
 

Tříkrálová sbírka 2003 

V sobotu 4. ledna se již potřetí rozešli v Luhačovicích a Pozlovicích koledníci do 
jednotlivých domácností, aby pomohli naplnit účel letošní sbírky České katolické charity, 
která byla zaměřená na pomoc rodinám v nouzi u nás i zahraničí. Celkem 72 dětí 
z Luhačovic, 9 dětí z Biskupic a 6 koledníků z Kladné Žilín rozdělených na 24 skupinek a 
za doprovodu 29 dospělých, kteří měli u sebe zapečetěnou pokladničku a průkaz, se rozešlo 
v sobotu  do určených částí města. Celkem bylo v luhačovické farnosti vybráno 98 986, 10,- 
Kč, z toho v Luhačovicích 73 366,10,- Kč, v Biskupicích 16 137, - Kč a Kladné Žilín 9 483, 
- Kč. 

V Pozlovicích koledovalo 7 skupin, které vybraly 31 008, 80,- Kč, v Ludkovicích bylo 
vybráno 16 730, - Kč, v Podhradí a 7 860, - Kč a na Řetechově 9 262,- Kč. 

Celkem obě farnosti přispěly Oblastní charitě Uherský Brod částkou 163 846,60,- Kč. 

O konkrétním využití prostředků letošní sbírky ještě není rozhodnuto, ale určitou představu 
si můžeme udělat podle roku 2002. Podstatnou část prostředků dostala přímo Oblastní 
charita Uherský Brod na podporu svých projektů, část prostředků byla vyplacena formou 
přímé  pomoci sociálně potřebným, částí peněz z této sbírky byly podpořeny projekty 
Azylový dům pro matky s dětmi v tísni a Klub matek na mateřské dovolené. 

Tříkrálovou sbírku 2003 můžeme hodnotit jako úspěšnou nejenom proto, že bylo vybráno 
největší množství finančních prostředků za poslední tři roky, ale také tím, že se povedlo 
zapojit do této akce velké množství dětí a dospělých. Díky obětavosti místních žen se 
koledníci pyšnili novými kostýmy, díky organizátorům nedocházelo ke zmatkům, díky 
pracovníkům MěÚ v Luhačovicích probíhala sbírka přesně podle zákona, díky pěkně 
zpívajícím dětem mělo koledování určitou úroveň, díky dospělým v doprovodu se povedlo 
zajistit hladký průběh a dát přispívajícím jistotu. Díky kněžím farnosti za pomoc a podporu 
a v neposlední řadě díky všem, kterým není lhostejný osud druhého v nouzi, všem, kteří 
přispěli na pomoc potřebným. 

   

Také letos se město Luhačovice zúčastnilo veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně. Již 
tradičně se v Brně představují všechny významné cestovní kanceláře, města i regiony. 
Význam cestovního ruchu stoupá, je potřeba demonstrovat připravenost přivítat turisty a 
předvést, co jim může daná oblast nabídnout. U pultu Luhačovic, které vystavovaly opět 
v expozici Zlínského kraje, se nejvíc návštěvníci zajímali o možnosti využití volného času, 
stravování a ubytování, chutnaly jim oplatky firmy KARE a zajímali se o výrobky firmy 



Léčivé vody, a.s.. 

Někteří z nich překvapili zájmem o Slováckou búdu a obavami o její další osud. 

   

Zápis žáků do 1. třídy Základní školy v Luhačovicích 
Ředitelství Základní školy v Luhačovicích vyzývá všechny rodiče dětí, které se narodily 
v roce 1997, a pak ty, které se narodily v roce 1996 a dříve a dosud do školy nechodí, aby 
přivedli své děti k zápisu do 1. třídy základní školy. 

Zápis se koná v úterý 11. února od 13. 00 do 17.00 v budově 1. a 2. tříd. Den a hodinu 
zápisu je nutné dodržet. Rodiče přinesou rodný list dítěte, případně svůj občanský průkaz. 

K zápisu se dostaví i děti, které měly odloženou povinnou školní docházku. 

   

OZNÁMENÍ OBČANŮM 

Poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů pro rok 2003.  

Od 1.1. 2002 platí dvě vyhlášky. Vyhláška č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem a 
č.      2/2001 o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem. 
Vybírání poplatku a registraci občanů  provádí finanční odbor MěÚ. Každý občan je 
povinen se zaregistrovat. Změny registrace a nové registrace do 31. ledna na finančním 
odboru MěÚ ( pí. Majzlíková). Poplatek na rok 2003 byl stanoven vyhláškou ZML ve výši 
400, - Kč / osoba / rok. Polovinu zaplatí děti do 6 ti let a senioři nad 75 let. Výše poplatku 
byla stanovena podle zákona a podle skutečných nákladů TS Luhačovice, střediska odpadů, 
za rok 2001. Poplatek vybírá pí. Eva Majzlíková – pracovnice finančního odboru MěÚ 
(Láz.dům Plzeň 1. patro, tel. 577 159 716). Poplatek musí být uhrazen do 31. 3. (do 30. 9. 
při dvou splátkách), a to: 

                        bezhotovostně na účet, 

                        nebo složenkou, kterou každý poplatník obdrží poštou, 

                        nebo hotově v pokladně MěÚ (pí. Majzlíková).   

   

Zprávy z 2. schůze ZML ze dne 4. prosince 2002 

RML doporučila ZML schválit rozpočtové provizorium na rok 2003. 

RML doporučila ZML schválit provádění rozpočtových opatření Radou města 
Luhačovic v rámci hospodaření města do výše 100.000, - Kč včetně na jednu položku.  

RML souhlasila s názvem rodinného domu čp. 681, ul. Solné, Luhačovice - Vila 



Kateřina.  

RML zřídila komisi pro občanské záležitosti v tomto složení: Jitka Vebrová, Školní 536, 
Luhačovice - předsedkyně, Miroslava Drndová, Úprkova 661, Luhačovice, Věra Hřibová,  
Pozlovice 296, Vladislava Janíková, Podhradí 56, Iva Slováková, Stráň 129, Luhačovice, 
Hana Švábová, Nádražní 517, Luhačovice, Eva Škrabalová, Slunná 834, Luhačovice, Eva 
Valášková, Zahradní čtvrť 917, Luhačovice. 

RML nesouhlasila se zveřejněním záměru pronajmout prostory v budově na nám. 28. října 
543 pro účely uzavírání pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. 

RML doporučila ZML uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o prodeji majetku 
delimitovaného z OkÚ Zlín za cenu 59.000,-Kč. 

   

Zprávy ze 3. schůze RML ze dne 18. prosince 2002 

RML doporučila ZML schválit likvidaci majetku města umístěného v budově radnice 
dle předložených návrhů škodní a likvidační komise. 

RML stanovila pracovní skupinu pro vytvoření nového lázeňského statutu v čele 
s koordinátorem - starostou města, za Radu města budou ve skupině dále pracovat Mgr. 
Pančocha, MUDr. Pochylý. Pracovní návrh statutu bude předložen Radě města na květnové 
schůzi. 

