla dcerou uherského krále Ondřeje II. Narodila se na bratislavském hradě 
v roce 1207. Od mládí měla citlivé srdce pro lidskou bídu. Provdala se za Ludvíka, 
lankraběte durynského. Po smrti svého manžela žila podle příkladu svatého Františka 
v dobrovolné chudobě a věnovala se chudým a nemocným lidem. Založila v Maburce 
nemocnici a chudobinec. Zemřela 19. listopadu 1231 ve věku 24 let. 

Po generální rekonstrukci Jurkovičova domu se do „Alžbětinky“ vrací postupně duchovní 
život. V květnu 2003 zde končily požehnáním oslavy otevírání lázeňských pramenů. 
V neděli 22. června zde začal mší svatou průvod Božího těla, který končil ve farním kostele 
Svaté Rodiny. 

- Farnost - 

  

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

Obchůzka obcí 

Z tohoto odtoku, na jehož dně vyráží též silné zřídlo slané kyselky, nabírá si místní 
obyvatelstvo vodu pro domácí potřebu. V nádvoří lékárny vlevo za potokem, v jejím sklepě, 



vyvěrá též slaná kyselka. V zahradě pak je vyzděná studna slané kyselky, kterou dal vykopat 
lékárník Ignác Seichert, bral z ní vodu, plnil ji do láhví a prodával. Z toho vyvstal dlouhý 
spor, neboť majitel lázní Oto Serenyi měl jediné právo k prodeji vody. Když v roce 1888 
nabyl vodního práva, a to v okruhu 700 m od zámecké kaple, vyrovnal se s lékárníkem 
Seichertem v roce 1889 v tom smyslu, že studnu nesmí používat a pro lékárnické potřeby a 
různé pastilky si může lékárník brát zdarma slanou kyselku z lázeňských pramenů. Jdeme 
dále a za lesem opustíme lázeňský střed. Vpravo je úbočí Malé Kamenné, rozparcelované na 
stavební místa. Uprostřed stojí kavárna a restaurace Miramare. O kus dál při druhých 
schodech opravený kamenný sloup s křížkem nesoucí letopočet 1621 či 1627, dále budova 
Bratislava (dříve Daliborka, poté Varšava, dnes zotavovna Ústředí nemocenských 
pokladen), vpravo výše a vlevo v řadě budovy s byty pro hosty: Lesana, Vanda, Domov a 
při cestě, po níž jdeme u mlýnského náhonu Maria a  Na výsluní. Podle Jitřenky, Nad 
Olšavou, Zálesí, dospějeme k nádraží místní dráhy – k nákladišti, které obchází cesta 
vedoucí na Újezda těsně nad nádražím. Újezda bylo panské pole, které od velkostatku 
zakoupilo stavební družstvo po válce 1919, rozdělilo ho na stavební části, aby rodinnými 
domky bylo čeleno bytové tísni. První domek tam postavil v roce 1920 František Havlásek, 
strojvůdce. Pod nádražím rozkládá se po obou stranách silnice ves Luhačovice. Nejstarší 
zachovalé stavby z původních starých Luhačovic jsou chalupy Krajíčkova a Varaďova na 
úbočí nad Janíkovým mlýnem. Staré jsou též dřevěné stodoly selské. Z doby pobělohorské 
pochází socha sv. Jana Nepomuckého a mladší socha sv. Gerhardta. Ves jest dosud 
neupravená, zahrádky celkem neúhledně oplocené sahají až k silnici, není tam chodník pro 
pěší, je nutno chodit po silnici, která bývá v čas deště velmi blátivá. Ve vsi jsou tři rozšířená 
místa pro budoucí náměstí. Jdeme -li od nádraží přijdeme na můstek přes potůček 
z Radostovu. Zde je již ulice značně rozšířena. Po levé straně je řezbářský závod Jedlíkův, 
kavárna Mikulcova, obchod a hostinec Sonnenscheinův a fara římskokat. Po pravé straně za 
potůčkem pole, staveniště pro stavbu chrámu Páně, selský domek Semelův č. 49, při něm 
prastará lidová komora s pavlačkou a plot zámecké zahrady, při níž stojí kamenná socha sv. 
Gotharda. Zde bude někdy pěkné náměstí. Odtud odbočuje silnice do Kladné Žilína.   

