Luhačovická pouť
Nová tradice založená před šesti lety, kdy byl vysvěcen zdejší kostel Svaté Rodiny
Nazaretské, se postupně ujímá. V neděli 13. července dopoledne bylo možné se procházet
mezi stánky s perníkovými výrobky, svíčkami a dalším zbožím pouze s obtížemi. Na
neuvěřitelně malé ploše zde byly k nemalé radosti našich nejmenších hned tři kolotoče. A
když už to vypadalo, že náhlá dešťová přeháňka idylický průběh pouti naruší, sluníčko opět
vysvitlo a nic nebránilo tomu, aby vystoupila country skupina Skaláci a odpolední soutěže
pro děti mohly začít.

Poutě byly nedílnou součástí života našich předků, kteří putovali k poctě místních patronů.
K těmto svatým se obraceli při svých starostech i radostech. Farní kronika uvádí, že hlavní
pouť se dříve v Luhačovicích slavila 19. března o svátku svatého Josefa, tehdejšího patrona
farnosti. Od roku 1877 se tato pouť slavila třetí neděli po Velikonocích. V den svátku
Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna se od roku 1850 konala druhá pouť. Věřící z Kladné
Žilína a z Biskupic chodili s průvodem a s hudbou do kaple sv. Josefa, která byla v té době
farním kostelem. Kněz jim chodíval naproti a po mši svaté je zase odprovázel. Proč tato
pouť? Úsilí předků a vybudování důstojného chrámu se odráželo i v tom, že věřící chodili
na pouť do budoucího kostela, který měl být zasvěcen Panně Marii Nanebevzaté, později
svatému Josefu, stejně jako zámecká kaple (o této skutečnosti svědčí nápis na základním
kameni Svatý Josefe, starej se!) Nakonec se patronem nového kostela i celé farnosti stala
celá Svatá Rodina, tedy svatý Josef i svatá Maria s Ježíškem.
Na poutích se lidé bavili, setkávali, poznávali. Tedy je dobré, že nedělní pouť nebyla jenom
dostaveníčkem se stánky a kolotoči. Ve slavnostně vyzdobeném kostele, do jehož zdí se

postupně vetkávají osudy zde pokřtěných, sezdaných, prosících o zdraví, i těch s kterými
jsme se již navždy rozloučili, byly slouženy slavnostní mše svaté, jimž skutečný lesk
dodávala dechová hudba Zálesanka. Tento stánek, na jehož vybudování bylo odpracováno
mnoho brigádnických hodin, slouží, je zde živá farnost otevřená všem, kdo si uvědomí
posvátnost těchto míst, potřebují se zastavit, ztišit a v klidu rozjímat. Nově obnovená
tradice poutí napomáhá ke vzájemnému poznávání, setkávání, k obnově toho, co naši
předkové považovali za přirozenou součást života. Vždyť z naší společnosti postupně mizí i
návštěvy rodičů, dětí, sourozenců, bratranci a sestřenice se mnohdy ani neznají. Poučme se
od předešlých generací a nenechme pouti, hody a jiné důvody k sblížení lidí zaniknout.

Malé Zálesí laureátem Mezinárodního
folklorního festivalu ve Strážnici
Pozoruhodného úspěchu dosáhla dětská skupina Malého Zálesí v sobotu 28. června na
Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. S nově připraveným zbojnickým pásmem
Ondráš a Juráš se stali laureáty festivalu. Tento program ovšem není klasickým folklorním
vystoupením, jaké jsme mohli doposud vidět, ale je úplnou novinkou. Za doprovodu
cimbálu a flétny pracovaly děti na jevišti zajímavým způsobem s loutkami. Autorka
choreografie Hana Galetková připravila divákům originální ukázku moderního zapojení
loutkového divadla do jevištního zpracování folklóru. Malé Zálesí vystupovalo v pořadu
Jarmark múz – Dětský dvůr, který byl letos potřetí připravován Markétou Pavlištíkovou a
Blankou Petrákovou v areálu usedlosti z Luhačovického Zálesí. Celý program se stal
pořadem pro všechny, kteří chtějí a dovedou si hrát. V zajímavém odpoledni nebyli přítomní
odsouzeni do role pasivního konzumenta zábavy. Přestože bylo skutečně co sledovat, mohli
se do dění sami aktivně zapojit. Byla pro ně připravena dramatická dílna, výtvarná dílna,
z které si mohli odnést vlastnoručně vyrobeného Kašpárka - symbol lidového loutkového
divadla. Luhačovice velmi dobře reprezentovala na této akci i cimbálová muzika ZUŠ, která
sklidila velký potlesk malých i dospělých diváků. Malému Zálesí blahopřejeme a těšíme se
na Mezinárodní festival dětských folklorních souborů v Luhačovicích, na kterém můžeme
tento unikátní projekt v sobotním programu 13. září uvidět.

Zprávy z 16. schůze Rady města Luhačovic konané dne 19. června 2003
RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství slečnou Romanou Kohoutkovou,
V Cihelně 419, Luhačovice od 1. 7. 2003 před lékárnou U Najády, rozměr 1 m² za účelem
kreslení portrétů.
RML doporučila ZML schválit členům osadních výborů měsíční odměnu v celkové výši
700,- Kč na osadní výbor.
RML nedoporučila ZML měnit systém plateb za komunální odpad a s tím související
změnu vyhlášky č. 2 / 2001 o místním poplatku za provoz nakládání s komunálním
odpadem.
( Na základě dopisu pana Rostislava Kudláčka, v kterém vyjadřuje nesouhlas s principem
stanovení poplatku za komunální odpad - místní poplatek podle trvalého bydliště. Žádá

ZML, aby byla stanovena platba za každou odvezenou odpadní nádobu.)
RML nesouhlasila s povolením užívání veřejného prostranství panem Zbyňkem Matulou,
Zahradní 908, Luhačovice. (Veřejné prostranství cca 3x2 m těsně přiléhajícího k objektu
občerstvení v ulici Dr. Veselého 1008 za účelem umístnění dvou až tří stolků, určených
k posezení hostů a konzumaci jídel a nápojů, v termínu od 23. 6. 2003 do 30. 9. 2003 včetně).
RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 1. 2018 na
pronájem části pozemku p. č. 756/6 o výměře 58 m2 v k. ú. Luhačovice s firmou BELPO
PRODUKT, s. r. o., Nádražní 282, Luhačovice za cenu 1,-Kč/m²/den, po předložení
dokladů o vlastnictví stánků ESSEX za účelem využití kanceláře nebo skladu na
materiál. (Jedná se o pozemek vedle bývalé kotelny u nádraží ).
RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou od 30. 6. 2003 do listopadu
2004 na pronájem části pozemku p. č. 184/2 a část pozemku p. č. 812/5 v k. ú. Luhačovice o
celkové výměře cca 200 m2 za cenu 1,- Kč/m²/den s firmou MANAG, a. s., Zarámí 92 760 01
Zlín za účelem zřízení staveniště pro výstavbu polyfunkčního domu na ul. Dr.
Veselého.(Jedná se o zatravněnou plochu v areálu bývalého Bytového hospodářství, ul.
Nábřeží ).
RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem STL plynovodu DN 63 délka 67 m budovaném v rámci ZTV pro rodinné domy v lokalitě Stráň - Újezda na
pozemcích p. č. 1024/2, 1024/6 a 2460/2 v k. ú. Luhačovice Jihomoravské plynárenské, a.
s., za cenu 3.132,25 ročně, která se rovná ceně za zajištění provozu a údržby
Jihomoravskou plynárenskou, a. s.
RML souhlasila s ukončením nájemní smlouvy v objektu č. p. 950 MěDK Elektra s Českým
Telefonem, a. s.
RML souhlasila s uzavřením nové nájemní smlouvy na užívání nebytových prostor
v objektu č. p. 950 MěDK Elektra s ČESKÝM TELECOMEM, a. s., se sídlem
Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3: prostor technologie o celkové výměře 96,26 m2 ;
kanceláře včetně sociálního zařízení o celkové výměře 34,7 m2 ; celkem výměra 130.96
m2 za cenu 1.000,- Kč/m2 ročně.
RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory o výměře
15,20 m2 v objektu zdravotního střediska č. p. 315, ul. Masarykova v Luhačovicích.
RML souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze
dne 2. 12. 2002, který bude řešit financování výměny výkladců u objektu č. p. 185
„Palma“ ve výši 560.000,- Kč MUDr. Stanislavem Pochylým.
RML navrhla do komise na otvírání obálek na okružní křižovatku Jih, které proběhne
26. 6. 2003 ve 13.00 hod. na Městském úřadě v Luhačovicích, tyto členy: Zdeněk Linhart,
PhDr. František Hubáček a Ing. Josef Macek.
RML navrhla do komise na vyhodnocení výběrového řízení na okružní křižovatku Jih,
které proběhne 27. 6. 2003 v 10.00 hod. na Ředitelství Zlínského kraje ve Zlíně, tyto

