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Letošní drakiáda 
slavila rekordní účast
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Draci na letišti 
v Luhačovicích
V sobotu 10. října vzlétlo z letiště 
v Luhačovicích mimo letadel a mode-
lů letadel také 363 draků. Na vyhlá-
šené Drakiádě, kterou pravidelně 
pořádá Aeroklub Luhačovice s míst-
ním střediskem volného času, se sešlo 
více než 1000 lidí. Ti se mohli zapojit 
také do střelby, her a soutěží. Nej-
menší se vyřádili na skákacím hradu, 
minimotorkách, případně na bagříku. 
Při oblíbeném malování na obličej si 
mohli nechat namalovat třeba pěkné-
ho draka. Nechybělo ani občerstvení 
s cukrovou vatou. Zaregistrovaní 

účastníci obdrželi při prezenci pozor-
nost, kterou věnoval Aeroklub Luha-
čovice. Soutěžili i draci. „Bylo těžké 
vybrat nejhezčího, ocenili jsme deset 
ručně vyrobených a toho, kterému se 
povedlo vzlétnout do největší výšky. 
Musím ocenit i velkou kreativitu ma-
jitelů draků, někteří z nich používali 
k jejich pouštění i rybářské udice. 
Už se těším, s jakými nápady přijdou 
příští rok,“ řekla ředitelka SVČ Eva 
Tomalová. Náročné akci přálo vše, 
počasí, vítr i diváci. „Chtěla bych 
všem, kteří se podíleli na organizaci, 
moc poděkovat. Zvláště Aeroklubu 
Luhačovice, který navíc ještě věnoval 
ceny. Mohli jsme nakonec i vylosovat 

dva z registrovaných účastníků. Je-
den vyhrál poukaz na let v leteckém 
simulátoru na letišti v Kunovicích 
a druhý poukaz na dvacetiminutový 
let letadlem z Luhačovic,“ dále kon-
statovala Tomalová.  

Luhačovicím se daří plnit 
investiční plány
Přestože covidová pandemie na dlouhé 
měsíce vzala Luhačovicím návštěvníky 
a pacienty, město se nezastavilo a po-
kračovalo v plánovaných investicích.
„Máme dokončeny nebo realizujeme in-
vestice, které jsme měli na letošní rok 
v plánu,“ hlásí místostarosta města Lu-
hačovice Jiří Šůstek, který je současně 
za investice v Luhačovicích odpovědný.
Mezi největší akce letoška patří do-
končení rekonstrukce budovy základní 
školy II. pro středisko volného času 
v hodnotě 1 900 000 korun. (Název dří-
ve užívaný: dům dětí a mládeže, pozn. 
red.) „Dříve děti využívaly prostory 
zámku v Luhačovicích, o ty však dům 
dětí a mládeže přišel, jde tedy o náhra-
du těchto prostor,“ vysvětlil Jiří Šůstek. 
Další investice, do které se město Luha-
čovice pustilo, je rekonstrukce mostu 
v Družstevní ulici, která vyjde měst-
skou pokladnu na 20 milionů korun. 
Tu město hradí bez dotací, protože 
na mosty ve vlastnictví měst a obcí 
nejsou podle místostarosty dotace. Jde 
o nahrazení starého mostu novým, kdy 
mostní objekt vede z Družstevní ulice 
směrem k Zahradní čtvrti. Nová stavba 
bude přínosem zejména v oblasti do-
pravy, kdy se zvýší její bezpečnost nejen 
pro řidiče, ale i pro pěší, protože nový 
most bude širší, a hlavně na něm bude 
i samostatná část určená pro chodce, 
která na stávajícím mostu z roku 1933 
zcela chyběla, a lidé tak museli chodit 
po vozovce. Město plánuje dokončit tuto 
investici ještě do konce letošního roku. 
„Děláme vše pro to,“ zmínil Jiří Šůstek. 

Další důležitou akcí, do 
které se již město pustilo, je 
důkladná rekonstrukce ko-
munikace v ulici Hrazanská. 
Luhačovice na tuto investici 
získaly dotaci z Minister-
stva pro místní rozvoj, bez 
které by se samospráva do 
tak finančně nákladného 
projektu pustit nemohla.
„Jde o přibližně 420 metrů 
dlouhý úsek a předpokláda-
né náklady na jeho opravu 
činí okolo 7,5 milionů korun. Dotace 
zhruba 2,7 milionů korun by měla 
pokrýt více než třetinu nákladů. Zbytek 
město zajistí z vlastních zdrojů,“ přiblí-
žil místostarosta Jiří Šůstek.
Komunikace je důležitou výpadovkou 
z centrálních Luhačovic směrem na 
místní část Řetechov, na Ludkovi-
ce a Pozlovice. Rekonstrukce bude 
rozdělena do dvou etap, obě se budou 
provádět během podzimu, přestože 
jsou technologicky odlišné.
„V první etapě bude ve 160 metrů 
dlouhé spodní části ulice nahrazen 
žulový povrch asfaltovým povrchem,“ 
vysvětlil Jiří Šůstek . Druhá etapa 
rekonstrukce ulice Hrazanská pak 
naváže na první úsek a bude řešit 
pokračování komunikace směrem do 
horní části ulice. Celkově půjde o 260 
metrů, kde bude položena nová vrstva 
asfaltového povrchu, a i zde budou 
opraveny přilehlé chodníky. Celá 
realizace by měla být hotova do konce 
listopadu letošního roku.
Další investiční akcí, na kterou se 
také v Luhačovicích ještě letos chysta-
jí, je příprava a zahájení rekonstrukce 

komunikace a chodníků v Kladné 
Žilín. Město zde plánuje rekon-
strukci chodníku, sjezdů na přilehlé 
komunikace a odvodnění komuni-
kace a chodníku. Půjde o společnou 
investici s Ředitelstvím silnic Zlínské-
ho kraje (ŘSZK). Celkové náklady se 
vyšplhají na 70 milionů korun, město 
Luhačovice zaplatí 15 milionů. 

TZ města Luhačovice

Zasaď si svůj strom 
Pokračujeme v podzimní výsadbě 
a zveme občany, aby se v dalších 
lokalitách stali patronem svého 
stromu. 

Kladná Žilín   6. 11.  od 9.00 do 11.00 
Řetechov    13. 11.  od 9.00 do 11.00 

Zájemci o výsadbu svého stromu, 
piště na e-mail: 
durdova@luhacovice.eu. 



Luhačovické noviny 3

ZPRÁVY Z MĚSTA

Jak se volilo 
v Luhačovicích
O volby do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR, které se konaly v pátek 
8. a v sobotu 9. října 2021, byl v Lu-
hačovicích rekordní zájem. Volební 
účast byla 74,82 %, což je o 9,39 % více 
oproti celorepublikovému průměru.
Lidé vybírali z celkového počtu 18 
stran pro Zlínský kraj, přičemž každá 
strana obdržela alespoň jeden hlas.  
Vítěznou stranou s 30,22 % je koalice 
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09, na 
druhém místě je ANO 2011 se ziskem 

29,08 %, třetí místo obsadili PIRÁTI 
A STAROSTOVÉ – 14,59 %.
Na území města se již tradičně volilo 
v 7 okrskových komisích. Nejvytíženější 
volební komisí byl okrsek č. 3 na radni-
ci, kam se dostavilo 1403 voličů. Celkem 
bylo v jednotlivých okrscích na území 
města vydáno 3724 úředních obálek.
V Luhačovicích nevolili jen místní 
občané, ale i lidé, kteří zde byli na 
pobytu v lázních nebo na dovolené.
Ti museli mít vyřízený voličský prů-
kaz nebo být zapsáni ve zvláštním 
seznamu voličů. Na voličský průkaz 
v průběhu dvou dní odvolilo 899 

osob, přičemž na okrsek č. 3 na radni-
ci se dostavilo 706 voličů s voličským 
průkazem. Právě to bylo důvodem, 
proč se hned po otevření volebních 
místností až do večerních hodin tvo-
řily fronty. Ve zvláštních seznamech 
voličů bylo zapsáno celkem 47 osob.
O průběh voleb se v jednotlivých vo-
lebních okrscích staralo celkem 41 čle-
nů, kterým patří velké poděkování za 
skvělou práci, bezproblémový průběh 
a maximální nasazení při konečném 
sčítání jednotlivých hlasů.

Jana Homolková

Město Luhačovice 
pokračuje s odstraněním 
následků živlu, pomohl 
i Zlínský kraj

Zejména na opravu infrastruktury 
v Luhačovicích půjde částka jedno-
ho a půl milionu korun z pokladny 
kraje. Městem se 24. června letošního 
roku prohnala ničivá vichřice, která 
napáchala velké škody a poškodila či 
zcela zničila i stovky stromů. Práce na 
odstranění následků si však vyžádaly 
i druhotné škody, a to v podobě zni-
čených chodníků a komunikací. 
„Město Luhačovice průběžně pra-
cuje na odstranění škod po vichřici. 

V uvedených lokalitách, např. Masary-
kovo sídliště, byla poničena komunikace 
zejména od svážení pořezaných těžkých 
kmenů stromů a od kol těžké techniky, 
která na tato místa musela vjet,“ vysvět-
lil starosta Luhačovic Marian Ležák.
Zájem o situaci v Luhačovicích proje-
vil i hejtman Zlínského kraje Radim 
Holiš, který se osobně seznámil s dů-
sledky vichřice. Radim Holiš a Ma-
rian Ležák poté intenzivně komuni-
kovali a projednávali, jak lze pomoci 
s následky, které bouře ve městě 
způsobila. Výsledkem těchto jednání 
je i finanční podpora jednoho a půl 
milionu korun pro Luhačovice.
„Zastupitelstvo na svém zářijovém 
zasedání schválilo finanční dar ve 

výši jednoho a půl milionu ko-
run, které město Luhačovice může 
použít na obnovu zeleně, zpevně-
ných ploch, komunikací a všeho, co 
přírodní živel v tomto lázeňském 
městě poničil. Se starostou Luhačo-
vic Marianem Ležákem jsme se sešli 
a on mne informoval, že práce na 
obnově pokračují,“ uvedl hejtman 
Zlínského kraje Radim Holiš k fi-
nanční podpoře pro město Luhačo-
vice.
 „Velmi nás těší projevená solidarita 
a ochota pomáhat tam, kde je potře-
ba. Vážíme si toho a děkujeme panu 
hejtmanovi i celému zastupitelstvu 
Zlínského kraje za pomoc,“ vyjádřil 
se starosta. 

