
 

Úspěch Dívčího saxofonového orchestru 
z Luhačovic v Lucembursku 
Počátkem října letošního roku se 25 dívek se saxofony vydalo do Lucemburska. Byli 
pozváni velvyslancem naší republiky v Lucembursku ing. Pavolem Šepelákem.  Dva velmi 
úspěšné koncerty nejenom pro krajany žijící v Lucembursku, sklidily mohutný potlesk 
publika. Jeden z koncertů se uskutečnil v hale pro 1200 diváků. Děvčatům i panu dirigentu 
Schlimbachovi blahopřejeme.   

II. Reprezentační ples seniorů 
Pozlovice pátek 17. října 2003 

  

V pátek 17. října  se na obecním úřadě v Pozlovicích bavili důchodci na druhém 
reprezentačním plese seniorů, který uspořádali klienti a zaměstnanci Domova důchodců 
v Luhačovicích. I přes to, že  doprava  na ples byla náročnější, zájem o účast na plese byl. 
Přijeli i zástupci s okolních domovů důchodců, pozvali i místní seniory, přišli i důchodci 
z Ostravy, kteří zde pravidelně jezdí na pobyt.  O kulturní program se postarali členové 
tanečního kroužku, jejich předtančení v nadýchaných růžových sukních by se s klidem 
mohli předvést i na jiných plesech a ukázky tanga a waltzu ? To by se mohli mnozí 
podstatně mladší podívat a naučit.  Všichni nadšeně tleskali  i folklórnímu souboru Malé 
Zálesí s cimbálovou muzikou. Pořadatelé nezapomněli ani na bohatou tombolu. K tanci a 
poslechu zahrál PhDr. Anders. Nakonec se po zdařilém  plese těžce odcházelo i těm, kteří 
tvrdili, že podobné akce již pro ně nejsou. Tento ples se nemůže řadit svou prestiží a účastí 
osobností k ostatním plesům, ani třpytem rób, ale přesto měl v sobě něco zvláštního. Něco 
co se těžce popisuje a hledá, prostě to nazvěme originalitou. Vždyť v představách většiny 
z nás již staří lidé na ples nepatří a ti na vozíčkách již vůbec ne.  Určitě se do jeho úspěchu 
promítla ochota, nápad, čas navíc a v neposlední řadě nadšení všech organizátorů a 
sponzorů.      

  

  



Studenti SOŠ a SOU vařili pro velvyslance 
Spolupráce navázaná mezi SOŠ a SOU Luhačovice s podobně zaměřenou školou ve 
Slovinském Zagorje úspěšně pokračuje.  Při příležitosti oslav státního svátku 28. října byli 
studenti obou škol pozváni českým velvyslancem ve Slovinsku k přípravě slavnostního 
rautu. Společně se svými mistrovými připravili nádherně upravené tabule, na kterých si 
mohly pozvané osobnosti vybrat z téměř 35 druhů rozličných dobrot studené kuchyně, mezi 
kterými nechyběla ani kuřecí prsíčka se sušenými švestkami a mandlemi. Z teplé kuchyně 
sklidil největší úspěch guláš, který dokonce vysoce hodnotili i představitelé kolébky tohoto 
jídla Maďarska.  Zástupci Slovinska se prezentovali jejich typickým jídlem, které se nazývá 
pršut a v podstatě se jedná o maso uzené mořským vzduchem.  Rautu se zúčastnili i 
představitelé města Luhačovic a Zlínského kraje, kteří jednali o možnosti rozšíření úspěšně 
navázaných vztahů i do dalších oblastí.  

  

  

MALÉ ZÁLESÍ, sdružení dětského 
folklorního souboru, 

si v  letošním roce připomíná již 40. výročí založení. Za dobu existence souboru se zde 
vystřídalo několik generací tanečníků a hudebníků. 

Současní členové dětského folklorního souboru Malé Zálesí připravili k oslavě 40. výročí 
svého vzniku dva slavnostní koncerty v Lázeňském divadle v Luhačovicích, na kterých 

představí premiérové pásmo s tématem lásky, namlouvání a svatby na Zálesí. 

  

LUHAČOVSKÉMU ZÁLESÍ S LÁSKOU O LÁSCE 

v pátek 28.listopadu 2003 v 19.00 hodin 

a 

v sobotu 29. listopadu 2003 v 17.00 hodin 

  

Po sobotním koncertu následuje 

BESEDA U CIMBÁLU  v Sokolovně od 20.00 hodin 

  

Srdečně zveme na tyto koncerty všechny bývalé členy souboru – tanečníky, 
zpěváky                a muzikanty, všechny kdo se podíleli na organizaci a nácviku, ale také 



externí  spolupracovníky a příznivce, všechny, kdo mají rádi kulturu luhačovického Zálesí. 
Prosíme je o to, aby zprostředkovali upřímné pozvání všem svým souputníkům a známým, 
kteří by se 

jinak o koncertech nedozvěděli. 

  

  

.  

  

Zprávy  z 21. schůze Rady města  Luhačovice konané dne  11. září  2003 
  

RML souhlasila s nákupem automatické pračky  v hodnotě do 15 000,- Kč pro MŠ 
Luhačovice v rámci schváleného rozpočtu na rok 2003. 

Oznámení všem majitelům ubytovacích kapacit v Luhačovicích a Pozlovicích 

Majitelé pokojů k pronajímání, pokud máte zájem o zprostředkování pronájmů svých 
kapacit prostřednictvím Městského informačního střediska Luha info v roce 2004, 
kontaktujte nás prosím do 30. 11. 2003. Po tomto termínu již nebude možné zahrnout 
Vás do nabídky ubytování. Zájemci, hlaste se osobně, nebo telefonicky na adrese: 
Městské informační středisko Luha info 

             Masarykova 950  

             763 26 Luhačovice  

tel. 577 133 980, 577 132 341 

e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz 

  

RML souhlasila s umístěním poutače firmy JOGA LUHAČOVICE s.r.o., Uherskobrodská 
984, Luhačovice,  u starého kostela  v době od 19. 9. 2003 - 3. 10. 2003 při příležitosti 



konání XI. Mezinárodního kongresu a výstavy „Odpady-Luhačovice 2003“. 

RML souhlasila se zveřejněním záměru města prodat tyto pozemky přilehlé k bytovým 
domům v majetku města schválených k  odprodeji: 

  

1)      pozemek p. č. 450/9 o výměře 508 m2 u domu č. p. 439 „Marica“ a č. p. 
267 „Rusalka“ v k. ú. Luhačovice 

2)      část pozemku p. č. 49/2 u domu č. p. 860 ul. Mlýnská v k. ú. Luhačovice 
3)      část pozemku p. č. 1864/1 u bytového domu č. p. 905, 906, 907 

v Zahradní čtvrti v k. ú. Luhačovice 

RML doporučila ZML schválit  rozpočtové opatření  č.28  na zvýšení nákladů na realizaci 
přeložky nízkého napětí Okružní křižovatky JIH Luhačovice v částce 260 000,- Kč. 

RML souhlasila se zadáním projektové dokumentace k investiční akci přístavba 
výtahu k objektu na ul. Masarykova č.p. 137 Luhačovice, firmě Radek Kunovský  
Projektování staveb, Příční 636, Luhačovice,  za cenu 92 000,- Kč. 

RML souhlasila s montáží regulace komínových tahů na  budově - zámek a na Zdravotním 
středisku v Luhačovicích. 

RML uložila stavební komisi  posoudit zastavovací studii lokality Hrazanská-
Slunná v  Luhačovicích do 25.9.2003. 

RML souhlasila s pronájmem moštárny a převodem pozemku, který je zastavěn 
budovou pálenice, od Pozemkového fondu ČR. 

  

           Zprávy  z 22. schůze Rady města  Luhačovice konané dne  25. září  
2003 
RML souhlasila s umístěním Hany Haničincové, nar. 8. 5. 2001, bytem Slopné, do 
Mateřské školy Luhačovice od 1. 10. 2003. 

RML pověřila stavební   komisi   hodnocením   stavu  budovy   Městské   
knihovny  v   Luhačovicích,     termín    -  do konce listopadu 2003. 

RML souhlasila se  zřízením   vjezdu   přes   pozemek   p. č. 2458/3  ve  vlastnictví  města    
k  domu  č. p. 227 na ul.  Nádražní v Luhačovicích na náklady  Mgr. Martiny a MUDr. 
Pavla Řehových. Vjezd bude vybudován ze žulových kostek. 