RML zřídila finanční komisi ve složení: 

Ing. Libor Slezák -  předseda 

členové - Ing. Jiří Šůstek, Mgr. Tomáš Mejzlík, Eva Tomalová, Ing. Jan Vavrys, Mgr. 
Miroslav Horsák, Karel Plášek 

RML zřídila kontrolní komisi ve složení:  

Ing. Josef Macek - předseda  

Pavel Slovák, Alena Tománková, MUDr. Jiří Hnátek, Ing. Jaroslav Hubáček.  

RML pověřila starostu města jednáním se zástupci jednotlivých městských částí za účelem 
vytvoření osadních výborů. 

RML rozhodla o dodávce na vybavení kanceláří nábytkem firmou BMB, s. r. o., Ždánice. 

RML souhlasila s čerpáním státních prostředků na vybavení kanceláří nábytkem a výpočetní 
technikou do výše 1.600.000,-Kč. 

RML schválila ceník Sportovního centra Radostova  platný od 1. 1. 2003:  



ubytování: lůžko 300,- Kč/noc, přistýlka 100,- Kč /noc,  

hlavní sál (tělocvična) 400,- Kč/hod, aerobic sál (zrcadlový) 250,-Kč/hod, fitness 30,-
Kč/hod/os, sauna 60,- Kč/hod/os, pronájem šatny 100,- Kč/jedno použití.  

Ceny pro školská zařízení (ZŠ, SOŠ a SOU, DDM) a sportovní organizace 
v Luhačovicích:  

hlavní sál (tělocvična) 200,-Kč/hod, aerobic sál (zrcadlový) 100,-Kč/hod  

RML uložila vedoucímu stavebnímu odboru ing. Vladislavu Běhunkovi předložit návrh 
uchazečů o výkon architektonické činnosti pro stavební odbor Městského úřadu Luhačovice 
do 31. 1. 2003. 

   

Zprávy ze 4. schůze RML ze dne 8. ledna  2003 

RML jmenovala účinností od 2. 1. 2003 v souladu se zákonem ing. Petra Záhorovského 
vedoucím odboru životního prostředí, Zdeňka Linharta vedoucím odboru správy 
majetku, ing. Miloše Valu vedoucím odboru dopravy, Vladislavu Janíkovou vedoucí 
odboru správního, Mgr. Miluši Netíkovou vedoucí odboru sociálního s účinností od 10. 
1. 2003.  

RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory č. p. 1029 (Sportovní 
centrum Radostova Luhačovice) o výměře cca 430 m² Fotbalovému klubu Luhačovice na 
dobu neurčitou za účelem zabezpečení provozovaní sportovní činnosti za cenu 43.000,- 
Kč/rok. 

RML souhlasila s uzavřením nájemní  smlouvy na nebytový prostor - místnosti č. 56 dle 
PD o výměře cca 20 m2 v objektu č. p. 1029 (Sportovní centrum Radostova Luhačovice) 
TJ Slovan Luhačovice  na dobu neurčitou za účelem sportovní činnosti za 2000,-Kč/rok. 

RML souhlasila uzavřením nájemní smlouvy se TJ Sokol Luhačovice (prostory kuželny) o 
celkové výměře cca 590 m² na dobu neurčitou za účelem provozování sportovní činnosti za 
cenu 59.000,- Kč ročně. 

RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou na užívání pozemku 
p. č. 736/1 v  k. ú. Luhačovice o výměře 119 m2 pro zahrádkářské účely za cenu 1,- 
Kč/m2  ročně s paní Danou Vintrovou, bytem Luhačovice, Slunná 836.  

 RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou na užívání garáže 
v objektu č. p. 185 „Palma“ o výměře 17,5 m2 s Finančním ředitelstvím v Brně, Moravské 
nám. 4 za cenu 8.400,- Kč ročně.  

RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s Jihomoravskou plynárenskou, a. s., Brno na 
pronájem STL plynovodu – délky 2.727, 89 m a STL plynových přípojek v počtu v počtu 79 
ks délky 650 m budovaných v rámci „Plynofikace Řetechova“. 

RML souhlasila s realizací projektu „Slunce do škol" na ZŠ Luhačovice a pověřuje odbor 



správy majetku dozorem nad stavební částí této akce. 

RML souhlasila s pronájmem parkoviště firmě LESY BRNO, a.s., v době konání 
společenského plesu dne 25. 1. 2003 za cenu  3.000, - Kč.  

RML souhlasila s pronájmem vyznačeného prostoru veřejného prostranství před stánky pod 
poštou pro majitele těchto stánků, a to v rámci celého vyznačeného prostranství v ceně  1,-
Kč/m²  na den. 

RML jmenovala stavební komisi ve složení:  

předseda:  Mgr. Jaroslav Pančocha  

členové: Ing. Karel Zicha, Ing. Martin Plášek, Ing. Pavel Menšík, Ing. arch. Pavel 
Bednařík a Ing. arch. Luděk Cahel  

   

Zprávy z II. zasedání ZML ze dne 12. 12. 2002  

ZML schválilo rozpočtové provizorium na rok 2003. 

ZML schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 8/2002, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 
2/2001 O místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem takto:  

Článek 5 zní: 

1/ Sazba poplatku podle § 10b, odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve 
znění pozdějších předpisů činí 400,-Kč na poplatníka a kalendářní rok a je tvořena: 

a/ částkou 150,-Kč na poplatníka a kalendářní rok 

b/ částkou 250,-Kč na poplatníka a kalendářní rok, která je stanovena na základě skutečných 

    nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. 

2/ Rozúčtování skutečných nákladů roku 2001 na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu na osobu:  

-         celkové skutečné náklady za rok 2001 na sběr a svoz netříděného komunálního   

odpadu                                                                                    1 801 000,-Kč 

               -     počet osob hlášených k trvalému pobytu:                                     5 645 

-         skutečné náklady za rok 2001 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 

      připadající na jednu osobu                                                                319,-Kč 

Práva a povinnosti vzniklé podle dosavadní obecně závazné vyhlášky nejsou touto OZV 



dotčeny. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2003. 

ZML uložilo starostovi města projednat záležitost nájemní smlouvy lázeňského domu 
Plzeň s vedením Lázní Luhačovice, a.s., ohledně výše nájemného.  

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

ZML rozhodlo o 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.  

ZLM rozhodlo o nabytí do vlastnictví bezúplatně formou darovací smlouvy 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 ). 

ZML rozhodlo o odkoupení pozemku p. č. 536/12 o výměře 84 m2 a 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.  

ZML rozhodlo o zřízení věcného břemene přístupové a příjezdové komunikace na pozemku 
p. č. 1867/2 ve prospěch vlastníka pozemku sousedního p. č. 1867/7 a oddělené části p. č. 
1867/2, které bude zakresleno v geometrickém plánu a  bude opravňovat k vjezdu, výjezdu 
a průjezdu všech vozidel a vstupu a výstupu všech osob po této komunikaci k prodejně 
potravin a zboží denní potřeby, která bude vybudována na sousední nemovitosti p. č. 
1867/7 a oddělené části p. č. 1867/2 ( Jedná se o obchod v Zahradní čtvrti ). 

ZML souhlasilo  s uzavřením dodatku č. 1 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.  

ZML souhlasilo s přijetím  daru od Okresního úřadu  Zlín, kterým je DDHIM. 

