
 

Divadelní Luhačovice 
Festival Divadelní Luhačovice  si získává stále více příznivců. Letošní již šestý  ročník se uskutečnil od 23. do 
28. srpna 2004 převážně ve znamení slovenského divadla. Také kmotr přijel ze Slovenska, známý  herec 
Ladislav Chudík. Tradiční doprovodný program v hale Vincentka představil tvorbu slovenského výtvarníka 
Jozefa Cillera. 
Přehlídku zahájili studenti z VŠMU Bratislava hrou Martina McDonagha Opustený západ, toto představení 
získalo Cenu diváka na brněnském mezinárodním festivalu studentských divadel Setkání/Encounter 2004. 
Divadlo Petra Bezruče Ostrava uvedlo hru Se stromy nebo bez nich. Divadlo Astorka Korzo ´90 Bratislava 
představilo inscenaci Odchody vlakov, což byla  komediie pro sedm osob v podání dvou nešťastných herců; v 
hlavních (a všech ostatních) rolích Anna Šišková, držitelka Českého lva a Ady Hajdu. Festivalový víkend byl ve 
znamení divadla jednoho herce – hru Pan Theodor Mundstock nastudoval a zároveň se ujal  hlavní role 
Jaroslav Achab Haidler. František Němec a Johana Tesařová přiblížili divákům poslední dny starého svůdce 
Casanovy ve hře Casanova.  Zlínské divadlo se prezentovalo hrou Oty Pavla Jak jsem potkal lidi . 
O tradiční divadlo v ulicích se postarali členové sdružení Dialog Brno a posluchači VŠMU Bratislava v režii 
Martina Mišíka. 

 

  

  

  

Mezinárodní festival dětských folklorních souborů 

PÍSNÍ A TANCEM LUHAČOVICE 2004 

Čtvrtek 9. září 2004              19. 30    O LÁSCE  Koncert Malého Zálesí – Lázeňské divadlo 

Pátek 10. září 2004               10. 00      Výchovný koncert – Lázeňské náměstí 

15. 00     Píseň inspirující – Lázeňské náměstí (koncert vítězů) 

16. 30     Vystoupení ve Slavičíně 

20. 00     Píseň inspirující –  MěDk Elektra (koncert vítězů) 

22. 00     Taneční večer při cimbálové muzice Cifra – MěDk Elektra 

Sobota 11. září                       9. 00      Ukázky výroby a prodej řemeslných výrobků – Lázeňské náměstí 



14. 00     Roztančená kolonáda 

15. 00     Zahájení festivalu – Lázeňské náměstí 

15. 15     GÉNIOVÉ ČESKÉ HUDBY A FOLKLOR – Lázeňské náměstí 

Neděle 12. září                      13..30      Slavnostní průvod  (Pošta – Lázeňské náměstí) 

14. 30     Písní a tancem 2004 – Lázeňské náměstí (pořad souborů z ČR) 

16. 00     Hosté se loučí – Lázeňské náměstí (pořad zahraničních souborů) 

17. 15     Ukončení festivalu – Lázeňské náměstí 

Letní houslové kurzy Václava Hudečka 
V první polovině srpna jste mohli při procházce 
zámeckým parkem zaslechnout z oken základní 
umělecké školy nádherné tóny houslí. V tomto 
období již po osmé Luhačovice patřily Václavu 
Hudečkovi a jeho žákům. Pod dohledem tohoto 
houslového virtuosa se sešlo sedmnáct nadaných 
mladých houslistů, kteří se v neopakovatelné 
atmosféře snažili co nejvíce zdokonalit ve hře na 
housle. Většinou to nebyli žádní nováčci, ale 
velmi nadaní mladí lidé ve věku od 12 do 23 let, 
které vybíral pan Hudeček podle zvládnutého 
repertoáru každého zájemce. Programy koncertů 

dokazovaly, že mnoho z nich již úspěšně koncertuje a umísťuje se v prestižních soutěžích. I 
přes to, že hlavním cílem kurzů je technické a výrazové zdokonalení absolventů, popřípadě 
odstranění chyb, Mistr Hudeček se snaží díky sponzorům podpořit tyto mladé lidi i 
materiálně. Nejlepší účastník, kterého určil, získal mistrovské housle v ceně nad 100 000,- 
Kč a ani ostatní účastníci neodešli s prázdnou.. V letošním roce sestavil housle mistr houslař 
František Kůs z Ostrova nad Ohří. Na houslích pracoval téměř tři měsíce  a v rozhovoru 
řekl, že je považuje za dosud nejlepší housle, které vyrobil. Jsou z rezonančního javoru 
z Bosny. Tento vzácný nástroj nakonec získala drobná blondýnka,  osmnáctiletá studentka 
pražské konzervatoře Lenka Matějáková z Prahy, jež se hře na housle věnuje od svých pěti 
let. Shodou okolností je sestrou loňského vítěze Petra Matějáka.. Také mistrovský smyčec 
od Luboše Odlase určený pro druhého nejlepšího putoval spolu s jeho šťastnou 
majitelkou Markétou Janouškovou do Prahy. Cenu za třetí místo získala Marie Korpasová 
z Ostravy. Rozhodnout o vítězi není lehké, jak řekl Václav Hudeček při závěrečném 
předávání cen a osvědčení. Někteří přijeli do Luhačovic s nastudovanou skladbou a pouze 
pilovali na koncert, jiní se spoustou not a chtěli získat pomoc a rady pro svůj další umělecký 
rozvoj. Bylo velmi těžké odhadnout, z koho může vyrůst špičkový virtuos. Ovšem úspěchy 
minulých vítězů Petra Matějáka, Jiřího Vodičky, Jany Novákové, Ivany Kovalčíkové svědčí 
o tom, že mistr Hudeček má při složitém rozhodování vždy dobrý odhad.   

