
 

Vážení spoluobčané,  

lze s uspokojením konstatovat, že vše, co jsme si předsevzali v právě uplynulém roce, se 
podařilo realizovat. Ať se to týká investičních akcí (dokončení sportovní haly, rekonstrukce 
sálu Rondo v MěDK Elektra a rekonstrukce Jurkovičova domu, což byla investiční akce 
Lázní Luhačovice), či reformy veřejné správy, kde se nám podařilo prosadit se mezi města 
s rozšířenou působností, na která přejde část agend z okresního úřadu. Konaly se i 
parlamentní a komunální volby, takže jsme na počátku nového čtyřletého období, v jehož 
průběhu se bude realizovat vstup naší republiky do Evropské unie. 

V rámci přípravy na rozšířenou působnost našeho města se v současné době rekonstruuje 
budova městského úřadu, která skončí v průběhu dubna tohoto roku a městský úřad bude 
v nových prostorech plně funkční od července. Jsem přesvědčen, že rozšířená působnost 
ještě zvýrazní význam našeho města v regionu a že povede k ještě vyšší zaměstnanosti a 
vyšší prosperitě našich podnikatelů. Stejný efekt očekávám i od vstupu naší republiky do 
EU. 

V průběhu ledna stanoví členové zastupitelstva priority rozvoje města do roku 2006, což 
bude výchozím podkladem pro tvorbu rozpočtu města na letošní rok i léta následující. 

K tomu, aby se někteří z Vás mohli podílet na dění v našem městě a ostatní ho se zájmem 
sledovat, potřebujete všichni stálé zdraví a spokojenost v práci i v osobním životě. 

A to vše vám upřímně přeje 

Ing. Bohuslav Marhoul,  starosta města 



Nová sportovní hala v Luhačovicích ožila sportem  

Již při slavnostním otevírání nové sportovní haly v září tohoto roku bylo 
zdůrazněno, že tato velká investice je vkladem města Luhačovic do dětí a mládeže. Hlavním 
cílem mělo být naplnit halu a ostatní sportoviště dětmi a mladými lidmi a sportem 
smysluplně vyplnit jejich volný čas. 

V neděli 8. prosince uspořádal TJ Slovan, TJ Sokol a Dům dětí a mládeže 
Mikulášský sportovní den. Zaplněné parkoviště před halou svědčilo o velkém zájmu o tuto 
akci. Hned ráno se přestavily malé roztomilé slečny z kroužku aerobiku. Po kluky byl 
připraven turnaj v streetballu, přehazované, florbalu a fotbalu. Velký ohlas sklidilo také 
vystoupení taneční skupiny Butterfly moving s ukázkami breaku. Program ale nebyl jen 
přehlídkou, diváci nemuseli pouze povzbuzovat a pasivně sledovat program. Ten, kdo 
uposlechl výzvu pořadatelů a vzal s sebou obuv se světlou podrážkou, se mohl aktivně do 
dění zapojit. Mohl si vyzkoušet aerobic, zacvičit na opičí dráze, příp. se přidat k některému 
družstvu v turnajích. Velký ohlas mezi diváky sklidil aerobic pro teenagery s Alešem 
Hrbáčkem. Pro ty, které už sportování nebavilo, připravili pořadatelé soutěže v malování a 
vystřihování a ti úplně nejmenší se mohli potěšit s krtečkem na videu. Pestrá přehlídka toho, 
jak se dá využít volný čas, pokračovala odpoledním programem zaměřeným spíš na dospělé 
a mládež. Opět se cvičil aerobic, místní sportovní oddíly zápolily v kopané, děti  závodily na  
opičí dráze, soutěžily v čertovinách, přišel i Mikuláš s čerty. V pestré nabídce sportů nesměl 
chybět ani sport, který má v Luhačovicích svoji tradici, orientační běh. Závodníci mohli 
startovat v závodě nazvaném Mikulášský kufřík. 

Celý den se velmi vydařil také díky dobře zvládnuté organizaci obětavých lidí. 
Pokud se povede pokračovat v myšlence společného sportování dětí, jejich rodičů i 
prarodičů, určitě  nebylo 110 mil. Kč vynaloženo na výstavbu sportovní haly zbytečně.      

 



Na svátek svatého Štěpána přiblížili dospělí i malí účinkující z naší farnosti četným divákům 
před kostelem Svaté rodiny narození Ježíška v Betlémě. Největší pozornost si zasloužila 
představitelka Ježíška, sedmitýdenní Veronika Miklová z Velkého Ořechova, která 
spokojeně spinkala v jeslích zabalená do kožešin.Probudila se až těsně před koncem 
vánoční hry a přítomným divákům ukázala, že umí i plakat. Ovšem nejenom Verunka byla 
skvělá, ale také její rodiče, kteří představovali Marii a Josefa, andělé, hospodští, králové, 
pastýři a ostatní, kteří možná nebyli při představení vidět, ale bez nichž by živý betlém 
nebyl. Nelze zapomenout ani na výbornou scholu, která doprovázela herce svým zpěvem a 
všem se moc líbila.  

 
Zprávy z V. zasedání Zastupitelstva města Luhačovic konaného dne  24. 10. 2002  

   

ZML schválilo Obecně  závaznou  vyhlášku  města Luhačovice č. 6/2002,  kterou  se  mění  
a doplňuje OZV č. 2/2001 O místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním 
odpadem. 

ZML zrušilo ke dni 31. 12. 2002 organizační složku Mateřská škola Luhačovice se 
sídlem Komenského 301, 763 26 Luhačovice.  

ZML zřídilo ke dni 1. 1. 2003 Mateřskou školu Luhačovice, příspěvkovou organizaci, se 
sídlem Komenského 301, 763 26 Luhačovice. 

ZML schválilo zřizovací listinu Mateřská škola Luhačovice, příspěvková organizace, která 
je přílohou dnešního zápisu. 

ZML schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 7/2002 O některých 



omezujících opatřeních k zabezpečení ochrany před hlukem, která je přílohou dnešního 
zápisu. 

ZML schválilo zadání  ke  zpracování  změny č. 9 – na pozemcích – p. č. 810/1, 811/1, 
811/2, 813, 814 (část), 815/1 (část) vše k. ú. Luhačovice (pozemky naproti Miramare u 
Šťávnice) územního plánu sídelního útvaru Luhačovice jako závazný podklad pro 
zpracování návrhu změny č. 9 – plocha dopravy - plocha parkoviště  a uložilo 
starostovi města zajistit u pořizovatele – orgánu územního plánování – pořízení 
návrhu změny č. 9 – na pozemcích  - p. č.  810/1, 811/1, 811/2, 813, 814 (část), 815/1 
(část) k. ú. Luhačovice.  

