
 

 

 

Podle naučného slovníku znamená slůvko šibřinky napodobeni vrabčího pískání, podobně 
jako fraška, žert, kudrlinky. Toto pojmenování bylo použito J. Fűgnerem k pojmenování 
veselých zábav sokolských, které se poprvé konaly v roce 1865. Tradice šibřinek 
v Luhačovicích je živá a dlouhá. Letošní 64. ročník v sobotu 21. února byl ve znamení voleb 
Miss, Missáků a Missis. Ani děti nezůstaly pozadu, v neděli 22. února jim rodiče připravili 
masky a vesele do sokolovny za zábavou. Zpestřením programu byly soutěže a vystoupení 
kroužků DDM. 



 
V úterý 10. února  se dostavilo 43 budoucích prvňáčků, z toho 22 děvčat a 21 chlapců  
v doprovodu svých rodičů k zápisu do prvních tříd.  

 

  

  

Po období plesů a zábav následovaly  končiny, fašank, masopust. Stejně jako v minulosti se 
smažily se koblihy. Hudba sice nehrála, hrála od nedělního poledne až do půlnoci z úterka 
na středu jako dříve, ale tradici poslední masopustní zábavy před sedmitýdenním půstem 
lyžaři  v Luhačovicích udržují. 24. února byla basa v sokolovně slavnostně pochována. 

  

Oznámení občanům 

Od 1. 2. 2004 nebude pracoviště Českého Telecomu Zlín na adrese Sadová 7, ale na adrese 
Bartošova 4393, Zlín.  

  

Zprávy ze 2. schůze Rady města Luhačovic konané dne 22. 1. 2004 

RML souhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout části pozemků vedených ve 
zjednodušené evidenci p. č. 2693/1 a 2693/10 o celkové výměře 14 584 m2, které jsou 
v katastrálních mapách vedeny pod p. č. 2693/10 o výměře 11 065 m2,  p. č. 2693/11 o 
výměře 1 490 m2 a  p. č. 2693/16 o výměře 2 029 m2. (Jedná se o pozemky v areálu hotelů 

Fontána I a Fontána II.)  



RML doporučila ZML souhlasit se zpracováním změn územního plánu pro účely 
výstavby bytových domů v lokalitách ul. Družstevní, ul. Ludkovická, ul. V Drahách a 
ul. Zahradní čtvrť podle žádosti města Luhačovice. 

RML nesouhlasila s užíváním veřejného prostranství paní Heřmanskou, REVI, Rumunská 
648, 763 26 Luhačovice, za účelem umístění reklamní tabule cca 80 x 110 cm  u stromu na 
chodníku naproti hotelu Havlíček v ulici Zatloukalova  cca 25 m od  hlavní 
třídy.                        

RML souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 k Mandátní smlouvě ze dne 14. 12. 2001 
mezi Technickými službami, příspěvkovou organizací, Uherskobrodská 188, 
Luhačovice a městem Luhačovice, nám. 28. října 543, Luhačovice, o svozu 
komunálního odpadu za sjednanou odměnu 1 950 000,- Kč.   

RML doporučila ZML přijmout usnesení následujícího znění: 

Zastupitelstvo města stanoví Radě města schvalovat rozpočtová opatření v částkách 
rovnajících se přijatým dotacím z Krajského úřadu Zlínského kraje. Podmínkou je, že tato 
rozpočtová opatření nezvýší deficit rozpočtu města, příjmy budou vždy rovny rozpočtovým 
výdajům.  

RML souhlasila s nákupem PC pro vnitřní tarifikaci připojení MěÚ k internetu 
v hodnotě celkem 19 005,- Kč. 

RML doporučila zařadit částku 250 tis. Kč na realizaci bezdrátové varianty místního 
 rozhlasu  v obci Řetechov do rozpočtu města na rok 2004. 

RML souhlasila se zveřejněním záměru města bezúplatně převést do majetku 
Zlínského kraje:  

1. objekt č.p. 101 na st. pl. 3/1 v k.ú. Luhačovice 
2. pozemky o celkové výměře 2 799 m²: 

(Jedná se o objekt Střední odborné školy a Střední odborného učiliště, ul. Masarykova 

101, v Luhačovicích a přilehlé pozemky.)  

RML doporučila, aby v případě zrušení školy byla budova převedena zpět do majetku 
města a aby smlouva byla právnicky ošetřena tak, že město může odkoupit majetek, 
který Zlínský kraj případně  do objektu investuje.  

RML souhlasila se zveřejněním záměru města bezúplatně převést do majetku státu objekt 
Hasičské zbrojnice čp. 877, Luhačovice, s. p. 1221, 1222 a část p. č. 2068/1 – zahrada. 

RML souhlasila s finančním příspěvkem 5 000,- Kč nezávislému producentskému 
centru BOX TV, s. r. o., Odborů 4, 120 00 Praha 2, na účely televizního natáčení 
dokumentárního pořadu o Luhačovicích.  

  

Zprávy ze 3. schůze Rady města Luhačovic konané dne 12. 2. 2004 



Předseda finanční komise ing. Slezák informoval přítomné o projednávání návrhů rozpočtu 
města na rok 2004 a finančního výhledu na období 2004-2006 ve finančním výboru.  

RML navrhla požádat o dotace na následující akce: 

Rekonstrukce části ul. Stráň 1 a Stráň 2–část, rekonstrukce chodníku na ul. 
Masarykova        od provozovny firmy Kare po Městskou knihovnu, schody u domu 
Orlík, rekonstrukce části ul. Lužné a cyklotrasa Obora. 

RML doporučila prověřit projekt na cyklostezku Jurkovičova alej a řešit kanalizaci v této 
lokalitě. 

RML doporučila ZML schválit rozpočet na rok 2004.  

RML doporučila ZML schválit rozpočtový výhled na rok 2004 – 2006. 

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

Jedná se o pozemky v ulici Branka, které napomohou při řešení zprůjezdnění místní 

komunikace p. č. 313/5 v k. ú. Luhačovice . 

RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou na pronájem části 
pozemku p. č. 2506 v  k. ú. Luhačovice o výměře 13 m2, na kterém je umístěn stánek pro 
prodej tisku v ulici Družstevní, s manželi Miroslavem a Lenkou Máselníkovými, bytem 
Ludkovická 926, Luhačovice, za cenu 1 Kč/m2/den.      

RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou na pronájem části 
pozemků vedených ve zjednodušené evidenci p. č. 2693/1 a 2693/10 o celkové 
výměře 14.584 m2, které jsou v katastru nemovitostí vedeny pod p. č. 2693/10 o 
výměře 11.065 m2,  p. č. 2693/11 o výměře 1.490 m2 a p. č. 2693/16 o výměře 2.029 
m2 s Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu, 
nám. W. Churchilla 2,  113 59 Praha 3  za cenu 20 000,- Kč/rok.   