členy:
Ing. Martin Plášek, Zdeněk Linhart, + náhradníci Ing. Jaroslav Hubáček, Milan
Krajíček.
RML souhlasila se záborem prostranství v ulici Dr .Veselého o výměře 77 m² na dobu
od 25. 6. do 29. 6. 2003 včetně. Pro zajištění komunikace chodců bude vytvořen průchozí
koridor o šířce 90 cm. Po ukončení záboru bude prostranství uvedeno do původního stavu.
Pronájem prostranství bude za cenu 10,-Kč/m²/ den. Firma Manag zajistí před poštou a před
hotelem Vltava označení omezení průchodu ulicí Dr. Veselého.
RML doporučila ZML schválit vyřazení nábytku dle soupisu likvidační komise
z Městského úřadu v Luhačovicích v pořizovací hodnotě 84.000,- Kč.
RML pověřila zastupitele Ing. Karla Zichu prováděním svatebních obřadů.
RML souhlasila s nákupem automobilu A 21T pro SDH Kladná Žilín - AVIA za cenu
103.700,- Kč.
RML souhlasila s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Pozlovice na výkon přenesené
působnosti státní správy v rozsahu přestupkové komise na dobu neurčitou od 1. 7. 2003.
RML jmenovala Ing. Františka Jordáka, bytem J. Černíka 678, Luhačovice,
ředitelem Technických služeb Luhačovice, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 7.
2003.
Termíny příštích schůzí Rady města Luhačovic: 3. 7., 24. 7., 14. 8., 28. 8. 2003
Termín zasedání Zastupitelstva města Luhačovic: ve čtvrtek 4. září 2003

Zprávy ze 17. schůze Rady města Luhačovic konané dne 3. července 2003
RML nesouhlasila s užíváním veřejného prostranství panem Radkem Božkou, Blatnice pod
Sv. Antonínkem, vedle domu P.P.MÓDY, ul. Masarykova č. 499, za účelem umístění
obytného přívěsu s prodejem cukrové vaty.
RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství panem Josefem Vlčkem, Pozlovice 85, o
výměře cca 2 m2 vedle domu P.P. MÓDY, ul. Masarykova č. 499, nebo v prostoru před
domem Bystrica na chodníku vedoucího z ul. Dr. Veselého za účelem prodeje sportovní
tenisové hry.
RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství paní Janou Holou, K. Vystrčila 377,
Slavičín naproti domu Vltava vedle zbudované letní zahrádky restaurace Vltava za účelem
malování portrétů.
RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství paní Annou Švajdovou, Hrádek 50,

Slavičín, v travnaté ploše u chodníku před Rehabilitačním pavilonem čp. 239 za účelem
umístění reklamní tabule „A“.
RML souhlasila s bezplatným užíváním veřejného prostranství p. Tomášem Žáčkem,
Masarykova 53, Luhačovice (v letech 2003 – 2004), části dvora za prodejním stánkem č. 8 na
tržišti o výměře 3,5 x 5,5 m pro zabezpečení vstupu ze zadní strany.
RML schválila nařízení obce č. 2/2003, kterým se mění a doplňuje nařízení obce č.
1/2002, O stání silničních motorových vozidel ve městě za cenu sjednanou podle
cenových předpisů.
RML doporučila ZML schválit prodej pozemku p. č. 207/9 v k. ú. Řetechov o výměře 2177
m2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem. (Jedná se o pozemek za vodárnou).
RML souhlasila se zvláštním užíváním části chodníku na ul. Dr. Veselého p. č.689/3 a
685/1 v k. ú. Luhačovice o velikosti plochy 80 m2 za cenu 1 Kč/m2/den na dobu
07/2003 - 10/2004. (Jedná se o chodník před pozemkem p. č. 184/1, bývalé domy Věra a
Naděžda ).
RML nesouhlasila s umístěním dřevěného patkového stožáru výšky 7m na p. č. 758/9 v k. ú.
Luhačovice za účelem přeložení stávajícího telefonního vedení. Jedná se o travnatou plochu
za bytovkou v ul.Mlýnská.

Zprávy z V. zasedání Zastupitelstva města Luhačovic konaného dne 24. 6.
ZML schválilo Osadní výbor pro městskou část Polichno v tomto složení:
Jaroslava Studená, Polichno 57 - předsedkyně, Martina Jančářová, Polichno 128 - členka,
Zdeněk Hanáček, Polichno 113 - člen
ZML schválilo Osadní výbor pro městskou část Kladná Žilín v tomto složení:
Josef Máčala, Kladná Žilín 50 - předseda, Marcela Matulová, Kladná Žilín 115 členka, František Kolář, Kladná Žilín 89 – člen
ZML schválilo Osadní výbor pro městskou část Řetechov v tomto složení:
Jaromír Stolařík, Řetechov 66 - předseda, Martin Jahoda, Řetechov 69 člen,
Pavel Slovák, Řetechov 71 - člen
ZML schválilo návrh Lázeňského statutu města Luhačovice, který bude zaslán
k vyjádření Českému inspektorátu lázní a zřídel ČR. Schválený návrh lázeňského
statutu je přílohou tohoto zápisu.
ZML schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 1/2003 O placení
příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny

