
 

Přejeme všem našim občanům příjemné prožití vánočních svátků 
a úspěšný start do nového roku 2004. 
  

V sobotu 15. listopadu vyrazily děti se svými rodiči do lesa po stopách dědečka hříbečka. Po 
trase plnily různé úkoly a sbírali kartičky a na konci je čekala sladká odměna v hříbečku.  

Po nejmladších se vydali za hříbečkem potmě s baterkami starší děti, které musely po cestě 
čelit různým nástrahám. Tuto zdařilou akci připravili pracovníci Domu dětí a mládeže 
v Luhačovicích. 

  

Kruhový objezd 
Od středy 5. listopadu je v provozu v Luhačovicích nový kruhový objezd. Toto řešení 
dopravní situace bylo vybráno z více variant. Objezd by měl zpomalit dopravu a vyřešit 
dopravní situaci u obchodu Diskont Plus, který by měl být otevřen na jaře příštího roku. 
Celkové náklady na vybudování této stavby činily 5,5 mil. Kč, z toho 2,3 mil. Kč přispěl 
Zlínský kraj. Objezd patří ke středním a jeho průměr je 34 m. 

  

Městské informační centrum opraveno 
Jistě si mnozí z vás všimli koncem listopadu nezvyklého ruchu v okolí Městského 
informačního centra (MIC) a Galerie MěDK Elektra. Díky dotaci z České centrály 
cestovního ruchu se povedlo provést výměnu oken a nábytku v Městském informačním 
centru. U starých oken již byl problém se značným únikem  energie. Výměnou nábytku 
získalo centrum navíc pracoviště internetu pro veřejnost a v nových prostorách bude možné  
rozšířit sortiment nabízeného zboží. Tímto se zároveň omlouváme občanům a návštěvníkům 
za možné problémy, které souvisely se stěhováním a opravou MIC.   

  

K Čadovému mlýnu 
Zajímavá vycházka od přehrady po žluté značce kolem potůčku dobrou asfaltovanou cestou 
dlouhým lesním údolím. Můžeme též zajet do pěkné obce Petrůvky s dalekým rozhledem, 
ale zeptat se lidí na cestu. Pod Petrůvkou, kde potůček vytváří půvabné údolí, stával do 



první světové války Čadův mlýn, pojmenovaný po majiteli. Toto příjmení v dřívějším čase 
bylo častější v okolí Luhačovického Zálesí. Místo je nedaleko hranic katastrů tří obcí – 
Petrůvky, Dolní Lhoty a Pozlovic. Sem vozili hospodáři z blízkého okolí obilí k mletí, aby 
byl dobrý chlebíček i koláček. Podle historie mlynář s mlynářkou byli velcí dobráci. 
Usměvavá mlynářka vítala všecky s úsměvem a každému přála, co mu patřilo.Jenže syn po 
smrti mlynáře byl velmi zlý a dělal špatné skutky, měl zalíbení jen v kořalce. A jak to 
dopadlo? Nevinnou ženu usoužil, jediné dítě, které zůstalo naživu, utloukl k smrti a 
stařičkou matku nechal v komoře umřít hlady. Matka ho ještě před smrtí proklela. Strašili ho 
všichni, které zprovodil ze světa. Zatížený svědomím utekl do hor a tam duši vypustil. Jen 
prokletý mlýn zůstal. Nakonec mlýn nechal luhačovický hrabě zbourat. Je to poučení i pro 
dnešní dobu, tomu napovídá čtvrté přikázání Boží. Říká se, že na nic nezapomenou děti tak 
snadno jak na majetek, který jim rodiče nahospodařili.  

Dnes tu skoro nic nenajdeme, vše odnesl „zub času“ do zapomnění. Jen to příjemné zákoutí 
lemující potůček. Dříve tady rostl ohromný lopuch lesní. V současnosti tento druh patří 
k vzácnějším a ohroženým rostlinám naší přírody. Roste ojediněle v listnatých lesích. Ve 
světlém porostu s modrofialovými květy lze spatřit nízký černohlávek obecný. Stará léčivá 
bylina, dnes téměř zapomenutá. Před sto lety až do druhé světové války se používal jako 
kloktadlo proti záškrtu. Obsahuje jako většina pyskatých rostlin silice, navíc hořčiny a 
třísloviny. Zajímavou, snadno přehlednutelnou bylinkou je nízký kontryhel obecný. Je 
hlavně bylinkou pro ženské potíže. Lze ji v prevenci používat vůči nespavosti, cukrovky a 
obezity s dalšími léčivkami. V období bílých květů kopretin v nich sedává bílo-žlutý 
pavouček běžník kopretinový. Nenápadný, kterého sotva postřehneme. Sedí nehybně, ale 
číhá. Jako všichni pavouci i on je dravec. Soustředně pozoruje „svůj“ květ. Přiletí-li 
drobnější motýlek, včelka či muška, je s ní konec. Pavouček obezřetně zacouvá a je 
přepraven k překvapivému skoku. Běžníci na rozdíl od jiných pavouků neumí „plést“ známé 
pavučiny. Dovede se jako krabi pohybovat na všechny strany.  

V teplém vzduchu kolem proletí větší silnější moucha připomínající zbarvením vosu. Je to 
velmi užitečná pestřenka. Nejen tady, též na zahrádkách, její larvy pohubí velké množství 
mšic. Dovede se rychle zastavit a stát ve vzduchu, jako by ji zavěsil na neviditelnou nit.  

Za klukovských let každý kluk znal velkého brouka roháče. Atraktivní pro svá mohutná 
kusadla, které lze nazvat rytířskou zbraní. Samečkové jako na turnaji zápasili mezi sebou, 
podobně jako u vysoké zvěře. Dnes již brouk dubů z našeho kraje vymizel. Podobně 
vymizel poloviční roháček kozlík kovového zbarvení. Larvy roháčů mají až pětiletý vývoj 
ve starých pařezech.  

Slunné údolí pod Petrůvkou i nad přehradou bývalo bohaté na motýly a nejrůznější hmyz. 
Jednotlivě vyskytujícím se motýlem listnatějších lesů je tmavoskvrnáč tečkovaný. Samičky 
mají zakrnělá křídla. Vrby u potůčku nad přehradou bývaly prostředím dnes vzácného 
tesaříka pižmového. Jeho tykadla jsou málem delší než jeho tělo. Je hezkého kovově 
zelenavého zbarvení. Rád se zdržuje, kde jsou ovocné stromy, a saje šťávu z přezrálých 
plodů. Statnou trávou vlhčin u potůčku i lesů je svěže zelená kostřava obrovská, která si své 
druhové jméno zaslouží. Kvete v době prázdnin, má dlouze osinaté klásky v řídké latě. Je 
součástí lesních travin. Z křoví vám vyletí okatá červenka. Skromná, milá a nenápadná, ale 
velmi zvědavá, jako by povídala: „Co tu děláš, cizinče, v mém revíru?“ Jen zřídka při svých 
bludných cestách sem zatoulá černá zvěř ze Slavičínska a od Nevšové. Jsou to zvířata nejen 
statná, ale i velice pohyblivá, obratná a vytrvalá. Jen náhodou se s nimi může člověk setkat 



zblízka. Kdysi krajina „Dluhého“ utvořená pro zbojníky, pytláky a dezertéry z válek.  

