
 

Luhačovická pouť 
V neděli 11. července se zaplnila ulice U Šťávnice různým zbožím, vyhrávala Zálesanka, něco se dělo. 

Opět se uskutečnila Luhačovická pouť. Po slavnostní mši vystoupila divadelní a kaskadérská společnost 

Štvanci z Brna. Odpoledne patřilo šermířům, kejklířům, pohádce, dětské diskotéce a country. Je až 

s podivem, jak této akci až do poslední chvilky přálo počasí letošního proměnlivého léta. 

 

 
  

Soustředění basketbalových reprezentantek Česka  
Sportovní centrum Radostova 



Čtrnáct basketbalistek s trenérem Janem Bobrovským a 

dalšími členy  týmu, z toho dvanáct olympioniček, které 

v srpnu odletí do Atén, se sešlo k předolympijské 

přípravě v týdnu od 12. do 17. července ve Sportovním 

centru Radostova Luhačovice. Doufejme, že tvrdý 

trénink se naší basketbalové reprezentaci vyplatí stejně 

jako v loňském roce, kdy se hráčkám povedlo 

v Luhačovicích tak vypilovat formu, že přivezly stříbrnou 

medaili z mistrovství Evropy.  

  

  

Tenisový turnaj mladšího žactva kategorie B  
(10. – 12. července) 
Tenisový klub 2000 uspořádal na dvorcích u Ottovky celostátní turnaj mladšího žactva kategorie B. I přes 
snahu pořadatelů zajistit co nejlepší podmínky počasí se zajistit nepovedlo. Finálové zápasy se z důvodu 
nepřízně počasí dohrávaly ještě v pondělí 12. července. Na dvorce se postavilo 34 chlapců a 18 dívek. 
Z chlapců byl nejlepší Lukáš Najman z Kyjova, zápasy dívek vyhrála Markéta Litnerová z Trans Ostrava. 
Zástupcům Luhačovic Evě Krajíčkové a Pavlu Eichnerovi se v tomto velmi těžkém turnaji nedařilo, vypadli 
v prvním kole.  
  
Z minulého čísla LN nám omylem vypadl údaj o volebním výsledku KSČM. Tato strana získala 
v Luhačovicích 16, 59 %. Tímto se omlouváme KSČM i všem jejím příznivcům.   

Zprávy z 11. schůze Rady města Luhačovic konané dne 10. 6. 2004 
RML rozhodla o výsledku výběrového řízení na pozici ředitelky Městské knihovny Luhačovice. 

Nejvhodnějším uchazečem byla vybrána Ing. Hana Slováková.  

RML vzala na vědomí vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí(ho) odboru informací Městského 

úřadu Luhačovice. 

RML souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2 000,- Kč panu Martinovi Zábojníkovi, 

bytem Luhačovice, Masarykova 55, na účast Mistrovství Evropy mužů, žen a tělesně postižených 

v armwrestlingu ve dnech 21. 6.-27. 6. 2004 v Polsku. 

RML souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2 000,- Kč Šárce Valešové, bytem 

Luhačovice, Družstevní 87, na účast na vrcholné mistrovské soutěži Mistrovství světa v šachu na ostrově 

Kréta v Řecku. 

RML nesouhlasila s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2 000,- Kč panu Petru a Miroslavu 

Bětíkovým, bytem Pozlovice 381, na účast na kvalifikaci na mistrovství světa a mistrovství 

republiky v bězích do vrchu. 

RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou s firmou ENERGY TRIP, s. r. o., 



Řetechov 65, na pronájem části pozemku p. č. 2194/6 v k. ú. Řetechov o výměře 27 m2, za účelem 

umístění demontovatelného pódia o velikosti 4,4 x 6 m pro venkovní posezení v období od 1. 7. 2004 do 

31. 12. 2004 za cenu 5 000,- Kč. (Jedná se o pozemek před hostincem na Řetechově.)   

RML souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 31. 5. 2004 uzavřené s Jánem 

Svoradou, bytem Černá Hora, Žernovská 504, a Janou Hutyrovou, bytem Brno, Drobného 26a, na 

dobu určitou do 31. 12. 2004 na rozšíření zařízení staveniště o část pozemku p. č. 631/2 o výměře 

41 m2 za cenu 1,- Kč/m2/den. (Jedná se o pozemek, který je vedle plovárny v Luhačovicích.)  

RML souhlasila se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. č. 799/1 v k. ú. Luhačovice o 

výměře cca 30 m dle předloženého návrhu. 

(Jedná se o pozemek, který je nad Základní školou v Luhačovicích.)   

RML souhlasila se zveřejněním záměru města prodat pozemek p. č. 457/6 o výměře 165 m2  v k. ú. 

Luhačovice. (Jedná se o pozemek, který se nachází na ul. Masarykova za domem Maruška č. p. 

272  a není volně přístupný, pouze přes pozemek Krajíčkových nebo Lázní Luhačovice .)   

RML doporučila ZML schválit likvidaci majetku města dle předloženého návrhu likvidační komise. 

RML doporučila ZML schválit vyřazení knih dle revize knihovního fondu Městské knihovny 

Luhačovice. 

RML jmenovala komisi pro hodnocení nabídek na přístavbu výtahu vily „Strahov“ a cyklotrasy „Obora“ ve 

složení: Ing. Bohuslav Marhoul, Ing. Martin Plášek, Mgr. Jaroslav Pančocha a Zdeněk Linhart. 

RML souhlasila se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. č. 1326/9 v k. ú. Luhačovice 

o výměře cca 250 m² dle předloženého návrhu. (Jedná se o pozemek na konci ulice Ludkovická, 

směr Horní Dvůr.)  

RML doporučila ZML souhlasit se zpracováním změny územního plánu pro účely zemědělské výroby - 

zahradnictví  na pozemku p. č. 1683/2 k. ú. Luhačovice podle žádosti pana Jaromíra Derkáče, bytem 

Sehradice č. 220, 763 23  Lhota u Luhačovic.  

RML souhlasila s umístěním informačního radarového systému v lokalitě u firmy UPOSS, s.  r. o., 

Luhačovice, na vjezdu do města. 

RML podpořila vytvoření edice informačních publikací se vztahem k městu Luhačovice. 

RML vzala na vědomí změnu nařízení vlády č. 337/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 

37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.  

RML doporučila ZML schválit měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva dle přílohy č.1 a §3 

odst.3 nařízení vlády č.337/2004.  

RML souhlasila se zvýšením finančního příspěvku na dopravu pro rodiče Tomáše Ferduse, bytem 

Luhačovice, A. Slavíčka 807, žáka Speciální školy pro žáky s více vadami ve Zlíně ve výši 2 000,- 



Kč za měsíc při 100 % účasti ve škole. 

RML souhlasila s přidělením bytu paní Jozefíně Košuličové v Domě s pečovatelskou službou Strahov. 

RML souhlasila s žádostí o vynětí bezpečnostního krytu v objektu Městské knihovny 

v Luhačovicích z evidence těchto objektů. 