Svatováclavský jarmark se vydařil
Pečlivě vybrané stánky s farmářský-
mi produkty, řemeslnými výrobky, 
sušenými květy, prstovými loutkami, 
originálními tisky na ručním papíře 
a dalším zbožím si nenechalo ujít 
velké množství spokojených návštěv-
níků tradičního Svatováclavského 
jarmarku 28. září v Luhačovicích. 
Na své si přišli i milovníci dobrého 
jídla a pití. Poprvé, a podle ohlasu 
návštěvníků určitě ne naposled, bylo 
možné ochutnat speciální veganská 
zeleninová jídla a třeba i sušené 
červíky. S velkým zájmem přítom-
ných dětí, ale i hravých dospělých se 
setkala cirkusová dílna Jiřího Sadily. 
„Bylo to opravdu parádní, původně 
jsem hledala zábavu pro dcerku, ale 
nakonec jsem si žonglování vyzkou-
šela i já, moc se mi to líbilo,“ sdělila 

své zážitky jedna 
z přítomných 
maminek. Texty 
písní, které 
zpívala vokálně 
instrumentální 
skupina Calata 
z Ostravy, mnozí 
posluchači sice 
neznali, ale při 
výzvě, aby sou-
těžili, v kterém 
místě, kde tento 
soubor v dobo-
vých kostýmech 
vystupuje, budou diváci zpívat refrén 
Hej hlasitěji, se s radostí zapojili. 
„Jarmark se povedl, vydrželo poča-
sí, jsem ráda, že k nám tito šikovní 
prodejci se zajímavým zbožím jezdí. 

Na krásné výrobky, za kterými je vi-
dět množství práce a řemeslná zruč-
nost, se mnozí rádi jenom podívají,“ 
zhodnotila organizátorka Gabriela 
Gergelová.
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Technická studie 
obchvatu města
Luhačovice finišují v přípravách na 
vyhotovení technické studie obchvatu 
města. Se záměrem seznámil starosta 
města Marian Ležák dopravní experty 
při příležitosti nedávné dopravní kon-
ference „Střední Morava – křižovatka 
dopravních a ekonomických zájmů“, 
která se uskutečnila právě v Luhačovi-
cích. Den zahájení dopravní konference 
byl současně i posledním dnem, kdy 
mohli zájemci zaslat nabídky do výbě-
rového řízení na zpracování technické 
studie obchvatu města
„Cílem je do sedmi měsíců od vyhodno-
cení výběrového řízení odprezentovat 
tuto technickou studii s investičním 
záměrem a ekonomickým vyhodno-
cením,“ věří v jarní termín starosta 
Luhačovic Marian Ležák.
„Pokud budeme postupovat v souladu 
s našimi záměry, můžeme se těšit na 
to, že již na jaře představíme veřejnosti 
technické řešení obchvatu, včetně před-
pokládané ceny projektu,“ doplnil.
V úvodu konference starosta Luhačovic 
Marian Ležák ve svém projevu nezapo-
mněl zdůraznit, jak velký má obchvat 
Luhačovic strategický význam. „Jde 
o projekt, který není jen o obchvatu 
samotného města, ale jde o důležitý 
projekt zařazený Ministerstvem pro 
místní rozvoj do dokumentů územního 
plánování Politiky územního rozvoje 
ČR (PÚR) s názvem Dopravní situace 
Luhačovic vs. ochrana přírodních léči-
vých zdrojů s cílem zabezpečit naše dě-
dictví. Tady už jde především o ochranu 
minerálních pramenů a celého lázeň-
ského území,“ vysvětlil.

Lázeňským městem totiž projíždí denně 
téměř dvacet tisíc aut, což může mít 
za následek zhoršení kvality životní-
ho prostředí a pramenů vyhlášeného 
lázeňského města, jež je jimi protkáno.
Marian Ležák tak mimo jiné na konfe-
renci připomněl, že s realizací technic-
ké studie chce Luhačovicím pomoci 
i Zlínský kraj.  „Uděláme maximum 
pro to, aby obchvat Luhačovic byl co 
nejdříve. Stejně jako u obchvatu jiných 
měst, kde v jejich území vidíme, že při 
dnešním dopravním zatížení jsou ta 
jediná cesta, jak města udržet v kom-
fortu. Chceme se ale za Luhačovice 
postavit a přispět k tomu, aby tam byl 
obchvat co nejdříve,“ zdůraznil hejtman 
Zlínského kraje Radim Holiš.
„Realizaci obchvatu považuji za zásadní 
prioritu v rozvoji města. Proto je důle-
žité udělat po územní studii další krok 
v podobě technické studie. Pozitivní in-
formací v souvislosti s tímto záměrem 
je, že město Luhačovice vnímá podporu 
jak ze strany kraje, tak ze strany státu,“ 
dodal Marian Ležák. Právě v souvislosti 
s technickou studií vydávají v součas-
nosti k ní dotčená ministerstva a orga-
nizace svá stanoviska, jedno z prvních 
vyjádření poskytlo Ministerstvo zdra-
votnictví. Záměr vybudování silničního 
obchvatu lázeňským městem vítá i mi-
nistr zdravotnictví Adam Vojtěch.
„Velice oceňuji, že město Luhačovice 
je již ve fázi přípravy technické studie 
obchvatu a udělá se tak další krok, 
který bude směřovat k ochraně léčebně 
minerálních pramenů a celého lázeň-
ského území se zřetelem na zájmy 
obyvatel města, ale především z hledis-
ka ochrany přírody v tomto lázeňském 
místě. Snahu o nápravu stávajícího 
neúnosného stavu plně podporuji,“ 

vyjádřil ministr zdravotnictví Adam 
Vojtěch, který se se situací tranzitní do-
pravy v Luhačovicích osobně seznámil 
a považuje ji za alarmující.
Slova podpory přišla i z Ministerstva 
dopravy. „Obecně vítáme, když města 
mají iniciativu a snaží se svoji situaci 
formou přeložek nižších tříd ve spo-
lupráci s kraji řešit. Obzvláště v Lu-
hačovicích vnímám tuto snahu jako 
logickou, protože se jedná o vyhláše-
nou lázeňskou oblast i se zahraniční 
klientelou. Minerální prameny jsou 
dědictvím, které bychom si měli ucho-
vat,“ komentoval situaci i náměstek 
ministra dopravy Luděk Sosna.
Posun vpřed, tak vidí situaci kolem re-
alizace záměru luhačovického obchva-
tu organizátor konference a expert na 
dopravní stavby Libor Lukáš. „Ledy se 
konečně hnuly, úvodní fáze přípravy 
tohoto projektu začala a záměr tedy 
směřuje k tomu, aby byly Luhačovice 
konečně ušetřeny tranzitní dopravy. 
Doufám, že se v blízkém horizontu 
dočkáme získání potřebných povolení 
a zahájení stavby,“ uvedl.
Následný krok po vypracování tech-
nické studie s ekonomickým vyhodno-
cením bude podle starosty Luhačovic 
posouzení vlivu stavby na životní pro-
středí (EIA) a později další projekční 
stupně vedoucí k realizaci stavby.
„Pokud se bude situace dále vyvíjet 
podle našich představ, projedou se po 
obchvatu Luhačovic první vozidla již 
za osm let,“ věří Marian Ležák. Město 
Luhačovice podle něj čeká nelehký 
osmiletý kolotoč stavebních řízení, dal-
ších příprav a samotné výstavby tolik 
potřebného obchvatu.

TZ města Luhačovice

Celé Česko čte dětem

V Luhačovicích se v pondělí 4. října 
konalo zahájení jedenáctého roční-
ku tradičního týdne oslav literatury 
a společného čtení dětí a jejich rodičů 
– Týden čtení dětem. Týdne, který 
dětem díky knihám pomůže ote-
vřít jejich fantazii a správné emoce. 
Ve dnech od 4. do 10. října tak ve 
městech a obcích po celé republice 
proběhnou desítky akcí, na kterých 
se bude číst, vyprávět, tvořit, zpívat, 
hrát a sdílet.
Každý rok organizátoři maratonu čte-
ní dětem vybírají město, které bude 

poctěno příležitostí zahájit tento tý-
den právě u nich. A letos padla volba 
také na Luhačovice.
„Máme toto město rádi, je to naše srd-
covka,“ vysvětlila za organizátory Eva 
Katrušáková, ředitelka a zakladatelka 
obecně prospěšné společnosti Celé 
Česko čte dětem. Podle ní chtějí pořa-
datelé touto příležitostí dát impulz dě-
tem, a hlavně jejich rodičům k tomu, 
aby společně četli. „Je to dar, který 
mohou rodiče svým dětem dát. Navíc 
si tak mohou užít společně strávený 
čas. Čtení dětem dokáže upevnit vztah 
mezi rodiči a jejich dětmi. Předčítání 
je pro děti velmi důležité a je jedno, 

kolik je jim roků,“ připomněla význam 
čtení dětem Eva Katrušáková.
Slavnostní zahájení letošního roční-
ku Týdne čtení dětem se uskutečnilo 
v domě kultury Elektra v Luhačovi-
cích. Zúčastnila se jej spisovatelka Pe-
tra Dvořáková, zpěvačka Kaczi a herci 
Miroslav Etzler a Robert Jašków. Sou-
částí zahájení byl i soubor oblíbeného 
scénického čtení LiStOVáNí. Mode-
rátorským slovem program provázel 
opět herec Lukáš Hejlík.
„Herci kladli důraz na to, že bez fan-
tazie není ve světě nic. Díky ní děti 
dosahují úspěchů, mají představivost, 
kterou čtením rozvíjí. Zdůraznili, že 
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čtení posiluje i emoční zdraví dětí, 
jejich chápání světa, probouzí jejich 
empatii a soucit,  je jako křižovatka 
s nepřeberným množstvím cest plných 
dobrodružství, po kterých se díky 
nám, rodičům, naše dítko vydává do 
dospělosti,“ uvedla Eva Katrušáková.
A protože Týden čtení dětem patří 
právě jim, nemohly děti na zahájení 
této akce chybět. Nejdříve program 
zhlédli školáci prvního stupně luha-
čovické základní školy, po nich o něco 
starší spolužáci druhého stupně. 
Všichni si z této slavnostní události 
kromě zážitků odnášeli i knihu, kte-
rou jim darovali pořadatelé.