Odbočíme-li od žluté značky, která jde do kopce na Kameničnou (521m), vpravo k potůčku 
najdeme malé jezírko „Čaďák“ s dosti čistou vodou. V minulosti malý ráj pro obojživelníky. 
Na břehu roste statný rulík zlomocný. Pozor na děti! Tmavé bobule lákají k utrhnutí. Jsou 
však velmi jedovaté jako celá rostlina. Při okraji roste též statný kostival lékařský, známá 
zase léčivka. Potůček podle vody přes kamení bublá svoji písničku a ptáčkové zpívají zrána 
své roztomilé melodie, hmyz bzučí své notování. Krásné údolíčko, i když má smutnou 
historii, osvěží vás čerstvým vzduchem a klidnou přírodou. Hlavně je to pěkná cesta 
s malým stoupáním, téměř po rovince. 

- A. Šimšalík-  

  

Proč zmizela stanice JOJ z nabídky programů luhačovického TV vysílání? 
Ze dne na den byl signál této stanice zakódován. TV není jednoduchou záležitostí a podléhá 
přísným pravidlům a zákonům a v případě jejich nedodržování nám hrozí přísné sankce 
nebo v nejhorším případě ztráta licence. Tedy například není možné vypůjčit ve 
videopůjčovně film a pustit jej v naší televizi. V současné době má zařízení luhačovické TV 
možnost vysílat 10 programů. 

Počítejte s námi: ČT1, ČT2, Nova, Prima, Infokanál, Eurosport. Tedy obsazení šesti 
vysílačů je jasné. A nyní můžeme vybírat. Většina dobrých stanic je zakódována a za 
vysílání se musí platit vysoké poplatky. Pouze pro ilustraci - vysílání placeného Eurosportu 
stojí město Luhačovice 5 500,- Kč měsíčně. Současné technické zařízení bohužel 
neumožňuje selektování přípojek, tedy Eurosport platí město i za ty příjemce, kteří o něj 
nemají zájem. Proto prozatím o dalších placených stanicích neuvažujeme. Většina volných 
stanic nemá dobrou úroveň. Pokud se zlepší,  provozovatelé je mohou zakódovat a za její 
vysílání bychom museli platit. Tedy z neplacených vybíráme další: STV2, TA3 (slovenské 
zpravodajství),  

O (hudební kanál pro mladé). Zbývá jeden, na kterém jsme vysílali JOJ. V současné době 
vybíráme jeho obsazení. Pro další rozhodování bychom potřebovali znát vaše názory, a 
proto jsme pro vás připravili minianketu. Kupón prosím vystřihněte a zašlete na adresu 
redakce LN, nebo anketní lístek předejte pracovnicím Městského informačního 
centra.                            

TV ANKETA     
Nabídka programů TV vysílání je dostatečná ANO NE 
Sleduji Eurosport ANO NE 
Mám zájem o cizojazyčné programy ANO NE 
V jakém jazyce ( napište jazyk )     
Mám zájem o slovenské programy ANO NE 
Mám zájem o stanice Přírodovědné   
( Označte křížkem jeden typ stanice ) Zpravodajské   
  Hudební    
  Dětské   
  Reklamní   
  Cestovatelské 



Jinou stanici než ČT1, ČT2, Prima, Nova,  DENNĚ   
sleduji ( Označte křížkem ) TÝDNĚ   
  MĚSÍČNĚ   
  NIKDY   

  

Zprávy z 24. schůze Rady města Luhačovic konané dne 21. 10. 2003 

RML souhlasila s navýšením neinvestičního příspěvku na činnost Sportovnímu centru 
Radostova Luhačovice na rok 2003 o 90 000,- Kč.  

RML souhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout na dobu 1 roku nebytové 
prostory v objektu Hasičské stanice č. p. 877 o výměře 30 m2 a ideální části sociálního 
zařízení o výměře 11 m2.     

RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. č. 687/7 o výměře 
cca 12 m2 v k. ú. Luhačovice za účelem vybudování oplocení a vjezdové brány. Jedná se o 
pozemek za hotelem Litovel při vjezdu k nemovitostem paní Boženy Jílkové, bytem 
Luhačovice, Dr. Veselého 1008. 

RML souhlasila se zveřejněním záměru města prodat pozemek p. č. 1329/2 v k. ú. 
Luhačovice o výměře 100 m2. Jedná se o pozemek u domu pana Františka Semely, 
bytem Luhačovice, Ludkovická 522, na kterém je umístěn vjezd do garáže, ostatní část 
pozemku užívá jako zahradu.  

RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. č. 687/5 v k. ú. 
Luhačovice o výměře max. 200 m2. Jedná se o pozemek vedle domu č. p.  604.  

RML souhlasila se zřízením věcného břemene k pozemkům p. č. 1024/2 a p. č. 1024/4 
v k. ú. Luhačovice za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení 
veřejné telekomunikační sítě pro  ČESKÝ TELECOM, a. s., se sídlem Olšanská 55/5, 
130 34  

Praha 3 za úhradu dle usnesení městské rady č. 13/182/2003. Jedná se o komunikaci 
v ulici Stráň – Újezda dle předloženého nákresu v pozemkové mapě. 

RML jmenovala komisi na vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je 
vypracování projektové dokumentace na akci „Bytový dům, ulice Družstevní, Luhačovice“ 
ve složení: Zdenek Linhart, Mgr. Jaroslav Pančocha, Ing. Martin Plášek, Ing. Bohuslav 
Marhoul, PhDr. František Hubáček.  

RML rozhodla o zadání zpracování projektu na výstavbu bytového domu v ul. 
Družstevní Luhačovice firmě: Architektonický ateliér Ing. arch. Luděk Cahel, 
Ludkovická 540, Luhačovice.   

RML stanovila Závazné postupy pro ředitele příspěvkových organizací zřízených městem 
Luhačovice, kterými se upravují s účinností od 1.11.2003:  

      a)   čerpání dovolené 



b)      nepřítomnost na pracovišti 

c)   pracovní cesty 

Ředitelé příspěvkových organizací budou pozváni a závěry městské rady budou s nimi 
projednány. 

