
 

Prodejna Diskont Plus otevřena 

Ve čtvrtek 22. dubna se otevřely dveře prodejny Diskont Plus v Luhačovicích prvním 
zákazníkům. Na  prodejní ploše 700 m2  je možné najít více než 1000 druhů zboží, 
především potraviny, standardní drogerie a průmyslové zboží podle momentální nabídky 
v letácích.  Nabídkové letáky budou distribuovány 2x týdně do poštovních schránek. 

Firma Diskont Plus má ve všech svých 108 filiálkách stejné ceny  většiny zboží. Pokud jsou 
nějaké rozdíly, tak to pouze u regionálních výrobků, případně u speciálních akcí, jako bylo 
slavnostní otevírání, kdy jsou nízké ceny u 5 - 10 druhů výrobků odměnou prvním 
zákazníkům. Snahou společnosti je držet trvale nízké ceny. V Luhačovicích může naráz 
nakupovat 200 zákazníků, je zde 5 pokladen. Prodejna byla navržená  pro  nakupující, kteří 
přijedou vlastním autem, tedy je pro mě zajištěno dostatečné množství parkovacích míst.   

Absolutní většina zboží je dodávána z centrálního skladu, ovšem zákazníci mohou 
v prodejnách najít zboží od regionálních dodavatelů. Prodej masa, uzenin, salátů a pečiva ve 
vstupní části prodejny zajišťuje firma Procházka, smluvní partner firmy Diskont Plus. 
 Zaměstnance firma získala ve výběrových řízeních. Podle slov vedoucího prodeje Diskont 
Plus Marka Víta je u této firmy důležitá produktivita práce. V Luhačovicích prozatím  není  
jisté, zda se bude počet zaměstnanců dále navyšovat, ale snahou firmy je zajistit co nejlepší 
služby. Volná pracovní místa oznamují v tisku, popřípadě vyvěšují na dveře prodejny, navíc 
pokud někdo hledá práci, může se přímo v prodejně  zeptat. 

   

  



Prodejní doba byla stanovena po zkušenostech z ostatních míst  

v pracovní dny od 7. 00 do 19.00 hodin,  

v sobotu  od 7. 00 do 13.00 hodin  

a neděli od 13.00 do 18.00 hodin.   

Změny v Městské policii 

Od 1. ledna 2003 byl novelizován zákon o obecní policii, která má nyní podstatně větší 
pravomoci a povinnosti, počet strážníků  (4) se ovšem neměnil. Koncem roku 2003 
rozhodlo Zastupitelstvo města Luhačovic o navýšení  počtu strážníků o dva. Od března 2004 
byli přijati, nyní jsou již proškoleni a slouží v ulicích. Podle slov velitele Městské policie 
Vlastimila Červenky by se měla zkvalitnit práce Městské policie, kdy se může činnost 
strážníků směřovat do nočních hodin a volných dnů.  

Další zlepšení služeb Městské policie spočívá v tom, že občané mohou přímo zavolat 
hlídku, která se pohybuje v ulicích města na mobilní telefon č. 724 006 379 (mimo pracovní 
dobu hlídky bude tento telefon přesměrován na Policii ČR, linku 158), samozřejmě mohou 
zavolat i na pevnou linku č. 577 133 441.  

K vyřizování  běžných záležitostí je možné využít úřední hodiny PO, ST, PÁ 14. 00 – 16,00 
hod. ve služebně  Městské policie, Nábřeží 971.     

Blížící se hlavní sezóna, kdy se bude po Luhačovicích pohybovat velké množství lidí, jistě 
ukáže, že posílení Městské policie bylo dobrým krokem ke spokojenosti našich občanů i 
návštěvníků města.   

  

Zprávy ze 6. schůze Rady města Luhačovic konané dne 25. 3. 2004 

RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství vedle prodejny„PP MODE“ za účelem 
prezentace a prodeje tenisové hry panem Josefem Vlčkem, Pozlovice. 

RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s Úřadem práce Zlín, agenda státní 
sociální podpory, na pronájem nebytových  prostor v objektu č. p. 137, ul. Masarykova 
v Luhačovicích, ve II. nadzemním podlaží o výměře 57 m2 na dobu neurčitou za cenu 
900,- Kč/m2/rok.    

RML doporučila ZML schválit prodej pozemků v k. ú. Kladná – Žilín potřebných pro 
úpravu potoka Kladénka firmě Povodí Moravy, s. p. Brno, za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem. 

RML souhlasila se zveřejněním záměru města prodat pozemek st. pl. 12/1 o výměře 
251 m2 v k. ú. Luhačovice. (Jedná se o pozemek v ulici V Cihelně.)   

RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. č. 80/2 o výměře 
cca 90 m2. (Jedná se o pozemek v ulici Hradisko.)  



RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na byt 2+1 v domě č. p. 905, Zahradní 
čtvrť s manželi Hanou a Jaroslavem Králíkovými na dobu určitou od 1. 7. 2004 do 30. 
6. 2005.  

RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na byt 1+1 v domě č. p. 439, ul. Solné 
s Drahomírou Kuncovou na dobu určitou od 17. 7. 2004 do 16. 7. 2005. 

RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na byt 1+1 v domě č. p. 866, ul. 
Družstevní s Ivanou Ďurďovou na dobu určitou od 1. 10. 2004 do 30. 9. 2005. 

