
 

Slavnostní zahájení hlavní lázeňské sezóny  

Otevírání pramenů  7. – 9. května 2004 

Páteční dopoledne patřilo dětem. Nejmladší děti ukazovaly 7. května  v kinosále, co všechno 
umí v pořadu Tleskáme jeden druhému. Pro žáky  pátých až sedmých tříd byla připravena 
soutěž Poznej své město. Součástí Otevírání pramenů byla i výstava prací dětí na téma  
Luhačovice za 100 let, kterou můžete vidět do konce května v hale Vincentka.  

Výstava byla zahájena v pátek vernisáží, při  které předvedla děvčata z tanečního oboru 
Základní umělecké školy v Luhačovicích modely, které vymysleli a zrealizovali jejich 
kolegové z výtvarného oboru ZUŠ Luhačovice. Zasloužený potlesk zaplněného kostela 
Svaté Rodiny sklidili žáci hudebního oboru Základní umělecké školy v Luhačovicích při 
svém prvním koncertě uspořádaném v těchto prostorách. Hosté Lázeňského divadla mohli 
 obdivovat  vynikající výkony tanečníků a zpěváků ze slovenského folklórního souboru 
Podpolanec z Detvy. 

 

V sobotu odpoledne ani nepřízeň počasí neodradila četné diváky od prezentace kroužků 
DDM Luhačovice a Cirkusu a Koťat, které předvedli předškoláci z Mateřské školy 
v Luhačovicích. 

K vrcholům letošního Otevírání pramenů patřil koncert c. a k. dychového orchestru 
Bratislava. 

Cenný suvenýr v podobě své fotografie v secesním kostýmu bylo možné získat v Muzejním 



fotoateliéru. Dílničky nejenom pro děti připravili pracovníci Domu dětí a mládeže 
z Luhačovic. 

Nedělní slavnostní mši svatou koncelebroval světící biskup opolské diecéze Jan Kopiec. 

Bez deště a za slunečného počasí prošel všemi hlavními prameny průvod. 

Vynikající výkony zpěváků z Kuřátek Bánov, tanečníků ze Světlovanu Bojkovice, 
domácího Malého Zálesí a především tanečníků a zpěváků Podpoľance z Detvy přispěly 
k výbornému zakončení třídenního Otevírání pramenů 2004. 

 

Úspěch kuželkářského dorostu Petr Plášek mistrem republiky 

Na loňské stříbrné medaile družstva mužů navázali letos naši dorostenci třetím místem 
v dlouhodobé soutěži I. KLD. Družstvo v silné konkurenci dvanácti oddílů obstálo na 
výbornou a nebýt drobného výpadku v podzimní části, mohlo pomýšlet i na lepší umístění. 

Vždyť od  prvního místa ho dělily pouhé dva body. V jarní části bylo absolutně nejlepším 
družstvem, když ztratilo bod v zápase v Č. Velenicích a v oslabené sestavě prohrálo 
v prvním kole v kuželně Rychnova. Nejlepším hráčem byl Filip Červenka, který se umístil 
na 8. místě  s průměrem 419,2 poražených kuželek, nejmladší hráč Petr Plášek skončil na 
11. místě (415,5) 

a Jiří Kolář 16. (413,2). Jako náhradníci nastoupili i Lukáš Semela a Zdeněk Slezák.  

V individuálních soutěžích zvítězil Petr Plášek ve své kategorii  na přeborech Zlínského 
kraje a spolu s Jiřím Kolářem postoupili na Mistrovství ČR. V náročné kuželně v Šumperku 
potvrdil Petr, byť nejmladší ze všech startujících, že patří k velmi talentovaným kuželkářům 
a dokázal porazit ostatní účastníky, včetně reprezentantů, když v semifinále porazil 562 
kuželek v disciplíně 120 hs. Ve finále si zkušenou hrou (celkem 1075) svůj první titul udržel 
a dokázal tak završit velmi úspěšnou sezónu našich dorostenců. Všem dorostencům, 
obzvláště Petrovi Pláškovi, blahopřejeme a za jejich vzornou reprezentaci oddílu i města 
děkujeme.  



 

Petr Plášek (uprostřed) se zlatou medailí a pohárem pro Mistra ČR dorostu pro rok 2004.  

  

Informace k Volbám do Evropského parlamentu     

11. června 2004 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

12.června 2004 od 8.00 hodin do 14.00 hodin 

  

Volební  místnosti 

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Luhačovice, Masarykova 101 

pro voliče bydlící v ulicích a čp.:  

DRUŽSTEVNÍ  č.p. 2, 35, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 153, 154,193, 194, 349, 507, 599,  
656, 687, 785, 786,    788, 864, 865, 866, 876, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 942, 1012 

HRAZANSKÁ, KUŽELOVA, LIPOVÁ, LUDKOVICKÁ, STRÁŇ, V DRAHÁCH, 

ZAHRADNÍ ČTVRŤ 

Městská knihovna - Luhačovice, Masarykova 350 

pro voliče bydlící v ulici a čp.: 

BRANKA, DRUŽSTEVNÍ  čp. 78, 86, 87,187, 279, 333      

HRADISKO, KRÁTKÁ, LUŽNÉ 

MASARYKOVA čp. 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 68, 120, 125, 156, 266, 326, 
564, 976, 994,      1017 

MLÝNSKÁ, NÁDRAŽNÍ, POD LÉŠTÍM, RUMUNSKÁ, UHERSKOBRODSKÁ, 



V CIHELNĚ 

Městský úřad – Luhačovice, Náměstí 28. října 543 (radnice) 

pro voliče bydlící v ulici a čp.: 

ANTONÍNA SLAVÍČKA, BEZRUČOVA, BÍLÁ ČTVRŤ, DR. VESELÉHO 

JOSEFA ČERNÍKA, KAMENNÁ, KOMENSKÉHO, LESNÍ 

MASARYKOVA čp. 63, 76, 105, 108, 137, 149, 151, 152, 167,180, 184,  185, 190, 
196,197,202,208, 209, 211, 214, 221, 226, 233, 252, 257,        263, 271, 286, 287,  
288,315,336, 559                      

NÁBŘEŽÍ, NÁMĚSTÍ 28. ŘÍJNA,POD KAMENNOU, PŘÍČNÍ, SLUNNÁ, SOLNÉ, 
ŠKOLNÍ, U ŠŤÁVNICE, ÚJEZDA, ÚPRKOVA, VÝSLUNÍ, ZATLOUKALOVA 

a voliči, kteří byli zapsáni do seznamu voličů na základě nahlášení správce lázeňského 
zařízení  

Dům s pečovatelskou službou Strahov - Luhačovice, Holubyho 383 

pro voliče s místem trvalého pobytu v ulicích: 

A. VÁCLAVÍKA, BETTY SMETANOVÉ, ČS. ARMÁDY, DR. PALKA BLAHA, 

HOLUBYHO, JURKOVIČOVA ALEJ, LÁZEŇSKÉ NÁMĚSTÍ, LEOŠE JANÁČKA 

Kladná Žilín 1-  budova Městského úřadu 

pro voliče s místem trvalého pobytu  v části Kladná Žilín 

Polichno 1 – budova Městského úřadu 

pro voliče s místem trvalého pobytu v části Polichno 

Řetechov 48 – budova Městského úřadu 

pro voliče s místem trvalého pobytu v části Řetechov 

  

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České 

republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 

České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství 

jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel. Pokud by se volič ze 

závažných důvodů (především zdravotní stav) nemohl v době voleb osobně dostavit do 

volební místnosti, může požádat o hlasování do přenosné volební schránky – před zahájením 

voleb na tel. 577 197 417 - po zahájení hlasování na  tel. 602 514 435. 



Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu 
hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

  

Jak se bude cestovat po vstupu do Evropské unie 

I po vstupu České republiky do Evropské unie bude možno použít pro cestování tyto typy 
cestovních pasů, pokud jim neskončila doba platnosti:  

Vzor 93 bez strojově čitelných údajů se samolepící folií a deskami zelené barvy, vzor 98 bez 
strojově čitelných údajů s termoplastickou fólií s hologramem přes pravý dolní roh 
fotografie a deskami zelené barvy, vzor 2000 se strojově čitelnými údaji, tištěnou podobou 
držitele a deskami v barvě burgundské červené.  

