
 

BAMBIRIÁDA 2002 
Celostátní akce, přehlídka činností domů dětí a mládeže, občanských sdružení a dalších 
středisek volného času  se uskutečnila 22. a 23. května ve Zlíně. Zástupci z našeho města, 
děti a mládež z Domu dětí,  se ve velké konkurenci ukázek bojových umění, tanečních 
kroužků, skupin mažoretek, dětských divadel, folklórních kroužků neztratili. Velké náměstí 
ve Zlíně tleskalo nejmenším z folklórního kroužku,  zasloužený úspěch sklidily děti 
z country, moderními tanci zaujala děvčata z aerobicu a  zlatou tečku za prezentací DDM 
Luhačovice udělalo vystoupení kytarového kroužku. Organizace zabývající se volným 
časem dětí a mládeže se prezentovaly také vlastními stánky, u kterých byly pro návštěvníky 
připraveny různé úkoly, hry a soutěže.  Také zástupci DDM u stánku odvedli perfektní práci 
pro propagaci DDM Luhačovice a našeho města.  

   

Slavnostní zahájení lázeňské sezóny s otevíráním pramenů  
9. 5. – 12. 5. 2002  

   

Navzdory připravené mokré variantě a předpovědím počasí letošní zahájení lázeňské sezóny  
s otevíráním pramenů opět probíhalo za nádherného slunečného počasí. Už ve čtvrtek byla 
v galerii Elektra otevřena výstava prací studentů SUPŠ Uherské Hradiště „Když se řekne 
secese“. Pátek byl věnován studentům a dětem z místních škol, kteří společně se svými 
učiteli vyrazili za poznáním svého města. V sobotu se mohli návštěvníci přenést do doby 
před 100 lety. Celý program byl koncipován v souvislosti s výročím 100 let od založení 
Akciové společnosti lázní Luhačovických. Hostesky v secesních kostýmech, fotograf, 
hudební dostaveníčko s Donna Quartet, poklidná atmosféra Slunečních lázní, to vše 
umocněné starými filmovými melodiemi v podání sólistů zpěvohry ND Brno a večerním 
programem v Dominu s dobovou hudbou a kankánem. 



 

Také nedělní program zaznamenal návrat k tradicím. Po slavnostní mši svaté 
krojovaný  průvod v čele s knězem obešel prameny, kněz požehnal hojivé síle zdraví 

                               

navracejících vod a poděkoval za ně. Studánkám a vodám byl věnován i odpolední program 
Malého Zálesí, který zahájil odpolední přehlídku hostů. Ze Slovenska přijel soubor Kvietok 
Zlaté Moravce, z jižní Moravy Slovácký krúžek z Tvrdonic, z Vlčnova Vlčnovjan a Šohájek 
a z polské Ustroni soubor Czantoria. 

                



     

-SLOV-     

   

Nový způsob evidence uchazečů o byt  

Na svém zasedání dne 3. dubna 2002 souhlasila Rada města Luhačovic se zrušením  agendy 
evidence žadatelů o byt v majetku města. Nyní bude vždy informace o uvolněném bytu 
zveřejněna (úřední deska, infokanál) a zájemci o byt si musí na MěÚ vyzvednout dotazník, 
který vyplní a odevzdají zpět na MěÚ (do stanoveného termínu). RML následně rozhodne, 
kterému z přihlášených uchazečů byt přidělí. Ke zrušení evidence uchazečů o byt došlo 
především z důvodu její neaktuálnosti. Často se stávalo, že RML rozhodla o přidělení bytu a 
uchazeč jej odmítl, protože si mezitím bytovou situaci vyřešil, nebo mu byt z nějakého 
důvodu nevyhovoval. V novém systému si budou zájemci  sami sledovat zveřejnění 
informací o uvolněném bytu a sami si dopředu rozhodnou, zda o konkrétní byt mají zájem.    

   

Upozornění občanům  
Městský úřad Luhačovice upozorňuje občany, že v době od 27. 5 do 14. 6. 2002 bude 
částečně omezen provoz na silnici II. třídy č. 492 v úseku od hotelu Vltava po nádraží. Dne 
8. 6. (náhradní termíny 9.6. a 15.6.), bude úsek od vily Elektra po penzión Oáza zcela 
neprůjezdný. Doprava povede po objížďce ulicí Nádražní. Na silnici se bude upravovat 
povrch vozovky, frézovat a pokládat nový povrch  



Oznámení  pro zájemce o sborový zpěv  

Smíšený pěvecký sbor Leoše Janáčka pod vedením nové dirigentky uvítá mezi sebou 
všechny zájemce z Luhačovic i blízkého okolí, kteří rádi zpívají. Pravidelně se scházíme ve 
středu v 18,00 hod v hudebním salonku Městského domu kultury Elektra. Přijďte mezi nás. 

Další informace u p. Slováka tel. 7131104 nebo 0602/713722.  

Zprávy z 8. schůze Rady města Luhačovice 
konané dne 24. dubna  2002 

   

RML schválila Nařízení obce č. 1/2002 o stání silničních motorových vozidel ve městě 
za cenu sjednanou podle cenových předpisů.  

RML schválila Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice o závazných částech změny 
územního plánu č. 4 - plocha B 104 - na části pozemku p. č. 975 k. ú. Luhačovice (Malá 
Kamenná).  

RML schválila Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice o závazných částech 
změny č. 5 územního plánu - plocha OV 101 - na pozemcích p. č. 2071/6, 2071/7 (mezi 
železnicí a benzínovou stanicí ) k. ú. Luhačovice.  

RML souhlasila s pojmenování domu č. p.1016 (Masarykova ul.) Terezka s podmínkou, že 
bude doložen souhlas všech spoluvlastníků tohoto domu.  

RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství cca 2 x 2 m² těsně přiléhajícího 
k objektu obchodu VM Music v ulici Dr. Veselého 1008 panem Radovanem Vaškem,  
Luhačovice za účelem umístění stroje na výrobu a prodej zmrzliny firmy Luna Mil 
v termínu od 1. 5. 2002 do 30. 9. 2002 včetně sobot a nedělí.  

RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství panem I. Hurtukem, Hodonín u pramene 
Elektra dne 14. 7. 2002 - Luhačovická pouť - za účelem umístění dětského nafukovacího 
hradu. 

RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství panem Zdeňkem Procházkou, 
Podolí u Brna 368, 664 03 Brno - venkov (na travnaté ploše u budovy bývalého 
Bytového hospodářství p. č. 812/5) v termínu Luhačovické pouti dne 14. 7. 2002 za 



účelem umístění kolotočových atrakcí.  

RML rozhodla o výši poplatku za užívání veřejného prostranství v ul. Nábřežní v době 
konání Luhačovické pouti dne 14. 7. 2002, a to 100,- Kč/m². 

RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství paní Lautrkrancovou, Fryšták v 
termínu od 1. 7. 2002 do 1. 9. 2002 u hotelu Viktoria (parcela č. 184, ul. Dr. Veselého, 
rozměr 1,5 m2) za účelem prodeje loutek (letní studentská aktivita).  

RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství firmou KKS, spol. s. r. o., Příluky 386, 
760 01 Zlín na části pozemku č. p. 576/4 o výměře cca 70 m² za účelem zařízení staveniště  
na období rekonstrukce penzionu Marion v ulici Solné.   

RML souhlasila s poskytnutím věcných darů ve výši 3 000,- Mysliveckému sdružení 
Luhačovice na memoriál Mileny Štěrbové konaný ve dnech 27. 9. - 29. 9. 2002.  

RML souhlasila s finančním příspěvkem ve výši 4 000,- Kč v rámci rozpočtu 2002 org. 3611, pol. 5129 
pro Agenturu Hit Věry Lakomé, Jateční 26, 750 00 Přerov na organizační zajištění již III. ročníku 
soutěže krásy a elegance MISS LUHAČOVICE 2002 a souhlasí s tím, aby město Luhačovice bylo 
uváděno jako garant akce.  

