
 

V sobotu 22. února se uskutečnil již 63. ročník tradičních Šibřinek. 
Ráz: Svět divadla, šantánu a muzikálu.  
Neděle zase patřila dětem a jejich Šibřinkám s pestrým kulturním programem..  
  

MISTROVSTVÍ  ČR  V  ŠACHU  LUHAČOVICE  MĚDK   RONDO  18.  - 28. ÚNORA 

Tradice turnajů v Luhačovicích se datuje od roku 1935, kdy zde byl uspořádán turnaj za 
účasti tehdejší československé špičky. V památném roce 1968 začíná éra 4 hvězdně 
obsazených luhačovických turnajů, kdy se pořadatelé mohli pochlubit jednak účastí 
kompletní československé špičky, jednak jmény, která šachový svět dosud vyslovuje s 
úctou. Na tuto tradici úspěšně navázalo mistrovství v roce 1993. Po deseti letech se naše 
šachová špička vrátila do našeho města, aby bojovala o cenné trofeje. V turnaji mužů 
zvítězil M. Jirovský, z žen byla nejlepší K. Čedíková a v kategorii juniorů si odvezl 
prvenství J. Bernášek 

  

Zápis do prvních tříd 

Celostátní problém s klesajícím počtem dětí se projevil také letos při zápisu do prvních tříd 
místní základní školy. K zápisu se dostavilo pouze něco málo přes čtyřicet budoucích 
prvnáčků, což postačí k naplnění pouze dvou tříd. Letos poprvé zvolily učitelky netradiční 
způsob zápisu, a to především z důvodu, aby děti neměly pocit, že je někdo zkouší a aby své 
znalosti a schopnosti mohly předvést bez trémy, ostychu a zbytečného stresu. S knížečkou 
v ruce obešly děti čtyři stanoviště ve velmi krásně vyzdobených třídách a za odměnu 
získaly  razítka. Pokud se někdo styděl, paní učitelka použila maňáska a hned bylo po studu. 
Jako památku na tento významný den si odnesli budoucí prvňáčci velmi pěkné a vkusné 
dárečky, které pro ně vyrobili jejich spolužáci v družině, dílnách nebo výtvarné výchově.   



 

  

Sbírka farnosti pro Charitu 

Ve dnech 10. – 21. 3. 2003 proběhne v naší farnosti opět sbírka České katolické charity, 
určená pro potřeby Oblastní charity Uherský Brod, a to pro azylový dům pro matky s dětmi 
v tísni, charitní bazar, charitní domy pokojného stáří a pro denní centra. V současné době 
jsou nejvíce potřebné předměty k vybavení domácnost: nádobí, příbory, záclony, závěsy, 
ložní prádlo, polštáře, kapny, deky, utěrky, ručníky, pleny, prášky na praní, mýdla, 
hygienické prostředky, oblečení pro dospělé. Dále elektrické vařiče, varné konvice, pračky, 
vysavače, televizory, rádia. Pro děti: hračky, dětské kočárky, dětské postýlky, dětské a 
kojenecké oblečení. 

Veškeré dary musí být čisté, nepoškozené a funkční!  

Sbírka bude probíhat v Obchůdku u kostela od pondělí do pátku od 9,00 do 17,00 hod. 

  

Zprávy z 5. schůze Rady města Luhačovic konané dne 23. ledna 2003 

RML vzala  na vědomí informace ing. Slovákové o vysílacím schématu a tvorbě pořadů  
Luhačovického infokanálu.    

RML jmenovala redakční radu Luhačovického infokanálu ve složení:
PhDr. František Hubáček, Ing. Michael Jahoda, Ing. Hana Slováková, Mgr. Roman 
Lebloch 

RML vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské policie a o novém zákonu o obecní  policii. 

RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory 
v objektu bývalého Bytového hospodářství,  č. p. 971, ul. Nábřeží v Luhačovicích. 

RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout část pozemku p. č. 756/6 o 



výměře 58 m2 v k. ú. Luhačovice. (Stánky naproti nádraží).   

RML souhlasila s uzavřením podnájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu 
zdravotního střediska č. p. 315, ul. Masarykova v Luhačovicích mezi MUDr. Monikou 
Záhumenskou a firmou ORCO Zlín, Okružní 4730, 760 05 Zlín 5 za účelem vybavení 
individuální ortopedickou obuví a individuálními vložkami pro pacienty rehabilitačních, 
protetických, ortopedických lékařů a pro diabetiky za stejných podmínek jako je uzavřena 
smlouva s MUDr. Záhumenskou. 

RML souhlasila s pronájmem nebytových prostor v objektu bývalých fotbalových šaten 
v prostoru Sportovního centra Radostova Luhačovice za účelem vybudování 
bowlingového centra na  dobu 15 let,  výše nájemného  230.000,- Kč/rok  firmě
BELPO, s. r. o., Rumunská 435, Luhačovice. Nájemným bude umořována hodnota 
stavebních prací souvisejících s vybudováním tohoto centra.   

RML nesouhlasila s osvobozením Lázní Luhačovice, a. s., Lázeňské náměstí 436, Luhačovice 
od poplatku ze vstupného při pořádání 7. reprezentačního plesu konaného dne 25. 1. 2003. 

RML nesouhlasila s osvobozením Klubu rodičů a přátel školy při SOŠ a SOU 
Luhačovice, Masarykova 999, Luhačovice od poplatků ze vstupného při pořádání 13. 
reprezentačního plesu  konaného dne 18. 1. 2003 a s použitím výtěžku pro další rozvoj 
školy.  
Výnos z poplatku z obou akcí  bude použit na humanitární, sociální a kulturní účely. 

RML souhlasila s pronájmem pozemku č. 81 a 305 panu Radku Černockému , Hrazanská č. 
p. 21, Luhačovice za účelem uložení dřeva (kulatiny) v termínu od 15. ledna do 31. března  
2003  za celkovou částku 500,- Kč. 

RML souhlasila v rámci rozpočtového provizória s nákupem DDHM: dvou 
skartovacích strojů do 10.000,- Kč, psacího stroje, cena cca 6.000,- Kč, scaner, cena do 
3.000,- Kč.  

  

Zprávy z 6. schůze Rady města Luhačovic konané dne 6. února 2003 

RML souhlasila s uzavřením smlouvy na výkon architektonické činnosti pro stavební odbor 
MěÚ Luhačovice s ing. arch. Pavlem Martínkem na dobu do 31. 12. 2003. 

RML nově stanovila výši nájmu nebytových prostor, objektů a pozemků. S platností od 
1. 3. 2003.  

RML souhlasila se směnou obecního bytu 3+1 v domě č. p. 905, Zahradní čtvrť 
v Luhačovicích manželů Machalových za obecní byt  2+1 v domě č. p. 635 ul. Příční 
manželů Tkáčových.  

RML souhlasila se zveřejněním záměru města nabýt do vlastnictví koupí část pozemku 
p. č. 865 st. plocha o výměře cca 200 m2 v k. ú. Luhačovice ve vlastnictví Jihomoravské 
plynárenské, a.s., Brno z důvodu výstavby „Okružní křižovatky Luhačovice – jih“. 

RML souhlasila se zpracováním projektové dokumentace „Okružní křižovatka Luhačovice 



jih“ firmou Projektová kancelář A – S, ing. Ladislav Alster, Družby 1381, 769 01 Holešov za
cenu cca 100.000,-Kč. 