Jedná se o zpevněné plochy (včetně části parkoviště) a zeleň v areálu hotelů Fontána I 

a II.   

RML doporučila ZML schválit bezúplatné převedení do majetku Zlínského kraje: 

  a) objekt č. p. 101 na st. pl. 3/1 v k. ú. Luhačovice 

  b) pozemky v k. ú. Luhačovice o celkové výměře 2.799 m2: 

  

Jedná se o objekt Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, ul. Masarykova 101 

v Luhačovicích a přilehlé pozemky  



RML doporučila  ZML schválit bezúplatné převedení do majetku státu  

a)   objekt Hasičské zbrojnice č. p. 877 na st. pl. 1221 v k. ú. Luhačovice 
b)   pozemky v k. ú. Luhačovice: st. pl. 1221, st. pl. 1222 a část pozemku p. č. 2068/1 

Jedná se o objekt Hasičské zbrojnice, ul. Uherskobrodská v Luhačovicích a přilehlé 

pozemky . 

RML doporučila ZML schválit likvidaci majetku města dle předloženého návrhu 
likvidační komise ze dne 13. 1. 2004.  

RML souhlasila s umístěním reklamních poutačů na základě žádosti JUDr. Marie 
Semelové, LMC s. r. o., Lázeňská 960, 763 26 Luhačovice, v rámci Diabetologických 
dnů při vjezdu a výjezdu z Luhačovic přes silnici a malých praporků na lampy 
pouličního osvětlení v termínu od 9. 4. 2004 – 25. 4. 2004.   

RML nesouhlasila  poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč organizaci 
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, Štefánikova 167, 760 30 Zlín. 

RML souhlasila s úhradou faktury č. 04/18/0145 od firmy TRIADA, spol. s r. o., částka  

60 646,20 Kč, aktualizace softwaru na rok 2004. 

RML souhlasila se změnou Knihovního řádu Městské knihovny v Luhačovicích, 
ceníku  placených služeb a poplatků knihovny, změny sazby u poplatku z prodlení 
na 10,- Kč za každou knihu a časopis za každý započatý měsíc. 

RML souhlasila s přijetím Kateřiny Dvořákové, narozené 21.6.1999, bytem  Sehradice 
čp.199 do Mateřské školy Luhačovice. 

RML uložila starostovi města zabývat se otázkami, které byly projednány s Radou 
obce Pozlovice, a to vybudováním vodního centra, propagací v rámci veletrhu GO, 
cyklostezkou, kanalizací v Jurkovičově aleji a vedením vysokého napětí v oblasti 
přehrady. 

  

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LUHAČOVICE Č. 6/2003             
O provádění speciální ochranné deratizace 

Článek 1 

Tato obecně závazná vyhláška nařizuje provádění speciální ochranné deratizace na celém 
území města Luhačovice směřující k ochraně zdraví před vznikem a šířením  infekčních 
onemocnění. 

Článek 2 

(1)Termíny velkoplošné speciální ochranné deratizace budou vždy určeny starostou města, 
který je vyhlásí zveřejněním na úřední desce, prostřednictvím místního televizního vysílání 



a v místním tisku nejméně 1 měsíc předem.  

(2)Speciální ochranná deratizace může být prováděna pouze osobami, které mají v rozsahu 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon), odbornou způsobilost podle zákona o 
ochraně veřejného zdraví a které mají osvědčení vydané pro účely podle živnostenského 
zákona příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví (dále jen oprávněná osoba). 

Článek 3 

(1)   Speciální ochranná deratizace bude prováděna ve všech objektech při zvýšeném výskytu 
škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. 
Objektem se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí veškeré stavby a to budovy, 
soubory budov včetně dvorů a nádvoří, obytné domy, jiné nebytové prostory, a dále taktéž 
kanalizační síť apod. 

(2)Deratizace bude v objektech prováděna na náklad vlastníků, uživatelů nebo 
provozovatelů těchto objektů. 

(3)Vlastníci, uživatelé a provozovatelé objektů musí ve stanovené době zajistit provedení 
deratizace podle zákona o ochraně veřejného zdraví.  

(4)Vlastníci a provozovatelé objektů jsou povinni  trvale udržovat jejich řádný stav a 
průběžně provádět běžnou ochrannou deratizaci jako součást čištění a běžných 
technologických pracovních postupů. 

Článek 4 

(1)Místa uložení nástrah musí být oprávněnou osobou výstražně a viditelně označena.  

(2)Na takto označených místech není dovoleno se nástrah dotýkat a manipulovat s nimi, 
rovněž k nim musí být zamezen přístup nepovolaným osobám, zejména dětem a domácím 
zvířatům. 

(3)O rozmístění nástrah musí být oprávněnou osobou informován vlastník nebo odpovědná 
osoba zastupující vlastníka, uživatele nebo provozovatele. 

(4)Po ukončení akce budou nástrahy a uhynulí hlodavci jako nebezpečný odpad, povoleným 
způsobem likvidovány oprávněnou osobou, která nástrahy položila. 

Článek 5 

(1)   Porušení této obecně závazné vyhlášky se posuzuje jako přestupek podle zákona 
č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o jiný správní delikt 
postižitelný podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) nebo o trestný 
čin. 

(2)Dodržování ustanovení této obecně závazné vyhlášky je oprávněna kontrolovat Městská 
policie Luhačovice a pracovníci Městského úřadu Luhačovice, odboru životního prostředí.  



Článek 6 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2004 

  

   VÍTE O NÁS? 

  

  

ROK PROFESIONÁLNÍ ČINNOSTI Charity sv. 
Vojtěcha Slavičín 
   

Historie charity ve Slavičíně sahá několik let zpět, kdy skupina dobrovolníků začala 
přispívat na humanitární pomoc a hledala potřebné ve městě. Navštěvovali staré, opuštěné, 
pacienty v nemocnici, pravidelně i domovy důchodců a dětské domovy. Pro rozvoj činnosti 
bylo nutné získat právní subjektivitu, poté se díky městskému úřadu našly stálé prostory. 
Charitní středisko se nachází v areálu bývalé CO, pod kostelem. Charita sv. Vojtěcha 
zahájila počátkem roku 2003 profesionální činnost. Poskytujeme několik typů sociálních a 
zdravotních služeb, které dosud v našem regionu chyběly. Rádi bychom vás o nich 
prostřednictvím tohoto tisku informovali, v případě zájmu nabízíme kontakt nebo pozvání 
na návštěvu. Chceme oslovit zájemce o služby, jejich rodinné příslušníky a pečovatele, lidi 
v nouzi, ale také případné dobrovolníky a dárce.   

V současné době nabízíme: 

Denní centrum Maják - denní pobytové zařízení pro osoby s mentálním a tělesným 
postižením. 