  

Zprávy ze 13. schůze Rady města Luhačovice konané dne 22. 7. 2004 
RML vzala na vědomí stav finančních prostředků města Luhačovice k 30. 6. 2004 a 



výhled  ke konci roku 2004. 

RML souhlasila se změnou nájemníka bytu v domě č. p. 866, ul. Družstevní 
v Luhačovicích, z pana Jiřího Kosa na paní Emilii Kosovou.   

RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města prodat část pozemku vedeném ve 
zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr p. č. 450/29 o výměře cca 98 m2 v k. 
ú. Luhačovice. (Jedná se o pozemek, který je na pravé  straně na začátku ulice Úprkova 
nad domem Stella.) 

RML nedoporučila ZML schválit uzavření dohody o odstoupení od kupní smlouvy na 
prodej pozemku p. č. 2429/6 o výměře 610 m2 uzavřené dne 5. 12. 2001 s firmou 
UPOSS group, a. s. Luhačovice. (Jedná se o pozemek - asfaltové hřiště v Zahradní čtvrti 

v Luhačovicích.)  

RML vzala na vědomí dopis starosty města Slavičín o projektu „Regenerace 
průmyslového areálu“. ( Areál Vlárských strojíren Slavičín ) 

RML vzala na vědomí dopis starosty města Napajedla o ustanovení „Sdružení měst a 
obcí“ dotčených chovem či využitím koní.  

RML souhlasila se žádostí ředitelky Mateřské školy v Luhačovicích o povolení výjimky 
z počtu dětí ve třídách Mateřské  školy  v Luhačovicích na 30 dětí na školní rok 
2004/2005.      

RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství firmou JOGA, s. r. o., Luhačovice, 
Uherskobrodská 984, v prostoru parkoviště za prodejnou ALFA MARKET o celkové 
výměře 1 800 m² za účelem vystavení exponátů při příležitosti konání XII. 
Mezinárodního kongresu  ODPADY – Luhačovice 2004, který se uskuteční ve dnech 
21. 9. – 23. 9. 2004, užívání veřejného prostranství od 20. 9.  do 24. 9. 2004.  
  

V letošním roce to již bude 10 let, co má město Luhačovice svůj znak a prapor. 

Znak i prapor města Luhačovice mají nejenom svoji přesně stanovenou podobu, ale také 
přesně stanovené podmínky používání, které jsou dány vyhláškou. 

  

OBECNĚ  ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA MĚSTA  LUHAČOVICE č. 5/1994 
Používání znaku a praporu města 

Čl. I. 

Znak města Luhačovice 

(1) Město Luhačovice používá znak, který byl schválen rozhodnutím předsedy Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky č. 18 ze dne 2. září 1994. Jedná se o historickou 



podobu znaku, která byla pouze heraldicky upravena. 

(2)  Znak má tuto podobu: 

Ve stříbrném štítě na zeleném trávníku jabloň s plody v přirozených barvách, provázaná  
vpravo modrým krojidlem a vlevo modrou radlicí, obě obrácené ostřím vlevo. 

(Upřesnění: kmen stromu hnědý, koruna zelená, jablka červená.) 

(3) Výtvarné zobrazení znaku města Luhačovice je uloženo na finančním a majetkovém  
odboru Městského úřadu Luhačovice. Originál znaku je uložen u starosty města Luhačovice. 

Čl. II. 

Prapor města Luhačovice 

(1) Městu Luhačovice byl na základě návrhu Městského zastupitelstva v Luhačovicích  
rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 18 ze dne 2. 
září 1994 udělen městský prapor. 

(2)  Městský prapor vychází z městského znaku. 

Prapor města má tuto podobu: 

List tvoří tři svislé pruhy - modrý, bílý a modrý v poměru 1:3:1. Uprostřed bílého pruhu je  
jabloň z městského znaku vysoká šest sedmin šířky listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3. 

(3) Výtvarné zobrazení praporu města je uloženo na finančním a majetkovém odboru 
Městského  úřadu Luhačovice. Originál zobrazení praporu je uložen u starosty města. 

Čl. III. 

Užívání znaku města 

(1) Znak města mohou užívat orgány města Luhačovice a právnické osoby, které město 
založilo nebo zřídilo. Ostatní právnické nebo fyzické osoby mohou užívat znaku města 
jedině po předchozím souhlasu městské rady. 

(2)  Žádost o souhlas s užíváním se předkládá prostřednictvím Městského úřadu v 
Luhačovicích spolu s návrhem užití znaku města. 

(3) Užívání znaku může být stanoveno bezúplatně nebo za úplatu. Výše úplaty se stanoví 
podle způsobu využití v každém jednotlivém případě. Úhrada za užívání znaku města bude 
stanovena samostatnou smlouvou. 

(4)  Za užití znaku města Luhačovic se rovněž považují jeho historické podoby a také 
výtvarné motivy, které jsou shodné s částmi tohoto znaku. 

(5)  Při používání znaku města je nutné dbát na patřičnou důstojnost a úctu ke znaku, nesmí  
dojít k jeho znevažování, zneužívání a nevhodného užití. 



Čl. IV. 

Užívání praporu města 

(1)  Prapor města mohou užívat orgány města a právnické osoby, které město založilo nebo 
zřídilo. 

(2) Ostatní právnické a fyzické osoby mohou užívat prapor i bez souhlasu městské rady, 
pokud nebude sloužit ke komerčním účelům. 

(3) Grafické znázornění praporu musí být vždy schváleno odpovědným pracovníkem 
městského úřadu. 

(4) Užívání praporu města musí být v souladu s platným zákonem o užívání státního znaku a 
státní vlajky České republiky.  

(5) Uživatel je povinen zajistit, aby při užívání praporu města nemohlo dojít k jeho 
znevážení, zneužívání a nevhodného užití. 

Čl. V. 

Dohled a sankce 

(1) Dohled na správné a důstojné používání znaku a praporu města Luhačovice provádějí 
pracovníci Městského úřadu v Luhačovicích. 