RML souhlasila s uzavřením smlouvy o podílu stavebníka ve výši 350.000,- Kč na 
zbudování části ZTV B. Smetanové dle předložené PD a rozpočtu prací s ing. Pavlem 
Bednaříkem, GISarch studio, s. r. o., Luhačovice.  

RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství v roce 2003 za účelem umístění 
pouťových atrakcí na travnaté ploše u bývalé budovy BH v době konání Luhačovické pouti 
za podmínek dodržování nočního klidu, přiměřené intenzity hudby a uvedení pozemku do 
původního stavu. 

RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství v roce 2003 za účelem umístění 
pouťových atrakcí na travnaté ploše naproti čerpací stanice na pozemku č.  2071/6 za 
podmínek dodržování nočního klidu, přiměřené intenzity hudby a uvedení pozemku do 
původního stavu. 

RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství v roce 2003 za účelem umístění 
pouťových atrakcí na asfaltové ploše naproti restaurace Mat, po předložení souhlasu od 
vlastníka pozemku a za podmínek dodržování nočního klidu, přiměřené intenzity hudby a 
uvedení pozemku do původního stavu. 

RML souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku Českému klubu nedoslýchavých 
HELP, Mariánské nám. 2187, 688 01 Uherský Brod ve výši 2.000,- Kč a s jeho 
zařazením do návrhu rozpočtu roku 2003. 

RML nesouhlasila s osvobozením od poplatku ze vstupného na Agrární ples, který pořádá Okresní 
agrární komora pro okres Zlín dne 8. 2. 2003 v MěDK ELEKTRA Luhačovice. 

RML nesouhlasila s poskytnutím příspěvku Asociaci rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí  klubu „RADOST“, Školní 4, 796 40 Prostějov  na podporu její 
činnosti.  

  

Oznámení 
Český klub nedoslýchavých HELP Dům kultury, Mariánské nám. 2187, 688 01 Uherský 
Brod 

(otevřeno každý čtvrtek od 13,00 do 16,00 hodin, tel. 572 635 067) 

nabízí tyto služby sluchově postiženým: poradenství zdravotní, sociální, technické, kurzy 
zdravotní rehabilitace a rekondice, opravy a servis sluchadel. 

Pomůcky pro sluchově postižené: sluchadla, signalizace bytového zvonku, signalizace 
telefonu, signalizace pláče dítěte, osobní zesilovač, zesilovač telefonu, zesilovač pro 
indukční smyčku, náhlavní sluchátka, vibrační budík, digitální vibrační hodinky, zesílený 
telefon pro SP, baterie do sluchadel.  



  

Oznámení 
Na žádost Územní vojenské správy Kroměříž oznamujeme občanům, že tato instituce bude mít 
každé pondělí v měsíci v dob od 9.00 do 16.00 hodin úřední dny v našem městě. 

Po dobu rekonstrukce budovy městského úřadu na nám. 28. října 543 bude ÚVS úřadovat v přízemí 
lázeňské budovy Plzeň na ul. Školní, č. p. 281. 

Úřední dny ÚVS v Luhačovicích v roce 2003: 

pondělí 10.února,  10. března,  14. dubna,  12. května,  9. června,14. července,  11. srpna 

 8. září, 13. října, 10. listopadu, 8. prosince 

  

Co můžete vyřizovat v Luhačovicích? 

Představení jednotlivých odborů MěÚ 

V tomto čísle odbor správní – vedoucí paní Vladislava Janíková. 

Správní odbor působí v současné době na třech pracovištích a v různých činnostech státní 
správy a samosprávy pracuje prozatím 13 pracovníků. 

Sekretariát včetně podatelny a doručování pošty v rámci k.ú. Luhačovice a právník úřadu 
sídlí v budově lázeňského domu Plzeň na ul. Školní. Pracovnice sekretariátu se zabývá 
výhradně  činností v oblasti samosprávy, vede korespondenci úřadu a zajišťuje přípravu a 
průběh jednání zastupitelstva, rady a volených funkcionářů. Právník města zastupuje město 
v soudních řízeních, poskytuje odbornou právní pomoc jednotlivým odborům a vede 
přestupkovou komisi.  

V budově MěDk Elektra pracuje matrikářka, pracovnice na úseku evidence obyvatel, 
cestovních dokladů, občanských průkazů, školství a vedení spisové agendy přestupkové 



komise. 

Matrika rozšířila svou činnost, kromě obvyklých záležitostí spojených s uzavřením sňatku, 
úmrtím občanů, změnou jména a příjmení, otázkami určení otcovství, vystavování opisů 
matričních dokladů, ověřováním podpisů a listin a vydávání rybářských lístků nově přijímá 
žádosti k vystavení osvědčení o státním občanství ČR a je kontrolním úřadem pro matriky 
v Újezdě a Slavičíně. 

Na našem odboru nyní vyřídíte nový občanský průkaz, cestovní pas s platností 10 let, ale i 
s kratší lhůtou vyřízení, tzv. „bleskovku“, s platností 1 rok. K vyřízení těchto dokladů 
předkládáte jednu fotografii (u pasu „bleskovka“ 2 fotografie) předepsaných rozměrů a 
kvality, platný občanský průkaz a doklady o případných změnách. Pokud nevlastníte 
občanský průkaz, nebo již uplynula doba platnosti, potřebujete ještě rodný list, případně 
oddací list, či úmrtní list partnera, nebo rozsudek o rozvodu s vyznačením nabytí právní 
moci. Děti do 15 let předloží navíc platný cestovní pas, nebo oddací list rodičů. Chcete-li 
zapsat dítě do pasu, nebo jej uvést v občanském průkazu, musíte předložit ještě rodný list 
dítěte. Vyřízení občanského průkazu je zdarma, za cestovní pas zaplatíte 200,- Kč, děti do 
15 let 50,- Kč. Pokud požadujete vystavení pasu v kratší době, poplatek je trojnásobný. 
Doba, kterou má správní orgán k vyřízení, činí 30 dnů. 

Pracovnice evidence obyvatel nyní zpracovává údaje za celý správní obvod Luhačovicka a 
Slavičínska. Přihlásit se k trvalému pobytu může ale jen osoba, která bude bydlet 
v Luhačovicích. K tomu potřebuje pouze občanský průkaz a nájemní smlouvu, nebo doklad 
o vlastnictví bytu nebo nemovitosti. Pokud se chcete přihlásit k trvalému pobytu k někomu 
do bytu, musí tato osoba přijít s vámi s doklady o vlastnictví, nebo o nájmu a před 
pracovnicí evidence písemně souhlasit s vaším úmyslem. Správní poplatek činí 50,- Kč, děti 
tento poplatek neplatí. 

V rámci odboru pracuje rovněž přestupková komise. Komise pracuje v podstatě při řešení 
přestupků spáchaných na území města Luhačovice. 

Od 1. ledna 2003 přešel na náš úřad výkon státní správy v oblasti školství. Tento úřad je 
koordinátorem při zpracování, čerpání a kontrole rozpočtu škol, předškolních a školských 
zařízení zřizovaných obcemi v celém širokém správním obvodu mezi těmito subjekty a 
krajským úřadem. 