RML souhlasila s ukončením nájmu na nebytové prostory provozovny Zálesanka v ul. 
Dr. Veselého v Luhačovicích  podle smlouvy tj. ke 31.12. 2003. 

RML souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout nebytové prostory  provozovny 



Zálesanka v ul. Dr. Veselého v Luhačovicích. 

RML uložila vedoucímu odboru správy majetku dořešit vzniklou situaci u domu p. 
Dynky ul. Branka  čp. 722 Luhačovice tak, aby zde byl umožněn vjezd vozidlům.   

RML uložila vedoucímu odboru správy majetku zajistit zjednosměrnění ulice 
Zatloukalova a ulice         A. Slavíčka. 

 RML rozhodla vybudovat dva kotce pro volně pobíhající psy do konce r. 2003, což 
uložila  zajistit odboru správy majetku ve spolupráci s Technickými službami a 
Městskou policií. 

  

Zprávy z 23. schůze Rady města Luhačovice konané dne 9.10.2003 
RML souhlasila s předloženou smlouvou č. F-1/2003 o poskytnutí grantu panu 
Nohávkovi na zřízení prodejny potravin v Pražské čtvrti z rozpočtu města Luhačovice.    

RML doporučila ZML schválit členství města Luhačovice v Energetickém 
sdružení obcí Jižní Moravy od roku 2004. 

RML doporučila ZML schválit prodej pozemků přilehlých k bytovým domům v 
majetku města schválených k odprodeji: 

1)pozemek p.č. 450/9 o výměře 508 m² u domu čp. 439 “Marica” a čp. 267 “Rusalka”     

      v k.ú. Luhačovice (příloha č. 3) 

2)      část pozemku p.č. 49/2 u domu čp. 860 ul. Mlýnská v k.ú. Luhačovice (příloha č. 
4) 

3)      část pozemku p.č. 1864/1 u bytového domu čp. 905, 906, 907 v Zahradní čtvrti 
v k.ú. Luhačovice (příloha č. 5) 

Přesná výměra pozemků bude známa po geodetickém zaměření. 

RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v 
objektu Mateřské školy Luhačovice č. p. 301 - 3. třídy ve II. pavilonu za účelem 
výuky žáků hudebního oboru Základní umělecké školy Luhačovice na dobu 
určitou do 30. 6. 2004 za cenu 100,-Kč/rok a poskytované služby dle skutečnosti.  

RML schválila dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem 
Zlín a městem Luhačovice na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí na dobu od 
1.1.2004 do 31.12.2006.  

RML pověřilo Základní školu  Luhačovice k organizaci okresních a krajských kol 
soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT ČR. 

RML souhlasila s přijetím Sáry-Julie Jacquemontové, dat. nar. 21.7.2000 do MŠ v 



Luhačovicích. 

  

Výběrové řízení 
  

Město Luhačovice vyhlašuje výběrové řízení pro uchazeče o uzavření pracovní 
smlouvy. 

             

Druh práce:                                                      zpracování agendy přestupků ve věci 
veřejného  

                                                                        pořádku, občanského soužití a majetku.    

                                                                                                                                                

Místo výkonu práce:                                         Městský úřad Luhačovice 

  

Předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. 

  

Další požadavky zaměstnavatele:                       vzdělání uchazečů – ÚSO  příslušného 
směru 

                                                                        řidičské oprávnění sk. B,  

                                                                        znalost práce s PC (MS Office)  

  

Doklady, které uchazeč přiloží k přihlášce:        Životopis s uvedením údajů o dosavadních 

                                                                        zaměstnáních a odborných znalostech. 

                                                                        Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 
3  měsíce. 

                                                                        Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém 

                                                                        vzdělání. 

  



Platová třída:                                                    7 

  

Lhůta pro podání přihlášky:                               14.11.2003 do 12.00 hod. 

  

Místo a způsob podání přihlášky:                      Doručením písemné přihlášky na adresu: 

                                                                        Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října 543   

                                                                        763 26 Luhačovice 

  

Adresa na kterou se přihláška odesílá:               Městský úřad Luhačovice, nám. 28 října 543, 

                                                                        763 26  Luhačovice 

  

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: 

                                                                 a/    Jméno, příjmení a titul uchazeče 

                                                                 b/    Datum a místo narození uchazeče 

                                                                 c/    Státní příslušnost uchazeče 

                                                                 d/    Místo trvalého pobytu uchazeče 

                                                                 e/    Číslo občanského průkazu 

                                                                 f/     Datum a podpis uchazeče 

  

  

  

  

                                                                                                           Ing. Michael Jahoda 

                                                                                                       tajemník MěÚ Luhačovice 

Vyvěšeno: 



Sejmuto: 

  

Výročí souboru Malé Zálesí Luhačovice 
  

     Před čtyřiceti lety, v šedesátém třetím roce, založila Věra Haluzová při základní škole 
v Luhačovicích dětský folkorní soubor Malé Zálesí. Založení dětského souboru lidových 
písní a tanců v Luhačovicích nebylo náhodné. Navazoval na práci Věry Haluzové 
v biskupické škole a na desetiletou činnost souboru, který nesl název totožný s názvem 
regionu „Luhačovské Zálesí“ a byl „…vytvořen z podnětu mladých lidí v Luhačovicích a 
okolí, kteří měli zálibu v krásné národní písni a tanci....“. Do tohoto souboru docházeli 
zpěváci i tanečníci z okolních obcí: Pozlovic, Podhradí, Ludkovic, Kaňovic a Řetechova. 
Kvůli zkouškám absolvovali několikakilometrové pěší túry. Nadšení bylo tak veliké, že 
členové souboru navštěvovali pamětníky a získávali materiál pro repertoár přímo v terénu. 
Většina zvyků a obyčejů, které byly tehdy zapsány, je dodnes obsažena v kmenovém 
repertoáru pokračovatele dospělého souboru, Malého Zálesí.  

     Každý, kdo na vlastní kůži vyzkoušel práci s dětmi, jistě souhlasí s tím, že je to na jedné 
straně činnost obohacující, ale na straně druhé práce velmi náročná fyzicky i psychicky. 
Proto je třeba při vzpomínce na samé počátky souboru zmínit významnou regionální 
osobnost a zároveň duši souboru, paní Věru Haluzovou. Místní kraj jí ukázal bohatství 
svého lidového umění, zvykosloví, písní a tanců, které během své sběratelské činnosti 
zachycovala. Prostřednictvím souboru Malé Zálesí zprostředkovala zvyky, obyčeje a tradice 
budoucím generacím. Samozřejmě se na činnosti souboru průběžně podílela celá řada 
dalších „dobrovolných nadšenců“, jejichž seznam by pravděpodobně nikdy nebyl úplný.  

     Aktivity dětského folklorního souboru Malé Zálesí byly vždy bohaté a rozmanitá. 
Již v prvním roce svojí činnosti se účastnil festivalu ve Strážnici. Výčet všech uspořádaných 
koncertů, navštívených přehlídek, setkání, domácích i zahraničních festivalů není na této 
ploše možný. Mezi nejkrásnější zážitky členů souboru patří opakované zájezdy do 
Holandska a Francie, dále pak například audience u Svatého Otce před deseti lety ve 
Vatikánu. Malé Zálesí se každoročně podílí na organizaci a provedení slavnostního zahájení 
hlavní lázeňské sezóny a Otevírání pramenů v Luhačovicích a je hostitelem Mezinárodního 
festivalu dětských folklórních souborů Luhačovice Písní a tancem, konaným pravidelně 
v polovině září.  

Inspiraci pro svoji práci čerpá Malé Zálesí z bohatých tradic místní lidové kultury. 
Těžištěm souborového repertoáru je taneční a písňový folklór luhačovického Zálesí, dětské 
hry a především tradiční zvykosloví a výroční obyčeje. V kmenovém repertoáru jsou však 
také lidové tance a písně z přilehlých regionů (Uherskobrodsko, Valašsko, Kopanice). 

     Zakladatelka souboru, Věra Haluzová, byla také do nedávné doby autorkou většiny 
tanečních, herních a zvykoslovných pásem, které vesměs vycházejí z folklorních tradic 
regionu luhačovické Zálesí. Soubor  vždy spolupracoval  i s externími choreografy a 
tanečníky ( Věra Svobodová, manželé Perůtkovi, manželé Čumpelíkovi, Hana Galetková, a 
mnozí další). 