(2) Porušování povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle zvláštních 
předpisů.  

(3) Používání znaku a praporu města Luhačovice bude zakázáno těm uživatelům, kteří 
nerespektují tuto vyhlášku. 

 
Potoky v Luhačovicích 
V dnešním článku si projdeme pravostranné přítoky Štávnice. Příroda u vody vábí nejenom 
tím, že vytváří malebné a romantické zákoutí. Dává krajině pestrost flóry, fauny a tvoří tak 
důležitou složku životního prostředí. 

Pozlovický potok – vtéká do Šťávnice v lázeňském parku před domem Jestřábí a lázeňským 
parkovištěm. Odvodňuje údolí Pozlovic, Podhradí a stráně pod Řetechovem. V máji se opět 
na blízkých polích objevuje starodávný okrasný plevel vlčí mák a svými velkými červenými 
květy jakoby říkal: Nepatřím do zapomnění. Na vlhkost si potrpí ostrůvkovitě rostoucí 
mydlice lékařská, příbuzná karafiátů. Rostlina obsahuje hodně saponinů, a proto má 
odpovídající jméno. Je mírně jedovatá. Vlhčiny má v oblibě statný kozlík lékařský, známá 
léčivka pro nešťastné lidi trpící depresemi. Její kvítka zvláštní vůně vábí domácí mazlíčky, 
kočky. 

Pobřežní houštiny mají půvabnou stanou lilkovitou rostlinu, která se málo drží při zemi, 
vypíná se pyšně nahoru, když má blízkou oporu stromů. Je to lilek potměchuť, upoutá nás 
fialovými kvítky, na podzim červenými bobulemi, je jedovatý, obsahuje účinné alkaloidy. 
Bohatě pro pozorující oči bývala v klukovských letech zastoupena společnost nejrůznějšího 



hmyzu, pavoučků a motýlů žijících na pobřežních květech, zvláště na okoličnatých 
rostlinách. Ještě dnes najdeme květomilné tesaříky, drobné úzkořitníky, štíhlé 
měkkokrovečníky, obratné kovaříky, užitečné slunečka, nádherné zlatohlávky, chlupáče 
zaprášené pylem. Což teprve zástupce blanokřídlých, od včel, vosiček, lumčíků 
k nejrůznějšímu hmyzu dvoukřídlému, jako jsou kuklice, pestřenky, típlice a nesmíme 
zapomenout na protivné komáry. 

Potůček z Malé Kamenné je zatrubněn u domku Petříkových na Újezdech, vtéká přes 
odlehčovací stoku vyústěnou pod garáží p. Trtka v Nádražní ulici. V zahrádkách se 
vyskytuje nepříjemný lilek černý s bílými kvítky a později s černými plody. Všechno je 
jedovaté, navíc při čichnutí slabě odporně zapáchá. Vytrvalejším a rychle rozrůstajícím 
plevelem je nízký pryskyřník plazivý, stačí ponechat kousek zatrhnutého kořene ve hlíně a 
začne znovu růst. V dubnovém sluníčku se nad Malou Kamennou probouzí květy fialek a 
vzácnější violky vonné a častější violky psí. Později se v trávě rozzáří modrá kvítka 
rozrazilu rezekvítku, která kvetou jen krátkou dobu. Když začnou soutěžit ve zpěvu kosové 
a drozdi nad ulicí Kamenná, je krásně v přírodě. Oba pěvci sedají rádi na vrcholcích stromů, 
tedy je nevidíme, pouze je můžeme slyšet. 

Potok Oborka – teče z oblasti Žlébka samostatným korytem až k návsi v Družstevní ulici, 
kde pokračuje zatrubněním a do Šťávnice vtéká za činžovními domy poblíž železničního 
mostu. Dál na stráních až v místech Nohavkového kůtu roste v trávě šťovík kyselý s novým 
názvem kyseláč luční. Listy mají kyselou chuť, obsahují kyselinu šťavelovou a šťavelany, 
jenž ve větším množství mohou být zdraví škodlivé. V odborné literatuře byly popsány i 
otravy dobytka. U nás zase v tak hojném množství nerostou. Jako všechny rdesnovité 
rostliny tak také šťovíky jsou větrosnubné rostliny, které opylovává vítr. Obsahují obrovské 
množství mikroskopických pylových zrn, které se počítají podle odborníků na desítky 
miliónů. Šťovíky jsou naše nejbohatší rostliny na pyl, proto škodí alergikům. V údolí 
najdeme pestrost mochen, silenek, zvonků, vikví s hrachorem a šalvějí, v blízkosti vody 
drobné kypreje, sítiny rozkladité. Na prlivých kopřivách jsou hnízda housenek babočky 
pavího oka, aksamitově černé barvy. Housenky vedle kopřiv nepohrdnou ani porostem 
divokého chmele. 

Potůček z trati Loska a přilehlého území je napojen v blízkosti nemovitosti Molkových a 
chatového domku Kusákových. V létě, na podzim bývá bez průtoku, přítok je pouze při 
deštích. Při vlhčině se po zemi drží mochna plazivá, která snadno zakořeňuje a tak se 
postupně rozrůstá. Je zajímavé, že její semínka rozšiřují mravenci. Dříve byla používána 
jako léčivka pro vysoký obsah tříslovin. Na mezích se bělá nízký rožec rolní, s kterým se 
můžeme setkat téměř po celé Evropě. Jméno má podle drobounkých růžkatých tobolek. Na 
blízkých pastvinách a lukách žijí četné druhy ploštic, jak napovídá jejich pojmenování, mají 
většinou ploché tělo. Mnohé se vyznačují hezkým zabarvením, jiné jsou většinou 
nenápadné. Hodně druhů má svůj specifický zápach. Chrání je před některými útočníky.  