Termín schůzí RML: středa 30. 6. 2004,  22. 7. 2004, 12. 8. 2004,  2. 9. 2004  a   

23. 9. 2004. Termín zasedání ZML: 24. 6. 2004 a 16. 9. 2004.  

  

Zprávy z 12. schůze Rady města Luhačovic konané dne 30. 6. 2004 
RML nesouhlasila s užíváním veřejného prostranství firmou JOGA Luhačovice, s. r. o., 

Uherskobrodská 984, v ulici Solné (parkoviště pod plovárnou 1774 m²) za účelem vystavení 

exponátů při příležitosti konání XII. Mezinárodní kongresu ODPADY – Luhačovice 2004, který se 

uskuteční ve dnech 21. 9. -23. 9. 2004, užívání veřejného prostranství od 20. 9. do 24. 9. 2004 za 

cenu 17 740,- Kč.  

Závěr: Rada města doporučuje firmě JOGA Luhačovice, s. r. o., využít k tomuto účelu parkoviště za 

prodejnou ALFA MARKET nebo prostor za nádražím. Důvodem je změna parkování v ul. Bílá čtvrť a v ul. 

A. Slavíčka -  vydání parkovacích karet na parkovací místa. 

RML nesouhlasila s poskytnutím finančního příspěvku Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 6, 110 00 

Praha.   

RML doporučila ZML schválit prodej části pozemku p. č. 799/1 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 250 m2 

manželům Antonínovi a Heleně Kočicovým, 67-51 183 Street, Flusing, New York 11365, USA za cenu 

150,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. Nová hranice pozemku bude vedena v linii 

prodloužení plotu mezi parcelami 799/1 a 802/3.  

(Jedná se o pozemek, který je nad Základní školou v Luhačovicích.)   

RML nedoporučila ZML schválit prodej pozemku p. č. 457/6 o výměře 165 m2 (nebo cca 70 m2) v k. 

ú. Luhačovice paní Ing. Ladě Krajíčkové, bytem Zlín, U Trojáku 4604, a panu Vítu Krajíčkovi, bytem 

Praha 6, Tobrucká 714/27.   

(Jedná se o pozemek, který se nachází za domem č. p. 272, kde je umístěno kadeřnictví a 

kosmetika VEAL na ulici Masarykova.)    

RML doporučila ZML schválit prodej pozemku p. č. 457/6 o výměře 165 m2 v k. ú. Luhačovice panu Pavlu 

Humenovi, bytem Hluboká 5254, Zlín, který je majitelem domu Maruška, za navrhovanou cenu 350,-  

Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. (Jedná se o pozemek, který se nachází za domem č. p. 

272, kde je umístěno kadeřnictví a kosmetika  VEAL na ulici Masarykova.)    

RML doporučila ZML schválit prodej části pozemku p. č. 1326/9 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 

250 m2 manželům Janě a Michaelovi Horsákovým, bytem Zlín, Slunečná 4559, za cenu 500,- Kč/m2 



a  úhradu nákladů spojených s převodem.   

(Jedná se o pozemek na konci  ulice Ludkovická, směr Horní Dvůr.)  

RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství panem Oldřichem Otrubou, bytem Biskupice 22, za 

účelem umístnění reklamního stojanu o rozměrech š. 60 cm, v. 105 cm v ul. Družstevní v pruhu zeleně u 

domu č. p. 201. 

RML pověřila zastupitele Mgr. Miroslava Horsáka prováděním svatebních obřadů. 

RML souhlasila s použitím znaku města Luhačovice při propagaci fotbalového utkání hokejistů NHL mezi 

ČR a SR.  

RML souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5 tis. Kč firmě Agentura H production, 

Tyršova 930, 763 02 Zlín, na akci fotbalového utkání hokejistů NHL mezi ČR a SR. 

RML pověřila vedoucí správního odboru přípravou seznamu všech ulic Luhačovic, termín do 30. 9. 2004. 

  

Zprávy ze III. zasedání Zastupitelstva města Luhačovic konaného  
dne 24. 6. 2004 
ZML souhlasilo se zpracováním změny územního plánu sídelního útvaru Luhačovice na pozemku 

p. č. 207/9 k.ú. Řetechov. Pozemek bude určen jako plocha pro bydlení. (Lokalita Řetechov, za 

vodojemem.)  

ZML souhlasilo se zpracováním změny územního plánu sídelního útvaru Luhačovice na pozemku p. č. 

1683/2 k. ú. Luhačovice podle žádosti pana Jaromíra Derkáče, bytem Sehradice. Pozemek bude určen 

pro zemědělskou výrobu – zahradnictví. (Lokalika ul. Uherskobrodská, naproti Sběrného dvora.) 

ZML schválilo zadání změny územního plánu sídelního útvaru Luhačovice 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 a uložilo starostovi města zajistit u pořizovatele – 

orgánu územního plánování pořízení návrhu změny. (Lokalita ul. Družstevní.) 

ZML schválilo zadání ke zpracování změny územního plánu sídelního útvaru Luhačovice na pozemku p. 

č. 387/17  k. ú. Luhačovice. Pozemek bude určen jako plocha pro bydlení a uložilo starostovi města 

zajistit u pořizovatele, orgánu územního plánování,  pořízení návrhu změny. (Lokalita Branka .) 

ZML neschválilo zadání ke zpracování změny územního plánu sídelního útvaru Luhačovice  na 

pozemcích p. p. č.  1111 a 1118/1 podle žádosti pana Rostislava Vrby, bytem Luhačovice. (Lokalita 

V hoře, nalevo.)  

ZML schválilo zadání ke zpracování změny územního plánu sídelního útvaru Luhačovice na pozemcích – 

p.č. 313/12, 313/1, 396/10, 403/1, 403/2, 409/4, 409/7, 409/8, 409/9, 409/10, 409/11, st.820, 428/5, 429, 

st. 821, 433, 410/1  k. ú. Luhačovice jako závazný podklad pro zpracování návrhu změny - plocha pro 

bydlení, plochy občanského vybavení, území rekreace a uložilo starostovi města zajistit u pořizovatele – 



orgánu územního plánování, pořízení návrhu změny. (Lokalita ul. Rumunská, areál lyžařského vleku.)  

ZML rozhodlo:  

1./ o podání žádosti o dotace na finanční krytí těchto projektů v rámci Společného regionálního 

programu a státního rozpočtu:  

Rekonstrukce ulice Nádražní, Dvoupodlažní parkoviště ul. Solné, Parkoviště ul. Pod Kamennou, 

Rekonstrukce ul. Dr. Veselého a Nábřeží, Rekonstrukce nám. 28. října 

2./ o přijetí finančního závazku profinancování uvedených projektů 

3./ o zajištění finančního krytí projektů ve výši nejméně 10 % z rozpočtu města 

4./ o přijetí překlenovacího úvěru k financování uvedených projektů na dobu nejvýše  

12 měsíců ve výši do 50 mil. Kč 

ZML uložilo starostovi města předložit Smlouvy o poskytnutí dotace ze Společného regionálního 

programu a státního rozpočtu před jejich podpisem ke schválení zastupitelstvu města. 