ZML schválilo zadání  ke  zpracování  změny č. 1 – na pozemku p. p. č. 1252/1 k.ú. 
Řetechov  (v rozsahu 0,27 ha) -  územního  plánu  sídelního útvaru Řetechov jako závazný  
podklad pro zpracování návrhu změny č. 1 – plocha pro výstavbu rodinných domů a uložilo 
starostovi města zajistit u pořizovatele – orgánu územního plánování – pořízení návrhu 
změny č.1 – na pozemku p. p. č. 1252/1 k. ú. Řetechov. 

RML doporučila ZML uzavřít smlouvu na rekonstrukci vily „Palma“ s firmou Fakt, 
spol. s r. o., Pozlovice v celkovém rozsahu  prací za 1. 983.799,- Kč.  

ZML rozhodlo delegovat ing. Bohuslava Marhoula jako zástupce města Luhačovice na 
valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., IČO: 49454561, která se 
bude konat dne 12. 11. 2002 v sídle této společnosti ve Zlíně-Loukách, tř. T. Bati 383.  

   

Zprávy z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Luhačovic konaného dne  13. 11. 
2002  

   

ZML souhlasilo s průběhem jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Luhačovic 
podle jednacího řádu schváleného dne 5. 12. 2000. 

ZML schválilo program dnešního ustavujícího zasedání zastupitelstva města.  

ZML schválilo mandátovou komisi ve složení: Mgr. Luďka Mejzlíková, Alena Tománková 

ZML schválilo volební komisi ve složení: Mgr. Jaroslav Pančocha, Ing. Jiří Šůstek, 
Karel Plášek  

ZML schválilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Tomáš Mejzlík, Ing. Jaroslav Hubáček, 
Jitka Vebrová 

ZML vzalo na vědomí zprávu mandátové komise, kterou se potvrzuje platnost 
mandátů členů zastupitelstva města.  

ZML stanovilo počet členů rady města 7. 

ZML stanovilo počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva 2.  



ZML zvolilo pana ing. Bohuslava Marhoula do funkce starosty města Luhačovic.  

ZML zvolilo pana PhDr. Františka Hubáčka do funkce místostarosty města 
Luhačovic.  

ZML zvolilo za členy rady města tyto členy zastupitelstva: 

1. Mgr. Roman Lebloch - 21 hlasů         2. Mgr. Luďka Mejzlíková - 19 hlasů 

3. Ing. Martin Plášek - 16 hlasů 4. Mgr. Jaroslav Pančocha - 14 hlasů 

5. MUDr. Stanislav Pochyl - 14 hlasů 

ZML zřídilo podle ust. § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kontrolní a finanční výbory 
v počtu 5 členů.  

ZML zvolilo tyto členy kontrolního výboru: 

1. Ing. Josef Macek - 20 hlasů   2. Pavel Slovák - 21 hlasů 
2. Alena Tománková - 21 hlasů   3. MUDr. Jiří Hnáte - 21 hlasů 
3. Ing. Jaroslav Hubáček - 21 hlasů 

ZML zvolilo tyto členy finančního výboru:  

     1.  Ing. Libor Slezák - 21 hlasů    2. Ing. Jiří Šůstek - 21 hlasů  

     3.  Mgr. Tomáš Majzlík - 21 hlasů    4. Eva Tomalová -21 hlasů  

     5.  Karel Plášek -21 hlasů  

ZML zvolilo do funkce předsedy kontrolního výboru ing. Josefa Macka.  

ZML zvolilo do funkce předsedy finančního výboru ing. Libora Slezáka.  

ZML souhlasilo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy se statutárním městem Zlín na výkon 
přenesené působnosti státní správy v rozsahu 

                                  -    zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování   

                                       odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,   

                                  -    zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

                                  -    zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních                

                                       komunikacích 

na dobu od 1. 1. 2003 do 30. 6. 2003. 



Městský úřad Luhačovice není schopen přenesenou působnost v tomto rozsahu a době 
vykonávat. 

ZML rozhodlo v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 
delegovat starostu města  ing. Bohuslava Marhoula, bytem Jurkovičova alej 210, 
Luhačovice, jako zástupce města Luhačovic na náhradní valnou hromadu společnosti 
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., IČO: 49454561, která se bude konat dne 3. 12.  2002 
v 11. 00 hod. v sídle této společnosti ve Zlíně-Loukách, tř. T. Bati 383.  

   

Zprávy z 1. schůze Rady města  Luhačovic konané dne 20. listopadu  2002 

RML doporučila ZML  schválit RO č. 14 ve znění:   

Nájemné - léčebný dům Plzeň ve výši 362 000,- Kč (financováno z státních 
prostředků  určených obcím s rozšířenou působností)  

RML doporučila ZML schválit odprodej části pozemku p. č. 829/2 v k. ú. Polichno (za 
obchodem) o výměře cca 250 m2 Josefovi Žákovi, bytem Luhačovice, Úprkova 745 za cenu 
20,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.  

RML uložila vedoucímu odboru správy majetku zabezpečit prodej části pozemku p. č
829/2 v k. ú. Polichno o výměře  cca 250 m² tak, aby nebyly dotčeny zájmy města  

RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou na nebytové prostory 
v přízemí zdravotního střediska Masarykova č. p. 315 o celkové výměře 26,37 m2  za účelem 
provozování lékařské praxe v oboru neurologie s MUDr. Monikou Záhumenskou, bytem 
Zlín, Valachův žleb 4891 za cenu 1.000,- Kč/m2 /rok. 

RML doporučila ZML schválit darování plynovodního zařízení STL plynovodu 
Pozlovice – Řetechov a STL místní sítě Řetechova včetně domovních přípojek do šesti 
měsíců od doby, kdy bude moci město Luhačovice disponovat s tímto plynovodním 
zařízením, tj. po deseti letech, Jihomoravské plynárenské, a. s., Brno.  

RML doporučila ZML schválit nabytí do vlastnictví bezúplatně  formou daru pozemek p. č
536/8 o výměře 242 m2  v  k. ú. Luhačovice ve spoluvlastnictví Jiřího Konečného,  Miroslava  
Nakládala, manželů Ing. Jana a Mgr. Heleny Křenkových a manželů Ing. Libora  a MUDr. 
Jitky Slezákových. Jedná se o lesní cestu na konci ulice Lužné. 

RML doporučila ZML schválit odkoupení pozemku p. č. 536/12 o výměře 84 m2 
pozemku p. č. 536/13 o výměře 54 m2 v  k. ú. Luhačovice ve spoluvlastnictví Miroslava 
Nakládala a Jiřího Konečného pro vybudování točny na konci ulice Lužné za cenu 50,
Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.  



