
 

Mládež se seznamuje s paragrafy 
Paragraf 11/55 je postupová soutěž, která si dala za cíl přiblížit školákům 

právní normy poutavou soutěžní formou a zároveň poukazuje na nedodržování 
zákonů mezi mládeží. Koná se za podpory Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR a krajských hejtmanů. Nejlepší pětičlenné týmy ze škol postupují 
nejprve do oblastních kol a poté šest vítězných družstev reprezentuje svou školu v 
krajském kole soutěže. Celá akce vyvrcholí letos v květnu nesoutěžním kolem v 
Senátu Parlamentu České republiky. Ve školním kole v Luhačovicích soutěžilo 6 
družstev. Náročná příprava jednotlivých soutěžících se skládala nejenom 
z vědomostí, ale někteří přizpůsobili názvu družstva i svůj vzhled. V úvodní části 
měli soutěžící prokázat znalost zákonů a otázky často nebyly jednoduché, ve 
druhém kole veřejně prezentovali své názory na vylosované téma, třetí kolo bylo 
zkouškou zručnosti a týmové spolupráce, v další části si soutěžící vyzkoušeli roli 
zákonodárců.  Nejnáročnější částí soutěže bylo odhadnout z videoukázky, zda je 
možné určité osobě prodat cigarety a alkohol (zda dovršila věk 18 let), kde někteří 
opravdu všechny bystrým úsudkem překvapili. K dobré pohodě příjemného 
dopoledne v kinosále MěDK Elektra přispěla v děvčata z kroužku DDM i společný 
zpěv učitelů a žáků s kytarou. Po náročném boji nakonec zvítězilo a postoupilo do 
oblastního kola družstvo Baroni, které všechny překvapilo výtečným odhadem věku 
figurantů.  Soutěžili i diváci v sále, kteří odhadovali na připravených kartičkách, zda 
dané osoby již dovršily věk 18 let.  

      

            V Luhačovicích se konalo i oblastní kolo této soutěže, kde se v náročném 
klání utkala družstva okolních škol. Zástupci Luhačovic si ve velké konkurenci vedli 
skvěle, ale v posledním rozhodujícím kole se jim při rozpoznávání věku osob vůbec 



nedařilo a skončili na pátém místě. Vítězství si z Ronda odvezli žáci ZŠ Slavičín.  

  

Oznámení 
Oznamujeme občanům, že od 1. do 25. dubna bude částečně uzavřena silnice II / 492 

v úseku od křižovatky ulice Masarykova s ulicí Nádražní po křižovatku ulice Masarykova 
s ulicí Družstevní. Bude se opravovat povrch vozovky, příčné spáry a dvouřádky po úsecích. 

V sobotu 26. dubna a v sobotu 3. května (náhradní termín neděle 27. dubna a neděle 4. 
května) bude tento úsek úplně uzavřen z důvodu pokládky povrchu asfaltobetonem. 
Doprava  

bude odkloněna po objížďce (ulice Nádražní, ulice Družstevní, ulice Stráň) 

  

Zprávy ze 7. schůze Rady města Luhačovic konané dne  20. února 2003 

  

RML souhlasila s uzavřením veřejnoprávní smlouvy se statutárním městem Zlín na výkon 
přenesené působnosti státní správy v rozsahu poskytování sociálně právní ochrany dětí 
v mimopracovní době formou pohotovostní služby na dobu od 1. 3. 2003 do 31. 12. 2003. 

RML souhlasila s pronájmem parkoviště nad MěÚ bez pozemku u městské plovárny 
firmě JOGA Luhačovice, s. r. o., k vystavení exponátů na XI. mezinárodním kongresu a 
výstavy ODPADY – Luhačovice 2003 od 29. 9. 2003 do 3. 10. 2003 za cenu  25.000,-Kč a 
za podmínky uvedení parkoviště do původního stavu.    

RML doporučila ZML schválit odkoupení části 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 s umístěním mobilních buněk na části pozemku p. č. 108/17 v k. ú. 
Luhačovice, které budou sloužit jako šatny pro žáky u objektu č. p. 290, ve kterém jsou 
umístěny  řemeslné dílny SOŠ a SOU Luhačovice. 

RML souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku ČD železniční stanice Uherský Brod  
ve výši 5 000,- Kč na oslavy konané den 29. 3. 2003 u příležitosti 120. výročí zahájení 
provozu na železniční trati Staré Město – Uherské Hradiště – Uherský Brod a 115. výročí 
tratě  Bylnice – Horní Lideč a se zařazením do návrhu rozpočtu na rok 2003. 

RML souhlasila s úhradou autobusové přepravy do výše částky 9.000,- Kč 
Saxofonovému orchestru z Luhačovic do Ústroně a zpět na vystoupení dne 29. 3. 2003 
na charitativním koncertu. 

RML doporučila ZML schválit rozpočtový výhled na roky 2003 – 2005 ve znění přílohy č. 1 



zápisu. 

RML vzala na vědomí hospodaření města Luhačovice za rok 2002 a doporučila ZML 
souhlasit s hospodařením města Luhačovice za rok 2002, a to bez výhrad. 

RML souhlasila s prominutím pohledávek v celkové výši 2 907,50 Kč. 

RML nedoporučila ZML prominout poplatek za odpad za rok 2002 osobám v počtu 84 osob 
dle seznamu sociálního odboru a seznamu osob, které se trvale nevyskytují v místě trvalého 
bydliště. 

RML doporučila ZML  souhlasit s hospodařením příspěvkových organizací ZŠ, TS, MěDK 
Elektra a Sportovního centra Radostova Luhačovice za rok 2002 a na základě výsledku 
hospodaření příspěvkových organizací za rok 2002 

RML souhlasila s návrhem programu na jednání ZML dne 6. 3. 2003. 

Termíny dalších schůzí rad 13. 3.,  27. 3., 10. 4.,24. 4.,15. 5.,29. 5. 2003 ve 14.00 hod. 

Termín zasedání zastupitelstva 5. 6. 2003 

  

Zprávy z 8. schůze Rady města Luhačovic konané dne  24. února 2003 

RML doporučila ZML schválit měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle 
přílohy č. 1 a §3 ods.3 nařízení vlády č. 37/2003: 

za výkon člena rady                                                    1.400,- Kč 

předseda výboru, komise                                              700,- Kč 

ostatní zastupitele                                                          500,- Kč 

Za každou neúčast člena na zasedání zastupitelstva bude snížena celková odměna za rok ve 
výši jedné měsíční odměny. 

RML souhlasila, aby byl s firmou Manag uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo, kde bude 
prodloužen termín dokončení stavebních prací do 30. 4. 2003. 