Nabízíme možnost strávit zde den v příjemném prostředí, čas trávit zábavnou pracovní 
činností, zpěvem, pohybovou aktivitou, poslechem hudby, arteterapií, procházkami. Vždy s 
přihlédnutím ke konkrétním schopnostem a zálibám klienta. Provozní doba: pondělí - pátek 
7.00 hodin až 15.30 hodin, klubová činnost i o víkendech a večerech. 

V suterénu budovy Maják je zřízena terapeutická dílna, která slouží pro výrobu drobných 
užitkových a dárkových předmětů. Zde mohou lidé s handicapem smysluplně využít volný 



čas, mnohému se naučit a především se vzájemně setkávat. 

Domovinka - je určena pro seniory, kteří se o sebe již nemohou postarat během dne ve 
svém domácím prostředí. Jedná se o typ tzv. respitní, úlevové péče pro rodiny, které se o své 
blízké starají. Je možné využít dohled celodenní nebo jen občasný, provoz je od 7.00 do 
15.30 hodin. Pro seniory zde nabízíme širokou škálu vyžití - společná četba, poslech hudby, 
ruční práce, vycházky, relaxační cvičení, aj. Samotný pobyt ve společnosti věkově blízkých 
lidí pozitivně působí na psychiku a následně na celkový stav klienta. Součástí naší péče o 
seniory je klubová činnost, tedy pravidelná setkávání s programem podle zájmu a 
možností. 

Pro obyvatele penzionů i širokou veřejnost připravujeme týdenní i měsíční nabídku, 
setkávání, besedy, přednášky, ruční práce, mše svaté, tanec, poslech hudby, tanec a jiné.  

  

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba 

Jedná se o nestátní zdravotnické zařízení, zkráceně  CHOPS. 

První projekt tohoto typu vznikl již v roce 1991 jako experiment Ministerstva zdravotnictví 
ČR - domácí ošetřovatelská služba. O dva roky později byl rozšířen o složku pečovatelskou 
a v současné podobě funguje na   našem území již 78 středisek. Doposud byla nejbližší v 
Uherském Brodě a ve Zlíně, proto jsme se rozhodli tuto potřebnou a žádanou službu rozšířit 
v našem regionu. 

      CharitníÍ označuje název a sídlo zřizovatele, kterým je Charita sv. Vojtěcha 
Slavičín, v areálu pod kostelem                                         

            Komenského 115.  

      Ošetřovatelská znamená, že zajišťujeme zdravotní výkony kvalifikovanou sestrou 
přímo u lůžka klienta. Na základě ordinace lékaře ve vašem domácím prostředí 
provedeme odběr krve, aplikaci injekce, převaz, kontrolu krevního tlaku aj.Vše je 
hrazeno zdravotní pojišťovnou, tedy pro klienta zdarma. 

      Pečovatelská zahrnuje veškeré úkony spojené s údržbou domácnosti a pomoc při 
sebeobsluze. Nabízíme průvodcovskou službu, dohled, nákupy, pochůzky, pomoc 
při hygieně, podání jídla, praní a žehlení prádla a další.  

      Služba vyjadřuje smysl naší činnosti - posloužit starým, nemocným a osamělým 
spoluobčanům a ulevit rodině při péči o příbuzného. Nejednou se jedná o člověka 
velmi mladého, ale vážně nemocného či s postižením. 

Jsme v úzkém kontaktu s pobytovým zařízením pro seniory Domovinkou a Denním centrem 
Maják, je možné obě služby výhodně kombinovat.  

Rádi bychom zdůraznili naše hlavní krédo - komplexní péče o člověka jako plnohodnotnou a 

důstojnou osobnost ve stáří, v nemoci i na sklonku života. 



Naši službu je možné si objednat na mobilním telefonu 732 480 548, pevné lince 577 343 
843 nebo přímo v našem středisku pod kostelem. Na spolupráci se těší vrchní sestra Jana 
Konečná.  

Azylové ubytování pro osoby v nouzi - nabízíme krátkodobé ubytování v případě závažné 
rodinné nebo sociální situace.  

K dispozici jsou prostory k přespání se sociálním zařízením, koupelna se sprchou je v 
charitním středisku.     

Humanitární sklad - příjem a výdej oblečení, nábytku, kuchyňských spotřebičů. Nové nebo 
dosud použitelné věci slouží potřebným. 

  

Pokud vás některá služba zaujala, kontaktujte nás. 

Bc. Milena Tománková, ředitelka                                                                         

tel. 577 343 843  

adresa: Charita sv. Vojtěcha Slavičín, Komenského 115, 763 21 Slavičín  

  

Příprava na letní turistickou sezonu 
Veletrhy cestovního ruchu, tradiční forma prezentace měst a regionů, kde nemůže chybět 
významné středisko lázeňství a turistiky, jakým jsou bezesporu Luhačovice. Po lednových 
veletrzích v Brně a Bratislavě vystavovalo město Luhačovice ve dnech 12. 2. – 15. 2. 2004  
na veletrhu Holiday World v Praze. Stejně jako v Brně a v Bratislavě je mohli turisté a 
návštěvníci najít ve společném stánku Zlínského kraje, a to jak z důvodů finančních, kdy se 
město snaží zajistit raději kvalifikovanou obsluhu a dostatek materiálů místo honosného 
reprezentačního stánku, a také určitou snahou o koncentraci, aby jednotlivé subjekty nebyly 
roztříštěny a návštěvník je nemusel složitě hledat. Většina návštěvníků si již na uspořádání 
veletrhů podle krajů zvykla a dá se říct, že Luhačovice jsou jedním z hlavních turistických 
cílů Zlínského kraje, tedy do jeho stánku patří. 

Podle pracovnic Městského informačního centra, které na všech veletrzích zajišťovaly 
obsluhu stánku, byl největší zájem o naše město v Bratislavě. V Brně a v Praze přicházeli 
spíš pravidelní návštěvníci, kteří se zajímali  o termíny kulturních akcí a novinky. Řada lidí 
plánuje svůj pobyt na konkrétní akce, hodně se zajímali o termín otevírání pramenů. 
Nejžádanějším prospektem byla komplexně zpracovaná nabídka ubytování v hotelích a 
penzionech. Stále pokračuje trend z minulých let, kdy kvalitní ubytování je samozřejmostí a 
hotely se musí snažit přilákat hosty na komplexní pobytové programy. Lidé už chtějí 
dopředu vědět, co budou po celou dobu pobytu dělat, jak využijí čas, co jim v Luhačovicích 
nabídneme v případě špatného počasí. Vedení některých hotelů a především pracovníci a. s. 
Lázně Luhačovice komplexní nabídky na určité termíny a pro určité skupiny obyvatel již 
dávno nabízejí a prezentují, naopak je v našem městě velmi mnoho ubytovacích zařízení, 



které si stále ještě myslí, že jim někdo jejich kapacity zaplní. 