ZML souhlasilo s úhradou odměny v rámci  rozpočtu města pro rok 2004 za přípravu projektů a 

poskytování poradenských služeb firmě EUNICE CONSULTING, a. s., Legerova 39/1820,  120 00  

Praha 2, dle s ní uzavřené smlouvy a projektových dokumentacích týkajících se akcí, které jsou 

součástí žádosti o dotace z Programu Společný regionální operační program, podopatření 4.2.1 – 

Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu na projekt „Rekonstrukce lázeňské 

infrastruktury Luhačovice“ předkládané na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.  

ZML rozhodlo o vyřazení majetku města dle návrhu likvidační a škodní komise ze dne 26. 5. 2004 mimo 

položky cimbál, který je vedený v evidenci Městského domu kultury Elektra  Luhačovice.  

ZML rozhodlo o vyřazení knih dle zápisu o revizi knihovního fondu Městské knihovny Luhačovice. 

ZML rozhodlo doplnit v kupní smlouvě na prodej bytů v domě č. p. 439, ul. Solné v Luhačovicích text: 

„Kupující berou na vědomí, že přes pozemek st. pl. 521 a pozemek 450/42 je vedena kanalizační a 

plynovodní přípojka pro dům č. p. 267 na st. pl. 297 v k. ú. Luhačovice. Kupující je povinen v souladu 

s platnou právní úpravou umožnit spoluvlastníkům domu  č. p. 267 v k. ú. Luhačovice vstup na pozemky 

za účelem nevyhnutelného zásahu pro opravu a údržbu těchto přípojek.“  

ZML schválilo měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva dle přílohy č.1 a §  odst.3 

nařízení vlády č. 337/2004 ve výši: člen RML 1 400,- Kč, předseda komise a výboru 700,-  Kč, člen 

ZML 490,- Kč.  

ZML souhlasilo se zahájením jednání o vstupu města Luhačovice do Regionu Zlínsko. 

ZML rozhodlo vyčkat s řešením otázky převodu Pečovatelské služby ze Zlínského kraje na město 



až  na rozhodnutí Zastupitelstva Zlínského kraje o dalším financování tohoto zařízení.  

  

LES VE ŠKOLE, ŠKOLA V LESE 
Již čtvrtý rok se skupina žáků pod vedením Mgr. Valérie 

Baniové přihlásila do projektu Les ve škole škola v lese, 

který koordinuje sdružení pro ekologickou výchovu 

Tereza ve spolupráci s Lesy ČR.  

Letošní ročník projektu byl zaměřen na stromy. Žáci 

pracovali přímo v terénu: měřili a určovali stromy v lesích 

Luhačovic, vyráběli otisky kůry stromů, zkoumali život 

bezobratlých v lesních potocích i na živých a mrtvých 

stromech, určovali stáří stromů podle letokruhů, zjišťovali 

procentuální zastoupení organismů v lesích a pH lesní 

půdy. V učebně přírodopisu ve škole zpracovávali pracovní listy (např. houby - poezie, příběh, larvy 

hmyzu, sovy a dravci), tvořili koláže živočichů z přírodnin, vyrobili mobil – potravní pyramidu a keramický 

pařez z letokruhů. Doma zjišťovali, které předměty jsou vyrobené ze dřeva různých druhů stromů. Hráli 

různé hry a soutěže, v lese ochutnávali nasbírané vůňové koktejly. 

Žáci spolupracovali s LS v Luhačovicích, sbírali lesní plody pro zimní přikrmování zvěře, čistili za 

odborného vedení ing. Veverky lesní altánky a ptačí budky a besedovali společně o lese. 

Součástí projektu byly i ekologicky zaměřené hry a soutěže pro žáky 1. -3. tříd, ve kterých vystupovali 

jejich starší spolužáci v rolích lektorů. Pro družstva ze 4. - 6. tříd byla připravena soutěž Z ptačí říše a 

šestá A mohla besedovat s panem Mikulcem z Vlčkova, který vyrábí reliéfy zvířat, to vše při příležitosti 

Dne ptactva 1. dubna. 

Ze všech ekologicky zaměřených akcí sestavili žáci pod vedením Mgr. Baniové zprávu, která obsahovala 

kromě textů také fotografie a práce dětí. 

A čekalo se na výsledek. Již počtvrté patřila ZŠ Luhačovice mezi čtyři nejúspěšnější školy v ČR. Ve 

školním roce skončila na vynikajícím druhém místě. Za odměnu se mohli vybraní zástupci (V. Gergelová, 

T. Bobčíková, Jakub Vlažný, B. Kolaříková) zúčastnit třídenního setkání nejúspěšnějších řešitelů tohoto 

projektu v Jizerských horách. 

Velký úspěch mladých ekologů je především úspěchem odborného pedagogického vedení Mgr. Baniové, 

která dokáže nejenom náplň podobného projektu vymyslet, oslovit lidi, kteří dětem poradí, ale především 

nadchnout pro podobnou akci své žáky. Blahopřejeme ! 

  

Škola hrou 
Nudná statistika a statistická šetření. To je názor troufám si říct většiny populace na tuto vědu. 



To, že to nemusí být až tak docela pravda, dokázala paní učitelka Mgr. Valerie Baniová, když s žáky 7. A 

v rámci výuky statistických šetření vyrazili 23. června do ulic. Rozhodli se  zjistit dopolední  návštěvnost 

Luhačovických pramenů. Své výsledky zpracovali do přehledných grafů a doplnili je zajímavými poznatky. 

Skupinka pěti děvčat sledovala pohyb u Vincentky a zjistila tyto výsledky:  

Návštěvnost pramene Vincentka 

Čas 8.00-9.00 9.00 - 10.00 10.00-11.00   
Počet návštěvníků 105 218 264   

Průměrná návštěvnost 196 lidí za hodinu. Bylo zde 13 místních, 558 hostů z ČR a 16 zahraničních 

návštěvníků. Z 587 osob bylo 213 mužů, 352 žen a 22 dětí. 

A jaké byly dojmy děvčat? 

„Naše skupinka složená z pěti děvčat si vzala na starost Vincentku. Poněvadž je Vincentka 

nejnavštěvovanější pramen v Luhačovicích, měly jsme opravdu plné ruce práce. Největší množství lidí 

přicházelo okolo 10. hodiny. Bylo opravdu těžké to zvládnout. Potkávaly jsme mnoho zajímavých a 

příjemných lidí. Například hned na začátku se s námi dala do řeči jedna sympatická paní z Ostravy. 

Svěřila se nám, že se jí v Luhačovicích velmi líbí a Vincentku  inhaluje kvůli zánětu průdušek. Vyslechly 

jsme mnohé osudy lidí. Paní z Hulína strávila tři roky v koncentračním táboře, z něhož se vrátila 

s poškozenými klouby, Luhačovice navštěvuje každým rokem již patnáct let a vždy se jí po návštěvě na 

určitou dobu bolesti zmírní. Ptaly jsme se každého návštěvníka, z kterého města přijel. Slyšeli jsme jména 

mnoha měst a vesnic z různých krajů ČR. Setkali jsme se s cizinci (Rusko, Německo, Švýcarsko, 

Rakousko, Asie). Obzvláště nás zaujal pán původem z Čech, jenž od roku 1981 žije se svou manželkou 

v Austrálii a přijel zde navštívit svoji nemocnou maminku. Překvapila nás také odezva na výstavu v hale 

Vincentky, kterou vytvořili žáci místních škol. Byla to pro nás další zkušenost, protože jsme musely 

komunikovat s neznámými lidmi, což nás velmi zaujalo. Mnoho lidí se nám svěřilo,jak jsou Luhačovice 

krásné město a my jsme s nimi musely souhlasit“. 