RML pověřila ing. Bohuslava Marhoula a PhDr. Františka Hubáčka po prověření víceprací a 
porovnání cenových nabídek od firem na interiéry uzavřít na základě těchto skutečností 
smlouvu s firmou Manag. 

RML doporučila ZML schválit rozpočet města Luhačovice na rok 2003.  

  

Zprávy z 9. schůze Rady města Luhačovic konané dne 13. března 2003 

RML souhlasila s oplocením objektu č. p. 668 – restaurace MAT v zadní části dle 



předloženého nákresu na náklady nájemce pana Lubomíra Marka, bytem, Luhačovice, 
Zahradní čtvrť 916. 

RML souhlasila se spoluprácí s Jawa klubem Luhačovice při zabezpečení srazu 
historických motocyklů a s bezplatným užíváním pozemku v úseku od lázeňské lékárny 
Najáda až po prostor městského tržiště a se zabezpečením výjezdu kolony motocyklů
Luhačovicemi městskou a státní policií dne 30. srpna 2003 v době od 7. 00 do cca 17. 00 
hod. 

RML souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2600,- Kč Základní umělecké 
škole v Luhačovicích na doplacení ceny oběda pro účastníky krajské soutěže základních 
uměleckých škol pro cimbálové muziky, která se bude konat 27. 3. 2003 v 9.00 hodin 
v kinosále MěDK. 

RML nesouhlasila s poskytnutím daru odpovídající 20,- Kč na jednoho občana města, tj 
111 480,- Kč Diakonii ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí, Hospic CITADELA, 
Vrbenská 803, 757 01 Valašské Meziříčí. 

RML zrušila usnesení č. 5/73/2003, neboť toto usnesení je v rozporu s vyhláškou OZV 3/94 
a zároveň rada města ukládá vedoucí finančního odboru, aby prověřila převzetí finančního 
příspěvku společností, kam byl výtěžek poukázán, a doporučuje Lázním Luhačovice, aby 
výtěžek ze vstupného darovaly Diakonii ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí, Hospic 
CITADELA, Vrbenská 803, 757 01 Valašské Meziříčí.     

Lázněmi Luhačovice bylo zasláno vyúčtování poplatku ze vstupného na lázeňský ples  
s připomínkou - vyhláška města OZV 3/94 určuje, že pokud je celý výtěžek akce určen pro 
charitativní nebo veřejně prospěšné účely, je pořadatel od poplatku osvobozen.     

RML souhlasila s poskytnutím odvedeného poplatku ze vstupného na XIII. 
reprezentační ples Klubu rodičů a přátel školy při SOŠ a SOU Luhačovice ve výši 
5010,- Kč na další rozvoj SOŠ a SOU Luhačovice prostřednictvím KRPŠ.  

RML souhlasila s pronájmem veřejného prostranství panu Zaoralovi z hotelu REGIA, L. 
Janáčka 270, Luhačovice za účelem umístění reklamní cedule „A“ v travnaté ploše u 
odbočky k rehabilitačnímu středisku po celý rok 2003.  

RML souhlasila s pronájmem veřejného prostranství pro reklamu vinárny Pod 
Léštím  formou poutačů do velikosti 1m2 umístěných před vilou Ječmínek, u stromu 
na protějším chodníku proti vchodu do hotelu Palace v ulici Bílá čtvrt, u stromu před 
lázeňským domem Morava u vily Zora, č. p. 287, u sloupu veřejného osvětlení na 
pozemku č. 811/1 před vilou Póla, s dobou užívání  po celý rok 2003. 

RML schválila organizační řád Městského úřadu Luhačovice v předloženém znění, platný 
od 1. dubna 2003. 

RML jmenovala ing. arch. Pavla Martínka členem  stavební komise. 

Do příštího zasedání zastupitelstva města provede RML výjezdní zasedání v jednotlivých 
integrovaných obcích. Při těchto schůzích bude provedena volba osadních výborů.  



Termíny dalších schůzí rad: 27. 3. 2003 – po skončení výjezd do Polichna  

                                              10. 4. 2003 

                                              24. 4. 2003 – po skončení výjezd do Řetechova 

                                              15. 5. 2003   

                                              29. 5. 200 3- po skončení výjezd do Kladné Žilína 

                      ZML:                5. 6. 2003  

RML jmenovala ing. Kamila Juríka členem finanční komise. 

Ing. Marhoul  informoval RML o tom, že v Luhačovicích je 8,2 % nezaměstnaných. 

RML souhlasila s účastí ing. Marhoula na zahraniční studijní cestě 2003 - Německo 
v termínu od 13. 5. 2003 do 18. 5. 2003 na téma Moderní přestavba historického 
velkoměsta.  

  

SCHVÁLENÝ  ROZPOČET  PRO  ROK   2003 

  

     Schválený rozpočet pro rok 2003 je odrazem finančních možností města a obsahuje 
především záměr dokončit zahájené investiční akce v minulém roce, a to plynofikaci 
Řetechova, rekonstrukci radnice, vily Palmy a vybudování Okružní křižovatky – jih. 

  

Příjmová stránka rozpočtu činí 112 846 tis. Kč v členění na : 

  

   - neinvestiční dotace ze SR      47 971 tis. Kč 

   - daňové příjmy                        45 063 tis. Kč 

   - nedaňové příjmy                    15 549 tis. Kč 

   - kapitálové příjmy                    4 263 tis. Kč 

  

Výdajová stránka rozpočtu činí 117 735 tis. Kč v členění na : 

  



    - kapitálové výdaje                   19 987 tis.  Kč 

    - běžné výdaje                          97 748 tis. Kč 

  

       V rámci kapitálových výdajů město v roce 2003 dokončí rekonstrukci 
radnice (financování z větší části finančními prostředky ze státního rozpočtu pro obce 
s rozšířenou působností ve výši 16,2 mil. Kč, plynofikaci Řetechova ve výši 1 450 tis. Kč, 
rekonstrukci vily Palma v částce 1 500 tis. Kč a vybuduje Okružní křížovatku – jih v částce 
3 300 tis. Kč.           

        Běžné výdaje obsahují veškeré provozní výdaje města, které se oproti roku 2002 
zvýšily s rozšířeným  výkonem státní správy. Značnou finanční část provozních výdajů tvoří 
příspěvky  příspěvkovým organizacím a  příspěvky na sportovní, kulturní a společenskou 
činnost občanských a jiných neziskových organizací.    

      Z výše uvedených čísel vyplývá schválený deficit ve výši 4 889 tis. Kč. Finanční krytí 
deficitu pro rok 2003 je zajištěno finančními rezervami města z minulých let. 