„Spolupracujeme s významnými 
českými nakladatelstvími a vždy si 
tak děti odnáší knižní dar, tak jako 
ty v Luhačovicích,“ připomněla Eva 
Katrušáková s tím, že dál už je na 
jejich rodičích, zda svým dětem pak 
připraví hezké dětství a dají jim tyto 
magické chvíle čtení každý den, kdy si 
s nimi sednou a budou jim číst.
Týden čtení dětem je každoročním 
vrcholem celonárodní osvětové 
kampaně Celé Česko čte dětem. Celé 
Česko čte dětem je nezisková organi-
zace a celostátní osvětová kampaň, 
jejímž hlavním posláním je šířit myš-
lenku o zásadním vlivu pravidelného 

předčítání na emoční zdraví dětí 
a mládeže. Celé Česko čte dětem se 
na konci roku 2017 stalo Neziskovkou 
roku 2017 ve své kategorii, v roce 2018 
natočilo svůj v pořadí již třetí důležitý 
TV spot Kontrasty. V roce 2020 spatřila 
světlo světa první písnička pro společ-
nost s názvem Budu jejich ochráncem, 
kterou nazpívali různí populární in-
terpreti (Richard Krajčo, David Stypka, 
Mirai Navrátil, Kaczi, Štěpán Kozub 
a další). Kampaň neříká „Jdi a čti si!“, 
ale „Pojď, budu ti číst.“ Je to společné 
sdílení času, prostoru a emocí.

TZ města Luhačovice

ZPRÁVY Z MĚSTA

Příprava rozsáhlé rekonstrukce budovy sokolovny v Luhačovicích
Přípravy rozsáhlé rekonstrukce budovy 
sokolovny v Luhačovicích jsou v závě-
rečné fázi. Město Luhačovice uskutečňu-
je potřebné kroky pro uzavření smlouvy 
o dílo s vybraným dodavatelem, zároveň 
jedná s poskytovateli dotací, kterými by 
měly být Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR a Zlínský kraj. Předpokládané ná-
klady akce jsou ve výši cca 42,6 mil. Kč. 
Pokud vše půjde podle plánu, mohly by 
stavební práce v budově začít už v pro-
sinci 2021 a skončit v prosinci 2022. Pro 
ilustraci přikládáme vizualizaci budovy 
po rekonstrukci.

Magdalena Blahová

Opravený kříž v Kladné Žilín

Na hranici obcí Kladná Žilín a Přečko-
vice stojí kamenný kříž s nově insta-
lovaným reliéfem Antonína Cyrila 
Stojana. Tento kříž byl zbudován v roce 
1935 panem Aloisem Slovákem z Klad-
né Žilín č. p. 11 na pozemku Rakových, 
který se nazýval „Klenůvka“. V té době 
patřil pozemek katastrálně do Klad-
né Žilín, nicméně při pozemkových 
úpravách a rozdělení okresu Uherský 
Brod na okresy Uherské Hradiště a Zlín 
došlo ke změně a pozemek, na němž 
kříž stojí, patří již dnes do katastrální-
ho území Přečkovice. Kladnožilínští pa-
trioti však kříž stále považují za vlastní.
Arcibiskup Antonín Cyril Stojan byl 
moravský římskokatolický duchov-
ní, lidově přezdívaný Tatíček Stojan, 
na Moravě je dodnes velmi uctíván. 

Zasloužil se o obnovu a povznesení nej-
významnějších moravských poutních 
míst – Svatého Hostýna a Velehradu. 
Jeho životním krédem bylo „Mám, co 
jsem dal druhým“. Na jeho počest byla 
také pojmenována celá řada ústavů, 
spolků, organizací a míst.
Nyní už byl kříž ve stavu, který odpoví-
dal jeho stáří, proto se rozhodl pan Bo-
humil Rak, u jehož domu kříž stojí, že 
jej nechá zrestaurovat. Do této záslužné 
práce se pustil občan Kladné Žilín, ši-
kovný všeuměl pan Miloš Chmela. Kříž 
nejdříve očistil, vyspravil praskliny, 
pozlatil dekorativní části, zvýraznil pís-
mo, instaloval reliéf A. C. Stojana a celý 
jej upravil dle původního vzhledu. Za 
tento počin patří oběma velké poděko-
vání. Toho, že kříž dostal „nový kabát“, 
si velice vážíme, jelikož na památky 
zbudované našimi předky by se nemělo 

zapomínat a měli bychom se snažit 
je udržet v takovém stavu, aby mohly 
sloužit také dalším generacím. 

Vendula Gergelová
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SPOLEČNOST

Luhačovické hřbitovy
Více než kdy jindy se po-
čátkem listopadu zaplňu-
jí hřbitovy. 2. listopadu 
vzpomínáme na všechny 
naše drahé zesnulé. Místa 
posledního odpočinku se 
v průběhu let mění, na 
bývalých hřbitovech jsou 
parky nebo už zde stojí 
domy. Nejstarším známým 
pohřebištěm v oblasti Luha-
čovic je slovanský mohylník 
v Oboře, který prokopal 
v letech 1921–1922 doktor 
Červinka. Nálezy, pokud 
je bylo možné konzervo-
vat, jsou uloženy v muzeu 
v Brně. Zpráva o výzkumu zaznamenává, že šlo o hroby chu-
dého lidu. Kostry zde už nalezeny nebyly. Předměty uložené 
v hrobech svědčí o tom, že mrtví nebyli spalováni, nýbrž 
pochováváni. Před založením Luhačovické farnosti (1794) byly 
hřbitovy pouze v Pozlovicích, Horní Lhotě a v Kaňovicích. 
O tom, že by byl v tomto období hřbitov i v Luhačovicích, 
nejsou písemné zprávy. Podle ústních zpráv byl kdysi hřbitov 
v místech na Masarykově ulici, kde je dnes dům č. p. 57, 
o tom svědčí i nález velkého množství kostí při odvodňo-
vacích pracích před první světovou válkou, dříve zde stával 
kříž. Starý hřbitov v Ludkovické ulici sloužil až do roku 1978, 
byl zřízen s novou farností a od svého založení měl zvláštní 
oddělení pro pokřtěné děti, pokřtěné dospělé katolíky, neka-
tolíky, nepokřtěné děti a sebevrahy. Uprostřed hřbitova stál 
původně dřevěný kříž, který byl později nahrazen železným, 
přeneseným od domu č. p. 57. Celá plocha hřbitova měla 
pouze 1 hektar a vzhledem k okolní zástavbě ji nebylo možné 
rozšířit, tak bylo rozhodnuto o stavbě hřbitova na dnešním 
místě. Stavět se začalo v roce 1973, v akci Z a v roce 1978 byl 
uveden do provozu. Jeho dominantou je obdélníková obřadní 
síň, zdobená freskou znázorňující koloběh života, jejímž 
autorem je akademický malíř Stanislav Podhrázský, a roz-
měrnými nástěnnými malbami Vladimíra Pally, vybízejícími 
k tiché meditaci nad úlohou člověka v přírodě. Na střeše je 
umístěna věž symbolizující zvonici, pozlacená krychle na ní 
je promáčknutá, stylizovaná jako přesýpací hodiny a symbo-
lizuje tak pomíjivost existence člověka, od autora Vojtěcha 
Štolfy. Kompozice protínajících se křivek vytváří kříž, tím au-
tor projektu hřbitova obešel v té době zákaz použití motivu 
kříže. Celý projekt hřbitova navrhl akademický architekt Vla-
dimír Palla ve spolupráci s Viktorem Rudišem, kteří v Luha-
čovicích využili zkušenosti získané během realizace českého 
pavilonu pro světovou výstavu Expo 1970 v japonské Osace.   

Vzpomínky
Dne 15. 11. 2021 uplyne 1 rok, kdy nás navždy 
opustil náš tatínek, dědeček 
pan KAREL SLOVÁK. 
S láskou a úctou vzpomínají synové Libor 
a Karel s rodinou. Děkujeme všem za 
tichou vzpomínku.

Když skončila noc a nastal nový den, odešel 
jsi spát svůj věčný sen. 
Dne 15. 11. uplynou 3 roky od chvíle, kdy 
nás navždy opustil můj manžel, náš 
tatínek, dědeček a pradědeček 
pan JAROSLAV DIVOKÝ. 
S láskou vzpomínají manželka Milada, 
dcery Milada a Hana s rodinami. 
Děkujeme všem, co vzpomenou s námi.

Dne 11. 11. 2021 uplyne 10 let od úmrtí 
pana FRANTIŠKA CHUPÍKA. 
S láskou vzpomíná manželka a děti 
s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Dne 9. 11. 2021 vzpomeneme nedožitých 
60. narozenin našeho 
bratra JARKA MAŇÁKA.
Odešel ve věku 44 let. Sestra Alena 
Vaňharová a Anna Valešová s rodinami

Dne 7. listopadu uplynul rok, kdy nás 
opustil 
pan ANTONÍN SVOBODNÍK. 
S láskou vzpomíná manželka Marta, syn 
Pavel a dcera Jana s rodinami.

Dne 2. listopadu 2021 vzpomeneme 2. smutné 
výročí úmrtí naší maminky a babičky 
paní MILADY PERSONOVÉ. 
Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách 
zůstáváš. 
Za tichou vzpomínku děkují dcery.

Společenská kronika
Narození
Patrik Hykel
Linda Luptáková
Tibor Tichý

Laura Josefíková
Oto Stolařík
Blahopřejeme.

Sňatky
Iveta Lahutová  a Jan Drha
Blahopřejeme.

Úmrtí
Marie Záhořáková 94 let
Františka Kratěnová 89 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast.

Ztráty a nálezy
Finanční hotovost, mobilní telefon, peněženka, sportovní hodinky
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Luhačovičtí fotbalisté 
mají nové dresy. Nesou 
se v duchu nové identity 
města

Jsou krásné, povedené a dělají vel-
kou radost. Řeč je o nových dresech 
fotbalistů FK Luhačovice (FKL), které 
minulý týden slavnostně pokřtili spo-
lečně se starostou Marianem Ležá-
kem jak jinak než Vincentkou. Dresy 
mají vyobrazeny loga klubu a spon-
zora i města Luhačovic. Současně se 
ale nesou v novém vizuálu Luhačovic, 
které je velmi úspěšné a oblíbené.
I dresy luhačovických fotbalistů se 
všem líbí, dokonce v nich následující 
zápasy hned dvakrát vyhráli.
„Máme velkou radost, že se do nové 
identity města Luhačovic zapojují jak 
kulturní organizace ve městě, tak také 
naše sportovní kluby, dresy jsou oprav-
du povedené,“ uvedl Marian Ležák.