RML souhlasila s úhradou autobusové dopravy z Luhačovic do Zlína DDM, Zámek 76, 
Luhačovice na přehlídku volnočasových aktivit Bambiriádu dne 25. 5. 2002. 

RML souhlasila s finančním příspěvkem humanitárnímu sdružení HANDICAP Zlín, Padělky 1367, 760 
01 Zlín ve výši 2.000,-Kč na bulletin v rámci  rozpočtu 2002 org. 3611,  pol. 5122 na 19. ročník festivalu 
postižených písničkářů.  

RML nesouhlasila s udělením výjimky pro parkování vozidlu SPZ ZLJ 46 - 06 paní Heleny 
Schlimbachové, předsedkyni představenstva firmy KVĚTEN, stavební bytové družstvo, 
Uherskobrodská 788, 763 26 Luhačovice. 

RML nesouhlasila s finanční příspěvkem pro TJ SOKOL Luhačovice, oddíl kuželek,  
na poháry, které obdrží vítězové ve dvojicích na 1. - 3. místě v rámci „Luhačovického 
poháru dvojic mužů“ v termínu od 18. 5. – 2. 6. 2002.  

RML nesouhlasila s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,-Kč Společnosti železniční, 
výtopna Veselí nad Moravou, Kollárova 924, 698 23 Veselí nad Moravou na opravu parní 
lokomotivy. 

RML souhlasila s uzavřením nájemních smluv na užívání pozemku p. č. 736/1 (bývalý 
školní pozemek u nádraží ) v k. ú. Luhačovice pro zahrádkářské účely za cenu 1,- Kč/m2  
ročně.  

RML doporučila ZML prodat část pozemku parcela číslo 2650/3 v k. ú. Luhačovice o 
výměře cca 10 m² paní Ivaně Adoltové, bytem Luhačovice, B. Smetanové za cenu 500,-
Kč/m² a úhradu nákladů spojených s převodem.  

RML souhlasila s povolením stavby 5 parkovacích míst v ulici Solné na pozemku v majetku 
města p. č. 576/4 na náklady firmy KKS, spol. s  r. o., Příluky 386, Zlín a následným 



převedením  této stavby bezplatně do majetku města. 

RML souhlasila se zveřejněním záměru města prodat kanalizační řád z trub PVC DN 
250 délky 93 m v pořizovací ceně 748.000,- Kč a vodovodní řád z polyetylénových trub 
90 v pořizovací ceně 221.000,- Kč na pozemku p. č. 2606/1 v k. ú. Luhačovice v majetku 
města Luhačovice budované v rámci ZTV pro rodinné domky v lokalitě ul. B. 
Smetanové Vodovodům a kanalizacím Zlín, a. s.  

RML souhlasila s předloženým dodatkem č. 2 ke smlouvě mandátní uzavřené 
s Centroprojektem Zlín, a. s., na přípravu a realizaci kompletní dodávky a montáže vybavení 
interiéru pro stavbu „Tělocvična ZŠ Radostova Luhačovice“ ve výši 96 tis. Kč bez DPH. 

RML souhlasila s umístěním skříňky ZO KSČM Luhačovice v ulici Masarykova vedle 
skříňky ČSSD (naproti domu Švachových).   

RML souhlasila s ukončením zveřejnění nabídky na odprodej pozemku p. č. 232/2  o 
výměře 585 (po bývalém domě Vojtěška). 

RML souhlasila s navrženým řešením systému finanční kontroly. 

RML rozhodla, že volební strany mohou využít při volbách do Parlamentu ČR: 

•        zdarma plakátovací plochy (nosiče – modré roury instalované TS) 

•        reklamu v Luhačovických novinách za poplatek, možnost placené inzerce do 
poloviny stránky 

•        v kinosále MěDK Elektra nebo v hlavním sále - 1 volební mítink bezplatně  

Členové RML navštívili městkou část Kladná-Žilín. Prohlédli si nejproblematičtější místa 
v městské části, poté proběhla beseda s občany této části města.  

Besedy se zúčastnilo asi 50 občanů.  

Diskuse se zabývala především problematikou otevření obchodu s potravinami - bude 
otevřen 2. 5. 2002. Dále pak byla rozebírána otázka svozu odpadu a poplatku za něj, 
úprava cest a chodníků v městské části. Dále zde vzešel návrh, aby údržbou v obci byl 
pověřen občan Kladné-Žilín, který by se stal zaměstnancem Technických služeb.  

V poslední části besedy byla projednávána otázka příjmu televizního signálu.  

   



Zprávy z  9. schůze Rady města  Luhačovice 
konané dne 15. května  2002 

   

Radní navštívili sportovní halu a seznámili se s postupem výstavby. 

RML doporučila ZML schválit počet členů budoucího zastupitelstva - 21. 

RML souhlasila s uzavřením smlouvy na provozování televizního vysílání s firmou Satturn 
Holešov. 

RML doporučila ZML zřídit příspěvkovou organizaci sportovní halu a schválit její 
zřizovací listinu.  

Jsou dány 2 návrhy pro název sportovní haly:  

1. Sportcentrum Luhačovice, příspěvková organizace  

2. Sportovní centrum Radostova Luhačovice, příspěvková organizace  

RML doporučila ZML vydat souhlas se zpracováním změny územního plánu v lokalitě pod 
Sanatoriem Miramare na pozemcích p. č. 810/1, 811/1, 811/2, 813, 814 a 815/1 k.ú. 
Luhačovice. (vybudování parkoviště). 

RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství panem Michalem Kadlčíkem, Rajhradice 
209, 664 61 Rajhrad za účelem umístění pouťových atrakcí ve dnech 4. 6 .-18. 6. 2002, a to 
na pozemku č. 2071/6 za podmínek dodržování nočního klidu, přiměřené intenzity hudby a 
uvedení pozemku do původního stavu.                                                                                                                                                               

RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství panem Jiřím Berouskem, ředitelem 
Cirkusu Berousek, spol. s. r.o., Lhotská 996, 193 00  Praha 9 ve dnech od 27. 5. do 30. 5 
.2002 na pozemku č. 2071/6 za podmínek dodržování nočního klidu, přiměřené intenzity 
hudby a uvedení pozemku do původního stavu.                                                                                  

RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství firmou Sored Zlín, spol. s. r. o., Nad 
Ovčírnou 344/607, 76001 Zlín (vedle prodejny P. P. Mode) za účelem umístění stánku se 
strojem na koblihy v období 1. 6. 2002 – 31. 8. 2002 po předložení souhlasu majitele 
pozemku p. Plška. 

RML doporučila ZML schválit rozpočtové opatření č. 3 - finanční příspěvek ve výši 5.000,- 
Kč na tradiční Mezinárodní setkání spisovatelů v Luhačovicích. 

RML vzala na vědomí rozbory hospodaření příspěvkových organizací: Základní škola 
Luhačovice, MěDK Elektra, Technické služby Luhačovice. 

RML doporučila ZML schválit uzavření nové kupní smlouvy s panem Jánem Svoradou, 
bytem Černá Hora, Žernovského 504 a paní Janou Hutyrovou, bytem Brno, Drobného 26a 



na pozemek vedle plovárny st. pl. 631/1 v k. ú. Luhačovice, ve které bude uvedeno, že návrh 
na vklad vlastnických práv bude podán do katastru nemovitostí ihned po podpisu smluvními 
stranami. 

RML souhlasila s jednáním o koupi pozemku p č. 123/2 v  k. ú. Kladná-Žilín o výměře 
5.237 m2, na kterém se nachází hřiště, s paní ing. Jarmilou Streubelovou, bytem Ústí 
nad Labem, za cenu 10,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem včetně 
povýšení ceny o úhradu daně z převodu nemovitosti.   

RML doporučila ZML prodat pozemek st. pl. 232/2 st. pl. v k. ú. Luhačovice o výměře 585 
m2 panu Josefu Plškovi, Vlachovice 310 za cenu 2000,-Kč/ m2 (bývalá vila Vojtěška).  