U pramene Aloiska měli žáci smůlu. Povedlo se jim zaznamenat známý jev. Aloiska přestala téct, tedy 

museli počítat pouze lidi, kteří měli zájem se napít. 

Návštěvnost pramene Aloiska 

Čas 8.00-9.00 9.00 - 10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 
Počet návštěvníků 27 35 66 20 

Průměrná návštěvnost 37 lidí za hodinu. Bylo zde 14 místních, 126 hostů z ČR a 8 zahraničních 

návštěvníků. Ze 148 osob bylo 45 mužů, 72 žen a 31 dětí. 

Návštěvnost pramene Ottovka 

Čas 8.00-9.00 9.00 - 10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 
Počet návštěvníků 40 58 103 88 



Průměrná návštěvnost 73 lidí za hodinu. Bylo zde 45 místních, 231 hostů z ČR a 13 zahraničních 

návštěvníků. Ze 289 osob bylo 75 mužů, 120 žen a 94 dětí. 

Návštěvnost pramene Dr. Šťastného 

Čas 8.00-9.00 9.00 - 10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 
Počet návštěvníků 27 76 106 81 

Průměrná návštěvnost 73 lidí za hodinu. Bylo zde 30 místních, 254 hostů z ČR a 6 zahraničních 

návštěvníků. Ze 290 osob bylo 100 mužů, 106 žen a 84 dětí. 

Návštěvnost pramene Sv. Josef 

Čas 8.00-9.00 9.00 - 10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 
Počet návštěvníků 24 58 35 23 

Průměrná návštěvnost 35 lidí za hodinu. Bylo zde 54 místních, 83 hostů z ČR a 3 zahraniční návštěvníci. 

Ze 140  osob bylo 44 mužů, 55 žen a 41 dětí. 

  

A co o šetření napsala tato skupinka? 

Dne 23. 6. 2003 jsme prováděli statistické šetření léčivých pramenů z Luhačovic. Rozdělili jsme se do pěti 

skupinek. V naší skupince byl Michal Fojtík, Petr Březina, Jakub Semela, Jakub Vlažný a Milan Masař. 

Od 8.00 do 12.00 jsme sčítali lidi u pramene Sv. Josef. Tento pramen navštívilo 140 lidí a mezi nimi byli i 

Rakušané, Němci nebo dokonce mladík z Texasu. Sčítalo se nám celkem dobře, až na 27 malých dětí, 

které se tam nahrnuly strašně rychle. Byla to zábavná práce a doufáme, že něco podobného bude i příští 

rok. 

  

Nová socha svatého Floriána 
Při příležitosti luhačovické pouti v neděli 11. července byla 

slavnostně posvěcena socha svatého  Floriána – patrona hasičů. 

Tuto sochu vytvořili tři absolventi SOŠ a SOU Luhačovice 

(především Jan Dibďák z Mařatic), kteří na ní začali pracovat před 

třemi lety ve druhém ročníku studia oboru umělecká řemesla. 

Socha je z lipového dřeva a bude umístěna zřejmě v prostorách 

hasičské stanice.   

Svatý Florián se narodil ve 3. století v Rakousku. Byl římským 

vojákem, v době pronásledování křesťanů se odmítl vzdát víry. 

Císař Dioklecián jej nařídil hodit s mlýnským kamenem na krku do 

řeky. Po několika dnech vyplavalo neporušené tělo na útes a hlídal 



je mohutný orel, který k němu pustil pouze vdovu po Floriánovi. Ta tělo pochovala na svém statku 

nedaleko Lince. Nad jeho hrobem byl v 6. století vystavěn augustiánský klášter. Jeho ostatky byly 

přeneseny do Říma, část ostatků získal též Karel IV., dnes jsou uchovány v chrámu svatého Víta. Svatý 

Florián se stal patronem hasičů proto, že byl usmrcen ve vodě, kterou se oheň hasí. Je ponejvíce 

zobrazován jako římský voják s kopím a korouhví v ruce, jak hasí hořící dům. 

Je považován za ochránce lidí proti živlům ohni, ale i vodě. Podle legendy se při jednom mohutném 

požáru pomodlil a z nebe se spustil naráz prudký déšť, který oheň uhasil. 

Uctívání svatého Floriána jako patrona hasičů ovšem pochází až z 15. století, do této doby  byli 

považováni za ochránce před ohněm svatý Vavřinec a svatá Agáta. 

Přítomní hasiči vzpomenuli také tragédii jejich předchůdců z Luhačovic, kdy při jedné z jízd s novou 
stříkačkou v roce 1934 vyjela hasičská posádka směrem na Kladnou Žilín. Na zpáteční cestě došlo u 
Bílého kříže k havárii. Auto sjelo ze silnice a začalo hořet. Josef Vítek a Jan Malaník byli těžce raněni a 
Karel Živnéř při nehodě zahynul. 

Potoky Luhačovic 
Potoky Luhačovic tvoří přirozené přítoky hlavního toku Šťávnice přes Luhačovice. Každý, kdo chodil do 

školy, ví, že se rozeznávají levostranné a pravostranné přítoky. Za pomoci pana P. Menšíka, který zná 

vodní režim, předkládáme ve dvou článcích stručné poznání přírodních poměrů. Kdyby člověk chtěl 

popsat podrobně přírodu, nestačil by celý ročník Luhačovických novin. Dnes se seznámíme s 

levostrannými přítoky Šťávnice. 

  

Potok Gáborka – před půl stoletím byl její tok volný, dnes segmentovým propustem nad lázeňskými 

garážemi stéká do Šťávnice. V jejím údolí ve světlých bučinách žlutě kvétala kyčelnice devítilistá. Na 

Zálesí v současnosti vzácné kvítko, více roste v jihomoravských lesích. Častěji v bukových lesích se 

setkáme s příbuznou kyčelnicí cibulkatou, která má v paždí listů černé cibulkaté pupeny. Kolem potoku 

s měkkou vrstvou listí a jehličí jsou zelené koberečky šťavele kyselého. Spolu s mechem ploníkem jsou 

úkrytem drobounkého hmyzu a broučků. Při zrání plodů šťavele a následkem puknutí prudce vyletují 

drobounká semínka. Na jaře tvoří koberečky i nízká sasanka hajní. Je to otužilec, když roste až skoro 

k polárnímu kruhu. To by nebyla Gáborka, aby tu chyběla oblíbená konvalinka vonná. Občas tu proletí 

mezi buky statný datel černý. K jaru rozkvétá léčivý plicník lékařský, který uvolňuje kašel a je vhodný pro 

posílení při nachlazení. Již velkou vzácností je voňavá máta vodní, bývala součástí mokrých luk. 