Poslední pracoviště odboru sídlí na Masarykové ulici čp. 137 vedle Alfa-marketu. Tady v 3. 
poschodí našla prozatímní pracoviště vedoucí správního odboru paní Vladislava Janíková a 
natrvalo zde sídlí obecní živnostenský úřad jako oddělení správního odboru. 

  

 Živnostenský úřad.¨ 

V rámci reformy veřejné správy došlo k převodu živností řemeslných, vázaných, 
koncesovaných a živností provozovaných průmyslovým způsobem z Okresního úřadu Zlín  
na Městský úřad Luhačovice jako na obec s rozšířenou působností. Dosud zde byly 
evidovány pouze volné živnosti.   

Obecní živnostenský úřad vykonává živnostenskou agendu pro tyto obce: Biskupice, 



Bohuslavice nad Vláří, Dolní Lhota, Horní Lhota, Lipová, Ludkovice, Luhačovice, 
Petrůvka, Podhradí, Pozlovice, Rudimov, Sehradice, Slavičín, Slopné, Šanov. Vydává 
živnostenská oprávnění pro všechny druhy živností, provádí veškeré změny živnostenských 
oprávnění, jejich zrušení, přerušení či pokračování v provozování živnosti, vede evidenci 
provozoven, živnostenský rejstřík a pořizuje z něj výpisy. Provádí kontroly všech typů 
živností a řeší stížnosti občanů na porušení živnostenského zákona. 

Sídlo Obecního živnostenského úřadu v Luhačovicích je v ul. Masarykova č.p. 137 – 
budova naproti obchodního střediska Alfa-Market, 3. patro. Telefon 577197260, 
577197261. 

- V. Janíková- 

  

OZNÁMENÍ ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU 

Změny v živnostenském podnikání po 1. 1. 2003 

Živnostenský úřad upozorňuje podnikatele provozující silniční motorovou dopravu, že 
dne 30. 12. 2002 nabyl účinnosti zákon č. 577/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 
Sb.,o silniční dopravě. Z něho vyplývá následující: 

1. Trvání finanční způsobilosti  prokazuje dopravce příslušnému dopravnímu úřadu za 
každý kalendářní rok nejpozději do 31. července (dosavadní lhůta prodloužena o 4 měsíce). 
Toto ustanovení se v roce 2003 týká jen dopravců, kteří provozují na základě koncese 
mezinárodní silniční dopravu autobusy, tahači nebo nákladními vozidly o celkové 
hmotnosti nad 3,5 tuny. 

2. Dopravci provozující vnitrostátní silniční dopravu autobusy, tahači nebo nákladními 
vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny na základě koncese, budou prokazovat 
poprvé finanční způsobilost k tomuto druhu dopravy až od 1. ledna 2004, nejpozději však 
do 31. července 2004.  

  

     Dále živnostenský úřad upozorňuje, že na základě zákona č. 309/2000 Sb. jsou 
podnikatelé, kteří získali před 1. 3. 2000 živnostenské oprávnění v oblastech 

-         oční optika 

-         průvodcovská činnost 

-         poskytování tělovýchovných a sportovních služeb 

-         provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci 
a rekondici 



-         činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže 

-         masérské, rekondiční a regenerační služby 

-         provozování solárií 

-         obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy 

-         drezúra zvířat 

povinni doložit živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění odborné způsobilosti 
stanovené v příloze 2 živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. ve lhůtě do 1. 4. 2003.  

  
Co by vás mohlo zajímat ? 

Dnes odpovídá paní Jana Pešáková – ředitelka Mateřské školy v Luhačovicích 

Můžete se našim čtenářům představit a říci jim něco o sobě? 

Pocházím z Luhačovic a sama jako dítě jsem chodila do první MŠ v Luhačovicích, nejdříve 
v sokolovně a potom v zámku. S dětmi v mateřské škole pracuji již od ukončení studia v 
roce 1966. Nejdříve jako učitelka v Luhačovicích, poté jsem pracovala jako ředitelka v MŠ 
Pozlovice, z rodinných důvodů jsem se opět vrátila do Luhačovic, kde jsem pokračovala 
jako učitelka a od roku 1990 jsem ředitelkou MŠ v Luhačovicích.  

Kolik má MŠ dětí a kolik zaměstnanců? 

V současné době je v naší škole 125 dětí a 23 zaměstnanců (10 pedagogů, 13 ostatních 
zaměstnanců).  

Od 1. 1. 2003 jste jednou z příspěvkových organizací města Luhačovice. Co nového vám 
tato spolupráce přinesla? 

Jsem velmi ráda, že představitelé města mateřskou školu nijak neopomíjejí a přistupují k ní 
vstřícně. Když jsme byli koncem loňského roku postaveni před nutnost získat právní 
subjektivitu, přestavitelé města se k tomuto problému postavili velmi zodpovědně a vyřešili 
ho ku prospěchu všech zúčastněných stran. Město Luhačovice nám v minulosti také 
pomohlo při realizaci projektu zapojování postižených dětí do kolektivu MŠ.   

Od kolika let berete děti do MŠ a mohou navštěvovat MŠ i děti maminek na mateřské 
dovolené? 

Naši školu mohou navštěvovat děti již od dvou let, pokud jejich matka nastoupí do 
zaměstnání. Maminky na mateřské dovolené mohou své děti přihlásit do MŠ od tří let na pět 
dnů v měsíci. Tuto možnost místní maminky rády využívají a osvědčila se, dítě si zvyká na 
kolektiv svých vrstevníků, získává nové zkušenosti a návyky. Od 4 let může MŠ 
navštěvovat i dítě matky nezaměstnané nebo na MD.  



Čím se zdejší MŠ liší od ostatních a co považujete za vaši největší přednost? 

Patříme k největším mateřským školám v okrese a troufám si říct i nejlépe vybaveným. 
Každé oddělení má svůj styl, svoji barvu, chceme, aby okolní prostředí dětí nebylo fádní, ale 
vkusně upravené. Výsledkem všech našich aktivit by mělo být zdravé, spokojené dítě 
s vlastním sebevědomím. Máme vlastní saunu, kterou děti, pokud mají ony i rodiče zájem, 
navštěvují již od 4 let, samozřejmá je spolupráce s dětskými lékařkami. Díky vlastní 
tělocvičně, která je denně využívána, mají děti dostatečný prostor k pohybu. V naší MŠ 
pracují tři logopedické asistentky, které individuálně pracují s dětmi při odstraňování vad 
výslovnosti. Pravidelně s dětmi navštěvujeme kulturní akce v MěDK Elektra a některá 
přestavení organizujeme přímo v MŠ. Od září loňského roku jsme začali nabízet dětem 
zdarma možnost návštěvy zájmových kroužků, které vedou učitelky MŠ. Již tři roky díky 
všem našim zaměstnancům, kteří obětují svůj volný čas, zažívají předškoláci netradiční 
poslední noc ve školce s táborákem. 

Spolupracuje MŠ s místními školami? 

Spolupráce se základní školou je logická a nutná, předškoláci navštíví 1. třídy a seznámí se 
poprvé se školou, spolupracujeme při zápise, informujeme se o tom, jak děti zvládají 
přechod do školy, a snažíme se, aby tento náročný krok zvládaly bez problémů. 

Základní umělecká škola pořádá pro MŠ pravidelné koncerty a my se naopak snažíme 
spolupracovat při vyhledávání talentovaných dětí.  

