
 

Filmový klub oslavoval 
Milovníci dobrých filmů, zábavy a recese soustředění ve filmovém klubu oslavovali ve 
čtvrtek 15. ledna   5. výročí vzniku filmového klubu Třetí oko. A  jak jinak mohli oslavovat 
než recesí. Vzpomínkou na  socialismus, městem prošel lampiónový průvod ,  projely 
alegorické vozy a kině se promítal  úspěšný německý  film Good bye Lenin. 

Kdo se může stát členem klubu ? Občan starší 15 let se smyslem pro humor a se zájmem o 
dobré nekomerční filmy. Co proto musí udělat ? Zakoupit průkaz v pokladně kina za 50 Kč 
platný jeden rok. Členové  filmového klubu mají   slevu na představení filmového klubu  a na 
všechny ostatní  akce pořádané filmovým klubem / nyní např. Projekt 100  /. 

Letošní jubilejní  10 ročník Projektu 100 nabízí divákům v letošním roce opět 10 filmových 
lahůdek. Od února do dubna můžete v kině Elektra shlédnout jak novinky  například ruský 
film Návrat, tak také díla, která patří ke zlatému fondu naší i světové kinematografie. 

Za všechny jmenujme legendární Casablanku a z českých Spalovače mrtvol.  Letošní ročník 
Projektu 100 je zaměřen spíš  na vztahy mezi lidmi, ve filmu Příběh z Tokia se autoři zabývají 
rozpadem tradiční japonské kultury. Podrobnější  informace nabízejí filmové listy, které jsou 
k dispozici v pokladně kina. Data uvedení jednotlivých filmů v kině Elektra, najdete na zadní 
straně tohoto čísla LN.  Zároveň upozorňujeme filmové fanoušky,  že data  promítání  
v Luhačovicích, uvedené ve filmových listech neodpovídají skutečnosti.   

Tříkrálová sbírka 2004 
„ My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujeme vám, štěstí zdraví dlouhá léta, my jsme 
k vám přišli z daleka “ 

Navštívily vás v sobotu 3. ledna  děti převlečené za tři krále tedy jmenovitě za Kašpara 
Melichara a Baltazara. A za zpěvu této písně vám zapisovali na dveře písmena K + M + B.  
Ovšem tato písmena neznamenají počáteční písmena jmen tří králů, ale  význam tohoto 
nápisu pochází z latinského  K ( Kyrios – pán ) + M ( Mansionem  - požehnání ) + B ( 
Benedicet  - obydlí ). Tedy tento nápis znamená Pán žehnej tomuto domu. Tříkrálové 
koledování je dávným zvykem, kdy domácnosti obcházely chudé děti a tímto způsobem si 
získávaly obživu. Ale  dneska možná ani netušíme, kde všude ti chudí a potřební jsou. 
Z tohoto důvodu pořádá česká katolická charita pod heslem Pomozme lidem v nouzi 
Tříkrálovou sbírku.   

Děti, které obcházely Luhačovice nekoledovaly pro sebe, ale  již počtvrté 



v Luhačovicích vybíraly do pokladniček peníze, které budou pomáhat lidem v nouzi u nás i 
v zahraničí.    Tři králové, jejichž svátek oslavujeme třetího  ledna byli patrně chaldejští 
hvězdopravci, jejichž počet se postupem času ustálil na tři. Tito mudrci upozorněni hvězdou 
na narození Ježíška v Betlémě se mu přišli  poklonit. Později začali být označováni jako 
králové, Jsou považováni za patrony hříšníků a poutníků.  Bývají zobrazováni s dary, které 
přinášeli do Betléma.   Kašpar nesl zlato ( znak královské důstojnosti ), Melichar kadidlo ( 
užívané při obětech a motlitbách ) a Baltazar myrhu ( mast užívaná dříve při pohřbech, znak 
Ježíšova člověčenství ). Tři králové bývají zobrazování navíc jako mladík, zralý muž a stařec 
a mají symbolizovat tři fáze  času , které se vzájemně prolínají minulost, přítomnost a 
budoucnost. 

  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2004 

 POMOZME LIDEM V NOUZI !!! 
Pod tímto heslem proběhla  v luhačovické a kozlovické farnosti Tříkrálová sbírka, kterou 
organizuje již několik let Česká katolická charita na území celé České republiky. V našich 
farnostech proběhla v sobotu 3. ledna 2004 již počtvrté. V 9 hodin se sešli koledníci a jejich 
vedoucí v kostele Svaté rodiny v Luhačovicích. Pomodlili se, přijali požehnání otce Huberta 
Wójcika a rozešli se po městě do určených ulic. 20 skupin dětí – Tří králů a dospělé osoby 
s průkazem koledníka a zapečetěnou pokladničkou vykoledovalo v Luhačovicích  68 524,- 
Kč, 2 skupiny v Biskupcích  16 215,- Kč. V Kladné Žilín sbírka letos nebyla. Celkem přispěla 
luhačovická farnost částkou 84 739,- Kč.  V Pozlovicích koledovalo 5 skupin a koledníci 
vybrali 27 667,90,- Kč, 1 skupina v Podhradí 8 637, - Kč, 3 skupiny v Ludkovicích 16 295,- 
Kč a 3 skupiny v Řetechově  9 385,- Kč. V pozlovické farnosti se celkem vykoledovalo 
61 984,- Kč. Celkem bylo v obou farnostech vykoledováno 146 723,50,- Kč a tato částka byla 
zaslána do oblastní charity Uherský Brod. 

Sdružení česká katolická charita pomáhá lidem v nouzi bez ohledu na jejich vyznání, rasu 
nebo národnost. Provozuje desítky středisek ošetřovatelské a pečovatelské služby, domovy 
pokojného stáří, azylové domy pro bezdomovce, domovy pro matky v tísni, stacionáře, 
chráněné dílny pro zdravotně postižené. Charita pomáhá těžce nemocným, drogově závislým, 
běžencům, vězňům. Významná je rovněž humanitární pomoc do zahraničí.  