Solné potoky – z oblasti Solného, od nádrže „Marion“ samostatným zaklenutým potrubím vtékají u 

Kulturního domu Elektra. Nahoře na světlých lučinatých místech bývala spousta prvosenek jarních. 

S zářivě žlutými kvítky patří k nejnápadnějších poslům jara. V ČR jsou chráněnou rostlinou. Žlutou barvou 

s nimi soutěží kobereček nízkého orseje jarního. Něžnou krásu drobných květů násobí pozadí kontrast 

lesních stromů. V teplém máji lahodně působí zeleň mařinky vonné s jemnými bílými kvítky. Svou vůní 

připomíná nastávající dobu sušení sena pro obsah kumarinu. V lesním šeru, kde je vlhká a výživná půda, 

roste jednotlivě nízké vraní oko čtyřlisté se svými čtyřmi listy na vrcholu stonku. Celá rostlina je jedovatá, 

zvláště modročerná vrcholová bobule. Na tekoucí vodě potůčku je docela závislý malý konipas 

„třasořitka“, známý svým dlouhým často pohupujícím ocáskem. Břízy, osiky, olše má v oblibě hezká 



babočka osiková, hezký motýl vlhčin. 

Potok u Výmolova žlebu - je vedený samostatným potrubím pod kavárnou Crystal a odlehčovací stokou 

za obchodním domem Alfa market. U žlebu už koncem března a v dubnu žlutě září nápadnější květy 

blatouchů. Je to otužilý pryskyřníkovitý světoběžník, roste i v chladných oblastech Evropy, Asie a Sev. 

Ameriky. Kdo dříve pokvete, s ním soutěží obtížný plevel drobný ptáčinec žabinec. Vedle vlhka má rád 

stín „košatější“ kakost smrdutý. Křehká bylinka s drobnými růžovými kvítky. Léčivá rostlina plná hořkosti. 

Nepříjemný zápach po usušení mizí. Vlhké prostředí vyhovuje modročerným májkám. Dnes žijí jen 

v malém počtu. Larvičky jsou škůdcem včel. Na květu  se přichytí  a včely se nechají  odnést do úlu. V úlu 

požírají včelí vajíčka a zásoby medu. Až po roce, kdy jsou dospělým broukem, opustí včelí úl. Na 

stromech při trošce štěstí objevíme šoupálka, sýkorku a pěnici, ochránce stromů. 

Potok z Radostov – je zaústěný přes odlehčovací stoku za sídlištěm u zámku do Šťávnice. Až u blízkých 

zahrádek a polí v teplém dubnu se vynoří zemědým lékařský, vytvoří košatější trs a nasadí hrozen 

růžových kvítků. Listy mají měnlivě modrozelenavé zbarvení. Dlouho kvete, od teplého dubna přes léto až 

do října. Je jedovatý, v malém množství je součástí žlučníkových čajovin. Na podobných místech roste 

kokoška pastuší tobolka s drobným bílým květem. Objeví se hned, sotva „sleze“ sníh a roztaje zem, a 

kvete přes celý rok, pokud nenapadne nový sníh. Třeba až do prosince. Díky civilizaci a dopravě je dnes 

rozšířená po celém světě. Listí olší náramně chutná malým broukům, jímž je zádumčivec olšový 

modročerného zbarvení. Při přemnožení dovede spotřebovat většinu listů. Krytonosec olšový zase vrtá ve 

dřevě olší i topolů, nepohrdne ani košatou vrbou.  

Potok z Ovčírny – je nad územím ZD Zálesí, kde vtéká samostatným potrubím v ulici Družstevní u 

silničního mostu do řeky. Nahoře u lesa u Kruhu sotva roztaje sníh a opře se sluníčko od západu od 

Vrecka, rozloží se s lístky a kvítky jemná sedmikráska chudobka. Najdeme ji v trávníku ještě před 

Kateřinou, pokud nenapadne nový sníh. Kvítka se otevírají již od brzkého rána a zavírají se až k večeru, 

až se začne šeřit. Zůstanou zavřené, jen když má pršet a při zamračeném obloze. Má celoevropské 

rozšíření. Jinou rostlinkou, která se drží při zemi je jetel plazivý, který snadno koření svými plazivými 

stonky a tvoří hezké koberečky lákající k sedění. Jenže v přízemí bývají často schováni drobní mravenci, 

kteří nám hned napoví, kdo je tu pánem. Pro své drobné zahradní vlastnosti má celosvětové rozšíření. 

Staré stromy v blízkosti potoků má ráda žluna zelená s červenou čepičkou. S oblibou sbírá mravence. 

Hnízdí ve starých kmenech. Nápadný svým tesklivým hlasem. Své jméno si vysloužila pro neustálý pohyb 

hlavy. Mouchou svým pruhováním připomínající vosu je statná bráněnka měnlivá. Její larvy loví drobný 

vodní hmyz. 

Potůček z trati Nivka – nad zahradami, vtéká do Šťávnice těsně pod vyústí z Čistírny odpadních vod 

Luhačovice. Po ohřátí země sluníčkem pučí žluté kvítka podběle léčivého. Jako všechny jarní květy jsou 

oblíbenou pastvou nejen pro včely, ale všechen poletující hmyz. Každý má zálusk na sladký nektar plný 

výživných látek. Na čas si „dává“, až je vše zelené zběhovec ženevský s bohatou násadou modrých 

květů. To už bývá všude příjemně teplo. V lesním porostu nedalekého Perného na vlhčinách plazivě se 

rozbíhá blízký zběhovec plazivý s modrofialovými kvítky. Je starou léčivkou na různé obklady. Ozdobnější 

mouchou je čelnice zdobená, neboli čelnatka ozdobná. Vyskytuje se v křoví potůčku a najdeme ji na 

listech. Mezi dvoukřídlé patří i vrtule květní, která je poloviční velikosti. Posedává na květech „štrbáku“ – 

pcháče zelinného. Její příbuzná vrtule třešňová působí nepříjemnou červivost třešní. 

U vody a na vlhčinách hojně si libují drobná klíšťata – „pijáci“, kteří se nám snaží dostat se na „kožu“ a 



znepříjemnit život. Příštím článku se panem P. Menšíkem seznámíme s pravostrannými přítoky. 

- A. Šimšalík - 

Co by vás mohlo zajímat? 
Dnes odpovídá pro Luhačovické noviny Bc. Lenka Semelová, DiS   
ředitelka Charity Svaté rodiny v Luhačovicích.  
Jak vznikla Charita Svaté rodiny? 

Charita byla zřízena v dubnu 2004 na základě Stanov Arcidiecézní Charity Olomouc jako církevní 

nezisková organizace. Ředitelkou jsem byla jmenována v Olomouci 20. dubna 2004 olomouckým 

arcibiskupem Janem Graubnerem.  

Tato organizace vznikla z iniciativy P. Huberta Wójcika a farníků z farnosti Luhačovice a Pozlovice, kteří 

se setkávají se stále větším počtem spoluobčanů, kteří se ocitli v nouzi zdravotní  sociální nebo duševní. 