  

Co všechno můžete vyřídit na sociálním odboru MěÚ v Luhačovicích 

Sociální odbor je od podzimu loňského roku přestěhován na Masarykovu ulici č. p.137 
(naproti Alfa Marketu), kde již zůstane natrvalo. Pracuje zde 10 sociálních pracovnic, které 

zabezpečují veškerou agendu spojenou se správním řízením ve věci sociální péče, výplaty 

sociálních dávek, včetně poradenství. 

   V souvislosti s vytvořením nových samosprávních celků přešly na sociální odbor některé 

kompetence z bývalého okresního úřadu. Především se jedná o zajištění sociálně-právní 

ochrany dětí včetně kurately, zabezpečení příspěvků pro zdravotně postižené občany - 
příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a 
zvláštní úpravu motorového vozidla a přiznání výhod I., II. a III. stupně. Nově sociální 
odbor zajišťuje agendy týkající se civilní služby, sociální hospitalizace, výkonu sociální 
kurately a vyplácení příspěvku na výživu.         

    V oblasti péče o zdravotně postižené a staré občany sociální odbor zajišťuje: 

• veškerou agendu spojenou se správním řízením ve věci sociální péče, 

ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění 

• vyplácení obligatorních a fakultativních dávek sociální péče na základě  



sociální potřebnosti dle platných zákonů 

• kontrolu podmínek pro vyplácení, nebo pokračování výplaty dávek soc.péče 
• sociální šetření v domácnostech žadatelů včetně depistážní činnosti 
• informační s poradenskou činnost pro občany 
• agendu spojenou s přiznáním výhod pro těžce zdravotně postižené 
• poskytování příspěvku na úpravu bytu pro zdravotně postižené občany 
• poskytování příspěvku na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu 

motorového vozidla 

• poskytování příspěvku při péči o osobu blízkou 
• poskytování příspěvku na provoz motorového vozidla 
• poskytování  příspěvku na opatření zvláštních pomůcek občanům těžce tělesně, 

zrakově a sluchově postiženým 

      *    poskytování příspěvku na zvýšené životní výdaje související s používáním  

kompenzačních a ortopedických pomůcek 

• příspěvek na provoz  telefonní účastnické stanice pro staré osamělé občany 

V oblasti péče o rodinu a dítě sociální odbor zajišťuje: 

• veškerou agendu spojenou se správním  řízením ve věci sociální péče 
• poskytování obligatorních a fakultativních dávek sociální péče podle platných 

zákonů 

• poskytování peněžitých a věcných dávek sociální péče nezaopatřeným dětem, 

rodičům nezaopatřených dětí, těhotným ženám a osamělým matkám a otcům 

• poskytování příspěvku na výživu 
• poskytování příspěvku při péči o těžce zdravotně postižené dítě 
• poskytnutí peněžité dávky rodičům, kterým se narodily tři a více dětí 
• poskytnutí peněžitého příspěvku na úhradu za užívání bytu nezaopatřeného 

osiřelého dítěte 

• poskytnutí příspěvku na rekreaci dětí důchodců 
• provádění depistáže sociálně potřebných rodin 
• provádění poradenské činnosti 

     V péči o nezaměstnané a společensky nepřizpůsobivé občany sociální odbor 

zajišťuje: 



• veškerou agendu spojenou se správním řízením ve věci dávek sociální péče, 

ustanovení zvláštního příjemce dávek soc.péče 

• sociální šetření v domácnostech žadatelů, kde je předpoklad vyplácení, nebo 

je již dávka vyplácena, včetně depistáže 

• kontrolu podmínek pro pokračování výplaty dávek sociální péče 
• sociální šetření v místě, kde se občané zdržují a žijí a šetření na vyžádání 

příslušných orgánů 

• poskytování dávek sociální péče nezaměstnaným a společensky nepřizpůsobeným 

občanům podle platných zákonů 

• poskytnutí pomoci při překonávání nepříznivé životní situace občanů, kteří  

potřebují zvláštní pomoc 

• poskytování příspěvků a věcné pomoci občanům, jejichž životní potřeby nejsou  

zabezpečeny příjmy z výdělečné činnosti nebo jinými příjmy, nemají zajištěno 

vhodné zaměstnání 

• poskytování poradenské činnosti 
• poskytování postpenintenciální péče osobám propuštěným z výkonu trestu  

   V sociálně - právní ochraně dětí sociální odbor zajišťuje: 

*   sociálně - právní ochranu nezletilých dětí, plní povinnosti uložené zákonem 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 

• realizaci opatření na ochranu dětí – podávání návrhu soudu na omezení,  

zbavení, nebo pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti 

• zpracování návrhů, podnětů a zpráv soudu, Policii ČR a institucím ve věci 

sociálně-právní ochrany nezletilých dětí 

• vymezené činnosti v procesu zprostředkování osvojení a pěstounské péče 
• primární a sekundární prevenci, sociální šetření, depistážní činnost, dohled 

nad výchovou nezletilých 

• funkci kolizního opatrovníka 



• účast a realizaci výkonu rozhodnutí o ústavní výchově 
• specializovanou agendu kurátora pro děti a mládež 
• komplexní sociálně-právní poradenství 

Pro žadatele o civilní službu vykonává sociální odbor státní správu v přenesené působnosti 

dle platných zákonů. Sociální odbor zajišťuje: 

• vedení evidence občanů povinných výkonem civilní služby a organizací, ve kterých 

lze civilní službu vykonat 

• odborné zpracování správních rozhodnutí ve věcech povolání, přerušení, převedení, 

prodloužení, ukončení, zproštění, prominutí a odkladu civilní služby 

• vyřízení podání stížností a dotazů občanů i organizací, které se týkají civilní služby 
• poskytování  poradenské činnosti 

Žádosti o dávky a příspěvky sociální péče se podávají písemně na sociálním odboru 
MěÚ Luhačovice, Masarykova 137. Občané, kteří jsou imobilní, mají možnost využít 
zvonek v přízemí budovy, sociální pracovnice za nimi sejde dolů a vše si mohou vyřídit 
v přízemí. 

 - Mgr. Miluše Netíková- 

  

Je to problém ? 

Tato rubrika LN by se měla zabývat problémy, které trápí většinu obyvatel našeho města. 

Na stránkách novin bychom chtěli vyvolat diskusi všech zúčastněných stran. Vždy v 

některém z čísel LN se budeme zabývat jedním problémem a v příštím čísle otiskneme vaše 

názory a ohlasy na toto téma. Můžete se vyjádřit do 18. dubna, písemně na adresu Luha 

info, Masarykova 950, Luhačovice (stačí vhodit do schránky), telefonicky 577 133 980 , e-

mail: luhaifo@mesto.luhacovice.cz.  