Nový vzor cestovního pasu České republiky s vyznačením příslušnosti k Evropské unii se 
začne vydávat v roce 2005, ale i nadále bude možné cestovat na všechny výše uvedené pasy 
až do doby ukončení jejich platnosti. 

Pro cestování v rámci členských států Evropské unie také bude možné použít všechny dosud 
platné vzory občanských průkazů typu karta, pokud jim neskončila doba platnosti. Nové 
občanské průkazy s anglickým a francouzským překladem názvů položek se začnou vydávat 
v roce 2005.   

  

Zprávy z 8. schůze Rady města Luhačovic konané dne 29. 4. 2004 

RML souhlasila s podáním žádosti o vyřazení odloučeného pracoviště školní družiny Základní 
školy v Luhačovicích na adrese Masarykova 76 ze sítě škol, předškolních zařízení a školských 
zařízení od 1. 9. 2004. (V současné době již nejsou prostory v zámku družinou využívány.) 

RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství panem Václavem Šimíčkem, bytem 
Nový Jičín, za účelem malování portrétů od 14. 7. 2004 na období 14 dnů v ulici Dr. 
Veselého naproti budově České spořitelny.  

RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství paní Janou Holou, Slavičín, za účelem 
malování portrétů od 1. 7. 2004 do 31. 8. 2004 v ulici Dr. Veselého naproti hotelu Vltava vedle 
zbudované letní zahrádky.  

RML souhlasila se zveřejněním záměru města směnit část pozemku p. č. 121 v k. ú. 
Kladná-Žilín ve vlastnictví paní Boženy Mikuláškové a pana Stanislava Slováka za část 
pozemku p. č. 1963 ve vlastnictví města.  

(Jedná se o pozemky, jejichž směnou se vyřeší přístup k pozemku 123/2 ve vlastnictví města, 

kde se nachází hřiště.) 

RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. č. 396/11 v k. ú. 
Luhačovice o výměře cca 100 m2. (Jedná se o pozemek vedle domu č. p. 157 v ulici Branka. 

RML navrhla do rozpočtu roku 2005 zařadit projektovou dokumentaci a její realizaci na 



přístupovou komunikaci na p. č. 396/11, potom provést prodej požadovaných  pozemků.) 

RML souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na zřízení bezdrátového rozhlasu v místní 
části Řetechov s firmou František Křivát – TEROSAT, Hluboká 631, 687 25 Hluk. 

RML souhlasila se zveřejním záměru pronajmout parcelu č. 631/2, stavební 764, část 2442/2 
v celkové míře cca 240 m² za účelem zařízení staveniště stavby na p. č. 631/1. 

RML souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování energetického auditu budov 
v majetku města s firmou Ing. Jaromír Kazík za cenu 303 tis. Kč. 

RML souhlasila se zveřejněním záměru odkoupit pozemky  p. č.  1025/3, 1025/8, 772/6, 
772/7, 772/8, 771/7, 771/12, 771/11, 771/8, 772/10 o celkové výměře 3 379 m² pod budoucí 
komunikací v lokalitě Slunná – Stráň.  

RML vzala na vědomí zprávu ředitelky Městské knihovny Luhačovice o revizi fondu 
knih. 

RML souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na pozici ředitele Městské knihovny 
Luhačovice. 

RML nesouhlasila s doporučením stavební komise na dopravní řešení v ul. Družstevní 
při železničním přejezdu. 

RML souhlasila se zpracováním projektové dokumentace na úpravu náměstí před pekařstvím 
Chuť-Olla v předložené studii firmy GISarch Studio, s. r. o . Luhačovice. 

RML souhlasila s provozem Městské plovárny v Luhačovicích od měsíce května do září, 
provozní doba od 26. 6. do 29. 8. 2004 9 – 19 hod., mimo toto období bude otevřeno 9 
18 hod. Celodenní vstupné: 9 – 18 hod./19 hod. – dospělá osoba 40,- Kč, děti do 15 let
20,- Kč. Polodenní vstupné: 14 – 18 hod./19 hod. – dospělá osoba 30,- Kč, děti do 15 let 
15,- Kč. Večerní vstupné: 17 – 18 hod./19 hod. – jednotné vstupné 15,- Kč.  

Děti do výšky 1 m  mají vstup zdarma. 

RML souhlasila s připomínkami k územní prognóze Zlínského kraje. 

RML souhlasila se snížením nájmu v objektu Tržnice pod lipami. 

RML souhlasila s přidělením bytu v Domě s pečovatelskou službou Strahov paní Mart
Burešové, bytem Družstevní 92 Luhačovice. 

  

Zprávy z 9. schůze Rady města Luhačovic konané dne 13. 5. 2004 

Ing. Slezák - předseda finanční komise a výboru seznámil přítomné s průběhem projednávání 
rozborů hospodaření města a jednotlivých příspěvkových organizací za r. 2003 a s jejich 
závěry.     



RML doporučila ZML vydat souhlas se zpracováním dílčí změny územního plánu 
sídelního útvaru Řetechov na pozemku p. č. 207/9 k. ú. Řetechov. Pozemek bude určen 
jako plocha pro bydlení.  

RML doporučila ZML schválit zadání změny územního plánu sídelního útvaru Luhačovice č
10 na pozemcích p. č. 1856/1 a 1856/2 k. ú. Luhačovice podle žádosti pana Václava Častulíka, 
bytem Luhačovice. Pozemek bude určen jako plocha pro bydlení. (Lokalita Zahradní čtvrť)  

RML doporučila ZML schválit zadání změny územního plánu sídelního útvaru 
Luhačovice č. 11 na pozemcích p. č. 387/17  k. ú. Luhačovice podle žádosti pana 
Františka Šimoníka, bytem Malacky.  Pozemek bude určen jako plocha pro bydlení.  

(Lokalita Branka)  

RML doporučila ZML znovu zvážit budoucí využití celé lokality Újezda ve vazbě 
technickou infrastrukturu (zejména odkanalizování včetně odvedení dešťových a 
extravilánových vod, dopravního napojení) a z toho důvodu v současné době neschválit zadání 
změny č. 12 sídelního útvaru Luhačovice na části pozemku p. p. č. 959/1 podle žádosti pana 
Ing. Ladislava Kocmana, bytem Luhačovice, a Oldřicha Černockého, bytem Luhačovice.    

RML nedoporučila ZML schválit zadání změny územního plánu sídelního útvaru 
Luhačovice č. 13 na pozemcích p. p. č. 1111 a 1118/1 podle žádosti pana Rostislava 
Vrby, bytem Luhačovice. Plocha by měla sloužit jako území zemědělské výroby.  

(Lokalita V hoře – vlevo)    

RML doporučila ZML schválit návrh změny územního plánu č. 2 sídelního místa Řetechov na 
pozemcích p. č. 1556/2, 60 a st. 39/2 podle žádosti pana JUDr. Stanislav Malaníka a  Ing. 
Marie Malaníkové, bytem Kroměříž. Plocha by měla sloužit k výstavbě rodinného domu.      

RML souhlasila s jednáním ve věci parkování vozidel u lázeňského domu Riviera. 

RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garáže o výměře 18 m2 
v objektu č. p. 811 ul. Školní v Luhačovicích s Ing. Josefem Pilátem, bytem Luhačovice, na 
dobu neurčitou za cenu 700,- Kč za měsíc. 

RML doporučila ZML schválit prodej části pozemku p. č. 918/1 v k. ú. Polichno 
(bývalý mlýnský náhon) o výměře 260 m2 manželům Josefovi a Monice Váňovým, 
bytem Luhačovice, za cenu 10,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 

RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku vedeném ve 
zjednodušené evidenci – původ PK p. č. 355/7 a  p. č. 108/21 v k. ú. Luhačovice o celkové 
výměře  8.200 m2 s Fotbalovým klubem Luhačovice za cenu 100,- Kč/rok na dobu určitou 
15 let od 1. 6. 2004 do 31. 5. 2019.(Jedná se o pozemky v areálu Sportovního centra 

Radostova, na kterých se nachází tréninkové hřiště.) 