Je zřetelné, že stoupá počet lidí starých a nemocných nebo osob jiným způsobem odkázaných na péči 

druhých.   

Na koho bude péče orientována? 

Naši činnost chceme zahájit provozováním Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, a to 

v domácím prostředí našich klientů. Do péče budeme přijímat všechny potřebné bez rozdílu věku a 

vyznání, pokud se jejich rodina nebude schopna sama se o ně postarat, např. z důvodu časově 

náročného zaměstnání a nebo v případě nutnosti odborné zdravotní péče. Rozvoj služeb charity bude 

samozřejmě záviset na potřebách občanů tohoto města a nejbližšího okolí. 

Kde bude sídlo vaší organizace a odkdy se na vás mohou klienti obracet? 

Jsme velice rádi, že nám farní úřad v Luhačovicích pronajal budovu bývalé fary ulice Hradisko č.100, 

Luhačovice. Zahájení činnosti předpokládáme od 1. září 2004. Telefonní číslo 577 132 355 začne 

fungovat koncem srpna. Začaly se konat finanční sbírky v kostele Svaté rodiny pro charitu, které jsou 

určeny na opravu a rekonstrukci staré fary. 

Máte již vyřešeny personální otázky, kolik předpokládáte zaměstnanců? 

V současné době proběhlo výběrové řízení na vrchní zdravotní sestru a probíhá výběrové řízení na 

pečovatelku – pečovatele. Máme zajištěno vedení účetnictví. Předpokládáme, že potřeba dalších 

školených zaměstnanců bude stoupat s potřebami a požadavky našich spoluobčanů. Bez koho se ale 

opravdu neobejdeme, budou dobrovolníci, kteří budou ochotní vypomáhat v určitých konkrétních 

činnostech. V nejbližší době bude velice potřebná pomoc při úklidu budovy staré fary po řemeslnických 

opravách a úpravách a pro přípravu prostorů pro naši činnost. 

Kdo bude vaši organizaci financovat, budou muset klienti za vaši péči platit? 

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba i provoz celé charity bude využívat tzv. vícezdrojové 



financování. První prostředky pro svoji činnost jsme obdrželi od Městského úřadu Luhačovice. Další 

finance se budeme snažit získat od Ministerstva práce a sociálních věcí, Zlínského kraje, různých nadací 

a od jednotlivých občanů a podnikatelů, kteří budou ochotni podpořit naši práci. 

Účet Charity Svaté rodiny je u ČSOB, a.s. Číslo účtu je 191151601/0300. 

Jednotlivé pečovatelské úkony provádí pečovatelka. Ty si budou klienti platit podle sazebníku 

uveřejněném ve vyhlášce MPSV ČR č. 72/2001 Sb. (např. pomoc při oblékání, přestlání lůžka, převlečení 

osobního prádla, dovážka oběda, ohřátí oběda, snídaně, nákupy a pochůzky, práce spojené 

s udržováním domácnosti, velký úklid, dohled nad zdravotně postiženou osobou apod.). 

Ošetřovatelské úkony prováděné zdravotní sestrou musí doporučit ošetřující lékař klienta. Ty hradí 

příslušná zdravotní pojišťovna. Pracovníci charity jsou připraveni řešit potřeby klientů individuálně a 

doporučit nejvhodnější péči. 

Předpokládáte další rozvoj činnosti? 

Ano. Chceme nabídku sociálních služeb rozšiřovat podle potřeb a žádostí klientů, kteří se na nás obrátí. 

Budete organizovat nějaké sbírky žactva a věcí pro domácnost?    

Protože současné době probíhá rekonstrukce sídla charity tak, aby odpovídala hygienickým předpisům, 

potřebné prostory pro sběr, eventuální desinfekci a skladovací prostory zatím nemáme. Do budoucna tyto 

aktivity nevylučuji.  

  

Věštírna aneb Luhačovice za 100 let 
Při příležitosti Otevírání pramenů 2004 byla v hale Vincentka umístěna téměř do konce června výstava 

prací žáků místních škol s názvem „Věštírna aneb Luhačovice za 100 let“. 

Zajímavá zamyšlení nad budoucností, oděvy z netradičních materiálů, to vše nezůstalo bez odezvy. Z asi 

160 písemných reakcí se pouze dvěma návštěvníkům výstava nelíbila. Autorka G. Gergelová, 

pedagogové (především K. Potůčková ze ZUŠ) i samotní mladí autoři mohou být spokojeni. 

S nejzajímavějšími reakcemi chceme seznámit i čtenáře Luhačovických novin.  

 



 

Výstava je velmi zajímavá a mimořádná, nejvíce mne zaujaly modely. 

Výstava se mi moc líbila. Vzhledem k tomu, že moc ráda zkouším nové věci, tak jsem si z ní vzala 

inspiraci. Moc vám za toto díky. 

Cením mnoho dobrých nápadů. 

Konečně je někdo užitečně vtipný. Fandím nápaditým lidem. 

Děkuji dětem a jejich pedagogům, že jsou to ony, kteří si všímají naší krásné přírody. Ať žijí Luhačovice, 

naše „Perla Moravy“. 

Výstava je moc hezká. Jezdím tady každý rok a takovou výstavu ještě nepamatuji. Líbí se mi obrázky a 

sukně od figurín. Návrhy jsou taky moc hezké. 

Jsme mile překvapeni nápaditostí a výtvarným šarmem dětí, které přispěly do této výstavy. Svědčí to 

nejenom o nich, že to umí, ale i o učitelích a vedoucích různých kroužků, kteří dokáží vést děti 

k výtvarnému umění. Díky všem za tuto výstavu. 

Potěšili jste naši duši, zrak i mysl – jen tak dál. 

Pěkný nápad, krásné práce – potěšili jsme se. Taky bychom za 100 let rádi opakovali návštěvu a mohli 

vidět reakce lidí. Dnes nám stačí, co vytvořily šikovné děti. Výstava se líbila i naší čtyřleté holčičce. 

Modely a všechno ostatní je super. Rádi bychom si nechali udělat u vás návrh. 

Jste nápadití, děkuji dětem, učitelům za překrásnou výstavu. Taková tu ještě nebyla a jezdím tu už 5 let. 

Děkuji, všichni bychom se měli poučit současníci i budoucí, i když mnohdy na děti žehráme a nevěříme, 

že jsou takové, jak zde ukázaly. Buďte v životě šťastné a ať vám zůstanou krásné a vždy čisté dušičky – 

nenechte si je pokazit. 

Barevná a vynalézavá 



Velice pěkné a nápadité. Za sto let se opět sejdeme a podíváme se, co se z těch snů povedlo uskutečnit. 

Zajímavé nápady. Ani nevíme, co v těch dětech je. 

Výborný nápad uspořádat takovou výstavu. Nápady se nám moc líbily a už se těšíme na další podobné 

akce. Vše, co nutí přemýšlet o budoucnosti, považujeme za přínos. 