Základní školy v Luhačovicích .
(Mateřská škola Luhačovice požádala město o změnu vyhlášky, neboť příspěvek dosud
placený rodiči je nedostačující. Proto byla provedena kalkulace výdajů za rok 2002 MŠ, a
protože se příspěvek týká rovněž školní družiny, i této součásti ZŠ. Podle zákona lze
příspěvek vybírat do výše 30% skutečných výdajů. Z provedené kalkulace je možno vybírat
maximálně 472,- Kč měsíčně v MŠ a 83,- Kč ve školní družině.
Reálné se jevilo zvýšení z 200,- Kč na 300,- Kč měsíčně v MŠ, příspěvek ve ŠD by zůstal ve
výši 50,- Kč měsíčně. Tyto částky odpovídají zhruba výši 60% možného výše příspěvku.)
ZML souhlasilo se zpracováním změny územního plánu pro účely výstavby rodinného
domu na pozemku p. č. 1856/5 k. ú. Luhačovice podle žádosti pana Václava Častulíka,
Družstevní 96, Luhačovice (Zahradní čtvrť ).
ZML souhlasilo se zpracováním změny územního plánu pro účely výstavby rodinného
domu na pozemku p. č. 387/17 k.ú. Luhačovice podle žádosti pana Františka Šimoníka,
Malacky, Kukučínova 37, SR. (Branka).
ZML souhlasilo zpracováním změny územního plánu pro účely výstavby rodinných
domů na pozemcích p. p. č. 981/1, 983/1, 984, 985, 988 k. ú. Luhačovice podle žádosti
Ing. Ladislava Kocmana, Družstevní 2, Luhačovice a Oldřicha Černockého,
Hrazanská 21, Luhačovice (Újezda nad současnou zástavbou ul. Slunná ).
ZML schválilo prodej pozemku p. č. 894/13 o výměře 434 m2 v k. ú. Polichno manželům
Jiřímu a Marii Krupicovým, bytem Zlín, Obeciny 4026 za cenu 50,-Kč/m2 a úhradu nákladů
spojených s převodem.(Okrajová část Polichna při výjezdu z obce při hlavní silnici na
Uherský Brod ).
ZML schválilo odkoupení části pozemku p. č. 2430/2 o výměře 9 m2 od Zálesí, s. r. o.,
Luhačovice pro vybudování okružní křižovatky „Jih“ za cenu 30,- Kč/m2 a úhradu
nákladů spojených s převodem.
ZML schválilo směnu pozemků ve vlastnictví Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku
5001, Zlín o celkové výměře 354 m2 (křižovatka Luhačovice Jih ). 2427/9 o výměře 11 m2 ,
2427/10 o výměře 90 pro vybudování Okružní křižovatky „Jih“ .
ZML schválilo prodej části pozemku p. č. 918/1 v k. ú. Polichno o výměře 261 m2
(zasypaný bývalý mlýnský náhon) panu Davidu Röderovi, bytem Polichno 19, a paní
Blance Snášelové, bytem Lužice 39, 785 01 Šternberk, za cenu 10,-Kč/ m2 a úhradu
nákladů spojených s převodem.
ZML schválilo prodej pozemku p. č. 313/12 o výměře 1.814 m2 v k. ú. Luhačovice manželům
Ďurďovým, bytem Luhačovice, Masarykova 50 za cenu 500,- Kč/m² a úhradu nákladů
spojených s převodem ( Branka ).
ZML schválilo prodej části pozemku p. č. 828/4 – ostatní plocha v k. ú. Polichno o
výměře cca 300 m2 manželům Jančovým, bytem Polichno č. p. 120 a panu Karlu
Starobovi, bytem Polichno 70, za cenu 20,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených

s převodem ( Polichno ).
ZML schválilo prodej pozemků v k. ú. Řetechov, zastavěnou plochu za cenu za cenu 50
Kč/m2 a ostatní pozemky za cenu 20 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem (
náprava vlastnických stavů ).
ZML schválilo vyřazení nábytku z Městského úřadu v Luhačovicích dle soupisu likvidační
komise v pořizovací hodnotě 84.000,- Kč .
ZML schválilo likvidaci kladiny inv. č. 234 na Sportovním centru Radostova
Luhačovice prodejem.
ZML schválilo členům osadních výborů měsíční odměnu v celkové výši 700,- Kč na
osadní výbor. Pokud nebude přítomen jednání zastupitelstva alespoň jeden člen osadního
výboru, bude snížena celková odměna za rok ve výši jedné měsíční odměny.
ZML nesouhlasilo se změnou systému plateb za komunální odpad a tím měnit vyhlášku
č. 2/2001 O místním poplatku za provoz nakládání s komunálním odpadem.
ZML rozhodlo o odkladu řešení prodeje akcií Vak Zlín.
ZML delegovalo na jednání státní správy se zástupci vodárenských firem starostu Ing.
Bohuslava Marhoula.
ZML delegovalo na jednání státní správy se zástupci vodárenských firem Ing. Jiřího Šůstka.
ZML delegovalo na jednání státní správy se zástupci vodárenských firem Ing. Libora
Slezáka.
ZML delegovalo na jednání státní správy se zástupci vodárenských firem Mgr. Tomáše
Mejzlíka jako náhradníka.
ZML uložilo RML připravit podmínky pro prodej městských bytů v domech č. p. 267,
439, 860, 905-907 .
ZML uložilo RML zpracovat návrh plánu rozvoje města na zbytek volebního období.
ZML přijalo rezignaci členky kontrolního výboru paní Aleny Tománkové. Doplnění
kontrolního výboru bude řešeno dle potřeby.

T E C H N I C K É SLUŽBY LUHAČOVICE
vám zajistí svoz domovního odpadu v II. pololetí roku 2003

dle h a r m o n o g r a m u

-------------------------------------------------------------------------------------

A. ZBYTKOVÝ ODPAD - KONTEJNERY 1100 l

4.7., 11.7., 18.7., 25.7., 1.8., 8.8., 15.8., 22.8., 29.8., 5.9., 12.9., 19..9., 26.9., 3.10.,
10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 14.11., 21.11., 28.11., 5.12., 12.12., 19.12.,
24.12.
mimo 24. 12. vždy v p á t e k
B . ZBYTKOVÝ ODPAD - NÁDOBY 120, 240 l

Trasa : od vesnice po nádraží + Malá Kamenná
7.7., 14.7. ,21.7., 28.7., 4.8., 11.8., 18.8., 25.8., 1.9., 8.9., 15.9., 22.9., 29.9., 6.10.,
13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 10.11., 18.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12., 22.12.,
29.12.
mimo 18. 11. vždy v p o n d ě l í
Trasa : od nádraží po Pražskou čtvrt
1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 29.7., 5.8., 12.8., 19.8.,26.8., 2.9., 9.9., 16.9., 23.9., 30.9., 7.10.,
14.10., 21.10., 27.10., 4.11., 11.11., 18.11., 25.11., 2.12., 9.12., 16.12., 23.12., 30.12.
mimo 27. 10. vždy v ú t e r ý
C. PAPÍR - NÁDOBY A KONTEJNERY

10.7., 24.7., 7.8., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12.
vždy ve č t v r t e k
D. SKLO - NÁDOBY A KONTEJNERY
17.7.,

14.8., 11.9., 9.10., 20.11., 18.12. - vždy ve č t v r t e k

E. SBĚR PLASTU

1.7., 5.8., 2.9., 7.10., 4.11., 2.12. - vždy první ú t e r ý v měsíci
SEZONNÍ PŘISTAVENÍ VELKOKAPACITNÍCH KONTEJNERU
v II. pololetí roku 2003
-----------------------------------------------------------------------------------------

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Sběrné místo :

Termín přistavení :

ul. L. Janáčka, Rumunská

29.8. - 4.9., 7.11. - 13.11.

Solné - Marion
Újezda, Branka

5.9. - 11.9., 14.11. - 20.11.

Parkoviště za Alfamarketem
Integrované obce

22.8. - 28.8., 31.10. - 6.11.

INTEGROVANÉ OBCE - zbytkový odpad - nádoby 110 l
2.7., 9.7., 16.7., 23.7., 30.7., 6.8., 13.8., 20.8.,27.8., 3.9., 10.9., 17.9., 24.9.,
1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 12.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 24.12., 31.12.
vždy ve s t ř e d u

Provozní doba sběrného dvora v ulici Uherskobrodská
(bývalá mycí linka WAP)
ZIMNÍ období: od

1. 11. do 31. 12.

LETNÍ období: od

úterý

14.00 – 17.00 hod.

úterý

15.00 – 19.00 hod.

čtvrtek

14.00 – 17.00 hod.

čtvrtek

15.00 – 19.00 hod.

sobota

9.00 – 15.00 hod.

sobota

9.00 – 15.00 hod.

1. 7. do 31. 10.