 



Téma k diskusi do květnového čísla LN: 

Mají chovatelé psů právo venčit své psy kdekoliv?  

Jak tento problém vidí představitelé města, Městská police, chovatelé, ostatní občané? 

Tento problém řešilo město Luhačovice vyhláškou č. 1/1999 O místních náležitostech 

veřejného pořádku, která mimo jiné stanoví: 

1. Na veřejných prostranstvích, ve společných prostorách objektů a obytných domů 
musí držitel zabezpečit zvíře tak, aby neomezilo nebo neohrozilo jiné občany. Na 
veřejném prostranství je nutno vodit psy na vodítku, v dopravních prostředcích a 
v uzavřených prostorech na vodítku a s náhubkem.  

2. Pohyb psů na veřejných prostranstvích je možný za podmínek stanovených 
v odstavci 1 jen s viditelně umístěnou známkou s registračním číslem (známku po 
registraci psa a zaplacení místního poplatku vlastníkovi, který má trvalé bydliště 
v Luhačovicích, vydá finanční odbor města Luhačovice). 

3. Na veřejném prostranství je zakázáno:  

a) přivádět nebo přinášet zvířata tam, kde si obvykle hrají děti  

b) vodit zvířata do prodejen potravin  

c) provádět výcvik zvířat  

      d) nechat volně pohybovat zvířata  

4        Držitel zvířete musí dbát, aby zvíře neznečišťovalo společné prostory obytných 
domů, objektů, veřejných prostranství a zařízení, aby nepoškozovalo květinové 
záhonky a trávníky. V případě znečištění veřejného prostranství exkrementy je 
držitel zvířete povinen ihned takové znečištění odstranit.  

5.   Ve vnitřních lázeňských územích a) a b) vymezených v Lázeňském statutu nesmí 
být chována domácí zvířata, zejména skot, vepři, drůbež, psi a kočky. 

Jsou omezení vyplývající z této vyhlášky dostatečná? Je tato vyhláška dodržována? Sdělte 
nám svůj názor na toto téma.  

  

Co by vás mohlo zajímat? 

Dnes odpovídá paní Stanislava Juríková  – ředitelka Městské knihovny v Luhačovicích. 

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

Pocházím z Luhačovic a ve zdejší knihovně pracuje již přes třicet let. 

Kolik nyní pracuje v knihovně zaměstnanců? 



V knihovně nyní pracují tři knihovnice (jedna na zkrácený pracovní úvazek). 

Jaká je otevírací doba knihovny, kolik činí v současné době čtenářský poplatek? 

Otevírací doba knihovny: 

Pondělí a čtvrtek 13.00 – 17.30 

Úterý                   10.00 – 16.00  

Pátek                   10.00 – 15.00  

Průběžný registrační poplatek na jeden rok je 50,- Kč pro dospělé čtenáře. Důchodci, 
studenti a děti zaplatí 30,- Kč.  

Jezdí vaše pracovnice do knihoven v okolí? 

V současné době naše pracovnice nejezdí do okolních knihoven knihy půjčovat, tuto činnost 
vykonávají dobrovolní knihovníci. Naše knihovna ale pro osm knihoven v okolí a pro tři 
knihovny v našich integrovaných obcích vykonává služby spojené se zpracováním, odpisy, 
revizemi knihovních fondů. Důležitá je také metodická pomoc těmto knihovnám. 

Je možné u vás zapůjčit i knihu z jiné knihovny, za jakých podmínek? 

Pokud čtenář požaduje publikaci, která v naší knihovně není, je možné ji zajistit z jiné 
knihovny. Čtenář je povinen uhradit provozní náklady a poštovné. Tato služba se osvědčila 
a my i čtenáři s ní máme dobré zkušenosti.  

Co znamená, že jste provozovatelem veřejného internetu? 

Přístup na internet je v knihovně již delší dobu, ale byl omezen tím, že zájemce o internet 
musel být čtenářem (nově se používá termín uživatel) knihovny. Nyní již tato podmínka 
neplatí a internet má u nás možnost využívat každý. Tato služba je placená, protože  

knihovna není připojena na internet zdarma. Uživatel musí zaplatit poplatek za připojení ve 
výši 1,- Kč / 1 min. 

Jakým způsobem rozšiřujete knižní fond? Přijímáte knihy věnované darem od osob, které 
například ruší knihovnu? 

Knižní fond rozšiřujeme  především nákupem nové literatury. V loňském roce jsme 
zakoupili 825 nových titulů. Přijímáme i darované nové knihy od Edice česká kniha a 
dalších nakladatelství, občas věnují nové tituly i autoři a další soukromé osoby nebo 
organizace.  Pokud chce někdo věnovat knihovně starší nepoškozené knihy, tuto iniciativu 
vítáme. Musím, ale upozornit, že ne všechny darované knihy jsou využitelné k rozšíření 
našich fondů, především z kapacitních důvodů. Někdy se ovšem naopak díky darům starších 
knih povede získat titul, který nám chybí a již není možnost jej nikde koupit. Knihy, které 
nevyužijeme my, nabídneme jiným knihovnám.    



Kolik máte v současnosti v knihovně knih? 

K 31. 12. 2002 bylo v naší  knihovně evidováno 26 193 svazků. Nejvíc máme krásné 
literatury pro dospělé čtenáře 12 850 svazků.V naučné literatuře pro dospělé evidujeme  
6815 knih, děti a mládež se mohou poučit z 1456 naučných knih pro mládež a také si mohou 
vybrat ze 5072 svazků krásné literatury pro mládež. Odebíráme 54 titulů novin a časopisů. 
Máme 1029 čtenářů. V loňském roce jsme půjčili 42 844 knih a časopisů.  

Stává se, že někdo nevrátí vypůjčené knihy. Jak v takovém případě postupujete? 

Bohužel máme i zkušenosti s těmi, kdo zapomínají vypůjčené knihy vrátit. Velká většina 
z nich zareaguje na některou z upomínek a knihy vrátí. Pokud čtenář knihu ztratí, měl by se 
ji snažit nahradit stejným titulem, v tom případě platí pouze manipulační poplatky. Horší 
situace nastane, pokud se již kniha nedá koupit. V tomto případě vzniká knihovně často 
nenahraditelná ztráta. Jednotlivé případy řešíme individuálně a snažíme se vyčíslit 
současnou hodnotu knihy. Občas se stane, že po vyčíslení hodnoty knihy je tato kniha raději 
záhadně nalezena. Vyskytují se i problémy s poškozováním knih. Čtenáři by si měli 
uvědomit, že do vypůjčených knih nesmí dělat žádné poznámky, podtrhovat, zvýrazňovat 
text. Jakýkoliv zásah do knihy je posuzován jako poškození a to je viník povinen nahradit.   