V současné době je vedoucí souboru  Blanka Petráková. Vedoucí taneční složky je Lenka 
Vintrová. Součástí Malého Zálesí je sedmičlenná cimbálová muzika, vedená Jaroslavem 
Marečkem, s primáškou Natálií Abrahámovou. Malé Zálesí pracuje v současnosti ve dvou 
skupinách, rozdělených  podle věku. První skupinu tvoří mládež od 17 do 25 let, druhá 
skupina jsou děti od 10 do 14 let. Dětská skupina souboru se v letošním roce stala laureátem 
58. Ročníku MFF Strážnice 2003. 

     Významné výročí se soubor chystá připomenout slavnostními koncerty a besedou u 
cimbálu. Koncerty, nazvané „Luhačovickému Zálesí s láskou o lásce“  proběhnou ve dnech 
28.11. a 29.11. 2003 v Lázeňském divadle v Luhačovicích. Současní členové souboru pro ně 
připravili premiéru scénického pásma „O LÁSCE“. Mimo jiné jsou tyto akce pořádány jako 
poděkování všem bývalým i současným aktivním členům, členům cimbálových muzik, 
všem, kteří technicky, organizačně, odborně i finančně umožňují souboru Malé Zálesí jeho 
existenci už čtyřicátým rokem. V neposlední řadě zveme na všechny přátele, příznivce 
souboru a milovníky záleského folkloru.  

  

- Hana Zichová- 

  

Od letošního roku má dětský folklorní soubor Malé Zálesí také vlastní webové stránky 
na internetu. Pro zájemce uvádíme adresu: www.malezalesi.avonet.cz 

  

ODPADY- TŘÍDÍME ZATÍM MÁLO !! 
  

Odpady – neodmyslitelnou součástí našeho životního stylu jsou odpady – jak se jich bez 
problémů zbavit – kde je odložit a uložit . V prvé řadě proto slouží odpadové nádoby.  
V systému zavedeném v Luhačovicích máme označené nádoby na tříděný odpad . 
Hospodařením s odpady  v našem městě jsou pověřeny  Technické služby,přísp.organizace 
jako provozovna Města Luhačovice.Třídíme – papír – červené nebo modré,označené 
nádoby , sklo  - zelené,označené nádoby , plasty – žluté,označené nádoby. Vše ostatní 
ukládáme do odpadních nádob s označením směsný odpad – tmavé plastové nádoby. Stejně 
tak jsou označeny i kontejnery.  

Vzhledem k tomu , že si životní prostředí a čistotu města  tvoříme sami řešíme dále 
ukládání nebezpečných odpadů a  dalších odpadů na sběrném dvoře ,které 
v domácnostech produkujeme. Kde je sběrný dvůr snad ví každý  občan Luhačovic a určitě i 
děti školou povinné jsou k tomu vedeny jednak rodiči , ale hlavně ve škole  -  kde i tato 
informace patří  do základního vzdělání každé lidské bytosti. Sběrný dvůr provozují 
Technické služby. Je umístěn v bývalé myčce Wap , kousek od bývalého TOKO a Prádelny. 

Statisticky  je prokázáno,že každý občan České republiky vyprodukuje v domácnosti kolem 300kg odpadu 
ročně.V našem lázeňském městě Luhačovice je to ročně přibližně 2200 tun komunálního odpadu . Pouze však 
z toho jen 200 t je vytříděno , zhodnoceno s dopadem na cenu kterou podle zákona každý občan musí zaplatit. 
Na skládce však končí  2.000 tun směsného odpadu . Toto obrovské množství nevytříděného směsného  



odpadu zatěžuje naši přírodu , prostředí a v neposlední řadě hlavně naši kapsu. Protože to všechno zaplatíme. 
Cestu ke zlepšení situace hledáme  - je dána schopnostmi a ochotou řešit tuto situaci nejen občany . 

     Jednou z cest je přehodnotit nejen systém ,ale i podmínky sběru , vysvětlit a zapojit občany do systému. 
Myšlenka předání  odpadového hospodářství soukromému subjektu  a zbavit se tak odpovědnosti je módní a 
pohodlná .  

      Prozatím ještě neřešíme dopad hospodaření s odpady podnikatelskými subjekty v Luhačovicích. Je 
vysledováno , že dobrá polovina se vůbec nezajímá o splnění své zákonné povinnosti  a není ani schopna 
prokázat zákonem určené nakládání s odpady . 

  

Dá se to změnit ?  Dá , ale musíme začít doma , ve škole na pracovišti. 

       Máme každý zaplacen poplatek za odpad? Víme každý , kde máme svou odpadovou nádobu o dostatečné 
velikosti? Je každá odpadová nádoba uložena na dostupném místě ? 

Víme každý jaký je režim svozu? Víme každý jak třídit ? 

První zásadou je nesmíchání jednotlivých složek odpadu. 

Co kam patří : 

PAPÍR –červená nebo modrá nádoba, pouze časopisy,noviny,papírové sáčky,lepenka, 
kartony, knihy bez vazby,počítačové papíry,sešity. 

Do vytříděného papíru nepatří  papír  mastný, znečištěný lepidly,povoskovaný,omyvatelný, 
tvrzený či kombinovaný s kovovou a plastovou fólií(krabičky od nápojů,sáčky od polévek). 

SKLO – zelená nádoba,skleněné střepy,různé sklenice,lahve (vše bez uzávěrů). 

 Nepatří sem zrcadla,drátoskla,automobilová skla. 

PLAST-žlutý kontejner.Do těchto kontejnerů vhazujte pouze PET lahve.Před odložením  

do kontejneru z nich sundejte uzávěr,sešlápněte je a znovu zavíčkujte.Usnadníte tím výrazně 
další manipulaci a podstatně snížíte objem tohoto odpadu. 

Vše ostatní patří na sběrný dvůr nebo podle druhů do přistavených VKK (větve,tráva,dřevo, 

nábytek,železo,zemina,stavební suť.  Do VKK nepatří směsný odpad. 

  

NEBEZPEČNÝ ODPAD -  do odpadních nádob a kontejnerů nepatří vůbec !!! 

Jsou to staré barvy,televizory,ledničky,zářivky,baterie,monočlánky a autobaterie ,případně 
jiný odpad,ekologicky zatěžující životní prostředí-pneumatiky,elektrické a elektronické 
spotřebiče.Tento odpad zásadně neházejte ani do velkokapacitních kontejnerů.  

Nebezpečný odpad je možno ukládat občany zdarma na sběrném dvoře, který je otevřen  



v úterý a ve čtvrtek od 14.00-17.00 hod. a v sobotu od 9.00-15.00hod. 

Sběrný dvůr slouží k uložení odpadu pouze pro občany Luhačovic a integrovaných 
obcí,podnikatelské subjekty zde mohou odložit odpad  po předběžné domluvě za úplatu. 

  

Vážení spoluobčané , prověřujeme současný stav , bude nutno přistoupit k řadě opatření , 
cílem je však pořádek , spravedlivá dělba nákladů a lepší hospodaření a třídění odpadů  
v našem lázeňském městě Luhačovice. 

  

Technické služby  v Luhačovicích Vám děkují,  

že svým chováním přispíváte k ochraně životního prostředí. 

  
- TS Luhačovice 20.10.2003- 
  

Co by vás mohlo zajímat ? 
Dnes jsme se zeptali paní Anny Dostálkové – zaměstnankyně Technických služeb 
Luhačovice, která má ve svých pracovních povinnostech správu a údržbu hřbitova 
v Luhačovicích. 

Kolik je na hřbitově hrobů , postačuje jeho kapacita ? 

V současné době je hřbitov rozdělen na dolní část, lesní část I, lesní část II, urnový háj a 
vsypovou loučku. Celkem je zde v současné době 885  hrobových míst, což mohou být 
hroby, dvojhroby, hrobky a urnová místa. Přidělování nových hrobů probíhá postupně podle 
pořadí, toto pořadí není možné měnit. V současné době vznikají nové hroby v oblasti lesní 
část 2 a zde je podle našich předpokladů ještě místa dostatek.  

Jak postupovat v případě úmrtí ? 