12. ročník festivalu Janáček a Luhačovice (21. –26. července)
V pondělí 21. července byl fanfárami ze Symfonietty zahájen již 12. ročník festivalu
Janáček a Luhačovice. Za dvanáct let své existence si festival získal prestiž i publikum, i
když stejně jako mnohé další podobné nekomerční akce bojuje nikoliv o diváky, ale
především o finance.

Musíme doufat, že díky nezdolnému úsilí PhDr. Jaromíra Dlouhého a jeho spolupracovníků
z firmy Editio Moravia bude pokračovat. Kde jinde by se měli příznivci vážné hudby a L.
Janáčka scházet než v místech, kde tento světový velikán prožíval své radosti a strasti, kde
čerpal inspiraci ke svým dílům známým po celém světě. Na každém festivalu musí zaznít
alespoň jedno Janáčkovo dílo a posluchači jej mohou vnímat přímo v prostředí, v jakém
bylo vytvořeno. Je velmi potěšující, že se festival stává setkáním mladých umělců, kteří
nevynechávají ve svých recitálech českou soudobou tvorbu. Zahajovací koncert Komorního
orchestru B. Martinů s uměleckým vedoucím Lubomírem Čermákem se sólistou Václavem
Hudečkem byl skutečným uměleckým zážitkem. Kostel Svaté Rodiny se rozezněl zpěvem
slovenské umělkyně Magdalena Hajóssyové s varhanním doprovodem profesorky JAMU
Kamily Klugarové. Do skladeb J. Suka, A. Dvořáka, B. Martinů, L. Janáčka, R. Schumanna
v podání Igora Ardaševa se mohli diváci zaposlouchat ve středu 23. července v Lázeňském
divadle. Tento mladý umělec (1967) má za sebou již mnohé úspěchy. Zúčastnil se
s úspěchem mnoha našich i zahraničních soutěží, podnikl úspěšná turné po Japonsku,
Německu, Rakousku. Je hlavním hostujícím sólistou Státní filharmonie Brno. Se
symfonickým orchestrem hl. m. Prahy nahrál klavírní koncerty B. Martinů. Janáčka ve
svých koncertech nevynechali ani Marie Gajdošová (housle), Emil Drápela (klarinet), Dana
Drápelová (klavír) ve čtvrtek a Brněnské dechové kvinteto v pátek. Perlou letošního ročníku
byl kolonádní koncert jediného zahraničního účastníka orchestru WEST BERGSHIRE
MUSIC CONCERT BAND na Lázeňském náměstí. Závěrečnou tečku za festivalem udělalo
Janáčkovo kvarteto. Díky skvělé organizaci všechno dopadlo na výbornou i přes to, že se
pro nemoc nemohl dostavit dlouholetý čestný prezident festivalu, kterým není nikdo jiný
než prezident naší republiky Václav Klaus.

Co by vás mohlo zajímat?
Dnes odpovídá P. ThLic. Hubert Wójcik, farář v Luhačovicích a Pozlovicích.
Kdy jste se rozhodl stát knězem, litoval jste někdy svého rozhodnutí?
Vyrůstal jsem v katolické rodině a již od dětství jsem cítil povolání ke kněžství, až do
maturity jsem neustále váhal. Po střední škole jsem se rozhodl nastoupit do kněžského
semináře. Nemůžu říct, že bych svého rozhodnutí někdy litoval, stejně jako když se někdo

ožení. Už by neměl přemýšlet nad tím, jestli to bylo dobré nebo špatné rozhodnutí, ale spíš
by se měl snažit, aby s tím vybraným manželstvím nebo kněžstvím prošel životem co
nejlépe.
Jak jste se stal farářem v Luhačovicích, uvažujete o návratu do rodného Polska?
Pocházím z Polska, kde jsem také čtyři roky studoval v semináři. Společně s dalšími
studenty jsem přijal nabídku arcibiskupa dostudovat poslední ročník v Česku a pět let poté
zde působit. Byl jsem jáhnem v Otrokovicích, kaplanem Holešově a čtyři roky farářem na
Velkém Ořechově. Kněží si místo svého působiště nevybírají sami, ale odcházejí tam, kde je
vyšle jejich nadřízený, v mém případě je to olomoucký arcibiskup. Návrat do Polska souvisí
s celkovou situací katolické církve v Česku, je zde nedostatek kněží. Dochází ke spojování
farností a starší kněží často z posledních sil slouží ve farnostech, neboť je nemá kdo
nahradit.Neříkám, že bych neuvažoval o návratu, ale rád bych odjížděl s tím, že úkol
polských kněží skončil a vaše země má dostatek vlastních duchovních.
Jak se kněží po ukončení teologické fakulty a primicích dále vzdělávají?
Vysvěcením na kněze vzdělávání nekončí. Hned po roce musí kněží absolvovat tříleté
vzdělávání pod dohledem teologické fakulty v Olomouci a představených semináře. Tím
ovšem vzdělávání kněží nekončí. Stejně jako ostatních povolání, také toto vyžaduje neustálé
celoživotní vzdělávání.
Můžete odhadnout kolik lidí chodí v našem městě do kostela, stoupá nebo klesá jejich počet
(podle vašeho názoru)?
Účastníky bohoslužeb v Luhačovicích můžeme rozdělit do tří skupin. Místní obyvatelé,
obyvatelé okolních obcí a návštěvníci. Nedělní bohoslužby běžně navštíví přes 1000 lidí, ve
svátky je jejich počet ještě vyšší. Jejich počet zůstává, pokud pominu poklesy počtu
návštěvníků, více méně stabilní. Značná část našich farníků jsou ovšem starší lidé a nám
nezbývá než doufat, že je bude mít časem v kostelních lavicích kdo nahradit.
Věnuje se v naší farnosti někdo dětem a mládeži?
Samozřejmě věnuje, vždyť děti jsou budoucností této farnosti. Hlavní tíha výchovy a
zodpovědnosti ovšem spočívá na rodičích, církev se na tomto složité procesu může pouze
spolupodílet. Vyučujeme náboženství, připravujeme děti a mládež ke svátostem. Mimo to se
ve farnosti volně sdružují skupinky dětí a mládeže, ať už jsou to ministranti, sluníčka,
schola. Nás všechny to velmi těší a všechny tyto aktivity vítáme a podporujeme.
Kdo zajišťuje hudební doprovod při mších?
V současnosti zde působí dvě varhanice E. Malurková a J. Švehlíková. Nelze opomenout ani
scholu, která nacvičuje pod vedením manželů Malurkových. Lesku slavnostním mším
svatým dodává dechová hudba Zálesanka pod vedením kapelníka Jiřího Sládka.
Co se vám v Luhačovicích za dobu vašeho působení povedlo?
Rád bych zdůraznil, že všechno, co se povedlo ve farnosti dokázat, není mou zásluhou, ale
za vším musíme vidět skupinu ochotných lidí, kteří přichází do kostela k motlitbám, kteří se