Žáci SOŠ a SOU nám pomáhají při uskutečňování našich akcí.  

Jak dětem chutná a kolik stojí celodenní strava? 

Za celodenní stravu rodiče zaplatí 24,- Kč. S jídlem nemáme problémy, většinou dětem 
chutná. Strava musí být pestrá, do jídelníčku musíme zařazovat i neoblíbenou zeleninu a 
každý den nemůžeme vařit všeobecně milované buchtičky s krémem. U malých dětí je ale 
důležitý také pitný režim. Díky sponzorům, kteří nám zakoupili nerez termosky do všech 
tříd, se děti učí samostatnosti. O tom, jaká je u nás strava, se mohou rodiče přesvědčit 
nejenom z vyprávění svých potomků, ale naše kuchařky pro ně pravidelně připravují 
ochutnávky pomazánek.   

Musí rodiče za dítě v MŠ platit a kolik? 

V současné době rodiče platí 200,- Kč při celodenní docházce do MŠ a 100,- Kč při 
půldenní a pětidenní docházce měsíčně jako podíl na neinvestičních nákladech na provoz 
MŠ. 

Jak spolupracujete s rodiči? 

MŠ je otevřená rodičům. Ti mohou kdykoliv do školy přijít a sledovat výchovnou práci 
učitelky s dětmi. V loňském roce jsme poprvé kromě mikulášské nadílky s velkým ohlasem 
uspořádali vánoční besídku pro rodiče s dětmi, v dubnu bude v tělocvičně výstava dětských 
prací spojená s prodejní výstavou dětských hraček výtvarnice J. Kubínové, připravujeme 
vystoupení ke Dni matek, pouť na zahradě ke Dni dětí. Rodiče jsou denně v kontaktu 



s učitelkami ve třídách.  

Máte i handicapované děti? Jaké jsou zkušenosti se zapojením těchto dětí do 
kolektivu? 

V současné době tyto děti do naší MŠ nechodí. V minulosti jsme jich měli více a zkušenosti 
máme velmi dobré.  

Jakou finanční částku ročně vynakládáte na nákup hraček? Máte nějaké sponzory? 

Nákup hraček a učebních pomůcek hradí náš zřizovatel, kterým je město Luhačovice. 
Určitou částkou přispívá také ministerstvo školství. I přesto, že naše MŠ je dobře vybavená, 
vítáme pomoc sponzorů, protože i pěkné hračky a další pomůcky přispívají k tomu, aby se 
dětem u nás líbilo a byly šťastné . 

Co vám nyní  nejvíc chybí? 

Našim velkým snem je zpracování a realizace projektu na vybavení zahrady MŠ moderními 
průlezkami, zahradním nářadím a především bazénem. Vzhledem k tomu, že máme provoz i 
o letních prázdninách, tak bychom chtěli našim dětem dopřát koupání v horkých letních 
dnech.   

Chtěla byste našim čtenářům ještě něco sdělit? 

Snahou všech našich zaměstnanců je vytvářet v MŠ prostředí důvěry, úcty a spolupráce 
mezi dětmi, zaměstnanci a rodiči, abychom mohli co nejlépe splnit naše poslání, kterým je 
vychovat šťastné, zdravé a spokojené dítě. 

  

PLNÍRNA VINCENTKY 

Nejznámějším z luhačovických pramenů je bezesporu Vincentka vyvěrající za 
kolonádou. Jako jediná ze zdejších vod se může plnit do lahví a její první plnírna byla 
postavena v Luhačovicích již v roce 1851. Vincentka byla podávána na císařském dvoře a 
ve vídeňských kavárnách. Byla zdrojem obživy zdejších vodařů, kteří ji vozili potahy až do 
Uher.   

Po druhé světové válce vznikla nová plnírna za kolonádou a v roce 1976 byla 
zmodernizována. V roce 1993 plnírnu zprivatizovala firma Helios. Po čtyřech letech pak 
byla založena a.s. Léčivé vody, která postupně modernizuje provoz, rozšiřuje sortiment a 
buduje prodejní síť v tuzemsku i v zahraničí.  

V roce 2001 expedovala tato společnost 2,5 – 3 mil. lahví především do ČR, SR a 
Švýcarska, vývoz do ostatních zemí prozatím naráží na legislativní problémy. Firma má 
v současnosti 17 zaměstnanců. Specialitou firmy je také to, že Vincentku plní pouze do skla 
a ani neuvažuje o plastových lahvích.   

            Léčivá voda Vincentka je určená k pitným kúrám, kloktání, inhalacím. Měla by se 
podávat dvakrát denně nalačno, v dávce 2,5 – 3,5 dcl. Pitná kůra by měla trvat 15 – 20 dní. 



Pije se studená nebo ohřátá. Během příští půlhodiny po pitné kůře se nedoporučuje 
konzumace jídla ani pití. Léčba Vincentkou by měla trvat 15 – 20 dní. Vincentka svým 
obsahem a vyvážeností minerálních solí a prvků umožňuje rozpouštění hlenů v dýchacích 
cestách, žaludku a střevech, je doporučována k pitným a inhalačním kúrám při onemocnění 
cest dýchacích, hlasivek, při chorobách látkové výměny, vředové choroby žaludku, 
dvanácterníku a jejich pooperačních stavech, při vleklém zduření jater, diabetes melitus, 
chronické pancreatitidě. Málokdo ví, že tato voda pomáhá regenerovat vnitřní prostředí 
člověka po velkých ztrátách potu (sport, těžká fyzická práce, horečnatá onemocnění), 
upravuje metabolismus po alkoholových excesech. Jeden doušek Vincentky postačí 
k uhrazení denní dávky jódu, může sloužit k prevenci zubního kazu u dětí (0, 25 l denně) a 
je vhodná jako přírodní doplněk výživy pro sportovce, děti, těhotné ženy a rekonvalescenty.  

            Na principu aplikace Vincentky pomocí rozprašovače byl před třemi lety vyvinut 
Vincentka nosní sprej, který si postupně získává své klienty a má před sebou slibnou 
budoucnost. V loňském roce byly uvedeny na trh dvě novinky. Vincentka pastilky - výrobek 
pro zvláštní výživu s příchutí ovocnou nebo bylinnou, vhodný při regeneraci hlasivek u 
hlasových profesionálů, příznivě působící na hlasivky, vhodný také k osvěžení a zvlhčení 
sliznice dutiny ústní – a zubní pasta Vincentka využívající velké množství přírodního flóru a 
jódu, která současně čistí a ošetřuje.  

            Společnost Léčivé vody, a.s., ovšem stále svůj sortiment rozšiřuje a do budoucna 
připravuje Vincentku koncentrát, což bude základ pro minerální koupel.    

  

Mám ráda tento kraj 

S mou národností je to špatné. Taková směs. Správný pouliční voříšek. Mám ráda tento kraj 
a chci o něm hodně vědět. Nejvíce o něm ví PhDr. Blanka Petráková. Nejdříve si vyprávíme 
o složitých osudech zdejšího muzea, založeného roku 1918. Stále je třeba připomínat velké 
zásluhy bratří Václavíků, zvláště Antonína. 

Muzeum sídlí ve vile Lipová, která byla postavena 1884 na místě bývalého mlýna. Budova 
je ve špatném stavu, ale je v majetku Lázní Luhačovice, proto ji lze těžko restaurovat. 
Prostory jsou malé, nelze instalovat příležitostné výstavy. Od 1. dubna tu bude nová 
instalace,  restaurovaný nábytek z Jurkovičova domu. 