  
RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na byt I. kategorie 1+1 ve druhém 
nadzemním podlaží v domě č. p. 860, ul. Mlýnská v Luhačovicích, který je určený 
k prodeji s paní Miladou Adamcovou, bytem Luhačovice, na dobu určitou do 31. 12. 
2004. 



 
RML doporučila ZML schválit koupi části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – 
původ pozemkový katastr p. č. 446/10 v k. ú. Luhačovice, o výměře 328 m2 za cenu 50,- 
Kč/m2. (Komunikace v ulici Lužné.) 

RML souhlasila se zveřejněním záměru města směnit pozemek st. pl. 191/2 o výměře 
cca 29 m2 v k. ú. Kladná Žilín ve vlastnictví pana Františka Kudláčka, který je 
zastavěn budovou č. p. 1 ve vlastnictví města za část pozemku p. č. 1974/2 v k. ú. 
Kladná  Žilín ve vlastnictví města. (Jedná se o dořešení majetkoprávních vztahů 

k pozemku pod budovou č. p. 1 - budova obecního úřadu a HS - v majetku města a části 

pozemku, který užívá pan František Kudláček.) 

RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města prodat pozemky st. pl. 35/1 o výměře 206 
m2 a st. pl. 35/2 o výměře 279 m2 v  k. ú. Luhačovice. 
(Jedná se o pozemky vedle prodejny železářství na ulici Masarykova 

v Luhačovicích.)                      
RML souhlasila s prominutím úhrady nájemného v bytech pí. Bradáčové, pí. Podraské 
a p. Vrby po dobu rekonstrukce těchto bytů.  
RML jmenovala komisi pro otevírání obálek na veřejnou zakázku „Přístavba výtahu u 
administrativní budovy č. p. 137 Luhačovice“ v tomto složení: PhDr. František Hubáček, 
Zdeněk Linhart a Milan Krajíček. 
RML jmenovala komisi pro vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Přístavba 
výtahu u administrativní budovy č. p. 137 Luhačovice“ v tomto složení: PhDr. 
František Hubáček, Ing. Michael Jahoda, Mgr. Jaroslav Pančocha, Ing. Karel Zicha, 
Zdeněk Linhart., náhradník MUDr. Pochylý 
RML souhlasila s pronájmem veřejného prostranství panu Zbyňkovi Matulovi – Občerstvení 
GYROS, Luhačovice, v prostoru těsně přiléhajícímu k objektu v ul. Dr. Veselého čp. 1008 o 
velikosti  cca 2,8 x 4 m, za účelem umístění dvou až tří stolků, určených ke posezení hostů a 
konzumaci zakoupeného občerstvení v termínu od 17. 5. 2004 do 30. 9. 2004.   

RML souhlasila s umístěním poutače u zámku přes ul. Masarykovu v době konání 
kongresu České nefrologické společnosti od 16. 6. - 19. 6. 2004 za předpokladu, že ho 
instalují Technické služby Luhačovice. 

RML souhlasila s umístěním reklamní informační tabule Sportovního centra Radostova 
v prostoru nad zídkou naproti budově České spořitelny v ul. Dr. Veselého v Luhačovicích za 
předpokladu souhlasu dotčených orgánů. 

  

GT BIKE SABATH 2004 

5. – 6. června  Luhačovice 

5. června  BIKE SABBATH MARATHON 

71 km  

10.00 start Sportovní areál Radostova 



6. června BIKE SABBATH DOWNHILL 

600 m 

11.00 start 1. kola nad hřbitovem 

13.00 start 2. kola nad hřbitovem 

Přihlášky 

Kancelář závodu ve Sportovním centru Radostova 

Další informace 

Tel. 581 206 829  

e-mail: selasport@selasport.cz 

  

Otevírání pramenů v Luhačovicích      

Slavnostní zahajování hlavní lázeňské sezóny v Luhačovicích se pravidelně odehrává ve 
druhém květnovém týdnu. Na počátku dvacátého století začínala sezóna mší svatou u 
kapličky na Lázeňském náměstí s krojovanými družičkami a zpěvem lidových písní. 
S myšlenkou obnovit tuto tradici přišla před lety Věra Haluzová a dnes si již začátek jara 
bez slavnostního „Otevírání pramenů“ ani nedokážeme představit.  

V posledních letech se z prostého otevírání pramenů vyvinul třídenní kulturní svátek, při 
jehož přípravě spojily síly město Luhačovice, Lázně Luhačovice, a. s., Muzeum 
Luhačovického Zálesí, folklorní soubor Malé Zálesí a mnoho místních subjektů. 
Vyvrcholením oslav bývá neděle zasvěcená lidové hudbě a tanci. Po dopolední mši a 
krojovaném průvodu se svěcením pramenů bývá odpoledne v Luhačovicích věnováno 
koncertu hostů.  

Koncert hostů je malou folklorní slavností, na kterou zve Malé Zálesí jak soubory ze 
Zlínského kraje, tak své přátele z celé republiky. V minulých letech jsme přivítali například 
pražskou Kytici nebo Krušnohor z Chomutova, Kvietok ze Zlatých Moravců, Vlčnovjánek, 
Handrlák z Kunovic, soubor Klobučan a mnoho dalších vynikajících folklorních skupin. 

V letošním roce, zcela v duchu stoleté tradice setkávání Čechů a Slováků na půdě 
Luhačovic, byl hlavním hostem zahajování lázeňské sezóny slovenský soubor Podpoľanec 
z Detvy. Mládežnický soubor vedou Pavol Gažo a Jozef Lapín. Jako většina slovenských 
souborů se Podpoľanci mohou pyšnit vynikající disciplínou a kvalitní technickou úrovní 
tanečníků, skvělými zpěváky, promyšlenou a pestrou skladbou krojového vybavení. V pátek 
se představili celovečerním koncertem v Lázeňském divadle, kde je nadšené publikum 
odmítalo pustit z pódia, v sobotu vystoupili Podpoľanci před pozlovickým hotelem Ogar a 
večer na besedě u cimbálu spolu s muzikou Zálesí v luhačovické sokolovně. Nedělní 
koncert jejich temperamentním vystoupením vyvrcholil a sklidil obrovský zájem veřejnosti 



a zasloužené ovace.  

Kromě slovenského souboru se v neděli 9. května na Lázeňském náměstí v Luhačovicích 
představil domácí soubor Malé Zálesí pěveckým číslem a dospělá skupina taneční scénou 
z hospody.  

Dětský folklorní soubor Kuřátko přijel do Luhačovic z Bánova. Vedoucím souboru je 
Vlastimil Ondra, který děti také doprovází hrou na harmoniku. Kuřátko je soubor vyhlášený 
skvělými zpěváky. V loňském roce se stal vítězem národní přehlídky dětských folklorních 
souborů v Jihlavě. Kuřátko nebylo v luhačovických lázních poprvé, ve společném programu 
s Malým Zálesím se již zúčastnilo loňského ročníku folklorního festivalu Písní a tancem 
s vítězným pásmem „Husaři“ aneb Proti nenávisti. Nedávno se Kuřátko podílelo na vydání 
CD lidových písní z Nivnice a Bánova „Mladé vzpomínky“. Ve svém vystoupení Kuřátko 
opět zazářilo krásnými hlasy zpěváčků a překvapilo i párovými tanci.  

Národopisný soubor Světlovan z blízkých Bojkovic oslavil již padesáté výročí trvání. Jeho 
vedoucím je Bohumír Strommer. Svůj název odvozuje soubor Světlovan od zámku Nového 
Světlova v Bojkovicích, jehož majitelé až do konce 16. století spravovali i luhačovické 
panství. Také z toho důvodu lidová tradice v okolí Bojkovic i tradiční kroj mají mnoho 
společných prvků s Luhačovickým Zálesím. Soubor Světlovan představil v Luhačovicích 
zajímavé scénické ztvárnění lidového tance a generační „dospělé“ pojetí.  