Příroda, prameny, čistota, ochotní lidé, kultura, to všechno návštěvníci hodnotí velmi 
kladně. Naopak ve využití volného času za špatného počasí, v komplexních službách, 
cyklostezkách, bazénech - zde, jak všichni víme, bude potřeba ještě hodně investic.  

  

Astronomická olympiáda 
Letos poprvé se na českých školách objevila nová soutěž - astronomická olympiáda. 
Odborným garantem všech kol této soutěže je „Česká astronomická společnost". 

Co účastníky při soutěži čeká? Kromě zábavy a poučení čeká na nejlepší řešitele bohatý 
program. Během finálového kola navštíví odborná pracoviště „České akademie věd", 
některou významnou českou hvězdárnou, setkají se s předními odborníky české astronomie 
a astrofyziky - například s RNDr. Jiřím Grygarem, CSc. z fyzikálního ústavu ČAV. 

1. kolo je školní, 2. kolo je korespondenční a 3. kolo je finále, které se koná v červnu 2004 v 
prostorách „České akademie věd" v Praze. 

20. 11. 2003 proběhlo i v Základní škole Luhačovice školní kolo astronomické olympiády. 
Navzdory všem očekáváním jsme se setkali s vysokým zájmem o účast. Olympiády se 
zúčastnilo 44 žáků ze 7., 8. a 9.tříd. Soutěž je sice určena pro „osmáky a deváťáky", ale 
štěstí zkusili i žáci 7. ročníku a mnozí byli úspěšní. Otázky se týkaly, jak již název napovídá, 
astronomie, ale také fyziky a přírodopisu. Olympiádu zorganizoval ve škole pan učitel 
Jaroslav Pančocha.  

Během soutěže měli soutěžící možnost používat jakékoliv pomůcky a knihy. Smyslem 
soutěže totiž není prokazovat, co kdo umí nazpaměť, nýbrž jak se dovede v daném oboru 
orientovat a jak dovede používat odbornou literaturu, tedy jak vlastně dovede používat 
rozum. 

Po napínavém souboji byli nakonec jako nejlepší vyhlášení tito žáci naší školy: 

  

1.   Jaroslav Šuráň - 9.a 

2.   Petr Blaha - 9.d 

3.   Markéta Malá - 8.a 

  

Blahopřeje vítězům, a kdo se letos nezúčastnil, ať to zkusí příští rok a ověří si svoje znalosti 
z astronomie a astrofyziky. 



       -Markéta Malá - 8.a - ZŠ Luhačovice- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Soutěže se účastnilo v 1.kole 3073 žáků základních škol a víceletých gymnasií. Do 
2.korespondečného kola postupuje 2323 žáků. 

V Luhačovicích se 1.kola účastnilo 44 žáků, do 2.kola postupuje 27 žáků. 

Úplný seznam všech soutěžících i s adresami jejich škol je možno najít na internetových 
stránkách "České astronomické společnosti" na adrese  http://mladez.astro.cz 

-  Mgr. J. Pančocha- 

  

TURNAJ  V BEY BLADE 



 

Víte, co je to Bey Blade? Rodiče a především jejich děti to vědí úplně přesně. Nová módní 
hra. Ve čtvrtek 5. února probíhal v zámku beybladový turnaj. V náročném souboji 35 hráčů 
zvítězila Alena Šustková, druhý byl Štěpán Tichý a třetí místo patřilo Martinu Šustkovi. 

Hráči, za které bojují jejich kotouče, je roztočí a vypustí do arény za pokřiku „3, 2, 1 
jedém!“  

(Roztočte to!). Bojují podle předem stanovených pravidel. Vyhrává ten, komu se kotouč 
vydrží točit nejdéle. Souboj dvou hráčů končí v okamžiku, kdy se jeden kotouč zastaví. 
Pokud se kotouče naráz zastaví, je to remíza.  

Existuje mnoho druhů kotoučů v cenách od 60 do 500 Kč, jediným originálem je kotouč 
Takara vyrobený v Japonsku.Nejznámější kotouče jsou  určitě ty, s kterými hrají hrdinové 
stejnojmenného televizního seriálu, který bey blade mánii rozpoutal. Hlavní postavou 
seriálu je Tyson, který má kotouč Dragoon (převtělení draka). Kai hraje s Dranzerem 
(převtělení ptáka Fénixe). Kotouč Draciel (převtělení želvy) patří v seriálu chlapci jménem 
Max. Převtělení tajemného Bílého tygra (kotouč s jménem Driver) pomáhá vítězit chlapci 
jménem Ray. Rozeznáváme kotouče levotočivé, pravotočivé, obranné, útočné, výkonnostní, 
nebo je možná různá kombinace podle fantazie hráčů. Každý kotouč má své jméno a 
výrobní číslo. Žhavou novinkou je kotouč řízený vysílačkou. 

  

Návštěva ve hvězdárně 
Ve čtvrtek 11. 12. se skupina žáků z Luhačovické školy pod vedením pana učitele Pančochy 

vydala do uherskobrodské hvězdárny na Prakšické 2222. Hvězdárna byla postavena 21. 9. 
1961 výhradně dobrovolníky. Celou exkurzí nás provázel ing. Rostislav Rajchl, který má 
rozsáhlé znalosti v oblasti astronomie a kosmonautiky. Měli jsme možnost dozvědět se 
mnoho zajímavých věcí, např. že lidé si jako prvního tělesa ve vesmíru všimli 
Měsíce.                                 

Důležité bylo i směrování hrobů (jako by se mrtví dívali na vycházející Slunce-nový život). 
Polární záře nejčastěji tvoří červená se zelenou a dokazují, že je Slunce aktivní.Pokud se 
dostanou pod 55. zeměpisnou šířku, je jeho aktivita značná. Zatím největší polární záře byla 
zaznamenána 17. 11. 1989, která ovšem neznamená nic v poměru ke srážce planetky se 
Zemí před 250 000 000 let, kdy zanikli trilobiti a tato polární záře zdeformovala letokruhy u 



borovice osinaté. Ale nejzajímavější se nám zdála informace, že ve vesmíru je přibližně 500 
meteorů, které mohou v budoucnu protnout dráhu Země.Na závěr přednášky jsme měli 
možnost zhlédnout dalekohled s funkcí pozorování Slunce a jiných vesmírných těles. Byli 
jsme mezi posledními, kteří viděli dalekohled na jeho původním místě, jelikož se nahradí 
novým. 

Zajímavosti:  

- Měsíc byl dříve tekutý.  

- 27. 12. 2001 byla objevena planetka, jež by mohla zničit 1000 km2 Země. 