   

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků 

   

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhnou ve dnech 14. 6. 
2002 od 14, 00 hod. do 22,00 hod.  a 15. 6. 2002  od 8,00 hod. do 14,00 hod.   

Místem konání voleb je ve městě Luhačovice v 7  volebních okrsků.  

 Sídla okrskových volebních komisí:  

volební okrsek č. 1 – Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Luhačovice, 
Masarykova 101 

volební okrsek č. 2 – Městská knihovna - Luhačovice, Masarykova 350 

volební okrsek č. 3 – Kulturní dům Elektra - Luhačovice, Masarykova 950 

volební okrsek č. 4 – Dům s pečovatelskou službou Strahov - Luhačovice, Holubyho 383 

volební okrsek č. 5 – Kladná Žilín -  budova Městského úřadu čp. 1 

volební okrsek č. 6 – Polichno – budova Městského úřadu čp. 1 

volební okrsek č. 7 – Řetechov – budova Městského úřadu čp. 48  

Nejpozději tři dny přede dnem konání voleb, obdrží volič hlasovací lístky na adresu trvalého 
bydliště. Na požádání je možné hlasovací lístky obdržet v den konání voleb přímo ve volební 
místnosti.  

Volič je státní občan  České republiky, který dosáhl věku 18 let.  

Volič prokazuje svoji totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo 



cestovním  pasem.   

Volič, který nevolí ve svém volebním okrsku musí požádat příslušný obecní úřad o 
vystavení voličského průkazu ( osobně do 12.6.2002 do 16,00 hodin nebo písemným 
podáním s vlastnoručním podpisem nejpozději 7 dnů před konáním voleb). Obecní úřad 
vydá průkaz přímo voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným 
podpisem voliče, popř. voliči průkaz zašle. Voličský průkaz je volič povinen okrskové 
volební komisi odevzdat. 

Ve volební místnosti obdrží volič úřední obálku, do které vloží jeden hlasovací lístek, na 
kterém může upřednostnit zakroužkováním pořadového čísla maximálně dva kandidáty. 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Z vážných důvodů může volič 
požádat v den voleb příslušnou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo určenou volební 
místnost. 

Každý volič má právo nahlédnout do seznamu voličů na Městském úřadě v Luhačovicích a 
ověřit si, zda je v seznamu voličů zapsán. 

Každý občan by si měl také zkontrolovat platnost svého občanského průkazu. Bez 
platného občanského průkazu nebo cestovního pasu nebude voliči umožněno volit.  

   

DOPISY ČTENÁŘŮ 
Vážená redakce Luhačovických novin, 

v březnovém čísle píšete, že byste rádi na stránkách LN zahájili diskusi o tom, co se nám ve 
městě líbí a co nám ve městě chybí. 

Jistě jsme jako občané rádi, když se našim lázeňským hostům, návštěvníkům i nám občanům 
něco u nás líbí. Jsme rádi, když nás někdo pochválí, ať se to již týká čehokoliv. Chvála těší 
hlavně ty, kteří se o to dobré zasloužili. 

Kritika je jedna z cest jak dosáhnout zlepšení toho, co je kritizováno. Na stránkách LN by se 
měla kritizovaná firma, vlastník nebo jiná kompetentní osoba vyjádřit a také ti, kteří mají 
nad kritizovanou věcí dohled nebo objektivní odpovědnost. 

Věřím, že přijatá kritika může stav napravit a tím dosáhnout dalšího zlepšení ke 
spokojenosti všech, kteří zde přijíždějí nebo zde bydlí. Jistě je dost věcí, které se dají při 
dobré vůli napravit. 

A/ Co se mi líbí? 

Jako výrazné zlepšení hodnotím vybudování dětského hřiště na nábřeží u kostela s různým 
zábavným zařízením. Hřiště není ještě ani dokončeno a už jsou zde denně desítky dětí, aby 
zde strávily pěkné odpoledne. Dík patří i všem, kteří se na vybudování tohoto hřiště jakkoliv 
podíleli. Pan ing. Pilát to jistě zveřejní v luhačovickém infokanálu. 



 B/ Co mi ve městě chybí? 

Například mám zájem o řešení: 

1. Chátrajícího a úplně zdevastovaného rekreačního a školícího střediska bývalého 
SSM na přehradě, které dělá Luhačovicím ostudu, i když tento objekt spadá do 
katastrálního území obce Pozlovice. Ostudu veřejnosti nesou Luhačovice, protože 
kvůli nim, ne Pozlovicím, sem jezdí pacienti a hosté. 

2. Našemu městu nedělá dobrou reklamu např. nedokončený a neužívaný hotel 
Havlíček, který dříve patřil k vyhledávaným. 

   

Nemůže ke zlepšení vzhledu uvedených budov někdo něco udělat? Vlastníci, anebo 
příslušné úřady? 

Těším se, že nová rubrika LN tomu napomůže 

-         Start- 

Přestože tento dopis nebyl podepsán jeho autorem, rozhodli jsme se na něj reagovat, ale 
do budoucna prosíme všechny, kdo mají zájem na stránkách našich novin diskutovat, o 
čitelné uvedení svého jména a adresy, protože na některý dotaz je možné odpovědět tazateli 
přímo dopisem. Zároveň si vyhrazujeme právo rozhodnutí, kdy bude příspěvek otištěn. Snad 
všichni se ztotožní s názorem, že nemůže být lepší pochvaly všem, kdo se o vybudování 
hřiště zasloužili, než plné hřiště spokojených pobíhajících dětí. 

Je to opravdu dobrá investice, která se nám všem v budoucnu určitě vrátí. 

 A nyní k tomu, co se našemu čtenáři nelíbí. Jistěže se nenajde člověk, kterému by se 
ruina Kaskády líbila, a souhlasím s názorem, že dělá ostudu nejenom Pozlovicím, ale 
bohužel pozůstatek dělení majetku bývalého SSM je tvrdým oříškem. Město Luhačovice 
nemůže v tomto směru podniknout vůbec žádné kroky, protože objekt se nachází 
v katastrálním území jiné obce, ale podle našich informací se obecní úřad Pozlovice tímto 
problémem intenzivně zabývá. V současné době je objekt v majetku Fondu dětí a mládeže 
v likvidaci a obec se jej snaží získat do svého majetku. Stavební úřad Luhačovice vydal 
rozhodnutí o demolici objektu, které bylo rozhodnutí odvolacího orgánu zrušeno. A tak 
objekt dále chátrá a my musíme být svědky toho, jak se náš stát stará o svůj majetek. 

 U hotelu Havlíček je situace podobná.  V tomto případě se jedná o soukromý 
majetek, 

který momentálně nikoho neohrožuje, pouze vzhled města hyzdí. Město nemůže nařídit 
soukromému vlastníkovi, aby se o svůj majetek staral. Stavební úřad může pouze nařídit 
pokračování ve stavbě, ale pokud vlastník nemovitosti nemá finanční prostředky a 
nepokračuje, nemůže ho nijak donutit.           

   



Vrací se k nám 
Vrací se k nám ptáčci zpěváčkové z teplých jižních krajin. Velmi brzy přilétá 

skřivánek. Jen co na polích roztává sníh a objeví se holá země, malý ptáček stoupá k jarnímu 
nebi a trylkuje svou písničku. Lidová pranostika říká: „Na svatého Matěje pije skřivan 
z koleje“. Oteplení je signálem pro odlet havranů. V Luhačovicích nejsou větší hejna. Více 
se s nimi setkáme na Slovácku nebo na Hané. Po odletu havranů asi za 14 dní se objeví 
špačci. Nejdříve přiletí samečci se žlutými zobáčky, za několik dní se objeví samičky, ty 
mají zobáček hnědý. Divoké husy se vracejí z jihu na sever. Poté přiletí drozd a jeho 
příbuzný, o něco větší brávník, který miluje les. Dříve za teplých dní zpívával na vršcích 
vysokých smrků u Jezírka lásky. Drozd je naopak obyvatelem parků a zahrad a je stále 
vzácnější. 