RML souhlasila s  uzavřením dodatků k nájemním smlouvám na dobu neurčitou s  MUDr. 
Evou Machů, bytem Pozlovice č. p. 298, a MUDr. Boženou Zichovou, bytem Luhačovice, 
Krátká č. p. 220, na další nebytové prostory v budově č. p. 282 (bývalá kotelna ul. Nádražní) 
o výměře 20,5 m2 od 1. 1. 2003 za cenu 700,-Kč/m2 /rok. 

RML uložila vedoucímu odboru správy majetku zabezpečit opravu poškozené střechy 
MěDK Elektra.  

RML schválila uzavření smlouvy s Pojišťovnou České spořitelny, a. s., v termínu od 1.1. do 
30.6. 2003. 

RML uložila vedoucímu odboru správy majetku zabezpečit výběrové řízení mezi 
pojišťovnami na pojištění majetku města v termínu do 30. 4. 2003.  

RML souhlasila se zasláním výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku, jejíž předmětem je 
interiér „Rekonstrukce radnice“ těmto firmám: BMB, s. r. o., Ždánice, RADA interiér, spol. 
s r. o., Brno, EXBYDO, s. r. o., Humpolec, Slovák – stolařství Luhačovice, Integra Zlín, Frajt 
Kroměříž, s. r. o., stolařská výroba Pozlovice. Výběr bude prováděn podle těchto kriterií: 
doba plnění - je dána realizací stav. části objektu do 15. 3. 2003, nabídková cena díla 
nabídka bude obsahovat rozpočet dle jednotlivých položek kanceláří obsažených v PD, 
záruční dobu na dílo, individuální řešení co do provedení, materiálu, kování, barvy, včetně
dopracování návrhu (alternativní řešení), platební podmínky. 

RML stanovila škodní a likvidační komisi ve složení předseda – PhDr. František Hubáček - 
místostarosta, členové -  vedoucí jednotlivých odborů, tajemník MěÚ. 

RML stanovila ústřední likvidační komisi v tomto složení: 

předseda - PhDr. František Hubáček, místostarosta, členové vedoucích odborů, tajemník 
MěÚ. 

Termíny RML dne:  4. 12. 2002, 18. 12. 2002, 8. 1. 2003, 22. 1. 2003, 5. 2. 2003, 19. 2. 
2003, 12. 3. 2003 

Termíny ZML dne: 12. 12. 2002,  6. 3. 2003 

Začátek jednání RML a ZML je vždy ve 14.00 hod. 

   



   

MěÚ Luhačovice přebírá od 1. 1. 2003 některé povinnosti z okresního úřadu 

Jak jistě všichni víte, v našem státě proběhla reforma státní správy a v rámci této reformy 
byly  1. 1. 2003 zrušeny okresní úřady. Část jejich činností a  pravomocí přešla na obce 
s rozšířenou působností ( mezi které patří i Luhačovice ) a část přímo na kraje. 
V Luhačovicích to znamená nárůst počtu pracovníků MěÚ, kterým je potřeba zajistit 
vhodné pracovní prostory. Z tohoto důvodu probíhá v současné době náročná rekonstrukce 
budovy radnice a až do jara 2003 se budou pracovníci MěÚ potýkat nejenom s novými 
úkoly, ale i s provizoriem náhradních  pracovních prostor. Z toho vyplývá i jisté nepohodlí 
pro občany při vyřizování jejich záležitostí, ale snahou všech úředníků bude tyto problémy 
minimalizovat. 

V tomto čísle  LN se pokusíme rozebrat činnosti, které dříve vykonával okresní úřad a 
upozornit vás zejména na ty , které budou moci občané od 1. 1. 2003 vyřizovat 
v Luhačovicích. Tomuto problému se budeme i nadále systematicky věnovat  a v dalších 
číslech LN vás již seznámíme s konkrétní náplní jednotlivých odborů. 

Ještě bychom chtěli zdůraznit, že všechny doposud vykonávané činnosti MěÚ 
v Luhačovicích se budou vykonávat i nadále beze změn.  

   

SPRÁVNÍ ODBOR 
Matrika, občanské průkazy a cestovní pasy 

Kompetence přecházející na MěÚ Luhačovice: vyřízení všech záležitostí týkajících se 
evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů,  podání žádosti o vydání 
osvědčení o státním občanství ČR složení státoobčanského slibu a předání příslušné listiny v 
případě udělení státního občanství ČR cizinci.  

Kompetence přecházející na Krajský úřad ve Zlíně: obecně - výkon funkce odvolacího 
orgánu proti rozhodnutí obce ve správním řízení, podání žádosti u udělení občanství ČR, 
učinění prohlášení o státním občanství ČR, evidence válečných hrobů, stížnosti ve věci 
průběhu a výsledku místního referenda.  

Státní správa školství 

Kompetence přecházející na MěÚ Luhačovice: jmenování a odvolání  ředitelů předškolních 
zařízení, škol a školských zařízení zřizovaných obcí  po předchozím souhlasu krajského 
úřadu, zpracování návrhu rozpočtu pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení, 
zpracování rozboru hospodaření předškolních zařízení, škol a školských zařízení , příprava 
podkladů pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem, 
zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem, zajišťování 
podkladů pro sumarizaci účetní závěrky, účetních a finančních výkazů za předškolní 



zařízení, školy a školská zařízení 

Právní agenda města 

Kompetence přecházející na MěÚ Luhačovice: přestupky na úseku střeliva, přestupky u 
nepovoleného zaměstnávání cizinců, přestupky na úseku porušení zákona o azylu 

Živnostenský úřad  

Kompetence přecházející na MěÚ Luhačovice: vydávání živnostenských oprávnění pro 
všechny druhy živností ( volné, řemeslné, vázané, koncesované, provozované průmyslovým 
způsobem ), zajišťování veškerých změn, duplikátů a rušení  živnostenských listů, vedení 
evidence provozoven, vedení živnostenského rejstříku, kontrola všech typů živnosti a řešení 
stížností občanů na porušení živnostenského zákona. 