Dostaly jsme se k problému návštěvnosti. Návštěvnost je zde vysoká, většinou lázeňští 
hosté. Horší je to s místními. Kdo výstavu jednou viděl, těžko se vrací. Proto je důležitá 
spolupráce se školami. Díváme se na mapu Zálesí. Je tu asi 35 obcí. Hranice lze těžko 
stanovit. Domy se tu stavěly ze dřeva, vepřovic, ale i z kamene, například na Provodově. 
V domě byly obyčejně tři místnosti, největší byla obytná. Na dvoře stála patrová komora 
s pavlačí umístěná tak, aby na ni hospodář viděl. Skvostem na domě byly pochromované 
sošky ze dřeva umístěné ve štítu. 

Největším pokladem muzea jsou výšivky. Vyšívat uměla každá žena, ale byly i vyšívačky. 
Většinou neprovdané ženy. Byla to pro ně obživa. Každá vesnice měla svůj vlastní prvek na 
výšivce. Nejcennější jsou obřadní výšivky úvodnice a koutnice. Koutnicí se oddělovala žena 
v šestinedělí. Někde je vyšito datum. Obě si nedovedeme představit, jak vyšívaly 
upracované ruce za světla svíček, loučí, petrolejek. 



V muzeu jsou bohaté sbírky keramiky pocházející z dílen hrnčířů z Pozlovic. Také dřevěné 
máselnice a formy na máslo.  

Vařilo se z toho, co se urodilo. Obiloviny, luštěniny, zelí, mák. Jedlo se z jedné mísy. 
V tomto kraji se rodilo hodně ovoce které se sušilo v sušárnách obyčejně na humnech. 
Sušené ovoce se prodávalo po celém Rakousku.  

Oblečení bylo prosté. Z ozdob jsou tu pěkné sponky k mužským košilím. Provdané ženy 
nosily čepce a na nich šátek. Do práce byly holénky, svátečně boty na špalíčku, obyčejně 
červené. Nevěsty měly nádherné čepce z pentlí, korálků, dragounů.  

Dalo by se ještě moc povídat. V muzeu vás přivítají paní  Krajíčková a Blažková. PhDr. 
Petrákovou byste našli zcela jinde. U jiné práce. Plodné, bohaté a krásné. Tak se vracím 
domů. Vidím kraj plný ovoce, dřevěné stavby, lidi v krojích. 

Jen já vím, jak mám ráda tento kraj. 

- PhDr. Ludmila Loschková-       

  

Dnes bychom našim čtenářům rádi představili pana Vladimíra Schlimbacha, 
zakladatele, vedoucího, učitele a vůdčí osobnost unikátního Dívčího saxofonového 
orchestru z Luhačovic, který sklízí úspěchy na našich i zahraničních pódiích. 

Co Vás přivedlo na myšlenku založit dívčí orchestr? Inspiroval jste se někde? 

Když jsem jako učitel v Olomouci založil svůj první orchestr, který byl inspirován známým 
orchestrem Karla Vlacha, stále s námi chtěla hrát jedna dívka. Byla velmi houževnatá, a tak 
jsem jí doporučil saxofon a ona začala s úspěchem  hrát. Z této zkušenosti jsem potom 
vycházel při založení dívčího orchestru ve Vlachovicích. Existují dívčí kapely, nebo dámská 
dechovka, ale dívčí saxofonový orchestr v této podobě je pouze v Luhačovicích. 

Od kolika let děvčata začínají s hrou na saxofon? 

Pracuji vždy se skupinou dívek. Vždy po čtyřech letech začínám práci s novou skupinou. 
Dvanáctileté dívky začínám vyučovat hře na zobcovou flétnu, později přechází na saxofon. 
Každý si odnese domů nástroj a podle instrukcí cvičí doma. Vždy jednou týdně se scházíme 
ke společným zkouškám. 

Podle čeho vybíráte dívky? 

Nepořádám žádné konkurzy. Když se rozhodnu vytvořit novou skupinu, stávající členky 
souboru přivedou své známé a kamarádky. Dívky nemusí být ani výrazně hudebně nadané. 
Kladu velký důraz na zájem a píli. Dítě s průměrným talentem, které je snaživé a pracovité, 
je pro moji práci vhodnější než talent bez zájmu a píle. V průběhu času se ukáže, že to dítě 
nebaví, není ochotno této činnosti věnovat svůj čas a odchází. Kladu také velký důraz na 
školní prospěch a chování dětí. Mohu ale říct, že většina dětí v souboru pracuje ochotně, 
přivádí také své sourozence, v souboru mám dokonce tři sestry.  



V čem vidíte hlavní smysl své práce? 

Každý člověk by měl mít nějakou zálibu. Mým koníčkem je hudba. Sám hraji na saxofon, 
učím, sjednávám vystoupení, připravuji noty. Dá se říct, že svůj volný čas věnuji dětem, 
vyučuji zdarma a jsem rád, že moje práce má smysl. Hra na saxofon děti baví, mají chuť do 
učení, na různých vystoupeních se prezentují, mají úspěch, mohou se pohybovat ve 
společnosti významných osobností, v prostředí, kde získávají základní návyky 
společenského chování, získávají nové přátele. Hra na hudební nástroj je dobrou možností 
rozumného využití volného času. Souborem prošly moje děti, nyní zde hraje i moje vnučka. 
Chci, aby lidé naše koncerty rádi navštěvovali, aby se jim líbily a aby naše hudba šla přímo 
od srdce k srdci.  

Z čeho financujete činnost souboru? 

Založili jsme občanské sdružení. Část činnosti je financována sponzorskými dary, další 
finanční prostředky získáváme z honorářů za naše vystoupení. Peníze potřebujeme nejenom 
na provozní náklady, ale také na oblečení a nástroje. Pouze pro ilustraci - nový saxofon stojí 
24 000,- Kč a jeho generální oprava kolem 7 000,- Kč. Tímto bych chtěl všem, kteří nás 
podporují, poděkovat.   

Podle čeho vybíráte hudbu na vaše koncerty? 

Při výběru koncertních skladeb vycházím z toho, aby se naše hudba líbila a každý 
návštěvník našeho koncertu odcházel spokojen. Při výběru skladeb respektuji i názor 
hudebníků. Chci, aby to byla jejich hudba, aby se s ní ztotožnili. Nyní s námi začínají 
vystupovat i nejmladší děvčata se zobcovými flétnami, neboť se snažím, aby se mohli i ti 
nejmladší předvést, aby je to bavilo a viděli smysl své mnohdy náročné práce. 

Kde všude jste v loňském roce vystupovali? 

Kromě pravidelných koncertů v Luhačovicích jsme vystupovali v Piešťanech, 
Trenčianských Teplicích, v Karlových Varech, ve Vídni. Pravidelně vystupujeme na 
benefičních koncertech pro nadaci Život dětem, v roce 2002 se benefiční koncert konal 
v kongresovém centru v Praze a děti mohli zblízka vidět Václava Havla s manželkou. 

Jaké koncerty připravujete letos?  