Všem, kteří se aktivně zúčastnili Tříkrálové sbírky 2004 a všem, kteří přispěli děkuje farní 
úřad Luhačovice. 

Buďme milosrdní  a přispějme do sbírky, která pomůže. 

Můžeme ještě přispět na konto u České spořitelny Praha 1, konto 369 – 369369369/0800, 
variabilní symbol 777. Při platbě složenkou 3690369369369/0800, variabilní symbol 777. 

  

- Farní úřad v Luhačovicích - 

  



Zprávy z 1. schůze Rady města Luhačovice konané dne 7. 1. 2004 
  

RML nedoporučila ZML schválit  příspěvek Mikroregionu Luhačovického Zálesí         ve výši 
487 500,- Kč na období let 2004 - 2006 na zřízení pracovního místa pro zpracování žádostí o 
dotace z fondu Evropské unie. 

RML souhlasila s nákupem laminovacího stroje  MORANE 5500 pro odbor dopravy 
v době rozpočtového provizoria             za cenu cca 14 000,- Kč.  

RML doporučila ZML Luhačovice schválit nabytí pozemků p. č. 41/2, 41/3 a 41/4 v k. ú. 
Luhačovice  celkové výměře 68 m²  od pana  Vítězslava Konečného  a paní Ivony Píškové,  
za cenu   50,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.( Jedná se o pozemky,. které 
tvoří veřejné prostranství kolem bytových domů č. p. 86 a 87 v ulici Družstevní.) 

RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou s panem Tomášem 
Vítkem, bytem Luhačovice, Branka 322, na pronájem části pozemku vedeném ve 
zjednodušené evidenci – původ PK  p. č. 312/1 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 758 m2 za 
cenu 500,- 

(Jedná se o pozemek v lokalitě Branka za televizním vysílačem směrem k chatové oblasti ).   

RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou s JUDr. Janem Matulíkem, , 
Ing. Josefem Matulíkem,  paní Evou Mazalovou,  a panem Jaroslavem Matulíkem, bytem 
Luhačovice,  na pronájem pozemku p. č. 1518/4 v k. ú. Luhačovice o výměře 2 654 m2 za 
cenu                  1,50 Kč/m2/rok.   

(Jedná se o pozemek, který je součástí skládky „Loska“ ) 

RML nesouhlasila s uzavřením nájemních  smluv na dobu neurčitou na pronájem 
pozemku v k. ú. Luhačovice  p. č. 1211/16 o výměře 322 m2 s Jaroslavem Matulíkem,  na 
pronájem pozemku p. č. 1211/18 o výměře  267 m2  s Ing. Josefem Matulíkem, na 
pronájem pozemku p. č. 1211/20 o výměře 241 m2 s JUDr. Janem Matulíkem  na 
pronájem pozemku p. č. 1211/21 o výměře 310 m2    s Evou Mazalovou , za cenu 1,50 
Kč/m2/rok.   

( Jedná se o pozemky,  na kterých je umístěna místní komunikace v ulici V Drahách ) 

Závěr: RML  doporučuje dále jednat o odkoupení této cesty do majetku města. 

RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou s panem Josefem 
Volaříkem, bytem Luhačovice, Kladná–Žilín 72, na pronájem části pozemku p. č. 324 v k. ú. 
Kladná-Žilín  o výměře cca 1.000 m2 za cenu  500,- Kč/rok.    

( Jedná se o pozemek za školou v místní části Kladná-Žilín )  

RML souhlasila s uzavřením smluv o výpůjčce s příspěvkovými organizacemi, které 
budou řešit jejich právní vztah k nemovitostem ve vlastnictví města, které užívají: 



1)      Základní škola Luhačovice   
a)      budova Základní školy č. p. 666, na pozemku st. pl. 778, včetně jídelny 

               na pozemku st. pl. 777 a tělocvičny na pozemku st. pl. 779 v k. ú. 
Luhačovice 

b)      budova Základní školy (jesle) č. p. 811 na pozemku st. pl. 970 
                             v k. ú. Luhačovice  

c)      budova Základní školy č. p. 18 na pozemku st. pl. 181 v k. ú. Kladná-Žilín  
  

2)      Mateřská škola Luhačovice – budova č. p. 301 na st. pl. 1268, 1269, 1270, 1271 v k. 
ú. Luhačovice 

  
3)      Městský dům kultury Elektra – budova č. p. 950 na pozemku st. pl. 1377  v k. ú. 

Luhačovice 
4)      Sportovní centrum Radostova – budova č. p. 1029 na st. pl. 1597 v k. ú. Luhačovice 

  

RML souhlasila s přepisem nájemní smlouvy  z pana Oldřicha Talaše na paní Máriu 
Talašovou na byt  v ul. Družstevní čp. 865 Luhačovice.  

RML souhlasila s přepisem nájemní smlouvy z pana Milana Hanouska na paní Boženu 
Hanouskovou na byt  ulici Komenského čp. 301, Luhačovice. 

RML souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout část parcely 2506 v k. ú. Luhačovice na 
ul. Družstevní         o výměře 13 m² za účelem umístění stánku pro prodej tisku.   

RML souhlasila se zveřejním záměru města Luhačovice na směnu části pozemku p. č. 
313/4 v k. ú. Luhačovice ve vlastnictví manželů Jana a Drahomíry Vavrušových, bytem 
Luhačovice,  Branka 274, o výměře cca  10 m2 za část pozemku ve vlastnictví města  p. č. 
2440/2 v k.ú. 
Luhačovice.                                                                                                                                  
                                                             

RML souhlasila s opravou výtahu v objektu Zdravotní středisko Luhačovice, ul. Masarykova 
čp. 315,  do výše cca   25 tis. Kč. 

RML souhlasila s projednáním a vypracováním žádosti na investiční dotaci na 
vybudování fotbalového hřiště s umělým trávníkem a umělým osvětlením. 

  

Zprávy  z 27. schůze Rady města Luhačovice konané dne 11.12.2003 
  

RML přiznala odměny ředitelům příspěvkových organizací a organizační složky.  