starají o zajištění provozu kostelů, úklid, výzdobu, hudební doprovod, přípravu různých
slavností a mnoho dalších činností, které nejsou mnohdy tak viditelné .
Když jsem přišel do Luhačovic, stavba kostela již byla dokončena, my jsme se museli
přestěhovat a co nejlépe využít prostory nového kostela a farního centra. Mám radost, že náš
kostel Svaté Rodiny již od počátku slouží svému účelu. Nyní již víme, proč předkové tolik o
vybudování nového chrámu usilovali. Šest let jeho existence oprávněnost jejich úsilí ve
všech ohledech potvrdilo. Zaplněný chrám sloužící svému účelu je snad dostatečnou
odměnou všem, kteří se na stavbě podíleli a bez jejichž nezištné pomoci manuální, finanční
nebo duchovní by určitě kostel postaven být nemohl.
Jaké jsou vaše další plány, co chcete v této farnosti ještě vykonat?
Všechny velké investice jsou téměř za námi. Připravujeme ještě dovybavení kostela
vyřezávanou křížovou cestou, ve stejném duchu a od stejného autora jako dřevořezba Svaté
Rodiny na hlavním oltáři. V okolních obcích jsou nové kaple, zámecká kaple je opravená.
Spíš bych viděl budoucnost v rozšíření duchovního a kulturního života. Farní centrum,
kostel nám skýtají i velké možnosti a my je musíme co nejlépe využít. Musíme se snažit
naslouchat, sledovat požadavky lidí, z toho vycházet. V poslední době se často shledávám
s lidmi, kteří nehledají v kostele pouze církevní útěchu. Množí se materiální problémy a co
je možná ještě složitější, lidem chybí někdo, kdo by je poslouchal, poradil, nasměroval
k pomoci, čekají dobré slovo, pochopení. Je naší povinností být útočištěm dětí, mládeže,
rodin, nabídnout jim nejenom pomoc v tísni, ale i možnost vzájemného sdružování,
poznávání a společného trávení volného času. Vždyť i pomoc druhému v nouzi a těžkostech
může být konkrétním projevem víry v Boha.
V současné době probíhá přestavba fary v Pozlovicích. Z jakého důvodu, co se zde
opravuje, jaký bude další účel této budovy?
Luhačovice spolu s Pozlovicemi a ostatními obcemi naší farnosti tvoří takovou velkou
rodinu. Pokud v rodině někdo začne stavět, všichni se mu snaží pomoct a všechno ostatní
odkládají. Fara v Pozlovicích zůstávala dlouho v pozadí. Nejdříve stavba kostela
v Luhačovicích, poté stavby kaplí v okolních obcích, poté oprava chrámu svatého Martina,
nakonec oprava zámecké kaple. Nyní nastal čas na její opravy. Chceme zde vytvořit
středisko rekreace pro rodiny s dětmi a děti. Cena rekreace by měla být dostupná i sociálně
slabým rodinám. Zároveň chceme opravit a využít i krásnou zahradu, která by měla sloužit
k setkávání, hrám a soutěžím dětí mládeži z našich farností.
V současné době je velkou módou zjišťovat předky ve starých kronikách. Od kterého data se
v Luhačovicích vedly farní kroniky, kde jsou nyní uloženy, je možné do těchto kronik
nahlédnout?
Na farním úřadě se nacházejí matriční knihy od roku 1950. Všechny dřívější zápisy byly
znárodněny a z fary odvezeny do archívů.
Chtěl byste našim čtenářům ještě něco sdělit?
Určitě bych chtěl poděkovat všem, kteří mi v mém působení pomáhají, jak těm uvnitř
farnosti,

tak všem ostatním vně našeho společenství.
Luhačovice můžeme přirovnat k lidskému tělu. Přestavitelé města jsou jeho hlavním
mozkem,
řídí a rozhodují o jeho dalším osudu, lázně a ostatní rekreační zařízení jsou jeho srdcem,
přivádí sem návštěvníky, díky kterým Luhačovice žijí a prosperují, a farnost, kostel by měly
být jeho duší. Mimo to se toto pomyslné tělo skládá z drobných buněk, což jsou lidé, kteří
zde žijí a přijíždějí. Všechno společně by mělo dohromady vytvářet zdravý a fungující
organismus, ve kterém má každá, i ta drobná částečka své nezastupitelné místo. Pokud
některá část těla projevuje známky nemoci, trpí a strádá celé tělo. Já ovšem
v životaschopnost tohoto organismu věřím a ve svých motlitbách mu zdraví budu
vyprošovat!

S Luhačovickými novinami na vycházce - K Ovčírně
Naproti zámku začneme vycházku na silnici směrem na Kladnou Žilín. Trasa je značena
zelenou turistickou značkou a čtvercovitým červenobílým značením Jurkovičova okruhu. Po
pravé straně jdeme okolo budovy fary, za kterou je stará škola, nyní SOŠ a SOU
Luhačovice. Nad touto budovou měli Němci koncem války několik kulometných míst.
Vpravo nás provází hluboký žleb. Hned při kraji je rozlámaná střemcha hroznovitá.
Střemchy jsou vzácné dřeviny, v této oblasti již téměř vyhynulé, v květnu jsou nápadné
svým květenstvím. Má květy čistě bílé, složené v delších převislých hroznech, vůní
připomínají mandle. V době prázdnin se z květů vytvářejí plody, černé peckovičky velikosti
hrachu, hořké chuti. Ve světě je střemcha rozšířena z Evropy přes sever Asie až do
Japonska.
Projdeme do lesa kolem parkoviště pro návštěvníky hřbitova. Na hřbitově se můžeme
zastavit u hrobu Betty Smetanové, druhé manželky B. Smetany. Obejdeme mohutný dub,
jakých tady dříve rostlo plno. Po cestě poletují žluťásci řešetlákoví (žlutá barva, oranžové
tečky na křídlech). Jeho další příbuzní jsou ohroženými druhy. Žluťásek barvoměnný žije
v Bílých Karpatech (jediné místo v ČR), žluťásek úzkolemý již patří k vymřelým druhům,
žluťásek jižní se vzácně vyskytuje v jižních oblastech Bílých Karpat. Na Luhačovském
Zálesí se vzácně vyskytuje žluťásek čilimníkový (vyskytuje se tam, kde roste čilimník). Na
Polichně se zřídka vyskytuje žluťásek čičorečkový. Jeho housenky žijí na růžově kvetoucí
čičorce pestré. Marně bychom v našich krajích hledali žluťáska borůvkového, vikvového
neboli alpského.
Ve smíšeném lese asi po 10 minutách chůze se naše cesta začne rozdvojovat. Dříve zde žily
sojky živící se žaludy dubů, které si zahrabávají do země podobně jako veverky oříšky. Asi
po 15 - 20 minutách dojdeme k rozcestníku turistických tras, dál k Ovčírně (429 m) již cesta
není značena. Nad rozcestníkem je asfaltová cesta do polí. Turistická trasa vede na
Okrouhlou
(319 m) a dál na Polichno. Dříve zde byly mokřiny a až do těchto míst sahá tzv. bánovsko nezdenická hlinitá půda, nejúrodnější v této oblasti.
Z okolí zmizely staré duby a s nimi vymřeli jejich obyvatelé, brouci tesaříci. Ti patří mezi
největší a nejhezčí brouky v Evropě. Na nich jsou nejnápadnější mohutná tykadla, delší než

celé tělo. Při troše štěstí můžeme zahlédnout vzdušnou akrobacii káně lesní. Slováci ji
nazývají myšiak. Jak toto jméno napovídá, hubí drobné hlodavce a je užitečná. Roste zde
pryšec mandloňovitý, charakteristický pro bučiny Bílých Karpat. Jako všechny pryžce je
jedovatý a pro ronící „bílé mléko“ se mu na Slovensku říká mliečník. Někde v okolí by se
měla nacházet studánka se silným pramenem.
Půjdeme-li ještě kousek po silnici směrem na Kladnou Žilín, mezi stromy vidíme naproti
Řetechov, horní konec Březůvek, Vavrušovy paseky a nad Doubravami (červené střechy)
starobylý Velký Ořechov.
Za války a ještě před válkou zde stávala čtyřpatrová rozhledna. Po válce byla zničena.
V blízkosti těchto míst před válkou přistávala letadla. Koncem války zde svedli rumunští a
ruští vojáci tuhé boje s Němci.
V okolí hojně rostly hřiby a stávaly zde salaše. V lázních byly výrobky z ovčího mléka
vyhledávanou pochoutkou. Určitě stojí za krátkou procházku navštívit tato výjimečně hezká
a poklidná místa uprostřed přírody.
- A. Šimšalík -