Fotbalový klub v Luhačovicích získal 
nové vlastní dresy po dlouhé době, 
proto fotbalistům FKL udělaly velkou 
radost. 
„Všichni jsme z nich nadšení, mají 
úžasnou barvu, měli jsme z nich 
velkou radost, hráči i členové týmu,“ 
pochválil novinkové dresy v barvách 
Luhačovic hráč a člen výboru FKL 
Martin Horáček. 
A jak vznikla myšlenka připojit luha-
čovický fotbalový klub k nové identitě 
města prostřednictvím nových dresů 
hráčů? 
Za vším byli bratři Červenkovi. 
„Říkali jsme si, že bychom potřebo-
vali nové dresy, dosud jsme hráli 
jen v trikotech FC Fastav Zlín. Bylo 
to fajn, ale ne super. Proto jsme 
se spojili se starostou Luhačovic 
Marianem Ležákem. Slíbili jsme mu, 
že koupíme nové dresy hráčům, kde 
bude i logo města Luhačovic a měs-
to bude hledat dotaci pro stavbu 

tribuny pro diváky a rodiče,“ vy-
světlil předseda klubu FKL Zdeněk 
Červenka. Podle něj jsou ohlasy na 
novou vizáž fotbalistů velmi pozi-
tivní. „Nové dresy hodnotili vesměs 
všichni dobře. Hráči, diváci, fanoušci 
a bývalí hráči. Dokonce se někteří 
z nich nechali slyšet, že v takových 
dresech by chtěli u nás hrát znovu. 
Takže kdo ví, třeba nám nové dresy 
přinesou i nové fanoušky,“ usmál se 
Zdeněk Červenka.

Titul mistra České 
republiky ve sportovním 
aerobiku míří do Luhačovic
Po takřka dvouleté pauze se závodnice 
a závodníci sportovního aerobiku FIS-
AF.CZ mohli v Praze ve dnech 2.–3. říj-
na opět setkat a poměřit své sportovní 
výkony na mistrovství České republiky. 
Jáchym Hanák z Luhačovic, závodník 
klubu MV Team UTB Zlín a student 
Gymnázia Lesní čtvrť ve Zlíně, letos 
poprvé startoval ve věkové kategorii 
17 a více let, což je ve sportovním 
aerobiku už kategorie dospělých. 
Na závodech bojoval o medaile ve 
dvou kategoriích, a to v kategorii 
DUO společně s Annou Mackovou 
z Fryštáku, se kterou chodí i do stejné 
třídy na gymnáziu. V kategorii DUO 

se umístili na krásném, ale nepopu-
lárním 4. místě v republice.
Dále startoval v kategorii singl muži, 
ve které vybojoval titul MISTR ČESKÉ 
REPUBLIKY PRO ROK 2021. A tím 
vybojoval i nominaci na mistrovství 
světa, které bude probíhat na konci 
listopadu ve Francii.
Získání tohoto umístění a nominace 
na MS je výsledkem důsledné trénin-
kové přípravy pod vedením trenérky 
Mgr. Moniky Váňové. Pro představu, 
Jáchym trénuje 4× týdně 3 hodiny 
denně v klubu sportovního aerobiku 
ve Zlíně. MV Team UTB Zlín přivezl 
z MČR celkem 10 cenných kovů, což je 
velký úspěch.
Budeme věřit v další skvělá umís-
tění na závodech v ČR i v zahraničí 
a zároveň děkujeme za podporu 

městu Luhačovice a společnosti 
TVD Rokytnice.

Monika Váňová, trenérka

Úspěch mladého tenisty

Každým rokem na konci tenisové 
sezony se v Luhačovicích pořáda-
jí přebory Tenisového klubu 2000 
Luhačovice. Stejně tak i letos si mohli 
účastníci užít vyrovnané souboje do-
spělých i tenisových nadějí. O víken-
du 11.–12. září panovalo krásné počasí, 
které skvěle doplňovalo atmosféru 
turnaje, kde tak vládla skvělá teniso-
vá nálada. Loňský titul ve dvouhře 

obhájil Martin Plášek, který se spo-
lečně s Tomášem Váňou probojoval 
do finále po spoustě těžkých utká-
ních. Nakonec Martin Plášek Tomáše 
Váňu s převahou porazil.
Ve čtyřhře se ve finále střetly dvo-
jice Martin Plášek a Kamil Malota 
proti Liboru Šimíkovi s Tomášem 
Váňou, kdy tato dvojice v tříseto-
vé bitvě zaslouženě vyhrála. To-
máš Váňa se přitom jen ve svých 
14 letech stal prvním nejmladším 

finalistou a zároveň nejmladším ví-
tězem čtyřhry této dospělé soutěže 
v historii přeborů TK Luhačovice 
2000.
Díky pravidelným tréninkům pod 
vedením Ladislava Pláška se Tomáši 
Váňovi podařilo v této sezoně vyhrát 
i několik turnajů v závodním tenise.
Úspěšný mladý tenista nyní přestu-
puje do náročné kategorie dorostu, 
kde mu přejeme mnoho sportovních 
úspěchů. 
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Pohádkový les

V sobotu 2. října připravilo Středisko 
volného času Luhačovice pro rodiče 
s dětmi Pohádkový les. Akce se konala 
u pramene Aloiska, kde bylo připrave-
no 8 soutěžních stanovišť, kterými je 
provázely pohádkové postavičky…
Na stanovištích mohli s Beruškou 
a Ferdou Mravencem najít a spo-
čítat puntíky pro berušky, Popelce 
pomohli přebrat hrách, čarodějnici 
přiložili polínka do ohně a za od-
měnu od ní dostali sladký perníček 
z perníkové chaloupky. Dále se Sně-
hurkou zdolali slalom mezi trpas-
líky, poskládali si s Večerníčkem 
čepici, pomohli Šmoulům vylovit 
rybičky, s Krtečkem hledali pohád-
kové dvojice a pejskovi pomohli 
s dortíky. 

Děti při příchodu letos neobdržely 
soutěžní kartičku, ale čekal na ně 
provázek s navlečeným korálkem, 
který si doplňovaly dalšími korálky 
při každém úspěšném splnění úkolu 
na stanovišti. Na konci tak měly 
krásný náramek, který si odnesly 
navlečený na ručičkách. Za odmě-
nu pak dostaly medaili s motivem 

pohádkového lesa a vybraly si ještě 
sladkou odměnu.
Počasí nám vyšlo nádherné, akce se 
vydařila a všichni si ji náramně užili.
Tímto bychom chtěli také poděkovat 
všem dobrovolníkům, kteří se akce 
zúčastnili.

Barbora Kovaříková

Rozhovor s Robertem Kolaříkem
Házená je v Luhačovicích od roku 1958, 
a má tedy více než šedesátiletou tradici. 
Více o tomto sportu s trenérem oddílu 
házené, starostou TJ Sokol a radním 
města Luhačovice Robertem Kolaříkem.

Kolik má v současné době oddíl 
házené v Luhačovicích členů a jak 
si vedete v soutěžích?
Celkový počet je 65 členů, z toho 
jedna třetina jsou chlapci a děvčata 
do 15 let.
Naši muži hrají ve 2. severomoravské 
lize (3. nejvyšší soutěž v ČR). Máme 
velmi mladý tým, který trénuje pod 
vedením stejně mladé trenérské dvo-
jice. Výsledky a on-line průběh utkání 
je možné sledovat na stránkách Čes-
kého svazu házené.

Současná situace kolem onemocnění 
covid-19 volnočasové aktivity výrazně 
ztěžuje.
Pocítili jsme to výrazně v mladších 
žákovských kategoriích. Z důvodu men-
šího zájmu dětí a nejistoty jsme nedoká-
zali do podzimní části soutěže přihlásit 
smíšené družstvo mladšího žactva.
V současné době již pracujeme v od-
díle s novými adepty a věřím, že nám 
ještě děti přibudou.

Vím, že přijímáte nové děti do 
kroužku házené. Jak probíhá 
výběr a kde se mají případní 
zájemci hlásit?
Zkusit to u nás v oddíle mohou 
děvčata a chlapci ve věku od 6 do 
12 let (tedy 1. až 5. třída ZŠ), ale klidně 

i mladší. Zájemci si během tréninků, 
které probíhají pravidelně v úterý 
a v pátek v hale Sportovního centra 
Radostova nebo v tělocvičně základní 
školy, mohou vyzkoušet svoje spor-
tovní dovednosti. Provádíme závo-
divé hry družstev i jednotlivců, bez 
míče i s míčem. Učíme děti dribling, 

Týden mobility  

V rámci aktivit zaměřených na bez-
pečnost silničního provozu, ochra-
nu životního prostředí a udržení 
zdravého životního stylu našich dětí, 
žáků i veřejnosti se podařilo v Luha-
čovicích zrealizovat několik prospěš-
ných aktivit. Pro žáky MŠ a ZŠ i ŠD 
byly připraveny besedy a programy 
na různá témata – První pomoc, 
O chování v dopravních prostřed-
cích i situacích, Experimentování 

s alkoholem, Myslivost, S Besipem, 
Ať Vám svítí slunce celý den, 
O správném přecházení železniční-
ho přejezdu i přechodu pro chodce, 
výukové programy s dopravní te-
matikou a jízdy zručnosti. Veřejnost 
se mohla zapojit do sportovně–do-
pravních programů, cyklovýjezdu 
se střelbou, závodů s koloběžkami 
a odrážedly, šlapacími autíčky, odbě-
ru glykémie a měření tlaku. 
Podařilo se zapojit všechny věkové 
skupiny a udržet vysoký standard 

a kvalitu všech aktivit. Věříme, že 
se podaří vybudovat dětské doprav-
ní hřiště, které bude sloužit pro 
praktickou výuku jízdních doved-
ností mladých účastníků silničního 
provozu. 
Tímto patří velké poděkování všem 
spoluorganizátorům, a to nejen 
z Luhačovic, kterým není lhostejná 
bezpečnost na našich silnicích a také 
ochrana zdraví a životního prostředí. 

Eva Tomalová, ředitelka SVČ Luhačovice
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střelbu míčem na branku. Hrajeme 
vybíjenou, přehazovanou, miniháze-
nou. Snažíme se trénink udělat pes-
trý, protože házená je hra, při které 
se využívá velká řada sportovních do-
vedností. Děti si nevybíráme. Ti, kteří 
přijdou, sami po pár trénincích zjistí, 
jestli je kroužek baví a chtějí zkoušet 
nové věci, které je mohou přivést až 
k „velké“ házené.  
Rozhodně chceme v dětech, kte-
ré k nám přijdou, probudit lásku 
k pohybu a ukázat jim, že sportování 
v kolektivu je příjemná a radostná 
činnost. Veškeré vybavení poskytuje-
me na tréninku dětem zcela zdarma 
a kroužek je bezplatný. 