Černý potok – vtéká do Šťávnice pod Biskupicemi. Na břehu roste plevelná knotovka bílá , 
kvete navečer a v noci a tehdy začínají květy vonět. Opylování mají na starost noční motýli. 
Kde jsou ty časy, kdy si člověk mohl natrhat na louce, co se mu líbilo. Dnes je většina 
rostlin vzácná, hrozí jim vyhynutí. Louky u potoků z našich dětských let přišly o svoji krásu. 

Společně s panem Menšíkem jsme vás seznámili s našimi potoky a s přírodou kolem nich. 

- A. Šimšalík- 



Skončila bezstarostná doba prázdnin a začíná opět školní rok, mnozí z rodičů se začínají 
zamýšlet nad smysluplným trávením volného času svých ratolestí, jednou z možností je i 
návštěva některého z mnoha kroužků Domu dětí a mládeže v Luhačovicích. 

Co by vás mohlo zajímat?  
Dnes odpovídá paní Eva Tomalová, ředitelka DDM Luhačovice. 
Kolik kroužků jste v letošním školním roce připravili?  

Je jich celá řádka, k dnešnímu dni 58. Věřím, že si rodiče, děti, mládež i dospělí mají z čeho 
vybírat. Podobně jako v loňském školním roce budou otevřeny kroužky výtvarné, 
keramické, dovedných rukou, počítačové v Biskupcích. U jazykových kurzů hledáme 
vhodné lektory pro vedení dětí i dospělých, již je jisté, že bude pokračovat angličtina pro 
pokročilé, němčina pro děti – začátečníky. Zůstanou i oblíbené železniční modelář, 
automodelářský, šachy a deskové hry. Ze sportovních aktivit velmi žádaný florbal jak pro 
chlapce, tak i dívky, připravujeme florbalové turnaje pro týmy - začátečníky i pokročilé Š. 
O. F. L., nechybí míčové hry, plavání, střelecký a sportovní klub, stolní tenis a hry, 
sebeobrana, mažoretky, rekondiční cvičení jógového typu, cvičení jógového typu, míče, 
rehabilitační cvičení na míčích. I letos se bude v zámku tancovat, DISCO-HIP-HOP, aerobic 
pro předškolní děti, děti i mládež, berušky v Biskupcích, country - tradiční country tance pro 
děti i dospělé, breakdance, rehabilitační cvičení s prvky orientálního tance, taneční – 
folklorní. Bude otevřen i taneční kroužek, který bude zaměřen na rozvíjení fantazie v tanci a 
sladění všech složek tanečního projevu.  

V loňském roce úspěšně zahájily kroužky dramatické zabývající se mluveným projevem, 
prací na scénáři, přípravou divadelních her, výrobou kulis a masek. 

Také naši kytaristé mezi sebou rádi přivítají děti od 7. třídy, začátečníky i pokročilé, ty, kteří 
již zvládli hru na kytaru nebo jiný hudební nástroj, ale i ty, kteří rádi zpívají a neumí hrát na 
nástroj. Podmínkou je vlastní hudební nástroj, folková kytara bez not - akordy, rytmus, 
písničky k táboráku. V MŠ Pozlovice probíhá Klub rodičů a dětí. Pro  předškolní děti, 
zejména ty, které nenavštěvují mateřskou školu, je připraveno Klubíčko.   

Výtvarné techniky, batikování, pěší turistika, plavání, hry a mnoho dalších pestrých činností 
je možné absolvovat v klubu Volňásek, jenž je určen pro děti od 2. do 4. třídy. Ke 
spontánním aktivitám dětí od 1. do 5. třídy pod dozorem vedoucího je určen Klubáček. A 
ještě nesmím zapomenou na  rybářský kroužek a možná i kroužek kynologický, pokud se 
nám povede zajistit místo na venčení a výcvik psů.     

Máte letos nějakou novinku? 

Novinkou budou rehabilitační cvičení s prvky orientálního tance, němčina pro děti - 
začátečníky, DISCO -HIP-HOP, klub Volňásek, mažoretky .     

Zaměřujete se pouze na děti, nebo i na mládež, mají vůbec starší děti zájem o zapojení 
do kroužků? 

Starší mládež si zájmovou činnost vybírá, samozřejmě jejich zájmy jsou již vyhraněné, ale 
přesto ani na ně nezapomínáme. 



Jak se zájmovými kroužky typu výtvarný, keramický, florbalový , Š.O.F.L., míčové hry,        

sebeobrana, aerobic, taneční, breakdance, rehabiliteční cvičení s prvky orientálního tance, 
dramaticko-pohybový, dramatický, kytara, tak s možností přijít do klubu K - denní provoz 
od 14.00 - 18.00 hod.  

Klub je vybaven televizí, videem, magnetofonem, el. šipkami, stolním tenisem, kulečníkem, 
stolním fotbalem, časopisy, příjemným vybavením k posezení a povídání..... 

V loňském roce klubu K využilo 1 069 zájemců a je zdarma. 

Kolik bude v příštím školním roce působit v DDM vychovatelů? 

V DDM pracují 4 pedagogové volného času, pomáhají nám externí spolupracovníci a těch je 
k dnešnímu dni 36. 

Připravujete také jazykové kurzy, budou se do nich moci zapojit i dospělí? 

O jazykové kroužky je z řad veřejnosti stále zájem, ale není lehké najít člověka, který by ve 
svém volném čase, za nepatrnou odměnu tyto kroužky vedl. 

V letošním roce bude pokračovat kroužek angličtiny pro dospělé - pokročilé a kroužek 
němčiny pro děti - začátečníky. 

  

Pořádal o prázdninách Dům dětí a mládeže nějaké tábory, jaké jsou Vaše dojmy? 

I o prázdninách se v Domě dětí a mládeže v Luhačovicích děly zajímavé věci.  

V prvních týdnech mohly děti docházet denně do zámku do příměstského tábora, užily si jak 
her, soutěží, tak výtvarných činností, výletů, plavání a vycházek. 