Jen jako soused
Jeden ze sousedů mne velmi upoutal. Svýma chytrýma očima, milým úsměvem. A také
poznámkami, které si nikdy neodpustil, když mne uviděl. Můj ostrý jazyk se vždy patřičně
ubránil. Nakonec mne upoutal i jízdním kolem. Uvažovala jsem o sponzorském daru.
Takové se už v mé zemi nevidí. Nemusí ho aspoň zamykat. Ten soused se jmenuje Zdeněk
Petrželka. Ale já vlastně chci psát o někom jiném. Jde o J. A. Pitínského, rodáka
z Luhačovic. O jeho práci dost vím. Dost jsem si přečetla i dost prací jsem viděla. Bratři
Karamazovi v Uherském Hradišti byli pro mne velkým zážitkem. Ale tak při řeči chci vědět
něco víc. Proč tu práci vlastně začal dělat? V podstatě asi náhody, co jiného. Třeba ho
inspirovali loutkáři ze staré školy v Luhačovicích, asi sokolové, ti hrávali loutkové divadlo
obyčejného, drsného stylu. Bohužel to trvalo jen krátce (1960 – 61). Nebo vyprávění paní
Senekové, jak její otec ještě v roce 1945 jel hrát na voze do Rudic Kříž u potoka od
Karoliny Světlé. Že by to byla jen romantická fikce? Občas má chuť dělat inscenace
z lázeňského prostředí. Třeba je to 8 a půl ve Zlíně. Nebo podle Thomase Manna Kouzelný
vrch v Praze. Janáček je stále silným vlivem. Celkem inscenoval asi 50 děl. Každé stálo kus
života. Nakonec přitom pozná tolik dobrých lidí. Ale když je blbě, nerad vzpomíná.
Vždycky je to jiné. Ale stále září Její pastorkyňa, Ritter-Dene-Voss, Masopust u skřítků.
Která byla společností ceněna - těžko říct. Čtyři dostaly cenu A. Radoka. Sestra úzkost
v Dejvickém divadle v Praze (1995), Jób v HaDivadle v Brně (1996), opera Dido a Aenaas
(1997) v Divadle J. K. Tyla v Plzni a Divadelník v Divadle Na zábradlí v Praze (1999). Má
rád příběhy „řečově zvláštní“, jazykově vytříbené, trochu šibalské.
Bylo mu dobře v divadle v Nitře. Vždy je rád v Divadle Na zábradlí, kde měl kamarády,
anděly, přítelkyně. Něžné je i divadlo v Uherském Hradišti. Je to i moje láska.
Teď je tu na prázdninách. Nezapomene připomenout, že to kolo musí opravit. Podle mne je
to škoda práce. Ve Zlíně teď pracuje na textu motajícím se kolem protektorátu v tomto

okrese, text je volně inspirovaný knihou Hyeny. Další práce je v bratislavském Národním
divadle na hře Thomase Bernharda Ignorant a šílenec. V Divadle Na provázku se připravuje
hra o Vlastu Burianovi, králi komiků, s Boleslavem Polívkou a na konci sezóny mají být
v ND v Praze Stroupežnického Naši furianti.
Vážím si práce J. A. Pitínského. Ale už zase mluvím o Zdeňku Petrželkovi, který má
Luhačovice rád. Ba velmi rád, jak říká. Vždyť je tu od dětství. Je tu „jeho dům“. Už zase
vidím chlapce s chytrýma očima a strašným kolem. Ale i to kolo má neodolatelné kouzlo.
To kouzlo mají i poznámky ke mně i mému zvířeti. Už to není J. A. Pitínský. Je to Zdeněk
Petrželka. Jen jako soused.
- PhDr. Ludmila Loschková -

Dům dětí a mládeže také na internetu.
Pokud si na vašem počítači nalistujete internetovou adresu
www.ddmluhacovice.cz, dostanete se na stránky DDM Luhačovice.
Obsahovou část stránek zpracoval kolektiv pracovníků DDM a
zajímavou grafickou podobu stránek vytvořil Tomáš Vlk, bývalý člen
DDM, nyní náš spolupracovník, který rovněž zajišťuje pravidelnou
aktualizaci stránek.
Zde také najdete předběžnou nabídku zájmových kroužků DM
Luhačovice na školní rok 2003 – 2004.
Údaje jsou platné k 23. 6. 2003 a mohou se změnit.

Zahrádkáři hodnotili
Je již známou tradicí, že zahrádkáři ZO ČZS Luhačovice každoročně hodnotí zahrádky,
předzahrádky, balkóny a zahrádkové osady v rámci soutěže „Rozkvetlá ulice.“
Komise provádějící hodnocení má nelehký úkol. Vyhodnotit nejhezčí zahrádky v ulicích
našeho lázeňského města. Přesto komise rozhodla a vybrala ty nejlepší.
Zahrádkáři zároveň děkují všem občanům za upravené okolí svých domů a zahrádek,
předzahrádek a balkonů, čímž připívají k pěknému vzhledu našeho lázeňského města.
Hodnotící komice ZO ČZS
Hodnocení

Zahrádky, předzahrádky, balkony
Ulice

Branka
Bezručova
V Cihelně
J. Černíka
Hradisko
Hrazanská
Krátká
Kamenná
Kuželova
Komenského
Lesní
Lipová
Lužné
Ludkovická
L. Janáčka
Holubyho
Masarykova
Mlýnská
Nádražní
Pod Kamennou
Rumunská
Slunná
Stráň
A. Slavíčka
Solné
Školní
Úprkova
Újezda
V Drahách
Výsluní
A. Václavíka
Družstevní
Bílá čtvrť

Červenkovi, Juřičkovi
Šmajstrovi
Kohoutkovi
Moosovi, Semelovi
Fialovi, Janíkovi
Šimíkovi, Vavrysovi
Máčalovi, Chmelinovi
Nohávkovi, Koneční, Jančářovi
Koneční, Olejníkovi
Krajíčkovi, Záhorovští
Jánští, Káňovi
Kuční
Koneční, Skovajsovi
Měchovi, Koběrští, Talašovi
Šátkovi
Strahov, Novosádovi
Vymětalovi, vila Maruška
Šohajovi
Zdražilovi
Johnovi, vila Alfa
Dostálkovi, Máčkovi, Bonkovi
Mackovi, Pláškovi
Štouračovi, Máselníkovi
Jordánovi, Mikuličkovi
Vaculovi, Pláškovi
Semela, Žáčkovi
Drndovi, Kudovi
Koneční, Hosovi
Mikovi
Šimoníkovi, Lukášovi
Šůstkovi, Procházkovi
Živnéřovi, Bytový dům 788
Bytový dům 735

Zahradní osady
Štěpnice
U hřbitova
Vinohrádek
Lesní
Hájek I

Kročovi
Švachová
Kobierští
Vrbovi
Jelínkovi

KRONIKA
Vyprávění z obecní kroniky popisuje, jak vypadaly Luhačovice v roce 1923. Záměrně jsou
některé názvy zachovány v původní podobě.