ZML souhlasilo s  vyřazením majetku delimitovaného z  Okresního úřad Zlín a jeho 
likvidací prodejem Magistrátu města Zlína za cenu 53.543,-Kč. 

ZML rozhodlo delegovat starostu města ing. Bohuslava Marhoula jako zástupce města 
Luhačovice na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.,  na volební 
období 2002-2006.  

ZML souhlasilo s  vytvořením osadních  výborů  v  integrovaných  obcích  Polichno,  
Kladná-Žilín, Řetechov a pověřuje radu města jejich přípravou. 



ZML uložilo finančnímu výboru práce na přípravě rozpočtu na rok 2003 a na 
rozborech hospodaření za rok 2002. Termín 19. 2. 2003.  

ZML souhlasilo s rozšířením finančního výboru o dva nové členy: Mgr. Miroslava Horsáka, 
bytem Polichno 103 a pana ing. Jana Vavryse, bytem Luhačovice, Hrazanská 932. 

   

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V LUHAČOVICÍCH  

V minulém čísle LN jsme vás seznámili s novými kompetencemi, které přešly na MěÚ v Luhačovicích v souvislosti 
s reformou státní správy. V tomto čísle se chceme zabývat organizační strukturou MěÚ a jednotlivými pracovníky. Jak jistě 
víte, MěÚ je z důvodu přestavby budovy radnice umístěn v náhradních prostorách, proto vás informujeme i o umístění 
jednotlivých pracovišť. Do budoucna rozebereme podrobně jednotlivé odbory a jejich činnosti.  

Nejvyšším orgánem města Luhačovic je 21 - členné Zastupitelstvo města Luhačovic, které zvolilo 7 -  člennou Radu města 
Luhačovic, kontrolní a finanční výbory ZML, starostu, místostarostu.  

Rada města Luhačovic zvolila komise finanční, kontrolní, stavební a komisi pro občanské záležitosti . Město Luhačovice 
zřídilo také 5 příspěvkových organizací (technické služby, základní škola, mateřská škola,městský dům kultury, sportovní 
centrum) a jednu organizační složku (městská knihovna).  

Organizační struktura Městského úřadu v Luhačovicích  

MěÚ v Luhačovicích tvoří starosta, kterému jsou podřízeni místostarosta, tajemník, velitel 
Městské policie. Starosta řídí i činnost zvláštních orgánů, mezi něž patří přestupková komise 
a povodňová komise. Vlastní MěÚ je rozdělen na osm odborů 

(odbor správní, odbor finanční, odbor správy majetku, stavení odbor, odbor informací, 
odbor dopravy, odbor životního prostředí, sociální odbor), které řídí tajemník. Jak jsme vás 
již informovali, v současnosti probíhá rekonstrukce budovy radnice, proto uvádíme i 
náhradní umístění jednotlivých odborů. 

VILA PLZEŇ  (ŠKOLNÍ 281)  

Starosta - ing Bohuslav Marhoul  tel:  577  132 481  

Místostarosta - PhDr. František Hubáček tel:  577  131 207  

Tajemník - ing. Michael Jahoda tel:  577  159 710  

   
MĚSTSKÁ POLICIE  -  MĚDK ELEKTRA  
Velitel - Vlastimil Červenka        tel:  602 514 434   
Strážníci - Manda, Zavadil, Šmotek  

   

ODBOR SPRÁVNÍ -  MĚDK ELEKTRA (E), MASARYKOVA 137 ( M),  VILA PLZEŇ,  ŠKOLNÍ 281 (P)  

Vedoucí  - Vladislava Janíková        tel: 577 197 270
 M                 



Právník - Mgr. Štrbová           tel: 577 131 199
 P  

Podatelna - sekretariát, Hyžíková     tel: 577 131 205
 P  

Matrika - Vančurová           tel: 577 131 27             E  

Evidence obyvatel - Horáková          tel: 577 131 278      
 E   

Občanské průkazy - Zápecová         tel: 577 131 278
 E  

Pasy - Matulíková                       tel: 577 131 278
 E  

Přestupková komise - Minaříková     tel: 577 131 087
 E  

Školství - Koutná                      tel: 577 131 278
 E  

Živnostenský úřad - Svobodová       tel: 577 197  261
 M  

Živnostenský úřad - Mokrejšová       tel. 577 197 260
 M  

Živnostenský úřad - ing. Goňa          tel: 577 197 261
 M  

   

ODBOR FINANČNÍ -  VILA PLZEŇ,  ŠKOLNÍ 281   

Vedoucí  -ing. Alena Ehrengeberová  tel: 577 159 717  

Mzdová účetní - Bernátková    tel: 577 131 199   

Účetnictví - Raková           tel: 577 159 715   

Účetnictví - Stará              tel: 577 159 715   

Fakturace - Hálová            tel: 577 131 199   

Pokladna - Máčalová        tel: 577 159 716   

Poplatky odpad - Majzlíková                  tel: 577 159 716   

   
ODBOR SPRÁVY MAJETKU  -  NÁBŘEŽNÍ 971   
Vedoucí -  Zdeněk Linhart tel: 577 131 208        
Správa bytů - Krajíček                tel: 577 131 208   

Evidence majetku - E. Hubáčková         tel: 577 131 208   



Správce lesů, myslivost - Kbelec        tel: 577 131 208   

Údržba - Smékal                tel: 577 131 208   

   

ODBOR STAVEBNÍ - MĚDK ELEKTRA    

Vedoucí - ing. Vladislav Běhunek       tel: 577 131 087  

Stavební úřad - Hvozdenský       tel: 577 131 087  

Stavební úřad - Hlavičková                 tel: 577 131 087  

Územní plánování - ing. Malá                 tel: 577 131 087   

   

ODBOR INFORMACÍ - MĚDK ELEKTRA , VILA PLZEŇ – ŠKOLNÍ 281 (P)  

Vedoucí - ing. Hana Slováková          tel: 577 133 980  

Správce IS - ing. Čapek               tel: 577 133 182
 P  

Infokanál - ing. Josef Pilát               tel: 607 106 532   

Luha info - Macháčková               tel: 577 133 980   

Luha info - Hubáčková               tel: 577 132 341   

   

ODBOR DOPRAVY - MĚDK ELEKTRA    

Vedoucí -  ing. Miloš Vala               tel: 577 131 223   

Do 30. 6. budou na odboru dopravy vykonávány pouze 
činnosti související se silničním úřadem, ostatní činnosti 
bude vykovávat statutární město Zlín Prštné, ul. L. Váchy č. 
602,  
tel: 577 690 667, 577 690 660, 577 670 694  

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ -  MĚDK ELEKTRA   
Vedoucí - ing. Petr Záhorovský tel: 577 131 223   
Státní správa lesů - ing. Hurta  tel: 577 131 223   

Ochrana vod - Mgr. Nováková tel: 577 131 223  
Památková péče - Mgr. Buršíková tel: 577 131 223        

Odbor sociální -  Masarykova 137     

Vedoucí - Mgr. Miluše Netíková tel: 577 197 269  

Péče o rodinu - Hřibová    tel: 577 197 264   

Příspěvky na výživu - Dynková tel: 577 197 265        



SP (děti ) - Sedlaříková    tel: 577 197 274       

Kurátorka - Bartošová  tel: 577 197 275    

Péče o osobu blízkou - Škrabalová     tel: 577 197 271    

ZTP - Personová                                 tel: 577 197 276    

SP vozidla, byty - Mgr. Dufková tel: 577 197 277    

Nezam., civil.služba - Salvetová          tel: 577 197 267    

Nezaměstnaní - Beblabá  tel: 577 197 268    

Příspěvky - Mahdalová  tel: 577 197 266   

   

Co by vás mohlo zajímat? 