Probíhají ve vašem oddíle i jiné, 
ne sportovní aktivity?
Rádi bychom do úvodu letní přípra-
vy zařadili i soustředění a výlety, jak 
tomu bývalo dřív.
Táboření na „Modré vodě“ u nedaleké 
obce Komňa, novoroční výšlap na „Čer-
tův kámen“ u Provodova. To bývaly tra-
diční oddílové akce, na které současní 
i minulí členové oddílu rádi vzpomínají. 
To vše vychází ze zájmu dětí a případ-
ného ochoty rodičů spolupodílet se na 
přípravě a organizaci takového výletu. 

Můžeš našim čtenářům popsat 
svoji sportovní kariéru, věnuješ se 
i jiným sportům?

V mládí jsem se velmi výrazně vě-
noval lehké atletice. Měl jsem rád 
krajské a prvoligové soutěže družstev 
okořeněné závěrečnou čtvrtkařkou 
štafetou. To ještě i během základní 
vojenské služby.
V současné době si rád zahraji 
kuželky na 60 hodů, kdy pravidelně 
nastupuji za tým Slovanu v Luhačo-
vické kuželkářské lize (pokud zrovna 
nejsem „šulibrk“*).

Jak se starosta TJ Sokol těší na 
novou, opravenou sokolovnu, 
budete ji dál využívat ke 
sportovním aktivitám?
Velmi se těším, že najde tato historic-
ká budova v centru města nové, smys-
luplné, celoroční využití.
Suterén, tedy nejnižší patro budovy, 
bude i nadále využívat Tělocvičná 
jednota Sokol a Tělovýchovná jednota 
Slovan ke své sportovní a společensko
-kulturní činnosti. Využití obou sálů 
zůstane zachované. Jedná se o klub 
Sokolka a tělocvičnu se stolním te-
nisem. Sportovní aktivity, které ještě 
před 15 lety probíhaly v sokolovně, se 
nadobro přesunuly do haly SC Rados-
tova a školní tělocvičny.

Můžeme se těšit na šibřinky, 
budou dál pokračovat?
Na nedávné schůzi výboru TJ Slo-
van a TJ Sokol jsme se jednoznačně 

dohodli, že nadcházející šibřinky se 
uskuteční v sobotu 26. 2. 2022.     
Předpokládáme, že v budově sokolov-
ny budou již v plném rozsahu probí-
hat stavební úpravy a tato tradiční 
lidová veselice proběhne v Městském 
domě kultury Elektra.
Po rekonstrukci budovy bychom rádi 
šibřinky vrátili zpět do sokolovny. 
Vnitřní prostory budou sice jiné, ale 
věřím, že se nám podaří pořádání 
tradičního lidového bálu skloubit 
s pravidelným provozem základní 
umělecké školy.

Jak vidíš jako radní města 
Luhačovice rozvoj a podporu 
sportu ve městě? 
Pro sport jsou v Luhačovicích a nej-
bližším okolí velmi dobré podmínky. 
Mám na mysli sport individuální, 
kolektivní, organizovaný i neorga-
nizovaný. Předpokládám, že v do-
hledné době se podaří zajištění 
bezpečnějšího pohybu cyklistů přes 
Luhačovice a propojení Luhačovic 
s přehradou. 
Každoročně dochází k finanční pod-
poře sportu a volnočasových aktivit 
ze strany města. Snad to nebude pří-
liš nadsazené, když řeknu, že Luhačo-
vice jsou městem sportu. 

*Ediční poznámka: šulibrk je hráč v týmu 
s nejnižším výkonem sražených kuželek

Farmářský den 
na Základní škole 
v Luhačovicích

V úterý 19. října se poprvé na naší 
škole konal jak pro žáky ZŠ, tak i pro 
veřejnost Farmářský den.
Akce byla organizována školou a žáky 
ZŠ. Hlavní koordinátorkou akce byla 
paní učitelka Mgr. Valéria Baniová, 
které patří velké poděkování.
Návštěvníci Farmářského dne mohli 
vidět práce mistra dřeva pana Jana 
Vysloužila z Rudic nebo mistra pís-
ma do žuly nebo pískování skla pana 
Josefa Kani z Pašovic. Své ukázky 
s ochutnávkou produktů předvedli 
i mladí včelaři s panem Horákem. 
K vidění byly práce studentů SOŠ 
z uměleckých řemesel, jako jsou 
kováři, truhláři, výrobci keramických 
děl, kteří prezentovali své výrobky. 

Akce se účastnili zástupci společ-
nosti BIO moštů z Hostětína s jejich 
výbornými mošty, které mohl každý 
ochutnat. Dále jsme zde mohli vidět 
paličkování paní Ivy Žídkové nebo 
krásné slaměné ošatky, které vyro-
bil pan Martin Fiala. Děti nejvíce 
zaujalo zpracovávání ovčí vlny paní 
Lenky Dufkové, která dovezla svůj 
kolovrátek. Každý si zde mohl zakou-
pit vlastnoručně vyrobené dřevě-
né hračky a dekorace pana a paní 
Hutěčkových z Želechovic. 
O zpříjemnění akce se postaraly svým 
doprovodným programem žákyně 
8. ročníků s country tancem, dále 
folklorní soubor Malé Zálesí z Luha-
čovic, cimbálová muzika pod vedením 
Radky Turzíkové za doprovodu žákyň 
sborového zpěvu ZUŠ pod vedením 
Markéty Prouzové. O pohybové a jiné 
aktivity pro žáky a veřejnost se posta-
ralo SVČ Luhačovice.

Žáky i veřejnost zaujala ukázka léči-
vých bylin s popisem jejich účinků, 
kterou připravila paní učitelka Banio-
vá, dále ochutnávka sladkých dezertů 
nebo možnost si vyzkoušet určit 
koření podle vůně, kterou připravili 
žáci 8. D. Interaktivně si každý mohl 
vybrat na potravinové pyramidě, 
kterou připravily žákyně 9. A, zdravé 
a nezdravé potraviny.
Celý den uběhl jako voda, což u dob-
rých akcí bývá, a my se již nyní těší-
me na další.

Anna Králová, 9. A
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 Premiéra   Art film   Skutečný příběh   Bio senior   Film a kniha Filmásek  Nevhodné mládeži do 12  15  18  let

Kino

Pondělí 1. 11. • 19.00
Duna
Sci-fi USA, 2021, titulky

Úterý 2. 11. • 19.00
Karel
Dokumentární ČR, 2020

Středa 3. 11. • 19.00
Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Komedie ČR, 2021

Čtvrtek 4. 11. • 19. 00
Zbožňovaný
Komedie ČR, 2021

Sobota 6. 11. • 19.00
Zátopek
Životopisný ČR, 2021

Úterý 9. 11. • 19.00
Paralelní matky
KLUBOVÝ FILM
Drama Španělsko, 2021, titulky

Pondělí 8. 11. • 19.00
Frida – viva la vida
Dokument, výtvarné umění IT, 2019, 
titulky

Středa 10. 11. • 16.00
Šarlatán BIO SENIOR
Životopisný ČR, 2020

Neděle 14. 11. • 16.00
Myši patří do nebe
Animovaný ČR, 2021

Pondělí 15. 11. • 19.00
Přání Ježíškovi
Komedie ČR, 2021

Úterý 16. 11. • 19.00
Karel
Dokumentární ČR, 2020

Čtvrtek 18. 11. • 19.00
Ztraceni v ráji
Komedie ČR, 2021

Pátek 19. 11. • 19.00
Zátopek
Životopisný ČR, 2021

Pondělí 22. 11. • 19. 00
Zbožňovaný
Komedie ČR, 2021

Pátek 26. 11. • 19.00
Vánoční příběh
Komedie ČR, 2021

Sobota 27. 11. • 19.00
Klan Gucci PREMIÉRA
Životopisný USA, 2021, titulky

Pondělí 29. 11. • 19.00
Král Richard. 
Zrození šampiónek
Drama, sportovní USA, 2021, titulky 

Úterý 30. 11. • 19.00 
Karel 
Dokumentární ČR, 2020 

Kultura

Pátek 5. 11. 16.00 MěDK Elektra, kinosál
Míša Kulička / Sváťovo dividlo

Pátek 5. 11. 19.00 MěDK Elektra, Rondo
Taneční a hudební koncert / Tocalo 
/ Flamenco / SK

Úterý 30. 11. 19.00 MěDK Elektra, Rondo
Divadlo / Turecká kavárna / Praha

Akce SAS

Každé pondělí v 15.00 Klubovna
Kávička, povídání, hry, 
tvoření

Každá středa 13.00 Plovárna
Plavání pro seniory

Středa 3. 11. 10.00 Knihovna
Univerzita VU3V

Čtvrtek 4. 11. čtvrtek 15.00 Klubovna
Luhačovické loutkové divadlo, 
beseda 
/ Regina Bittová

Středa 10. 11. 16.00 Kino
Bio senior / Šarlatán

Čtvrtek 18. 11. 10.00 Knihovna
Univerzita VU3V

Pondělí 22. 11.
Slovácké divadlo / Její pastorkyňa

Čtvrtek 25. 11. 13.00 AN
Vycházka na Slováckou búdu

Čtvrtek 9. 12. 15.00 Elektra, salonek KB
Výroční schůze SAS

Přijďte mezi nás, rádi Vás přivítáme.

AKCE SVČ 

Čtvrtek 4. 11. 15.00 
PTAČÍ BUDKA – SÝKORNÍK  
Výroba ptačí budky, poplatek 100 Kč

Čtvrtek 4. 11. od 18.00 do 19.00 
FREE JUMPING
Balanční cviky pro dospělé na měkké 
trampolíně, poplatek 60 Kč

Neděle 28. 11.
Florbalový turnaj
2. kolo OFL elévové–východ

Akce v klubíku

Úterý 9. 11. 10.00
Hrátky se slovíčky

Úterý 23. 11. 10.00
Vánoční tvoření v Klubíku

Členové zdarma, ostatní 30 Kč

Akce muzea

Sobota 14. 11. 14.30 Starý Světlov
Setkání na Starém Světlově 
s památkářem Radimem Vrlou nad 
novými objevy a úpravami lokality

Charita připravuje

Pátek 3. 12. kostel sv. Rodiny 18.30
13. Adventní benefiční koncert 
pro Charitu Luhačovice   
Účinkují žáci a pedagogové hudební-
ho oboru ZUŠ Luhačovice.
Výtěžek z koncertu bude použit na 
zlepšení zázemí pracovníků našich 
sociálních služeb.