Když je jaro v plném proudu, přilétají konipáskové, budničkové, ozve se hlas 
sedmihláska a v blízkosti domků dá o sobě vědět rehek domácí - kominíček. K novým 
ptačím písničkám se přihlásí drobné pěnice. Podle naříkavého hlasu „víď, víď“ poznáme 
krutihlava. Jeho jméno je odvozeno od schopnosti nápadně otáčet hlavu. 

Ovšem již velmi málo je vlaštoviček, ty dokáží přes jednu sezónu pochytat až 1 
milión mušek. Babičky říkávaly: „Nemáte vlaštoviček, nemáte štěstí“. Podobnou vzácností 
jsou jiřičky. Za starých časů, kdy se dobytek choval ve chlévech, kde hnízdily vlaštovky, 
byla zvířata mnohem klidnější. Každý hospodář je rád ve svém stavení viděl a snažil se jim 
vyjít vstříc. Pouze u špatných lidí vlaštovky nehnízdily. 

V teplém dubnu přilétají kukačky a dudci. Vzpomínám si na jedno vyprávění 
babičky. 

„Kukačka měla svatbu a na ni byl pozván dudek. Měla na hlavě korunku, která se dudkovi 
líbila, a poprosil ji, aby mu ji půjčila. Ten s korunkou uletěl. Proto kukačka nemá čas na 
vlastní hnízdění a výchovu mláďat, stále hledá dudka a svoji korunku. Dudek svým „já už 
du, du“ odpovídá, ale korunku nevrací. Dudek z naší přírody vymizel již před 15 lety. 

 Až koncem dubna přiletí lejskové, zvědaví ptáci. Milují údolí potoků (pod 
Polichnem). Jejich zpěv se podobá vrzání kobylky zelené. Na okrajích lesů se vyskytuje 
žluva hajní, upoutává naši pozornost krásným zvučným hlasem. Hnízdo zavěšuje do vidlice 
mezi větve tak mistrně, že odolá i nárazům silného větru. 

 Snažme se chránit každého zpěváčka a živého tvora ve svém okolí, mají spousty 
různých nepřátel. Staří hospodáři znalí zákonů přírody nechávali staré stromy pro hnízdění 
ptáků. Vzpomínám na smutné vyprávění mé maminky o nešťastném chlapci, který v dobách 
mládí a dospívání s oblibou týral a ničil brouky, motýly, ptáky. Poté co dospěl a oženil se, 
narodily se mu dvě hluchoněmé děti postižené silnou obrnou, nenaučily se chodit a jejich 
hlas připomínal pípání týraných ptačích mláďat. 

 Každé zlo, ať páchané na lidech či na přírodě, se k nám vrátí nazpět jako hozený 
bumerang. Sami si jistě vzpomenete na nějaký příklad ze svého okolí. 

- Alois Šimšalík- 



  

PÁTEČNÍ DOPOLEDNE V LÁZNÍCH     
  

     V pátek 10. května  2002 se v Luhačovicích uskutečnil dopolední program pro školy. 
Tento program                                             byl součástí několikadenních oslav, 
připomínajících občanům významné 100. výročí založení Akciové společnosti lázní 
Luhačovických. Právě před 100 lety se začaly zásluhou dr. Františka Veselého a jeho 
spolupracovníků v místě málo známé obce Luhačovice budovat na svou dobu  moderní 
české lázně. Přiblížit v těchto souvislostech dětem místo, kde vyrůstají, i s jeho zajímavou a 
bohatou historií a kulturou bylo cílem pátečního programu. 

      Námět a scénář B. Petrákové z  luhačovického muzea doplnili a organizačně doladili 
pracovníci Domu dětí a mládeže v Luhačovicích. Jeho ředitelka E. Tomalová si vzala na 
starost především časový harmonogram akce a vytýčení tras. Na Lázeňském náměstí se 
mělo na dvou koncertech postupně setkat několik set dětí. Pro každou třídu byl vypracován 
trochu jiný program, odpovídající náročností věku dětí. Děti přicházely do lázní po třídách 
různými trasami a cestou navštívily různá stanoviště, plnily úkoly nebo si vyslechly 
zajímavou přednášku. Díky ochotě, nasazení a několikadenní důkladné přípravě mnoha lidí 
tak mohly děti cestou do lázní navštívit mnoho míst, kam se obvykle nedostanou, nebo sem 
přicházejí za trochu jiným účelem. Poděkování za pomoc při přípravě programu patří i I. 
Benrothové. 

     V knihovně si pro žáky 5. tříd připravila zábavný i poučný soutěžní kvíz  T. Heinzová .  
Kolektivy 7. tříd a žáci ZŠ Biskupice podnikli exkurzi do plnírny Vincentky, kde se mohli 
podívat, jak probíhá plnění do lahví nejznámější luhačovické léčivé minerální vody. Ředitel 
plnírny pan Šumšal seznámil děti s obsahem a používáním Vincentky i s její historií. 
V galerii MěDK Elektra mohly děti zhlédnout zajímavou výstavu prací studentů SUPŠ 
z Uherského Hradiště, inspirovanou dobou secese. 

     V Městském informačním středisku Luha info si jeho pracovnice pro žáky 4. až 6. tříd 
připravily pro děti malý kvíz o historii Luhačovic. 



     V luhačovickém muzeu si děti prohlédly nově nainstalovanou výstavu vzácných 
historických luhačovických pohlednic. Také díky těmto pohlednicím, z nichž některé jsou 
víc jako 100 let staré, se mohly přesvědčit, jak vypadaly luhačovické lázně dříve a jak se 
lázeňské centrum i městská část postupně proměňovaly. 

     V muzeu na děti také čekali dva významní občané Luhačovic, V. a J. Haluzovi. Ochotně 
dětem vyprávěli o zajímavostech z historie Luhačovic, hlavně však o tématech, která jsou 
jim osobně nejbližší a v jejichž znalosti jsou pro Luhačovice největšími osobnostmi  - místní 
tradiční lidové kultuře a také o historii amatérského i vrcholového sportu na Zlínsku. 

     Lázně Luhačovice, a. s., otevřely mimořádně dětem krásné Sluneční lázně. Zde sedmáci 
pod dohledem J. Tomkové z domu dětí, externích spolupracovníků P. Pláškové a B. 
Úšelové, V. Veverkové  a J. Kňazovčíkové ze základní školy a Z. Kovářové ze školní 
družiny vytvářeli na připravených tvarech papírových klobouků zajímavé kreace pomocí 
barev a krepového papíru. Hotové výrobky zůstaly vystavené  v převlékacích kabinkách 
Slunečních lázní a mohli si je prohlédnout návštěvníci sobotního programu. 

       V hale Vincentky na Lázeňském náměstí děti navštívily výstavu s názvem „100 let 
lázeňství v Luhačovicích“, doplněnou odborným výkladem jedné z jejích autorek, historičky 
zlínského muzea Y. Činčové. Pozornost dětí upoutaly  především  unikátní staré fotografie, 
dokumentující lázeňský život a léčbu před 100 lety. 

     U pramene Ottovky, pramene dr. F. Šťastného, Jurkovičova domu a Domu Bedřicha 
Smetany čekalo na děti překvapení v podobě krásných dam v secesních kostýmech. Byly to 
studentky SOŠ a SOU Luhačovice, které od čtvrtku do soboty působily v lázních jako 
hostesky, podávaly lidem informace a také napomáhaly vytvoření  iluze lázeňské atmosféry 
zašlých časů. Kostýmy pro ně i pro ostatní účinkující ušila Y. Petrásková z Brna, odbornice 
na historickou módu a restaurování. 