RML stanovila s účinností od 1.1.2004 jednorázovou úhradu za omezení užívání 
nemovitosti při umístění inženýrských sítí do tělesa komunikací 300,- Kč/bm. 

Stanovení výše úhrady je jednou ze zásadních podmínek k udělení souhlasu se zvláštním 



užíváním místních komunikací. Úhrada na účet města je podmínkou pro zahájení příslušných 
stavebních prací.   

RML souhlasila s  příspěvkem ve výši  5 000,- Kč Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně FMK 
na projekt SALVATOR 2003.  

RML nesouhlasila s užíváním veřejného prostranství paní Heřmanskou, REVI, Rumunská 648, 
763 26 Luhačovice za účelem umístění reklamní tabule cca 80 x 110 cm  vedle tabule „ POD 
LÉŠTÍM“ a „ ZÁLESÍ“ u plotu před domem „ JEČMÍNEK“ po předložení souhlasu majitele 
vily  „ JEČMÍNEK“. 

RML souhlasila s uzavřením smlouvy o výkonu architektonické činnosti s Ing. arch. 
Pavlem Martinkem, bytem Vysoká 2091, Zlín, za podmínek stejných jako byla smlouva 
pro r. 2003. 

RML souhlasila se zveřejněním záměru města nabýt do vlastnictví formou koupě pozemky p. 
č. 41/2, 41/3 a 41/4 v k. ú. Luhačovice o celkové výměře 68 m2, které tvoří veřejné 
prostranství kolem bytových domů č. p. 86 a 87 v ulici Družstevní  

RML souhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout část pozemku vedeného ve 
zjednodušené evidenci – původ PK  p. č. 312/1 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 758 m2. ( 
Jedná se o pozemek v lokalitě Branka za televizním vysílačem směrem k chatové oblasti 
).  

RML souhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout si pozemek p. č. 1518/4 o výměře 
2.654 m2 v k. ú. Luhačovice.(  Jedná se o pozemky,  na kterých je umístěna skládka „Loska“ )
RML souhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout si  pozemek p. č. 1211/16 o výměře 
322 m2, p. č. 1211/18 o výměře  267 m2 , p. č. 1211/20 o výměře 241 m2 a p. č. 1211/21 o 
výměře 310 m2 v k. ú. Luhačovice.( Jedná se o pozemky,  na kterých je umístěna místní 
komunikace v ulici V Drahách ).  

RML souhlasila se změnou nájemní smlouvy projmout si  pozemky p. č. 82/2 o celkové 
výměře 824 m2 v k. ú. Luhačovice ve vlastnictví paní  Jindry Kryštofkové.  ( Jedná se o 
pozemky před Restaurací u zámku a na pozemku p. č. 82/2 se nachází pomník obětem 2. 
světové války). Nájemné je kompenzované údržbou těchto pozemků Technickými 
službami 

RML souhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout část pozemku p. č. 324 v k. ú. 
Kladná Žilín o výměře cca 1.000 m2. ( Jedná se o pozemek za školou v Kladné Žilín ). 

RML souhlasila se zveřejněním záměru města prodat část pozemku ve vlastnictví města 
p. č. 1113/2 v k. ú. Řetechov o výměře 49 m2 . 

RML souhlasila s prominutím nájemného Střední odborné školy Luhačovice za období srpen 
prosinec roku 2003 z důvodu dalšího zhodnocení  majetku města nájemcem. 

RML souhlasila s uzavření Mateřské školy v Luhačovicích ve dnech: 22.12. - 
23.12.2003,  29. - 31.12.2003  a  2.1.2004 



RML souhlasila s přijetím dítěte z Dolní Lhoty  do Mateřské školy v Luhačovicích.  

RML souhlasila s uzavřením Městské knihovny Luhačovice v termínu  24. 12. 2003  -   4. 
1. 2003. 

RML souhlasila se zapojením města Luhačovice do projektu kamerového systému ve 
spolupráci s Policií ČR.  

  

  

OBECNĚ ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA MĚSTA  LUHAČOVICE Č. 5/2003, 
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2001  

O místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem  
Článek 1 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001, o místním poplatku za provoz systému nakládání s 
komunálním odpadem se mění a doplňuje takto: 

Článek  5 zní:  

( 1 ) Sazba poplatku podle § 10b odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve  
znění pozdějších předpisů činí 430,-Kč na poplatníka a kalendářní rok a je tvořena: 

částkou 180,-Kč na poplatníka a kalendářní rok,   

částkou 250,-Kč na poplatníka a kalendářní rok, která je stanovena na základě skutečných 
nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.   

( 2 )Rozúčtování skutečných nákladů roku 2002 na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu na osobu: 

celkové skutečné náklady za rok 2002 na sběr a svoz  

 netříděného komunálního odpadu :                                                              2 191 000,-Kč 

 počet osob hlášených k trvalému pobytu :                                                                  5 574 

 skutečné náklady za rok 2002 na sběr a svoz netříděného  

  komunálního odpadu připadající na jednu osobu :                                                   393,-Kč 

Článek . 8 odst. (1) zní: 

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce 
poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich 
nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené 



poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 

Článek 2 

Práva a povinnosti vzniklé podle dosavadní obecně závazné vyhlášky nejsou touto obecně 
závaznou vyhláškou dotčeny. 

Článek 3 

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 8/2002. 