Dnes odpovídá Mgr. Bohumila Víchová  - ředitelka 
Základní školy v Luhačovicích. 
Můžete se našim čtenářům trošku přiblížit, prozradit o sobě nějaké informace?  

Pocházím z Luhačovic, po vystudování filozofické fakulty, obor český jazyk, jsem deset let 
pracovala v dětském výchovném ústavu. Na zdejší škole působím od roku 1990, nejdříve 
jako učitelka, potom jako zástupce ředitele a v roce 2001 jsem byla jmenována ředitelkou 
školy. 

Kolik má ZŠ Luhačovice žáků, kolik pedagogů a ostatních pracovníků?  

V Základní škole v Luhačovicích je v současné době 815 žáků, věnuje se jim 50 učitelů a 25 
ostatních pracovníků. 

Jaký je poměr žen a mužů ve vašem pedagogickém sboru, máte podobně jako v celé naší 
republice problém získávat mladé kvalifikované pedagogy? 

V naší škole působí 48 členný pedagogický sbor, ve kterém je 11 mužů a 37 žen. Získávání 
mladých kvalifikovaných pedagogů je celostátní problém. Mladí odborníci potřebují byty, 
zázemí, odpovídající finanční ohodnocení a z tohoto důvodu  má školství  těžkou pozici ve 
srovnání s ostatními možnostmi uplatnění mladých učitelů. Tento problém se obzvlášť 
projevuje u atraktivních oborů jako jsou jazyky nebo výpočetní technika, kde zajistit 
aprobovaného učitele opravdu není jednoduché.     

Nabízíte dětem možnost navštěvovat třídy s rozšířenou výukou některých předmětů?  

Již osm let nabízíme dětem možnost navštěvování tříd s rozšířenou výukou matematiky a 
přírodovědných předmětů. 

Jaké cizí jazyky se učí děti v ZŠ Luhačovice, mají možnost výběru cizího jazyka?  



V rámci povinné výuky jednoho cizího jazyka se děti mohou rozhodnout mezi anglickým 
nebo německým jazykem. Mimo to existuje nepovinná výuka anglického a německého 
jazyka. Letos jsme poprvé zařadili jako nepovinný předmět ruský jazyk a podle zájmu jsme 
připraveni výuku ruského jazyka rozšířit. V souvislosti s výukou jazyků bych ráda 
zdůraznila, že od ledna jsme otevřeli novou učebnu jazyků vybavenou moderní audio - 
vizuální technikou. I přes zvýšené náklady dělíme děti při výuce jazyků na skupiny do 15 
dětí a i tím se snažíme úroveň výuky zlepšovat. 

Máte nějaké zkušenosti s projektem Internet do škol?  

Díky tomuto projektu jsme v lednu 2003 otevřeli nově vybavenou počítačovou učebnu, 
rozšiřujeme počet hodin výuky informačních technologií pro žáky od 4. tříd. Učitelé těchto 
předmětů si zvyšují kvalifikaci a zlepšování kvality výuky chceme v budoucnu věnovat 
maximální pozornost. Zpětně se lepší vybavenost školy počítači odrazí i v tom, že i učitelé 
ostatních předmětů, z nichž již 2/3 má oprávnění k práci s počítačem, je budou moci lépe 
využívat. 

Pomáháte dětem s výběrem jejich dalšího povolání?  

Samozřejmě pomáháme, radíme. Je povinností naší školy zajišťovat výchovné poradenství. 

Výchovné poradenství začíná již na prvním stupni, kde se zaměřujeme na odhalování a 
odstraňování vývojových vad, poruch učení, řešení kázeňských problémů a od sedmé třídy 
začínáme navíc se systematickou přípravou na budoucí povolání. Mimo to, že s dětmi 
pracují dva (od září tři) naši speciálně vyškolení výchovní poradci, využíváme programů 
úřadu práce, pedagogicko psychologické poradny, exkurzí a různých dalších programů, aby 
si naši žáci ověřili své možnosti a předpoklady, získali co nejvíc informací o zvoleném 
oboru a podle toho se mohli správně rozhodnout.  

Jaká je úspěšnost přijetí vašich žáků na střední školy, o které školy nebo učiliště je mezi 
dětmi největší zájem? 

Úspěšnost přijetí žáků na zvolený obor na první pokus je určitě jedním z kriterií hodnocení 
školy. Naše škola dosahovala v posledních letech vysokého procenta úspěšnosti okolo 80 %. 
Tradičně nejlepších výsledků dosahovali žáci s rozšířenou výukou matematiky a 
přírodovědných předmětů. V roce 2002 byli všichni žáci z této třídy kromě jednoho přijati 
na první pokus na zvolenou školu. Myslím si, že se nám povedlo vytvořit systém přípravy 
k přijímacím zkouškám, a věřím, že se nám povede udržet vysokou úspěšnost i v dalších 
letech. 

Ze středních škol se tradičně nejvíc žáků hlásí na gymnázia, na pomyslné druhé místo bych 
asi zařadila průmyslové školy. Mezi učebními obory, které si vybírají chlapci, jednoznačně 
vítězí řemeslné obory. U dívek již není volba tak jednoznačná, ale asi nejvíc dívek se hlásí 
na některý z oborů managementu, pod kterým se mimo jiné skrývají atraktivní a 
v Luhačovicích potřebné hotelové služby. 

Je mezi žáky pátých tříd zájem o studium na osmiletých gymnáziích?  

Odliv nadaných žáků na osmiletá gymnázia je celostátním problémem všech základních 
škol, ale troufám si říct, že v Luhačovicích nadaní žáci zůstávají. Naše škola talenty a 



nadané žáky všemožně podporuje, mají možnost navštěvovat třídy s rozšířenou výukou, 
zlepšujeme úroveň výuky jazyků a výpočetní techniky, žáky připravujeme na různé soutěže 
a olympiády, snažíme se, aby vynikli a nezapadli do průměru. Samozřejmě rozhodnutí o 
přihlášce žáků z pátých tříd je rozhodnutím dětí a především jejich rodičů, škola může 
jenom radit a doporučovat. Rodiče by měli ale skutečně pečlivě zvážit všechny okolnosti. 
Každodenní dojíždění, zvýšený nápor učiva, jiný systém výuky, to všechno by mimořádně 
nadaný žák měl zvládnout bez potíží, ale u dětí, které jsou průměrně nadané nebo mají ještě 
nějaké jiné koníčky, by mohlo dojít k tomu, že dítě přijde o bezstarostný svět dětských her a 
bude přinuceno k předčasnému dospívání.     

V loňském roce zavedla vaše škola pravidelné konzultace s psychologem, je o tuto službu 
v Luhačovicích zájem? 