  

Zprávy z 25. schůze Rady města Luhačovic konané dne 6. 11. 2003 

RML se zabývala za přítomnosti ředitele SC Radostova p. Nováčka hospodařením SC 
Radostova. 

RML projednala OZV o místních poplatcích a doporučila Zastupitelstvu města 
Luhačovic schválit obecně závaznou vyhlášku č. 4/03 O místních poplatcích. 

RML schválila Grant na zřízení prodejny potravin v Pražské čtvrti ve výši 60 000,- Kč. 

RML doporučila schválit obecně závaznou vyhlášku č. 5/2003, kterou se mění a 
doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2001 O místním poplatku za provoz systému 
nakládání s komunálním odpadem.  

RML souhlasila s ukončením nájemní smlouvy k 30. 11. 2003 na nebytový prostor 
v objektu č. p. 347  v ul. Dr. Veselého s firmou Zálesí, s. r. o., Luhačovice. 

RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou od 1. 12. 2003 
s panem Radomilem Kopem, bytem Luhačovice, Družstevní 92, na pronájem 
nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží v objektu č. p. 347 v ul. Dr. Veselého 
v Luhačovicích o výměře 98 m2 za cenu  1 200,- za m².  Jedná se o prostory provozovny 
„Zálesanka“ vedle pošty. 

RML nesouhlasila s trvalým parkováním vozidel hostů lázeňského domu Riviéra na 
komunikaci a přilehlých odstavných plochách v ulici Pod Kamennou.  

RML doporučila ZML schválení bezúplatného nabytí automobilu T 623 RZA 1, SPZ 
ZL 90-59 na náhradní díly jednotce Sboru dobrovolných hasičů v Luhačovicích od 
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín. 

RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města prodat pozemek vedený ve zjednodušené 
evidenci – původ pozemkový katastr p. č. 1867/1 v k. ú. Luhačovice o výměře 550 m2, který 
se nachází vedle areálu zahrady Technických služeb Luhačovice. 

RML doporučila ZML vydat souhlas ke zpracování změny územního plánu sídelního 
útvaru Luhačovice na pozemku p. č. 313/12 v k. ú. Luhačovice. Náklady na zpracování 
změny územního plánu bude hradit město Luhačovice. Jedná se o pozemek, který 
schválilo zastupitelstvo města prodat panu Ďurďovi dne 24. 6. 2003 usnesením č
V/78/2003 za cenu 500,- Kč/m2 v lokalitě „Branka“. 

RML doporučila ZML schválit likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační 



komise.  

RML pověřila vedoucího odboru správy majetku přípravou značení cyklostezky od 
MěDK Elektra po lázeňskou plovárnu. 

  

Návštěva z Anglie 
Ve středu 5. 11. jsme vyzvedli paní Cathryn před hotelem Moskva. Byla pozitivně naladěna 
a její nálada byla podporována i slunným počasím, které mají v Anglii v listopadových 
dnech zřídka. Cestou do Luhačovic obdivovala náš venkov a zajímala se o podrobnosti 
domácích farem a zemědělství. Po příjezdu do budovy základní školy se spontánně 
seznámila s dalšími učitelkami, které potkala na chodbě. Její nenucený přístup, přátelská 
osobnost a angličtina snadná k porozumění nekladly mezi ni a české učitele žádné bariéry. 
Poté byla slavnostně uvítána vedením školy v ředitelně. V rozhovoru došlo ke srovnání 
britského a českého školství. Paní ředitelka Cathryn se zajímala o systém vzdělávání učitelů, 
financování školy, spolupráci s ostatními školami.  

Asi po hodině družného rozhovoru se naše návštěva v doprovodu ředitelky ZŠ Luhačovice 
 Mgr. Bohumily Víchové a jejího zástupce Mgr. R. Leblocha přesunula do učebny 
zeměpisu, kde zrovna probíhala výuka paní učitelky Jitky Leblochové. Tématem hodiny 
byla geografie České republiky. Paní Cathryn tak byla nenuceně poučena o našich pohořích, 
nížinách, řekách, městech apod. Na závěr hodiny nás potěšila konstatováním, že znalosti  
zeměpisu našich žáků jsou mnohem hlubší a kvalitnější než v Anglii. Poté jsme se přesunuli 
do školy v Kladné Žilín, kde probíhá výuka 3. ročníku. Zde velmi ocenila přístup dětí a 
jejich touhu po poznání. V matematických hrách poznala stejné hry, které hrávají i děti 
v Anglii. Na oběd ochutnala vepřo knedlo zelo, kde velmi ocenila červené zelí, ale 
bramborové knedlíky sotva ochutnala. 

Po návštěvě na radnici jsme se vydali na procházku lázeňskou kolonádou. Navštívili jsme 
Jurkovičův dům, který se paní Cathryn velmi líbil. Zavedli jsme ji ochutnat také Vincentku.  

Procházku jsme ukončili v restauraci Elektra, kde již čekali ostatní učitelé angličtiny a 
zástupci školy. 

Čtvrtek 6. 11. byl posledním seznamovacím dnem C. Barkway s českým systémem školství. 
Toho dne navštívila třídy 1. stupně v budově bývalých jeslí, Střední odbornou školu a její 
přilehlé prostory a před závěrečným společenským večerem v Baťově vile ve Zlíně jí byl 
ještě ukázán interiér nově postavené luhačovské sportovní haly. 

C. Barkway zahájila svůj poslední den krátkým posezením s celým pedagogickým sborem 
ZŠ Luhačovice a pohovořila o rozdílech a podobnostech anglického a českého systému 
školství. Velmi kladně hodnotila přístup učitelů ke svým žákům, chování žáků a vybavenost 
některých pracoven, což určitě všechny příjemně potěšilo. Výukou 1. stupně, zejména 1. a 
2. tříd , byla naprosto nadšená. Velmi se jí líbily hodiny hudební výchovy, ve kterých 
slyšela děti zpívat, pracovat s rytmickými nástroji a také vyjadřovat se pohybem. Její 
neskrývaný obdiv patřil především pedagogům těchto předmětů. Překvapivým prohlášením 
také bylo, že úroveň čtení anglických dětí v porovnání s českými zdaleka nedosahuje takové 
úrovně.  