Na území našeho města působí mnoho pohřebních služeb, které všechny záležitosti 
související s pohřbem vyřídí za pozůstalé. Ovšem  i my jako správce pohřebiště máme své 
povinnosti. U nás si lidé musí pronajmout hrobové místo. Smlouvy se podepisují na 10 let a 
cena za nájem a služby spojené s nájmem činí 1080,- Kč za urnové místo, 1410,- Kč za 
jednohrob, 1770,- Kč za dvojhrob. Podle zákona 256/2001 již musíme mít s každým 
nájemcem uzavřenu smlouvu o pronájmu, která nahrazuje dříve používané potvrzení o 
užívacím právu. Tímto bych chtěla požádat ty občany, kteří doposud nemají uzavřenu 
smlouvu o pronájmu hrobového místa i přesto, že mají  zaplacen nájem, aby nás co nejdříve 
kontaktovali na telefonních číslech 577 131 287, 577 133 026. Dále bych v této souvislosti 
chtěla upozornit, že v případě úmrtí nájemce hrobového místa, je nutné při vyřizování 
pohřbu přinést dohodu, kdo z příbuzných bude dalším nájemcem hrobového místa. Tato 



listina musí obsahovat ověřené podpisy všech případných dědiců.   

Je možné zjistit ,kdo je v kterém hrobě pochován, za jakou dobu je možné pochovávat 
zesnulé do stejného hrobu ? 

Všechny hroby jsou očíslovány a údaje o zesnulých vedeme v matričních knihách. Do 
evidence máme zařazeny i všechny dostupné údaje ze starého hřbitova. Takzvaná tlecí doba 
byla hygieniky na základě hydrogeologického průzkumu stanovena na 15 let.  

Kdo zajišťuje údržbu hřbitova  ? 

Tyto činnosti zajišťují Technické služby Luhačovice. Potřeba údržby závisí na klimatických 
podmínkách, například letos nebylo nutné tak často séct trávu, ale zase byla zvýšená 
spotřeba vody. V zimě je zase potřeba odklízet sníh a upravovat cesty. Ovšem to je pouze 
běžná údržba,  hřbitov bude potřebovat i další náročnější opravy, zdí, vnitřního i venkovního 
obložení v  obřadní síni, chodníků, oplocení, musíme dořešit přívod vody do horní části  
atd., to všechno ovšem znamená finanční prostředky, které  všude chybí.      

Jaký je provoz obřadní síně, proč nejsou k dispozici WC ? 

Provoz obřadní síně zajišťují Technické služby Luhačovice, probíhá zde  10 – 15 pohřbů 
ročně. WC na hřbitově jsou, ale jsou v provozu pouze při obřadech v obřadní síni. Zimní 
provoz není možný bez dalších investic, protože  nikde na hřbitově není zavedeno topení a 
WC by zamrzalo. Letní provoz WC vyžaduje kontrolu a údržbu, přítomnost obsluhy 
hřbitova, která tam v současné době z důvodu úspory finančních prostředků není.    

Jak se lidé v Luhačovicích o své hroby starají, jste schopni zajistit výsadbu hrobů na 
objednávku ? 

Obecně se dá říct, že dobře. Vždycky se najdou výjimky, ale těch naštěstí není moc. 
Problém bych možná viděla v chování návštěvníků , kteří často nedodržují pravidla piety 
tohoto místa. Množí se nešvar volného pobíhání psů, zneužívání kontejnerů určených 
k odkládání hřbitovního odpadu,  ( někdy zde nacházíme ovoce, pneumatiky, sklo ).  Tento 
nešvar by nám mohli pomoci vymýtit i návštěvníci hřbitova, kteří by tyto osoby a na tyto 
osoby mohli  upozorňovat, vždyť v konečném důsledku se výše odpadu produkovaného na 
hřbitově musí promítnout do ceny za nájem hrobového místa.  Každý návštěvník by opravdu 
měl zachovávat klid a úctu i když hřbitovy nemusí být vždy smutné a ponuré. Pokud někdo 
nemá možnost se o hrob postarat, nabízíme možnost sezónní výsadby hrobů  i další služby 
podle individuální dohody. 

Zajišťujete i výrobu pomníků, podléhá vzhled pomníku nějakým pravidlům ? 

Pomníky vyrábí a dodávají speciální kamenické firmy. Vzhled v současné době není nijak 
omezen záleží pouze na vkusu a finančních možnostech zájemce o pomník.Je nutné také 
respektovat okolí.  Mohla bych pouze lidem doporučit, aby firmu, které svěří výstavbu 
pomníků vybírali velmi pečlivě a spíš se orientovali na zavedené známé kamenictví. 
Omezení jsou pouze u výstavby hrobky. 

Máte nějaké zkušenosti s vandaly ? 



Prozatím se dá říct, že mimo to, že vloni byl zničen automat na svíčky, nedošlo k nějakému 
závažnějšímu poškození zařízení hřbitova. Spíš se objevují drobné krádeže umělých květin, 
váziček, svíček.  Závažnější je ovšem problém vykrádání aut na parkovišti před hřbitovem. 

Tady bych chtěla návštěvníky vyzvat k maximální opatrnosti, neboť zloději dokonce řádili i 
v průběhu pohřbu.  

Chtěla byste našim čtenářům ještě něco sdělit ? 

Chtěla bych poděkovat všem místním i návštěvníkům hřbitova v Luhačovicích za toleranci a 
pochopení nynějšího stavu hřbitova. Víme, že po téměř 25 letém provozu, by si i toto místo 

zasloužilo finanční injekci a věřím, že se jí v blízké době dočkáme. Nájemcům hrobových 
míst, kteří se o ně pečlivě starají  děkuji a přeji jim i nám všem, aby i mladá generace 
přistupovala k tomuto místu se stejnou pietou a úctou. 

  

Památka zesnulých 2. listopadu 
Vždy počátkem listopadu panuje nezvyklý ruch na místech jindy velmi poklidných. Přichází 
čas vzpomínek na ty, kteří zde žili, pracovali, radovali se, trápili se prostě prožívali svou 
životní pouť před námi. Každý z těch kdo zde odpočívají ,zde zanechal nějakou stopu. 
Hřbitov se stává místem usmíření, útěchy a pokoje. Milosrdný čas postupně hojí otevřené 
rány, ale nedovoluje nám zapomenout, stále máme možnost se s našimi milými blízkými 
podělit o své radosti i bolesti a stále v nás zůstává naděje, že nás někde uslyší. Lidé téměř 
všech národů, náboženství a kultur uctívají své zemřelé a tím s nimi zůstávají spojeni.  
V úkonech pokládání věnců, zapalování svíček, modlitby za zemřelé však nemusíme vidět 
pouze zvyk a tradici, popřípadě v dnešní době i jakousi formu prestiže, kdo má nejlépe 
ozdobený hrob, ale lze zde nalézt i hlubší smysl. Podle učení katolické církve je možné 
spojení mezi našim světem a světem zemřelých prostřednictvím motlitby. Tedy i my máme 
možnost pomoci našim zemřelým nalézt mír, pokoj a odpuštění. Katolická církev se začala 
modlit za zemřelé a obětovat za ně mše svaté již od svých prvních let. Zvláštní den památky 
zesnulých ustanovil benediktinský opat Odillo v roce 998 a to nejdříve pro kláštery svého 
řádu a zvyk se rozšířil po celém světě do dnešní podoby. V tento den se dříve peklo pečivo, 
které mělo tvar jedné nebo dvou přes sebe položených kostí. 

Hřbitov v Luhačovicích byl dokončen v roce 1978, leží na kopci a z můžeme z něj vidět na 
původní starý hřbitov na protějším kopci, který byl zrušen a nyní je na jeho místě park. 
Hřbitov je také častým cílem lázeňských hostů, jejichž kroky nejčastěji vedou k náhrobku 
druhé manželky Bedřicha Smetany  Betty a její dcery Zdeňky Heyduškové, určitě zajímavý 
je i kříž na rozptylové loučce přenesený ze starého hřbitova. Správcem hřbitova jsou 
Technické služby Luhačovice, které zajišťují všechny náležitosti spojené s pronájmem 
hrobových míst, úklidem a údržbou hřbitova.  I přes to, že dnešní doba již nenakazuje 
pohřbívání sebevrahů za hřbitovní zeď a přísně oddělování jednotlivých náboženství,  
pohřebnictví podléhá zákonu 256/2001 o pohřebnictví, který přesně stanovuje podmínky 
pohřbů a exhumací. Z tohoto zákona vychází řád veřejného pohřebiště v Luhačovicích, 
 který mimo jiné  stanovuje všechny náležitosti pronájmu a udržování  hrobových míst, 
pohřbívání, výstavby hrobek.  Mimo nejvíc obvyklého pohřbu do země  je možné také 
zpopelnění a uložení v urnovém háji,  případně uložení popela zesnulých na vsypovou 



loučku. 