Velmi zajímavé a obdivuji fantazii všech dětí, jakož i jejich moudré vzkazy všem budoucím. Kéž bychom 

se jich drželi i my dospělí. 

  

Novinky z knihovny 
  V červnu nás navštívili druháčci. Utkali se v literární soutěži, ale prověřili jsme i jejich 
fyzičku. Všechno probíhalo v pohodové atmosféře. Soutěžení bylo napínavé až do 
samotného konce. Výsledky byly velmi vyrovnané, ale vítěze jsme přece jenom našli. Děti si 
odnesly drobné ceny a nám zůstal hřejivý pocit z krásně stráveného dopoledne.  

   Všem dětem přejeme slunečné prázdniny a už se těšíme na další školní rok, až se v té naší 
knihovničce opět potkáme. 

   

Nové knihy :  

Beletrie pro děti  

Zimmermann - Jako vejce vejci 

Lanczová - Kdysi dávno 

Hahn - Počítačoví špioni 

Asklöfová - Cesta do Antarktidy 

Arnold - Děsivá věda 

Wilson - Půlnoc 

Pol - Taneční střevíčky 

Naučná literatura pro děti  

Daniels - Země 

Verstraete - Náhodné objevy 

Beletrie pro dospělé  



Gardner - Hodina zabíjení 

Proctor - Půlnoční zpověď 

Roeper - Westwand 

Clark - Stín v zádech 

Čejková - Pořád malá holka 

Rademacher - Záhada údolí králů 

Cabot - Rusovláska z ostrova 

Harasimová - Růže a slzy 

Potter - Srdcová královna 

Sullivan - Ozvěna duchů 

Jansa - Mizerové 

Pelzer - Člověk jménem Dave 

Hoag - Popel popelu 

Nazer - Byla jsem otrokyní 

Vandenberg - Gladiátor 

Kejvalová - Proč jsem na světě 

Silva - Zpovědník  

Naučná literatura pro dospělé  

Hartlová  - Slovník severských spisovatelů 

Horoskopy pro každého na rok  2005 

Simmons - Kiss 

Bakalář - Psychologie Romů 

Májová - Kam až mě osud zavál 

Bormann - Život proti stínu 

Průvodce fondy EU 



Lockhart - Jan Masaryk 

Mandžuková - Co jíst, když...  

- S. Juriková- 

KRONIKA 
Vyprávění z obecní kroniky popisuje, jak vypadaly Luhačovice v minulosti. Záměrně jsou některé názvy 

zachovány v původní podobě. 

Již koncem srpna bylo započato s vyplácením příspěvků na živitele konajícího vojenskou službu, a to 

nejprve v Uherském Brodě, později v Luhačovicích. Počítalo se 80 h na manželku, 40 h na mladší dítě, 

60-80 h starší dítě, rodičů vojína se vyplácelo 60-80 h na den. Příspěvky se vyplácely měsíčně, předem. 

V září byla učiněna zdravotní opatření, byly vyčištěny příkopy, lidé byli poučeni o ochraně proti 

nakažlivým chorobám, proběhlo očkování proti neštovicím. 

V říjnu byli povolání dělníci k opravám silnic poničených vojenskými operacemi, u obchodníků byly 

zabaveny zásoby pro vojsko. Začalo se lichvařit s potravinami. V prosinci se započalo se soupisem 

potravin. Byla vykonána sbírka pro rodiny chudých vojínů.  

Do 1. září 1914 nastoupilo vojenskou službu 272 vojínů. 

V lednu 1915 si válečný úřad vyžádal šití papírových podešví jako vložek do obuvi. (Bylo odvedeno 2000 

párů.) 

Počátkem roku 1915 přišlo také asi 500 uprchlíků Poláků, mezi kterými byli velkostatkáři, obchodníci, 

profesoři, učitelé. Stěhování započalo hned koncem listopadu 1914. V prosinci byla otevřena polská 

obecná škola pro 36 žáků. Ve Vincencově domě bylo otevřeno nižší polské gymnasium. Poláci zde zůstali 

až do srpna 1915. V dubnu 1915 se uskutečnila sbírka kovů a četnictvem v obci byl sebrán ostnatý drát 

z plotů pro válečné účely. 

V srpnu 1915 se konala na lázeňském náměstí velká císařská slavnost za účinkování vojenské kapely. 

Po slavnostní bohoslužbě se konala schůze rady, na níž bylo usneseno, aby ulice od nádraží do lázní 

nesla jméno Třída Františka Josefa. Byla založena nadace pro podporu vdov a sirotků po padlých 

vojínech. V záři se sbíraly mezi lidmi vlněné látky a kaučuk. Nastal zvýšený tlak na upisování válečných 

půjček, které mnozí na oko upsali, ale hned zase prodali. V listopadu se sbírala obuv pro děti vojínů, 

agitovalo se pro válečné půjčky, prodávaly se odznaky válečného kmotrovství, sbíral se cín, olovo, látky. 

S postupem války ubývalo potravin v obchodech. V dubnu 1915 zavedla vláda prodej mouky a chleba na 

lístky. Byl zastaven volný obchod s obilím. Z 1700 obyvatel obce pouze 550 osob nemělo nárok na 

potraviny obecní. První poukázky byly na 1470 gramů chleba a 1050 g mouky na osobu a týden. Byly 

zavedeny lístky na cukr, mléko, kávu a uhlí. Původně stanovené množství se často měnilo a nastával 

zmatek, ve kterém se už nikdo nevyznal. Původně byly lístky vydávány denně v obecní úřadovně, později 

pouze v pondělí. Později musela být přijata úřednice, která měla kontrolu a výdej lístků na starosti. 

Nastala regulace prodeje dobytka.  V lázeňskou sezonu dostávali hosté, kteří se nestravovali v hostinci, 

poukázky na mouku a chléb. Pro stravování hostů měly Luhačovice zvláštní příděl. V srpnu 1916 bylo 



zjištěno 1623 místních obyvatel, 700 lázeňských hostů, 120 sluhů v lázních, 77 Italů, 25 Cikánů. Denní 

dávka mouky činila u těžce pracujících 300 g, jinak pracujících 200 g a částečně zaopatřených 

100 g. Na podzim 1916 nastalo zabavování obilí. V obci bylo zabaveno 72 kg pšenice, 50 kg žita, 19 kg 

ječmene a 406 kg ovsa. U Jana Vavryse propadlo zabavení, protože nebylo hlášeno 87 kg žita, 82 kg 

ovsa, 104 kg žitné mouky. A z obilí ponechaného na setí bylo zabaveno v březnu 1917 10 %, což činilo 

26 kg pšenice, 7 kg žita, 394 kg ječmene a 878 kg ovsa. 

V listopadu 1916 byly vydány železné peníze a bylo vydáno zvláštní válečné poučení o šetření obuvi. 

Každý v obci cítil, že se válka prohrává, lidé schovávali obilí i mouku, čímž se mnoho potravin zkazilo. 

Mlynáři prodávali tajně mouku a v zimě jezdily ženy na Hanou kupovat mouku, což brzy ustalo. Úřady toto 

zásobování potíraly a mouku zabavovaly, čímž se nevole chudého obyvatelstva zvyšovala a všichni 

proklínali původce války i úřady.         