- Globální oteplování 1990 – 2030, tzv. období chaosu (extrémní teploty, změna reakce 
rostlinných buněk), následek narušování dráhy Slunce kolem těžiště Sluneční soustavy 
jinými planetkami – Slunce vykonává větší energii. 

- Meteorit o průměru 10cm může vážit až 10kg. 

   

Celý výlet se nám velice líbil a jsme rádi, že jsme mohli tuto hvězdárnu navštívit.        

  

-Tereza Kolaříková, Tereza Bobčíková, Anna Šenovská, Klára Heinzová- 

  

Stalo se před lety  
Rok 2004, číslo 4 na konci letopočtu. Zapátrejme ve starých kronikách, jaké významné 
události v dějinách našeho města se staly v letopočtech zakončených tímto číslem.  

1704 – Útok kuruckých vojsk, která způsobila velké škody v celém kraji. 

1784 – Luhačovice byly vyčleněny z pozlovické farnosti. Vznikla zde fara, zámecká 
  kaple se stala farním kostelem. Zároveň byla v Luhačovicích zřízena škola.  



1854 – V tomto roce se narodil L. Janáček, který v Luhačovicích často a rád pobýval. 

1904 – Počátek stavby železniční přípojky z Újezdce u Luhačovic do Luhačovic. 

1914 – Luhačovice byly prohlášeny lázeňským místem. 

1924 – Velkolepá návštěva prezidenta T. G. Masaryka v našem městě. 

1924 – Byl vydán první průvodce Luhačovicemi od Jakuba Balhara. 

1934 – Počátek stavby Společenského domu a úprav na Lázeňském náměstí. 

1934 – Počátek stavby silnice Uherský Brod – Luhačovice. 

1934 -  Tragická havárie hasičů u Bílého kříže. 

1944 – MUDr. F. Šťastný byl umučen nacisty. 

1944 -  Tragedie rodiny Kuželovy. 

1974 – Zahájení výuky ve čtyřletém učebním oboru s maturitou – knihkupec. 

1984 – Slavnostní otevření sportovního areálu Radost. 

1994 – Rekonstrukce zdravotního střediska.  

1994-  Od tohoto roku mají Luhačovice svůj prapor a znak. 

  

Do Obory 
Všude do kopce, ať jdeme od Riviery nebo od muzea. Nejčastěji se chodí od pramene 
Ottovka pojmenovaného podle hraběte Otty (1855 – 1927). Je posledním pramenem nesoucí 
křestní jméno Serenyiova rodu. Níže k tenisovému kurtu je pramen Antonínka po hraběti 
Antonínovi. Pramen byl vykopán jako studna v letech 1856 – 1857. Nad Ottovkou jdeme 
vpravo do lesního kopečka. Dříve udržované lesní cesty jsou v mizerném stavu. Zarostlé 
křovím a lesním plevelem. Nedělají nám dobré jméno. 

Jen vzpomínky se mi promítají z mládí. Vzduchoplavba - významné místo luhačovické 
tradice. Ještě před 50 lety tu bylo dřevěné pódium se šatnami, i když v dezolátním stavu. 
Svým vzhledem připomínaly šatny na koupalištích. 

Profesor Jan Svozil nejednou psal o lázeňském cvičení na tomto místě: „Práci tělesnou je 
možno nahradit nebo doplniti cvičením, rozumně pěstovaným. Jistá cesta k zachování 
zdraví a spokojenosti. Cvičení musí být jednoduchá, snadná, přirozená, prováděna ve všech 
kloubech, všemi směry, přiměřeně opakovaná.“ Takovým způsobem jsem pěstoval cvičení 
v přírodě v Luhačovicích ve vzduchových lázních od roku 1907 do 1935. 

Přitom se odvolává na profesora MUDr. Chodounského, který píše již v roce 1914: 



„Pracujeme do nejpozdějšího věku, třeba se zmenšenou výkonností, nevzdávejme se, 
neresignujme, jinak předčasně otvíráme zámek smrti. Přejde-li kdo po 60. roku v plné síle 
v život zpohodlnělý, vyčerpá brzy kapitál i s úroky. Práce nepoškozuje zdraví, ale udržuje 
je!“ 

Vzduchoplavba, to byl dříve pojem. Dnes zapomenuté místo. Staří říkávali, že cvičení bylo 
tu volné, radostnější, než když se člověk dnes dívá na aerobik či kalanetiku v televizi. Je 
možné, že tehdy některé prvky z aerobiku se tu cvičívaly, ale nebyly tak pojmenované. 

Dáme se stále vzhůru po červené značce Jurkovičova okruhu. Dojdeme na rozšířenou cestu 
Malé Kamenné vedoucí do polí. Naproti v lánu „Dlúhého“ je porost vojtěšky, lidově 
lucerky. Při okrajích lesa se v minulosti vyskytovaly po parných jarních dnech nedaleko 
myslivecké chaty zmije. Mají rády slunné okraje lesů. Jsou naším jediným jedovatým 
hadem. Vedou noční způsob života a hubí škodlivé hlodavce. Dnes jsou velkou vzácností. 
Za celá léta nepamatuji, že by někoho o dovolené zmije uštkla.  

Na silnici se dáme doprava, dříve zde byla rozjetá lesní cesta, ani příkopy tu nebyly. Po 
deštích bláto a koleje od koňských potahů. Na staré cestě běžně sedával ozdobný motýl 
batolec duhový. Housenky se živí listím osik a vrb. Dnes je velkou vzácností. Rostly zde 
mohutné duby a vpravo zase mohutné smrky. Dnes již jen zbytky pařezů připomínají 
minulost. Za večerů tu houkaly sovy, bylo zde jejich království. Se starými stromy zmizela 
většina lesního ptactva s nimi i sovy. Člověk si může postavit domek či byt, ale ptactvo je 
závislé na stromech. Les bez ptactva a jeho zpěvu je jako rodina bez dětského hlasu a 
radosti. Kolem silnice a lesních cest roste trsovitě statný sadec konopáč. Drobné růžovité 
úbory jsou medonosné. Hledá tu lahodnou šťávu nejrůznější hmyzí drobotina. Pro 
entomologa bohatá „pastva“, co tu žije.  

Letošní rok byl pro růst hřibů a hub velmi skromný. Jen na podzim rostly václavky, více ve 
vyšších partiích lesa než v nižších polohách. Je to chutná podzimní houba, ale je obávaným 
škůdcem lesa, způsobuje hnilobu napadených stromů. V trsech václavek je skryt 
nejroztodivnější svět malých tvorečků. Od malých slimáčků, až po rychle běhající drábčíky 
a drobné stonoženky. V trouchnivějících pařezech s houbami žije larvěnka obecná, největší 
náš chvostoskok tmavě modrého zbarvení. Bývá ukrytý mezi lupeny hub. Často ho najdeme 
i u lesních studánek. 