 Od kolika let začínají chodit děti do knihovny? Pokud je možné srovnání s minulými 
lety, klesá, stoupá, nebo zůstává počet nejmladších čtenářů na stejné úrovni? 

Máme asi 296 dětských čtenářů, hodně dětí chodí do knihovny s rodiči a půjčuje si na jejich 
průkaz. Pokud nebereme v úvahu to, že klesá populace, tak by se nedalo říct, že klesá počet 
dětských čtenářů. Snažíme se dětem přiblížit besedami a dalšími akcemi knihy již 
v mateřské a základní škole a asi i díky těmto aktivitám si děti a mládež do knihovny cestu 
najdou. 

Využívají knihovnu děti a mládež ke studiu, čerpají informace spíš z knih, nebo je hledají na 
internetu? 

Naše pracovnice fungují zároveň jako bezplatná informační služba nejenom pro mládež, ale 
pro všechny čtenáře. Hledají informace ze všech oblastí, nejčastěji v knihách, poté na 
internetu a většinou požadavkům vyhoví. Chodí k nám spousta dětí a mládeže vyhledávat 
informace do školy, ale i pro vlastní zábavu. Využívají spíše knihy, především 
encyklopedie, až pokud v knihách neuspějí, začnou hledat na internetu. Asi to bude tím, že 
za přístup na internet musí platit.  

Chtěla byste našim čtenářům ještě něco sdělit? 

Naše knihovna je otevřená všem občanům, uvítáme každého návštěvníka, i toho, který se 
přijde pouze podívat. Našim neskromným cílem ovšem zůstává, aby ti, kdo k nám 
přicházejí, objevili kouzlo poznání a stali se našimi pravidelnými čtenáři.  

Portrét galeristy 

K mým velkým zážitkům patřila vždy návštěva galerie. Posvátné ticho, tlumený hovor, 
všude plno krásy. Vlastně jsem nikdy neuvažovala o tom, že tu někdo musí být, kdo se o tu 
krásu postará, odborně nainstaluje, zodpovídá za ni. Má cit pro to, co si lidé ještě mohou 



finančně dovolit. Vlastně často dost riskuje.  

Setkávám se s galeristou. To není povolání, to je poslání. Ne každému je dáno. Vyprávím si 
s luhačovickým galeristou Vladimírem Ohlídalem. Tuto práci už dělá 31 let. Nevidíme se 
poprvé. Co jsem celou zimu dělal? Krátce odpočíval a pak křižoval republikou. Navštívil 
spoustu ateliérů. Umělci již s ním počítají. Je to už tradice. Umělcům dává často impulsy, 
spolupracují spolu. Přiznává, že většina umělců jsou už starší, už se trochu usadili a 
vyprofilovali se. Lidé už jejich jméno znají a respektují je. Přiznává, že i on je 
konzervativní. Povídáme si o umělcích. O návštěvě v pražských ateliérech, např. u L. 
Hlavsy, J. Kristoforiho, J. Velčovského, sochaře V. Odstrčila, u manželů Vavrysových. Oba 
víme, že dobře odhadnout je umění. Vkus publika se mění, což je dáno rozvojem 
vzdělanosti, dost velkou roli sehrálo i to, že se k nám po revoluci dostalo konkurenční 
umění. 

Vracíme se k regionu. K zdejším umělcům patří Vladimíra a Ondřej Kočárovi, prof. Jan 
Hladký z Uherského Hradiště a hlavně učitelé UMPRUM v Uherském Hradišti Miroslav 
Malina, Zdeněk Tománek, Vladimír Groš. 

Pak už pohled na galerii z druhé strany. Galerie V. Ohlídala je otevřená, nebrání mladým 
umělcům, nechce zúžit pohled na umění, uzavřít paletu. Jsou galerie, kde se vystavuje jen 
pro určitou skupinu lidí. Keramiku má zastoupenu poměrně málo. Snad figurální umění – 
keramická plastika a závěsné reliéfy. Vyhýbá se užitkovému umění. Co ho na všech těch 
návštěvách překvapilo? Vlastně příjemně překvapila skutečnost, že umělci pracují stále 
s plným nasazením, i když se jim ekonomicky nevede. V. Ohlídal připravuje malé autorské 
výstavy. Třeba u některého umělce vznikne kolekce, kterou není dobré tříštit. Nakonec se 
pár děl prodá, z ostatního se doplní galerie a je místo pro další výstavu. Jak bilancoval 
loňský rok? S úsměvem pronese Pán Bůh zaplať. A pak vysvětluje. Myslí na poměry 
v kulturním světě, ekonomickou a politickou situaci v zemi. Čili se daří dobře. Vstupné 
nevybírá a ani nikdy nebude. U prodejních galerií je to drzost. Dá i na splátky, bez nároku 
na úrok. Co si přeje? Mít velkou trpělivost a udržet galerii na stejné úrovni. A pak přidá 
s lišáckým úsměvem. Někdy koupím dílo, o kterém vím, že se bude prodávat těžko. Ale líbí 
se mi, chci se na něj dívat. A tu jsme u kořene věci. Přes svou radost dělat radost druhým. 
Ale ještě mi to nedá. Projdu galerii ještě jednou. Možná jsem něco přehlédla – nějakou 
drobnost nebo nepostřehla nějaký pohled či záměr. Přijdu zase. A možná tu bude viset 
pohled našeho galeristy. Třeba ho někdo namaluje. Proč? Třeba jako poděkování za jeho 
lásku k umění. 

-PhDr. Ludmila Loschková - 

  

UDÁLOSTI V BŘEZNU 

V úterý 4. března navštívily děti z 1. stupně ZŠ a z MŠ divadelní představení 
Ferda Mravenec a Brouk Pytlík. Pytlík popletl, na co přišel, a Ferda se ho 
pokoušel zachraňovat. Při záchraně mu pomáhaly také děti v hledišti kina. 

Ve středu 12. března uvedl MěDK Elektra detektivní komedii režiséra Pavla Háši -  
Štika k obědu. Tři zapřisáhlé staré panny v podání Květy Fialové, Libuše Švormové 
a Nadi Konvalinkové využívají již třicet let služeb sluhy Rudolfa, kterého skvěle 
zahrál Václav Postránecký. Tyto služby nebyly vždy pouze charakteru dones, 



odnes, přines, ale sluha poskytoval i úsluhy intimního rázu, které slečny 
zavazovaly. Své závazky ovšem nehodlají naplnit a raději se pokusí Rudolfa zbavit. 