SOCIÁLNÍ ODBOR 

Kompetence přecházející na MěÚ Luhačovice:  sociálně právní ochrana dětí ( opatrovnictví, 
náhradní rodinná péče, kuratela pro děti a mládež, příspěvek na výživu, příspěvek na 
pořízení základního vybavení dítěte, příspěvek při uzavření manželství, příspěvek na úhradu 
za užívání bytu nezaopatřeného osiřelého dítěte ), civilní služba, sociální kurátor, 
mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany, jednorázové příspěvky na 
opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení, celkovou 
opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla, 
bezúročné půjčky, sociální hospitalizace  

Kompetence přecházející na Krajský úřad ve Zlíně:  drogová problematika, romská kuratela, 
ústavy sociální péče včetně domovů důchodců, pečovatelská služba, poradna pro rodiny, 
manželství a mezilidské vztahy  

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
 Památková péče  

Kompetence přecházející na MěÚ Luhačovice: výkon státní správy na úseku památkové 
péče, vydávání závazných stanovisek k plánovaným úpravám v oblastech památkového 
zájmu a nemovitých kulturních památek, dohled nad stavebními úpravami při obnově 
památek z hlediska státní památkové péče, zpracovávání podkladů pro přiznání účelových 
dotací v oblasti památkové péče včetně vydání správních rozhodnutí a následné kontroly 
využití účelové dotace, řešení přestupků na úseku kultury a památkové péče  

Vodní hospodářství 

Kompetence přecházející na MěÚ Luhačovice: povolení k nakládání s vodami ( odběr, 
vzdouvání a akumulace povrchových a podzemních vod, chov ryb či vodní drůbeže, 
vypouštění odpadních vod do vod podzemních či povrchových ), stavební povolení,  
k vodním dílům ( vodovody, kanalizace, ČOV, studny, hráze, úpravy koryt vodních toků 
….. ), povolení k některým dalším činnostem ( těžba říčního materiálu, vysazování stromů, 



geologické práce v záplavových územích, zasypávání odstavených ramen vodních toků), 
vydávání souhlasu ke stavbám a činnostem v záplavových územích a ochranných pásmech 
vodních zdrojů, stanovení ochranných pásem vodních zdrojů a vodních děl, řešení havárií 
v souvislosti s podzemními či povrchovými vodami, rozhodování v pochybnostech o 
hranicích koryta vodního toku, schvalování provozních či manipulačních řadů vodních děl, 
schvalování kanalizačních řadů,řešení přestupků na úseku vodního hospodářství  

Kompetence přecházející na Krajský úřad ve Zlíně: Všechny záležitosti týkající se poplatků 
za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

Zemědělství a ochrana ZPF  

Kompetence přecházející na MěÚ Luhačovice: udělování souhlasu ke změně louky nebo 
pastviny na ornou půdu, ukládání změny kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře 
nad 1 ha, rozhodování o tom, že pozemek kontaminovaný škodlivými látkami nesmí být 
používán pro výrobu potravin, udělování souhlasů k návrhům tras nadzemních a 
podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa 
nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností, vydávání stanovisek k místu sběru 
bylin a plodů, řešení přestupků na úseku zemědělství, vydávání vyjádření k místu určenému 
pro neškodné odstraňování konfiskátů živočišného původu a k zařízení určenému pro 
neškodné odstraňování a další zpracování konfiskátů,  přijímání oznámení příslušné 
veterinární správy o výskytu nebezpečné nákazy a zajištění vyvěšení právních předpisů 
okresní veterinární správy a ministerstva o mimořádných veterinárních opatřeních, 
vydávání, rušení a změny ( na návrh rostlinolékařské správy ) mimořádných 
rostlinolékařských opatření, vydávání rozhodnutí o omezení výskytu plevelů a šíření škůdců 
na zemědělské půdě, včetně ukládání pokut fyzickým a právnickým osobám 

Kompetence přecházející na Krajský úřad ve Zlíně: udělování souhlasu k návrhům 
územních plánů obcí, udělování souhlas v návrhu tras nadzemních a podzemních 
komunikací, pokud trasa přesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností, udělování 
souhlasu k návrhům celostátních drah, pozemních komunikací, vodních cest, které 
nepřesahují území kraje a přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností, udělování 
souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má – li být dotčena zemědělská 
půda a půda dočasně neobdělávaná o výměře od 1 do 10 ha 

Ochrana  a ovzduší a odpadové hospodářství  

Kompetence přecházející na MěÚ Luhačovice : odstranění odpadů v mimořádných 
havarijních situacích, pokud není zjištěn původce, podávání informací o sídle zařízení na 
zneškodnění odpadů ( skládek, spaloven,),  posuzování projektové dokumentace při 
územním a stavebním řízení z hlediska nakládání  s odpady, vedení evidence a zpoplatnění 
středních zdrojů znečišťování ovzduší provozovaných na území obce s rozšířenou 
působností – jedná se o spalovací zařízení o výkonu od 200 kW do 5 MW a zákonem 
stanovená technologická zařízení, ukládá pokuty  za nesplnění oznamovací povinnosti 
malých a středních zdrojů znečišťování ovzduší v zákonném termínu ( do 15.2. běžného 
roku), rozhodnutí o odkladu placení záloh poplatku u středních zdrojů, kde provozovatel 
zahájil práce na snižování emisí zpoplatněných látek alespoň o 15% a rozhodnutí o 
prominutí výše poplatku při splnění podmínek odkladu nebo v opačném případě o jeho 
doplacení, vyhlašování regulačních opatření k omezení emisí ze stacionárních zdrojů a 
k omezení provozu mobilních zdrojů znečišťování, pokud jde o zvláště velké a střední 



stacionární zdroje, o porušení povinností poskytuje informace České inspekci životního 
prostředí,  je dotčeným orgánem státní správy v územním stavebním a kolaudačním řízení 
z hlediska ochrany ovzduší  

Kompetence přecházející na KÚ:  zákaz dalšího provozu zařízení na zneškodňování odpadů 
při porušení zákona o odpadech, zákaz i dalších činností podnikatelů, kteří nemají 
zabezpečené odpady a poškozují životní prostředí, evidence a zpoplatnění velkých zdrojů 
znečišťování ovzduší  

Správa lesů  

Kompetence přecházející na MěÚ Luhačovice: odnětí lesních pozemků určených na plnění 
funkcí lesa ( dále jen PUPFL) nebo omezení jejich využívání o výměře do 1 ha, rozhodování 
o pochybnostech, zda se jedná o PUPFL, vydávání rozhodnutí o umístění stavby nebo 
využití území do 50 m od kraje lesa, stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo 
hromadných sportovních akcí v lese, udělování či odnímání licencí pro výkon funkce 
odborného lesního hospodáře, vydávání souhlasu k návrhům územně plánovací 
dokumentace, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky zajišťování zpracování lesních 
hospodářských osnov pro vlastníky lesy do výměry 50 ha, ustanovení lesních stráží a rušení 
lesních stráží, udělování pokut za porušení zákona o lesích  

Kompetence přecházející na KÚ:  odnětí lesních pozemků určených k plnění funkce lesa 
nebo omezení jejich využívání o výměře 1 ha a vyšší souhlas k návrhům územně plánovací 
dokumentace obcí s rozšířenou působností, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky, 
schvalování lesních hospodářských plánů a jejich změn 