     V 10.00 a v 11.00 hodin se na pódiu před Společenským domem uskutečnil kulturní 
program. Moderovala ho M. Pavlištíková ze zlínského muzea, které to v secesních šatech 
také velmi slušelo. V programu vystoupili studenti literárního semináře SOŠ a SOU 
Luhačovice, kteří pod vedením K. Miličky nastudovali dramaticko – sportovní etudu 
Vzduchoplavci, rekonstruující cvičení na čerstvém vzduchu. Takzvané vzdušné lázně byly 
v Luhačovicích provozovány od roku 1906. 

      Následovala módní přehlídka secesních klobouků. Působivé kreace, inspirované dobou 
secese, vytvářeli po řadu týdnů žáci výtvarného oboru ZUŠ v Luhačovicích pod vedením Z. 
Žajdlíkové a R. Kohoutkové. Z více jak 30ti vzniklých  modelů bylo vybráno 24 nejvíce 
reprezentativních klobouků. Formou  módní přehlídky klobouky předvedly s nesmírnou 
grácií a šarmem žákyně absolventského ročníku tanečního oboru ZUŠ. Na melodie 
Straussových valčíků přehlídku klobouků s dívkami připravila V. Černohorská. Velký 
úspěch zaznamenal také koncert hostujícího pěveckého studentského sboru z Uherského 
Hradiště - Sboru svatého Pluka. Uvolněný projev a pozoruhodné pěvecké výkony zpěváků 
byly vyvrcholením dopoledního programu. 

     Většinu programů, které se v lázních uskutečnily, připravila B. Petráková 
z luhačovického muzea. Byly součástí projektu Navštivte lázně před 100 lety, který 
financovala Nadace Open Society Found Praha, program Brána muzea otevřená.  



( www.muzeum.zlin.cz)  

Výstava v galerii Elektra Žena a secese 
Studenti SUPŠ Uherské Hradiště, inspirováni obdobím secese, připravili pod 

vedením svých pedagogů v galerii Elektra výstavu dobových plakátů, návrhů a realizací 
secesních bot a oděvů. Plakáty zachycovaly i významné osobnosti lázní - Františka Veselého 
s manželkou Marií Calmou a Leoše Janáčka. Součástí vernisáže byla i přehlídka secesních 
klobouků, které vyrobili žáci ZUŠ Luhačovice. Každý klobouk měl svůj název. Klobouk 
s názvem  Poslední záchrana panny Filomény, který měl zakrývat všechno ošklivé, by se 
nám určitě někdy hodil. 

   

Historické a sportovní odpoledne pro školy 
v pátek 10.5. 

Pátek byl věnován dětem a mládeži. Hlavním cílem této akce bylo, aby děti a mládež 
poznaly město, ve kterém žijí. Zajímavou a poutavou formou jim byly přiblíženy 
zajímavosti zdejších lázní. Hlavní tíhu organizace na sebe převzal Dům dětí a mládeže 
Luhačovice. První, druhé a třetí třídy vyrazily na trasy do lesa nad Ottovkou, kde pro ně 
byly připraveny úkoly, které  přispěly k rozšíření jejich znalostí o našem městě. 

Žáci čtvrtých tříd a jedné šesté soutěžili v Městském informačním středisku o nejlepšího 
Luhaználka. Někteří až překvapili svými znalostmi. S. Červenou, V. Svízelu, M. Umlaufa  a 
A . Píškovou otázky typu, kde je v Luhačovicích obora, nebo který zdejší pramen je 
termální, vůbec nezaskočily. Žáci 6. E bohužel neprohlédli chyták v otázce, zda město 
Luhačovice oslaví letos 100 let od svého založení, a zbyl pouze jeden vítěz. Pro páté třídy 
zajistila program Městská knihovna Luhačovice. Šesté třídy se přesunuly do muzea a 
sedmáci měli připravenou prohlídku plnírny Vincentky a také se mohli zúčastnit výroby 
dobových klobouků ve Slunečních lázních. 

Součástí celého dopoledne byly i procházky s výkladem učitelů, dívek v secesních 



kostýmech a zajímavých osobností. Nakonec se všechny třídy sešly na Lázeňském náměstí, 
kde mohly zhlédnout pro ně připravený program. V areálu Radostova probíhaly sportovní 
soutěže žáků SOŠ a SOU a osmých a devátých tříd ZŠ. Soutěže ve fotbalu, volejbalu, 
orientačním běhu probíhaly velmi dramaticky. Orientační běh vyhrála třída 8. A, volejbal 9. 
C a ve fotbalu se radoval z vítězství výběr SOŠ a SOU. 

Odpolední a večerní program v pátek 10.5. 
Při příležitosti otevření nového lázeňského domu Helena při sanatoriu Miramare 

vyhrávala před sanatoriem dechová hudby Boršičanka A. Koníčka. 

Večer v kostele svaté Rodiny vystoupily na varhanním koncertu  nadané studentky JAMU 
Brno, Lenka Jančíková s interpretací skladeb Samuela Scheidta, J. S. Bacha a Petra Ebena a 
Mária Demeterová, která zahrála skladby J. S. Bacha, P. Whilocka a L. Vierneho. 

   

Sobotní program 
Celý sobotní program 11. 5. byl věnován secesi. Návštěvníci se mohli přenést 

pomocí hostesek v dobových kostýmech do doby před sto lety. V hale Vincentka byla 
instalována výstava 100 let lázeňství v Luhačovicích, která ukazuje vývoj lázní od prvních 
zmínek o léčivých účincích zdejších pramenů v roce 1669 až po současné aktivity a.s. Lázně 
Luhačovice. 

Secesní odpoledne ve Slunečních lázních začalo divadelně-sportovní etudou 
Vzduchoplavba, kterou si připravil dramatický kroužek SOŠ a SOU Luhačovice. S jeho 
pomocí jsme se přenesli do doby okolo roku 1907, kdy přichází do Luhačovic profesor Jan 
Svozil z Prostějova. Pod jeho vedením cvičili lázenští hosté denně za každého počasí. 
Cvičení vzduchoplavců bývalo atrakcí, kterou chodili někteří hosté i místní sledovat. 
Úředním jazykem vzduchoplavců byla hanáčtina, měli vlastní přijímací regule, hymnu, 
vlajku i svérázný humor. 

Ženu v období secese hýčkanou i bojující, hledající své místo ve společnosti 
představila dramatická etuda v podání studentek ze ZSVOŠU ze Zlína. Velkému zájmu 
diváků se těšily staré melodie i módní přehlídka secesních klobouků a dobového oblečení. 

Raritou sobotního i nedělního dne byl secesní ateliér po širým nebem, kde se mohli 
zájemci nechat vyfotografovat  v secesním obleku s nezbytnými rekvizitami. O tyto služby 
byl velký zájem a vytrvalí odvážlivci, kteří se dočkali fotografování, si odnášeli cenný 
suvenýr. 

Nedělní program 
Nedělní program 12. 5. zahájila slavnostní mše svatá v kostele svaté Rodiny, která 

byla sloužena jako poděkování za bohatství v podobě zdejších léčivých pramenů, zpestřená 
zpěvem polského pěveckého sboru Czantoria.. Oslava léčivé moci místních vod pokračovala 



slavnostním průvodem, který obešel všechny prameny a všem P. Hubert Wojcik 
požehnal.Celý odpolední program byl již tradičně věnován folklóru. Divákům se mimo Malé 
Zálesí představil Slovácký krúžek z Tvrdonic, který zaujal nádhernými kroji a pěkným 
zpěvem, Vlčnovjan a Šohájek z Vlčnova a nakonec pěvecký sbor Czantoria z polské 
Ustroni, u něhož mohli návštěvníci vedle sebe vidět zpívat tři generace zpěváků v národních 
krojích. 