Slavnostní oběd připravili žáci SOŠ a SOU, v jejichž prostorách se odpoledne pohybovala. 
Seznámila se všemi obory, které škola nabízí, byla jí vysvětlena koncepce školy, viděla 
praktickou výuku. Areál sportovní haly byl poslední zastávkou návštěvy z Anglie, odtud 
společně s vedením školy odjela do Zlína na závěrečný společenský večer, který se konal 
v Baťově vile. Zde se uskutečnilo společné setkání ředitelů anglických škol, ředitelů 
hostitelských škol s pořadateli této akce, kterými byli Britská rada a Pedagogické centrum 
Zlín. Hosté z Anglie si prohlédli Baťovu vilu s odborným výkladem, zhlédli kulturní 
vystoupení. Závěrečný proslov patřil ředitelce Pedagogického centra ve Zlíně, která hovořila 
o plánování a průběhu celé této akce a zmínila se i o plánech do budoucna, které budou pro 
naše školství určitě velkým přínosem 

-Mgr. L. Manová, Mgr. Olga Pavlacká - 

  

Významná návštěva z Anglie v našich školách 
Ve dnech 3. – 8. listopadu uspořádala Britská rada v Praze ve spolupráci s Pedagogickým centrem 
Zlín studijní pobyt deseti ředitelů anglických základních a středních škol. Sedmi středním a třem 
základním školám byl přidělen vždy jeden ředitel. S uspokojením můžeme konstatovat, že jednou ze 
tří vybraných základních škol byla naše. Vedení a pedagogové připravili paní Cathryn Barkway, 
ředitelce Hurst Park Primary School (asi 300 žáků ve věku 4 – 11 let) v Surercy (předměstí 
Londýna),  bohatý program. 

Paní ředitelka navštívila výuku zejména na prvním stupni, kde se důkladně seznámila s vyučováním 
v 1., 2. a 3. třídě. Velmi se jí líbily metody práce našich učitelů a konstatovala, že jsou podobné jako 
v Anglii. Navíc ocenila vřelý vztah našich učitelů ke svěřeným žákům, což prý u nich není až tak 
obvyklé. Při návštěvě druhého stupně byla překvapena materiálním vybavením školy a postřehla 
vysokou úroveň výuky zeměpisu, která není v Anglii realizována v takovém rozsahu. Jeden půlden 
věnovaly vzácné návštěvě pracovnice mateřské školy. Paní ředitelka byla doslova očarována 
prostředím a prací s malými dětmi a potvrdila, že v této oblasti máme naprosto výjimečnou úroveň. 
Nadšena byla rovněž realizací volnočasových aktivit v Domě dětí a mládeže.  

Poslední půlden organizovali zaměstnanci SOŠ a SOU v Luhačovicích. Paní Barkway byla přijata na 
slavnostní recepci ředitelem Mgr. Uherkou. V odborně vedené debatě s jasným 
filosofickohistorickým pohledem ředitele Uherky jsme přišli na to, že na mnohé aspekty současného 
života máme stejný pohled jako lidé v Anglii. Paní ředitelka si také prohlédla budovu školy i internát 
a shodou okolností jsme se mohli zúčastnit i slavnostního ukončení týdenního kurzu studené 
kuchyně. V čase, kdy vzácná návštěva nepobývala v některé ze škol, byla pozvána představiteli 
města na radnici, prohlížela si Jurkovičův dům a vůbec byla celkově očarována pobytem u nás, 
přestože její domovina na břehu řeky Temže oplývá mnoha přírodními krásami. 

Oceňovala čistotou jak ve školních budovách, tak ve městě. Co říci závěrem? Určitě tato návštěva 
obohatila náš pohled na práci, kterou děláme. Nutno říci, že jak u nás, tak v Anglii jsou problémy. A 
mnohdy podobné. Důležité je to, že žádná ministerstva, ale učitelé přímo v terénu vytvářejí kvalitu 
školství. Návštěva nás utvrdila, že jdeme dobrou cestou. V Anglii mají ve školách až 30 dětí, které 
vyučuje 1 učitel s 1 – 2 asistenty. Žáci jsou ve škole delší dobu (tímto směrem půjdeme asi i u nás). 

Myslím si, že všichni účastníci setkání s paní ředitelkou mohli být potěšeni a spokojeni. Její pobyt 
v Luhačovicích umocnilo podzimní počasí a barevně zbarvená příroda. Lidé se mají setkávat. 
Přejme si, aby setkání s touto milou paní pokračovalo, ať už u nás, nebo na ostrovech. 

- Mgr. Roman Lebloch, zástupce ředitelky ZŠ Luhačovice-   

  



Kraj chce více partnerské spolupráce v cestovním ruchu 
ZLÍN - Zlínský kraj chce podpořit rozvoj spolupráce jednotlivých subjektů, které působí 
v oblasti cestovního ruchu, a přilákat tak do regionu více návštěvníků. Proto bude pořádat 
pravidelná setkání zástupců veřejné správy, podnikatelů a neziskových organizací 
působících v cestovním ruchu. Setkání mají být využita k vypracování soupisu projektů, 
které by měly být v jednotlivých oblastech realizovány. 

„Důvodem, proč jsme k tomuto kroku přistoupili, je skutečnost, že mezi překážky rozvoje 
cestovního ruchu patří také roztříštěnost a nejednotnost sdružení a asociací působících 
v cestovním ruchu a velmi malá spolupráce a komunikace veřejného sektoru  
s podnikatelskou sférou a neziskovým sektorem,“ uvedl krajský radní Jiří Severin, který je 
zodpovědný za oblast cestovního ruchu.  

Setkání se budou konat v rámci devíti přirozených oblastí cestovního ruchu ve Zlínském 
kraji, kterými jsou: Valašsko, Beskydy, Hostýnské vrchy, Kroměřížsko, Chřiby, Slovácko, 
Bílé Karpaty, Luhačovské Zálesí, Zlínsko. V roce 2003 se uskuteční jedno setkání v každé z 
oblastí a v roce následujícím jsou plánovány dvě setkání v rámci každé oblasti, a to v jarních 
a podzimních měsících. Konat se bude také celokrajská konference. Letos budou akce 
probíhat od 24. listopadu do 11. prosince, konkrétní informace o konání v jednotlivých 
místech poskytne odbor strategického rozvoje krajského úřadu. 

„Naším jednoznačným cílem je zvýšit návštěvnost a příjmy z cestovního ruchu ve Zlínském 
kraji. Již v roce 2004 bude k dispozici sto milionů korun k podpoře realizace projektů 
v cestovním ruchu ve Zlínském kraji z evropských fondů. Schopnost využít tyto prostředky 
ve prospěch našeho společného zájmu bude závislá na výměně informací a koordinaci 
aktivit,“ řekl Jiří Severin.  