Článek  4 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004 

  

Co by vás mohlo zajímat ? 
Dnes odpovídá Ing. Miloš Vala, vedoucí odboru dopravy Městského úřadu 
v Luhačovicích. 
 Co všechno mohou občané vyřídit na vašem odboru ? 
Na odboru dopravy MěÚL nás dnes pracuje celkem 6 a zajišťujeme pro celý správní obvod 
Luhačovic, obce s rozšířenou působností, v jehož působnosti je dnes 15 obcí s počtem téměř 
20 tis. obyvatel,  následující činnosti, které bych pro jednoduchost rozdělil do následujících 5 
oblastí : 

Agenda řidičů, která zahrnuje činnosti stanovené :  

a)      zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel, zejména : 

 registrace autoškol, tzn. vydávání, resp. odnětí registrační listiny autoškoly, včetně 
změn údajů a schvalování výcvikového vozidla, 

 výkon státního dozoru nad provozováním autoškol a dodržování ustanovení tohoto 
zákona, 

 evidence žadatelů o řidičské oprávnění, 
 zajištění zkoušek z odborné způsobilosti, 
 výdej profesního osvědčení řidičů, 

  

K provádění zkoušek bych dodal, že v našem správním obvodu jsou v současné době 
registrovány pouze dvě autoškoly, přičemž ročně je evidováno něco kolem 150 nových 
žadatelů o řidičská oprávnění. Z těchto důvodů nemáme zatím v Luhačovicích oficiálně 
zkušebního komisaře a tuto činnost nám smluvně provádí komisař z Magistrátu města 
Zlína.   



b)      zákonem 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zejména :  

 udělení, resp. rozšíření řidičského oprávnění, podmínění a omezení řidičského 
oprávnění, odnětí, resp. pozastavení nebo naopak po přezkoušení odborné způsobilosti 
vracení řidičského oprávnění, 

 výdej řidičských průkazů, výdej mezinárodních řidičských průkazů, výdej duplikátů 
řidičských průkazů a výdej i  řidičských průkazů  na základě řidičského průkazu 
vydaného cizím státem, 

 vedení registru řidičů a na základě zákonem stanovených podmínek výdej dat 
z registru.    

Agenda vozidel, která zahrnuje činnosti stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích, zejména se jedná o : 

 vedení registru vozidel, tzn. rozhodujeme o zápisu silničního vozidla do registru, resp. 
provádíme zápisy veškerých změn údajů zapisovaných v registru, a na základě toho 
přidělení registrační značky, zápis předepsaných údajů o vozidle, vlastníkovi, resp.  o 
provozovateli do technického průkazu motorového vozidla,  vydání osvědčení o 
registraci silničního motorového vozidla a  konečně vydání tabulky s registrační 
značkou (dříve SPZ), 

 provedení zápisu a výmazu zástavního práva v registru silničních vozidel, 
 dočasné a trvalé vyřazení vozidel z registru motorových vozidel, 
 schvalování technické způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla, 
 schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného 

silničního vozidla, 
 schvalování a zápis změn do technického průkazu vozidla (např. výměna karoserie, 

podvozku, motoru, výmaz čísla motoru, zápis tažného zařízení, atp.), 
 rozhodování o udělení, resp. odnětí oprávnění a vydání osvědčení k provozování 

stanic měření emisí, 
 výkon státního dozoru nad dodržováním ustanovení tohoto zákona.  

Agenda silniční dopravy, která zahrnuje činnosti stanovené zákonem č. 111/1994 Sb., o 
silniční dopravě, kde se jedná zejména o činnost dopravního úřadu  a výkon státního dozoru 
ve věcech provozování taxislužby, tzn. ověřování odborné způsobilosti provozovatele 
taxislužby a udělování, resp. odnětí licence k provozování taxislužby, evidence  a ověřování 
odborné způsobilosti řidičů taxislužby. 

Agenda silničního hospodářství, která je, dle mého názoru, běžné veřejnosti nejméně známá, 
a zahrnuje činnosti stanovené zejména :  

a)      zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jedná se zejména o činnost : 

 silničního správního úřadu  pro silnice II. a III. třídy ve správním obvodu obce 
Luhačovice jako obce s rozšířenou působností a místní komunikace v samotných 
Luhačovicích.. V působnosti je ve stručnosti rozhodování o povolování např. sjezdů  a 
připojování nemovitosti a jiných komunikací na tyto výše uvedené komunikace; 
rozhodování a povolování tzv. zvláštního užívání těchto komunikací (např. 
umísťování a provoz reklam, stavební práce, umísťování inženýrských sítí, zřizování 
vyhrazeného parkování, pořádání různých sportovních, kulturních, náboženských, 
zábavních a podobných akcí); povolování a rozhodování o uzavírkách a objížďkách; 



povolování reklamních zařízení v ochranných pásmech uvedených pozemních 
komunikací atd.), 

 speciální stavební úřad pro stavební řízení a povolování staveb pozemních komunikací 
dle stavebního zákona,  

 výkon státního dozoru na výše uvedených pozemních komunikacích. 

Zde bych chtěl ještě upozornit na to, že řada občanů, často i firem si často, dle mého názoru 
z neznalosti legislativy, plete úhradu poplatku za zábor a zvláštní užívání veřejného 
prostranství, tedy i komunikací, podle obecně platné vyhlášky města Luhačovice, za povolení 
tohoto užívání. Ve skutečnosti je, v případě zvláštního užívání komunikací, potřeba mít 
povolení silničního správního úřadu a stanovisko města Luhačovice, resp. správce 
komunikací – TS  Luhačovice, a úhrada uvedeného poplatku je jen jednou z podmínek tohoto 
povolení. 

b)      zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jedná se zejména o : 

 tzv. stanovení místní, resp. přechodné úpravy provozu na výše uvedených pozemních 
komunikacích – dopravního značení.    

Agenda dopravních přestupků, která zahrnuje obecně známé a nepopulární správní řízení u 
přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zejména o : 

 přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, např. překračování 
nejvyšší dovolené rychlosti, zakázané předjíždění, dopravní nehody, porušení zákazu 
zastavení nebo stání na vyhrazeném parkovišti pro osoby zdravotně postižené atd., 

 ostatní přestupky na úseku dopravy a přestupky na úseku zákonného pojištění vozidel, 
např.úmyslné poškozování dopravního značení, porušování zákazů při obecném 
užívání pozemní komunikace, způsobení závady ve sjízdnosti, řízení vozidla bez 
dokladů držitele vozidla, provoz vozidla bez pojištění odpovědnosti za škodu atp.), 

 přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, např. 
požívání alkoholických nápojů před jízdou, řízení pod vlivem alkoholu, odmítnutí 
podrobit se zjištění nebo vyšetření na alkohol atp.  