  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Vítáme mezi nás nové „občánky“:  

Adélu Konečnou                     Polichno 15 
Nelu  Semelovou                     Luhačovice 946                        
Dagmar Hubáčkovou               Luhačovice 1014 

Rodičům srdečně blahopřejeme!  

Sňatek uzavřeli: 

Michal Jurík a  Věra Kotišová    Luhačovice 915 

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem!  

Výročí narození: 

Hlaďáčková Marie       Luhačovice 383           89 let 



Křiváková Zdeňka       Luhačovice 909           91 let 
Škubníková Marie       Luhačovice 846           80 let 
Gavendová Antonie     Luhačovice 735           91 let 
Misařová Ludmila      Luhačovice 133 80 let 
Turzová Jiřina              Luhačovice 406           92 let 
Kučerová Božena        Luhačovice 54 92 let 
Plášek Karel                Luhačovice 672           80 let 
Kudláček Jiljí               Kladná Žilín 24            80 let  

Srdečně blahopřejeme! 

Opustili nás: 

Vítek Rudolf                Luhačovice 817           92 let 
Talaš František            Řetechov 1                  60 let 
Leixnerová Jitka           Luhačovice 203           78 let 
Ovesný Miroslav          Luhačovice 63 45 let 
Rýparová Jiřina            Luhačovice 786           70 let 
Pastyřík Stanislav         Luhačovice 640           79 let 
Mikulášek Alois           Luhačovice 156           60 let 
Fajkus Jan                   Luhačovice 769           88 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. 

  

Poděkování 

Děkuji všem známým, sousedům, přátelům, svým žákům minulým i současným i starostovi 
města za blahopřání k mému kulatému výročí. 

PhDr. Ludmila Loschková 

Vzpomínka 

Dne 20. 9. 2003 by se dožil 70 let  
pan Zdeněk Šašinka. 
S láskou a úctou vzpomínáme.  

Manželka Anna a děti s rodinami 

  

Filmový klub 

Je tu září a filmové plátno opět rozzáří arzenál filmových novinek FK Třetí oko. Podzimní 
téma zní Válka a smích. Připravili jsme pohled na tři různé války – 2. světovou, 
vietnamskou a jugoslávskou. Začínáme 11. 9. snímkem Země nikoho – jde o komediální 



pohled na absurdní válku na Balkáně.  

Doporučujeme také dnes již slavný film Pianista, ověnčený dvěma Oskary. Uvedeme také 
filmy z Brazílie, Argentiny, dokonce první eskymácký film. 

Připravili jsme ozvěny Filmového festivalu v Karlových Varevh, nenechte si ujít vítězný 
italský snímek Okno naproti. Vybrat si může každý, členský průkaz stojí 30,- Kč a je možné 
si zakoupit zlevněné vstupné na představení FK. Takže odložte papuče, vypněte televize a 
přijďte mezi nás. 

- Zbyněk Lekeš, FK Třetí oko - 

  

Mistrovská utkání FK Luhačovice - 
podzim 2003 

  

MUŽI  - Krajský přebor 
kolo datum kde Zač. utkání Odjezd Soupeř 

5     Ne   7.9. D 10.10 - Kostelec 
6     St. 3.9. D 17.00           - Dol. Němčí 
6  Ne 14.9. V 16.30 14.40 Hluk 
7     Ne 21.9. D 10.10 - Vlachovice 
8     Ne 28.9. V 16.00 14.00 Vel. 

Ořechov 
DOROST STARŠÍ A MLADŠÍ  - Krajský přebor 

kolo Datum kde Zač. utkání Odjezd Soupeř 
5     So 6.9. D 14.15   Dol.Němčí 
6 So 13.9. V 10.00,12.15 8.30 Napajedla 
7 So 20.9. D 13.45 -  Valašský FC 
8 So 27.9. V  13.45,16.00 11.45 Morkovice 
            
            

  

ŽÁCI STARŠÍ A MLADŠÍ  - Krajský přebor 
kolo datum kde Zač. utkání Odjezd Soupeř 

5  So  6.9. V 9.00,10.45 7.45 Brumov 
6  So 13.9. D 9.00 - Kunovice 
2 St  17.9. V 15.30 14.00 Prakšice 
7     Ne 21.9. V 10.00,11.45 8.00 Kroměříž 
8  So 27.9. D 9.00 - Uh.Brod 
            