Myslivost  

Kompetence přecházející na MěÚ Luhačovice:  ustanovení mysliveckého hospodáře podle 
 návrhu uživatele honitby, povolování lovu některých druhů zvěře mimo dobu jejího lovu, 
řízení o uznání honitby, povolení změn honitby,  povolení způsobu lovu zvěře, náhrady, 
povolení odchytu zvěře, lovu poraněné zvěře, lovu zvěře pro účely výcviku a zkoušek 
loveckých psů, řízení o snížení stavů zvěře v honitbě, zrušení chovu některého druhu zvěře 
v honitbě, povolení lovu zvěře v době hájení, registrace honebních společenstev, kontrola 
plnění plánů mysliveckého hospodaření v honitbě a jejich schvalování, povolení lovu na 
nehonebních pozemcích, evidence statistických hlášení – záznamů o honitbě a mysliveckém 
hospodaření, evidence honiteb v obvodu působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, evidence smluv o pronájmu honiteb, přestupková řízení pro porušení zákona o 
myslivosti 

Kompetence přecházející na KÚ: ustanovení myslivecké stráže, souhlasy s chovem zvěře v 
zajetí, určování termínů sčítání zvěře  

Rybářství 

Kompetence přecházející na MěÚ Luhačovice: evidence oznámení o lovu ryb na udici za 
úplatu a lov elektřinou, rozhodování v pochybnostech mezi hranicemi revírů, o uživateli 
rybářského revíru, o ustanovení rybářského hospodáře a jeho zástupce, o ustanovení 
rybářské stráže,  vydávání odznaků členům rybářské stráže, rozhodování o zrušení člena 



rybářské stráže, rozhodování o náhradě škody, dozor nad řádným vykonáváním rybářského 
práva uživateli revírů, pravomoc pozastavit výkon usnesení a opatření ČRS a MRS, pokud 
odporují platným právním předpisům  

Kompetence přecházející na Krajský úřad ve Zlíně: prohlášení vod za chráněnou rybí oblast, 
odnětí rybníků rybářskému hospodářství  a tím spojené úkony 

Ochrana přírody a krajiny  

Kompetence přecházející na MěÚ Luhačovice: vedení výpisu z ústředního seznamu ochrany 
přírody 

Kompetence přecházející na Krajský úřad ve Zlíně:  vymezení a hodnocení regionálních 
systémů ekologické stability, vydávání závazných stanovisek ke schválení lesních 
hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov, schvalování plánů péče o přírodní 
rezervace a přírodní památky, udělování výjimek ze zákazů v přírodních rezervacích, 
zajišťování záchranné programy chráněných druhů rostlin a živočichů, odebírání 
nedovoleně držené jedince chráněných druhů,  ustanovování stráže přírody 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU 
Koncepce a dotace  

Kompetence přecházející na MěÚ Luhačovice: informování obcí o dotačních programech 
vyhlášených ministerstvem pro místní rozvoj, příjem žádostí od obcí poradenská a 
metodická činnost, kontrola dokladů potřebných k poskytnutí dotací, kontrola dokumentace 
závěrečného vyhodnocení akcí – zpráva o realizaci akce nebo projektu, kontrola 
dokončených akcí, závěrečné vyhodnocení dokončených akcí pro ministerstvo 

ODBOR STAVEBNÍ, STAVEBNÍ ÚŘAD 
Kompetence přecházející na MěÚ Luhačovice: na základě žádostí obcí správního obvodu 
pořizuje územní plány obce, regulační plán a územně plánovací podklady 

ODBOR DOPRAVY  

Kompetence přecházející na MěÚ Luhačovice:  působnost silničního a speciálního 
stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. tříd, projednávání přestupků, ke kterým došlo na 
dálnicích a silnicích, výkon státního dozoru na silnicích II. a III. tříd 

Kompetence přecházející na MěÚ Luhačovice, ale na základě ze smlouvy se statutárním 
městem Zlín budou od 1. 1. 2003 do 30. 6. 2003 vykonávány ve Zlíně – Prštném na ulici L. 
Váchy číslo 602: vedení agendy řidiče, vedení agendy žadatelů o řidičské oprávnění, vedení 
agendy řidičů profesionálů a vydaných profesních osvědčení řidiče, vedení agendy techniků 
STK, vedení agendy mechaniků ME, vedení agendy výcvikových vozidel, vedení agendy 
vozidel, vedení agendy SME, vedení agendy technických kontrol vozidel, vedení agendy 
registrace a evidence autoškol 



   

Náhradní umístění jednotlivých odborů MěÚ Luhačovice po dobu rekonstrukce 
budovy radnice   

Odbor správy majetku - Nábřežní 971                            tel: 577 131 208 

Stavební odbor - MěDK Elektra (salonek)                      tel: 577 131 087 

Finanční odbor - Plzeň 1. patro                                  tel: 577 131 199  

Sociální odbor - Masarykova 137            tel: 577 197 271, 577 131 160 

Živnostenský úřad - Masarykova 137              tel: 577 131 204, 577 197 261  

Matrika, evidence obyvatel, občanské průkazy, pasy, výpisy z rejstříku trestů - MěDK 
Elektra                                                                             tel. 577 131 278  

Starosta, místostarosta, tajemník, podatelna, správce sítě - Plzeň 1. patro  

                                                                                         tel: 577 131 205   

Městská policie - MěDK Elektra                                     tel: 577 133 441 

Televizní vysílání – MěDK Elektra                                 tel: 607 106 532 

Odbor životního prostředí  - MěDK Elektra – galerie     tel: 

Odbor dopravy – MěDK Elektra – galerie         tel: 

Po dobu rekonstrukce bude zajištěna důstojná místnost pro konání svatebních obřadů 
v MěDK Elektra. 

   

Co by Vás mohlo zajímat ?  

Dnes odpovídá pan Ivo Nováček ředitel Sportovního centra 
Radostova  

Můžete se našim čtenářům představit a prozradit o sobě nějaké informace?  

 Pocházím ze Zlína a mám 45 let. Od narození jsem byl rodiči veden ke sportovní 
všestrannosti. Otec byl uznávaným hokejovým trenérem a matka provozovala 
lehkou atletiku. Já jsem začal v 5-ti letech hrát ve Zlíně lední hokej. Prošel jsem 
všemi kategoriemi a v 17-ti letech jsem byl ve výběru reprezentace 
Československa.  

Svoji hokejovou kariéru jsem ukončil ve třiceti letech pro vážné zranění kolena.  
V současnosti, pokud to práce a čas dovolí, preferuji jízdu na horském kole. Umím 
nohejbal, tenis, fotbal, squash atd. Prostě sport v jakékoli podobě, ať aktivně nebo 
pasivně u televize, je pro mně jedinou uznávanou drogou.  

Vážím si upřímných a přímých lidí s logickým úsudkem. Miluji špenát 
s bramborovým knedlíkem a uzeným. Rád si u dobrého vína zazpívám slovácké 
písničky, líbí se mi blues a Verdiho Nabuko.  