Asi po 200 m přijdeme na rozcestí lesních cest u bývalé lesní školky. Dnes je tu porost 
mladých modřínů. Odbočíme doleva a jdeme do údolíčka přes potůček, který napájí Jezírko 
lásky. Pramení u nedalekého „Třešňového“, lesní trati s údolím. Dříve zde rostly statné 
stromy planých třesní a v údolí se pásávaly krávy. Toto údolí je spojeno s rodinou 
Laštovicovou, která bydlela ve vile Lešno u lázeňského domu Plzeň. Oba se dožili 
požehnaného věku přes 90 let. Jejich životním krédem byl soulad s lidmi, s Pánem Bohem a 
přírodou. Zároveň byla vyrovnanost po stránce fyzické, duševní i duchovní. Jednoduchý 
recept pro dlouhý život byl: „Člověk bez víry si sám zkracuje svůj život“. 

Obora (386 m) nemá nic společného s chovem zvěře, jak mnozí hosté si myslívají a kladou 
mi tuto otázku. Víte, že v ČR nese jméno Obora 15 obcí podle Lexikonu obcí? Jen dvě jsou 
na Moravě (Blansko, Prostějov). V katastru obce Drslavice je též les Obora, kde v roce 1903 
majitel panství Dr. Václav Kounic postavil dominantní budovu zámku. V roce 1945 byl 
„zámeček“ poškozen a v roce 1981 zbořen. Podle vyprávění lidí z věže za jasných nocí 
bývalo vidět osvětlenou Vídeň. Za mladých let při cestě vlakem z Uherského Brodu nad 



lesem dominovala tato stavba.  

Ze světa k nám. Ještě pár let po válce nad smrky vyčnívala na vrcholu Obory dřevěná 
rozhledna. Dnes je vše zarostlé a po ní není ani památky. Je jen ve vzpomínkách. Od 
Ottovky k vrcholu Obory je výškový rozdíl 125 m. Za vrcholem Obory jde cesta na Horní 
Dvůr nebo vpravo zpět na Hůrovou cestu domů.  

- A. Šimšalík- 

  

Obnova starých křížů v Luhačovicích 
(Pokračování z LN 10/2003) 

Den před svátkem Ježíše Krista Krále v sobotu 22. 11. 2003 byl slavnostně posvěcen 
„Misijní kříž“ před zámeckou kaplí. Dle farní kroniky byl posvěcen 23. 10. 1939 na 
památku lidových misií a věřící se u něj modlívali růženec o svátku Nalezení svatého kříže 
(3. května). Svým vzhledem je stejný jako kříž „Bubláků“. Na opravě se rovněž podíleli 
farníci a farní úřad. Dřevo na kříž je nové, daroval jej pan Josef Jurák z Dobrkovic. 
Opracování provedla firma Slovák z Luhačovic, práci provedl pan Tomáš Semela a pan 
Miroslav Chvíla. Kříž natřel pan Lukáš Hýsek. Tělo Krista restauroval pan Milan Krajča 
z Hvozdné, ukotvení a upevnění do země provedl pan Lubomír Vaculčík. Do kříže je 
zapuštěn emblém, na kterém je vyryto  

„Posvěceno ke cti Krista Krále A.D. 22.11.2003“. 

- Farní archiv - 

  

Vždyť já je znám 
Hodně jsem o nich slyšela. Nakonec jsem je slyšela i zpívat. Zpívali krásně. Ale přece je 
málo znám. Myslím tím luhačovický Smíšený pěvecký soubor Leoše Janáčka. Chci vědět 
něco víc o lidech, kteří zpívají s láskou, nezištně už tolik let. Někteří od samého počátku. 
Například učitel Miloš Vala, manželé Čoudkovi, K. Klimeš, B. Kacálek. Třeba je jich ještě 
víc.  

O celé problematice si vyprávím s Pavlem Slovákem, který vede soubor organizačně. 
Soubor byl založen v roce 1960 jako soubor mužský. Vedl ho profesor Rudolf Dratva. Ale 
už v roce 1962 se stal souborem smíšeným. V té době měl asi 30 členů, zpíval bez hudby či 
doprovodu. Byla to řada akcí, školní akce, zpívali pro léčebné domy, setkávali se s ostatními 
sbory. Nejvíce s Brumovem. V roce 1984 se dostavila krize. Onemocněl dirigent. 
Organizační vedoucí učitel Vala sice soubor svolával, ale vlastně se nezpívalo. V roce 1985 
začal dirigovat učitel Šustek. Soubor začal normálně pracovat, omladil se, ale stále cvičil a 
málo vystupoval. Dirigent si stále nebyl jist kvalitou. Ale už v roce 1986 zpíval při otevření 
Elektry. V roce 1989 začal dirigovat Karel Klimeš. Od roku   vede soubor organizačně 
Pavel Slovák. V roce 2003 se vyměnil dirigent. Novou dirigentkou se stala Adriana 



Malaníková.  

Soustřeďujeme se na úspěšné roky 1996-97. Například dva zájezdy do Itálie, dvakrát byli 
v Chorvatsku, cesta do Slovinska. A je potřeba připomenout i Slovensko. Hlavně 
Topol´čany. Průměrně patnáct  vystoupení ročně. Zajímá mne bilance roku 2003. Asi 
dvanáct koncertů, tři vystoupení v Luhačovicích, vystoupení v Moravském Krumlově, 
dvakrát v Uherském Brodě. Stav členů bude třeba zvýšit. Hlavně muže. Nelze opomenout 
jejich účast při mších. Letos vystupovali na pěti mších. Mluvíme o technické stránce. 
Oblečení je erární, šité na míru, je to majetek Elektry. Na ostatní vydání mají svůj malý 
fond. Doprava je horší. Něco platí město, něco hostitel, něco sami. Právě to něco „sami“ 
mne zaujalo. Já vím, že zpívají rádi, je jim spolu dobře, věnují své lásce volný čas. Ale i 
prostředky. To každý nedovede. Je otázka, jestli to dovedeme ocenit. A je otázka, jestli o to 
stojí. Chtějí jen druhé potěšit. Kdo jsou vlastně ti lidé? Podívejte se na seznam. Jsou to naši 
sousedé a řeknete si: „Vždyť já je znám“. 

- PhDr. Ludmila Loschková -   

  

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

některé názvy  zachovány v původní podobě. 

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. Povzbuzeni prvním léčebným rozborem začali 
majitelé panství pozvolna získávat půdu v dolině a na úpatí od soukromníků a připojovali ji 
ke svým lesům, které se rozkládaly výše na úbočí Velké a Malé Kamenné, až konečně 
získali půdu úplně. V roce 1789 dal postavit Vincenc, hrabě Serényi, Vincencův  hostinec 
s pokoji pro hosty a v roce 1790 tři dřevěné budovy s koupelnami. V roce 1792 byl upraven 
druhý pramen a nazván Amantův pramen.  