  

Portrét papeže 
Zajímavou výstavu ze života současného papeže Jana Pavla II je možné shlédnout až do   ve 
farním centru u kostela Svaté rodiny. Mimo jiné zajímavosti se zde můžete dozvědět, že 
papež se narodil 18. 5. 1920 ve Wadovicích jako Karol Wojtyla. Měl dva sourozence, sestra 
zemřela v dětském věku a bratr Edmund zemřel ve věku 26 let. Matka zemřela, když bylo 
malému Karolovi 9 let. 

Na gymnáziu měl přezdívku Lolek a byl vzorným studentem. Původně nechtěl být knězem, 
miloval divadlo, sport. V listopadu 1946 byl vysvěcen na kněze, 1958 na biskupa, 1978 byl 
zvolen papežem. Vstává v 5.30 hod a usíná v 23. 00, hodně čte. Ochraňuje jej švýcarská 
garda, která má 100 členů a obleky navržené Michelangelem. Zázrakem přežil atentát v roce 
1981 a atentátníka navštívil ve vězení, kde mu odpustil. Výstava dokumentuje i jeho četné 
zahraniční cesty, setkání mládeže. Zvláštní kapitola je věnována třem návštěvám tohoto 
papeže v naší republice v letech 1990, 1995, 1997.  

  

Kurs modrotisku  
Originální vánoční dárek, něco co se nedá koupit.  Vlastnoručně vyrobený modrotisk. 

Tvořivé odpoledne mohli zájemci o staré techniky prožít v Muzeu Luhačovského Zálesí, kde 

pro ně PhDr. Petráková připravila kurs modrotisku.  Na bílé plátno nanesli speciální hmotu 

směs kaolínu a arabské gumy. Mohli kreslit a vytvářet svoje vzory, nebo použít některou 

z tisíce forem na modrotisk, které jsou v muzeu uloženy. Tyto pochází se sbírek prof. 

Václavíka, který je získal z modrotiskové dílny v Pozlovicích.  Vyráběly se s tvrdého dřeva, 

akátu, švestky, hrušky a  svědčí o velké řemeslné zručnosti, kterou museli mít dávní mistři 

formáři. 

Součástí kursu bylo i zajímavé vyprávění PhDr. Petrákové o modrotisku a my jsme ji 

požádali, aby tuto zajímavou, téměř zapomenutou textilní techniku našich předků přiblížila 

našim čtenářům.  

  

O MODROTISKU 

Modrotiskem nazýváme látku, na kterou byl natisknut vzor pomocí formy, namočené 
ve zvláštní hmotě. Látka byla potom byla obarvena za studena na modro. Výsledkem je 
modrá látka s bílým vzorkem, známe však i vzorky bledě modré, žluté, zelené a oranžové.     

     Látky na lidový oděv se odnepaměti barvily. Na luhačovickém Zálesí patřily v minulosti 
k nejoblíbenějším barvám bílá, světle modrá“mlynářská“, fialová, hřebíčkově růžová, 
červená a šedá.  Zpočátku se barvilo podomácku, později vznikaly barvírny. Barvení se 
provádělo vyvářením látky v barvícím roztoku a k barvení se používalo přírodních barviv. 
Například na modro se barvívalo borůvkovou šťávou, modravou hlinkou a borytem, na žluto 



šafránem a světlicí barvířskou. Ke získání červené barvy sloužila mořena barvířská.  

    Od 17. století se v evropském barvířství začíná ve větší míře používat indiga. Barvení 
indigem bylo poměrně nákladné a do lidového prostředí proniklo až na přelomu 18. a 19. 
století s rozvojem manufakturní výroby a snížením cen indiga. Na lněné plátno se při 
barvení indigem ujala technika modrotisku. I když se modrotisk v dobách svého největšího 
rozšíření vyráběl a prodával téměř ve všech regionech Čech a Moravy, stal se 
charakteristický především pro Valašsko. Také na luhačovickém Zálesí byl v devatenáctém 
století modrotisk velmi oblíbený. Šily se z něj zde jak součástky ženského lidového oděvu, 
zvláště sukně a fěrtochy s vícebarevným vzorem, tak  povlaky na peřiny. 

     Při výrobě modrotisku se pomocí čtvercových forem, vyřezávaných z tvrdého dřeva 
(hrušeň, oškuruše, zimostráz) potiskne plátno škrobovitou rezervační směsí – papem (směs 
kaolínu a kalafuny), která zabraňuje pronikání barvy do látky. V pozdější době se staly 
oblíbenými modrotiskové formy, u kterých byla řezba doplněna, nebo zcela nahrazena 
vzorky z mosazných hřebíčků a plíšků. Na potištění bordur – „okolnic“ slouží formy 
obdélníkového tvaru. Bílé plátno potištěné rezervační směsí se barví za studena v barvící 
lázni. Namáčení látky do barviva se několikrát opakuje, aby se dosáhlo požadovaného 
odstínu. Nabarvené a usušené plátno se mandluje. Pro získání dvoubarevného vzoru se 
používalo dvou forem, které se vzájemně doplňovaly. Žluté, zelené a oranžové barvy vzorku 
se docilovalo použitím vápenného louhu a speciálním napařováním. 

     Na tradici řemeslného barvířství navazovala v devatenáctém století tovární textilní 
výroba, která později tato lidová řemesla téměř úplně vytlačila. Zaniklo velké množství 
dílen na Valašsku. Barvířská dílna působila také v Pozlovicích. V současnosti pracují na 
Moravě dvě modrotiskové dílny, ve kterých se toto řemeslo dědilo z generace na generaci, 
ve Strážnici a v Olešnici.  

  

- Blanka Petráková- 

  

V LN /9 jste si mohli přečíst článek PhDr. Blanky Petrákové, která při pátrání ve starých 

archivech nalezla zajímavé vize Františka Veselého a jeho manželky. Jak budou podle nich 

vypadat Luhačovice v budoucnosti. Pokuste se to srovnat se skutečností a zjistíte, že jejich 

představy  se částečně naplnily. Co si představujeme my? Jaké bychom si přáli Luhačovice 

za 100 let? Co odkážeme dalším generacím, kdo bude nejlepším prorokem?  Nejlepší 

příspěvky budeme otiskovat v LN. Prosíme čtenáře, aby se vyjadřovali pouze k tématu a 

uváděli své jméno a adresu (z důvodu vysvětlení, proč nebyl příspěvek uveřejněn). Pokud si 

nepřejete uvést v novinách jméno, bude vaše přání respektováno. 

Jak si představuje Luhačovice v roce 2103 ing. Bohuslav Marhoul – starosta města? 

Luhačovice v roce 2103 
Luhačovice si představuji jako významné lázně, které se zařadily k předním lázeňským 
místům v Evropě. Jsou hodně navštěvované a klienti se zde rádi vrací. Do velikosti a délky 
se příliš nerozrostly, ale spíš stoupla jejich kvalita.  Lidé je rádi navštěvují pro jejich 



architekturu, zeleň,  poklidnou atmosféru a čistý vzduch. Přes střed města již neprojíždí 
žádná auta a veškerá tranzitní doprava je odkloněna. I přes zachování kvalitní lázeňské péče, 
jsou Luhačovice  významným centrem relaxace a rekreace. Jsou zde široké možnosti 
kulturního a sportovního vyžití. V okolí přehrady, která bude čistá, vznikne rekreační zóna 
se sportovišti, bazény, kavárnami, vinárnami, hotely a restauracemi.  Další sportoviště jsou 
soustředěny v okolí sportovního centra Radostova, tyto jsou hojně využívány zejména dětmi 
a mládeží. Ovšem asi nejtěžší je odhadnout, jak se budou vyvíjet vztahy mezi lidmi. Zde se 
zřejmě budou odrážet vztahy v celé naší společnosti. Snad se již v této době dostaneme na 
úroveň demokratických států, kde musí mít každý jedinec odpovědnost sám za sebe, 
zdokonalí se zákony a z myšlení lidí vymizí deformace z minulých období. Zároveň 
doufám, že to pozitivní, co máme, naše kultura, folklór, tradice zůstanou i nadále živé, že i 
za sto let se najdou ochotní a nadšení lidé, kteří budou toto naše obrovské bohatství udržovat 
a předávat dalším generacím.  