            Tuzemský tábor na Ranči Rovná v Janovicích u Uherského Hradiště proměnil svým 
programem děti v rytíře kulatého stolu krále Artuše a pomáhaly králi Artušovi nalézt svatý 
Grál. 

            V zahraničním táboře v Chorvatsku na ostrově Pag se rekreovali děti, mládež  a 
rodinky s dětmi. Vrátili se opálení, odpočinutí a spokojení. 

            Když my jsme byli venku, v zámku přebývaly kolektivy dětí s vedoucími - účastníci 
taneční školy z Rýmařova, Pardubic a Brna. 

            Prázdninové zkoušky v DDM realizovali členové souboru Malé Zálesí a členové 
zájmového kroužku breakdance. 

A mé dojmy? Jsem spokojená, protože se ze všech táborů vraceli spokojení účastníci i 
vedoucí. Navíc i kontroly na pobytových táborech dopadly výborně a vše se obešlo bez 
úrazů. 



Kdy počítáte se zahájením činnosti DDM, kdy se mohou zájemci do kroužků přihlásit? 

Činnost zájmového kroužku Klubáček bude zahájena od prvního zářijového školního dne, 
ostatní zájmové kroužky budou zahajovat činnost postupně, během měsíce září a října. 

A přihlašovat se můžete již nyní. Čím dříve, tím lépe.V některých kroužcích je počet míst  
omezen - z prostorových a bezpečnostních důvodů. A ti, co to vědí, se přihlašovali již v 
červnu. 

Kde a kdy  mohou děti a rodiče získat podrobnosti o vybraných kroužcích? 

Bližší informace o zájmové činnosti jsou na webových stránkách DDM Luhačovice - 
www.ddmluhacovice.cz, připravujeme také informační katalog zájmových kroužků, který 
bude k dispozici v DDM a děti mladšího školního věku ho rodičům přinesou domů. 

Informace budou k dispozici na nástěnkách DDM - ve školách, tam se pedagogové vydají 
osobně během měsíce září, na nástěnce sokolovny, v Domě dětí a mládeže. 

Tyto informace budou průběžně aktualizovány, budou postupně oznámeny data prvních 
 schůzek, dny, hodiny i ceny. 

Jednou z možností je i informace po telefonu na telefonních číslech 577 131 686, 
577131687. 

Jste schopni rodičům a jejich dětem poradit s výběrem nejvhodnější aktivity, je možné 
si vyzkoušet některý z kroužků? 

Samozřejmě, že rodičům rádi pomůžeme s výběrem kroužku, těm nerozhodným je 
umožněno kroužek vyzkoušet. 

Jaká bude výše zápisného, změní se nebo zůstane stejné jako v loňském školním roce? 

Výše zápisného se bude měnit jen u některých zájmových kroužků, u většiny kroužků se 
měnit nebude, ale u všech kroužků bude kladen důraz na včasný výběr zápisného,  

tj. do 31.10. 2004. Na tomto datu je závislé další financování DDM.  

Pokud rodiče nebudou mít možnost zaplatit zájmový kroužek do tohoto data, mohou se 
domluvit s interními pracovníky DDM na vyplnění zápisního lístku a platbu uhradit do 
31.12.2004. 

Zamýšleli jste se nad bezpečným přechodem malých dětí do kroužků z budovy prvních 
a druhých tříd? 

V době stěhování školní družiny jsme řešili tuto problematiku s ředitelkou a vedoucí 
vychovatelkou ZŠ Luhačovice. V loňském roce nebylo třeba se tímto příliš zabývat. Rodiče 

měli děti umístěny ve školní družině a ti, co chtěli zapojit děti do kroužků DDM, si 
docházku dětí zajišťovali sami. 



V určitých dnech vodí do budovy zámku děti vychovatelka družiny, většinou na nauku do 
ZUŠ. Podle mě je to nadstandartní služba, v našich silách není sem děti přivádět, proto 
některé z aktivit pro děti mladšího školního věku jsou i v pozdějších odpoledních hodinách s 
ohledem na možnost dítě sem dovést a zase si ho odvést.  

Festival Janáček a  Luhačovice 
Třináctý ročník festivalu Janáček a Luhačovice 
byl ve znamení Roku české hudby, který je 
spojován s výročími významných českých 
skladatelů (150 let od narození L. Janáčka, 180 
let od narození a 120 let od úmrtí B. Smetany, 
100 let do úmrtí A. Dvořáka a 45 let od úmrtí B. 
Martinů). Festival si dal za úkol symbolicky uctít 
tyto velikány naší hudby. Tradičně byl otevřen 
fanfárami ze Synfonietty L. Janáčka. 
Slavnostního zahájení se zúčastnila i paní Lívie 
Klausová, manželka prezidenta ČR, pod jehož 
záštitou se festival konal. Hned první festivalový 

koncert byl beznadějně vyprodán, diváci v Lázeňském divadle mohli obdivovat mistrovství 
mladého nekonvenčního houslového virtuosa Pavla Šporcla. A pak to již bylo jedno slavné 
jméno a vynikající hudebník za druhým po celý týden - Hig Wycombe Youth Orchestra & 
Concert Band (Anglie), nezapomenutelné Janáčkovo kvarteto, klavíristé Renata a Igor 
Ardaševovi, mladý klavírista Jan Jiranský. Závěrem hudbou nabitého týdne vystoupili 
Brněnští komorní sólisté klavíristka Michiko Otaki z Japonska a violoncellista Jan Škrdlík. 

Bohužel byl zrušen z důvodu úrazu J. Klugarové úterní koncert v kostele Svaté rodiny. 

Leoš Janáček 

1854-1928 
V letošním roce uplyne 150 let od narození velikána české hudby Leoše Janáčka, který měl 
velmi kladný vztah k Luhačovicím, v nichž často a rád pobýval. 

Jeho život osobní ani umělecký nebyl vždy snadný, některá jeho díla byla uznána a 
pochopena až po jeho smrti, některá jsou nedoceněna dodnes.  