Obchůzka obcí
U cesty nad ním je kamenný sloup Nejsvětější trojice s letopočtem 1698. Vrátíme se a u
vilky Zátiší odbočíme po lávce přes Pozlovský potok do jádra Pražské čtvrti, náležející do
obce Pozlovice. Je to skupina vil, z nichž pouze Praha a Vlastimila náležejí do Luhačovic. O
připojení celé Pražské čtvrti k obci Luhačovice se jedná. Vpravo na úbočí pod Pražskou
čtvrtí je pod lesem lidová restaurace Slovácká búda, postavená po roce 1903. V těch místech
na stráni byla domkařská pole s ovocným stromovím a stávaly tam sušírny ovoce. V jedné
se zachovala pověst o vodníkovi. Vždy v čase sušení se chodil vodník večer do sušírny
ohřívat, vždy po něm zůstala kalužka vody. Jednou, když měl hospodář hodně práce, obořil
se na návštěvníka. Ohřívat se chceš, ale dřevo nepřineseš, ten se urazil a odešel. Ráno byla
sušírna zaskládaná dřevem, že hospodář musel vylézt ven střechou, od té doby se podivný
návštěvník neukázal. Ze stráně pod búdou je pěkný výhled na horu Obětovou 514 m
vysokou, na níž má býti postavena rozhledna.
Chodníkem půjdeme dále k Smetanovu domu, vedle něho je čítárna upravená ze starého
kravína, ve kterém se již před rokem 1903 chovaly krávy a hosté si hned teplé nadojené
mléko kupovali. Vedle čítárny je vydatná studna slané kyselky, z níž se voda tlačí
elektrickým pohonem do koupelen, a letní lázeňská kavárna. Vedle je vilka Ottova, od ní
vede cestička
k „vzduchoplavbě“- velkému prostranství v lese pro volný tělocvik. Jdeme dále pěknou
cestičkou podle potoka vyzdobenou kulovitými javory, vpravo vilka Lipová, upravená
z bývalého mlýna roku 1699 založeného a roku 1880 zrušeného, zvaného mlýn
Slanovodský. V tomto mlýně přebývali při vzniku lázní první hosté. Voda na mlýn se vedla
náhonem od vily Jestřabí a korytem přes pozlovský potok. O kus dále jsou 3 tenisová hřiště,
zakrytá studně Antonínka a v úbočí pramen Ottovka,od něhož volně odtéká slaná kyselka do
řeky. Z tohoto odtoku, na jehož dně vyráží též silné zřídlo slané kyselky, nabírá si místní
obyvatelstvo vodu pro domácí potřebu. V nádvoří lékárny vlevo za potokem, v jejím sklepě,
vyvěrá též slaná kyselka. V zahradě pak je vyzděná studna slané kyselky, kterou dal vykopat
lékárník Ignác Seichert, bral z ní vodu, plnil ji do láhví a prodával. Z toho vyvstal dlouhý
spor, neboť majitel lázní Otto Serenyi měl jediné právo k prodeji vody. Když v roce 1888
nabyl vodního práva a to v okruhu 700 m od zámecké kaple, vyrovnal se s lékárníkem
Seichertem v roce 1889 v tom smyslu, že studnu nesmí používat a pro lékárnické potřeby a
různé pastilky, si může lékárník brát zdarma slanou kyselku z lázeňských pramenů.
Jdeme dále a za lesem opouštíme lázeňský střed. Vpravo je úbočí Malé Kamenné,
rozparcelované na stavební místa. Uprostřed stojí kavárna a restaurace Miramare. O kus dál
při druhých schodech opravený kamenný sloup s křížkem nesoucí letopočet 1621 či 1627,
dále budova Bratislava (dříve Daliborka, poté Varšava, dnes zotavovna Ústředí
nemocenských pokladen), vpravo výše a vlevo v řadě budovy s byty pro hosty Lesana,
Vanda, Domov a při cestě po níž jdeme u mlýnského náhonu Maria a Na výsluní. Podle
Jitřenky, Nad Olšavou, Zálesí dospějeme k nádraží místní dráhy - k nákladišti, které obchází
cesta vedoucí na Újezda těsně nad nádražím. Újezda bylo panské pole, které od velkostatku
zakoupilo stavební družstvo po válce roku 1919, rozdělilo ho na stavební části, aby
rodinnými domky bylo čeleno bytové tísni. První domek tam postavil v roce 1920 František
Havlásek, strojvůdce. Pod nádražím rozkládá se po obou stranách silnice ves Luhačovice.
Nejstarší zachovalé stavby z původních starých Luhačovic jsou chalupy Krajíčkova a
Varaďova na úbočí nad Janíkovým mlýnem. Staré jsou též dřevěné stodoly selské. Z doby
pobělohorské pochází socha sv. Jana Nepomuského a mladší socha sv. Gerhardta. Ves jest

dosud neupravená, zahrádky celkem neúhledně oplocené sahají až k silnici, není tam
chodník pro pěší, je nutno chodit po silnici, která bývá v čas deště velmi blátivá. Ve vsi jsou
tři rozšířená místa pro budoucí náměstí. Jdeme-li od nádraží, přijdeme na můstek přes
potůček. Zde je již ulice značně rozšířena. Po levé straně je řezbářský závod Jedlíkův,
kavárna Mikulcova, obchod a hostinec Sonnenscheinův a fara řím. - kat. Po pravé straně za
potůčkem pole, staveniště pro stavbu chrámu Páně, selský domek Semelův č. 49, při něm
prastará lidová komora s pavlačkou a plot zámecké zahrady, při níž stojí kamenná socha sv.
Gotharda. Zde bude někdy pěkné náměstí. Odtud odbočuje silnice do Kladné Žilína.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítáme mezi nás nové „občánky“:
Karolínu Chromou
Sáru Častulíkovou

Luhačovice 704
Luhačovice 922

Rodičům srdečně blahopřejeme!
Sňatek uzavřeli:
Karel Gregor a Věra Vrzalová, Luhačovice 587
Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem!
Výročí narození
Anna Hůfová
Růžena Bujárková
František Tihlařík
Anna Zhánělová
Miroslava Halászová

Luhačovice 380
Luhačovice 380
Luhačovice 164
Luhačovice 380
Luhačovice 853

87 let
95 let
91 let
88 let
80 let

Srdečně blahopřejeme!
Opustili nás:
Anna Svobodníková Luhačovice 850
Antonín Janča
Polichno 7
Jan Černý
Luhačovice 52
Miroslav Blahut
Luhačovice 884
Josef Máčala
Luhačovice 77
Božena Slováková
Kladná Žilín 57

76 let
81 let
72 let
45 let
80 let
89 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.