- ing. Bohuslav Marhoul – starosta města-    

  

Svátek všech svatých 1. listopadu 

Mnozí z nás vůbec neví, že 1. listopadu před dušičkami slavíme svátek všech svatých. O 
jaký svátek se jedná a kdo jsou ti svatí ?  Znalost  těchto věcí nám mnohdy pomůže pochopit 
mnohá významná umělecká díla. Kdo je světec ? Značně zjednodušený pohled říká, že 
člověk, který žil tak, aby mohl dát příklad ostatním, jsou to lidé kteří by již měli být v nebi. 
Ve skutečnosti je tento proces o hodně složitější a prohlášení za svatého podléhá přísným 
církevním pravidlům a zákonům. Téměř každé město či obec má svého patrona, většinou je 
to ten, komu je zasvěcen místní kostel. Luhačovice jsou spojeny s osobností svatého Josefa 
jemuž je zasvěcena zámecká kaple.Tento světec je považován za patrona truhlářů, 
řemeslníků, dřevorubců. Bývá zobrazován s holí, tesařskými nástroji nebo s Ježíškem.  Také 
naše republika má své národní světce Václava, Cyrila a Medotěje, Ludmilu, Víta, Anežku, 
Vojtěcha, Zikmunda, Jana Sarkandera, Jana Nepomuckého, Zdislavu, Prokopa, atd.. Každý 
z nich je zobrazován s nějakým atributem a bývá patronem nějaké skupiny obyvatel. 
Například  Svatá  Anežka je považována za patronku chudých nemocných a trpících a bývá 
zobrazována s almužnou beránkem, či s odloženou korunou. Svatou Ludmilu na obraze 
poznáme podle dlouhého pláště a závoje a je patronkou vinařů, babiček a vychovatelů.  
Patronem horníků a rolníků je Prokop, kterého poznáme na obraze podle berly, pastýřské 
hole a řetězu s ďáblem. 

 Téměř každé odvětví lidské činnosti má své patrony, lidé vždy hledali někoho kdo by jim 
pomáhal, kdo by se za ně přimlouval. Všeobecně nejznámější je asi patron hasičů svatý 
Florián,ovšem málokdo ví, že patronem hasičů je i svatý Vavřinec. Kaple na Lázeňském 
náměstí je zasvěcena svaté Alžbětě Uherské, která bývá zobrazována s růží, almužnou, 
žebrákem nebo džbánem. Mikuláš není pouze postavičkou, která přináší v prosinci dětem 
dárky, ale i patronem námořníků a školáků, bývá zobrazen s berlou, kotvou, třemi zlatými 
koulemi, měšci nebo jablky. I dnešní doba má své ochránce papež Jan Pavel druhý hledá 
patrona internetu. Mnoho motoristů má ve svém autě obrázek svatého Kryštofa, který by nás 
měl chránit po celý den a bezpečně provádět denními úkoly. V Luhačovicích se od roku 
2000  světí na svátek svatého Kryštofa dopravní prostředky. Tento světec žil ve 3. století 
v Malé Asii ( dnes Turecko ) a již jako dítě byl velký a když dospěl stal se z něj podle 
legendy úplný obr. Nemohl najít žádnou práci, až nakonec začal přenášet lidi přes řeku. 
Jednou přenášel maličké dítě, které bylo stále těžší a těžší. Vůbec to nemohl pochopit a když 



vysílen odložil dítě na druhém břehu. Dítě mu řeklo, že je Ježíš Kristus a on, že přenesl na 
ramenou více než celý svět. Od toho dne se nazýval Christophorus ( Kryštof ), což znamená 
ten který nesl Krista.  Uctívání světců a patronů je součástí naší historie, našich pramenů, ke 
kterým máme možnost se vracet a čerpat z nich poučení.    

  

KRONIKA 
Vyprávění z obecní kroniky popisuje, jak vypadaly Luhačovice v roce 1923. Záměrně jsou 

některé názvy zachovány v původní podobě. 

Obchůzka obcí 

Při domě je dobytčí porážka. Za drahou je vpravo Malaníkova kovárna a to v budově, kterou 
mistr koupil při parcelaci velkostatku i s obytným stavením. Při této budově býval druhý 
panský dvůr, zde se dodávalo mléko lidu. Za dvorem je bludiště starých Luhačovic. Zde 
zaznamenávám dům Vavrysů č. 27, starou kovárnu č. 31 (její obraz je v muzeu) a Nohávků 
č. 29. Vpravo při dráze je zahradnictví Janíkovo a mlýn Janíkův od roku 1760. (Kup je 
uložen na pergamenu v muzeu). Dnes je při mlýně parní pila. Vlevo za drahou je 
cementářství Vašíčkovo, hasičské skladiště a domek Mikulců. Za potůčkem od Krhovů, 
který tu napříč odtéká vlevo do řeky, je třetí rozšířené místo, budoucí možné náměstí. Stojí 
tu již jmenovaná socha sv. Jana Nepomuského a dále po obou stranách hospodářské domky. 
Vpravo za sochou je poschoďová stará budova, v níž býval v době před stavbou dráhy 
zájezdní hostinec pro povozy. Silnicí dále je více selských usedlostí, ke konci jen po straně 
pravé. (Největší  Obadalova č. 4). Ves končí panskou stodolou. Proti ní za řekou je zahrada 
panská, kterou má pronajatou zahradník Hladík. Za zmínku stojí obrovský komín v dolince 
při potůčku z Radostovu. Je to zbytek po bývalé cihelně (kruhovce), která tam byla zřízena 
v letech 1910-11, ale pro nevyhovující hlínu byla zrušena a roku 1924 rozebrána. Dnes je 
tam kamnářská dílna. Hřbitov luhačovský je římsko – katolický a spočívá na něm druhá 
choť nesmrtelného mistra, zakladatele české hudby Bedřicha Smetany, v roce 1908 zde 
zemřelá Barbora Smetanová. Žila zde u své dcery Zdenky, provdané za lesmistra Heyduška. 

Vynikající rodáci luhačovští 

Na studiích bylo velmi málo luhačovských hochů, oproti obcím jiným věnovali se více 
řemeslu a odcházeli více do světa. Vystudovaní rodáci v činné  službě jsou : Dr. ( práv ) 
Ladislav Janík, dnes ministerský rada na ministerstvu financí v Praze. Geometr Karel 
Malaník, dnes při parcelačních pracích státních. Výmola Jan, dnes ve službě konsulátní 
zahraniční. Zicha Otakar, ruský legionář, dnes ve vojsku republiky. MUDr. Eduard Slánský, 
lázeňský lékař v Luhačovicích. Vokurka Josef, lázeňský účetní. MUDr. Mikulec Alois lékař 
v brněnské nemocnici.   

Lázně 

Majitelem lázní tj. léčivých slaných kyselek, lázeňských budov a pozemků s lesy jest 
Akciová společnost lázní Luhačovských se sídlem v Brně. O její zřízení se přičinil MUDr. 
František Veselý, praktický lékař a majitel horkých pramenů Šaratice. Akcie byla za 400 
K a to na jméno. Jednalo se tomuto idealistovi a vlastenci o to, aby se lázně dostaly do 
rukou českých lékařů. Když kapitál upsaný lékaři nestačil, teprve bylo vyzváno k upisování 



vlastenecké obyvatelstvo. Společnost ustanovila se roku 1902 a zakoupila lázně s veškerými 
právy a okolními pozemky, hlavně lesy a s budovami od dosavadního majitele Oty, hraběte 
Serenyiho za 800 000 K a 400 000 K bylo ihned věnováno na úpravu lázní. Předsedou 
společnosti byl zvolen Oto hrabě Serenyi, ale duchem jejím byl Dr. František Veselý. A od 
té doby datuje se rozvoj lázní. Z německých živořících lázní styly se lázně české a návštěva 
hostů stoupla ze 1700 hostů v roce 1900 na 6896 v roce 1923. Prvním ředitelem lázní byl 
Dr. František Veselý, po něm Vorlíček, pak ing. Graulich Josef a dnes je ředitelem František 
Hohaus. Předseda jest stále týž. 

  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Vítáme mezi nás nové „občánky“:  

Lukáše Garaju             Luhačovice      900 
Adama Křenka            Luhačovice      210 
Tomáše Josefíka          Polichno           3           

Rodičům srdečně blahopřejeme! 

  

Sňatky 

David Mahdalík  a Michaela Gergelová, Luhačovice 92 
Rostislav Kudláček  a  Denisa Salavová, Kladná Žilín 8 
Jan Stašek  a Renata Tajovská, Luhačovice 865 
Stanislav Mikel  a Marta Hanousková, Luhačovice 53 
František Škoda  a Eva  Maděrová, Luhačovice 385 

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem ! 