PŘÍPRAVKA  - Župní soutěž 



  datum kde Zač. utkání Odjezd Soupeř 
1    Po 1.9. V 16.00 15.00 Slavičín 

11    Čt 11.9. D 16.00 -  Dol. Němčí 
3    Po 15.9. D 16.00 - Uh.Hradiště A 
4    Po 22.9. V 17.15 16.00 Synot 
5    Po 29.9. D 16.00 - Kunovice 
            

  

  

Rekordní úlovek 
Na Luhačovické přehradě ulovil 26. července 11 letý Josef Kuchař z Pozlovic tolstolobika o 
váze 15 kg, který měřil 98 cm. Jako návnadu použil sladkou kukuřici.   

  

 

Lázeňský pohár 

sobota 26. 7. - neděle 27. 7.  
Velkolepé oslavy 90. výročí fotbalu v Luhačovicích vyvrcholily o víkendu 25. - 27. 
července velkolepým turnajem lázeňských míst. Díky skvělé organizaci FK Luhačovice, 
výborným podmínkám ve sportovním areálu Radostova se mohl tento turnaj zařadit ke 
sportovním svátkům v našem městě a dá se říct, že to byla největší sportovní událost 
posledních let. 

Turnaj byl slavnostně zahájen v sobotu starostou města ing. Bohuslavem Marhoulem na 
hřišti v Luhačovicích. Na již 26. ročník tohoto velmi prestižního turnaje se sjelo deset 
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 probíhaly  na hřištích v Luhačovicích a v Pozlovicích  zápasy o 
umístění ve skupinách.   

Ve skupině A zvítězil s dvanácti body Jeseník a ve skupině B taktéž s dvanácti body 
Luhačovice.  

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

Co přinesl všemi diváky nejvíc očekávaný duel Luhačovice - Jeseník? Naši fotbalisté  
vítězstvím 3 : 0 nadělili sobě i fanouškům pěkný dárek k 90. výročí fotbalu. Míč do branky 
padl z kopaček Koutného, Gajdače a Kovaříka. Naši fotbalisté tak  mohli z rukou starosty 



města převzít vybojovaný Lázeňský pohár. 

 Konečné pořadí turnaje Luhačovice, Jeseník, Klimkovice, Železnice, Lázně Bělohrad, 
Konstantinovy Lázně, Velichovky, Mšené Lázně, Lázně Toušeň, Janské Lázně. 

Všichni účastníci chválili dobré podmínky i organizaci turnaje a byli v Luhačovicích velmi 
spokojeni.   

- R. Lebloch- 

  

Tóny ze zámeckých oken 
Když přijde horké léto, jsou tu zase ty krásné chvíle. To krásné spojení zámku, houslí a léta. 
Poslouchám mnoho hodin milovaný nástroj. Jen jedno mi vadí. Právě ve chvíli, kdy podle 
mne housle hrají nejkrásněji, někdo je rázně přeruší a něco říká. Ale teď už znám příčinu. 
Tou je hudební virtuos Václav hudeček. Vysvětluje mi pedagogickou nezbytnost tohoto 
zásahu. Mluvíme o jeho pedagogické činnosti obecně. Nejdříve dával rady, připravoval na 
koncerty, byl zván na kurzy do zahraničí. Pak zvolil organizování těchto kurzů. Dělá je 
celkem sedm let, v Luhačovicích je popáté. 

Hned v úvodu říká, že je nesmírně vděčen řediteli školy Jiřímu Sládkovi, že je tu s ním. 
Chválí spolupráci s Lázněmi, ředitelem Krůželou, dobrá je spolupráce s Městským úřadem 
Luhačovice. Těší ho zájem kraje. Na koncertě byl primátor Zlína minulý i současný. Pak 
mluvíme o kurzech. Věk není kriteriem, kriteriem jsou schopnosti. Žák musí umět zahrát 
dílo ze světového repertoáru. Nejmladší žák měl 11 let. Stále se vrací ke svým 
nejnadanějším žákům. Například Jiřímu Vodičkovi je 15 let a je vyzrálý houslista. Jeho 
kurzů se zúčastnil celkem třikrát. Vítězka kurzů Ivana Kovalčíková z Valašských Klobouk 
se zúčastnila pětkrát a už s ním hrála na koncertě. Má radost i z výsledků Jakuba Sedláčka. 
Mnozí se vracejí, ale je dobře, když se přidávají noví. Žáků kurzu je 16, přihlásilo se jich asi 
50. Přirozeně že sleduje, jak se žáci vyvíjejí. Mezi přáteli hledá příležitost, aby si mohli 
zahrát. Mnozí jsou už na profesionální úrovni. S technikou je v podstatě spokojen, i když 
měl už případy, kdy technika byla tak špatná, že se s ní nedalo nic dělat. Sociální hranice 
nevidí. Jsou tu děti učitelů, vědců i dělníků. Kurzy mají i jiné pozitivum. Už čtyři žáci 
dostali z jeho rukou mistrovský nástroj. V. Hudeček pro ně hledá sponzory, např. Vladimír 
Brodský z Liberce sponzoruje opakovaně. V Luhačovicích je rád a rád se vrátí. Ale teď 
spěchá mezi žáky.  