  

                      Protidrogová prevence v ZŠ Luhačovice 

  

Již šestým rokem běží v ZŠ v Luhačovicích program v rámci protidrogové prevence. Jeho hlavním a 
nejdůležitějším úkolem je osvěta a prevence v boji proti drogám, alkoholu a kouření ve vztahu k dětem a 
mládeži. Dále pak poradenství v otázkách týkajících se zdravého životního stylu, psychologie, sociologie, 
sexuální výchovy a kriminality. 

Kromě ZŠ se na tomto programu podílí i DDM v Luhačovicích, Policie ČR, sportovní kluby 
a další instituce (např. krajský a okresní protidrogový koordinátor, Unie Kompas, Městská 
policie, Centrum pro rodinu a sociální péči ve Zlíně aj.), které pomáhají dětem a mládeži 
vhodně a smysluplně využít jejich volný čas. Hlavním účelem je probudit v dětech zájem o 
problematiku zneužívání návykových látek, jak se jim bránit, kde hledat pomoc, jak lépe 
využít svých schopností a zájmů o určitý obor či činnost. Dále pak nabídnout dětem 
možnost zúčastnit se besed a přednášek s odborníky – lékaři, psychology, preventisty, 
policisty a jinými zajímavými lidmi. 

I tento rok je plán tohoto programu plný nejrůznějších akcí, besed, přednášek, exkurzí a soutěží. 
Z těch nejzajímavějších můžeme jmenovat besedu o Lince bezpečí, přednášku Policie ČR o trestné činnosti 
dětí a mládeže, besedu o zdravotní prevenci, o problematice vztahů a AIDS, výtvarné a pěvecké soutěže, 
exkurze do Osvětimi a Vídně, sportovní turnaje a další. 

Z tohoto „stručného“ přehledu je jistě patrno na první pohled, že se snažíme našim dětem věnovat ve 
všech možných oblastech a informovat je o velkých nebezpečích, které na ně v této době číhají bohužel na 
každém kroku. Doufejme, že tento program najde své fanoušky nejen u dětí, ale i v řadách rodičů, pro které 
jsou informace z výše uvedených oborů rovněž důležité a potřebné. 

Všichni společně se musíme snažit, aby takových akcí bylo více, a věřit, že se takto nabyté poznatky 
neminou účinkem. 

- ZŠ Luhačovice- 

  

Moravanka a Český rozhlas Brno se ve čtvrtek 17. dubna zastaví v Luhačovicích!  

Ve čtvrtek 17. dubna bude Český rozhlas Brno celý den vysílat z Luhačovic. Toto vysílání 
naladíte na FM 97,5. 

Večer s Českým rozhlasem Brno a největší hvězdou moravské dechové hudby – 
Moravankou prožijete ve čtvrtek 17.dubna v Kulturním domě Elektra. 

Pořadem plným oblíbených moravských písniček, zábavy a soutěží bude provázet Ivana 
Slabáková – zpěvačka Moravanky a redaktorka pořadu Morava, krásná zem. Čeká vás také 
setkání s oblíbenými redaktory a moderátory Českého rozhlasu Brno, od nichž se dozvíte 
víc o pořadech a zákulisí vysílání. Vstupenky jsou k dostání v obvyklých předprodejích a 



navíc zdarma ve vysílání Českého rozhlasu Brno na 97,5 FM nebo 106,5 FM. 

  

Velikonoce 

Velikonoce jsou svátky, které jsou spojovány s jarem. Pohanské národy slavily v těchto 
dnech svátky přírody, plodnosti. Naproti tomu křesťané oslavují v tomto období Kristovo 
zmrtvýchvstání, které je symbolem nového života. Velikonoce nepřipadnou na pevně 
stanovené datum, ale Neděle velikonoční je vždy první (předcházející) nedělí po dni, kdy je 
měsíc v úplňku po 21. březnu (jarní slunovrat). Velikonoční neděli předchází 40 denní 
období půstu, kdy by se měli lidé zklidnit, zamyslet, v tomto období by se neměly konat 
žádné zábavy. Po celou postní dobu se nesměla nosit červená barva.  

Poslední týden před Velikonocemi se nazýval pašijový. Po celý tento týden se nemá nikomu 
nic půjčovat. Začíná Květnou nedělí, která připomíná slavnostní vjezd Ježíše do Jeruzaléma. 
Po Květné neděli začínali naši předkové s úklidem a čištěním domácností. Středě před 
Zeleným čtvrtkem se říká Škaredá, v tento den má být také bohatší večeře, aby lidé snáze 
překonali následující dny půstu. V tento den se nemáme na nikoho škaredit (zlobit), jinak 
budeme zlostní každou středu v roce.  

Na Zelený čtvrtek se v našich kostelech až do vzkříšení odmlčí zvony a budou nahrazeny 
hrkači. Měla by se jíst pouze zelená strava (aby si člověk zachoval zdraví), hospodyně by 
měla před východem slunce zamést dům a smetí vynést ven co nejdál, aby se v domě 
nedržely blechy.  

Velký pátek je dnem přísného půstu, lidé si mají připomenou utrpení Ježíše na kříži. Časně 
ráno by měli lidé sejít k potoku a v něm se umýt, aby zůstali zdraví, někdy se na Velký 
pátek mění voda v horských pramenech ve víno, otevírají se poklady. V tento den by se 
nemělo prát prádlo a ani hýbat se zemí (pracovat na poli).  

Na Bílou sobotu se přicházejí věřící k hrobu Ježíše modlit. V tento den se má potřást 
stromy, aby se probudily k životu. Noc ze soboty na neděli by měla správně začínat po 
západu slunce a končit před svítáním. Velikonoční neděle je oslavou vzkříšení Ježíše a je 
největším církevním svátkem. V tento den se žehnají velikonoční pokrmy. Nemá se zametat, 
mýt nádobí, šít, čistit boty. 

Na Velikonoční pondělí chodí chlapci s pomlázkou. Šlehá se proto, aby děvčata zůstala 
zdravá, pilná a veselá po celý rok. Hospodář vyšlehal čeládku, aby nebyla líná, kráva se 
šlehala, aby se brzy otelila, vdaným ženám pomlázka vyhání zlý jazyk, klevetnice by měly 
při šlehání pamatovat na očistec. Šlehaly se i ovocné stromy, aby měly lepší úrodu. Hlavním 
symbolem Velikonoc je beránek, který se v křesťanské tradici stal symbolem Božího 
beránka.  

Velikonoční zajíček symbolizuje štěstí, plynoucí čas, krátkost života, je označován za toho, 
kdo přináší vajíčka. Vajíčko je symbolem daru a bývá krásně malované. Proč zrovna vejce? 