   

Pozvánka na zajímavé výstavy 
Dne 11. května proběhla vernisáž dvou výstav k výročí založení Akciové společnosti lázní 
Luhačovických před 100 lety. Výstava s názvem „100 let lázeňství v Luhačovicích“ je 
umístěna v hale Vincentka, výstava historických místopisných pohlednic ze sbírek muzea 
„Srdečný pozdrav z Luhačovic“ v Muzeu Luhačovického Zálesí. Obě výstavy budou 
v Luhačovicích k vidění do konce srpna 2002, poté se přestěhují do hlavních výstavních sálů 
zlínského zámku. Srdečně zveme občany i návštěvníky Luhačovic k jejich prohlídce.  

V pátek 26. 4. dubna se před zámek do Luhačovic sletěly malé i velké čarodějnice a 
čarodějníci. Společně se odebrali na tajné místo, kde se poté děly věci. Výuka létání na 
koštěti a tajemné soutěže. Opékání a pojídání čarodějných pokrmů a pozor - příprava 
čarodějného lektvaru, který má zajistit krásu. Ti nejodvážnější čarodějové a čarodějnice 
dokonce strávili na strašidelném zámku celou noc. Čarodějné odpoledne s nocí vymysleli 
a uspořádali pracovníci Domu dětí a mládeže, za což jim patří dík.   



Dům dětí a mládeže Luhačovice, ZÁMEK 76, tel. 713 16 86, e-mail: 
ddmluh@zlinedu.cz  

   

Deštivé počasí donutilo pořadatele 4. závodu L.P.Z.Š. přeložit termín závodu na 20. května. 
Na start všech kategorií se postavilo 11 závodníků a účast všech favoritů slibovala zajímavý 
závod. Okruh na Malé Kamenné se tentokrát jel v protisměru. Na borce čekaly delší a 
rychlejší sjezdy, záludné vracáky s listím a  bahnitý výběh.  

 Raketové tempo ihned od startu nasadil robokop Pavel Naňák. Snad povzbuzen novou 
dlouhonohou modelkou s přehledem zajížděl nejrychlejší časy na kolo a zvyšoval tak svůj 
náskok na jezdce jedoucího na druhém místě Martina Baláže. Martin zvolil jízdu na „baldu“, 
tedy na jistotu a devět bodů za druhé místo mu v pohodě stačí k upevnění průběžného 
prvního místa v celkovém hodnocení L.P.Z.Š. Vyrovnanou jízdou s  dobře rozloženými 
silami si na třetím místě dojel pro 8 pohárových bodů Ladislav Gajdůšek.  Na čtvrtém místě 
závod dokončil Jakub Jančařík, který se zdržel opravou zasukovaného řetězu na svém kole. 
Kubo, příště zkus dračí smyčku! Páté místo patří Rosťovi Navláčilovi, který si připisuje 6 
pohárových bodů a nenápadně jako smršť poskočil v celkovém hodnocení L.P.Z.Š. na 
průběžné 4. místo. Martin Mikulášek svou typicky „ďáblovskou“ jízdou dojel na šestém 
místě. V cíli tedy usměvavě zasedl trůn na průběžném třetím místě celkového hodnocení 
L.P.Z.Š. Po defektu zadního kola odstoupil ze závodu Václav Bětík.  

 V kategorii 6. – 7. třída startovali dva závodníci. Zlatý hattrick tří vítězství v řadě za 
sebou zajel Lukáš Hamouz, který s přehledem vede s 30 pohárovými body svou kategorii. 
Druhé místo s velkým náskokem před třetím jezdcem patří Radkovi Matějíkovi stejně jako 9 
pohárových bodů. Třetí závodník ještě stále krouží na trati a jestli nedokroužil, tak tam 
krouží doteď.  

         V kategorii 4. – 5. třída jsme zaznamenali další zlatý hattrick Tomáše Majzlíka. Také 
jeho 30 pohárových bodů mu otevírá dveře do síně slávy L.P.Z.Š. Blahopřejeme!  

            Kristýna Filáková, mocně povzbuzovaná troubením jelena, dokončila závod 
v kategorii dívky opět na prvním místě. Také Kristýna pošilhává po klice dveří vedoucích do 
síně slávy, jenom je najít.  

  Pořadatel L.P.Z.Š. děkuje všem odvážným závodníkům za účast  v závodě. Další 
pohárový závod se pojede 3. 6. 2002. Sraz závodníků v 15. 00 hodin v zámku. S sebou 
cyklistickou přilbu, láhev s nápojem a plně funkční horské kolo. V případě nepříznivého 
počasí organizátor akce uvede na plakátech náhradní termín závodu.    

   

Po řadí Jméno a příjmení   jezdce    ( 3. kategorie 8. – 9.třída)  Celkem bodů  
1.  Martin BALÁŽ  35  
2.  Pavel NAŇÁK  29  
3.  Martin MIKULÁŠEK  22  



4.  Rosťa NAVLÁČIL  19  
5.  Jiří KOLÁŘ  18  
6.  Jakub JANČAŘÍK  16  
7.  Honza TOMALA  12  
8.  Ladislav GAJDUŠEK  8  
9.  Václav BĚTÍK  5  

po 4. závodu L.P.Z.Š. ( 20. 5. 2002 )  

Pořadí  Jméno  a   příjmení   jezdce     ( 2. kategorie 6. – 7. třída )   Celkem bodů  
1.  Lukáš HAMOUZ  30  
2.  Evžen SEDLÁŘ  16  
3.  Jan SEMELA  10  
4.  Michal ČECH  9  
4.  Radek MATĚJÍK  9  
5.  Martin ŘÁSNÝ  8  
5.  Jan KUBÁČEK  8  

Pořadí  Jméno  a   příjmení   jezdce      ( 1. kategorie 4. – 5. třída 
)                                                                                                   

Celkem bodů  
1.  Tomáš MAJZLÍK  30  
        
     

Pořadí  Jméno  a   příjmení   jezdce     ( kategorie – dívky )  Celkem bodů  
1.  Kristýna FILÁKOVÁ  20  
2.  Jana KOUTNÁ  9  
         

   



Události května 
   

MVDr. Martin Klimčík otevřel na Masarykově ulici 336 v Luhačovicích novou veterinární 
ordinaci pro malá a drobná zvířata se standarty EU. Zároveň poskytuje i výjezdní veterinární 
službu pro všechny druhy zvířat. 

Telefon do ordinace 067/ 7131438, pohotovost (výjezdová služba) 077/ 7131438.  

Při sanatoriu Miramare byl otevřen nový lázeňský dům Helena. Celkem 25 jednolůžkových pokojů a 
jedno luxusní apartmá jsou připraveny přivítat své obyvatele. Součástí tohoto nového objektu je také 
vodoléčba, balneoprovoz, léčení přírodní rašelinou. Celý objekt je bezbariérový a bude mimo jiné sloužit 
také pacientům s onemocněním pohybového aparátu.  

Na našem trhu se objevila nová zubní pasta a léčivé pastilky Vincentka, které začala vyrábět 
společnost Léčivé vody Luhačovice. Oba výrobky budou k dostání v lékárnách, stejně jako 
další novinka nosní sprej. 

Devadesáticentimetrového candáta, který vážil 8,31 kg, ulovil na přehradě 
Ladislav Smák z Nezdenic 
Naděje, že Luhačovice budou pověřeným úřadem třetího stupně ještě stále trvá. Senát vrátil 
Parlamentu ČR zákon, ve kterém jsou Luhačovice zařazeny pod Uherský Brod, a doporučil 
vytvoření samostatného tzv. malého okresu Luhačovice. Parlament by měl v průběhu června 
definitivně rozhodnout. 

  

   

Hodnocení výsledků práce ve školním roce 
2001/2002 na základní škole  

Stěžejním bodem v tomto školním roce byla týdenní komplexní inspekce, kterou 
vykonal tým šesti inspektorů. Všechny nás může těšit, že naše škola obdržela v 15 
sledovaných oblastech konečné hodnocení velmi dobré, ve dvou oblastech průměrné a 
v jedné oblasti dokonce vynikající. Ani v jedné oblasti se neobjevily dva nejnižší stupně 
pětibodové stupnice – vyhovující a nevyhovující. Toto vysoké hodnocení  náročného týmu 
inspektorů je pro nás vysoce zavazující pro budoucí práci. Inspekční zprávu si každý může 
přečíst v plném rozsahu na internetu ( www.csi.cr.cz ). 