Pro informaci bych ještě doplnil jména pracovníků, kteří jednotlivé činnosti zajišťují a na 
které se mohou občané přímo obracet : 

 evidence vozidel – pí. Marie Maršovská,, tel. 577197405, 
 evidence řidičů – pí. Marcela Plšková, 577197406, 

přičemž obě pracovnice jsou vzájemně zastupitelné. 

 schvalování technické způsobilosti silničních vozidel a provoz SME – p. František 
Uhříček, tel. 577197403, 

 schvalování technické způsobilosti silničních vozidel a provozování taxislužby – p. 
Ladislav Kulaja, tel. 577197404, 

 správní řízení ve věcech dopravních přestupků a provozování autoškol – p. Stanislav 
Malaník, tel. 577197401, 

 silniční hospodářství – zajišťuji mimo řízení celého odboru dopravy já osobně, tel. 



577197400. 

Ještě bych chtěl doplnit a upozornit, že od 1.1.2004 zajišťuje samostatně výkon agendy a 
správního řízení ve věcech přestupků na úseku zákonného pojištění vozidel p. Bc. Radek 
Kamenčák, tel. 577197412, který je pracovníkem správního odboru našeho úřadu, a tuto 
agendu zabezpečuje společně s agendou přestupků veřejnoprávních.   

Kdo navrhuje a schvaluje dopravní značení v Luhačovicích ? 

Částečně jsem se k této otázce vyjádřil v předešlé odpovědi u agendy silničního hospodářství, 
ale vzhledem k častým dotazům z řad občanů a spoustě různých názorových nejasností, bych 
chtěl nejprve velmi stručně upřesnit pojmy obecné, místní a přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích. 

Obecná úprava provozu na pozemních komunikacích je stanovena dnes platným zněním 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a souvisejícími předpisy, 
zejm. vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. 

Místní úprava provozu na pozemních komunikacích je úprava provedená dopravními 
značkami (svislými a vodorovnými), světelnými nebo akustickými signály, nebo dopravními 
zařízeními. 

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je úprava provedená přenosnými 
dopravními značkami svislými, přechodnými dopravními značkami vodorovnými, světelnými 
signály a dopravními zařízeními.  

Každá místní i přechodná úprava musí ovšem vždy odpovídat příslušným ustanovením 
citovaného zákona, platným podmínkám a zásadám. 

Jak tedy uvádím u předešlé otázky, místní úpravu, resp. přechodnou úpravu provozu na 
pozemních komunikacích (v našem případě mám na mysli všechny pozemní komunikace, 
tedy silnice II. a III. třídy a místní komunikace jak v Luhačovicích, tak i v nově vytvořeném 
správním obvodu obce Luhačovice),  tzv. stanoví obecní úřad obce s rozšířenou působnosti, 
tedy náš odbor dopravy jako silniční správní úřad. 

V případě veřejně přístupných účelových komunikací tyto úpravy stanoví jejich vlastník se 
souhlasem našeho odboru dopravy. 

Vždy, tzn. u všech uváděných pozemních komunikací, je nutné písemné vyjádření příslušného 
orgánu policie, v našem případě dopravního inspektorátu Policie ČR Zlín.      

Pokud se tedy týká návrhu místní, resp. přechodné úpravy provozu, může tento v podstatě 
podat kdokoli, tedy např. fyzická nebo právnická osoba, samozřejmě majitel nebo správce této 
komunikace, i příslušný orgán policie, musí být ovšem opodstatnělý a v souladu podmínkami 
výše uvedených a dalších předpisů.  

Vzhledem k řadě různých neoficiálních názorů a připomínek k úrovni a stavu dopravního 
značení tady v Luhačovicích, bych chtěl touto cestou všechny ujistit, že se nebráním změnám 
a úpravám, které budou opodstatněné a prospěšné, nechtěl bych ale, aby se z Luhačovic stal 



nepřehledný „les dopravních značek“, navíc osobně, i jako řidič, nejsem přesvědčen, že 
jakékoliv sebelepší dopravní značení přinutí „neukázněné“ řidiče k dodržování a respektování 
pravidel silničního provozu.     

Jak mají občané postupovat při ztrátě řidičského průkazu ? 

  

Podle ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je každý 
držitel řidičského oprávnění povinen neprodleně ohlásit nejen ztrátu, ale i odcizení, poškození 
nebo zničení řidičského průkazu, a to příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností, tedy příslušnému odboru dopravy tohoto úřadu. Toto oznámení musí být 
provedeno osobně, neboť tato osoba musí současně předložit platný průkaz totožnosti. 

Na základě tohoto oznámení a ověření totožnosti vydáme držiteli řidičského oprávnění 
potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení, které platí 30 dnů ode dne 
jeho vydání a nahrazuje řidičský průkaz. Po uplynutí této lhůty je držiteli řidičského 
oprávnění na základě podané žádosti, kterou mu dáme na úřadě, vystaven duplikát řidičského 
průkazu.  

V případě mezinárodního řidičského průkazu se vystavuje průkaz nový. Tyto záležitosti 
vyřizujeme v podstatě na počkání. Samozřejmě je k vydání duplikátu potřebná i jedna 
fotografie.        

 Kolik stojí v současné době vydání řidičského průkazu ? 

Podle dnes platného sazebníku je poplatek za vydání řidičského průkazu stanoven ve výši 50,- 
Kč s tím, že tento poplatek neplatí osoby, které jsou držiteli ZTP nebo ZTP/P. Při rozšíření 
řidičského oprávnění se vybírá správní poplatek ve výši 20,- Kč.   

Jaké nejčastější dopravní přestupky v Luhačovicích řešíte ? 