Neděle 19. 12. kostely po mších svatých 
(Luhačovice, Pozlovice, Dolní a Horní 
Lhota)
Bazárek vánočního cukroví
Výtěžek z bazárku bude použit na 
činnost Charity Luhačovice.
Bazárek spočívá v napečení a na-
bízení cukroví ostatním. Kdo chce, 
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může věnovat něco z vlastní výroby. 
Sběr těchto výrobků bude probíhat od 
středy 15. 12. do pátku 17. 12. od 8.00 do 
15.30  na Charitě Luhačovice.

Akce v knihovně
Středa 10. 11. 17.00 
Prevence podzimních onemocnění 

Stanislav Zábojník, bylinkář 
a léčitel
Vstup 40 Kč, rezervace míst tel.: 577 
132 235, e-mail: info@knihovna-luha-
covice.cz

Pondělí 8. 11. 17.30
Hormonální jógová terapie pro 
ženy / Magda Semelová

SVČ Luhačovice hledá 
kvalifikovaného pedagoga 
volného času s úvazkem 1,0 
hod. týdně na vedení zájmového 
kroužku Ruština pro pokročilé, 
Aerobic, Florbal a Klub K.

Bližší informace ve Středisku volného 
času Luhačovice.

Nenechte si ujít jedinečný koncert
27. listopadu rozezní interiér Sokolka 
Luhas Vegas klubu rockové kapely 
Forrest Jump a #Černá. Luhačovická 
zastávka Tváří v tvář Tour bude finál-
ním koncertem tohoto spojení, které 
začalo 15. 10. a v průběhu října a lis-
topadu projelo devět měst v Čechách, 
na Moravě i ve Slezsku.
Zatímco Forrest Jump lze považovat 
za v podstatě domácí spolek, kapela 
#Černá se v Luhačovicích představí 
poprvé. Mládí, dravost, energie, to 
můžete od kapely #Černá čekat na 
každém koncertě a nejinak tomu bude 
i v Luhačovicích. Za svoji poměrně 
krátkou existenci stihla kapela vydat 
debutovou desku, zúčastnit se největ-
šího putovního festivalu v ČR a zahrát 
si před vyprodanou sportovní ha-
lou. Partička kolem charismatického 
zpěváka Feriho Cimla má pouze jeden 
cíl! Hrát, bavit lidi, předávat energii 
a vybudovat si pevnou pozici na české 
metalové scéně! Bubeník Eduard Ště-
pánek ještě k zastávce v Luhačovicích 
dodává: „Na Moravě hrajeme hrozně 
rádi, lidi tu muziku berou trochu 
jinak, a když funguje přenos energie 
mezi kapelou a lidmi pod pódiem, je 

to pro nás největší odměna.“ Forrest 
Jump v letošním roce slaví 20 let na 
tvrdě rockové scéně a na oslavu pro fa-
noušky pánové připravili už čtyři singly 
z připravované desky, na kterou produ-
centsky dohlíží frontman legendární 
skupiny Arakain, Honza Toužimský. 
Do Luhačovic se Forrest Jump vrací po 
dvou letech, během kterých se kapela 
účastnila letních festivalů, mimo jiné 
také putovního festivalu Monster Mee-
ting, kde se poprvé potkali na jednom 
pódiu právě s partou #Černá. „V podsta-
tě od první chvilky bylo jasné, že nám to 
dokopy bude fungovat, protože nálada 
v šatně a energie mezi námi byla prostě 
skvělá,“ říká o spojení basista Forrest 
Jump Marek Loučka. 
V průběhu více než hodinových setů 
představí obě kapely průřez svo-
jí tvorbou a velice pravděpodobně 
se dočkáme i několika překvapení. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o úpl-
ný závěr turné, dá se očekávat také 
velmi výživná after party na prknech 
samotného klubu.
„Při každém vystoupení v Luhačovicích 
si vzpomenu na slova Vlasty Redla 
(tuším, že to řekl on), že doma nejsi 

umělcem. Pokaždé si jdu užít hlavně 
energii od fanoušků, kterou se s kape-
lou snažíme vracet. Luhačovice jsou 
pro mě ale samozřejmě vždy speciální, 
protože jsem tady doma, a přestože by-
dlím vlastně kousek od Sokolka Luhas 
Vegas klubu, většinou se domů vracím 
později než z leckterého koncertu kde-
koliv jinde,“ říká se smíchem zpěvák 
Forrest Jump Pepa Michálek.
Vstupenky na koncert je možné 
zakoupit v Městském turistickém 
a informačním centru, Masarykova 
950, Luhačovice, popřípadě telefonic-
ky rezervovat na čísle 577 133 980
nebo elektronicky na 
info@luhacovice.eu.

Josef Michálek

Novinky z knihovny

  V říjnu jsme za účasti pana místosta-
rosty Ing. Jiřího Šůstka slavnostně 
zahájili zimní semestr Virtuální uni-
verzity třetího věku. Panovala veselá 
a uvolněná atmosféra, přítomní obdr-
želi Osvědčení o studiu za letní semestr 
a se zápalem sobě vlastním se pustili 
do studia nového tématu.  Pro tento 
semestr si vybrali téma Život a dílo Mi-
chelangela Buonarrotiho. Jsme rádi, že 
Virtuální univerzita se pro seniory stala 
nejen jedním ze způsobů vzdělávání, ale 
také formou udržení duševní kondice 

a možností společenského setkávání. Je 
potěšující, že studenty neodradil loňský 
rok, kdy byli odkázáni na samostudium, 
a sešli se opět v plném počtu, a dokonce 
přibyl i nový člen.
  Chtěli bychom upozornit návštěvní-
ky knihovny, že během otevírací doby 
knihovny je otevřen bezbariérový 
vstup z boku budovy (od pétanquové-
ho hřiště). Usnadňuje přístup nejen 
handicapovaným, ale také seniorům 
či maminkám s kočárkem.
   V listopadu vás srdečně zveme na 
přednášku lektorky Magdy Semelové 
Hormonální jógová terapie pro ženy, 

která se koná v pondělí 8. 11. v 17.30. 
Vstup volný. Přijďte si popovídat 
o přirozené cestě k harmonizaci hor-
monální činnosti.
  A po dlouhé době se opět sejdeme 
s naší „stálicí,“ léčitelem panem Sta-
nislavem Zábojníkem.
Pro všechny zájemce o alternativní 
léčení je připravena přednáška Prevence 
podzimních onemocnění. Sejdeme se ve 
středu 10. 11. v 17. hodin. Vstupné 40 Kč.
S přáním příjemně prožitých podzim-
ních dnů

M. Mikulcová
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HISTORIE

Masky, kostýmy, maškary
Maskované obchůzky a průvody v tra-
dici jihovýchodní Moravy na fotogra-
fiích, v uměleckých dílech i hmotných 
dokladech.

Výstava v Muzeu luhačovického 
Zálesí 
7. 10. 2021 –  18. 9. 2022

Masky byly v minulosti součástí mno-
ha zvyků a obyčejů. Ve venkovském 
prostředí se lidé maskovali obzvláště 
při příležitosti nejrůznějších obřadních 
obchůzek, konaných od předvánočního 
období až do konce masopustu. Starší 
typy masek zpodobňovaly nejrůznější 
démony a postavy symbolizující změny 
v přírodě a v koloběhu lidského života. 
S měnící se společností se proměňo-
valy i masky a vedle starších typů 
se uplatnily nové aktuální náměty. 
Výstava představuje masky a kostýmy 
ze sbírky Muzea jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně, masky zapůjčené z blízkých 
muzeí a obcí a od soukromých nositelů. 
Zahrnuje škálu od archaických typů ko-
žešinových masek jihovalašských čertů 
až po sofistikované maškarní kostýmy 
z prvorepublikových karnevalů a sokol-
ských šibřinek, zhotovené vyučenými 
krejčími, které muzeum získalo např. od 
rodiny Bujárkovy z Luhačovic. Výstavu 
doprovází černobílé i barevné fotografie 
masopustních a mikulášských obchů-
zek. Expozici doprovází výběr z malířské 
tvorby Ludmily Vaškové s tematikou 
masopustních obchůzek. K výstavě 
muzeum připravuje řadu doprovodných 
programů, dílen a přednášek. 
Mezi maskovanými obchůzkami jsou 
u nás nejznámější mikulášské obchůz-
ky na počátku zimy a na jejím závě-
ru  masopust. K šíření mikulášského 
kultu docházelo v průběhu 12. století. 
Svatý Mikuláš se narodil kolem roku 
280 v Turecku. Již jako mladík se stal 
biskupem v Myře, kde také kolem roku 
345 zemřel a byl pohřben. Jeho ostatky 
byly 800 let poté uloženy v italském 
městě Bari v bazilice sv. Mikuláše. Bis-
kup Mikuláš, ochránce dětí, zachránce 
nespravedlivě obviněných a patron 
mnoha profesí a řemesel, se stal jed-
ním z nejuctívanějších křesťanských 
světců. Mikuláš bývá nejčastěji zobrazo-
ván v biskupském oděvu s insigniemi 
své funkce. Průvody oslavující sv. Mi-
kuláše se kdysi konaly po celé Evropě. 
Máme o nich záznamy z 15. století 

např. i z Prahy či z Jindřichova Hradce. 
Měly v té době podobu blízkou roz-
pustilým rejům masopustních maškar, 
tropících nepřístojnosti, jak je zná-
me dodnes. Specifické složení masek 
mikulášského průvodu se do dnešní 
doby vzácně dochovalo v podhůří 
Chřibů, v obcích Žlutavě a Karolíně. 
Do žlutavské mikulášské družiny patří 
vedle svatého Mikuláše turka (červe-
ný), laufři (bílí), muříni (černí), smrtka, 
anděl, čerti a panáčci s pokladničkami. 
Celý žlutavský průvod čítá 40 i více 
masek. Mikulášskou družinu, obcháze-
jící v Karolíně v předvečer sv. Mikuláše, 
zastupují tradiční postavy Mikuláše, 
andílka, mladého čerta, starého čerta, 
smrtky a mašličkovaných.  
Ve dvanácti obcích v okolí Valašských 
Klobouk a na Hornolidečsku má mi-
kulášská tradice charakter divokých 
obchůzek, odlišných od ostatního 
území. Obchůzkám maskovaných dru-
žin se zde říká létání. Jejich ústřední 
postavou však není svatý Mikuláš, ale 
čerti. Kromě čertů a Mikuláše, nazý-
vaného Svatý, patří k obchůzce neod-
myslitelně postava smrti (smrtička, 
krkaňa, krťa nebo bílá). Před družinou 
běží tzv. laufer. Funkci nosiče plní 
často postava Žida (nosič, frfák, prďa, 
hadrník, kvašák). V obcích, které trpěly 
roku 1663 i jindy tureckými a tatarský-
mi nájezdy z Uher, se vyskytuje hrozivá 
postava Turka. Maska Turka, koně 
a mužské postavy na koni mnohdy 
splynula v jednu figuru, nazývanou tu-
rek, kobylica, kobyla, koník či na koni.
Období masopustu vrcholilo v posled-
ním týdnu před Popeleční středou. 