  

Výročí narození 

Bohumila Kmentová     Polichno 43                 80 let 
Miloslav Lukeš            Luhačovice 635           88 let 
Olga Mikulášková        Luhačovice 647           80 let 
Ludmila Kovaříková    Luhačovice 719           93 let 
Ferdinand Šůstek         Luhačovice 380           89 let 
Marie Mahdalová        Luhačovice 326           87 let 
Jan Duppal                  Luhačovice 854           80 let 
František Mahdal         Luhačovice 326           90 let    

Srdečně blahopřejeme! 

  



Opustili nás: 

Josef Dostál                 Luhačovice 886           71 let 
Anna Slončíková          Luhačovice 380           90 let 
Matylda Bačová          Luhačovice 786           75 let 
Aloisie Dudová            Luhačovice 380           88 let 
Anděla Horčicová        Luhačovice 380           79 let 
Miloslav Hubáček        Řetechov 24                70 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. 

  

Zbývá dopovědět 
Když jsem se stkala s ředitelem ZUŠ naposledy, vedli jsme zajímavou debatu. Jestli totiž 
ještě stále platí, co Čech to muzikant. Je přesvědčen, že už to tak není. Důvodů je moc. 
Třeba elektronika, ekonomika, mor práce a podnikání. Ale mně jde vlastně o rozhovor 
s člověkem, který je muzikantem tělem i duší, hraje na 6 nástrojů. Nemohla jsem se dopátrat 
který je mu nejmilejší. Starý chytrák. Co byste si vzal na opuštěný ostrov ? Metodou 
vylučovací skončil u nějaké píšťalky. Ale už jsme u problematiky celé školy.  

Pracuje tu od roku 1974, učilo se zde hrát na klavír a housle. Snad 20-25 žáků. Dnes se tu 
vyučuje na 9 nástrojů a žáků je celkem 170 v oboru hudebním. Nejvíc se učí kytara.  

Mluvíme o folklóru. Není sice tak masový jak býval, ale je na dobré úrovni. Nedá se 
paušalizovat, že folklór ustupuje. Nakonec mají cimbálovou muziku a i do světa se 
dostanou. Je tu i komerční využití. Horší je vztah k dechovce. Hledá se jiný druh hudby. 
Netají se úbytkem žáků. Vždyť vůbec dětí ubývá. K hrdosti je důvodů dost. Už 20 žáků 
vystudovalo umělecké školy. Dětem je moc dobře u umění vůbec. Jako všude jsou 
problémem finance. Potřebovali by kvalitní nástroje. Rodiče na to často nemají. Rádi by 
vytvořili dobré zázemí. Finance schází. A je potřeba se víc dostat do podvědomí. Více o 
nich vědět víc psát, víc psát, víc slyšet. Posuzuje tu žáky i učitele. Sami se snaží dělat, co 
mohou. Mají průměrně 5 koncertů, výchovné koncerty pro MŠ, i pro základní. A tak 
vidíme. Ať bytostný muzikant dělá co chce, obětavost nestačí. Potřebuje podporu 
společnosti. Co je vlastně třeba dopovědět ? Zase bude platit Co Čech to muzikant. Ale asi 
se musí trochu počkat. Až společnost pochopí, že peníze jsou zapotřebí, ale není to všechno. 

- PhDr. Ludmila Loschková - 

  

K historickému úspěchu basketbalové reprezentace žen 
přispělo i Sportovní centru Radostova v Luhačovicích. 



Mnoho našich občanů ani vůbec nezaregistrovalo, že se  počátkem  září pohybovala 
v Luhačovicích kompletní basketbalová reprezentace žen na soustředění před mistrovstvím 
Evropy. I přes to, že všichni odborníci se shodují, že současná reprezentace má velkou 
budoucnost, v tak obrovský úspěch jakým bylo získání stříbrné medaile na ME v Řecku a 
zajištění účasti na olympiádě nikdo nedoufal. K zástupu gratulantů se připojujeme i my a 
věříme, že dobré podmínky ve sportovním centru přivedou do Luhačovic i ostatní sportovce. 

  

  

Pohled z mistrovství Evropy  s podpisy všech hráček, který obdržel ředitel sportovního 
centra  

I. Nováček.  

  

DDM Luhačovice 
Ve spolupráci se SOŠ Luhačovice jsme připravili a uskutečnili seznamovací akci pro 

třídní   kolektiv  studentů  prvního  ročníku.  Vedení  školy  uvolnilo  celou  třídu  1.KS    ( 

knihovnické a informační systémy a služby) ve dnech 18. a 19. září ze školních lavic a místo 

obvyklého čtvrtečního a pátečního dne stráveného ve škole, čekal na studenty bohatý 

program na Zámku. Program byl sestaven do dopoledních a odpoledních bloků her 

zaměřených na seznámení, týmovou spolupráci, řešení problému, komunikaci ve skupině a 

volbu strategie. Zámecká zahrada díky slunečnému počasí sloužila jako ideální učebna, ve 

které v pohodové atmosféře probíhal připravený program. Skvělá  noční hra v lese u Jezírka 

Lásky nabídla studentům neopakovatelné zážitky a podle ohlasů tvořila zlatý hřeb celé akce. 

Sobotní dopoledne se postupně hodnotil kurz jako celek a  organizátoři připomněli prožitý 

program jednotlivých dnů strávených na Zámku a cíle, které prostřednictvím her sledovaly. 

Studenti pak sami hodnotili vliv celé seznamovací akce na nově vyvětrané třídní klima. 

Ptáte se jak ? Snad Vám můžou napovědět spokojené a usměvavé tváře studentů z 1.KS, 



které potkáváte každý den v ulicích Luhačovic. 

Florbalová liga 

Úvodními zápasy zahájila v pondělí 6.10.2003 svůj druhý ročník florbalová liga Š.O.F.L.  
Proč právě Š.O.F.L. ? Jak tato zkratka sama vysvětluje : šikovných ogarů florbalová liga. Letos se do 
ligy přihlásilo 40 šikovných ogarů z  5. až 7. tříd ZŠ Luhačovice. Celkem 4 družstva budou celou 
sezónu bojovat o titul mistra Š.O.F.L.u. Družstva jsou tvořena převážně již zkušenými hráči 
z loňského ročníku ligy, kteří mezi sebe přibrali další posily. Organizátor akce DDM Luhačovice 
připravil pro hráče vítanou změnu a letos proběhnou všechna utkání na velké ploše sportovní haly 
Radostova. Hrací den je každé pondělí od 15.00 do 16.00 hodin. Zveme všechny spolužáky hráčů na 
diváckou tribunu k povzbuzování svých favoritů.  

DDM Luhačovice ve spolupráci se SOŠ a SOU Luhačovice se zapojil do projektu 

SVĚTLUŠKA nadačního fondu Českého rozhlasu určeného na pomoc těžce zrakově postiženým 

občanům. V Luhačovicích, Biskupcích a Pozlovicích proběhla sbírka na pomoc nevidomým a 

zrakově postiženým lidem, kteří se dostali do krizové životní situace. Celkem se 15. 9. 2003 vybralo 

39.143,- Kč. A je to i Vaše zásluha. Ještě jednou Vám všem děkujeme. 

            Pro zájemce o výuku německého jazyka od listopadu otevíráme nový kroužek „ HRANÍ S 

 NĚMČINOU „ pro začátečníky ve středu od 14.00 do 15.00 hodin v Zámku, cena 600,- Kč. 

Akce na listopad : 

• Š.O.F.L. ( šikovných ogarů florbalová liga ) – pravidelné pondělní florbalové zápasy ve 
sportovní hale RADOSTOVA od 15.00 – 16.00 hodin (3.11, 10.11., 24.11.). 

• Zámecký turnaj v elektronických šipkách 11. listopadu - od 14.00 hodin v Zámku – 
klubovna  K2,  cena  10,- Kč,  přihlásit  se do turnaje můžete do 10. listopadu 2003  v DDM 

• Po stopách Dědečka Hříbečka 15. listopadu – ve 14.00 hodin sraz v DDM, cena 20,- Kč 
• Zámecký turnaj ve stolním tenise 20. listopadu -  od 15 hodin v Zámku – klubovna  K7 

  a   K8,   cena   10,- Kč,   přihlásit   se   do   turnaje   můžete  do  

     19. listopadu 2003  v DDM 

• Psí kusy pro žáky 4.tříd ZŠ Luhačovice 25. listopadu – od 14.00 do 15.30 hodin v DDM 
vypukne zábavné soutěžení mezi týmy ze 4. tříd. 