Leoš Janáček se narodil dne 3. července 1854 v Hukvaldech v učitelské a 
muzikantské rodině. Vystudoval varhanickou školu v Praze, kde se mu 
povedlo vystudovat tři ročníky za jeden rok. Poté sbíral zkušenosti studiem 
na konzervatoři v Lipsku a ve Vídni.  

Po návratu se stal ředitelem varhanické školy (jeho přičiněním se z ní stala 
konzervatoř) v Brně. Byl také sbormistrem, hudebním kritikem, společně 

s Františkem Bartošem se věnoval studiu a sběru moravských lidových písní. Ještě za svého 
života dosáhl mnoha poct a vyznamenání. Leoš Janáček zemřel 12. srpna 1928 v Kleinově 
sanatoriu v Moravské Ostravě  na následky zápalu plic, je pohřben na Ústředním hřbitově 
v Brně.  



Ještě za Janáčkova života úspěšně proniklo jeho dílo do předních středisek světové hudby, 
zvláště do Anglie a do německy mluvících zemí. Dnes je Janáčkovo dílo známé po celém 
světě a v posledních letech můžeme sledovat jeho velký ohlas v Americe. 

K jeho nejznámějším dílům patří opery Šárka, Její pastorkyňa, Osud, Výlety páně 
Broučkovy, Káťa Kabanová, Příhody lišky Bystroušky, Věc Makropulos, Z mrtvého domu.   

Sbory skladby liturgické Maryčka Magdónova, Kantor Balcar, Potulný šílenec, Hradčanské 
písničky, Vlčí stopa a Kašpar Rucký. Z kantát je z celé Janáčkovy tvorby nejdůležitější 
Amarus, Věčné evangelium, vrcholem vokálně-instrumentální tvorby je Glagolská mše na 
staroslověnský liturgický text. Symfonickou tvoru reprezentují především symfonická 
rapsodie Taras Bulba,  Sinfonietta (touto skladbou bývá zahajován festival Janáček a 
Luhačovice), komorní tvorbu pak oba smyčcové kvartety (I. Kreutzerova sonáta, II. „Listy 
důvěrné", Capriccio pro klavír levou rukou a dechový komorní soubor, Concertino pro 
klavír a komorní soubor, Mládí, dvě řady klavírních skladeb cyklu Po zarostlém chodníčku, 
Zápisník zmizelého pro klavír a zpěvní hlasy. Velkou část jeho tvorby tvoří tzv. díla 
ohlasová a úpravy lidových písní a tanců, jejichž výsledkem jsou třeba Národní tance na 
Moravě I. -III., Moravské tance, ale též symfonické Lašské tance, 26 balad lidových I.- III., 
symfonická předehra Žárlivost. 

  

  

Prameny 

Adolf Veselý: Pohled od života a díla, Praha 1924.  
Max Brod: Leoš Janáček, Praha 1924; 
Jaroslav Vogel: Leoš Janáček, Praha 1963 a vydání následující  

František Kožík: Po zarostlém chodníčku 

Vlastimil Vokurka: Luhačovice a  Leoš Janáček  

  

Zajímavosti ze života L.  Janáčka 

Narozen 3. července 1854 v Hukvaldech jako deváté dítě Jiřího a Amálie Janáčkových, kteří 
měli celkem čtrnáct dětí 

Byl pokřtěn jako Leo Eugen 

13. července 1881 se Leoš Janáček oženil se Zdenkou  Schulzovou, 15. srpna 1882 se 
manželům narodila dcera Olga, která zemřela v jedenadvaceti letech na tyfus z této tragédie 
Janáčkovi zbělely husté tmavé vlasy , 16. května 1888 se jim narodil syn Vladimír, který  
v roce 1890 zemřel na spálu. Jejich manželství zmítané tragédiemi ovšem nebylo šťastné, 
dokonce se jednu dobu chtěli rozvést, nakonec se dohodli, že budou žít každý svůj život. 

V roce 1886 poprvé navštívil Luhačovice na pozvání jeho strýce Jana Janáčka, faráře ze 



Vnorov, 1899 se při pobytu v Luhačovicích setkává se skladatelem Jindřichem Máslo 

Pravidelně začíná jezdit do Luhačovic od  roku 1903 v tomto roce se zde seznámil s 
Kamilou Urválkovou, jejíž životní příběh se stal inspirací k opeře Osud. Od tohoto roku až 
do své smrti navštívil Luhačovice celkem 23x. byl ubytován v ředitelském domě, ve vile 
Vlastimile, v Růžové, v Janově domě, v Jestřábí a nejčastěji v Augustiniánském domě.  

V roce 1908 se zde seznámil s Marií Calmou Veselou a jejím manželem, kteří svým vlivem 
napomohli uvedení Janáčkovy opery Její pastorkyňa v Národním divadle.V roce 1906 přijel 
Janáček do zdejších lázní na Slovácký národopisný den, kde zazněla jeho  první skladba v 
Luhačovicích sbor Maryčka Magdónova. V roce 1921 potkává v Luhačovicích Kamilu 
Stösslovou, jenž byla o čtyřicet let mladší a upřímně v té době již slavného skladatele 
obdivovala. V Luhačovicích pobýval naposledy 1. – 21. července 1928 těsně před svou 
smrtí 12. srpna 1928. 