Letos nás ministerstvo obrany pozvalo k vystoupení na veletrhu v Brně, opět pojedeme do 
Vídně. Prozatím jsme pozváni do Poděbrad a do Ustoňi v Polsku. Určitě nevynecháme 
Slovensko a pravidelně budeme vystupovat také v Luhačovicích. 

Děkuji za rozhovor a přeji Vám i souboru hodně úspěchů v další práci. 

  

KRONIKA 

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



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

Plodiny pozemků. Na orné půdě o výměře 40231 ha bylo naseto podle přesné statistiky 
z roku 1920 6137 ha pšenice, 5711 ha žita, 2248 ha ječmene, 5041 ha ovsa, 1745 
luštěninové směsky, 3711 zemáků, 120 ha cukrovky, 830 ha krmné řepy, 4705 ha jetele, 
2826 vojtěšky, 497 ha zeleného krmiva. Další plocha ležela ladem. Na úhorech se pásl 
dobytek. Mezi poli a na cestách se pěstují ovocné stromy, v převážné většině trnky. Ze zvěře 
se vyskytuje nejvíc králíků, málo zajíců a srn. Koroptví je velmi málo. Největším 
bohatstvím oblažuje půda luhačovská lidstvo. Jsou to slané kyselky, které vyvěrají ze země 
na úpatí Malé Kamenné, Obory a Velké Kamenné. Kdekoliv v místech od elektrárny až po 
Smetanův dům zakopneme, narazíme na kyselku. Z pramenů voda volně vytéká do řeky.  

  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

  

Vítáme mezi nás nové „občánky“:  

Davida Němečka         Luhačovice 785 
Jolanu Pellarovou         Luhačovice 377 
Michala Kremera         Luhačovice 52 

Rodičům srdečně blahopřejeme! 

Výročí narození: 

Ludvík Páleník             Luhačovice 180           91 let 
František Pták             Luhačovice 636           89 let 
Jarmila Pančochová     Luhačovice 682           88 let 
Josef Kadlčík               Luhačovice 120           80 let 
Anežka Slaběňáková   Luhačovice 380           87 let 
Věra Paráčková           Luhačovice 528           89 let 



Ludmila Gergelová       Luhačovice 607           86 let 
Marie Škubníková       Luhačovice 374           90 let 
Aloisie Urbánková       Luhačovice 737           92 let 

Přejeme hodně zdraví, svěžesti a pohody do dalších let!  

Zlatá svatba – 50 let 

7. 2. 2003 –  Josef a Anežka Kašpárkovi, Polichno 96 
7. 3. 2003 –  Zdeněk a Anna Běťákovi, Luhačovice 256  

  

Opustili nás : 

Pavlíčková Anna          Luhačovice 54            60 let 
Škrabánek Pavel          Luhačovice 577           78 let 
Mlčáková Anna           Luhačovice 780           78 let 
Plášek Karel                Luhačovice 812           47 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. 

  

Pro číslo 

  

Tu povídku si pamatuji z dětství. Vlastenecký čtenář si chodil pro noviny či knihy do 
Krameriova nakladatelství. Vím dost o počátcích českého divadla a také o českém 
muzicírování. To patřilo k českému vlastenectví, zvláště vlastenců zapadlých. 

Jde teď o to, co se dozvíme o zapadlých vlastencích na Střední odborné škole a Středním 
odborném učilišti v Luhačovicích. O tom si vyprávím s PaedDr. Karlem Miličkou. 

Nejdříve k profilu školy. Je tu více dívek, chlapců asi čtvrtina. Nejčastěji se vracíme 
k jeho souboru (NE)SMYSL. Je právem hrdý na jeho výsledky. Vždyť na festivalu Wolkrův 
Prostějov se v roce 2002 dostali na první místo s pásmem o básníku Villonovi. Úspěch mělo 
také pásmo o Máchovi - Já, Lori, jehož autorem je P. Vašák. 

Výběr i dramaturgii si dr. Milička dělá sám. Například dramatizaci povídek Michauxa 
Prostor uvnitř. Soubor má svůj hudební doprovod - klavír, kytaru, harmoniku. Také zpívají. 
Některé talenty už odešly, ale mají zase nové. Třeba Aničku Mottlovou a Martinu Rysovou. 
Mají sice své kulisy, ale i v kostýmech se více soustřeďují na civilní projev. Čtvrtletně ve 
škole vydávají časopis MLOK (Mladí lidé kolem kultury), dnes již pod vedením mladších 
členek pedagogického sboru. 

Vyprávíme si také o besedách se spisovateli Kantůrkovou, Žáčkem, Cimickým, 



Oslzlým, Zinnerovou. Dr. Milička má k literatuře vřelý vztah. Nakonec je autorem tří dílů 
učebnice dějin světové literatury. 

Ale máme tu ještě jednu výraznou osobnost v kulturním životě školy. Je to Mgr. 
Zbyněk Lekeš. Soustřeďuje se především na divadelní zájezdy. Aspoň 5x za půl roku. 
Přiznává, že jsou mu nejbližší divadla malých forem. Třeba Hadivadlo v Brně, Divadlo Na 
provázku. Výběr dělá sám. Při zájezdu navštíví i výstavu, např. koláží Jiřího Koláře nebo 
fotografií Josefa Sudka. Snaží se návštěvu divadla spojit s výukou ve škole. Zaměřili jsme 
se na tvorbu luhačovského rodáka J. A. Pitínského. Rád vzpomíná na Krále Oidipa, krásné 
spojení antiky s moravským folklórem. Ve Zlíně viděli Tři sestry, v Uherském Hradišti 
Gazdinu robu. Režisér a scénárista z Divadla Na provázku Petr Oslzlý už dvakrát navštívil 
školu a besedoval se žáky. V Praze byli v Divadle Na zábradlí, také na krásném představení 
Caliguly v Divadle Pod Palmovkou. Ve Stavovském divadle zhlédli divadelní adaptaci 
románu M. Bulgakova Mistr a Markétka. 

S filmem má dlouholeté zkušenosti. Navazují na filmový klub z osmdesátých let, kde 
už byl lektorem. Před čtyřmi lety založili klub Třetí oko. Lektory dělají často i studenti. 

Opět ujišťuje, že lze dobře spojit film, divadlo i knihu. Například Dostojevského Zločin a 
trest. Zaujalo i filmové zpracování Dekameronu. Oba učitelé vedou žáky k četbě. Jejich 
knihovna má 1.200 svazků. 

Takže vidím, že čas oponou trhnul a změněn svět, řekl významný básník. Ale kultura 
obohacuje i ve zcela jiných společenských podmínkách. Má sice dnes hodně nepřátel, ale 
stále jsou lidé, kteří věnují kultuře volný čas. Aspoň někdy zajdou pro číslo. Mezi ně patří i 
dr. Karel Milička a Mgr. Zbyněk Lekeš 

                                                                                  - PhDr. Ludmila Loschková - 

  

Soutěž Paragraf 11/55                                                          24. 2. 2003  

Dům dětí a mládeže Luhačovice ve spolupráci s vyučujícími v ZŠ Slavičín, ZŠ 
Valašské Klobouky, ZŠ Újezd, ZŠ Velký Ořechov, ZŠ Brumov-Bylnice a ZŠ Luhačovice 
zorganizoval  školní kola postupové soutěže pro žáky 5. až 9. tříd základních škol na téma 
dodržování zákonů a podpory zákona, omezujícího kouření a prodej cigaret a tabákových 
výrobků dětem a mladistvým do 18 let. 