Dalším ukazatelem úspěšnosti školy bývá umístění žáků devátých tříd do středních 
škol a učilišť. Letos se dostalo na zvolené obory v prvním termínu 79,7 % žáků, přičemž 
v 9. A (třída s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů ) to bylo 96 %, pouze jeden žák 
se nedostal. V 9. B 79,3%, 9. C  78,6 %, 9. D 75,9 %, 9, D 75,9% a v 9. E 70,4%. 

Učitelé připravili pro žáky mnoho kulturních a společenských akcí i hodnotných 



exkurzí (z těch nejvýznamnějších Praha, Osvětim, Vídeň, Dukovany, exkurze do výrobních 
podniků).   

Významnou roli v práci této školy sehrávají žákovské soutěže. Nepřeberné množství 
jich proběhlo ve škole, tradičně nejpočetnější zastoupení měl matematický Klokan – 338 
soutěžících ve třech kategoriích (vítězové kategorií – l. Pařízek 5.A, J. Ivanovský 6. A, A. 
Tkáč 9. A). Děti, které vyhrají školní kola, postupují do okresních kol, případně až do 
krajských kol. Zde je přehled těch nejlepších. 

Matematická olympiáda –  9. ročník -   8. místo – A. Tkáč 
                                                                              9. místo – I. Buriánková, R. Papoušek, M. 
Vladařová,  L. Vlažná  
                                                                                               (I. Buriánková pátá v krajském 
kole a L. Vlažná sedmá) 

 7. ročník       3. místo – M. Tkáč 
                      4. místo – J. Vlažný 

  6. ročník        1.místo – M. Chvíla – okresní vítěz 
                   2. místo – V. Jurák 

Matematická pythagoriáda:   6. ročník  3. místo – P. Coufalík 
                                                                                        7. místo – M. Chvíla 

7. ročník        7. místo – T. Šenovský a M. Tkáč 

Chemická olympiáda (9. ročník) skončila totálním vítězstvím našich žáků: 

                                                  1.místo – R. Papoušek (v kraji třetí) 
                                                  2.místo -  A. Tkáč (v kraji třetí) 
                                                 5. místo – S. Světlík 

Zeměpisná olympiáda:        6. ročník –   1. P. Coufalík 
                                                  7. ročník –   3. J. Kolařík 
                                                  8. ročník –   3. M. Cahel 

Přírodopisná olympiáda:      starší žáci –  2.   Z. Máčalík 
                                                                           3.      M. Minařík 

                                                    mladší žáci – 3.  J. Vlažný 
                                                                           4.      J. Sklenářová  

Přírodopisná soutěž „Poznej a chraň“: Družstvo naší školy ve složení M. Máčalík, J. Vlažný, 
J. Šuráň bylo druhé. 

Mladý historik:  9. ročník – 4. L. Vlažná 

Letos poprvé jsme uspěli v jazykových soutěžích. V anglickém jazyce starších žáků byla M. 
Dunajská druhá a L. Semelová skončila v první desítce. Obě naše zástupkyně v němčině - 



M. Fastová a I. Sliacka - skončily také v prestižní desítce. 

- R. Lebloch -      

   

Kronika 
(Pokračování z minulého čísla - léta 1916, 1917, 1918) 

V lednu 1917 bylo přiděleno do všech domů tzv. Válečné přikázání a) pro školní dítky, b) 
pro domácnosti, c) pro zemědělce o šetření potravin, oděvů, uhlí. Ve škole byla zavedena 
sběrna mléka, chovatelé dobytka měli předepsáno, kolik mléka denně musí odvést. Mléko 
bylo rozděleno ostatním obyvatelům a restauracím. Zpočátku bylo ve sběrně až 40 l mléka, 
později ho stále ubývalo, až nebylo ve sběrně mléko žádné. Rolníci prodávali denně 5 - 8 
litrů za cenu 1 – 1,30 K (sběrna vykupovala za 50 – 80 h za litr). Dalším problémem bylo 
obstarávání mouky. Místní mlynáři prodávali tajně 1 kg za 2 - 4 K, ženy zajížděly na Hanou, 
ale především na Březovou a do Strání na uherskou hranici, kde nakupovaly mouku 
pašovanou z Uher za 2 - 3 K. Po zostření policejního dozoru na hranici prodej uherské 
mouky ustal a místní ženy začaly jezdit do Hulína a Kroměříže, na často dobrodružné cestě 
byly někdy zadrženy policejní hlídkou a potraviny jim byly odebrány. Říšská rada reagovala 
na zvyšování cen potravin zvýšením vyživovacích příspěvků, čímž byly zvýhodněny velké 
rodiny, u kterých stoupl příjem až na 12 K denně. Podle kronikáře se začal v těchto rodinách 
projevovat dostatek peněz na oblečení, obuv i u děvčat na parádu. Už na jaře 1918 byly 
příspěvky zase sníženy. Statistika podle stavu 10. ledna 1917: v obci je 77 koní, 358 
hovězího dobytka, 92 koz, 913 ks drůbeže. Útrapy válečné stále více doléhají na chudý lid, 
byla velká drahota, zbohatlíci zaplňovali lázně a přepláceli potraviny. Sedláci zbohatlí 
válkou nakupovali drahé látky, opravovali si stavení, zaváděli do domů vodovod, světlo a 
nakupovali stroje. Divadlo i kino bylo stále plné. Úřady začínaly být bezmocné, konec války 
se blížil. V zimě roku 1917 byl na popud p. Antonína Václavíka z Pozlovic otevřeno 
„Muzeum slováckého Zálesí“. 

Muzeum je pravým obrazem kraje a důkazem, že ani válka nepotlačila snahy jednotlivých 
nadšenců.Ceny v hotelích a restauracích: restaurace lázeňská - polévka 1 K, hovězí pečeně 8 
K, telecí 7 k, vepřová 12 K, půl pečeného kuřete 15 K. V roce 1918 působení školy pro 
válečné účely úplně selhalo, žádné peníze nebyly uspány na válečné účely, k vojenské 
přípravě mládeže se nepřihlásil nikdo. 



(Pokračování příště 

   

   

SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

Vítáme mezi nás nové „občánky“:  

Nikol Letková, Polichno 86 
Jonáš Dostálek, Luhačovice 284  
Jan Častulík, Luhačovice 55  
Vilém Bernátek, Luhačovice 888  
Jana Skovajsová, Polichno 98  
Lucie Černochová, Luhačovice 238  
Denisa Kroupová, Luhačovice 54  
Anna Žmolíková, Luhačovice 871  

Rodičům srdečně blahopřejeme!    

Výročí narození:  

Ludmila Nuzíková, Luhačovice 458, 89 let  
Vojtěška Kommová, Luhačovice 393, 88 let  

Přejeme hodně zdraví, svěžesti a pohody do dalších let!    

Opustili nás: 

Anežka Gavendová, Luhačovice 380, 88 let  
Antonín Mikulášek, Luhačovice 647, 78 let  
František Bezruč, Luhačovice 600, 78 let  
Jiří Kaláb,  Luhačovice 88, 66 let  
Ludmila Vítková, Luhačovice 443, 76 let  
Božena Kolářová , Kladná Žilín 7, 81 let  
Marie Máselníková, Luhačovice 791, 77 let  
Jan Pazdera,  Luhačovice 848, 68 let  



Anna Bartoníčková, Luhačovice 604, 86 let  
Zdeněk Koutný, Luhačovice 348, 72 let   

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!  

Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, sdělte to prosím do redakce LN, 
tel. 067/713 39 80, nebo na matriku MěÚ Luhačovice s dostatečným předstihem. Noviny 
vycházejí první pracovní den v měsíci, redakční uzávěrka bývá vždy v polovině předešlého 
měsíce.  