Vystoupení folklorního souboru Podpoľanec koncert hostů zakončilo. Ani náhlá nepřízeň 
počasí a urychlené přemístění pod střechu Společenského domu nezmenšila elán zpěváků a 
tanečníků, stejně jako nadšení a ovace diváků. Léčivé prameny byly pro rok 2004 
slavnostně posvěceny, hlavní lázeňská sezóna v největších moravských lázních 
Luhačovicích byla zahájena. 

-Blanka Petráková- 

O lesní víle 

    

V sobotu 22. května se Luhačovice osobitým způsobem přihlásily k letošním oslavám Roku 
české hudby. Dramatický kroužek při Domě dětí a mládeže se představil v zámeckém parku 
s pásmem na motivy Dvořákovy Rusalky. Zahrát pohádku o Rusalce je pro mladé herce 
náročný úkol. Bylo potřeba vybrat a zkrátit texty, namíchat hudbu a nacvičit písně. S 
tanečními pasážemi pomohly dívky tanečního oboru Základní umělecké školy Luhačovice. 
Vzniklo tak dramatické pásmo se zpěvem a tancem v kombinaci s reprodukovanou i živou 
hudbou (v podání výborného kytarového kroužku DDM). K inscenaci bylo využito zákoutí 
jarní zámecké zahrady s rozkvetlou magnólií a kamennou kašnou. Na tomto romantickém 
pozadí rozehrály děti příběh nešťastné lásky Rusalky a prince. Vodník se zabydlel v kašně a 
skupina okouzlujících víl měla pro své tance a reje prostor na velké travnaté ploše. Baba 
Jaga přibíhala čarovat svoje „čury, mury, fuk“ z temného zákoutí zámecké zahrady. Když 
brankou ve zdi přicházel průvod malých princezen, princů, dvorních dam a dalších 
zámeckých hostů v pestrých kostýmech, dojem vznešené zámecké slavnosti byl zcela 
přesvědčivý. 



 

Dramatický kroužek v Luhačovicích vznikl teprve v tomto školním roce, ale pod vedením 
Reginy Bittové opravdu nezahálí a překvapuje svoje příznivce stále novými představeními. 
Poprvé se představil rodičům a příznivcům vánočním pásmem, již zjara okouzlil veselými 
pohádkami v podání malých dětí. Velký úspěch také sklidily etudy starších žáků na motivy 
limericků Edwarda Leara. Zde se Regina Bittová inspirovala ve své době slavným 
představením brněnského divadla Husa na provázku „Příběhy dlouhého nosu“ v režii Evy 
Tálské. Vybrala pro děti řadu autorových groteskních veršíků - limericků, které jim ušila na 
tělo, zdramatizovala a doplnila o pěvecké a taneční výstupy. Vtipné číslo mladí herci 
uchopili s radostí a nadhledem. Pro všechna představení Regina Bittová také sama navrhuje 
a šije kostýmy, shání a nakupuje materiál i doplňky.  

Je velká škoda, že nebylo využito potenciálu podobné akce, které hlavně zcela chyběla 
propagace. V zámeckém parku se v chladném, ale slunečném sobotním odpoledni sešlo 
kolem šedesáti diváků, především rodičů vystupujících. Obrovské nasazení a přesvědčivé 
výkony všech více jak čtyřiceti dětí a nápaditá inscenace by si jistě zasloužily zájem širší 
veřejnosti. Zámecký park se zdá jako stvořený pro divadelní představení pod širým nebem a 
určitě by bylo škoda tento originální nápad nevyužít i v budoucnosti. Stojí za pozornost, že 
s tímto nápadem přišla a do života jej dokázala uvést žena, která trvale žije v Luhačovicích 
teprve necelý rok. Repríza pásma o lesní víle se připravuje na pátek 11. června v zámeckém 
parku.  

Nenechte si ji ujít ! . 

Blanka Petráková 

  

LUHAČOVICKÁ VĚŠTÍRNA                            

aneb JAK SI PŘEDSTAVUJI LUHAČOVICE ZA 100 LET? 

Zatímco v několika předcházejících letech jsme zahajovali hlavní lázeňskou sezónu 
oslavami v historickém duchu, letos se díváme do budoucnosti. Květen 2004 byl výzvou k 
zamyšlení nad tím, co nám přinese vstup do Evropské unie, co se změní k dobrému a co 
nám naopak život zkomplikuje. Jaké budou luhačovické lázně v příštím století? Jak se 
změní město, podmínky k životu, využití volného času, co budeme moci nabídnout dětem, 
občanům, návštěvníkům a pacientům největších moravských lázní? Jaká bude lázeňská 
móda a jak se promění architektura lázeňského centra? Na tyto otázky se pokouší odpovědět 



výstava žákovských prací nazvaná příznačně „Věštírna“. Námět vznikl téměř před rokem 
v muzeu. Originální instalaci výstavy ve Vincentce zajistila Gábina Gergelová z MěDK 
Elektra spolu s Katkou Potůčkovou ze ZUŠ.  

Na výstavě se podíleli žáci MŠ a ZŠ v Luhačovicích a Pozlovicích, ZUŠ a Domu dětí a 
mládeže v Luhačovicích. Zhmotnili zde svoje představy o tom, jaké bude jejich město 
v příštím století. Pod vedením svých pedagogů přistoupily děti k předloženému zadání 
tvořivě a s velkým vtipem. K tématu budoucnosti lázní se vyjadřovaly literárními i 
výtvarnými prostředky. Součástí výstavy jsou písemné vzkazy, které budou po skončení 
výstavy uzamčeny do kovové skříňky a umístěny v kostelní věži. Zde si je mohou za sto let 
naši potomci vyzvednout a přečíst. Menší děti se úkolu zhostily formou veselých obrázků, 
ty starší vytvořily písemné práce, verše nebo zamyšlení doplněné ilustrací. Některé děti 
poslaly do budoucnosti dojemná vyznání, popisy svých životů a rodinného zázemí, často i s 
vlastní fotografií. Jiné se snažily varovat své pravnuky před různými nebezpečími a 
špatnostmi, které od budoucnosti očekávají.  

Futuristické představy dětí o budoucnosti lázní a města pracují sice s velkou dávkou 
fantazie, vycházejí však z racionálního až pragmatického základu - projevují silné 
ekologické cítění. Většina objektů je zhotovena z použitých materiálů, které by většina lidí 
považovala za nepoužitelné.  

Nejmarkantnější je to asi u modelů lázeňské módy, kde si tvůrci tuto zásadu programově 
vytýčili již v zadání práce - dnes stejně jako za sto let je nejdůležitější ničím neplýtvat, 
chovat se šetrně k přírodě, naší planetě i sami k sobě. Proč vyrábět a nakupovat metry látky, 
když můžeme využít zdánlivě nevyužitelný „odpad“? Na ZUŠ pod vedením Katky 
Potůčkové tak vznikly originální prostorové konstrukce z kartónových obalů, módní kreace 
z uzávěrů a odřezků petlahví, tetrapakových obalů od mléka a džusů, nápadité kombinace z 
vyřazených CD disků a roliček od toaletního papíru, materiálů, které přes svůj filozofický a 
ekologický rozměr nepostrádají humor, nadhled a hlavně úžasnou výtvarnou kreativitu 
našich dětí.  

Výstavu zahájil krátkým slovem místostarosta Luhačovic František Hubáček. Hlavní slovo 
na vernisáži však měly vystavené práce a taneční obor ZUŠ, který pod vedením Věry 
Černohorské připravil originálně pojatou módní přehlídku lázeňských modelů svých 
spolužáků. Modely i ostatní díla malých výtvarníků a spisovatelů budou v hale Vincentky 
vystaveny do konce května. 

- Blanka Petráková- 

  

Co by vás mohlo zajímat ? 

Otázky pro PhDr. Františka Hubáčka – místostarostu města Luhačovice  

  

Jak proběhlo letošní Otevírání pramenů? 