Soutěž se koná od ledna do května 2003 v podobě školních, oblastních a krajských 
kol v Královéhradeckém a Zlínském kraji. Pětičlenná družstva budou ve třech bodovaných 
kolech hledat a řešit problémy s porušováním zákonů, ve čtvrtém soutěžit ve zručnosti a v 
pátém kole odhadovat na fotografiích nebo na živých figurantech, kdo z nich již dosáhl 18 
let a komu mohou mu být cigarety prodány. 

Postupovou soutěž Paragraf 11/55 iniciovala Aliance Zákon 18, která si klade za cíl 
zvyšovat právní vědomí dětí a vyvolat diskusi nad nedokonalou novelou zákona 37/1989, 
přijatou v roce 2000. Organizátorem soutěže je občanské sdružení AISIS a oblastním 
koordinátorem je Dům dětí a mládeže Luhačovice. 



Finále soutěže se uskuteční v polovině května 2003 na půdě Senátu Parlamentu 
České republiky. Součástí soutěže jsou besedy s krajskými hejtmany, poslanci a senátory o 
vytváření a dodržování zákonů, prohlídky budov krajských úřadů a Senátu.  

Dne 14. 3. 2003 proběhne v MěDK Elektra  Luhačovice  oblastní  kolo soutěže od 
9.00 hodin. Všichni zájemci jste srdečně zváni. 

        S pozdravem         

Eva Tomalová, řed.DDM 

  

MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ - INFORMAČNÍ SYSTÉM 

Dne 10. února 2003 byl spuštěn oficialní informační systém mikroregionu Luhačovské 
Zálesí, které sdružuje 17 obcí našeho regionu včetně Luhačovic. 
Důležitou součástí je mapový vyhledávací server s čísly popisnými, ulicemi, ubytovacími a 
stravovacími kapacitami, úřady, obchody, lékaři, geografickými, kulturními a sportovními 
atraktivitami... 
Staňte se i Vy aktivními tvůrci zviditelňování našeho mikroregionu. 
Více na WWW.LUHACOVSKE-ZALESI.CZ 

  

Pololetí uběhlo jako voda a pracovníci v DDM Luhačovice hodnotili. 

V letošním roce je do zájmových kroužků přihlášeno 599 členů a počet se stále 

zvyšuje. Některé děti využívají možnosti přihlásit se do zájmových kroužků od 

pololetí. Uspořádali jsme 31 akcí, kterých se zúčastnilo 2114 zájemců. 

Tak rozsáhlou činnost bychom nezvládli bez pochopení a pomoci celé řady 

báječných a zapálených lidí. Takže všem externím spolupracovníkům a 

dobrovolníkům díky.  

Díky také všem, kteří nám vycházejí vstříc tím, že můžeme provozovat 

činnost v jejich prostorách – MěKD Elektra, Sportovní centrum Radostova, hotel 

Adamantino,  a.s. , ZŠ Luhačovice, ZŠ Biskupce, MŠ Pozlovice. 

Poděkování patří také SOŚ a SOU Luhačovice za možnost vypalování 

výrobků z keramické hlíny. 

A co pro vás připravujeme? 

                                                                 Š.O.F.L. (šikovných ogarů florbalová liga) – pravidelné pondělní 



florbalové zápasy v tělocvičně ZŠ Luhačovice od 15.30 – 16.30 hodin (3. 3., 10. 3., 17. 

3., 24. 3, 31. 3.) 

                                                                 4. 3. 2003 – beseda na téma Sekty: Jak rozpoznat sektu a 

vyhnout se jí. - od 16. 00 hodin v zámku - klubovna K1. 

                                                                 11. 3. 2003 – turnaj v elektronických šipkách – od 14. 00 

hodin v zámku     

     – klubovna K2, cena 10,- Kč, přihlásit do turnaje se můžete do 10. 3. 2003  

     u Saši Šustkové v DDM 

                                                                 14. 3. 2003 –  oblastní  kolo  postupové soutěže  –  
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      v MěKD ELEKTRA od 9.00 – 13.00 hodin (soutěže se účastní ZŠ Újezd, 

      ZŠ Luhačovice, ZŠ Velký Ořechov, ZŠ Slavičín, ZŠ Valašské Klobouky, 

      ZŠ Brumov-Bylnice)  

                                                                 19. 3. 2003 – malované hedvábné obrázky (na zeď, do okna) – 

pro všechny zájemce od 16.00 hodin v DDM – klubovna K1, na akci je nutné se 

předem přihlásit, nejpozději do 7. 3. 2003 u Jany Tomkové. 

                                                                 25. 3. 2003 - 1. závod L. P. Z. Š. (luhačovický pohár o zlatou 

šlapku) - sraz závodníků u Ottovky v 15.00 hod. S sebou cyklistickou přilbu a plně 

funkční horské kolo. Délka tratě cca 7, 5 km (lesní okruh nad Ottovkou). V případě 

nepříznivého počasí organizátor akce uvede náhradní termín závodu.  

  

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 byla 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- 

  

Luhačovičtí kuželkáři sahají po titulu Mistr ČR! 
Čtyři kola před koncem nejvyšší kuželkářské soutěže v ČR 1. celostátní lize 

jsou hráči TJ Sokol KARE Luhačovice zatím na 2. místě, na dosud vedoucí Náchod 
ztrácejí jediný bod. Při pohledu na rozlosování posledních kol rozhodnou 
pravděpodobně zápasy venku o tom, kdo se stane Mistrem ČR. Klíčové budou 
zřejmě zápasy Opava – Luhačovice ve 20. kole a LSC Praha – Náchod v 21. kole. 
Poslední čtyři soupeři obou družstev – Náchod: doma Jirkov, venku Třebíč, venku 
LCS Praha, doma Zábřeh, Luhačovice: doma Olomouc (1.3.), venku Opava (8.3.), 
doma Dačice (15.3.), venku Přerov( 29.3.). 

Luhačovice přes ztrátu jednoho bodu mají výhodu v tom, že v případě 
stejného konečného bodného zisku rozhodnou o umístění vzájemné zápasy a 



z těch mají zisk 3 bodů po vítězství doma a remíze v Náchodě. 

Luhačovičtí kuželkáři tak mají na dosah největší úspěch v historii oddílu 
kuželek i v historii sportu v Luhačovicích. Po 3. místech v sezónách 1996/1997, 
1997/1998 a 2001/2002 by je mohla jen nehorázná smůla  a nečekaný herní 
výpadek připravit o 2. místo, přičemž boj o titul je otevřený. 

Celý kolektiv hráčů luhačovického „áčka“ je v letošní sezóně velmi dobře 
stabilizovaný. Ve stejném složení spolu hraje druhou sezónu. Prim v něm hraje 
nejlepší hráč ligy (průměr 973 kuželek) a reprezentant ČR Theodor Marančák. Je 
držitelem rekordu luhačovické kuželny výkonem 1027 kuželek. Za rok 2002 se 
v anketě „Kuželkář roku ČR “ umístil na 3. místě, hned za mistry světa dorostu 
dvojic, reprezentanty ČR Sobčákem a Podzimkem. 