- Patrik Kamas, tiskový mluvčí Zlínský kraj - 

Od adventu k Vánocům 
Ubývá  světla, dny se krátí, blíží se Vánoce. V mnohých našich domácnostech se objevují 
adventní věnce. Tento zelený věnec, na kterém by podle lidové tradice nemělo být nic 
umělého, vyjadřuje svými zelenými větvemi symbol života uprostřed přírody, má tvar 
kruhu, a to proto, že tento obrazec symbolizuje společenství a hlavní prvek, čtyři svíce, 
světlo, které prosvěcuje člověka. Čtyři svíce znamenají čtyři adventní neděle, které zbývají 
do Štědrého dne. Původně byl věnec fialový (podle fialové barvy obřadních rouch 
v kostele). Fialová barva se ovšem vyskytuje na přírodních materiálech velmi zřídkakdy, a 
tak se postupně začaly 

dělat věnce červené. Podle původních zvyklostí by měly adventní věnce být pouze na 
vstupních dveřích.  

Celý adventní čas je přípravou na narození Ježíše v Betlémě a pojí se k němu řada lidových 
zvyků a pověr. Hned 30. listopad, svátek svatého Ondřeje, patrona sedláků a rybářů, byl 
dnem věštění. Lilo se olovo, dívky hledaly podobu svého ženicha v díře vysekané v ledu, 
děvčata klepávala na kurník, a pokud se ozval jako první kohout, měly se v dalším roce 
vdát. Na svatou Barboru se řežou větvičky z třešní a které dívce do Štědrého dne rozkvetou, 
ta by se měla v příštím roce vdát. Svatý Mikuláš obchází naše domácnosti 5. prosince a 



hodným dětem přináší dárky. O svatém Mikuláši koluje spousta legend. Jedna z nich je o 
třech dcerách jeho souseda, které se chystal jejich chudý otec poslat vydělat na věno na 
ulici. Světec tomu podle legendy zabránil tak, že vhodil oknem v noci otci tři měšce 
zlaťáků. Naši předkové velmi uctívali svatou Lucii, patronku slepců, nemocných dětí, která 
chránila lidi proti čárům a kouzlům. Na její svátek 13. prosince obcházely bíle oděné Lucie 
a strašily lidi.  

A už se pomalu dostáváme k bezprostředním vánočním přípravám. Upéct, uklidit, připravit 
dárky. Vánoční pečivo, hlavně vánočka, se začalo péct již v 16. století, říkalo se jí húska, 
calta, pletenice. Nejdříve bylo pečení vánoček výsadou mistrů pekařů, až později se začalo 
péct v domácnostech. K upečení zdařilé vánočky ovšem nestačilo pouze pekařské umění, 
hospodyně musela zadělávat těsto v bílé zástěře a šátku, při kynutí těsta nesměla mluvit, 
připálená vánočka znamenala neštěstí a nezdar. Do vánočky se zapéká také drobná mince, 
kdo ji nalezne, bude zdráv a bohatý po celý rok. Původně byli obdarováni pouze sloužící a 
až postupně se zvyk obdarovávat dostal do dnešní podoby. Uklizeno, vyzdobeno a Štědrý 
den může přijít, ještě sehnat stromeček, který to neměl vůbec lehké. Jako původně pohanský 
kult nebyl dlouho církví přijímán, zlom nastal až počátkem 19 století.  

Jesličky jako symbol Vánoc poprvé vystavěl František z Assisi již kolem roku 1223. 
Původně se objevovaly pouze v kostelích, postupně zlidověly a přesunuly se i do 
domácností. Betlémy se dělaly z nejrůznějších materiálů, dřeva, perníku, krajky, vosku, 
chleba, textilu, papíru nebo v našich krajích z vizovického pečiva. Snad nejvíc ukázek 
umění mistrů najdeme ve východních Čechách, kde je skutečně unikátní pohyblivý 
vyřezávaný betlém v Třebechovicích pod Orebem.  

Mezi 24. prosincem a 6. lednem nastává období koledy. Koledníci hromadně obcházeli 
domy a přinášeli pokoj a štěstí do domů. Poslední den v roce, Silvestr, původně vůbec nijak 
slaven nebyl.  Bujaré oslavy začaly až s počátkem 20. století.  

První den nového roku je spojen se známým PF, tedy francouzským pour féliciter, 
znamenající blahopřání, pro štěstí. Ještě na počátku 20. století se k novoročnímu přání 
přidávala kytice nebo dárkový koš.  

  

Vánoce v jiných jazycích 
Anglicky: Christmas 
Arabsky: id al-milad 
Dánsky: jul 
Esperanto: Kristnasko 
Finsky: joulu  
Francouzsky: Noël 
Hebrejsky: chagamolad hanotsri 
Holandsky: Kerstmis 
Chorvatsky: Bozic 
Indonésky: Hari Natal 
Italsky: Natale 
Japonsky: kurisumasu [krismas]  
Maďarsky: karácsony 
Německy: Weihnachten 



Norsky: jul  
Polsky: Boze Narodzenie 
Portugalsky: natal 
Rumunsky: Graciun 
Rusky: raždestvó 
Řecky: Christouyenna 
Španělsky: Navidad 
Švédsky: jul 
Turecky: Noel  

  

V LN /9 jste si mohli přečíst článek PhDr. Blanky Petrákové, která při pátrání ve starých 

archivech nalezla zajímavé vize Františka Veselého a jeho manželky. Jak budou podle nich 

vypadat Luhačovice v budoucnosti. Pokuste se to srovnat se skutečností a zjistíte, že jejich 

představy  se částečně naplnily. Co si představujeme my? Jaké bychom si přáli Luhačovice 

za 100 let? Co odkážeme dalším generacím, kdo bude nejlepším prorokem?  Nejlepší 

příspěvky budeme otiskovat v LN. Prosíme čtenáře, aby se vyjadřovali pouze k tématu a 

uváděli své jméno a adresu (z důvodu vysvětlení, proč nebyl příspěvek uveřejněn). Pokud si 

nepřejete uvést v novinách jméno, bude vaše přání respektováno. 

Vzhledem k tomu, že tyto noviny vycháejí v prosinci v čase Vánoc, dovolila jsem si zamyslet 

se nad tím, jak budou vypadat Vánoce za sto let. 