Zahájení lázeňské sezóny v Luhačovicích Otevírání pramenů již našlo své pevné místo 



každoročně o druhém květnovém víkendu. Letošní průběh byl poznamenán nepříznivou 
předpovědí počasí, která se však, až na sobotní odpoledne, naštěstí nevyplnila. Domnívám 
se, že právě na tomto místě je třeba znovu poděkovat všem, kteří se o zdárný průběh této 
akce zasloužili. Především pak paní doktorce Petrákové, která byla duší nedělního 
programu, a pracovníkům MěDK Elektra za přípravu výstavy v hale Vincentky. Dále pak 
Domu dětí a mládeže, našemu informačnímu středisku, základní, mateřské a základní 
umělecké škole, farnosti i všem sponzorům, kteří na této akci participují a bez kterých by 
mnoho věcí nebylo možné zrealizovat. Takže ve stručnosti – Otevírání pramenů proběhlo 
důstojně, za velkého zájmu návštěvníků a věřím, že stejně tak bude úspěšná i celá letošní 
sezóna. 

Připravuje město Luhačovice v letošním roce nějaký větší projekt, jste připraveni 
k čerpání peněz z fondů Evropské unie? 

Poslední ZML podpořilo projekt, kterým žádá o peníze z jednoho z fondů, které EU nabízí. 
Pokud by byl tento projekt přijat a město dotaci získalo, došlo by během tří let k zásadní 
proměně středu města. Součástí tohoto projektu je úplná rekonstrukce Nádražní ulice, 
včetně vybudování dvou nových mostů u Alfa marketu a Sanatoria Miramare, dále pak 
rekonstrukce ulice Dr.Veselého a úprava ulice Nábřeží od tržiště po Najádu, vybudování 
patrového parkoviště (v prostoru nad budovou MěÚ nebo vedle Alfa marketu) a 
rekonstrukce centrálního náměstí 28. října. To vše v hodnotě minimálně 100 milionů korun, 
což je nejnižší částka, kdy je možné o dotaci požádat. V současné době se chystají všechny 
podklady, abychom mohli ve lhůtě vyhlášené MMR (do 31. 7. 2004) oficiálně o tuto dotaci 
požádat. 

Proč město iniciovalo zjednosměrnění ulic Zatloukalova a A. Slavíčka? 

Řešení dopravy se momentálně v republice stává palčivým problémem všech měst. Nejinak 
je tomu i v Luhačovicích. Obrovský nárůst automobilů zákonitě přináší nové problémy a 
vyvolává potřebu jejich řešení.  

Dlouhodobé parkování v centru města je nutné regulovat. Proto i tento krok směřuje 
především k usměrnění dopravy v daných ulicích, neboť jejich šířka není taková, aby zde 
mohla jezdit auta oboustranně. Protože řidiči obecně nerespektují vyhlášku a dlouhodobě 
v těchto ulicích parkují, je to jediná možnost, jak zajistit bezproblémový průjezd těmito 
místy. Věřím, že tuto změnu občané pochopí a její přijetí jim nebude činit žádné problémy. 
Následně na toto opatření by mělo od 1.července 2004 vstoupit v platnost Nařízení Rady 
města Luhačovice, které v těchto místech zřizuje parkovací místa. 

Připravujete společně se SOŠ a SOU Luhačovice ještě nějaké další proměny 
zámeckého parku? 

Zámecký park patří k tzv. klidovým zónám ve městě, které jsou vyhrazeny k odpočinku 
návštěvníků a k bezpečné zábavě dětí. Proto i všechny ty změny, které v parku probíhají, 
jsou zaměřeny tímto směrem. Město již před několika lety přijalo nabídku SOŠ a SOU 
Luhačovice, která v rámci praxe žáků oborů uměleckých řemesel nabídla dotvářet park pro 
radost a pohodu dětí i dospělých. Tento proces není ukončen a myslím si, že se i v příštích 
letech můžeme těšit na nové věci, které díky studentům a pedagogům na této škole v zámku 
přibudou. Nakonec nejlepší bude, když si každý čtenář do parku udělá vycházku a sám se 



přesvědčí. 

  

  

Nové léčebné zařízení v Luhačovicích 

V Luhačovicích bylo uvedeno do provozu soukromé vodoléčebné zařízení – 
floating (flouting). Dochází tak k rozšíření léčebných procedur, které Luhačovice 
poskytují svým pacientům a hostům. V případě floatingu jde o vodoléčbu, jejíž 
mimořádné působení a výsledky ocení i zájemci z širokého okolí Luhačovic. 
Floating je jako regenerační prostředek znám od 60. let. Tehdy ho vynalezl dr. John 
Lilly z USA. Jeho zařízení sloužilo zpočátku pouze kosmonautům a vrcholovým 
sportovcům pro získání psychické a fyzické kondice po náročném výcviku a 
tréninku. Postupně se projevovalo i léčivé působení koupelí po zhmožděninách a 
úrazech. Docházelo k vylepšování konstrukce vany - floatovacího tanku. Již 
začátkem 70. let byla v USA první zařízení otevřena v lázních i pro veřejnost. 

V ČR byl první floating uveden do provozu v roce 1994. Do Luhačovic 
přichází jako 6. zařízení na Moravě. Působení floatingu je překvapivě rozmanité. 
Lze je využívat pro relaxaci a regeneraci těla i ducha, k léčbě pohybového aparátu, 
dýchacího systému, nervových a kožních nemocí. Koupel se provádí ve speciální 
velké plastové vaně s víkem. Vana je naplněna teplou, hustou a slanou kapalinou, 
zahřátou na teplotu lidského těla. Lidské tělo se díky hustotě kapaliny na hladině 
vznáší, nepotopí se. Nachází se v podobném stavu jako kosmonaut ve stavu bez 
tíže.Teplo, odlehčení váhy těla, klid a délka pobytu ve vaně jsou příčinami léčivého 
účinku koupelí. V těle dochází k tzv. vazodilatačnímu efektu. Do buněk se dostává 
více výživných látek a urychluje se odplavování kyseliny mléčné a ostatních 
metabolických zplodin z těla. Dochází k odeznění bolestí kloubů a ke zlepšení jejich 
pohyblivosti. Hojí se rychleji zlomeniny i jiná zranění Působením floatingu na 
psychiku člověka se zabývali MUDr. Thomas Finn a neuroendokrinolog dr. John 
Turner z univerzity v Ohiu. Ve své studii uvádějí, že koupele ve floatingové vaně 
snižují množství stresově působících biochemických látek, které tělo vylučuje, a 
jejich hladina se na nižší úrovni udržuje po celé dny, někdy i týdny. V průběhu 
koupele dochází ke ztišení mozkové aktivity až na hladinu alfa, vyladění obou 
mozkových hemisfér a k tvorbě endorfinů v mozku. Ty jsou pak zdrojem 
příjemných, až radostných pocitů. Člověk takto naladěný se stává vyrovnanější, 
přátelštější, dobře spí, zlepšuje se paměť i výkonnost. Posiluje se přirozená 
obranyschopnost těla vůči onemocnění. 

Fyzické funkce vyladěného těla se projeví zlepšením srdeční činnosti a .normalizací 
krevního tlaku, stabilizuje se nervový systém a dýchání. 

Použití floatingu - vodoléčba: 

bolestivý vertebrogenní syndrom krční, hrudní a bederní páteře na podkladě  
degenerativních změn páteře a poúrazových stavů, stavy po operacích krční a 
bederní páteře, stavy po operacích výhřezu meziobratlových plotének, vrozené 
vady páteře - skoliosy a kyfosy v dětském věku, Scheuermannova nemoc, 



revmatologická onemocnění, degenerativní změny kloubů – artrózy, poúrazové 
stavy kloubů, stavy po zlomeninách, stavy po distorsích a operacích kloubů, stavy 
po náhradách kloubů, lehčí formy periferních obrn, deprese, stresy, kožní nemoci - 
lupenka, atopický ekzém, relaxační působení - únavový syndrom 

Opakováním koupelí se posiluje léčebný efekt floatování. Zejména u kožních 
chorob je potřeba počítat s trpělivostí pacienta. Koupele  jsou vhodné pro dospělé i 
pro děti. Zejména nastávající maminky ocení úlevu mimořádně zatěžované bederní 
páteře. Vodoléčebná procedura není dosud hrazena žádnou zdravotní pojišťovnou. 
Provoz floatovací vany je řízen automatikou, která také zajišťuje bezvadnou čistotu 
roztoku. Ten se navíc pravidelně vyměňuje.  