Ze škály řešených dopravních přestupků je téměř polovina přestupků pod vlivem alkoholu. 
Bohužel se vyskytují i případy, kdy je s podivem, že takový člověk byl schopen vůbec 
pohybu, natož řízení vozidla. Zde můžu trošičku polichotit „luhačovjanům“, že těchto 
přestupků se více dopouštějí občané „slavičínska“. Jsem ochoten pochopit, že jsme oblastí 
„trnkovou“, ale každý řidič, který usedá za volant po požití alkoholu, by si měl uvědomit, že 
hazarduje samozřejmě se svým zdravím a životem, životem spolujezdců, ale co je nejhorší, 
ohrožuje zdraví a život ostatních účastníků silničního provozu. O tom, že takových lidí je na 
našich silnicích spousta se dovídáme ostatně i ze zpráv sdělovacích prostředků nebo i zdrojů 
Policie ČR. Zejména v těchto případech musíme být a budeme i nadále, nekompromisní. 

Nemalý počet je i přestupků na úseku zákonného pojišťění vozidel, kde jsme vlastně z těchto 
důvodů přistoupili k tomu, že na náš úřad byl přijat nový pracovník, který bude tyto přestupky 
řešit.           

Velkou skupinou dopravních přestupků jsou dopravní nehody, kde je téměř vždy více 
účastníků a správní řízení je ve většině případů zdlouhavé a složité. 

Na dalším místě je nutno vzpomenout porušování pravidel silničního provozu, zejména 



překračování nejvyšší povolené rychlosti (v obci i mimo obec), porušování zákazů, zejména 
zákazu vjezdu, zastavení a stání. 

Pokud řidič spáchá dopravní přestupek, je pro něj výhodnější zaplatit blokovou pokutu na 
místě nebo čekat na přestupkové řízení na vašem odboru ? 

Samozřejmě by bylo nejlepší, aby se řidiči chovali tak, že k přestupkům docházet nebude, 
bohužel, opak dnes bývá pravdou, a nechtěl bych zde prezentovat svůj osobní názor na právní 
vědomí a výklad demokracie některých našich spoluobčanů. 

Když už tedy dojde ke spáchání dopravního přestupku a pokud nebudeme brát v úvahu různé 
možné okolnosti jeho spáchání a zjištění, měl by si každý řidič skutečně uvědomit, že porušil 
nějakou svou zákonnou povinnost, a pokud policista řeší tento přestupek blokovou pokutou, 
tak ji zaplatit. Samozřejmě má každý právo se ze zákona bránit a může zaplacení pokuty 
odmítnout. Z mých zkušeností, které mám i ze své dřívější profese, jde však ve většině 
případů o spekulace a snahu se postihu spíše vyhýbat, ono je totiž přirozenou lidskou 
vlastností nechlubit se vlastními chybami a je jen málo lidí, kteří si je jsou ochotni přiznat.    

Pokud tedy dojde k situaci, že řidič blokovou pokutu nezaplatí, je přestupek postoupen 
příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, tedy našemu odboru dopravy, a 
my tento přestupek řešíme ve správním řízení.  

Vždy je to „dražší“, protože k pokutě, zpravidla vyšší než blokové, je viník povinen ze zákona 
zaplatit správní poplatek, který je od listopadu 2003 ve výši 1000,- Kč.  

Posouzení výhodnosti, zda zaplatit blokovou pokutu na místě či nikoliv, už nechám na 
každém řidiči.  Na tomto místě musím ještě dodat, že p. Malaník, který na odboru dopravy 
našeho úřadu tuto problematiku dopravních přestupků ve správním řízení řeší, si určitě na 
nedostatek práce stěžovat nemůže, spíše naopak. Od doby, kdy jsme tuto agendu na náš úřad 
převzali, jsem stále více přesvědčen, že je, jak se říká, člověkem na správném místě.     

Kdo povoluje reklamní tabule na silnicích ? 

Provoz reklamních zařízení obecně povoluje vždy příslušný obecní stavební úřad, tedy 
v působnosti pověřené obce Luhačovice náš stavební odbor.  

Stavební úřad by dnes neměl povolení vydat, pokud nejsou splněny podmínky zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a není provozování reklamního zařízení povoleno 
silničním správním úřadem a to buď jako povolení zvláštního užívání dotčené pozemní 
komunikace, nebo povolení pro zřízení a provozování reklamních zařízení v ochranném 
pásmu silnice nebo místní komunikace (tzn. mimo souvisle zastavěné území obce v případě 
silnic a místních komunikací v našem správním obvodu je to 15 m od osy vozovky nebo osy 
přilehlého jízdního pásu). 

Zde bych chtěl obecně všechny vlastníky dnes provozovaných reklamních zařízení, kteří je 
provozují bez platného povolení, vyzvat, aby tato zařízení ve vlastním zájmu buď odstranili 
nebo si provozování těchto zařízení uvedli do souladu s uvedeným zákonem.  

Chcete našim čtenářům něco sdělit ? 



Přestože je odbor dopravy na MěÚL zřízen teprve krátkou dobu, díky odpovědnému přístupu 
celého kolektivu, jsme změny při reformě státní správy zvládli a snažíme se pracovat ke 
spokojenosti všech.  

Občany, kteří k nám na odbor dopravy přijdou s vyřizováním určité své záležitosti,  bych však 
chtěl vyzvat ke vzájemné trpělivosti a ohleduplnosti. Z vlastní zkušenosti znám všeobecný 
názor na úřady a dokážu si představit, jak každý „rád po úřadech chodí“, nejlepší by určitě 
bylo každou záležitost vyřídit co nejrychleji a bez větších problémů. To je snaha i nás, ovšem 
zádrhel většinou nastává, když je třeba předložit určité údaje, vyplňovat nějaký formulář nebo 
žádost. Znám málo lidí, kteří by rádi nějaké formuláře vyplňovali, ovšem jednodušší způsob 
zjišťování potřebných údajů zatím nemáme.  

Nikdo z nás se nebrání poradit, jak určitou věc vyřídit, co je třeba k žádosti doložit, jak ji 
vyplnit atp., ale  na druhé straně je potřeba si uvědomit, že pokud se to děje až přímo u 
přepážky, prodlužuje se tím doba vyřizování, na obou stranách stoupá nervozita a dál to už 
nebudu rozvádět.  