Theodora Marančáka v družstvu pak vynikající výkonností doplňují Pavel 
Kubálek a Radek Polách. Oba patří do absolutní ligové špičky 10 nejlepších hráčů. 
V družstvu dále úspěšně hrají Pavel Sláma, František Svoboda, Petr Kudláček a 
v posledních zápasech také Jiří Kudláček ( např. osob. rekord ve Vyškově 977 
kuž.) 

Na jaře je tento kolektiv v I. lize nejlepší. Věříme, že ve své vynikající 
výkonnosti nepoleví a dokáže využít případného klopýtnutí svého největšího rivala 
k zisku titulu Mistra ČR. Vše rozhodnou poslední 4 kola. 

Příznivci kuželek se mají na co těšit. 

TABULKA I. LIGY po 18. kole ( 4 kola před koncem ) 

1.         Náchod          28b.                7.         Dačice           18b. 

2.         Luhačovice    27                   8.         Přerov             17 

3.         LCS Praha    23                   9.         Vyškov            14 

4.         Opava            23                  10.       Olomouc          12 

Oddíl kuželek má v mistrovských soutěžích zapojena ještě 3 družstva dospělých a 
1 družstvo dorostu. 

Dorostenci v I. celostátní lize měli velmi dobře rozehraný podzim, když obsadili 3. 
místo. na jaře však po dvou prohrách venku, ale hlavně dvou prohrách na domácí 
kuželně klesli do středu tabulky a 4 kola před koncem se zdá reálné umístění kolem 
5. místa. V I. dorostenecké lize Luhačovice reprezentují František Ševčík, Filip 
Červenka, Filip Koutný a Alexandr Gavlas . 

„B“ družstvo dospělých ve II. lize je spolu s „B“ družstvem Opavy jedinými „B“ 
družstvy v kuželkářských soutěžích ČR hrajícími tak vysokou soutěž. Béčko mělo 
dlouho existenční starosti o II.ligu. Zlepšenými jarními výkony se však uchová II.liga 
i pro další sezónu, ve II. lize už sedmou. 



„C“ družstvo dospělých v Oblastním přeboru II. třídy a „D“ družstvo dospělých 
v Okresním přeboru se pohybují ve středu tabulky a potvrzují, že oddíl kuželek 
v Luhačovicích má vysokou členskou základnu s mnoha výbornými kuželkáři. 

Potvrzují to i nejmladší naděje – žáci startují v oficiální kuželkářské soutěži žáků 
„Pohár mladých nadějí,“ kde v kategorii mladších žáků je Petr Šefránek prozatím na 
2. místě. V kategorii starších žáků dosáhl pěkného úspěchu Lukáš Semela 
nominací do družstva Moravy v přátelském utkání proti družstvu Čech. 

Podrobné výsledky s konečným umístěním  všech našich družstev včetně 
výsledků „Luhačovické kuželkářské ligy “ budou zveřejněny v dubnovém čísle 
LN.                                

                                                                                              Jiří Martinů 

  

Poděkování 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem ochotným organizátorům Farního plesu, 
řediteli  MěDK Pavlu Slovákovi, jeho zaměstnancům a všem, kteří jakýmkoliv způsobem 
podpořili tuto nadmíru vydařenou akci. Výtěžek tomboly ve výši 20 700,- Kč bude určen na 
finanční podporu práce s dětmi a mládeží v naší farnosti. Již mnoho let se v naší farnosti 
scházejí děti a mládež ke hrám, soutěžím, výletům a společným prázdninovým táborům. 
Naše aktivity jsou   otevřené všem dětem, tedy nejenom těm z křesťanských 
rodin.Vycházíme ze zájmů dětí a chceme naši činnost dál rozvíjet. K tomu potřebujeme 
kromě elánu a chuti do práce také finanční prostředky. V minulosti byly všechny naše 
aktivity financovány díky vstřícnému přístupu kněží. V letošním roce jsme se rozhodli 
získat peníze mimo jiné z výtěžku tomboly na Farním plese a tuto myšlenku podpořil i P. 
Hubert Wojcík, náš duchovní správce, což bychom chtěli tímto způsobem také ocenit. 

Jménem všech Sluníček a ministrantů děkujeme za příspěvky do tomboly podnikatelům i 
farníkům, za jakoukoliv hmotnou i duchovní podporu, ale samozřejmě i za účast na plese a 
nákup lístků do tomboly. Blahopřejeme všem, kteří si odnesli nějakou cenu, ale tou největší 
výhrou nám všem budiž spokojený dětský úsměv. 

- Sluníčka a ministranti -     

  
1. ročník žákovského turnaje v sálové kopané o pohár Lázní Luhačovice 

            V sobotu 8. února 2003 se uskutečnil ve Sportovním centru Radostova v Luhačovicích turnaj 

v sálové kopané o pohár Lázní Luhačovice. 



 

O cennou putovní trofej bojovalo 8 mužstev žáků z okolí Luhačovic. Zápas se odehrál ve dvou 

skupinách, každý s každým. Ve skupině „A“ vyhráli žáci Luhačovic „A“ bez ztráty bodů. Skupinu „B“ 

vyhráli žáci Luhačovic „B“. 

V zápasech o umístění se utkaly Biskupce s Ludkovicemi o 7. a 8. místo. Zvítězily Biskupce 4:0,  

o 5. a 6. místo se utkaly Pozlovice se Lhotami s výsledkem 3:0. 

O 3. a 4. místo se utkala Loučka s Újezdcem u Luhačovic s výsledkem 1:0. 

Ve finále mohli diváci sledovat velký boj celků Luhačovice „B“ a Luhačovice „A“ s výsledkem 4:3. 

Byli vyhlášeni:  

            nejlepší hráč - Lukáš z Ludkovic 

            nejlepší brankář - Polomik z Loučky 

            nejlepší střelec - Hamounz z Pozlovic 

            Velmi úspěšný turnaj, kterého se zúčastnilo 91 žáků, ukončili předáním cen zástupce Lázní 

Luhačovice pan ing. František Bača a místostarosta Luhačovic PhDr. František Hubáček. 

Turnaj měl velmi zdařilý průběh. První tři mužstva obdržela poháry za umístění včetně putovního 

poháru „Lázní Luhačovice“, které získaly Luhačovice „B“. Také nejlepší hráči obdrželi hodnotné 

ceny. 

  



Novinky z knihovny  

Beletrie pro děti   

Na statku od jara do zimy - Fischer    

Heidi a strašidelný zámek - Maury 
Skřítek Racochejl - Šaloun 
 
Beletrie pro mládež   

Tajemství záhadného balíčku - Blyton 
                       
Beletrie pro dospělé   

Beznadějný případ - McBain 
Deník mezi životem a smrtí - Růžičková 
Currahee! - Burgett 
Smrtící spiknutí - Roberts 
Ve stínu moruše - Deveraux 
Šepot nebes - Proctor 
Jozova Hanule - Legátová 
Zlodějka - Roberts 
 
Naučná lit. pro dospělé - Daňové zákony 
                          Dědictví a dědické právo 
                          Rodinné právo v otázkách 
                          Živnostenský zákoník s komentářem 
                          Pro jaké povolání se hodím - Mezera 
                          Stavební a umělecké památky - Spathová 
                          Básníci velkých příběhů - Milička     
                          Duše moderního  člověka - Jung 
                          Analytická psychologie - Jung 
                           
Životopisy - František I. - Dufresne 
             Ženy kolem Karla V. - Grossing 
             Zlaté nevěsty Habsburků - Leitner 

  
 