Podle pověsti Ježíš se sv. Petrem chodili po světě a při svých cestách došli do jednoho 
statku. Poprosili selku o jídlo. Ta však doma neměla vůbec nic. Poté uslyšela kdákání 
slepice, která zrovna snesla vejce. Toto vejce jim připravila. Když chtěla po jejich odchodu 
vyhodit skořápky, zjistila, že se proměnily v zlato. V minulosti byla vajíčka zdobená nápisy, 



které vyjadřovaly různá přání a tužby, např. Nebudu sa vdávat, budu čekat ešče, já čem bych 

sa vdávala, dyž ňa nikdo nechce. Nepij, Joško, gořalénku, stratíš gatě, košulénku. 

  

  

  

KALOKAGATHEIA je řecký výraz 

Řeckým ideálem byl občan harmonický, všestranně vzdělaný. Myslí se tím fyzicky i 
duševně. Později středověk tento ideál potlačoval, ale byl to J. A. Komenský, který zaváděl 
do škol tělovýchovu. Na tomto učení postavil M. Tyrš Sokol pod heslem „V zdravém těle 
zdravý duch“. 

Dnes mi jde o tělesnou výchovu na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti 
v Luhačovicích. Svůj rozhovor jsem rozdělila do dvou částí mezi Ludmilu Křenkovou a 
Mgr. Petra Hrabala. U paní Ludmily Křenkové se chci věnovat především jejímu 
celoživotnímu spojení s golfem. 

Mně se tento sport spojil s Anglií, detektivkami. Viděla jsem ho vždy jako sport výlučný a 
pohodlný. Myslím si, že bych od jamky k jamce jezdila autíčkem, případně by za mnou 
nosil někdo hole. Ale už teď vím, že mi mé scestné představy nevyjdou. Vím z vyprávění 
Ludmily Křenkové, že je nositelkou 45 republikových a mezinárodních mistrovských titulů 
a k tomu 10 titulů mistrů republiky v seniorských kategoriích. I když byla úspěšná v řadě 
dalších sportů, věnovala se golfu. Už jako dítě vandrovala s maminkou v Mariánských 
Lázních po golfových hřištích, později sbírala míčky, hrát začala v devíti letech. Od svých 
dvaceti let hraje závodně. Výsledek? Vynikající kondička i v důchodovém věku. Svých 
trofejí si váží, je za tím hodně dřiny. Z dalších úspěchů jsou vítězství v Jugoslávii, 
Rakousku, Dánsku. V roce 1998 byla oceněna Českým olympijským výborem za zásluhy o 
golf. V roce 2000 se dostala jako první žena golfistka do Síně slávy golfu. Dodnes hraje golf 
i učí. V Rožnově pod Radhoštěm působí jako trenérka. Vloni ke Dni učitelů byla 
vyznamenána za 30 let ve středním školství.  

Tak jsem si povídala o golfu a otázky o tělesné výchově ve škole zůstaly Mgr. Petru 
Hrabalovi. Vzpomíná, jak v Luhačovicích začínal v roce 1987, cvičil, či vlastně živořil 
v sokolovně. Jen v létě to víc šlo. Proto je šťastný, že se podmínky změnily stavbou 
tělocvičny. Je mu líto, že žáci nemají správný vztah k tělesnému pobytu, fyzická kondice se 
zhoršuje. Jsou neohrabaní a aspoň jedna třetina je obézních. Velké talenty nemají, ale ve 
fotbale se snaží. Dále žáky baví volejbal, případně florbal, pro tento sport jsou tu vynikající 
podmínky. Jezdí občas na různá setkání do Rakouska. Zúčastnili se sportovního setkání 
mládeže v St. Pöltenu. Byli tam Maďaři, Slováci, Litevci, Rakušané. Vyhráli tu turnaj ve 
volejbale, byli čtvrtí ve fotbale z 28 družstev, mají medaili v atletice jedenkrát za 1. místo, 
dvakrát za 2. místo a jedenkrát za 3. místo. On osobně má nejraději lyžování a tenis. 

Jinak jezdí se žáky na hory 2x ročně na kurzy, obyčejně ve Velkých Karlovicích. Počítá se 
se sjezdem i s běžkami. Škola má sklad dobrého vybavení, mohou si ho výhodně půjčit. Ve 
3. ročníku mají kurz sportovně-turistický, dosud na Ploštině, letos pojedou na Chřiby. Cena 
je pro ně únosná. Stále se vrací k problému, že mnoho žáků se pohybu vyhýbá a klesá 



kondice. 

Co závěrem? Vraťme se k řeckému výrazu. Kalos je krásný a agathos je dobrý. A od této 
filosofie jsme vlastně vyšli. 

                                                                                  PhDr. Ludmila Loschková 

  

KRONIKA 

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

Hlavním zdrojem obživy obyvatelstva je polní hospodářství - 885 lidí vlastní půdu a 30 lidí 
žije jako nájemní dělníci. Prací dělnickou se živí 335 lidí, z příjmů jako úředníci, 
živnostníci, majitelé domů žije 504 osob. Ve vlastním bytě bydlí 1184 osob, v najatém 504 
osob.  

Hlavním zdrojem obživy většiny obyvatelstva jsou lázně. Od května do září sem přijíždějí 
hosté. Největší výdělky mají v lázeňské sezóně všichni, kdo jsou v přímém styku s hosty 
(číšníci, nosiči, majitelé vil). Ceny bytů stoupají nebo klesají podle přílivu hostů. Hostů bylo 
v 16 lázeňských budovách okolo 350, celková kapacita byla 500 lůžek. Cena za lůžko byla 
od 8 K výše. V budovách soukromých ubytovatelů bylo 1500 pokojů s 2300 lůžky, v ceně 
stejné nebo nižší podle vzdálenosti budovy od středu lázní. Na tržišti se konaly trhy, kde se 
prodávala drůbež, zelenina, ovoce, lesní plody, mléko, mléčné výrobky, med aj. Ceny jsou 
zde mnohem vyšší než v Uherském Brodě. Po sezóně se provádí přípravy na další sezónu, 
staví se, upravují se cesty, láme se kámen. Příjmy z lázeňské sezóny musí vystačit u vilařů a 
sezónních zaměstnanců na celý rok. 

Koncem roku 1923 je v Luhačovicích pětitřídní smíšená škola obecná (založená 1792) ve 
vlastní budově se zahradou z roku 1896. Trojtřídní Masarykova škola měšťanská otevřená 
v letech 1920 –1921. Od roku 1912 je zde dvojtřídní všeobecná živnostenská škola 
pokračovací. Sokol pořádá přednášky a vzdělávací kursy všeobecně přístupné. V lázeňském 
divadle se hraje denně, v sezóně divadelní společnosti, v zimě ochotníci, v neděli a ve 
svátek hraje kino. V obci jsou tři knihovny: lázeňská, obecní a sokolská. Knihy se půjčují 
zdarma. Lázeňská knihovna slouží pouze hostům. Při knihovně lázeňské je i čítárna, v níž 
jsou i časopisy, hlavně politické. V sezóně lázeňské hraje ráno a odpoledne v hudebním 
paviloně hudba, všem bezplatně přístupná.  