V roce 1800 byl ustanoven první lázeňský lékař František Sonnenberger, jenž byl i 
správcem lázní. Tehdy bylo každému dovoleno plnit vodu do lahví a prodávat, musel však 
zaplatit 4 kr. Proto místní i okolní podnikatelé vozili vodu po Moravě, Rakousích a 
Slovensku, kde ji výhodně prodávali. Rozvážení vody povozy trvalo až do roku 1900. 
V roce 1809 bylo u pramenů již 50 pokojů pro hosty a místnost s kulečníkem. Po roce 1815 
postavil hrabě Jan Serényi nové koupelny ve zděné budově. Dům byl nazván Janův dům. 
Koupelny stály až do roku 1902 a byly nahrazeny přestavbou domu dle návrhu arch. 
Jurkoviče. Na nádvoří domu byl mocný pramen slané kyselky, z něhož se brala voda ke 



koupelím.  

Výtečnou reklamou pro lázně byl vědecký rozbor vod od tovačovského lékárníka J. Plaňavy 
v roce 1821, v rozboru poukázal na lesní dosud málo známý pramen, který byl nazván 
Aloisův pramen. V roce 1830 byla zavedena léčba žinčicí, která dosáhla v roce 1864 
největšího rozvoje. Ovce choval i velkostatek. Léčba ta přešla po roce 1902 v léčbu 
mlékem. V roce 1846 zde bylo již 10 pojmenovaných budov s byty pro hosty. Vzestup 
návštěvy způsobilo i zahájení jízdy na severní dráze z Vídně do Krakova v roce 1846. Ze 
stanice Uherské Hradiště přijížděli vídenští hosté  přes Uh. Brod povozy nebo poštovním 
vozem. Pošta byla zřízena v roce 1851. Od roku 1851 ordinovali v lázních dva lékaři, 
lékárna byla povolena teprve v roce 1887 Ignatu Seichertovi.  

V roce 1852 byly do prvních tří pramenů (Vincentova, Amantova, Janova) vsazeny pumpy. 
Až do té doby si hosté nabírali vodu sami vlastními nádobami pomocí háků, což odporovalo 
pravidlům zdravotnictví. V roce 1864 navštívilo lázně 732 hostů a vyvezlo se 137 000 lahví 
vody. 

Když byla v roce 1888 zahájena jízda na Vlárské dráze, zvedla se návštěva lázní ještě více, 
neboť lázně byly vzdáleny od stanice Újezd u Luhačovic pouze 10 km. Protože byl 
nedostatek bytů, začali soukromníci stavět do lázní směrem od vsi budovy pro hosty. V roce 
1895  přijelo 1500 hostů. Od tohoto roku nastává znatelný úpadek lázní. Lázeňských hostů 
přijíždělo stále méně, vázl též odbyt vody. Pacholci tajně přijímali místo vody k prodeji 
slivovici od firmy Jelínek, což měli zakázáno a při revizi velkostatkářem bylo trestáno. 
Hlavní příčinou úpadku byla zchátralost. Budovy, byty i koupele vyžadovaly značné opravy 
a majitel neměl potřebné peníze. Druhou příčinou bylo špatné vedení lázní. Jejich ředitelem 
byl panský nadlesní Kvíčala. Vedení lázní bylo v duchu německém, na budovách byly 
německé nápisy a pod nimi se jako popelky krčily nápisy české. Je pravda, že hlavním 
jádrem hostů byli bohatí Vídeňáci, ale ti nestačili lázně udržet a čeští lidé se jim pro jejich 
německý ráz vyhýbali.  

A v této kritické době se utvořila přičiněním muže výtečných vlastností, znalce a vlastence 
česká akciová společnost s kapitálem 1.200 000 K, která koupila lázně s 56 ha lesů od 
majitele Oty, hraběte Serényiho, jenž se stal také akcionářem.   

  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Vítáme mezi nás nové „občánky“:  

Jakuba Slováka                       Luhačovice 1022 
Vendulu Thomayerovou           Luhačovice 55 
Václav Gazdu                          Luhačovice 865 
Kláru Jakůbkovou                   Luhačovice 910 
Danielu Krejčí                         Luhačovice 93 
Barboru Glombíčková             Luhačovice 738 
Jindřicha Mikulce                     Kladná Žilín 96                         

Rodičům srdečně blahopřejeme! 



Výročí narození 

Páleník Ludvík             Luhačovice 180          92 let 
Pták František             Luhačovice 636           90 let 
Slaběňáková Anežka   Luhačovice 380           88 let 
Bačová Františka         Luhačovice 865           80 let    
Černá Anežka              Luhačovice 380           89 let 
Gergelová Ludmila       Luhačovice 607           87 let 
Urbánková Aloisie       Luhačovice 737           93 let 
Škubníková Marie       Luhačovice 374           91 let 

Srdečně blahopřejeme!              

Úmrtí 

Brenková Alena           Polichno 78                 68 let 
Starý Jaroslav              Luhačovice 635           77 let 
Paráčková Věra           Luhačovice 380           89 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. 

  

Vzpomínka 

…a láska zůstala - ta smrti nezná… 
Dne 20. března 2004 vzpomínáme 3. výročí úmrtí naší maminky 
paní Anežky Jančové 
Kdož jste ji znali, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku děkují 

syn Mirek, dcery Věra a Hana s rodinami. 

  

Dům dětí a mládeže, Luhačovice, okres Zlín, Zámek 76, 
763 26 Luhačovice 
          telefon 577 131 686    e-mail :ddmluh@zlinedu.cz     www.ddmluhacovice.cz   
  

  

  

Přehled akcí připravovaných na měsíc březen: 



  

• Druhý ročník Š.O.F.L. (Šikovných ogarů florbalová liga)  

pravidelné florbalové zápasy ve sportovní hale RADOSTOVA od 

15.00 do 16.00 hodin (1., 15., 22., 29.března) 

• Sobota 6. 3. 2004  florbalový turnaj ve sportovní hale 

RADOSTOVA  

    Zápasy mužstev přihlášených do turnaje můžete zhlédnout od 

10.30 do 15.00  

    hodin ve velkém sále sportovní haly. V turnaji startuje 6 mužstev 

ve věkové  

    kategorii chlapci 8. třída až 3. ročník SŠ. Podrobnější informace o 

turnaji se       dozvíte na www.ddmluhacovice.cz.  

• V sobotu 13. 3. 2004 se chlapci z kroužku Florbal 2 zúčastní 

turnaje v Bojkovicích, kde poměří své hráčské dovednosti 

s ostatními družstvy z Domů dětí a mládeže ze Zlínského kraje. O 

konečném výsledku turnaje a štěstí našich hráčů vás budeme 

informovat v dubnovém vydání LN. 