Díky vstřícnému přístupu Pedagogicko psychologické  poradny ve Zlíně se nám povedlo 
zavést tuto bezplatnou anonymní službu a sami jsme překvapeni velkým zájmem. Každý 
první čtvrtek v měsíci psycholožka PhDr. Milena Szpaková od 10.00 do 16.00 hod v budově 
ZŠ pomáhá najít řešení problémů školních dětí. Mohou se na ni obracet děti, rodiče, 
prarodiče, učitelé a to úplně diskrétně. Důvěrné informace o klientech poradny nejsou bez 
jejich vědomí sdělovány nikomu, tedy ani pracovníkům školy. 

Můžete obecně zhodnotit spolupráci rodičů a školy?  

Obecně se dá říct, že velká většina rodičů se školou spolupracuje, mají zájem o prospěch a 
chování svých dětí. Při škole funguje občanské sdružení Klub rodičů a přátel školy, jehož 
zásluhou se daří získávat finanční prostředky na odměny žáků. Díky tomuto sdružení se daří 
děti ocenit za prospěch, za účast v olympiádách a sportovních soutěžích. Snažíme se děti 
zapojit, zaměstnat a díky rodičům je můžeme také motivovat a odměnit. Takže dá se říct, že 
i rodiče mohou prostřednictvím tohoto sdružení pomoci zamezit nežádoucím patologickým 
společenským jevům. Pokud některého rodiče oslovíme s prosbou o pomoc (řemeslnou, 
sponzorské dary třídním kolektivům, doprovod na různé akce), vždycky se setkáme 
s kladnou odezvou. My bychom se ale chtěli pokusit posunout spolupráci rodičů a školy 
ještě o stupínek výš. Chtěli bychom, aby rodiče sami přicházeli s nápady, jak využít volný 
čas společně se svými dětmi a jejich kamarády. A škola by jim jejich myšlenky pomohla 
zrealizovat.    

Objevily se v Luhačovicích nějaké závažné přestupky v chování, drogy, alkohol. Jak tyto 
přestupky řešíte? 

Bylo by asi pokrytecké a jednoduché říci, že nic takového na naší škole není. S tím, jak se 
mění společnost, rodiče mají na výchovu dětí stále méně času, zjišťujeme i u nás větší potíže 
s chováním. Problémy se ve spolupráci s rodiči, někdy bohužel i s policií, zabýváme, 
netajíme je. Bohužel naše zákony nám k řešení nedávají velký prostor, nemůžeme nijak 
donutit rodiče problémových dětí ke spolupráci, zhoršené známky z chování již nemají 
takovou váhu. Nejčastěji se objevují drobné krádeže, ničení majetku, kouření, nevyhnuli 
jsme se ani šikaně. Většina přestupků však byla spáchána mimo školu. Troufám si říct, že 
věnujeme mimořádnou pozornost protidrogové prevenci a prevenci přestupků na školní 
půdě, snažíme se děti zaměstnat, nasměrovat k jiným aktivitám podle hesla: „Kdo si hraje, 
nezlobí“. Chování dětí mimo školu by už potom mělo zajímat především rodiče, ti by se 
měli starat, kde je jejich dítě a jak tráví svůj volný čas. 



Chtěla byste našim čtenářům ještě něco sdělit?  

Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem mým kolegům, kteří ještě v našem zmatky 
zmítaném školství vydrželi, neztratili nadhled, toleranci a optimismus. Především díky jim 
se povedlo vytvořit dobrou úroveň luhačovické školy. Věřím, že společně tuto úroveň 
udržíme ke spokojenosti našich žáků a jejich rodičů .  

   

CO DĚLAT, KDYŽ ONEMOCNÍME?  

   

Běžné – banální onemocnění 

Např. nachlazení, krátké horečnaté onemocnění, krátká žaludeční nevolnost, jednorázová a krátká 
bolest hlavy,  zad, svalů, kloubů apod.  

•         jít se poradit s lékárníkem o vhodném postupu  

Onemocnění neohrožující akutně můj život 

Např. tři a více dní trvající horečky, nechutenství a hubnutí, pravidelně se objevující bolest hlavy, 
zad, končetin, zhoršené dýchání při námaze, krev v moči, občasné bolesti v břiše, gynekologické 
obtíže apod.  

♦       vyhledat svého praktického či odborného lékaře, respektive telefonicky se objednat 
k němu na vyšetření  

Náhle vzniklé těžší onemocnění či úraz  

Např. křečovitá či trvalá bolest v břiše, pád s podezřením na zhmožděninu či zlomeninu ruky, nohy 
apod.  

♦       konzultovat alespoň telefonicky svého praktického či odborného lékaře, v době mimo 
jeho ordinační hodiny volat LSPP  

Ohrožení života, těžké úrazy  

Např. bezvědomí, náhle vzniklá dušnost, krutá a pálivá bolest na levé polovině hrudníku nebo za 
hrudní kostí, závažná poranění, otrava léky apod.  

♦       volat záchrannou službu tel. 155  

   

Přednemocniční neodkladnou péči zabezpečují:  

   

a)      výjezdová stanoviště zdravotnické záchranné služby: 



−        rychlá lékařská pomoc – RLP (posádka s lékařem)                                 

−        rychlá zdravotnická pomoc – RZP (posádka se zdravotní sestrou) 

b)      stanice lékařské služby první pomoci –LSPP 

   

Zdravotnická záchranná služba - tel. číslo 155  

Je to specializovaná služba určená především k řešení náhlých a neočekávaných změn 
zdravotního stavu, zpravidla bezprostředně nebo potencionálně život ohrožujících. 
Jedná se zejména o poruchy vědomí, poruchy krevního oběhu a dýchání, otravy a 
vážná poranění.  

Jak volat na linku 155  

         na linku 155 lze volat z jakékoliv veřejné sítě v ČR včetně mobilních telefonů vždy bez 
jakékoliv předvolby  

         volání je vždy zdarma  

         při volání z mobilního telefonu zdůrazněte, kde se přesně nacházíte, včetně města, 
z něhož voláte (nemusíte se pokaždé dovolat na nejbližší stanoviště záchranné služby)  

Informace, které je nutné sdělit operátorce linky 155  

         co přesně se stalo  

         přesné místo hlášené události (město - obec, ulice, číslo popisné)  

         základní informace o postiženém  

         číslo telefonu, z něhož voláte  

   

Lékařská služba první pomoci 
Je provozována po skončení řádné pracovní doby praktických lékařů. Je to služba určená 
pro ošetření běžných, život neohrožujících náhlých onemocnění. Službu zajišťují praktičtí 
lékaři.  

Dospělý pacient může lékaře navštívit v pohotovostní ordinaci, výjimečně si může vyžádat 
jeho návštěvu v bytě (např. imobilní pacient, vysoké teploty).  

Lékařskou službu první pomoci pro děti a dorost zajišťují praktičtí lékaři výlučně 
v pohotovostní ordinaci. V nezbytných případech, kdy rodiče nemají možnost přepravit dítě 



do ordinace vlastními prostředky, mohou si vyžádat převoz k lékaři sanitním vozidlem.  

   

   

ORDINAČNÍ HODINY LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI  

ZLÍN  

LSPP pro dospělé 

Havlíčkovo nábř. 600 (areál Baťovy nemocnice), tel. 577 214 445, 577 214 446  

Po-Pá  17,00 – 23,00 hod. 