Už si vyprávíme jen s Jiřím Sládkem o tom, jestli opravdu co Čech, to muzikant. Ale o tom 
si povíme příště. Čím kurz spěje ke konci, tím méně přerušování. Chystá se koncert, tam už 
přerušování nebude. Tam bude jen radost. A zase se budeme těšit na tóny ze zámeckých 
oken. 

-PhDr. Ludmila Loschková- 

  



Pozvánka na kuželky: 
  

neděle    7.9.     I. KL  dorost    10.00  hod.     KARE  „A“  -  Rychnov n. Kněžnou   

sobota  13.9.   II. KL muži         9.00   hod.       KARE  „B“  -  ČKD  Blansko 

sobota  13.9.    I. KL muži        13.00  hod.      KARE  „A“  -  Česká Třebová 

neděle  21.9.    I. KL dorost     10.00 hod.        KARE „A“  -  Teplice 

sobota  27.9.   II. KL muži        9.00 hod.         KARE „B“  - TJ Třebíč 

sobota  27.9.    I. KL muži       13.00 hod.        KARE „A“  -  Vyškov 

  

Turnaj lázeňských míst v kuželkách 
V sobotu 16. srpna se na kuželně ve sportovní hale uskutečnil již dvacátý ročník 
Mezinárodního turnaje lázeňských míst v kuželkách za účasti družstev Trenčianské Teplice, 
Piešťany, Luhačovice, Trenčín. Již po prvních hodech bylo jasné, že luhačovičtí kuželkáři 
nemají soupeře a bojovat se bude pouze o další místa, kde po ostrém boji skončil na druhém 
místě Trenčín, třetí Piešťany a čtvrté Trenčianské Teplice.  

  

56. PODZIMNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
O putovní pohár města Luhačovic 

Zahájení sobota 13. 9. ve 12.00 hod. Ukončení neděle 14. 9. ve 12.00 hod. 

Výdej závodních povolenek denně od 12. 8. 2003 (7.00 –13.00 hod.) – rybářská chata pí. 
Majerníková. Startovné 500,- Kč 

Losování tomboly a vyhlášení výsledků v neděli 14. 9.  po 13.00 hod.  

Hodnotné ceny v tombole i pro soutěžící (zájezdy, automobil, rybářské náčiní, živé ryby,..) 

Další informace o závodech: tel. 602 517 273, www.telecom.cz/rybari/ 

  

PODZIMNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MLÁDEŽE  



O putovní pohár starostky obce Pozlovice 

Účastnit se mohou mladí rybáři (i ne rybáři do 16 ti let) 

Zahájení sobota 20. 9. v 6.00 hod. Ukončení sobota 20. 9. ve 14.00 hod. 

Losování tomboly a vyhlášení výsledků sobota 20. 9. po 15.00 hod.  

Výdej závodních povolenek denně od 20. 8. 2003 (7.00 –13.00 hod.) a v sobotu 20. 9. od 
5.00 hod. – rybářská chata pí. Majerníková. Startovné 150,- Kč 

Hodnotné ceny v tombole i pro soutěžící (zájezdy, rybářský tábor, rybářské náčiní, živé 
ryby,..) 

Výtěžek z tomboly bude použit pro rozvoj mladého rybářského dorostu, na akce pořádané 
RSLZ pro mládež a rybářský tábor v jižních Čechách. 

Další informace o závodech: tel. 602 517 273, www.telecom.cz/rybari/ 

  

  
 