• Pátek 19. 3. 2004  zámecký turnaj v elektronických šipkách 

od 15.00 hodin v klubovně 2. Startovné pro hráče 20,  Kč. Pro 

první tři hráče z každé kategorie jsou připraveny zajímavé ceny. 

• V sobotu 27. 3. 2004  kurz pletení z pediku pro dospělé. 

Naučíte se základům pletení z pediku a vlastnoručně si upletete 

misku nebo ošatku. Šikovné ruce si  upletou i milé velikonoční 

ozdoby.  

  

S velkým ohlasem 50 ti účastníků se setkal první ročník 

Luhačovického country expresu. Výukové setkání proběhlo první 



únorový víkend a i přes chladné venkovní počasí to na tanečním 

parketu velké tělocvičny ZŠ Luhačovice pěkně vřelo. Od rána do 

večera zněla k tanci country muzika a zkušený lektor Miroslav 

Procházka z Českých Budějovic předával své taneční dovednosti. V 

pohodové atmosféře se všichni naučili nové taneční choreografie jak 

jednodušších, tak i složitých country tanců.   

  

AKTUÁLNÍ   TABULKA   Š.O.F.L.   2 0 0 3  –  2 0 0 4 
Pořadí Název týmu Odehrané 

zápasy  
Vítězné 
zápasy 

Remízované 
zápasy 

Prohrané 
zápasy 

Skóre Body 

1. KOJOTI 15 13 - 2 71 : 
24 

39 

2. HALUZE 15 5 2 8 45 : 
50 

17 

3. PREDÁTOŘI 15 5 2 8 35 : 
43 

17 

4. MEDVĚDI 15 4 2 9 32 : 
66 

14 

  

Turnaj v halové kopané 
Dne 14. 2. 2004 se ve Sportovním centru Radostova Luhačovice konal turnaj v halové 
kopané pořádaný panem Lysákem s pomocí zaměstnanců SC Radostova. Této akce se 
zúčastnilo 10 týmů z Luhačovic a okolních obcí.  

 

Po úvodních zápasech ve dvou skupinách se do boje o přední příčky probojovaly týmy 
Újezda, Brumova, Durďovci a Zoubci. Dramatický finálový souboj předvedl tým bývalých 
fotbalistů pod názvem Durďovci a mužstvo, ve kterém byli zastoupeni také hráči z Pozlovic 
s pojmenováním Zoubci. V tomto klání nakonec zvítězili Zoubci, kteří porazili druhý tým 



v poměru 2:0.  

Vítězům blahopřejeme a všem týmům i rozhodčím (J. Ševčík, A. Kadleček, M. Oheral) 
děkujeme za účast a příjemnou atmosféru, která panovala po celou dobu turnaje. Těšíme se 
na další setkání při akcích pořádaných ve SC Radostova. 

- Miroslav Talaš- 

  

Svátek svatého Valentýna  
Po roce 1989 se v našich zemích začal slavit 14. února svátek svatého Valentýna. Svatý 
Valentýn byl skutečnou historickou osobností, zemřel v roce 269 smrtí mučedníka. Císař 
Claudius II. zrušil manželství, protože ženatí muži údajně nebyli dobrými válečníky. . Kněz 
Valentýn však rozkazu císaře neuposlechl a milence oddával tajně, byl odhalen, uvězněn a 
popraven. Dceři vězeňského dozorce údajně zaslal vzkaz podepsaný Od Tvého Valentýna a 
od té doby si údajně zamilovaní posílají „Valentýnky“. Také si dávají drobné dárky a 
květiny. Každá květina něco vyjadřuje. Bíle růže čisté svědomí, rudé růže bezmeznou 
oddanost, růžovými růžemi říkáme, že je dotyčná krásná, ale pozor - žluté růže znamenají 
závist, mlčení a nevěru. 

A ještě jedna legenda, která vypodobňuje Valentýna jako velmi ctnostného, počestného a 
moudrého člověka. O jeho moudrosti se doslechl dokonce i císař a povolal si Valentýna 
k sobě, ale protože mu moc nevěřil (Valentýn byl křesťan), nakázal městskému prefektu 
Astoriovi, aby na Valentýna dohlížel. Jelikož se prefekt císaře bál a chtěl mít Valentýna 
stále pod kontrolou, vzal si jej do svého domu. Tam se setkal s velmi krásnou, ale 
nevidomou dcerou prefekta. Astorius požádal Valentýna, aby se modlil za dceřin zrak. 
Valentýn tak rád učinil, protože v sílu modliteb věřil. Zázrak se opravdu stal a dívka opět 
spatřila světlo světa. Pohané odmítli věřit v ten zázrak a vtrhli do domu prefekta, Valentýna 
odvedli a za městem mu oddělili mečem hlavu od těla. Navzdory trpkému osudu sv. 
Valentýn zůstává patronem věrných a čisté, oddané lásky. 

  

Luhačovice Vlada Čecha 2004 
O víkendu 6. 2. - 8. 2. se sešli v Luhačovicích filozofové, politici, hudebníci z naší republiky 
a ze Slovenska, aby společně diskutovali mimo jiné o otázkách svobody a změnách v 
myšlení lidí, o adaptaci v EU, o korupci, o problémech Romů a o mnoha dalších tématech, 
která přinese vstup ČR a SR do EU. 

  

Zlínský kraj vydal brožuru o problematice drog 
ZLÍN - Informační brožuru pro rodiče a pedagogy s názvem „9 rad jak ušetřit vztahy, 
důvěru, zdraví…" vydal Zlínský kraj ve spolupráci s neziskovými organizacemi SANANIM 
a A.N.O. (Asociace neziskových organizací). 

„Materiál informuje o problematice experimentování a zneužívání drog v kontextu s 



problematikou dospívání a rodinných vztahů. Text je doplněn aktuálním adresářem všech 
subjektů podílejících se na prevenci a léčbě závislostí se Zlínském kraji,“ uvedla krajská 
protidrogová koordinátorka Magda Černická. 

Brožurka o rozsahu 32 stran je k dispozici na sociálních odborech pověřených městských 
úřadů, v pedagogicko-psychologických poradnách nebo ve školách a nízkoprahových 
zařízeních pro trávení volného času dětí a mládeže. Byla vydána v nákladu 15 tisíc kusů a 
Zlínský kraj na ni přispěl částkou přes 100 tisíc korun. 

Zájemci se mohou informovat na tel.č. 577 043 149  

nebo e-mail: magda.cernicka@kr-zlinsky.cz. 

  

Oznámení občanům 
Z důvodu úklidových prací a přestavby expozice bude po dobu února a března uzavřeno 
Muzeum Luhačovického Zálesí. Muzeum bude opět otevřeno 1. dubna. 

  
 