So, Ne, sv.   8,00 – 23,00 hod. 

      

   

LSPP pro děti a dorost  

Havlíčkovo nábř. 600 (21. pavilon Baťovy nemocnice), tel.  577 214 445, 577 214 446 

Po-Pá  16,00 - 6,00 hod. 

So, Ne, sv.   7,00 – 7,00 (event. 6,00) hod.  

   

   

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA 

L.Váchy 602   tel.  577 214 445, 577 214 446 

So, Ne, sv.   8,00 – 13,00 hod.  

   

LÉKÁRENSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA  

Výdej léků zajišťují lékárny s mimořádnou provozní dobou: 

   

    všední den  sobota   neděle, svátky 

Centropharm Zlín  7,00 – 22,00  7,30 – 12,30  - 



Interspar Prštné  8,00 – 20,00  8,00 – 20,00  8,00 – 20,00  

Carrefour Malenovice 9,00 – 20,00  9,00 – 20,00  9,00 – 20,00  

   

   

UHERSKÝ BROD  

LSPP pro dospělé 

Uherský Brod, tř. Partyzánů 2174 (poliklinika), tel.  572 632 555  

Po-Pá  17,00 – 23,00 hod. 

So, Ne, sv.   8,00 – 23,00 hod.  

   

V DOBĚ MIMO ORDINAČNÍ HODINY LÉKAŘŮ LSPP (23, 00 – 7,00 HOD)  

ZAJISTÍ V NEZBYTNÝCH PŘÍPADECH OŠETŘENÍ PACIENTŮ ODBORNÁ ODDĚLENÍ OKRESNÍCH NEMOCNIC.  

DOTAZY NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH  577 214 445 -6  

   

Ke klidu patří jistota  
K přáním k Novému roku patří klid a také jistota. Třeba ta největší. Mám střechu 
nad hlavou. Povídáme si s paní Helenou Schlimbachovou o SBD KVĚTEN 
v Luhačovicích. Hovory o zdejším družstvu nebývaly vždy poklidné. Ale o to právě 
dnes nejde. Jde o věčný tón. Jak to vlastně s SBD KVĚTEN je.  

Lidé jsou stále strašeni vytunelováním, dluhy. Právě toto téma je pro KVĚTEN 
ožehavé. Mnoho lidí ví, co se tu stalo, a má opravdu strach. Nemusí.  

Družstvo je zcela bez dluhů, má dokonce mírný zisk, který je vytvořen maximálními 
úsporami, snížením počtu pracovníků pouze na dva zabezpečující i práce, které 
v minulosti zajišťovali pracovníci na základě smlouvy o dílo, jako např. převody bytů 
do osobního vlastnictví, právní a technické záležitosti apod. K řízení takové 
organizace je nutno mít pracovníky zdatné a s přehledem. Družstvo je povinno 
hospodařit na vyrovnaném rozpočtu, a proto byly vytvořena veškerá opatření ke 
snížení nákladů. Neplatiči nejsou, vlastně jeden nechce řádně zaplatit střechu.  

Dlouho je trápila zanedbaná péče, scházela rozvaha o údržbě. Nasbíralo se málo 
ekonomických prostředků neuváženě nízkou cenou záloh (fond dlouhodobé zálohy 
na opravy).  

Práce tu není jednoduchá. Spravují 550 bytů, 214 bytů je převedeno do vlastnictví. 



Trápí je skutečnost, že je 189 nebydlících a perspektiva je špatná. Pozemky 
k dispozici nejsou a střešní nástavby zatím nevyšly, ačkoliv byly připravovány. 
Dochází k rozporům zcela zbytečným mezi takzvanými vlastníky. Ale to je více 
chyba nedotaženého zákona. Společnost TEPLO KVĚTEN, s.r.o., existuje, musí. 
Jejím 100% vlastníkem je SBD KVĚTEN, všechno je třeba dovést do konce.  

Už i zde lze očekávat zisk.  

Vracíme se k minulosti, která dosud není soudně uzavřena. Družstvo muselo platit 
různé pokuty, i penále z nich. To už je pryč. Musela se dát do pořádku ochrana 
majetku. Teď už je stav dobrý. Jak to celé shrnout? SBD KVĚTEN prošlo mořem 
práce a potíží. Mořem problémů s převody do osobního vlastnictví, které právě u 
domů se smíšeným vlastnictvím vyvolává spoustu sporů. Ale i zde se situace 
uklidňuje. Jistota je tu jedna. Družstvo je bez dluhů, stabilizované, s mírným 
ziskem, ale ne bez problémů.  

Nakonec znáte práce, kde problémy nejsou?  

   

- PHDr. Ludmila Loschková-  

   

KRONIKA 

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

Nadmořská výška některých míst a budov:  Dolní konec 243 m.n.m, hotel U Karla IV. 245 
m.n.m , lázeňská kaple 250 m.n.m., Slovácká búda 274 m.n.m.. 

Počet obyvatel: Ke dni 1. prosince 1923 bylo v obci 361 čísel. Podle sčítání bylo 
v Luhačovicích v roce 1921 1754 obyvatel. Pro sčítání byla obec rozdělena na čtyři obvody. 
Celkem bylo započteno 328 domů, z toho 20 neobývaných. Podle národností bylo 1733 
Čechů, 5 Němců, 5 Čechožidů a 11 Židů.  Podle náboženského vyznání bylo 1505 osob 
vyznání  římskokatolického, 192 československého, 4 českobratrského,  1 pravoslavného, 1 
řeckokatolického, 12 židovského, 4 mojžíšova a 35 bez vyznání. 

Počet obyvatel v minulých letech:  V roce 1793 bylo v Luhačovicích 60 domů a 660 
obyvatel, v roce 1846 to bylo 118 domů a 795 obyvatel, v roce 1900 bylo 210 domů a 1138 
obyvatel. V roce 1910 bylo 323 domovních čísel a v nich žilo 1716 (z toho 43 Cikánů). 

Katastrální rozloha pozemků:14 104 755 ha. Pozemky mají podobu obdélníka položeného 
podél Šťavnice, délka vsi je 4 640 m a šířka 3270 m. Největšími vlastníky půdy byli 
velkostatek Otty Serenyiho, singularisté, lázně, obec. Lesů je 42,3 %, orné půdy 28,3 %, 
pastvin 19%. Převládají lesy listnaté, půda v údolí je dobrá, na úbočích kamenitá, těžká, 
pastviny jsou chudé. 