V obecních hospodách vyhrávala hud-
ba a konaly obchůzky maškar. V noci 
z úterka na středu končila masopustní 
zábava obřadním pochováváním basy 
za doprovodu zpěvu, deklamování 
a žalostného oplakávání a nastalo 
období půstu před Velikonocemi. Na 
Zlínsku měly masopustní obchůzky 
v jednotlivých obcích různou tvář-
nost. Velmi starý je zvyk chození 
pohřebenáře a medvěda. Pohřebenář 
býval mládenec obtočený hrachovinou 
a povřísly, se slaměným kloboukem 
a s ohřeblem v ruce, bubnující někdy 
na plechovou nádobu. Pohřebenář, 
jinde to byl medvědář, vedl s sebou na 
řetězu medvěda, což byl jiný mláde-
nec, oblečený do obráceného kožichu, 
někdy s medvědí maskou na hlavě. 
K masopustním maskám na Zlínsku 
patřila dále maska žida, husar na koni, 
smrt, stařena s nůší, žena s děckem, 
písař, cikán a cikánka, žebrák, pastýř, 
kominík, policajt, kožkař, řezník, muzi-
kant, ženich a nevěsta. V novější době 
k nim přibyly aktualizované masky 
reagující bezprostředně na současné 
společenské dění a politiku, nejrůzněj-
ší pohádkové a filmové postavy atd. 
Tradiční složení masek ve skupině se 
nutně nedodržuje, spíše je tendence 
udávat jednotné téma, které mnohdy 
paroduje současnou společenskou 
a politickou situaci. V některých 
obcích se obchůzky věnují pohádkové 
tematice, zaměřují se na děti a vý-
znamově se proměňují spíše v dětský 
karneval.  

Blanka Petráková 

Ilustrační fotografie z masopustních obchůzek v Luhačovicích v letech 1967–1969, 
soukromý archiv.



Luhačovické noviny 13

ROZHOVOR

Jurkovičovy domy mi připomínají svět 
Tove Janssonové a jejich mumínních hrdinů 
Nadační fond Pramen Luhačovi-
ce poskytl vůbec poprvé literární 
pobyt tvůrčí dvojici. Kreativní duo 
Aneta Kohoutová – Šimon Ma-
cek, působí společně pod názvem 
Š.M.A.K. a vytváří webové projekty 
a DJ sety. Myšlenkou celého jejich 
pobytu bylo nabídnout alternativní 
mapu, reprezentaci prostoru, který 
bude nahlížen skrze optiku míst-
ních. Jejich misí bylo sledovat kroky 
lokálů, mluvit s nimi o městě, ptát 
se na jejich doporučení, zážitky, ale 
i obavy z toho, co jim město ne/na-
bízí, a to vše pak graficky a literárně 
zanést do výsledné mapy. Výsledek, 
ke kterému se dopracovali, budete 
moci posoudit sami začátkem no-
vého roku, kdy bude pod hlavičkou 
fondu publikován. 

Jak se vám v Luhačovicích líbilo 
a pracovalo?
Aneta: V tomhle ohledu nešetřím 
superlativy. Luhačovice mají pro mě 
velmi specifického ducha. Vznosná 
lázeňská promenáda se tady mísí 
se sídlištěm v náručí kopcovité 
krajiny porostlé nejlepšími ostru-
žinami široko daleko. Měla jsem 
pocit neuvěřitelně inspirativního 
prostředí. Jednou bych chtěla být 
básníkem z Luhačovic. Psát ve stínu 
zámku, pod dohledem vycpaných 
kačen, a večer vyrážet na obchůzky 
do baru Amerika a do pekárny pro 
housku se salámem. 

Jak se vám pobývalo na zámku?
S gustem a grácií. Oba máme 
myslím slabost pro místa, kte-
rá mají svůj specifický charakter 
a taky fungují po svém. Myslím, že 
zámeček se stal naším hájemstvím 
a skrýší podobných zážitků, kte-
ré jsme se pak jali v Luhačovicích 
sbírat.

Pracovala jste na nějakém 
konkrétním výstupu? Na jakém?
Aneta: Přijeli jsme s konkrétní vizí, 
a to vytvořit alternativní mapu 
města Luhačovice skrze vzpomín-
ky, zážitky a oči místních. Ten cíl 
zůstal stejný, ale forma se v průbě-
hu našeho pobytu trochu změnila. 

Měli jsme připravenou sérii růz-
ných otázek, pomocí kterých jsme 
pátrali po nějakém srdcovém místě 
místních tady v Luhačovicích. 
Musím říct, že hodně lidí ta otázka 
zaskočila, jako by o městě ani ne-
přemýšleli, což je samozřejmě taky 
nějaký ukazatel, toho jak místo, kde 
žijí, (ne)vnímají. Myšlenka tohohle 
projektu vyrostla z vize Luhačovic 
jako města spojeného s velkými 
historickými událostmi a osobnost-
mi, které se točí především kolem 
té lázeňské části. Nás ale zajímala 
historie každodennosti. O Dušanu 
Jurkoviči toho bylo napsáno spous-
tu, ale víte, kde Tomáše málem 
odneslo tornádo nebo kde místní 
budují první komunitní zahradu? 
V našem výstupu chceme přenést 
do popředí události všedních dnů 
a nahlédnout tak Luhačovice z úpl-
ně jiné perspektivy.

Co váš kontakt s místními?
Šimon: Byl všech barev a chutí. Od 
letmých odpovědí po pečlivé a koša-
té příběhy. Naštěstí jsme měli čas 
postupně navazovat kontakty přes 
síť přátel a známých. Odpadla pak 
nutnost ptát se kolemjdoucích a dě-
sit je otázkami o městě a jeho okolí 
– ačkoliv ani na to jsme nezanevřeli. 
Rozhovory pak časem začnou dávat 
dohromady galerii mikropříběhů, 
které člověk může sbírat jako skle-
něnky do zavařovačky. A ten kompot 
se nám pořád ještě vaří v hlavách.

Co tady na vás nejvíce 
zapůsobilo?
Aneta: Líbí se mi, že tady končí kole-
je. Vytváří to dojem konce světa, ta-
kového svébytného vesmíru. A taky, 
že se tu díky neustálému přísunu 
pramenů dá hodně snadno zkrotit 
kocovina. 

Co vás překvapilo?
Šimon: Spousta věcí. Vlídnost míst-
ní krajiny, chuť pramenů a špen-
dlíků u cesty, srneček na zahradě 
opuštěné vily. Proces objevování 
místa je toho naštěstí plný.
Aneta: Jak snadno se dalo zaplout 
do místního života. Za těch čtrnáct 

dní jsme byli na muzejní noci, 
třikrát v kině, zkrátka žili stejně 
aktivní život, na jaký jsme zvyklí 
z Hradce. A to nepočítám proseze-
né hodiny v Jizbě, nejlepší kavárně 
široko daleko. 

Je to vaše první rezidence? 
Pokud ne, můžete nabídnout 
srovnání?
Aneta: Je i není. Před třemi lety 
jsme byli, hlavně teda Šimon, 
účastníky symposia ve vernéřovic-
kém Soulkostele, kde jsme společně 
vytvořili křížovkovou cestu. Čtr-
náct zastavení každého správného 
křížovkáře s rozhřešením na konci. 
Rozdíl byl v tom, že jsme nějak in-
tenzivně nepracovali s místní komu-
nitou, jen když jsme večer chodili 
dolů do vesnice na pivo. 

Jak vám tady plyne čas?
Aneta: Úplně rychlostí Slováckého 
expresu. Mám ještě dlouhý seznam 
toho, co stihnout, a tedy i spoustu 
důvodů proč se vracet. 

A jaký dojem na vás udělaly 
lázně?
Šimon: Výrazný. Třeba díky expozici 
a architektonické procházce orga-
nizované místním muzeem. Chci 
domů věž z foukaných luxfer.
Aneta: Před pár lety mi doktor dia-
gnostikoval astma, což se nakonec 
ukázalo jako omyl, ale já v tu chvíli 
snila o pobytu v luhačovickém Inha-
latoriu. Navíc mi Jurkovičovy domy 
připomínají svět Tove Janssonové 
a jejich mumínních hrdinů. 

Co vás dál čeká?
Aneta: Z Luhačovic jsme se přesunu-
li rovnou do Estonska na univerzitu 
v Tartu, kde si tužíme svoji sever-
skou a akademickou náturu až do 
ledna příštího roku. Naše dlouhodo-
bé plány jsou tedy spíš studijního 
rázu, chceme dokončit svoje práce 
a výzkumy, ale zároveň si tuhle 
dlouhou cestu rádi zpříjemňujeme 
podobně osvěžujícími zastávkami, 
jako byla právě ta luhačovická.

Magdalena Petráková 
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HISTORIE

První světová válka a Luhačovice
Nadační fond Pramen Luhačovice 
připravil ve spolupráci s Muzeem 
luhačovického Zálesí a městem Luhačo-
vice v tomto roce exteriérovou výstavu 
před radnicí věnovanou historii první 
světové války, jak ji prožívali obyvatelé 
Luhačovic a jaké důsledky přinesla. 
Jednotlivé kapitoly výstavy postupně 
zveřejňujeme v Luhačovických novi-
nách. Do dnešní doby nebyla historie 
první světové války vzhledem k Luhačo-
vicím odborně zpracována a upřesněna. 
V uplynulých letech se muzeum ve spo-
lupráci s J. Starým pokusilo o rekapitu-
laci těchto událostí a na základě veřejné 
výzvy oslovilo občany, aby pomohli 
upřesnit historická data o počtu odve-
dených, raněných a padlých z Luhačovic 
a blízkých obcí. Luhačovice také nemají 
pomník svým obětem první světové 
války ani obětem některých dalších 
perzekucí a dějinných zvratů 20. století. 
Snahy o dějinné rekapitulace by měly 
vyústit v důstojné uctění těchto obětí.