Zájemci o tuto mimořádnou metodu relaxace a léčby se mohou objednávat na tel. 
čísle 604 998 238. Zařízení pak najdete na adrese Luhačovice, Zatloukalova 291, 
vila Jiřinka. Provoz zajišťuje PhDr. Jana Pelanová. 

- PhDr. Jana Pelanová - 

  

  

Jak jsem přezimoval 

Je to tak každý rok. Počátkem března se vydám na stejnou cestu. Jdu Luhačovicemi plnými 
slunce a téměř rozvitou zelení na návštěvu galerie Vladimíra Ohlídala. 

Než podám tu obvyklou otázku – Jak jste přezimoval? – zeptám se, jaký měl pocit, když po 
sezóně zavíral dveře své galerie. Krásný. Pocit z dobré práce. Pořád plno návštěvníků. Je 
šťasten, že se v této zemi dá stále uživit uměním. I když přiznává, že je to přece jen horší. 
Lidem se věci líbí, ale bojí se vydat peníze, nevědí totiž, co bude zítra. Ten pocit se zdá stále 
silnější. Ale i umělcům se žije o něco hůř. Mladí umělci si hledají práci, potřebují jistý 
příjem a uměním se zabývají potom. 

Mluvíme o různých žánrech. Převládá symbolismus. Přirozeně řemeslně dobře udělaný. Je 
to moderní trend, kterému se moderní galerista bránit nemůže. Ale i jemu je někdy 
návštěvníky vytýkáno, že začíná být příliš moderní. 

Pak už mluvíme o autorech samých. Někteří jsou tu kmenoví, třeba Kočár starší i mladší. 
Ale jinak vybírá ze 300 autorů. Galerie se stále nejvíce soustřeďuje na část obrazovou, na 
druhém místě je sochařská tvorba, keramika je chápana jako dárek. Kdo jsou zákazníci? 
Začíná se vytvářet vrstva dobře placených lidí, kteří považují koupi umění za investici. 

Mluvíme o vstupu do EU. Bude větší konkurence. Ale už v minulém roce tu měli úspěch 
Rusové, Švýcaři, byla zastoupena Francie i Německo. Ale vstup určitě přinese i starosti, 
třeba finanční. Jinak má V. Ohlídal v plánu malé autorské výstavy. Třeba na květen 
připravuje Josefa Velčovského. Je to vlastně malá přehlídka tvorby. Jsem ráda, že jsme se 
zase setkali v plné pohodě pracovní i zdravotní.  

Letos se vracím zimní krajinou. Přemýšlím o tom, jak se ta příroda točí. Mám obavy, že 



přijdu jednou a V. Ohlídal mi místo otázky – Jak jsem přezimoval – bude odpovídat na téma 
– Jak jsem chytal ryby. 

- PhDr. L. Loschková - 

KRONIKA 

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

některé názvy  zachovány v původní podobě. 

Jak se rozvíjely lázně, tak se rozvíjela i obec. Správa obce přešla z rukou domácích lidí do 
rukou přistěhovaného obyvatelstva. V roce 1913 doúřadoval starosta František Černocký, 
rolník, a novým starostou byl zvolen Emanuel Vepřek, nájemce první lázeňské restaurace. 
V lázeňské části se obec po roce začala upravovat. Okrašlovací spolek vysadil alej stromů 
od sokolovny po Solný potůček, ke Slovácké boudě, pod Kamennou, v obci při zámecké 
zahradě. Okrašlovací spolek začal budovat chodník od nádraží při silnici do lázní a od vily 
Františky k vile Rivě. V roce 1912 byla zřízena přičiněním řídícího učitele Jakuba Balhara a 
zámečnického mistra Jana Kudelky všeobecná živnostenská škola pokračovací, což bylo 
potřeba pro živnosti. Obecná škola měla v roce 1912 již 7 tříd a měla 315 dětí. V budově 
školní z roku 1896 s přístavbou z roku 1906 bylo pět tříd, jedna třída byla v panském domě 
v prvním poschodí vedle Barboříkova hostince a jedna v domě číslo 104 u Panáků v prvním 
poschodí za nájemné celkem 450,- K. Pomýšlelo se již tehdy na stavbu nové budovy pro 
školu obecnou a měšťanskou. V dubnu 1912 byl schválen pozemek od mostu u nádraží po 
dřevěný most u Zichy Leopolda vedle hotelu u Karla IV. Podle návrhu architekta Blažka se 
měla tehdy postavit budova pro chlapeckou a dívčí školu a dětskou zahrádku za 280 000 K. 
Mezi občanstvem v obci v dolní části a v části lázeňské vzniká po volbě starosty E. Vepřeka 
jistá neshoda a řevnivost. Obdržel-li lázeňský rayon nějakou úpravu cest, dožadovali se 
rolníci úpravy svých cest polních, před hlasováním se vždy dlouho jednalo o uspokojení 
obou stran. 

Světová válka 

Slibný a rychlý rozvoj lázní i obce byl přerušen vypuknutím světové války 28. července 
1914. Rakousko vyhlásilo válku Srbsku z důvodu zavraždění následníka trůnu Františka 
Ferdinanda Habsburského a jeho choti Žofie v Sarajevu dne 28. června 1914. To byla 
záminka formální, pravou příčinou byla touha Německa po opanování Evropy. Po vydání 
válečného manifestu a všeobecné mobilisace nastal všeobecný rozruch. Slibná lázeňská 
sezóna byla rázem přerušena, vše spěchalo domů. Muži aby nastoupili vojenskou službu a 
ženy aby převzaly vedení obchodů, živností a hospodářství. Během jednoho týdne byly 
lázně téměř prázdné. Potraviny se začaly zdražovat, každý si chtěl zajistit zásobu. Všude se 
mluvilo jen o válce. Začaly chybět drobné peníze, mnozí si schovávali stříbrné koruny i 
drobné niklové mince. U pošty se kupilo velké množství lidí, kteří čekali na nové zprávy. 
Újezdem projížděly vojenské vlaky na ruskou hranici (Rusko se připojilo k Srbsku). Ve 
stanici byli vojíni obdarováni potravinami a nápoji, i z Luhačovic odjelo několik povozů 
s dary. Dne 14. září 1914 se v lázeňské restauraci konala schůze zástupců obce, lázní, lékařů 
a školy, zde bylo usneseno, že se Luhačovice stanou místem pro válečné rekonvalescenty a 
bylo dálno 324 lůžek k dispozici zdarma (tato nabídka nebyla využita). Vojenskou službu 
nastoupil téměř z každé rodiny nějaký voják. Na zpevňovací práce do Vídně odjelo deset 
povozů. Byl učiněn soupis jatečního dobytka a zabaveno 55 kusů (k uskutečnění nedošlo). 



SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Vítáme mezi nás nové „občánky“:  
Filipa Koláře                           Luhačovice 92 
Magdalenu Pavlackou          Luhačovice 1012 
Petra Hofscheidera                Luhačovice 788 
Tomáše Hofschneidera         Luhačovice 788 

Rodičům srdečně blahopřejeme! 

Sňatky 

Jan  Semela a Lenka Vaňková             Luhačovice 918 
Václav Mrkvička a Vendula Pišová  Luhačovice 652 
Tomáš Váňa a Petra Příkazská            Luhačovice 724 
Patrik Baťa a Lenka Mrázková           Luhačovice 917 

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem!  

Výročí narození 

Ludmila Nuzíková        Luhačovice 458           91 let 
Marie Semelová           Luhačovice 510           85 let 
Zuzana Koudelková     Luhačovice 908           80 let 
Božena Zichová           Luhačovice 125           80 let 

Srdečně blahopřejeme! 

Úmrtí 

Jaroslav Utěšený          Luhačovice 54            86 let 
Vítězslav Konečný       Luhačovice 941          76 let 
Libor Mikulášek           Luhačovice 365          42 let 
Mojmír Semela              Luhačovice 14            74 let 
Irena Žmolíková           Luhačovice 446           72 let 
Marie Hložková            Luhačovice 307          74 let 
Jaroslav Coufalík         Kladná Žilín 101          76 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 příbuzným, sousedům, přátelům a známým za  projevy soustrasti, květinové 
dary a za účast při posledním rozloučení s mým manželem Jaroslavem Utěšeným. 