Kolik má Sportovní centrum Radostova  zaměstnanců?  



V současnosti máme 8 zaměstnanců: ředitel, ekonomka, dva správci pro venkovní 
a vnitřní prostory SC Radostova, dva vrátní a dvě pracovnice úklidu. Organizace 
SC Radostova je ještě velmi mladá a najít její optimální chod bude nějakou chvíli 
trvat. Proto se v budoucnu může počet zaměstnanců měnit dle aktuální potřeby.  

Jak hodnotíte první měsíce provozu haly, povedlo se navázat spolupráci 
s místními sportovními organizacemi?  

Sportovní hala SC Radostova je složitý objekt, který vyžaduje odbornou údržbu. 
Stejně tak její provoz není jednoduchý. Je třeba se seznámit s elektronikou, 
rozvodem energií a různých médií, počítači, vzduchotechnikou atd. Přes všechny 
tyto seznamovací procesy je třeba zvládnout i veškerou legislativu a účetnictví této 
nove příspěvkové organizace.  

Jsem rád, že pravidelně využívají sportovní halu školy a učiliště v Luhačovicích, 
Dům dětí a mládeže, luhačovické sportovní organizace -  jako orientační běh, 
fotbalisté, cyklisté atd. Jsem přesvědčen, že spolupráce se Sokolem a Slovanem 
Luhačovice bude do budoucna stále intenzivnější. Sportovní vyžití zde hledají i 
obyvatelé okolních obcí a měst např. Provodov, Ludkovice, Uh.Brod, Zlín atd. a  
v neposlední řadě i luhačovická veřejnost. Velmi se zde daří aerobiku díky skvělým 
podmínkám,  jaké můžeme nabídnout a také díky odbornému vedení aerobikových 
celků paní Mejzlíkovou a paní Košařovou.  

Myslím si, že první měsíce provozu nám ukázaly organizační a technické problémy, 
ale jsem přesvědčen, že s postupem času jich bude ubývat. Snažíme se zde 
vytvořit takový kolektiv pracovníků, pro který je spokojenost návštěvníka SC 
Radostova na prvním místě.    

Bylo již letos Sportovní centrum využíváno komerčně?  

Ano. A jsem rád, že můžeme nabídnout sportovní halu profesionálním sportovcům. 
Zde musím zmínit profesionální palubovku JUNCKERS (Dánsko), kterou znají a 
ocení hlavně vrcholoví sportovci. Hrála se zde extraliga v házené, byla zde 
špičková volejbalová mužstva, již teď naši halu vyzkoušela reprezentace České i 
Slovenské republiky ve volejbalu, hrává se zde 1.liga ve florbalu, konal se u nás 
mezinárodní turnaj v sálové kopané atd. Pořádají se víkendové aerobikové pobyty, 
zájem o spolupráci projevily některé cestovní kanceláře zaměřené na sport.  

Která akce se Vám letos  nejvíc povedla?  

Nechtěl bych konkretizovat určitou akci. Povedená akce je ta, kdy jsou odjíždějící 
hosté spokojeni.  Slova jako „byli jsme spokojeni, rádi se k Vám vrátíme, děkujeme, 
bylo to super atd,“ to je ocenění SC Radostova.  

Vysoce ale hodnotím zájem neorganizované mládeže a různých skupin občanů, 
kteří se domluví a využijí volný čas ke sportování. Názor jako “na pivečko až po 
sportovním výkonu“ se mi líbí.    

Jaké zajímavé akce plánujete na příští rok?  



Ještě letos chceme odstartovat luhačovickou nohejbalovou ligu. Do této 
nohejbalové ligy se mohou přihlásit jakákoli tříčlenná amatérská družstva.  

Dále budeme pokračovat ve spolupráci s profesionálními týmy, aby mohli občané 
vidět ligová utkání v míčových sportech. Přesné termíny ještě nejsou známy, ale 
budou v dostatečném předstihu inzerovány jak formou plakátů, Vašich novin nebo 
místního televizního kanálu.  

Například:  

1.      25. ledna 2003 u nás sehraje utkání mezinárodní inter ligy jeden 
z nejlepších házenkářských týmů  Evropy HYPO VÍDEŇ s KUNOVICEMI.  

2.      Ve dnech 25. – 26. 4. 2003 – se bude konat fotbalový týden UEFA na 
podporu rozvoje fotbalu u osob s mentálním postižením ve spolupráci 
s Českým hnutím Speciálních olympiád.    

8.Jaké předpokládáte roční náklady provozu Sportovního centra?  

SC Radostova se otevřelo v září tohoto roku a proto plán nákladů na provoz pro rok 
2003 není podpořen praxí. Jen za energie (plyn, elektrika, teplo, voda) počítáme 
s částkou přesahující milion korun. A nejedná se jen o halu, ale také o celý 
venkovní prostor SC Radostova. Celkové náklady pro rok 2003 by se měly 
pohybovat kolem tří a půl milionu korun a budou kryty z našich předpokládaných 
tržeb spolu s dotací Města Luhačovice.  Naším cílem je provozovat SC Radostova 
tak, aby se rozdíl mezi náklady a výnosy stále zmenšoval a aby v budoucnu bylo 
naše hospodaření vyrovnané.  

9.Provozuje Vaše příspěvková organizace také restauraci a rehabilitaci?  

Na prostory restaurace a rehabilitace byly uzavřeny smlouvy o nájmu. Restauraci 
provozuje pan Josef Lysák. Je úzká spolupráce mezi vedením haly a restaurací. 
Většina mužstev si pro soustředění vytvoří vlastní jídelníček a ten je třeba 
respektovat.  

Rehabilitaci a posilovnu provozuje pan Radim Krupka. Zde platí stejná pravidla jako 
pro restauraci. Je třeba maximálně splnit požadavky zákazníka a pokud to jen jde 
„ušít mu pobyt na míru“.    

10.Jaké jsou Vaše další plány rozvoje Sportovního centra?  

Ve spolupráci se zřizovatelem Sportovního centra Městem Luhačovice bude 
vypracována studie celého areálu. Podle této studie se budou určovat priority 
rozvoje s ohledem na zejména finanční možnosti. Konkrétně je to například:  

      -    zemní a sadové úpravy,  

-          rekonstrukce stávajícího objektu (likusáku),  



-          tenisový kurt  s umělou travou v prostoru před restaurací,  

-          přemístění hlavního fotbalového hřiště na škvárové hřiště pod halou,  

-          fotbalové hřiště s umělým povrchem pro celoroční provoz,  

-          dráha pro kola BMX, kynologické cvičiště, ohniště se zázemím,  

-          rekonstrukce plochy na tzv. staré střelnici,  

-          krytý bazén,  

-          objekt s parkovištěm pro squash atd.  