   

Kuželky – ročník 2001/2002  
Sokol KARE Luhačovice A – prvoligové družstvo splnilo očekávání a obsadilo bronzovou 
příčku. Při troše štěstí se dalo pomýšlet i na lepší umístění, ale medailová pozice je i tak 
výborná. Nejlepší náš hráč – Theodor Marančák se v jednotlivcích umístil na čtvrtém místě 
průměrem 935,3 a je nominovaný na nadcházející mistrovství světa.  

1.  LCS Praha  16  0  6  5350  227:125  32  
2.  Rokycany  15  0  7  5361  218:134  30  
3.  Luhačovice  13  3  6  5371  210:142  29  

Sokol KARE  Luhačovice B – toto naše druholigové družstvo mělo zcela jiné starosti než 
áčko – udržení se ve druhé lize. Po podzimní části sice z kádru odešli tři dobří hráči, ale 
družstvo se nevzdalo a zlepšenými výkony na jaře uhájilo druhou ligu a obsadilo celkově 
desáté místo. Za situace, která tuto sezónu pro béčko nastala, se dá i toto umístění považovat 
za úspěch.  

1.  Přerov  19  0  3  5256  254:98  38  
2.  MS Brno  17  2  3  5196  262:90  36  
3.  Ratíškov.  15  2  5  5175  225:127  32  
10.  Luhačovice  5  2  15  4861  126:226  12  
11.  Vsetín  5  1  16  4997  115:237  11  

Sokol KARE Luhačovice C – céčku sezóna opravdu sedla a do posledního kola sváděli boj 
o vedení v tabulce a postup do vyšší soutěže. Nakonec naši skončili druzí se stejným 
bodovým ziskem jako vítěz a jenom nešťastná remíza o sedm kuželek doma s pozdějším 
vítězem Machovou nás připravila o postup. Za umístění a předvedené vynikající výkony lze 
hráčům jenom poděkovat a pogratulovat. Snad vyjde postup příští rok.  

1.  Machová  20 1 5 2470 290:126  41 

2.  Luhačov.C  20 1 5 2445 274:142  41 

3.  Hodonín A  17 0 9 2418 240:176  34 



Sokol KARE Luhačovice D – družstvo složené převážně z dorostenců předvádělo skvělé 
výkony a nebýt dvou proher na domácí půdě mohli pomýšlet i na postup. Objevem roku se 
stala dorostenka Lucka Semelová, která svými výkony dokázala udržet krok i s nejlepšími 
našimi dorostenci i hráči soupeřů.  

   

   

   

Dorost 
Sokol 

KARE Luhačovice – dorostenci nám poslední roky dělají jenom radost a nejinak tomu bylo 
i letos. Jako nováček první ligy si vedli velmi dobře a od medailové pozice je dělil jenom 
krůček. O třetí místo bojovali až do posledního turnaje, ale nakonec se to nepodařilo a 
dorostenci obsadili konečné čtvrté místo. V jednotlivcích se také neztratili a Martin Bublák 
obsadil celkové šesté místo s průměrem 415 kuželek.  

1.  Start Rychnov n/Kn  12 1261 100 

2.  Loko České Velenice  12 1243 94 

3.  SK Kosmonosy  12 1216 69 

4.  S. KARE Luhačovice  12 1211 66 

5.  KK PSJ Jihlava  12 1194 53 

Luhačovická kuželkářská liga: - již 38. ročník této soutěže patřil svou kvalitou mezi 
nejlepší, o čemž svědčí překonání všech rekordů této soutěže. V soutěži družstev  nejprve 
překonala rekord Renova /1578/ a později výkonem 1583 kuželek tento rekord překonal 
Slovan. V jednotlivcích překonali rekord dva mladí hráči – na drahách 1-2 výkonem 307 
kuželek Jiří Valášek a na drahách 3-4 výkonem 310 kuželek Jiří Kudláček. Poprvé v historii 
se podařilo některému družstvu obhájit prvenství a tímto družstvem je Slovan. Po základní 
části, kde hrál každý s každým, se soutěž rozdělila na dvě skupiny – o 1.- 8. a 9. – 16. místo.  

Tabulka o 1. - 8. místo 

1. SLOVAN  22  20  0  2  277 :  75  1470,7  40  

2. RENOVA  22  19  0  3  254 :  98  1479,3  38  

3. ŠKOLA  22  17  0  5  228 :  124  1450,7  34  

4. DOKO  22  14  0  8  210 :  142  1455,1  28  

5. MĚSTSKÝ ÚŘAD  22  14  0  8  192 :  160  1421,9  28  

6. S-VENTIL  22  11  0  11  174 :  178  1424,0  22  

7. DOROST  22  10  0  12  178 :  174  1408,5  20  

8. TELECOM  22  9  0  13  147 :  205  1389,8  18  

Tabulka o 9. – 16. místo  

1.  SK Slavičín B  14  1  3  2320,6  205:83  29  
2.  KK Bojkovice  14  0  4  2309,7  192:96  28  
3.  KC Zlín C  12  3  3  2265,9  198:90  27  
4.  TJ Sokol Machová B  12  0  6  2306,5  183:105  24  

5.  
Sokol KARE 
Luhačovice D  

12  0  6  2253,6  169:119  24  

6.  TJ Slavia Kroměříž C  10  0  8  2274,8  155:133  20  



9. ČD  22  11  1  10  200 :  152  1386,5  23  

10. HYDRAULICS  22  11  1  10  168 :  184  1355,0  23  

11. LYŽAŘI  22  9  2  11  160 :  192  1375,4  20  

12. ŽENY  22  9  0  13  152 :  200  1319,5  18  

13. ŠTOKR  22  8  0  14  143 :  209  1363,3  16  

14. TEAM SEHRADICE  22  4  0  18  116 :  236  1311,8  8  

15. V/M MUSIC  22  4  0  18  110 :  242  1324,5  8  

16. UPOSS  22  4  0  18  107 :  245  1264,3  8  

Celkově se dá ročník ohodnotit jako nejúspěšnější v celé historii a díky mladým nadějím, 
které v našem oddílu vyrůstají, věříme v úspěchy i v budoucích letech. Příští sezónu budeme 
hrát již v nových prostorách sportovní haly a věříme, že i v novém prostředí se bude našim 
hráčům dařit. Hodu zdar! 

                                                                                                                                              
Miroslav Bublák 

   

Rybářské závody získaly světové prvenství 
 Čtyři tuny trofejních kaprů o průměrné váze sedm kilogramů přilákaly v květnu na přehradu 
rekordní počet účastníků 52. jarních rybářských závodů. Díky 933 soutěžícím z naší 
republiky, Slovenska, Rakouska, Maďarska a Německa se staly závody největší akcí svého 
druhu na světě. Pro závodníky, jejich doprovod i četné diváky byly připraveny i doprovodné 
akce. Největším lákadlem byla bohatá tombola, jejíž vítěz odjel v automobilu, který byl 
hlavní cenou.  

Vítězem rybářských závodů se stal Lukáš Staš z Bojkovic, který ulovil kapra 6,92 kg a 71 cm. Ceny pro 
soutěžící rybáře věnovaly cestovní kanceláře, výrobci rybářského náčiní a velkoobchody s rybářským 
sortimentem. Vítěz získal ceny v hodnotě asi 60 000,- Kč.  



Městské informační středisko Luha info Vás zve na výlet:  

BAŤŮV KANÁL 
ČTVRTEK  27. 6. 2002  
odjezd pošta  12, 25 hod  
návrat     17, 30 hod  
cena    230, - Kč 

V ceně 1 hodina plavby. 

VÍDEŇ 
SOBOTA             15. 6. 2002  
odjezd pošta  6, 35 hod  
návrat               21, 00 hod  
cena    400,- Kč 

Podrobnější informace - Masarykova 950, 763 26 Luhačovice, tel: 067/7133980  

   
 