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

Denní dávka mouky činila u těžce pracujících 300 g, jinak pracujících 200 g a částečně 
zaopatřených100 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. Bylo rozhodnuto, že se 
večer uspořádá pochod od školy na Lázeňské náměstí a že budou lidé vyzváni k osvětlení 
oken. Průvod se vydařil a osvětlení oken bylo nádherné. V obchodech nebylo svíček, ale 



lidé si je přes to opatřili. Nejlépe byla vyzdobena škola, za okny byly obrazy našich 
velikánů. V obci nastalo čištění, německé nápisy byly sundány a Franz Josefové a Karlové 
byli u hrušky v hůře za zpěvu a přednášení básní spáleni. V průvodu šli školní mládež 
s učiteli, sokoli, hasiči, mládež, dospělí za nadšeného zpěvu písní. Byl sychravý večer, na 
zanedbané silnici bylo plno bláta, to však nadšencům nezabránilo, aby se zúčastnili 
průvodu. Školní slavnost se konala 4. listopadu, neboť od 21. října do 4. listopadu byla škola 
z důvodu spály uzavřena. Byl sestaven pětičlenný národní výbor, jehož úkolem bylo očistit 
obec od vnějšího rakouského rázu, pečovat o klid a pořádek a budit potlačené národní 
vědomí.  

Nedostatek potravin nutil mladý stát, aby sáhl k rekvisicím. Místní hospodářská rada žádala 
velmi přesvědčivým výkladem rolníky, aby dobrovolně stanovenou částku odvedli. Mnoho 
se jich dalo energicky napomínat, nebyli nadšení pro svůj stát. Těžké hospodářské poměry 
nevadily, aby se nerozproudil ruch národní práce. Sokol valnou hromadou zahájil svou 
činnost, vracející se vojínové vyprávěli své zážitky. Dne 13. prosince 1918 se usnesla místní 
školní rada, aby bylo zažádáno o zřízení školy měšťanské chlapecké a připuštěním děvčat. 
Škola byla otevřena počátkem školního roku 1920-1921 a nazývá se Masarykova.  

Lípa svobody byla vysázena 13. dubna 1919 místními sokoly. Vyzdobena národními 
barvami byla dovezena na místo určení k Solnému potoku před vilu Ludmilu. Obecní 
zastupitelstvo se dne 18. února 1919 vyslovilo proti zřízení obce Lázně Luhačovice za 
současného ponechání obce Luhačovice. Volby do obecního zastupitelstva se konaly 15. 
června 1919. Voliči mohli volit 24 zástupců ze šesti stran. (7 lidová strana, 6 sociální 
demokracie, 4 národní demokracie, 3 živnostensko středostavovská, 2 strany venkovské, 2 
zástupci majitelů domů). 

Starostou byl zvolen Emanuel Vepřek – lázeňský restauratér. 

Zásobování potravinami stále nebylo dobré, lázeňští hosté vše přepláceli. 

Sčítání lidu bylo provedeno 16. února 1921. Bylo zde celkem 328 domů, z nichž 308 
obývaných a 20 neobydlených, úhrnem 1754 duší. Dle národností 1733 Čechů, 5 Němců, 5 
Čechožidů, 11 Židů, 29 Cikánů. Dle náboženství 1505 římsko katolických, 192 
československých, 4 českobratrští, 1 pravoslavný, 1 řeckokatolický, 12 židovských, 4 
mojžíšova vyznání a 35 bez vyznání. 

  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Vítáme mezi nás nové „občánky“:  

Amálii  Pilátovou          Luhačovice 55 
Báru Skovajsovou       Řetechov 74 
Veroniku Hečovou       Luhačovice 111 
Nelu Hrabicovou         Luhačovice 518 
Maxmiliána Raka         Luhačovice 825 

Rodičům srdečně blahopřejeme! 



Výročí narození 

Marie Hlaďáčková       Luhačovice 383           90 let 
Josef    Semela             Luhačovice 23             85 let 
Anežka Martincová      Řetechov 23                80 let 
Antonie Gavendová      Luhačovice 735           92 let 
Jiří Semela                    Luhačovice 636           80 let 
Jiřina Turzová               Luhačovice 406           93 let 
Alois Kudláček            Luhačovice 733           80 let 
Květoslava Motyčková Luhačovice 832          80 let 
Helena Coufalíková       Luhačovice 55            85 let 
Bohuslava Podepřelová Luhačovice 380          85 let 
František Janás             Luhačovice 274           85 let 

Srdečně blahopřejeme! 

Úmrtí 

Bohumil Řezník            Luhačovice 737           79 let 
Zdenka Křiváková       Luhačovice 909           91 let 
Josef  Piják                  Polichno 60                 54 let 
František  Tihlařík        Luhačovice 164           91 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. 

Mistrovská utkání FK Luhačovice - podzim 2004 
  

MUŽI  - I. A Třída 
kolo datum kde Zač. utkání Odjezd Soupeř 

4     Ne   5. 9. D 10.15   Újezd 
5  Ne 12. 9. V 16.30       15.00 Vlachovice 
6  Ne 19. 9. V 16.00 14.15 Bylnice 
7     Ne 26. 9. D 10.15   Val. Příkazy 
8     So  2.10. V 15.30 12.30 Juřinka 

DOROST STARŠÍ A MLADŠÍ  - Krajský přebor 
kolo Datum kde Zač. utkání Odjezd Soupeř 

4     So  4.9. D 14.15,16.30 - Slušovice 
5 So 11.9. V 14.15,16.30 12.00 Morkovice 
6 So 18.9. D 13.45,16.00 -  Kunovice 
7 So 25.9. - - - VOLNO 
8 So 2. 10. V 9.00,11.15 8.00 Uh. Brod 

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

4     So 4.9. V 9.00,10.45 7.00 Valašský FC 



5 So 11.9. D 9.00,10.45   V. Otrokovice 
6 Ne 19.9. V 12.30, 15.00 11.00 Chropyně 
7    So 25.9. D 9.00, 10.45 - Val. Meziříčí 
8 So 2. 10. D 9.00, 10.45 - Slavičín 

            
PŘÍPRAVKA  - Župní soutěž 

  Datum kde Zač. utkání Odjezd Soupeř 
3    Po 13.9. D 16.00 - Slovácko A 
4 Ne 19. 9. V 16.00 14.45 V. Otrokovice 
 5    Po 27.9. D 16.00 - Tescoma Zlín 
 6    Po 4.10. V 16.00 14.45 Kunovice 

 

Ze sportu 
Za příznivého počasí pro tenisové klání na 
tenisových kurtech „U Ottovky“ se konal  již 11. 
ročník Renovacup 2004 amaterských dvojic. 16 
dvojic v pátek a v sobotu 20. a 21. srpna sehrálo 
mezi sebou mnoho urputných zápasů, z nichž si 
vítězství a putovní pohár odnesli Petr Kudláček a 
Radek Kunovský. Poražení finalisté Svatava 
Hynštová s Richardem Jecho získali druhé místo. 
Třetí místo si až v tire brake vybojovala dvojice 
Kamil Malota a Miroslav Bublák. Pomyslnou 
bramborovou medaili obdrželi poražení 
semifinalisté Česlav Gojníček a Jaroslav Surý 

mladší. V soutěži útěchy pak zvítězila dvojice Zdeněk Linhart a Milan Nardeli. 