Vánoce za 100 let 
Vymizí tento svátek? Troufám si prorokovat, že nevymizí a tradiční setkávání rodin pod 
stromečkem, nebo možná pod jiným symbolem Vánoc nevymizí. Určitě nevymizí jesličky 
 jako hlavní symbol a smysl Vánoc a rozzářené dětské oči nad dárky. Dalo by se 
polemizovat, jestli nad dárky levnějšími nebo dražšími, jestli za sto let ještě budou nějaké 
děti… 

Ale já budu optimista a věřím, že i za sto let se najdou rodiny a lidé, kteří budou mít děti, 
budou je mít rádi, budou se jim snažit rozzářit očka. Tyto děti naopak nebudou náročné a 
rozmazlené, nebudou dárky přepočítávat na hodnotu a peníze, nebudou mít úplně všechno a 
vždycky se najde něco, co jim udělá skutečnou radost. Snad i za sto let budou lidé společně 
zpívat koledy, přicházet k jesličkám, budou usedat k obrazovkám televize nebo možná  k 
jiným médiím a sledovat záznamy starých pohádek, které se snad dochovají. Snad našeho 
tradičního kapra nenahradí nějaká umělá jídla a po štědrovečerní večeři budou lidé krájet 
jablíčka. Stejně jako nyní se budou procházet pěkně vyzdobenými, svítícími Luhačovicemi. 
Tedy co se vlastně na Vánocích změní? Troufám si vyslovit názor, že téměř vůbec nic a 
stejně jako naši předkové před sto lety budou i naši potomci slavit tyto svátky klidu a míru, i 
když určitě v jiném okolním prostředí.  

  

Impresí neboli dojmem, prchavým okamžikem se zabývali od září žáci 3.-7. ročníku 
výtvarného oboru ZUŠ pod vedením učitelky Evy Pazderové. Výsledkem jejich práce byla 
pěkná výstava ve vestibulu kina, kde mohli diváci vidět spoustu zdařilých obrázků. Těžké je 
vybrat nejlepší a některé vyzvednout, ale obrázky s motivy mořského dna snad můžeme 



pochválit za všechny. 

  

Novinky z knihovny 
Ve spolupráci s DDM jsme uskutečnili v listopadu akci pro 8. a 9. třídy ZŠ a pro studenty SOU A 
SOŠ z oboru knihkupec a knihovník. 

Téma bylo ,,KOMUNIKACE". Žáci a studenti si v pohodové atmosféře zahráli hry, které se týkaly 
společné komunikace, dověděli se o důležitosti prvního dojmu, o verbální a neverbální komunikaci a 
nasbírané vědomosti mohli převést do praxe. Úkolem bylo připravit si krátkou prezentaci na dané 
téma a přednést ji na kameru. Pak jsme se všichni společně na prezentace podívali a zhodnotili ji. 

Žákům a studentům se akce líbila, všechny ročníky odcházely z knihovny s úsměvem a dobrou 
náladou, což bylo pro nás nejlepší odměnou. Přání účastníků besed bylo pokračování na dané 
téma. 

Děkujeme za spoluprávi Evě Tomalové a Víťovi Pírkovi. 

Pro mladší žáky z druhých tříd ZŠ jsme si připravili povídání o Václavu Čtvrtkovi. Děti měly možnost 
poslechnout si pohádky, prohlédnout si ilustrace a blíže se seznámit s jejich oblíbeným autorem, 
kterého znají jak z knih, tak z večerníčků. 

Děti nám za pěkné povídání donesly namalované obrázky, kterými jsme si vyzdobili knihovnu. 

Knihovna vás zve 15. prosince na akci Vánoční den v knihovně, kdy budeme ve spolupráci se SOŠ 
a SOU vyrábět a modelovat z hlíny vánoční ozdoby, vyrábět ozdoby z papíru a ze slámy a také 
budeme jako každý rok péct perníky, abychom dětem i dospělým přiblížili vánoční zvyky a obyčeje. 

Těšíme se na vaši návštěvu.  

                                                                                                                      Vaše knihovna 

  

Kurzy studené kuchyně na SOŠ a SOU 
O tom, že SOŠ a SOU Luhačovice se nesnaží vychovávat budoucí klienty úřadu práce, ale 
kvalitní odborníky, jste se mohli na stránkách našich novin již mnohokrát přesvědčit. Ten, 
kdo chce v praxi uspět, musí hodně umět. Důraz na praktickou přípravu žáků, novinky 
v oboru, to je cesta k dobré přípravě na budoucí povolání. Ve snaze o co nejkvalitnější 
vzdělání pořádá SOŠ a SOU pro své žáky navíc rekvalifikační kurzy se skutečnými mistry 
svých oborů. Po kurzu vyřezávání ze zeleniny to byl kurz studené kuchyně s mistrem svého 
oboru panem Pickou z Pelhřimova. Tato akce trvala čtyři dny a byla zakončena teoretickými 
i praktickými zkouškami. Žáci se mohli naučit 80 druhů výrobků studené kuchyně od 
jednoduchých salátů, pěn až po plněné ryby, nechyběla ani královská disciplína studené 
kuchyně - paštiky.  

  

V poslední době nám začal v našich novinách řádit nebezpečný tiskařský šotek. V minulém 
čísle se dostal k článku PhDr. Loschkové s názvem Zbývá dopovědět a pozměnil význam 
některých slov. V našich novinách se snažíme poukazovat na pozitivní věci, na lidi nějakým 
způsobem výjimečné, kteří něco dokázali. Pan Jiří Sládek i celý kolektiv ZUŠ k nim určitě 



patří a samozřejmě nebylo záměrem jej nějakým způsobem poškodit. Tímto se panu Jiřímu 
Sládkovi omlouváme a přejeme mu mnoho úspěchů v jeho další bezesporu záslužné práci.   

  

Zase tu budou raci 
  

Tak jsem se dočetla, že se někde ekologie natolik spravila, že ve vodě jsou raci. To mi 
připomnělo příhodu z dětství, kdy mně v potoku přicvikl rak a já jsem řádila, že tohoto 
živočicha v potoce nechci. Přestala jsem rakům věřit i v horoskopu. Ale podívejme se, bude 
vítaným hostem. Byla jsem hned opravena Pavlem Bezděčkou, vedoucím Správy Chráněné 
krajinné oblasti Bílé Karpaty. Raci jsou tu odjakživa, ale znečištěné vody jim neumožňovaly 
správné rozmnožování. A teď je to lepší. Čili žádný návrat. 

Vyprávíme si o práci této organizace, která čítá 15 lidí. Centrem jejich zájmu je pohoří 
Bílých Karpat od Strážnice po Valašské Klobouky. Včetně Luhačovic a Slavičína. Je to 
celkem 750 km2 . Pracují tu různé profese – botanici, zemědělci, inženýrský architekt, 
lesník, znalci zvěře. Ale vracíme se k problematice obecně. Pracují tu od roku 1980, kdy 
byla oblast vyhlášena chráněnou krajinou oblastí. Jsou součástí celku, který má 24 
chráněných oblastí a 4 národní parky. Jejich hlavním úkolem je dohlédnout, aby byl dodržen 
zákon. Naše zákony v oblasti ekologie jsou dobré, možná nejlepší v Evropě. Chystá se 
novelizace. Vládní návrh je dobrý, snad v tomto znění projde sněmovnou. 