Ceny všech potravin vyvrcholily v roce 1918. Objevovali se váleční zbohatlíci a na druhé straně úplní 

chudáci. V sezóně hrozilo lázeňskému hotelu vytlučení oken, neboť tam bylo jídla dost a chudobné ženy 

nemohly dostat trochu krupice pro děti. Hosté odsud mouku i odváželi, proto nastalo prohlížení všech 

odesílaných zavazadel. Lid nedbal žádných nařízení a každý hleděl i podvodem (proti násilným 

předpisům) zajistit si potraviny, buď za petrolej, tabák nebo za cukr. V ústřednách se kradlo, nastával 

nepořádek. Ceny byly stále vyšší. Byl uspořádán kurs pro využití jedlých hub, návštěvnost byla slabá 

poučení velmi cenné.  

Úřady byly proti lichvě bezmocné. Koncem lázeňské sezóny 1918 uspořádala mladá generace 

státoprávní demokracie schůzi v letní kavárně, na které promluvili ohnivě a přesvědčivě o politické a 

válečné situaci agrární poslanci Zahradník a Staněk, otevřeně mluvili o porážce Rakouska a vyslovovali 

pevné přesvědčení, že musíme dostat svůj stát.  

Řeči tyto otevřely lidu oči a každý čekal, kdy tato chvíle nastane. 

Nadešla nejradostnější a nejšťastnější doba v dějinách našeho národa po třistaleté porobě. Dne 28. října 

1918 vstoupil v život samostatný československý stát. 

Nastalo nepopsatelné nadšení mezi uvědomělým občanstvem, radost zářila všem z očí, každý chtěl vědět 

něco bližšího. Je po válce, máme svůj stát, jsme svobodni, pryč s otrokáři, není již třeba přetvářky více. 

Bubnem byla rozšířena tato radostná zpráva. A obecní výbor konal odpoledne 29. října slavnostní schůzi, 

na níž byli pozváni zástupci veřejných korporací. 

  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Vítáme mezi nás nové „občánky“:  

Patrika Kušniera          Luhačovice 330 
Lukáše Kročila            Luhačovice 866 
  



Rodičům srdečně blahopřejeme! 

Zlaté svatby 

17. 7. 2004    Alois a Marie Semelovi, Luhačovice 716            
28. 8. 2004    Anna a František Příkazští, Luhačovice 724  

Blahopřejeme! 

Výročí narození 

Anna Hůfová               Luhačovice 380           88 let 
Jarmila Havelková        Luhačovice 359           80 let 
Josef Fňukal                Luhačovice 647           85 let 
Josef Dobešek             Luhačovice 540           85 let 
Zdeňka Častulíková     Luhačovice 226           80 let 
František Tihlařík         Luhačovice 164           92 let 
Anna Zhánělová           Luhačovice 380           89 let 
Božena Pijáková          Polichno 91                 85 let 

Srdečně blahopřejeme! 

Úmrtí 

Jiří Kos                        Luhačovice 866            66 let 
Marie Škubníková       Luhačovice 846           80 let 
Augustin Fuglík            Luhačovice 906           85 let 
Miloslav Koutný          Luhačovice 635           79 let 
Alois Chmela               Luhačovice 656           77 let 
Jiří Chmela                   Luhačovice 875           71 let 
Jiřina Nohavková         Luhačovice 37             78 let 
Marie Miková              Luhačovice 663           73 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 

Navečer, když slunce zapadlo, Tvé srdce se navždy zastavilo. 

Proč již přestalo bít, vždyť mělo, Ladi, pro koho žít. 

Tak smutný je teď domov, který jsi budoval, rád v něm žil a pracoval. 

Pracovals, Ladi, do posledních chvil, sebe jsi vůbec nešetřil a zbytečně se tak Tvůj život brzy 

ukončil. 



  

Děkujeme všem, kteří se dne 15. 7. 2004 přišli rozloučit s naším milovaným manželem, 
tatínkem a synem, panem Ing. Ladislavem Zapletalem. 

Stále s velkou láskou budeme vzpomínat… 

Manželka, děti Barunka a Peťka a rodiče 

  

PODĚKOVÁNÍ 

Děkuji všem příbuzným, přátelům a známým, kteří doprovodili dne 11. 6. 2004 mého 
manžela MUDr. Miroslava Horského na jeho poslední cestě. 

Zároveň děkuji za slova útěchy, květinové dary a projevy soustrasti. 

Manželka a dcery s rodinami 

  

PODĚKOVÁNÍ 

Upřímné poděkování všem, kteří se přišli dne 25. 6. 2004 naposled rozloučit s mým 
manželem Jiřím Kosem a doprovodili jej na jeho poslední cestě. 

Zároveň děkuji za slova útěchy a projevy soustrasti. 

Manželka a syn s rodinou 

  

VZPOMÍNKA 

„KDO LÁSKU A RADOST ROZDÁVAL, TEN V NAŠICH SRDCÍCH ŽIJE DÁL…“ 

Dne 27. července jsme si připomněli 5. výročí úmrtí naší drahé maminky a babičky  

paní Anděly Voráčkové. 

Děkujeme všem, kteří na ni vzpomenou s námi. 

Syn Václav a dcera Růžena s rodinami 

PODĚKOVÁNÍ 

Navečer, když slunce zapadlo, Tvé srdce se navždy zastavilo. 



Proč již přestalo bít, vždyť mělo, Ladi, pro koho žít. 

Tak smutný je teď domov, který jsi budoval, rád v něm žil a pracoval. 

Pracovals, Ladi, do posledních chvil, sebe jsi vůbec nešetřil a zbytečně se tak Tvůj život brzy 

ukončil. 

  

Děkujeme všem, kteří se dne 15. 7. 2004 přišli rozloučit s naším milovaným manželem, 
tatínkem a synem, panem Ing. Ladislavem Zapletalem. 

Stále s velkou láskou budeme vzpomínat… 

Manželka, děti Barunka a Peťka a rodiče 

  

PODĚKOVÁNÍ 

Děkuji všem příbuzným, přátelům a známým, kteří doprovodili dne 11. 6. 2004 mého 
manžela MUDr. Miroslava Horského na jeho poslední cestě. 

Zároveň děkuji za slova útěchy, květinové dary a projevy soustrasti. 

Manželka a dcery s rodinami 

  

PODĚKOVÁNÍ 

Upřímné poděkování všem, kteří se přišli dne 25. 6. 2004 naposled rozloučit s mým 
manželem Jiřím Kosem a doprovodili jej na jeho poslední cestě. 

Zároveň děkuji za slova útěchy a projevy soustrasti. 

Manželka a syn s rodinou 

  

VZPOMÍNKA 

„KDO LÁSKU A RADOST ROZDÁVAL, TEN V NAŠICH SRDCÍCH ŽIJE DÁL…“ 

Dne 27. července jsme si připomněli 5. výročí úmrtí naší drahé maminky a babičky  

paní Anděly Voráčkové. 

Děkujeme všem, kteří na ni vzpomenou s námi. 

 



 
 
 