Jména tratí pozemků. Hlavní na katastrální mapě zaznamenané jména tratí pozemků jsou:  



Obora, V hůře napravo, V hůře nalevo, Vrbečka, Nivky, Háj nad Ovčírnou, Radostova, 
Radostova ve vrchách, Solné, Zálužné u Solného, Kamenná. Jednotlivé části těchto 
pozemků  se lidově podle pana. Jana Koutného a pana Františka Černockého nazývají U 
obory, Kopanice, Dluhova, Humeníkova kopanice, Újezda, Nad Kamenou, Čtvrtky, Stráně, 
Končiny, 

Rybník, Krhova, Rovina, Panské díly, Padělky, Kněžovršky, Majzlíkova kopanice, Žlébky, 
Svinka, Záhumenice, Díly, Nivka, Ulička, Kráčiny, Mezi žleby, Dražky, Nivy, Pusté, 
Zděrkova, Haďovce, Ovčírna, Okrouhlá, Včelín, Na vařaškoch, Kruh, Kout, Hájky, 
Hradišťsko, Zahumenice, Na bránkách, U obrázka, Strža, Léští, Bojkovský chodník, 
Podluží, U hájku, Lužné, Michálka, Na Solném, Nepřejov, Zástupova, Hřibů břeh, Šímova 
kopanice, Tři duby, Na koptovatej u boudy, Gabrielka. Pozemky luhačovské hraničí  
s pozemky obcí Ludkovic, Biskupic, Rudic, Přečkovic, Kladné Žilína a Pozlovic        

   

MŮJ VÁŽNÝ NEDOSTATEK 

   

   

Prostředí jídelny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Luhačovicích 
dobře znám. Stravuji se zde už několik let. Na rozdíl od jiných školních jídelen si připadám 
jako v restauraci, obsluhují mne tu totiž číšníci a servírky, a to hodně mladí. Jsou náročně 
vedeni svými učiteli. Právě k nim a jejich kolegům, mistrům odborné výchovy, směřuji svůj 
článek. 

Na chvíli odbočím jinam. Vedoucí kuchyně je paní Soňa Petříková. Má na starosti celý chod 
kuchyně a jídelny. Kapacita, totiž 300 obědů, je plně vytížena. Kromě studentů vaří obědy i 
pro 60 externích strávníků. Pro studenty, asi pro 60, vaří i snídaně se svačinou, připravují i 
80 večeří a ještě jednu svačinu k tomu. 

Pak nastal snad nekonečný výčet toho, co ještě dělají. Svatby, výročí, družbu se Slovinskem 
i Rakouskem, připravují stravování pro Literární Luhačovice, Česko-slovenské vzájemné 
vztahy, stravují se u nich rekreanti, ale také účastníci houslových kurzů Václava Hudečka, 
pořádají rauty k mimořádným výročím, stravovali se u nich i kuželkáři před mistrovstvím 
světa, nakonec v jejich péči bylo i výjezdní zasedání vlády. 

Vracím se k výuce kuchařů a kuchařek, číšníků a servírek. V tomto učilišti pracují čtvrtý 
rok. Je jich celkem 130. O celé problematice si povídám s paní Květoslavou Švagerovou, 
která je za celou výuku zodpovědná. Vypráví mi o systému výuky v měsíčních cyklech, o 
komplexní teoretické výuce. Praxi vykonávají v Luhačovicích, ve Zlíně, v Uherském Brodě. 
Pro své učně pořádají laboratorní cvičení, jsou to práce, které se na praxi nenaučí. 
Flambování, míchání nápojů, speciální potravy. Kromě paní Švagerové s číšníky pracují 
paní Martina Šuráňová, v oblasti kuchařského umění paní Marta Vlková, Marie Hlaďáková 
a Alena Stolaříková. 

O uplatnění svých absolventů nemá obavy. Rychle se umístí všichni. Mohlo by jich být i 
více. Zvláště pro Luhačovice. Trochu ji mrzí, že jsou někdy méně ctižádostiví, chtěla by u 
nich větší zájem o zvýšení profesionality. I když přiznává, že mnozí chtějí dělat nástavbu 



s maturitou. V jazycích se musí zlepšit. Svou prací si na provoz vydělají, někdy je i mírný 
zisk. Svůj kolektiv má paní Švagerová ráda, ráda spolupracuje s vedením. A jaký má sen? 
Aby měli vlastní hotel nebo aspoň restauraci. Stačila by docela malá. Věřme, že sen se 
uskuteční. 

Já vím, že dobře uvařit je velké umění. I být dobrým číšníkem či servírkou. Ale práce 
v kuchyni je mi činnost dost vzdálená. Za největší umění v kuchyni považuji krásnou vázu 
s květinami na sporáku. Raději si povídám s číšníkem. Můj vztah ke kuchyni považuji za 
svůj vážný nedostatek. 

- PhDr. Ludmila Loschková- 

   

Školáci v hotelu Alexandria  
   

Nedílnou součástí osnov rodinné a občanské výchovy jsou základy 
společenského chování při slavnostních příležitostech. Každoročně se žáci 6. tříd 
učí slavnostně stolovat. V minulých letech jsme s jednotlivými třídami navštívili 
restauraci v Elektře, v hotelu Zálesí a internát SOŠ v Luhačovicích.  

Tentokrát nám skvělé podmínky pro 120 žáků nabídl ředitel hotelu Alexandria pan 
Jaroslav Matula. Slavnostní atmosféra byla umocněna předvánoční výzdobou a 
stromečkem přímo v restauraci hotelu. Svátečně oblečení žáci 6. tříd ZŠ zasedli ke 
slavnostně prostřeným stolům s neméně slavnostním menu (přípitek míchaný 
nápoj,, předkrm šunková rolka se švýcarským salátem, polévka, chřestový krém, hl. 
jídlo, plněný lázeňský řízek, hranolky, čerstvá zelenina, moučník roláda se 
šlehačkou a zmrzlinou).  

Pan ředitel nás přivítal a pronesl slavnostní přípitek. Potom příjemná obsluha 
přistupovala ke každému stolu s flambovacím vozíkem a dětem servírovala na 
talíře přímo před jejich zvědavýma očima. Po lahodném a vydatném obědě pan 
ředitel vysvětlil žákům složitý servis na stříbře ve francouzské restauraci, kterou 
zdobí zrcadla, krásné lustry a množství živých květin. Prohlédli si také příbory na 
ryby a různé druhy sklenic. Třešničkou na dortu se stalo závěrečné flambování 
banánů,, které se šarmem kouzelníků předvedli p. Z. Machů a L. Dopita. Každý žák 
dostal vzorek na ochutnání a někteří si vyprosili i podpisy číšníků. Pan ředitel děti 
odměnil ještě ukázkou míchaného nápoje, kterým pak mohly doma oslnit své 
rodiče.  

Za velmi příznivou cenu se všem dostalo královského pohoštění. Spokojenost a 
slova chvály na adresu skvělých kuchařů, číšníků a hodného ředitele byla slyšet ze 
všech stran. Většina žáků zažila stolování na tak vysoké úrovni poprvé v životě.O 
úspěšnosti akce svědčí názor žáků,např. M. Urubková řekla: „Bylo to skvělé, jídlo 
fantastické, nejvíce se mi líbilo flambování, všichni na nás byla moc hodní. Opravdu 
skvělý den. Chtěla bych tam jít ještě jednou.“  



- Mgr. Jitka Leblochová - 

   

SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

   

Vítáme mezi nás nové „občánky“: 

Marcela Weisse                       Luhačovice  473  
Barboru Viktorýnovou             Luhačovice  760 
Tomáše Martince                     Luhačovice  302  
Václava Stolaříka                    Řetechov         66  
Josefa Skovajsu                       Kladná Žilín 111  
Kryštofa Hofmana                   Luhačovice  627           

Rodičům srdečně blahopřejeme!  