Jiřina Utěšená s rodinou 

Dům dětí a mládeže, Luhačovice, okres Zlín, Zámek 76,  763 26   Luhačovice 

 CO NAJDETE NA NAŠEM WEBU ? 



Informace o zájmových kroužcích, o připravovaných akcích, aktuální výsledky florbalové 
ligy Š.O.F.L., fotogalerii z různých akcí, webovou soutěž pro každý měsíc a další 
zajímavosti ze zámku. Stačí si jen v klidu sednout k počítači připojenému na internet a zadat 
webovou adresu: www.ddmluhacovice.cz          

Koncem měsíce dubna a v měsíci květnu proběhlo několik zajímavých akcí. Velmi 
populární, letos již 5. velký slet čarodějnic tentokráte navštívily i čarodějnice z EU, které 
pomohly s přípravou modravého lektvaru věčného mládí pro všechny opravdové 
čarodějnice a čaroděje na sletu. Nad bublajícími kotlíky s lektvarem  zaznělo  společné 
zaříkávadlo zahalené v dýmu ohně a ochutnávka mohla začít. Volbu Miss Frňák zpříjemnila 
pochoutka v podobě pečených ohnivých hadů z těsta připravená čarodějným uměním 
Kanimůry. Noční hra na zámecké půdě plná netopýřích hlav důstojně ukončila 5. slet 
čarodějnic.  

Děti ze ZŠ Dolní Lhota dobře vědí, jak se peče chleba a co je třeba udělat, aby v této voňavé 
a křupavé podobě mohl být na stole. Ve výukovém programu jsme zajímavou formou 
ukázali dětem, jak složitá je cesta k upečení chleba. Poznaly základních úkony, které s tím 
souvisejí, jejich posloupnost a historické pozadí ve srovnání se současností a jak velký je 
význam půdy pro všechny „živáčky.“ Na závěr programu si děti ručním mlýnkem umlely 
mouku a namíchaly těsto, ze kterého si upekly voňavé chlebové grahámky. 

Doprovodných akcí v rámci Otevírání pramenů se v pátek 7. 5. zúčastnilo na 500 dětí ze ZŠ 
Luhačovice a MŠ Luhačovice, pro které byla připravena ve spolupráci s paní Slovákovou 
z MěÚ Luhačovice historická soutěž o Luhačovicích a přehlídka vystoupení s názvem 
Tleskáme si navzájem v MěKD Elektra. Na Lázeňském náměstí dokreslovalo sobotní pásmo 
Petrklíč, sestavené z vystoupení dětí ze zájmových kroužků, sváteční atmosféru oslav při 
Otevírání pramenů. Děkujeme všem vystupujícím dětem a vedoucím kroužků za skvělou 
práci a propagaci pestré volnočasové činnosti dětí navštěvujících DDM Luhačovice. 

Na celostátní přehlídce středisek pro volný čas s názvem Bambiriáda 2004 pořádané ve 
Zlíně jsme měli i my své zastoupení. Děti z různých zájmových kroužků DDM Luhačovice 
předváděly své umění zlínskému náměstí, které doslova praskalo ve švech. V očích dětí i 
dospělých byla patrná spokojenost z příjemně strávených víkendových dnů. Opět moc 
chválíme naše vedoucí a vystupující děti za vynikající pódiové vystoupení prezentující 
Luhačovice ve Zlínském kraji.  

Areál zámecké zahrady a akce Zámecká pouť je vždy připravena ke svátku všech dětí. 
Děkujeme všem spoluorganizátorům Zámecké pouti, dále městu Luhačovice a 
podnikatelům, kteří pomohli připravit hezké ceny do soutěží pro luhačovické děti a mládež.  

Přehled plánovaných zájmových kroužků na školní rok 2004 – 2005 

výtvarné kroužky, keramické kroužky, Klub rodičů a dětí v Pozlovicích,  

florbal, Š.O.F.L. – florbalová liga, kynologický kroužek, turistický kroužek, 

jóga, rehabilitační cvičení na míči, stolní tenis, fotbalová liga,  

hip – hop, taneční skupina, taneční – folklórní, country tance,  



Klubáček, angličtina pro dospělé, Klubíčko, kytara,  

dovedné ruce, sebeobrana, plavání, aerobic, softball,  

automodelář, železniční modelář, šachový kroužek, střelecký a sportovní klub,  

dramatický kroužek, loutkový divadelní kroužek, kroužek pantomimy a pohybu,  

počítačový kroužek v Biskupcích, rytmus v Biskupcích, míčové hry, rybářský kroužek 

Mistrovská utkání FK Luhačovice - jaro 2004 
  

MUŽI  - Krajský přebor 
kolo datum kde Zač. utkání Odjezd Soupeř 
26.     Ne   5.6. V 16.30 14.15 Kateřinice 
27. Ne 13.6. D 10.15   Boršice 
28. So 19.6. V 16.30 14.15 Chropyně 

DOROST STARŠÍ A MLADŠÍ  - Krajský přebor 
kolo Datum kde Zač. utkání Odjezd Soupeř 
24.     So  5.6. V 10.00,12.15 8.45 Slavičín  
25. So 12.6. D 14.15, 16.30   Slušovice 
26. So 19. 6. V 14.15, 16.30 12.30 Holešov 

ŽÁCI STARŠÍ A MLADŠÍ  - Krajský přebor 
kolo datum kde Zač. utkání Odjezd Soupeř 
24.     Stř   9.6. D 15.15,17.00   Val.Meziříčí 
25. So 12.6. V 9.00,10.45 7.00 Valašský FC 
26. So 19. 6. D 9.00,10.45   Vlachovice 

PŘÍPRAVKA  - Župní soutěž 
kolo datum kde Zač. utkání Odjezd Soupeř 
22.   Po 7. 6. V 16.00 14.45 V.Otrokovice 

 

Zprávy z přehrady 
Hlavní cenu zájezd do Norska a další ceny v hodnotě asi 45 000 ,- Kč  vyhrála v sobotu  

8. května v 27. ročníku jarních rybářských závodů mládeže šestiletá Denisa Kudelová 
z Újezdce u Luhačovic, která z přehrady vytáhla kapra délky 72 cm, o váze 6,7 kg. 

54. ročník jarních rybářských závodů dospělých   

15. - 16. května 2004 Luhačovická přehrada v Pozlovicích  

Za deštivého počasí se konal na Luhačovické přehradě v Pozlovicích již 54. ročník jarních 
rybářských závodů o putovní pohár Lázní Luhačovice, a. s. Závody patří k největším 
v Evropě a letos se jich zúčastnilo 758 závodníků. Bylo uloveno na 1200 kg kaprů, štik, 
candátů, cejnů a úhořů. Tentokrát se nepodařilo ulovit žádného sumce. 



V neděli po skončení závodů se pečlivě zvážily jednotlivé úlovky a už všichni netrpělivě 
čekali na vítěze. V hlavní kategorii o nejtěžší rybu zvítězili kapři. První cenu si odvezl Karel 
Háša z Lešné, který ulovil kapra 79 cm dlouhého, vážícího 7, 9 kg. Druhé místo patřilo 
Františku Novotnému z Nového Jičína, který vytáhl z přehrady kapra délky  

76 cm, o váze 7,8 kg. Třetí místo obsadil Petr Tihařík z Bystřice pod Hostýnem s úlovkem 
kapra 82 cm dlouhého a vážícího 7,6 kg. Pohár vítězi předával  ing. František Bača, 
zástupce Lázní. Druhé a třetí místo ocenil statutární zástupce hejtmana Zlínského kraje 
Libor Lukáš.  

A ještě jedna novinka z přehrady. Možná jste si všimli vzácného bílého sumce, který se 
jmenuje Lojza. Toho si naši rybáři velmi chrání. Pokud by jej někdo ulovil a nevrátil zpět do 
vody, rybářské štěstí ho opustí a na jeho háček se již nikdy žádná ryba nechytí. 