Plánů a představ je mnoho a je nutné se na vše dívat reálnýma očima.            
Některé z výše uvedených investic se budou realizovat až v hodně vzdálené 
budoucnosti. Přesto věřím, že se bude SC Radostova úspěšně rozvíjet.  

  11. Chtěl byste ještě něco čtenářům LN sdělit ?  

Město Luhačovice vybudovalo sportovní centrum pro kvalitní provozování míčových 
sportů. Centrum, které můžou obyvatelé jiných měst občanům Luhačovic jen 
závidět.  

Sport rozvíjí tělo i ducha a je relaxací i lékem. Lázeňské město Luhačovice relaxaci 
a léčbu nabízí širokému spektru obyvatelstva. Proto přeji Sportovnímu centru 
Radostova jen a jen úspěch.    

                                                                                    Ivo Nováček  

                                                                           Ředitel SC Radostova  

KRONIKA 
Pokračuje ve vyprávění z obecní kroniky založené v roce 1923. Tyto pasáže popisují 
jak vypadaly Luhačovice v roce 1923. 
Pokračování z minulého čísla 
Mezi vesnicí a lázeňskou částí leží nádraží místní dráhy, hotel u Karla IV, hotel Třeboň a 
měšťanská škola umístěná na čas v budově obecní. Údolí luhačovské mající směr 
jihozápadní je vroubeno v místech, kde se rozkládá obec Luhačovice, výběžky hor Bílých 
Karpat, odbočujících od hřbetu Makyta – Komonec, ve směru východním dosahují největší 
výšky na vrchu Velká Kamenná 384 m a jižněji na vrchu Ovčírna 432 m, ve směru 
západním pak v lese a vrchu Oboře 431m, jižněji u Horního dvora 380 m. Od těchto 
výběžků ústí do hlavního údolí příčná údolíčka, každé asi  800 – 1000 m délky, a to na 
straně východní: 1. Údolíčko se Solným potokem, 2. Údolíčko od Bílého kříže s potůčkem 
beze jména, potůček je v osadě od vily Sinesie překlenut, 3. Údolíčko s potůčkem 
v Radostovech, vtékajícím regulovaným svým korytem nad zámkem do řeky, 4. Údolíčko 
s potůčkem v Nivkách od vrchu Ovčírna. Na straně západní: 1. Údolíčko od Krhovů 



s potůčkem bezejmenným, vtékajícím pod železničním mostem do řeky. 2. Údolíčko ve 
Vrběckém od Horního dvora pod vsí. K obci luhačovské patří samota Horní dvůr, ležící na 
hřbetě nad hřbitovem  1420 m ode vsi, a pasekář Majzlík na západním úbočí údolíčka od 
Krhovů a níže pod ním při potůčku zahradník Černotský 880 m od silnice v obci vzdálený, 
na Brankách asi 340 m ode vsi vzdálený stojí malý domek Jochů ( Josefa Semely ). Celou 
obcí protéká stáe živý potok Šťavnice, vznikající z více pramenů nade vsí Slopné. 

Seznam pojmenovaných budov 

Patřících akciové společnosti: Bazar, Hotel Chaloupka, Janův dům, Jestřabí, Lékárna stará 
Lipová vila, Myslivna, Ottova vila, Růžová vila, Ředitelský dům, Smetanův dům, Stolařský 
dům, Švýcarský dům, Vincencův dům, Zámeček Vlasta 

Patřících soukromníkům v obvodu lázeňském: Adria, Alfa, Alžběta, Arko, Augustiniánský 
dům, Bellaria, Bellevue,Běla Božena, Bratislava, Cyrilka, čechie, červená vila, Dagmar, 
Doubravka, Domov, Esperanto, Fortuna, Flora, Frankl, Františka, Haná u Havlíčka, Helena, 
Chorvatka, Jarmila, Javořina, Jelínek, Jiřinka, Jitřenka, Josefa, Jožka, u Karla IV, Karla, 
Kosma, Květa, Lesana, Lev, Litovel, Lhoták, Ludmila, Lužná, Marie, Milada, Milica, 
Miramare, Moravia, Naděžda, Natalie, Něva, Nita nad Olšavou, Odboj, Oktavia, Otyla, 
Palma, Perla, Podhájí, Pomněnka, Pracnerova, Praha, Přerov, Radhošť, Riva, nad 
Rozhlednou, Rusalka, Samohrádek, Samohrdova, Sinesia, Singer, dra. Slánského, Slavata, 
Slávia, Slovácká bouda, Solná, Srbka, Svatoslava, Světlana, Svitavka, Štěpánka, Tauber, na 
Tetíně, Třeboň, dra. Wajse, Vanda, Vesna, Věra, Vítězslava, Vladimírka, Vlasta, Vlastimila, 
Vojtěška, na Výsluní, Zdenka, Zora. 

Hotely, restaurace, hostince: Restaurace lázeňského hotelu, druhá lázeňská restaurace, hotel 
frankl, hotel u Havlíčka, hotel u Karla IV, hotel Litovel, hotel Moravia, hotel Přerov, hotel 
Singer, hotel Třeboň, vinárna ve vile Zdeňka, kavárna Miramare, restaurace Anny Janíkové, 
vinárna Slovácká bouda, hostinec Jelínků, hostinec Sonnenscheinův, hostinec Barboříkův, 
lázeňská mlékárna, lahůdkářství Lískovo, lahůdkářství Drtílkovo, lahůdkářství Rakové 
v Bazaru. 

   

NA VEČEŘI DOST DALEKO  

Dlouho mi stačila ta informace o Slovinsku, že tam nosí vodníci myslivecké šaty a mají tělo 
ryby. Ale vyvíjela jsem se já i Slovinsko a už vím víc.  

Je to stát v jižní Evropě, hlavní město Ljubljana, Slovinsko má kolem 2 milionů obyvatel. 
Kromě průmyslu je tu rozvinutý turistický ruch, na severozápadě je totiž krátké pobřeží 
Terstského zálivu do Jaderského moře. Po roce 1945 to bylo součástí Jugoslavie, od roku 
1991 je Slovinsko samostatné. Hodně se o něm mluví v souvislosti s NATO a EU.  

Dnes mi jde o novou informaci. Vyprávím si o cestě českých studentů SOŠ a SOU 
v Luhačovicích do Slovinska s Mgr. Ivanem Macháčkem, zástupcem ředitele pro praktické 
vyučování.  

Před sedmi lety pozvala rodačka z Luhačovic paní Jitka Titovšek luhačovickou školu do 
Zagorje ob Savi (střední Slovinsko). Učí totiž na škole s přibližně stejným zaměřením. Od 



samého počátku se zúčastňovala všech akcí jako organizátorka a tlumočnice. Proč u 
slovanského jazyka tlumočnice? Především slovní zásoba je rozdílná. Kadil – hovořil.  