Výročí narození:  

Alois Gazdík                Luhačovice 751           89 let 
Marie Kovaříková       Luhačovice 143           80 let 
František Matula          Kladná Žilín     114      85 let 
Alois Zeman                Kladná Žilín 62            80 let 
Václav Vlček               Luhačovice 380           89 let  
Anna Šťastná               Luhačovice 380           92 let  

Přejeme hodně zdraví, svěžesti a pohody do dalších let!    

Opustili nás :  

František Ambros        Luhačovice 710           84 let 
Marie Bednaříková      Luhačovice 702           73 let  
Irena Semelová            Luhačovice 50            74 let  
Mária Kožíšková         Luhačovice 760           58 let  
Marie Richtrová           Polichno 76                 78 let  
Marie Hábová             Luhačovice 380           89 let  
Štěpánka Žáčková       Luhačovice 380           88 let  
Marie Tomalová          Luhačovice 782           72 let  
Emília Brožová             Luhačovice 380           72 let  
František Kolář            Luhačovice 122           59 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.  

V  časných ranních hodinách 10. prosince 2002 ztratily Luhačovice kus své historie. Vždyť 
málokoho z místních obyvatel i návštěvníků lázní nepoznamenala zvláštní atmosféra 
Slovácké búdy. Plakát lákající na silvestrovkou oslavu na tomto místě již nemůže být 



pravdivý, není kde oslavovat. Tato unikátní památka postavená v roce 1906 Dušanem 
Jurkovičem vyhořela do základů a ani hasiči z Luhačovic, Zlína a Slavičína, kteří bojovali 
nejenom s ohněm, ale také s velkým mrazem, nemohli zničení této unikátní památky 
zabránit.    

   

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 a 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 - 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 při 
vánočních návštěvách předány. 

   

Velkolepý průvod Mikuláše se zástupem andělů mohli místní občané i návštěvníci města 
uvidět ve čtvrtek 5. prosince. Mikuláš rozsvítil vánoční strom za zvuků vánočních koled 
v podání dechové hudby Zálesanka a odešel do kostela Svaté rodiny. V kostele byla 
sloužena mše svatá pro děti doplněná scénkami ze života svatého Mikuláše a poté již nastal 
očekávaný příchod Mikuláše s anděly a dárečky.  

   

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 Jaderského moře. Po roce 1945 bylo součástí Jugoslávie, 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 se při návštěvě 
v Luhačovicích dohodli na výměně odborné i za účasti žáků. Tak tedy letos na podzim se 
vydali Mgr. Macháček, PaedDr. Karel Milička a mistrová odborného výcviku 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 si slovinskou kuchařku přivezli domů v češtině. Kromě 
výletu na ljubljanské 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 

   

ROCK NAD VODOU – BENEFIČNÍ KONCERT  

Regionální amatérské rockové skupiny MALAHORA, BAČKŮRKY Z MECHU, BAD 
DRUG, SIX DEGREES SEPARATION a IF se sešly 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 předal 
ředitel MěDK Pavel Slovák s vedoucí kina Martinou Slovákovou ing. Jiřímu Houdkovi, 
starostovi partnerského města Třeboň. Tyto peníze budou začleněny do fondu obnovy obcí 
Stará Hlína a Nová Hlína u Třeboně. Hudebníkům i návštěvníkům koncertu děkujeme. 

   

Vánoční show v Elektře 

Blížící se Vánoce si mohly děti připomenout na velkolepé Vánoční show Petra Salavy. 
V pořadu se střídaly hry, soutěže, písničky populární hudby, lidové písničky a v tento čas 
nechyběly ani české a moravské koledy. Velké oblibě se těšily vědomostní soutěže i 
skládání velkých puzzlů. Doslova v obležení byly dětské idoly Michal Nesvadba, skupina 



New Golden Kids a další populární osobnosti. Jak se asi cítí soutěžící v pořadu Riskuj? 
Doma u televize sypeme vědomosti mnohem snadněji než před televizními kamerami a 
našim soutěžícím to šlo opravdu dobře. Malé slečny mohly zažít pocity dívek soutěžících 
v soutěži Miss, ty nejlepší si dokonce odnesly korunky a šerpy. Celé dopoledne se opravdu 
moc vydařilo a v pátek 20. prosince odcházeli z Elektry skutečně nadšení diváci.    

   

   

                               Článek 1 / 2003  

                               Dům dětí a mládeže má nové logo, které navrhla a zpracovala p. Danuše 

Zábranská. Dominantou znaku je „klíč“. Logo vystihuje náplň a poslání 

Domu dětí a mládeže: 

•        vytváříme podmínky pro soustavné a dlouhodobé formování 
životního stylu různých věkových a sociálních skupin populace. 

•        „klíč“ otvírající dveře do vašeho světa volného času. 

•        „klíč“ k vaší spokojenosti. 

                       Členové zájmového kroužku  KYTARA úspěšně prezentovali DDM při 
soutěžní přehlídce Otrokovická rolnička. Nejlepší hudebníci Rolničky postupují na Mladou 
portu v Praze. Za DDM Luhačovice zvítězila a postoupila do celorepublikového finále 
Tannia Rios. Pokud i Vy máte chuť a základy hry na nástroje (kytara, flétna a jiné), nebo 
pěkně a rádi zpíváte, přijďte do KYTARY v úterý od 16.00 – 17.00 hodin do zámku. 
Kroužek je pro děti a mládež od 11 let. Budete mít možnost stát se členy kapely KLÍČ, která 
se pravidelně zúčastňuje různých přehlídek, soutěží a vystoupení. 

 Děti ze zájmových kroužků kytara, taneční folklórní, country, aerobic, rytmus a 
rytmika rozdávali radost svým vystoupením v Domově důchodců, v KD Elektra při 
vystoupení pro handicapované občany a ve Sportovním centru Radostova při Mikulášském 
sportovním dni. Dětem i vedoucím těchto zájmových kroužků velmi děkujeme. Dále 
bychom chtěli poděkovat za spolupráci SOŠ a SOU Luhačovice, Městské knihovně 
Luhačovice a firmě KALADA – Ladislav Plášek při pořádání akce Vánoční jarmark a TJ 
Sokol a TJ Slovan při pořádání akce Mikulášský sportovní den. 

 Přehled připravovaných akcí na leden :  

   

•        Š.O.F.L.(šikovných ogarů florbalová liga) - pravidelné pondělní 
zápasy v tělocvičně ZŠ Luhačovice (6. 1., 13. 1., 20. 1., 27. 1) 

•        ZÁLEŽÍ JEN NA TOBĚ - 6. 1. 2003 beseda pro děti a mládež, 
případně i rodiče na téma: drogy, jejich působení na zdraví, nácvik 



jejich odmítání, lektor MUDr. Krynská. 

•         KURZ DRÁTOVÁNÍ - 15. 1. 2003 od  16.00 hodin v zámku 

•        VYCHÁZKA KE KRMELCŮM - 16. 1. 2003  od 14.00 hodin 

•        ZÁMECKÁ STRAŠIDLA - 24. 1. 2003 od 16.00 hodin v zámku 

•        KURZ HEDVÁBNÉ BATIKY - 29. 1. 2003 od 16.00 hodin 
v zámku 

   

Bližší informace uvedeme na nástěnkách DDM LUHAČOVICE během měsíce ledna. 

Eva Tomalová, řed. DDM. 

   

 