Snažím se proniknout do problematiky a vidím, jak je to složité. Jejich hlas je důležitý při 
každém rozhodování o stavbě, ochraně vod, lesů. Mluvíme o černých stavbách, které se tak 
těžko daří likvidovat. Není snadné mít dobrý přehled přes tři pracoviště. Nakonec dohlíží na 
53 rezervací. Problematika je v celé rezervaci sledována globálně. Vracíme se k stavebním 
povolením. Tíha spočívá na stavebních úřadech, s kterými úzce spolupracují. Řekla jsem, že 
se mi nelíbí stavby v podnikatelském baroku, které ční nad Luhačovicemi. To je více 
záležitost stavebních úřadů. Mluvíme o pojmu ekolog, který často budí rozpaky. Ne vždy je 
možné spojit nadšení se zákonem. Problematika lesů v souvislosti s privatizací není tak 
špatná. Soukromníci jsou dobrými hospodáři v lesích. Patří sem problematika luk a pastvin 
a nejvíce vod. Opravdu situace ve vodách je lepší. Méně zemědělců, méně oblastí, méně 
hnojiva. Nemají na drahá umělá hnojiva peníze a vodě to prospívá. S čističkami je problém. 
Čistička je pro malou vesnici neřešitelný problém. Menší podniky a přísnější normy 
prospívají ovzduší. 

Co je teď pálí nejvíce? Vedení elektrického proudu 2x110 KW přes Pozlovice a Petrůvku. 
Problém nesmírně složitý.  

O čem by se dalo ještě mluvit? O rybářích, myslivcích – vše je propojeno do jednoty. Hlavní 
cíl – dodržovat zákony tak, aby krása přírody byla zachována. Nejen krása. Je to otázka 
existence lidstva. 

Tak se vracím k těm rakům. Už by mi asi nevadili. Jen ať je jich hodně. Ale všeho. Čisté 
vody, vzduchu, krásných lesů. Jsem ráda, když tu krásu světa někdo chrání. 

- PhDr. Ludmila Loschková- 



  

Biřmování 
V neděli 9. 11. 2003 byl v naší farnosti slavný den. Arcibiskup olomoucký Mons. Jan 
Graubner zde udělil svátost biřmování 59 mladým lidem. Této slavnosti předcházela 
náročná roční příprava, ve které museli biřmovanci dokázat, že jejich náboženské 
vzdělávání neskončilo v dětství a mají o tuto zvláštní milost, kterou je možné přijmout 
pouze jednou v životě, skutečný zájem. Biřmování uděluje biskup, výjimečně kněz tak, že 
po motlitbách položí biřmující ruku na hlavu biřmovance a olejem zvaným křižmo mu udělá 
na čele kříž se slovy „Jméno biřmovance, přijmi pečeť daru Ducha svatého“.  V této svátosti 
přijímají pokřtění Ducha svatého. Ten křesťana připodobňuje Kristu. Pověřuje jej, aby 
dovedl skutky a slovy šířit a bránit víru. K tomu dostávají biřmovanci zvláštní dary Ducha 
svatého. 

- Farnost - 

  

Tříkrálové koledování 
3. ledna 2004 proběhne již po čtvrté v Luhačovicích Tříkrálová sbírka s úmyslem  
POMOZME RODINÁM V NOUZI U NÁS I V ZAHRANIČÍ. 

Tento den vás navštíví děti převlečené za Tři krále v doprovodu dospělé osoby, která bude 
mít u sebe průkaz vedoucího skupiny koledníků podepsaný olomouckým arcibiskupem 
Mons. Janem Graubnerem. Sbírka probíhá pod záštitou České biskupské konference, a to na 
území celé republiky. V roce 2003 se v Luhačovicích vykoledovalo 73 366,10,- Kč. O 
konkrétním využití peněz rozhoduje Arcidiecézní charita Olomouc. Asi 45 % prostředků se 
vrací do Oblastní Charity Uherský Brod. Tyto peníze jsou určeny na přímou pomoc rodinám 
s dětmi, na podporu projektů chráněných dílen, pro Azylový dům pro matky s dětmi v tísni, 
Charitní domy pokojného stáří, denní stacionáře pro postižené a staré občany. Arcidiecézní 
charita v Olomouci podporuje projekty v zahraničí i v naší republice. 

- Farnost-  

  

KRONIKA 
Vyprávění z obecní kroniky popisuje, jak vypadaly Luhačovice v roce 1923. Záměrně jsou 

některé názvy zachovány v původní podobě. 

Vynikající rodáci luhačovští 

Na studiích bylo velmi málo luhačovských hochů, oproti obcím jiným věnovali se více 
řemeslu a odcházeli více do světa. Vystudovaní rodáci v činné  službě jsou: Dr. (práv) 
Ladislav Janík, dnes ministerský rada na ministerstvu financí v Praze. Geometr Karel 
Malaník, dnes při parcelačních pracích státních. Výmola Jan, dnes ve službě konsulátní 
zahraniční. Zicha Otakar, ruský legionář, dnes ve vojsku republiky. MUDr. Eduard Slánský, 
lázeňský lékař v Luhačovicích. Vokurka Josef, lázeňský účetní. MUDr. Mikulec Alois lékař 



v brněnské nemocnici.   

Lázně 

Majitelem lázní, tj. léčivých slaných kyselek, lázeňských budov a pozemků s lesy jest 
Akciová společnost lázní Luhačovských se sídlem v Brně. O její zřízení se přičinil MUDr. 
František Veselý, praktický lékař a majitel horkých pramenů Šaratice. Akcie byla za 400 
K a to na jméno. Jednalo se tomuto idealistovi a vlastenci o to, aby se lázně dostaly do 
rukou českých lékařů. Když kapitál upsaný lékaři nestačil, teprve bylo vyzváno k upisování 
vlastenecké obyvatelstvo. Společnost ustanovila se roku 1902 a zakoupila lázně s veškerými 
právy a okolními pozemky, hlavně lesy a s budovami od dosavadního majitele Oty, hraběte 
Serenyiho za 800 000 K a 400 000 K bylo ihned věnováno na úpravu lázní. Předsedou 
společnosti byl zvolen Oto hrabě Serenyi, ale duchem jejím byl Dr. František Veselý. A od 
té doby datuje se rozvoj lázní. Z německých živořících lázní styly se lázně české a návštěva 
hostů stoupla ze 1700 hostů v roce 1900 na 6896 v roce 1923. Prvním ředitelem lázní byl 
Dr. František Veselý, po něm Vorlíček, pak ing. Graulich Josef a dnes je ředitelem František 
Hohaus. Předseda jest stále týž. 