Po celou dobu šlo v podstatě o výměnu pedagogů. Ale letos v květnu při návštěvě 
v Luhačovicích se dohodli na výměně odborné i za účasti žáků. Tak tedy letos na podzim se 
vydali Mgr. Macháček, PaedDr. Karel Milička a MOV paní Marie Hlaďáková se 4 žáky 
oboru kuchař na cestu do Slovinska. Po dobu 6 dní si vyměňovali především kuchařské 
zkušenosti. Šlo o kuchyni slovinskou, srbskou a přirozeně i českou. Ve slovinské kuchyni to 
byla potica, jsou to záviny z různého masa, hodně zabíjačkových jídel. Jedna polévka byla 
tak hustá, že připomínala zředěnou tlačenku. Bylo tu i srbské žebírko či rožněná masa. 
Jeden den bylo české jídlo. Pečená kachna, dva druhy knedlíků a zelí. Také drůbeží směs na 
toustech. Na valašských frgálech si pochutnal i český velvyslanec Tomáš Szunyog 
s tajemníkem. Pozval české hosty nejen na velvyslanectví do Ljubjany, ale i na příští rok. 
Mají totiž připravit slavnostní jídlo u příležitosti 28. října.  

Nešlo jen o kuchyni. Nakonec slovinskou kuchařku si přivezli domů v češtině. Kromě 
výletu na ljubjanské velvyslanectví byli na výletě v Postojenské jeskyni a jeden den u moře. 
Cestou si pochutnávali na jeho plodech – chobotnicích či různých škeblích.  

A jak dál? Asi v dubnu přijedou slovinští studenti s pedagogy do Luhačovic. Jde opět o 
výměnu zkušeností. Ale i o přátelská setkání.  

Já bych tu kuchyni překombinovala. Bez plodů moře bych se obešla. Vzala bych si srbské 
žebírko a valašský frgál. Bohužel. Na večeři dost daleko. 

      PhDr. Ludmila Loschková 

   

Vánoční setkání seniorů  

Již tradičně se v předvánočním čase setkávají místní senioři. Po loňském úspěchu 
orchestru Václava Hybše nebylo jednoduché vybrat dalšího účinkujícího. Volba nakonec 
padla na známého zpěváka lidových písní Jožku Černého. 

Je dobré  se  na chviličku zastavit od každodenního shonu a nechat se unést tajemnou 
atmosférou blížících vánoc.  Vánoce, to prosté slůvko má pro každého z nás trošku jiný 
význam, někdo si pod tímto pojmem představí stromek pod ním spousty dárků, jiný vůni 
perníčků, někdo vánočního kapra, jiný tajemnou atmosféru půlnoční mše, jiný zase pohodu 
betlémské stáje. Pro všechny ale platí, že lidská srdce mají k sobě v tomto období blíž. 
Pravým smyslem vánoc by mělo být spolu, vzájemně jeden druhému naslouchat a pochopit 
jej.   Vzájemně se setkávat a poznávat,  a to se určitě ve středu 5. prosince povedlo! 

Městský úřad v Luhačovicích děkuje pracovníkům MěDK Elektra za přípravu 
vánočního koncertu pro seniory, panu Jaromíru Matuškovi, majiteli cukrárny za občerstvení 
při setkání v domovech důchodců a DPS Strahov. Poděkování patří rovněž členům Malého 
Zálesí, kteří připravili kulturní program, paní Boženě Jílkové majitelce firmy Clip a panu 
Zdeňku Červenkovi, řediteli firmy Lukrom, s.r.o. za dárkové balíčky, které byly předány při 
vánočních návštěvách v domovech a DPS. 



   

  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

Vítáme mezi nás nové „občánky“:  

Romana Máčalu,          Luhačovice 86 
Kateřinu Nevěřilovou,  Luhačovice 876  

Rodičům srdečně blahopřejeme!  

Výročí narození:  

Františka Sláčalová, Kladná Žilín 16, 93 let  
Marie Šuranská, Luhačovice 380, 80 let  
Marie Bednaříková, Luhačovice 317, 80 let  
Františka Flossová, Luhačovice 380, 89 let  
Božena Dobešová, Luhačovice 380, 89 let  
Jan Fajkus,  Luhačovice 762, 88 let  
Květoslava Káňová, Luhačovice 667, 80 let  
Šárka Pokorná, Luhačovice 321, 80 let  
Ludmila Konečná, Luhačovice 575, 91 let  

Přejeme hodně zdraví, svěžesti a pohody do dalších let!    

Opustili nás :   

 FrantišekAmbros, Luhačovice 710,84 let 
 MarieBednaříková,Luhačovice 702,73 let 
 IrenaSemelová, Luhačovice 50, 74 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  

   

ROCK NAD VODOU – BENEFIČNÍ KONCERT  
Regionální amatérské rockové skupiny MALAHORA,  

BAČKŮRKY Z MECHU, BAD DRUG, SIX DEGREES  

SEPARATION a IF se sešli 22. listopadu v kinosále na benefičním koncertu, jehož výtěžek 
byl věnován na pomoc postiženým letošní povodní.  Tuto největší  Rockovou akci  
v Luhačovicích navštívilo téměř 200 lidí. Výtěžek 9 200,- Kč osobně předali ředitel MěDK 
Pavel Slovák a vedoucí kina Martina Slováková ing. Jiřímu Houdkovi, starostovi 
partnerského města Třeboň. Tyto peníze budou začleněny do fondu obnovy obcí Stará Hlína 
a Nová Hlína u Třeboně. 

   

PROGRAM SPORTOVNÍHO CENTRA RADOSTOVA  
NA LEDEN 2003  
   

     Sobota 10.1. 2003  

-          -          od 12.00 hod proběhne mezinárodní turnaj žáků – ročník 1989  

     za účasti výběrů KFS: Zlínský KFS, Olomoucký KFS, Jihomoravský KFS, Kraj Vysočina 
KFS  

 Hradecký KFS, Západoslovenský KFS, PZPN Zabredze (Polsko)  

Neděle 11.1. 2003  

-          -          od 8.00 hod bude pokračovat mezinárodní turnaj žáků.  



 Předpokládané ukončení v 19.00 hod.  

   

Středa 22.1.2003  

-          -          od 18.00 hod se odehraje přátelské utkání žen v házené  

      mezi mužstvy HSK Kunovice a Internu Bratislava.  

   

Sobota 23.1.2003  

-          -          od 16.00 hod proběhne mistrovské utkání International League  

 mezi mužstvy HSK Kunovice a HYPO Vídeň.  

   
 