Odpovědně můžu za celý kolektiv odboru dopravy říct, že naší snahou je vše vyřizovat co 
nejrychleji a bez problémů, nejlépe na počkání, vždy však musíme ctít dnes platné zákony, 
 což u řady občanů, ať už z neznalosti nebo záměrně, vyvolává různé negativní názory a 
nálady. Nikdo nejsme samozřejmě dokonalí, každý máme své pracovní o osobní problémy, 
jde jen o to, aby ty společné, třeba při vyřizování na úřadě, jsme byli schopni vyřešit. 

Pokud můžu, ukončil bych náš rozhovor krédem „Chovejte se k jiným lidem tak, jak chcete, 
aby se oni chovali k vám“. Určitě se to spoustě lidí nebude líbit, a ani já nemůžu říct, že by to 
vždy   fungovalo, ale v řadě situací se mi to vyplatilo, no, ale takový už je život.           

  

Autorské čtení  studentky z Luhačovic 
  

Podvečer, na cestu procházky dopadají nepravidelné kapky z nebes, jenž se mračí celý den. 

Ulice jsou plné lidí, motajících se mluvících a pojídajících s dětmi deštníky nebo bez a ti 
právě starostlivě vyhlížejí déšť. Jenže nikdo neví, kdy začne. Podvečer, letní a tudíž hřejivý, 
voda už pleskotá skrz slunce nepropustnou síť zelených korun. Lidé zběsile pobíhají hledajíce 
úkryt. 

Tyto verše jejich autorka  Hana Šmardová z Luhačovic, studentka Literární akademie Josefa 
Škvoreckého v Praze,  nazvala Srandovní lázně. Společně z ukázkami z její pozdější tvorby,  
zazněly v rozhlasové relaci Zelené peří, ve které stanice ČR2 představuje mladé nadějné 
básníky. Hance k jejímu úspěchu jménem Luhačovických novin  blahopřejeme a přejeme 
hodně inspirace a tvůrčích úspěchů . 

A na závěr výběr myšlenek z její nejnovější tvorby. 

Jako už tolikrát odolávám vábivému nutkání poznačit si myšlenky a city na papír, nic není 
takzvané slyším vysokého myslitele za katedrou v učebně fyziky. Vypusťme slůvka vždy a nikdy 



vyhýbejme se absolutnu, neboť svět není černobílý, tak jako není jako a takzvanost. Proč je 
tedy lidé používají s takovou oblibou, tak často?   

  

Chcete pomoci LN  poopravit názor na zkaženou mladou generaci, která se o nic nezajímá, 
nic nedokázala, nic neumí. Upozorněte nás na zajímavé mladé lidi ve vašem okolí, kteří jsou 
úspěšní v jakémkoliv oboru činnosti.  

  

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

Z dějin obce a lázní 

Luhačovice jsou jistě osada původu prastarého mají jméno podle polohy místa ( luh ) nebo dle 
zakladatele ( Luhač, Luhačovice ). První písemná zmínka pochází  teprve z roku 1550, kdy 
byl držitelem panství Hynek Bilík z Kornic a po něm roku 1590 Václav a Vilém Tetaurové 
z Tetova, kteří prodali Luhačovice a Ludkovice s pustinou Opatovskem za 8150 zlatých 
moravských Vítovi Batrodějskému z Bartoděj, zemskému písaři. Jan postoupil svůj díl, totiž 
Ludkovice s pustinou Opatovskem s vinicemi bratru Václavovi za 9000 zlatých moravských. 
Václav se účastnil odboje proti Ferdinandu II -  Krvavému – Habsburskému v roce 1620 a 
pozbyl vše. Královská komora přenechala konfiskovaný statek císařskému komořímu knížeti 
Maxmiliánu z Lichnštejna a ten jej v roce 1629 prodal za 12 000 moravských zlatých držiteli 
Nového Světlova u Bojkovic Gabrieli Serényimu z Malého Serénu, po jehož smrti si rozdělili 
jeho dva synové otcovský majetek tak, že starší Pavel dostal Luhačovice, Pozlovice, 
Řetechov, Provodov, Pradliska, Podhradí, Petrůvku, Přečkovice, Kladnou a Žilín.A od té 
doby držel statek rod Serényiů . O držiteli statku Ondřeji hraběti Serényim, jenž zemřel v roce 
1688 pojednává J. F. Karas v historickém románě Strašidla celkem příznivé.. Též o Gabrieli 
hraběti Serényim víme, že na zemském sněmu obhajoval práva českého národa na Moravě 
v letech 1860. Ves Luhačovice se tehdy nijak nelišila od vsí okolních, byla celkem chudobná 
a hlavním zdrojem výživy byl vedle velmi slabého polního hospodářství chov dobytka, 
zvláště ovcí.  

Slané kyselky  

Vyvěraly na místech nynějších od pradávných dob a lákaly chodce svou rezovitě vápennou 
usazeninou. Pil je lid i dobytek, který se v místech od Vincentky až po Aloisku pásával. Širší 
veřejnosti však nebyly známy  z důvodu odlehlosti od hlavní obchodní cesty . První zmínku o 
slaných kyselkách najdeme ve spise brněnského fyzika a doktora J. F. Hertoda „ Tartaro 
Mastix Moraviae “ vydaném v roce 1669. Jsou zde vyjmenovány i nemoci, při kterých vody 
pomáhají, co ž je důkazem, že byly známy již dlouho před rokem 1669. Po vydání spisu 
přijížděli první nemocní. V letech 1670 -1688 dal hrabě Ondřej Serényi vyzdít a odkrýt jeden 
pramen, který vyvěral pod kmenem velké lípy ( nynější Vincentka ). Nemocní bydleli ve 
mlýně Slanovodském postaveném v roce 1699 ( nynější vila Lipová ) a ve mlýně Jestřabském 
zřízeném v roce 1710  ( nynější plovárna a ústav vodoléčby ). A tak to zůstalo skoro 100 let. 
Roku 1777 prozkoumal vodu z pramene Vincentky profesor doktor von Crantz ve Vídni a ve 



svém spise ji chválil, že je třikrát silnější než tehdy již hojně užívaná voda selterská. A od té 
doby se datuje  větší zájem o luhačovskou kyselku, hosté začínají přijíždět, aby se léčili 
nastává rozvoj lázní. 