9. část: Ženy ve válce

Z Luhačovic a okolí odešlo do války asi 
350 mužů. Zanechali doma své rodiny, 
jejichž živitelkami se náhle staly ženy. 
Na jejich bedra se přenesla veškerá 
tíha, zodpovědnost za hospodářství či 
živnost, za domácnost, za výchovu dětí 
a obživu rodiny. Malou úlevu ženám 
přinášela pouze občasná dovolená 
odvedených mužů nebo výpomoc 
válečných zajatců, kteří se často stávali 
alternativními členy rodiny. To však 
zřejmě nebyl případ Luhačovic, kde ruš-
tí zajatci pobývali jen krátce a místní 
s nimi nebyli údajně příliš spokojeni.
Na ženách také ležela veškerá tíže při 
shánění potravin, kterých byl s postu-
pem války stále větší nedostatek. Ve vá-
lečné době musely ženy využít veškeré 
možnosti, aby zajistily rodině obživu. 

Zapojovaly se z nouze do riskantního 
černého trhu s obilím a tajně pašova-
ly mouku z blízkých Uher a později 
z Hané. Jsou doloženy i případy, kdy 
ženy převážely mouku v dětské zavi-
novačce, přičemž předstíraly, že drží 
v náruči své dítě.
Přestože některé ženy měly vlastní po-
volání již v období před Velkou válkou, 
kromě dělnic např. učitelky, lázeňské 
a zdravotní sestry, trend zaměstnaných 
žen během války narůstal, protože bylo 
potřeba obsadit volná místa po odvede-
ných mužích. Poměrně rychle se začala 
rozšiřovat paleta profesí, které zastá-
valy ženy: průvodčí, poštovní úřednice, 
soudní zapisovatelky. Stávalo se také, že 
ženy měly na starost i vedoucí pozice, 
což bylo až do času před válkou nemy-
slitelné. Takový osud potkal i učitelku 
z Pozlovic, které bylo svěřeno ředitelské 
místo ve škole v Řetechově. 
V samotné rakousko-uherské armádě 
sloužilo kolem 50 000 žen. Nejčastěji 
pracovaly jako ošetřovatelky, spojařky či 
úřednice. O zapojení luhačovických žen 
do armády však neexistují důkazy. Mno-
hé místní ženy se však staly aktivními 
pečovatelkami v lazaretech. Mezi ně pa-
třila i hraběnka Leopoldina Serényiová, 

která byla dokonce nařčena z čechofil-
ství z důvodu přednostního zájmu 
o zdraví a osudy českých pacientů. 
Logickým důsledkem zapojování žen 
do pracovního procesu a veřejného 
života bylo také volání po volebním 
právu pro příslušníky obou pohlaví. Je-
jich chvíle přišla v roce 1919, kdy ženy 
u nás mohly poprvé oficiálně volit, a to 
ve volbách do obecních zastupitelstev. 
Nutno však dodat, že předválečný 
zákon přímo nezakazoval ženám kan-
didovat do politiky a že malá část žen 
velkostatkářek mohla volit do říšské 
rady prostřednictvím plnomocníka. 
Další zlom nastal v roce 1920, kdy bylo 
v československé ústavě zakotveno, že 
ženy jsou politicky, sociálně a kulturně 
postaveny na úroveň mužům a náleží 
jim volební právo.
Velká válka tak přinesla nové příležitos-
ti pro ženy a rozvoj ženské emancipace. 
Mezi významné představitelky ženské-
ho hnutí patřila i Jindřiška Wurmová, 
která od mládí navštěvovala Luhačovice 
a pořádala zde přednášky. Její výklad 
nazvaný Mír: Přednáška v lázních Lu-
hačovicích byl dokonce vydán knižně.

Barbora Čandová

Hraběnka Leopoldina Serényiová v lazaretu v roce 1916

Dívka našla na ulici 
peněženku s nemalou 
hotovostí. Zachovala 
se nejlépe, jak mohla!

Že poctivost ještě nevymizela a v Lu-
hačovicích je doma, dokázala stráž-
níkům Městské policie Luhačovice 

dvanáctiletá dívka, která v první 
polovině září nalezla na chodníku 
v ulici Mlýnská peněženku s fi-
nanční hotovostí. Předala jí ihned 
strážníkům vykonávajícím tou dobou 
službu. Těm se následně podařilo do-
hledat majitele. Jednalo se o místní 
pětaosmdesátiletou ženu, která s po-
vděky uvítala své věci zpět. Poctivost 

mladé nálezkyně odměnil i ředitel 
ZŠ Luhačovice pan Mgr. Pavel Kurtin, 
když zavítal do třídy, ve které dívka 
studuje, aby nálezkyni předal drobný 
dárek a před spolužáky ocenil její 
společensky příkladné a odpovědné 
chování.

Michal Zámečník, velitel MP Luhačovice



Luhačovické noviny 15

ANKETA 

Komunitní plánování sociálních služeb
Rádi bychom vás i nadále seznamova-
li se sociálními a návaznými služ-
bami, které je možné využít v rámci 
ORP Luhačovice. Aktuálně vám před-
stavíme seniorskou obálku a asistenč-
ní a tísňovou péči „Anděl na drátě“. 

•	 Seniorská obálka je formulář, který 
můžete mít k dispozici doma pro 
případ potřeby při příjezdu léka-
ře. Obsahuje základní informace 
o zdravotním stavu osoby (léky, 
alergie, nemoci, kontakt na blízkou 
osobu, lékař). Pomáhá lékařům, 
hasičům a policistům v situacích 
ohrožení zdraví nebo života osob 

v jejich domácím prostředí. Je za-
potřebí ji umístit na viditelné mís-
to, např. dveře lednice nebo vstupní 
dveře. Nově má i mini formát do 
peněženky a obsahuje i informa-
ce o očkování. Obálku je důležité 
pravidelně aktualizovat. Formulář 
je volně ke stažení na webových 
stránkách Zlínského kraje, sekce 
sociální oblast (www.kr-zlinsky.cz/
seniorska-obalka-cl-4664.html) nebo 
si můžete tento tiskopis vyzved-
nout na odboru sociálním MěÚ 
Luhačovice a MěÚ Slavičín. 

•	 „Anděl na drátě“ – asistenční 
a tísňová péče, která umožňuje 

osamělým seniorům vést důstojný 
život v domácím prostředí. Jedná 
se o placenou službu. Pokud se 
senior dostane do krizové situ-
ace, má stále na dosah hodinky 
nebo přívěšek s jediným tlačítkem, 
kterým aktivuje linku „Anděl na 
drátě“. Součástí služby je Linka dů-
věry a bezpečí pro seniory a Porad-
na pro seniory. Veškeré informace 
jsou dostupné na: informační linka: 
800 555 655, tel.: 774 705 824, e-mail: 
info@andelnadrate.cz, odkaz: www.
andelnadrate.cz.

Pavlína Stolaříková

Anketa
Jak jste spokojeni s letošní úrodou? 

Zahrádku moc 
nemáme. Úrodu, co 
sbíráme, jsou trnky 
a těch máme docela 
pěkné množství. 
Počítám tak 40–50 

litrů slivovice. 
Pavel Majzlík, Luhačovice

Keříkové rajčata, 
lichořeřišnice, máta, 
bylinky a květiny, to nám 
roste na balkoně. Ale 
přijde mi, čím víc se 
snažím, tím je to horší, 

musím moc hnojit. Každý rok jsou mšice.
Janka Šimáčková, Luhačovice

Jablek bylo velmi málo, 
švestek o něco více, něco 
ořechů, takže úroda 
spíše slabší. Naopak bylo 
hodně rajčat a nikdy se 
mi nestalo, že bych je 

sklízel ještě v říjnu.
Zbyněk Lekeš,  Luhačovice

Letošní úroda byla 
průměrná, loňská byla 
nadprůměrná. Takže 
jsme rádi, že máme 
trošku jablek ve sklepě 
a trnek bude i na 

vypálení. Rajčata, česnek, dokonce 
vinná réva byla v pořádku, přestože 
bylo celkem deštivo. 
Dalibor Petrželka, Luhačovice

Bylo to výborné. Sadím 
rajčata, veškerou 
zeleninu, brambory, 
okurky a bylo to fajn. 
Dost pršelo, tak jsem 
měla i dešťovku. 

Marie Hetmerová, Luhačovice

Úroda byla bohatá, 
hlavně rajčat. Moc 
jsem jich nasadil 
a nestačil jsem ani 
sbírat. Celoroční 
maliny sbíráme ještě 

dneska. A klasika – okurky, červená 

řepa, mrkev, petržel a nemoci nebyly 
žádné, postřiky nepoužívám. 
František Zicha, Luhačovice

Letošní úroda medu 
nebyla nic moc. Bylo 
dlouhé, studené jaro 
a včely nemohly 
vyletět, snůška byla 
slabá. Medu bylo 

velice málo.
Marcela Mališková, Luhačovice

Letošní rok byl velmi 
vzácný, musíme být 
vděční za to, co nám 
dal. Ještě teď sklízím 
maliny, jablíček bylo 
hodně, medu bylo 

podstatně méně, ale jsem spokojený. 
Věřím, že i do budoucna si budeme 
vážit víc přírody a budeme o ni 
pečovat. 
Pavel Horák, Luhačovice
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www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz 

Klece pro chov křepelek 
Doprava po celé ČR 

ZÁJEZDY DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ

                       s odjezdem Val. Klobouky ve 4.00

Cestovní  agentura “Doktor  Sába“ 

13.11. 2021  Nitra Polný Kesov /Novinka/

4.12. 2021   Dunajská Streda s odjezdem, 
                       Valašské Klobouky v 5.30 

22.1. 2022  SARVÁR /Novinka/ 

Připojištění vlastní. Objednávky a bližší informace 

tel.: 577 320 092, 604 276 983, 603 236 413

DARUJTE
VYSNĚNÝ RELAX

jedinečné wellness •  wellness masáže
exkluzivní spa a kosmetické rituály

Více inspirace na vánoční dárky: www.HotelAlexandria.cz

NÁŠ TIP: Novoroční brunch ve Francouzské restauraci 1. 1. 2022

Poděkujte svému elektrokolu 

Akce platí do
ledna 2022