Lojzovi bylo ovšem v chladných vodách přehrady smutno, tak mu rybáři zajistili společnost. 
V sobotu 15. května mu při slavnostní sumčí svatbě vypustili do vodu nevěstu, sumčí 
albínku Kristínu, a 21 malých bílých sumců. 

  

Valná hromada TJ Slovan Luhačovice 23. dubna 

Činnost TJ Slovan řídil v roce 2003 výkonný výbor ve složení: Mikulec, Slezák, Vlčková, 
Hamouz, Dostálek, Dynka, Majzlík, Ferdus, Plášek, Žmolíková, Mikulcová. 

Členskou základnu tvořilo 115 mužů, 64 žen, 22 dorostenců, 12 dorostenek, 40 žáků a 23 
žaček. S uspokojením konstatuji, že všichni členové výkonného výboru přistupovali ke své 
práci zodpovědně a i přes různorodost názorů na některá  problematická témata dokázali 
najít společnou cestu. Našim oddílům jsme poskytli odpovídající podmínky, jednota je plně 
stabilizována. Je nutné se ovšem zamyslit nad co nejefektivnějším vynakládáním finančních 
prostředků. Není úplnou samozřejmostí, že činnost našich oddílů je finančně pokryta a není 
možné spoléhat se na to, že to někdo zařídí. Chtěl bych ocenit dobrou spolupráci  se 
Základní školou Luhačovice, Domem dětí a mládeže, Fotbalovým klubem, městem 
Luhačovice, s cimbálovou muzikou Malého Zálesí, která se postarala i o zábavu při valné 
hromadě. Je nutné ocenit všechny sponzory, kteří pomáhají financovat činnost našich 
oddílů. Dále je potřeba poděkovat všem, kteří zajišťují chod oddílů a především těm, kteří se 
věnují dětem a mládeži. Chtěl bych se zmínit o činnosti jednotlivých oddílů.   

Oddíl cyklistiky 

Předseda: Václav  Hamouz  

V roce 2003 se všichni členové oddílu zúčastnili závodů  v Hulíně, ve Vsetíně, v Olomouci, 
v Nové Dubnici, Českého poháru v Olomouci jak horských kol, tak na silnici. 

Nejlepších výsledků dosáhl Michal Slinták, který skončil na 15. místě v Nové Dubnici na 
Slovensku (z 400 přihlášených závodníků) a na Českém poháru v Olomouci skončil na 75. 
místě z 1000 přihlášených. V Luhačovicích  se připravuje z této oblasti jedna významná 
událost. Ve dnech 5. a 6. června se uskuteční GT BIKE SABBATH maratón s centrem 
konání ve Sportovním areálu Radostova. Nad tímto závodem v délce 71 km převzal záštitu 



hejtman Zlínského kraje a spolupořadatelem je také město Luhačovice. Očekává se účast asi 
1000 závodníků na horských kolech v terénech Vizovických vrchů.  

Oddíl softbalu 

Předseda: Lubomír Ferdus 

Závodní činnost tohoto oddílu zabezpečuje družstvo mužů v 1. moravské lize, smíšené 
žákovské družstvo hraje nejvyšší žákovskou ligu, kde v loňském roce obsadilo 5. místo. Do 
soutěží je zapojeno i družstvo juniorů. Družstvo mužů získalo druhé místo na turnaji 
v Trnavě. První skončila slovenská reprezentace. Mezi nejlepší hráče tohoto oddílu patří 
junioři Jakub Kolář, Antonín Polčák a v žákovské kategorii Jakub Marek, Roman Kolář a 
Mirka Chmelová. Družstvo juniorů  se v letošním roce účastní závodů Slováckého poháru. 

Oddíl lyžování   

Sezóna 2003 – 2004 byla historická, neboť se na vleku lyžovalo 78 dní. Lyžaři začali 
připravovat projekt umělého zasněžování svahu.  

Sportovní činnost je zaměřena na mládežnickou kategorii, kde závodníci J. Čech, J. Křenek 
a Jakub Kunc dosáhli dobrých výsledků. Družstvo žáků skončilo na druhém místě v krajské 
olympiádě škol ve sjezdovém lyžování. Člen oddílu F. Dostálek ml. závodí v tzv. 
SKIKROSU a v loňském roce získal na dvou celorepublikových závodech 14. a 16. místo 
v konkurenci téměř 100 závodníků, z nichž se někteří zúčastňují evropských pohárů. 

Oddíl orientačního běhu  

Předseda: ing. Libor Slezák, 105 členů   

Orientační běžci absolvovali v roce 2003 83 závodů v tuzemsku i v zahraničí. 

V celostátním žebříčku mladšího dorostu byla Lucie Vlažná devátá, Marek Cahel jedenáctý 
a Jan Perůtka třináctý. 

V Moravskoslezském žebříčku žáků se dobře umístili ve své kategorii  Jan Vlažný (1.), 
Zdeněk Slezák (5.), Jakub Vlažný (3.), Jan Hubáček (4.), Blanka Cahlová (6.), Pavla 
Hubáčková (8.). Veteránkám kralovaly Eva Ferdusová (1.) a Iva Vavrysová (2.) a také Petr 
Vavrys byl mezi veterány nejlepší. 

Co je velmi potěšující, i v krajském žebříčku získávají umístění ti nejmladší. Michal 
Hubáček (1.), Karolina Kukolová (2.), Johan  Vavrys (3.), Lucie Kovářová (3.), Jonáš 
Hubáček (5.).  

V roce 2003 získal OOB mnoho dobrých umístění do desátého místa na mistrovství 
republiky, ale kromě veteránů nikdo nedosáhl na medaili. Veterán Petr Vavrys se stal 
mistrem republiky v nočním orientačním běhu, Libor Slezák byl druhý. Štafeta veteránů 
mužů získala třetí místo na mistrovství ČR štafet, stejně jako družstvo veteránů a 
veteránek.    



Družstvo žáků se stalo vítězem celostátní soutěže škol v orientačním běhu.  

V dubnu 2003 startovala desetičlenná štafeta mužů v závodě 10 - MILA ve Švédsku. Ve 
velké konkurenci nejlepších světových závodníků skončilo toto družstvo složené výhradně 
z členů oddílu na výborném 226. místě z téměř 400 startujících štafet. Společně 
s kategoriemi žen a žáků zde závodilo asi 10 000 závodníků. V červnu 2004 bude družstvo 
startovat na největším štafetovém závodě světa ve Finsku.  

Z aktivit pro veřejnost připomeňme již patnáctý ročník Štědrovečerního běhu Zahradní 
čtvrtí, kterého se v roce 2003 zúčastnilo více než 100 malých i dospělých závodníků, a 
tradiční prosincový Mikulášský kufřík.  

Součástí této valné hromady bylo také ocenění nejlepších sportovců z luhačovických 
tělovýchovných jednot. Letos byli vybráni sportovci žákovských a dorosteneckých 
kategorií. 

Vybrat vhodné kandidáty je úkol velmi nesnadný, protože dost těžko lze porovnávat 
orientační běžce nebo kuželkáře, kteří dosahují špičkových výkonů na celostátní úrovni, 
s ostatními oddíly, u kterých je naopak velkým úspěchem získání dobrého umístění v rámci 
kraje. I když jsme si vědomi toho, že v Luhačovicích žijí i vrcholoví sportovci, kterým 
určitě poděkování za vzornou reprezentaci patří, tato cena by i do budoucna měla být 
udělována těm, kteří jsou členy místních tělovýchovných jednot. 

  

Nejlepší sportovci a sportovní kolektivy  

Nejlepší kolektivy (bez pořadí): 

dorost kuželky, žáci orientační běh, starší předžáci lyžování, mladší dorost fotbal 

  

Nejlepší jednotlivci (bez pořadí 10. – 6. místo): 

Mirek Hubáček (kuželky), Jakub Marek (softbal), Zdeněk Slezák (OB), Michal Hubáček 
(FK), Jan Vlažný (OB) 

  

Nejlepší jednotlivci (bez pořadí 5. – 1. místo): 

Jan Perůtka (OB), Petr Plášek (kuželky), Lucie Vlažná (OB), Filip Červenka (kuželky), 
Marek Cahel (OB) 

- P. Mikulec- 
 