V roce 1923 byly v obci tyto spolky: Tělocvičná jednota „Sokol“ s vlastní tělocvičnou 
v upravené vlastní budově na vlastním pozemku. Je to významný spolek soustřeďující 
nejvíce občanstva, má 165 členů a pobočky v Pozlovicích, na Petrůvce a v Rudicích. Sokol 
vykazuje největší činnost. Dále zde fungoval Orel, bez vlastních místností, řemeslnicko – 
živnostenská beseda, Sportovní klub, Musejní společnost s vlastním velmi pěkně upraveným 
muzeem v lázeňské budově Zámečku. Spolek majitelů domů, Jednota svatého Josefa, 
Dobrovolný hasičský spolek. 

  



SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

  

Vítáme mezi nás nové „občánky“:  

Adélu Buriánkovou      Luhačovice 910 
Terezu Krestovou        Luhačovice 54 
Dominika Šenkeříka     Kladná Žilín 122  

Rodičům srdečně blahopřejeme!  

Výročí narození: 

Máčala Josef               Luhačovice 77             80 let 
Slončíková Anna          Luhačovice 380           90 let 
Lipinská Erna               Luhačovice 383           86 let 
Šedivka Václav            Luhačovice 349           80 let 
Gazdíková Jaroslava    Luhačovice 751           80 let 
Dufková Anna             Luhačovice 189           89 let 
Králová Marie             Luhačovice 855           93 let 
Valíčková Františka     Luhačovice 21             90 let 
Pospíšek Jan                Luhačovice 508           80 let 
Juřičková Marie           Luhačovice 380           89 let 
Zábojník Josef             Řetechov 54                86 let 
Utěšený Jaroslav          Luhačovice 54             86 let 

Přejeme hodně zdraví, svěžesti a pohody do dalších let! 

Zlatá svatba – 50 let 

11. 4.   Šedivka Václav a Bohumila, Luhačovice 349 

Srdečně blahopřejeme! 

Opustili nás : 

Šuranská Marie           Luhačovice 380           80 let 
Ševčíková Jitka            Luhačovice 917           84 let 
Mlček Josef                 Kladná Žilín 21            78 let 
Mahdalová Marie        Polichno 118               61 let 
Kadlček Antonín          Luhačovice 87 81 let 
Kadlčková Bohumila    Luhačovice 87 78 let 
Kadlčík Josef               Luhačovice 120           79 let 
Blahoš František          Luhačovice 52 81 let 
Máčala Drahomír         Luhačovice 802           77 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. 

  

LUHAČOVICKÁ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA 

V polovině března byl ukončen 39. ročník tradiční soutěže  amatérských kuželkářů 
v Luhačovicích. Této stále velmi populární soutěže se každoročně zúčastňují  podniky, 
firmy a organizace z Luhačovic a v posledních letech i z nejbližšího okolí. Právě 
skončeného ročníku se zúčastnilo 16 družstev, které se v základní části soutěže utkaly 
nejdřív každé s každým. Ve druhé, finálové části soutěže se mezi sebou utkala zvlášť 
družstva na 1. – 8. místě a zvlášť družstva na 9. – 16. místě.  Soutěž byla hlavně v závěrečné 
fázi velmi dramatická a o konečném pořadí na prvních místech se rozhodovalo až 
v posledním kole. Zápas Slovan – DOKO o 1. místo byl svou vynikající sportovní úrovní, 
dramatičností, nečekaným zvratem na závěr ve prospěch DOKA jedním z vrcholných 
zážitků příznivců kuželek v letošním roce. 

Konečná tabulka LKL 2002 / 2003 

1. DOKO Slavičín                   36 b 
2. S- Ventil Řetechov              35 
3. Slovan                                  34 
4. Škola                                     32 
5. Renova                                 29 
6. Dorost                                  23 
7. ČD                                        20 
8. Telecom                               18 
9. Lyžaři                                   24 
10. Městský úřad                    23 
11. Štokr                                  12 
12. Hydraulics Sehradice       18 
13. TEAM       Sehradice        12 
14. Ženy                                   11 
15. V/M MUSIC                       8 
16. UPOSS                                7 

V celé soutěži startovalo 145 hráčů. V pořadí jednotlivců vévodí na prvních 15 místech 
závodní hráči, kteří mohou startovat v každém družstvu dva. 

 



Nejlepší jednotlivci  

1. Sláma ( DOKO )                  Ø 279 
2. Kudláček J ( Slovan )          Ø 272 
3. Valášek J ( S – Ventil )        Ø 270 
4. Ivaniš ml. ( DOKO )            Ø 270,3 
5. Pekárek ( Telecom )            Ø 263,1 
6. Budín ( S – Ventil )             Ø 262,3 
7. Kudláček P ( Slovan )         Ø 261,5 
8. Bublák ml. ( Škola )             Ø 260,6 
9. Valášek Alois ( Renova )   Ø 260,5 
10. Brebis ( Hydraulics)           Ø 256,5 

Tři nejlepší amatérští hráči 

15. Juřík ( Renova )                 Ø 251,6 
18. Vítek ( Slovan )                 Ø 250,1 
19. Slezák ( Slovan )               Ø 249,4 

- Jiří Martinec- 

  

Mistrovská utkání FK Luhačovice –Jaro 2003 

  

MUŽI  - Krajský přebor 
kolo datum kde Zač. utlání Odjezd Soupeř 
29 Ne 16.3. D 10.15 - Kostelec 
30 Ne 23.3. V 15.00 13.00 Ostr. Nová 

Ves 
16 Ne 30.3. D 10.15 - Vsetín 
17 So 5.4. V 16.00 14.45 Uh. Brod 

  

DOROST STARŠÍ A MLADŠÍ  - Krajský přebor 
kolo datum kde Zač. utlání Odjezd Soupeř 

            
            

14 So 29.3. D 12.45, 15.00 -  Valašský 
FC 

15 So 5.4. V 13.45, 16.00 12.00 Holešov 

  

ŽÁCI STARŠÍ A MLADŠÍ  - Krajský přebor 
kolo datum kde Zač. utlání Odjezd Soupeř 



            
            

14 So 19.3. V 9.30, 11.15 8.00 Otrokovice 
Viktorka 

15 So 5.4. D 9.00, 10.45 - Slavičín 

  
 