Léčení v lázních 

Slané kyselky patří do skupiny léčivých vod. Chuť vody je příjemně slaná, do nosu 
prorážející, kyselkavá s celoroční teplotou + 11° C - + 12° C.  Prameny nejsou obsahově 
stejné. Pojmenovány jsou podle členů rodiny Serenyiů, majitelů rozvíjejících se lázní. 
Jména jejich od obsahově  nejslabšího jsou: Vincentka, Otovka, Amandka, Janovka, 
Aloiska. Mimo to je ještě šest větších studní dávajících denně na 3 000 hl. vody. Vincentka 
dává denně nejvíce, Aloisa nejméně.  

Léčení děje se: 

1. Pitím vod u pramenů, mísí se také s mlékem a ohřátím se zbavuje kyseliny uhličité 
2. Koupáním v kabinkách o různé teplotě v Janově domě 
3. Vdechováním (inhalováním) v mlhu rozprášené vody v inhalatoriu, a to společně 

v sále pro 24 osob, nebo v pevně uzavřených kabinkách pro jednotlivce 
4. Kloktáním a proplachováním hrdla v kabinách záclonou zatažených 
5. Obklady na chorou část těla 

Léčí se choroby dle předpisu lázeňského lékaře: zažívací, jaterní, ledvinné, cesty 
dýchací, ženské. 

Vznik pramenů 

Není ještě vědecky rozřešen. To, že vyvěrají z velkých hloubek, dokazuje stejnoměrná 
teplota. Sůl získala se prostupem vrstev solí prosycených. Velké množství kyseliny uhličité 
ukazuje na blízkost hnědého uhlí.  

  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 



Vítáme mezi nás nové „občánky“:  
Vladimíra Prygla          Luhačovice 842 
Alžbětu Jurákovou       Luhačovice 615 
Elišku Mališkovou        Luhačovice 934 
Adama Jáchymka        Luhačovice 446 
Amálii Ležákovou        Luhačovice 920 
Jana Boráně                 Řetechov 14 
Sabinu Vaškůjovou      Luhačovice 906 
Jáchyma Gregora         Luhačovice 587 
Kvida Kuželu               Luhačovice 907 
Terezu Vašičkovou      Luhačovice 561 
Štěpána Mejzra           Luhačovice 914 

Rodičům srdečně blahopřejeme! 

  

Výročí narození 

Skovajsa František       Polichno 65                87 let 
Svitáková Anna            Luhačovice 647         80 let 
Slezáková Marie          Luhačovice 380           86 let 
Čevelová Marie             Luhačovice 649         80 let 
Linhartová Milada          Luhačovice 83           80 let 
Janíková Hedvika          Kladná Žilín 67          91 let 
Čermáková Cecilie        Luhačovice 52           89 let 
Mikulášková Františka Luhačovice 839           80 let 

Srdečně blahopřejeme! 

  

Zlatá svatba    

Zdeněk a Soňa Malaníkovi, Luhačovice 91 

Srdečně blahopřejeme! 

  

Opustili nás: 

Lekeš Miloslav Luhačovice 794           61 let 
Konečný Josef Luhačovice 704           82 let 
Sláčalová Františka      Kladná Žilín 16            93 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. 

  

NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY ORIENTAČNÍCH BĚŽCŮ Z LUHAČOVIC 
V     PODZIMNÍCH MISTROVSKÝCH ZÁVODECH A 
DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍCH: 

Mistrovství ČR na klasické trati:          

H 16  -   8.   Perůtka Jan 
              9.   Cahel Marek                                                           
H 21  -  23. Hubáček Josef 

  

Mistrovství ČR klubů a oblastních výběrů žactva: 

                                                         žáci –  4.  valašská oblast ( Vlažný Jan, Cahlová 

              Blanka,Vlažný Jakub, Hubáčková Pavla, Slezák Zdenek)    

                                                        veteráni– 3.  Mudrák Stanislav, Vavrysová Iva, 

              Vavrys Petr, Ferdusová Eva, Hubáček Josef 

   

Mistrovství ČR ve štafetách:                     

H35 – Mudrák S., Vavrys P., Hubáček J. 

  

  

Moravskoslezský  žebříček:      D 14 B -   6. Cahlová Blanka 

    8.  Hubáčková Pavla 

  D 18 B -   4. Hubáčková Petra 

  D 35 B -   1. Ferdusová Eva 

    2. Vavrysová Iva 

  D 40 B -   6. Vlažná Mirka 

    9. Cahlová Slávka 

  H 12 B -   3. Vlažný Jakub 

    4. Hubáček Jan 



  H 14 B -   1. Vlažný Jan 

    5. Slezák Zdenek 

  H 18 B -   3. Slezák Martin 

    4. Hála Antonín 

  H 35 B -   1. Vavrys Petr                                      

    6. Hubáček Jaroslav 

        

Celostátní  žebříček:             D 16 A -   9. Vlažná Lucie 

  H 16 A -   11. Cahel  Marek 

    13. Perůtka Jan 

  

Oblastní  

žebříček:      

D 10 
–   

2.   Kukolová  Karolína        H 10 
-   

1. Hubáček  Michal 

         (žactvo)        

                   

  3. Kovářová  
Lenka                         

  3. Vavrys  Johan 

    4. Kunčarová  
Jana                         

  5. Hubáček  Jonáš 

  D 14 
– 

1. Cahlová  Blanka             H 12 
- 

1. Hubáček Jan 

    2. Mališková  
Lucie                        

  3. Semela  Jakub 

    3. Hubáčková  
Pavla                      

  4. Kunovský Ondřej 

          5. Benroth  Martin 

          8. Valenta  Jiří 

- oddíl OB- 

  

Rybáři slavili 
V sobotu 15. listopadu se sešli rybáři na slavnostní schůzi k 65. výročí vzniku rybářského 
spolku. Za dlouhou historii prožili rybáři nelehká období, kdy si museli vody ke své činnosti 
pronajímat, kdy jim hrozilo sloučení s Uherským Brodem, kdy začínají budovat chovné 
rybníčky, budování zázemí a rybářského domova, po roce 1989 bojují o právní subjektivitu, 
kterou nakonec v roce 1993 získali. V současné době má svaz podle slov hospodáře RSLZ 
pana Františka Miky 253 dospělých, 39 členů 15 -18 letých a 108 dětí. Mládež se snaží 
nejenom učit rybářskému umění, ale také ji vychovávají k udržování čistoty v okolí vody, 
budování splávků a všemu, co k rybařině patří. Nejlepší děti posílají v srpnu na rybářský 
tábor do Stráže nad Nežárkou. Vyhlášené rybářské závody jsou takovým pomyslným 
vrcholem jejich pestré činnosti. 

  

  



 