Tehdy náležely prameny a pozemky při nich v celém údolí od lékárny až po Jestřabí 
soukromníkům, kteří zde pásli dobytek. Ves ležela 1,5 km jižněji, cesta byla neupravená a 
potok tekl až těsně k prameni Vincentka. Často se zde vyléval, neboť břehy byly nízké. U 
nynější kapličky se přes potok přejíždělo.  

  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Vítáme mezi nás nové „občánky“:  

Zuzanu Skovajsovou    Luhačovice 966 
Julii Ulčíkovou  Polichno 112 
Romana Kudelu           Luhačovice 908 
Elišku Krmelovou        Luhačovice 918 

Rodičům srdečně blahopřejeme! 

  

Výročí narození: 

Alois Gazdík                Luhačovice 751           90 let 
Jarmila Majzlíková       Luhačovice 221           85 let 
František Matula          Kladná Žilín 114          86 let 
Václav Vlček               Luhačovice 380           90 let 
Anna Šťastná               Luhačovice 380           93 let    

Srdečně blahopřejeme! 

  

Zlatou svatbu slaví Jan a Marie Vaculovi, Luhačovice 723 

Srdečně blahopřejeme ! 

  

Úmrtí: 

Jarmila Mikulcová        Luhačovice 52             63 let 
Jaromír Svoboda         Luhačovice 50             69 let 
Oldřich Talaš               Luhačovice 865           61 let 
František Lukáš           Luhačovice 783           90 let 
Ludmila Máčalová       Luhačovice 147           70 let 
Božena Martincová      Kladná Žilín 112          94 let 



Hedvika Michalčíková Polichno 53                  72 let 
Ladislav Hrabal            Luhačovice 867           57 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. 

  

Slavnostní stolování v hotelu Zálesí 
Stává se už tradicí, že se žáci šestých tříd naší školy účastní slavnostního stolování. Před 
vánočními svátky jsme po dohodě s panem ředitelem ing. Benrothem navštívili známý hotel 
Zálesí. Ve středu 17. prosince 2003 jsme školní vyučování ukončili už po druhé vyučovací 
hodině. Doprovázely nás paní učitelky  Leblochová, Housenková a Minaříková. V hotelu nás 
uvítal pan ředitel Benroth. Úvodem  nás seznámil s poskytovanými službami, základními 
pravidly stolování a následovala prohlídka pokoje pro hosty.  Na závěr se konal slavnostní 
oběd v restauraci. Menu bylo složeno z předkrmu, polévky, hlavního jídla a moučníku. 
Předkrm byl pro většinu z nás novinkou. Ale asi každého potěšily hranolky se smaženým 
řízkem a na závěr jablkový závin. Po velkém nasycení jsme spokojeně odešli do svých tříd. 
Tímto však náš velký den, na který jsme se všichni těšili, neskončil. Sami jsme se několik dní 
připravovali na odpolední školní besídku.  

- za žáky VI. B ZŠ Luhačovice Jan Bubeník - 

  

Dětské lyžařské závody  
V neděli 11. ledna se na lyžařském svahu ozýval známý lyžařský pokřik hop, hop, hop. Do 
cíle nepřijížděl žádný ze  známých lyžařů i když možná jednou v budoucnu.  Za 
povzbuzování přihlížejících diváků sjížděli svah  malí závodníci, pro které připravil oddíl 
lyžařů TJ Slovan  dětské lyžařské závody. 

V kategorii dětí od 1. do 5. třídy zvítězil Jakub Křenek, na druhém místě skončil Jiří Čech a 
třetí dojel Josef  Šuráň.  Závod nebyl jednoduchý a mimo těchto již zkušených závodníků  
dojeli do cíle. Nejmladší účastník závodu  tříletý Vratislav Kunc, jediná dívka   Sandra 
Křenková, Radim Jánošík, Štěpán Mudrák, Petr Konečný, Michal Hubáček, Josef Váňa, 
Lukáš Hamrla, Jiří Valášek a Filip Kasar. 

Starší borci již na svahu neváhali. V kategorii 6. – 9. třída dojel v nejlepším čase Jakub Kunc, 
druhá skončila Zuzana Čechová a třetí Lukáš Coufalík.  Závodu se dále zúčastnili Jan 
Hubáček, Martin Tkáč, Václav Špetlík a Michal Procházka. 

Závodu se zúčastnilo i  osm studentů mezi nimiž byl nejlepší Miroslav Máčala, druhé místo 
patřilo Romanu Pecháčkovi a třetí místo patřilo  Matěji Bartošovi 



 

  

Štědrovečerní běh zahradní čtvrtí 
Ani mrazivé počasí 24. prosince 2003 neodradilo 100 závodníků od účasti v 15. ročníku 
Štědrovečerního běhu zahradní čtvrtí. Na trati délky od 300 do 2000 m vyběhli nejdříve  
nejmenší,z nichž někteří se sotva naučili chodit, poté zkušení mladší a starší žáci a nakonec  
dospělí . Nejstarší účastník závodu měl 45 let. 

V nejmladší kategorii do 6 ti let zvítězil O. Džuba, na druhém místě skončila B. Vavrysová a 
třetí byl P. Dvořák. Mezi žáky 7 – 10 let se z vítězství radoval D. Mejzlík, těsně za ním 
doběhl Š. Mudrák a  na třetím místě skončil J. Hubáček. Z dívek byla nejlepší G. Leblochová.  

V kategorii  starších žáků 10 – 14 let byl na prvním místě J. Vlažný, na druhém místě doběhl 
Z. Slezák a třetí skončil J. Valenta. Nejlepší dívkou v této kategorii byla  B. Cahlová. 

Mezi dospělými muži zvítězil P. Moravčík, druhý byl M. Bětík a třetí doběhl J. Zicha.. Z žen 
byla nejlepší L. Vlažná, druhá skončila P. Hubáčková a třetí  místo patřiloE. Ferdusové. 

 
 