• Bingo !!! 26. listopadu od 15.00 hodin v DDM začne napínavá hra BINGO, cena 10,- Kč 
přihlásit se na BINGO můžete do 25. listopadu 2003  v DDM  

• Sportovní den 29. listopadu – od 9.00 do 12.00 hodin proběhnou v tělocvičně  ZŠ 
 Luhačovice  sportovní  turnaje  v přehazované  a basketbalu. 

5         členná družstva se mohou na jednotlivé turnaje přihlásit do 28. listopadu v   

DDM., cena 20,- Kč.   

  

V Městské knihovně jsme uskutečnili vyprávění pro děti  



 z druhých tříd ZŠ ,, Josef a Karel Čapkovi." 
Děti se dozvěděly něco málo z jejich dětství, viděli divadlo, doprovázené malovanými obrázky, které 
si pro ně připravili studenti SOU a SOŠ v Luhačovicích Tomáš Uher, Vendula Pavlacká a Tomáš 
Káňa. Dále si mohly prohlédnout knížky a ilustrace těchto autorů, ale také si mohly zasoutěžit. Moc 
se nám to všem líbilo a těšíme se na další společné vyprávění které chystáme pro starší děti a 
studenty SOŠ a SOU v Luhačovicích na téma ,,Verbální a neverbální komunikace" 

                                           Vaše knihovna 

  

Odborníci na opady v Luhačovicích již pojedenácté 
Množství námi produkovaného odpadu neustále roste. Budeme zavaleni PET láhvemi, co se 
starými pneumatikami, co s bioodpady. Tyto a mnohé další témata rozebírali odborníci na XI. 
Mezinárodním kongresu odpady a Luhačovice ve dnech 30.9. – 2. 10. 

Letos byly hlavním tématem bioodpady a zpětný odběr vybraných výrobků.  Mimo přednášek 
odborných přednášek, panelových diskuzí, mohli účastníci shlédnout praktické ukázky  
technologiií a zařízení ke zpracování nejrůznějších druhů odpadů.  Firma JENA Praha  
prezentovala nabídku svých služeb v kompostování bioodpadu a zpracování odpadu z městské 
zeleně. Účastníci mohli vidět drtič na drcení zeleného odpadu a prosívací zařízení na prosívání 
kompostu v provozu.  

Zajímavá byla i komplexní nabídka nádob firmy SSI Schäfer pro odpadové hospodářství 
Mimo jiné i  pro třídění na bioodpady včetně speciálních kontejnerů a plastových nádob na 
bioologický odpad. Součástí expozice byly  také plastové nádobky na bioodpad do domácností.  
A co domácnosti ? Firma Jelinek trade  přijela s nabídkou kompostérů pro domácnosti, rodinné 
domky a zároveň poskytovala cenné  praktické rady na kompostování biologického odpadu z 
domácností.Novinku vhodnou do sběrných dvorů ve městech představila  Firma ACHP Mstětice. 
Jedná se o zpracování biologického odpadu do vaků AG BAG. Hromady listí, větví apod. se podrtí 
a vloží do speciálního válce, kde se za několik měsíců vytvoří kompost.   

Kongres uspořádala firma Jóga, s.r.o. Luhačovice, bylo zde podle slov jejího ředitele ing. Josefa 
Gabryše  asi 260 firem a více než 550 účastníků, z naší republiky i zahraničí. Zajímavá byla 
prezentace Kanady. Do Luhačovic přijeli i zástupci ministerstva a diskutovalo se o legislativě. 
Organizátoři podporují také mladé projekty a udělují cenu Karla Velka nejlepší diplomové práci 
studenta střední nebo vysoké školy. Letos tuto cenu získal David Beneš za svoji práci o systému 
nakládání s vyřazeným elektroodpadem.  

  

Módní přehlídka B. Rajské 
Ve čtvrtek 4. října patřilo Rondo módě. Přesněji módní přehlídce naší přední módní 
návrhářky Beáty Rajské, která obléká hvězdy televizních obrazovek , zasedá v porotě miss, 
obléká Miss na mezinárodní soutěže, své modely předvádí u nás  i v zahraničí. Již podruhé 
uspořádalo módní přehlídku pod názvem Luhačovice město zdraví a módy Sanatorium 
Miramare ve spolupráci s MěDK Elektra. Výtěžek ze vstupného a dražby ve výši 84 000,- 
Kč byl věnován dětskému oddělení nemocnice v Uherském Hradišti. Moderátory večera 
byli J. A. Náhlovský a Josef Mladý. Tuto akci podpořila finančně  i nadace Kapka naděje. 
Diváci mohli vidět průřez tvorby slavné návrhářky, podzimní kabáty, květinové vzory, 
originální kolekci lázeňské módy, která  byla inspirována Luhačovicemi  a vznikla specielně 
pro tuto přehlídku.   



  

Stará tradice 
Až jednou v pondělí večer uviděla skupina žen, vyzbrojených dekami či podložkami, víte, 
že jsou to Sokolky a šly cvičit. Teď dlouho řeší různé problémy Velmi důležité, i když třeba 
nejde o válku či mír. 

Teď si povídáme s Jitkou Webrovou o historii Sokola, jde nám přirozeně nejvíc o ženy. Jak 
si ona pamatuje Sokol v Luhačovicích? Asi 40 let je v jejím životě spojeno s touto 
organizací. Ale je tu několik žen, které pamatují Sokol mnohem déle. Rozdíl mezi Sokolem 
dříve a dnes je velký. Už třeba jen tím záběrem. Dříve pod Sokol patřily různé druhy sportu. 
Ale třeba i loutkové divadlo. Do práce bylo zapojeno daleko víc žen, mužů, dorostenek, 
dorostenců, žáků či žákyň. Aktivních Sokolů je tu teď asi 50. 20 je přispívajících, mnohým 
je přes 80. Nám vlastně ani nejde o rozbor činnosti celého Sokola. Jde nám o tento aktivní 
oddíl žen. Cvičí průměrně asi 30. Průměrný věk se tu podle atmosféry ani nepozná. Té 
nejmladší generace je tu málo. Podle Jitky Webrové je to tím, že mladá generace miluje jiné 
druhy cvičení či sportu. Třeba aerobik či jógu. Vždyť nakonec ani starší cvičitelky už 
necvičí podle klasických sokolských povelů. I když město na rozvoj Sokola přispívá, vlastní 
práce zůstavá na oddílech, cvičitelkách, cvičencích. Cvičí se ve zdejší škole. I zde peníze 
hrají roli. Je třeba počítat především s důchodci. Ale také vzdálenost do nové tělocvičny 
hraje roli. Nakonec jsou na to zvyklí. Když to tedy shrneme vidíme, že k tradici Sokola se 
hlásí, třeba už v jiných podmínkách. Kde je zapotřebí, tam členky Sokola pomáhají. Třeba 
na přípravě šibřinek, třebaže už vlastní šibřinky nechávají mladým. Ale hlavní je tu Tyršova 
myšlenka - V zdravém těle zdravý duch. 

Zkušená cvičitelka se snaží, aby si procvičily celé tělo. To znám. Jsem vděčná, že nejsem 
stonožka. Těch cviků na každou nohu. Mluvíme o snu a perspektivách. O perspektivách 
neuvažuje. Stačila by plná tělocvična žen, které vědí, co pro ně pohyb znamená. Nakonec 
životnímu elánu prospěje i trochu společenského života. Veselé chvíle v šatně, trochu řeči 
po cestě. Znají se a pomáhají si. Vyvrcholením je táborák v červnu. Tam je pěkně veselo. 
Tradice je tu stará. Její účastnice nikoliv. Alespoň duchem. Nakonec přesvědčte se. Přijděte 
pobýt. 

- PhDr. Ludmila Loschková-       

  

Oznámení všem majitelům ubytovacích kapacit 
v Luhačovicích a Pozlovicích 
Majitelé pokojů k pronajímání, pokud máte zájem o zprostředkování pronájmů svých 
kapacit prostřednictvím Městského informačního střediska Luha info v roce 2004, 
kontaktujte nás prosím do 30. 11. 2003. Po tomto termínu již nebude možné zahrnout Vás 
do nabídky ubytování. Zájemci, hlaste se osobně, nebo telefonicky na adrese: Městské 
informační středisko Luha info 

             Masarykova 950  



             763 26 Luhačovice  

tel. 577 133 980, 577 132 341 

e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz 

  
 