90 LET KOPANÉ V LUHAČOVICÍCH
Fotbal - krásná hra, která vzrušuje miliony diváků na celém světě. Lázeňské město
Luhačovice není v tomto směru žádnou výjimkou. Věčné spory hráčů, rozhodčích,
funkcionářů a diváků o zlomové okamžiky zápasu jsou tím kořením, které přivádělo a
přivádí všechny zúčastněné někdy až k neuvěřitelným emocím a reakcím.Podívejme se nyní
na historii fotbalového dění v Luhačovicích. Za devadesát let existence prošel tento
nejrozšířenější sport ve městě řadou vrcholů i hrozných pádů, které se však naštěstí vždy
podařilo zastavit a udržet kopanou v Luhačovicích i pro toto tisíciletí.
Počátky kopané v Luhačovicích sahají do doby před první světovou válkou - do roku
1913, jak je uvedeno ve sborníku „60 let tělovýchovy v Luhačovicích“ (vydán v roce 1969).
Zakladatelem byl výborný, všestranný sportovec, lázeňský lékař MUDr.Eduard Slánský,
který kolem sebe shromáždil řadu zanícených lidí pro kopanou a založil Sportovní klub
lázně Luhačovice. V té době ještě nebyly organizované soutěže a zápasy se hrály
příležitostně. Kopaná byla v začátcích a hrávala se jen ve větších městech. MUDr. Slánský
sám aktivně sportoval. Byl výborným bruslařem, krasobruslařem (dokonce mistrem Čech),
lyžařem, tenistou a fotbalistou. Mezi průkopníky kopané patřili také bratři Heyduškové vnuci B. Smetany, J.Klír, K. Vokurka, K. Stolařík, bratři Macharovi a další.Na zápasy se
jezdilo na kolech, vozech, kočáry, vlakem, ale chodilo se i pěšky.
První velmi skromné hřiště bylo v místě dnešního parku u pramene Aloisky, později bylo
upraveno hřiště pod Marionem (nad dnešní městskou plovárnou).
Velkého rozmachu doznala kopaná po roce 1941, kdy bylo vybudováno hřiště „Na jamě“
pod přehradou. Po roce 1945 není činnost klubu nebo vůbec kopané zachycena. Záznamy
jsou až z jara 1946. V této době užívalo hřiště „Na jamě“ také mužstvo Pozlovic. Docházelo
často k různým dohadům a třenicím, ale je třeba říci, že nakonec vždy došlo k dohodě.
V letech 1949 –1950 se hrál přebor okresu Uherský Brod. Soupeři z Nivnice, Havřic,
Vlčnova byli sice fotbalově velmi dobří, ale velmi „ostří“, o čemž svědčí mnoho zraněných
hráčů v té době. Na hřišti u přehrady byla brigádnicky upravena hrací plocha, postaven nový
most přes potok, postaveny nové branky a dokonce byly i skutečné hodiny s ukazatelem
skóre.
V roce 1953 dochází ke krizi. Někteří hráči nenastupovali k zápasům, poklesla
trénovanost, výbor se nescházel. Teprve v roce 1954 dochází ke konsolidaci.
V roce 1958 dochází k výměně generací, řada hráčů odchází plnit základní vojenskou
službu, jiní zanechávají činnosti. Mužstvo se ocitá na posledním stupínku druhé třídy.
Život však plynul dál a opět se našli obětaví funkcionáři, kteří se snažili uvést oddíl do
chodu. Stalo se tak v roce 1963, kdy se začalo hrát na novém hřišti u sokolovny.
Vyvrcholením tohoto období byla účast v I. A třídě. Bylo to v roce 1973, kdy jsme se
umístili v I. B třídě na prvním místě a postoupili.
Zlom přichází v roce 1975. Trenér Jánský odchází do Uherského Brodu a postupně

za ním i několik hráčů. Tým se nepodařilo vhodně doplnit, a tak v roce 1977 dochází
k sestupu zpět do I. B třídy. Navíc dochází vzhledem k výstavbě nákupního centra
k likvidaci hřiště u sokolovny a fotbal se stěhuje do Pozlovic. Nastává opět smutná etapa v
historii oddílu. Cizí prostředí a celkový útlum oddílu dospěl až k tomu, že se mužstvo ocitá
v roce 1981 až ve III. třídě okresních soutěží. Částečné oživení přináší rok 1981, kdy je
dobudováno v areálu Radostova tréninkové škvárové hřiště a kdy se mužstvo vrací zpět do
Luhačovic. V této sezoně mužstvo doma ani jednou neprohrálo a vybojovalo si postup do
okresního přeboru. Nové zlomové období přichází 30. ledna 1988, kdy oddíl opouští TJ
Slovan a je vytvořena nová organizace TJ JZD Zálesí Luhačovice. Vstupem významného
podniku dochází ke stabilizaci poměrů. Je vytvořen nový výbor, v jehož čele stojí Josef
Hampl jako předseda a dále členové Oheral, Bzenecký, Hrbáček, Fornůsek, Lebloch a
sekretářem a trenérem mužů zároveň se stává Ladislav Jánský.
Změny společenského klimatu v republice v roce 1989 zasáhly do všech sfér země, sport a
fotbal nevyjímaje. Nastartovaný rozvoj na konci 80. let se pomalu začal rozplývat a
v polovině 90. let se družstvo mužů opět ocitá v obrovské krizi. V roce 1996 je po podzimní
části v okresním přeboru opět poslední a hrozí mu sestup do III. třídy.
Velkým plusem se v této době stává budování travnaté hrací plochy na místě škvárového
hřiště a vytvoření nové tréninkové škvárové plochy v těsném sousedství - to vše v roce
1997. Právě v této době se rozbíhá práce s mládeží, kterou berou na sebe učitelé místní
základní a střední školy (Mejzlík, Lebloch, Malota, Divila, Hubáček). Velmi důležitým
momentem je také podpora mládežnické kopané firmou Lukrom. Právě jaro roku 1997 se
stává v historii luhačovické kopané zatím největším zlomem. Firma Lukrom vstupuje i do
mužské kopané. Z beznadějně poslední příčky okresního přeboru se mužstvo mužů po jarní
části bezpečně zachraňuje. Před jarní částí přichází do mužstva hráči s ligovými
zkušenostmi (Odehnal, Popelka, později pak Durďa, Pavlíček aj.), kteří se stávají pilíři
mužstva na několik dalších let.
V létě dochází ke změně názvu na Fotbalový klub Luhačovice a je slavnostně otevřeno
travnaté hřiště.
Výborně se rozvíjí práce s mládeží, která však má přinést ovoce až za několik let. Na
přelomu tisíciletí zažívá luhačovická kopaná nejvyšší vzestup ve své celé historii. Muži
postoupili v roce 1998 z okresního přeboru do I. B třídy středomoravské župy, v roce 2000
tuto třídu vyhráli s neuvěřitelným náskokem 20 bodů a zajistili si postup do I. A třídy. Tento
zlomový rok, kterým končilo tisíciletí, se zapsal do historie luhačovické kopané zlatým
písmem, neboť současně družstvo dorostu postoupilo do župní soutěže a družstva žáků do
krajského přeboru. Rok na to postoupili do krajského přeboru taktéž dorostenci. Obrovský
rozmach však stále pokračoval a byl v roce 2002 završen historickým postupem mužů do
krajského přeboru nově vzniklého Zlínského kraje.
Rok 2002 byl také rokem otevření asi nejkrásnějšího sportovního stánku v celém okolí sportovní haly, která se nachází v areálu Radostova a jejíž součástí jsou také nové šatny a
veškeré zázemí pro fotbalový klub. Velká podpora města Luhačovice sportu dává záruku
rozvoje také místní kopané do dalších let. Sportovní areál je jedním z nejhezčích, což
konstatoval v roce 2000 i současný reprezentační trenér Brückner, který zde v tomto roce
pobýval na soustředění s mužstvem do 21 let, jehož byl v té době trenérem.
V únoru roku 2003 byl valnou hromadou zvolen nový předseda Jaromír Belžík, jehož firma

BELPO vstoupila do fotbalu v Luhačovicích.
Cesta luhačovického fotbalu dosáhla v tomto roce 90 let. Je krásné konstatování, že je to
v době, kdy se tento nejpopulárnější světový sport ocitl i v Luhačovicích na svém zatím
největším vrcholu. Je příjemné konstatovat, že mužstvo mužů není souborem legionářů, ale
že se téměř výhradně jedná o hráče domácí či nejbližšího okolí a že zde pravidelně nastupují
a stávají se oporami hráči, kteří prošli celou luhačovickou fotbalovou školou od přípravky.
V roce 2003 má fotbalový klub asi 170 členů a v soutěžích družstvo mužů hrající krajský
přebor Zlínského kraje. Družstva staršího a mladšího dorostu hrají krajský přebor Zlínského
kraje. Taktéž družstva starších a mladších žáků hrají tuto soutěž. Družstva starší a mladší
přípravky krajskou soutěž.
Výbor pracuje v tomto složení: předseda Jaromír Belžík, členové Tomáš Mejzlík, Karel
Baumann, Milan Hubáček, Roman Lebloch, František Hubáček a Miroslav Oheral, který je
zároveň sekretářem klubu. Hospodářkou je Ludmila Kolářová a správcem areálu Antonín
Kadlček.
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