V žákovském jízdném dochází ke změnám  
 
ZLÍN – Stejně jako v jiných regionech také žáků a studentů ve Zlínském kraji se dotknou 
změny ve slevách jízdného. Na základě usnesení vlády a výměru Ministerstva financí mají 
nárok od 1. září 2004 na „žákovské jízdné" žáci a studenti všech škol v České republice do 
věku 26 let. Pro žáky od 6 do 15 let platí sleva ve výši 25 procent z polovičního jízdného, 
zaplatí tedy 37,5 procenta obyčejného - tj. plného jízdného. Dále pro studenty od 15 do 26 
let platí sleva ve výši 25 procent z obyčejného jízdného.  
Sleva bude dojíždějícím žákům a studentům poskytována pouze ve dnech, kdy probíhá 
školní vyučování. Studentům dojíždějícím na internáty a koleje bude sleva přiznávána pro 
jednotlivé jízdy i o sobotách a nedělích. Režim dojíždění potvrdí škola na „žákovském 
průkazu", který bude s ohledem na typy slev ve dvou provedeních, tedy odlišný pro žáky do 
15 let, uvedl vedoucí oddělení dopravy krajského úřadu Miroslav Řihák. 
Žákovské jízdné se vztahuje na žáky a studenty, kteří plní povinnou školní docházku nebo 
se soustavně připravují na budoucí povolání ve střední odborné, vysoké nebo speciální škole 
v denní nebo prezenční formě studia a využívají železniční dopravu nebo autobusovou 
dopravu k dojíždění z místa bydliště do místa školy k účasti na školním nebo praktickém 
vyučování, praktické přípravě či výuce. 
Žák předloží řádně vyplněný a školou potvrzený žákovský průkaz spolu s fotografií formátu 
3,5 x 4,5 centimetru dopravci. Škola potvrzuje průkaz na jeden rok nebo na období 
praktické výuky. Žákovské průkazy se mezi dopravci vzájemně uznávají. 
Průkazky jsou v prodeji v železničních stanicích, na autobusových nádražích a v linkových 



autobusech.  

- Patrik Kamas, tiskový mluvčí ZK - 

  

Opravený mrakodrap bude kraji předán na konci října 

ZLÍN – Rekonstruovaný Baťův mrakodrap předá dodavatel Zlínskému kraji na konci října, 
tedy v souladu s plánovaným termínem. Na dnešní tiskové konferenci, která se konala v této 
budově po její prohlídce, to potvrdil statutární náměstek zlínského hejtmana Libor Lukáš i 
zástupci dodavatele. 

„Předání opravené budovy proběhne v souladu s naší uzavřenou smlouvou. S ohledem na 
pokračující práce, kdy již máme některé etáže v téměř dokončeném stavu, nepředpokládám 
nic jiného. Proto již na 30. října plánujeme slavnostní předání stavby za účasti mnoha 
významných hostů včetně Tomáše Bati,“ řekl náměstek Lukáš.  

Po předání stavby bude ještě dokončována montáž interiéru, na jehož dodávku již krajská 
rada schválila smlouvu o dílo. „Realizace interiéru bude posledním krokem k dovybavení 
budovy a v její přípravě k nastěhování krajského a finančního úřadu,“ uvedl Libor Lukáš.  

- Patrik Kamas, tiskový mluvčí ZK - 

Poutní místo Provodov 

Malý kostelík uprostřed lesů, cíl mnoha poutníků z Luhačovic. Proč právě tam? Jaké 
legendy se k tomuto místo vážou? 

Obec Provodov leží přímo pod Komoncem. Název Provodov získala obec podle zaměstnání 
prvních obyvatel této osady. Okolní lesy totiž byly velmi nebezpečné, husté, plné dravé 
zvěře a loupežníků, občané Provodova prováděli bezpečně pocestné přes okolní hluboké 
lesy. 

Na kopci Maleniska vedle obce najdeme poutní kostelík zasvěcený Panně Marii Sněžné, u 
kterého se nachází pramen uzdravující vody. První uzdravenou byla mlynářka z Provodova, 
která ztrácela zrak, ve snu byla vyzvána bělovlasým stařečkem, aby s ním šla na Maleniska. 
Několik kroků od veliké lípy zastrčil hůl do země a řekl: „Zde je voda, která bude 
uzdravovat nemocné na těle i na duši.“ Ráno šla na místo, které viděla ve snu, voda tam 
skutečně byla, ona se omyla a začala lépe vidět. Zázračně uzdravených postupně přibývalo. 
Na Provodově můžeme také uvidět obraz Matky boží kojící, jedinečný ve střední Evropě, 
který pochází z roku 1710. Kaple byla postavená hrabětem Wolfgangem Serenyim jako 
poděkování za zázračné uzdravení. Nejdříve byla dřevěná, později zděná s oltářem. 
Slavnostně byla posvěcená 5. srpna 1935. Od této doby se stává kaple cílem mnoha 
poutníků z blízkého i vzdálenějšího okolí. Nynější podobu malého poutního kostela 
v barokním slohu získala v roce 1750. 

 
 
 
 