RML doporučila Technickým službám nainstalovat mincovní automat na dveře WC na 
hřbitově, dále opravit vstupní bránu na hřbitov a dodržovat otevírací dobu dle provozního 
řádu hřbitova.                      

RML souhlasila s projednáním návrhu úpravy běžeckých tratí v okruhu na Komonci a 
doporučuje ve smlouvě specifikovat podmínky pro úpravu  trasy. 

RML doporučila umístnit koše se sáčky na psí exkrementy na následujících místech: 
Zahradní čtvrť, ul. Družstevní a ul. Masarykova, na ul. Nábřeží od MěDK Elektra po 
lékárnu U Najády. Dále pozvat zástupce kynologického klubu a projednat s nimi tuto 
záležitost. Rozmístění košů se sáčky na exkrementy zveřejnit v místním televizním vysílání 
a také upozornit občany na dodržování čistoty po svých pejscích. 

RML doporučila Technickým službám zredukovat počet dětských hřišť ve městě, před 
dosypáním písku je vyčistit a upravit tak, aby vyhovovaly požadavkům dle zákona.   

Termíny řádných zasedání ZML: 

20. 5. 2004 ve 14 hod. (hlavní bodem projednávání budou rozbory hospodaření za r. 2003),  

další  24. 6. 2004, 16. 9. 2004  a  9. 12. 2004. 

Termíny schůzí rady RML: 

13. 5. 2004, 27. 5. 2004, 10. 6. 2004  a  1. 7. 2004. 

RML souhlasila se zahraniční studijní cestou starosty města Ing. Bohuslava Marhoula 
v termínu  22. 5.-28. 5. 2004 do Švýcarska a Itálie. 

  

Zprávy ze 7. schůze Rady města Luhačovic konané dne 14. 4. 2004 

RML nesouhlasila s částečným prominutím výše poplatku za užívání veřejného prostranství 
před prodejními stánky pod poštou.  

RML doporučila ZML schválit prodej pozemku st. pl. 12/1 - v k. ú. Luhačovice: 
½ manželům Havelkovým, bytem Luhačovice, Hradisko 957, a ½ manželům 
Konečným, bytem Luhačovice, v Cihelně 686 (Jedná se o pozemek v ulici V Cihelně .) 



RML souhlasila se změnou nájemníka bytu v domě č. p. 635, ul. Příční v Luhačovicích 
(místo pana Jaroslava Starého paní Emílie Stará).   

RML souhlasila s ukončením nájemní smlouvy na pronájem garáže v objektu č. p. 811, 
ul. Školní v Luhačovicích dohodou ke dni 30. 4. 2004. 

RML souhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory – garáž o 
výměře 18 m2 v objektu č. p. 811, ul. Školní v Luhačovicích. 

RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města směnit část pozemku p. č. 446/41 v k. 
ú. Luhačovice ve vlastnictví Ing. Jiřího Štursy, bytem Brno, Purkyňova 100, a č. p. 
2449 za část pozemku p. č. 428/1 v k. ú. Luhačovice ve vlastnictví města.(Jedná se o 
pozemky v ulici Lužné) .  

RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství firmou ENERGY TRIP, s. r. o., 
Řetechov 65, na volném prostranství před hostincem na Řetechově za účelem umístění 
demontovatelného podia pro venkovní posezení.   

RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města převést formou prodeje do vlastnictví 
Rybářského svazu Luhačovického Zálesí objekt Rybářského domova, č. evid. 095 v k. 
ú. Pozlovice na st. pl. 533. 

RML souhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout pozemek st. pl. 1167/1 v k. ú. 
Luhačovice o výměře 2.149 m2. (Jedná se o pozemek, který se nachází pod stavbou hotelu 
Fontána I.) 

RML souhlasila se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. č. 918/1 v k. ú. 
Polichno (bývalý mlýnský náhon) o výměře 260 m2.  

RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města prodat  pozemek p. č. 1326/9 v k. ú. 
Luhačovice o výměře 2.936  m2. (Jedná se o pozemek v ulici Ludkovická.) 

RML souhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout část pozemku vedeném ve 
zjednodušené evidenci – původ PK p. č. 355/7 a 108/21 v k. ú. Luhačovice o celkové 
výměře 8.200 m2 za účelem vybudování umělého trávníku. (Jedná se o pozemek 
v areálu Sportovního centra Radostova, na kterém se nachází tréninkové hřiště.) 

RML souhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout byt I. kategorie 1+1, ve druhém 
nadzemním podlaží v domě č. p. 860, ul. Mlýnská v Luhačovicích, který je určený k prodeji. 
  

RML doporučila ZML schválit vyřazení majetku města - odcizený PC-NOTE BOOK – 
ACER ASPIRE 1300 XC. 

RML souhlasila s příspěvkem ve výši 7 tis. Kč na provoz večerního autobusového spoje 
                         Luhačovice - Pozlovice a zpět. 

RML nesouhlasila se zveřejněním  záměru prodat pozemek p. č. 25/1  v  k. ú. 
Luhačovice.(Jedná se o pozemek v ul. Branka.)  



RML souhlasila s výstavbou ulice v lokalitě Stráň za těchto podmínek: 

Vlastníci pozemků potřebných pro vybudování komunikace je prodají městu za cenu   

100,-/m², za stejných podmínek bude vykoupen pozemek pro vybudování točny na této 
komunikaci a na nákladech na vybudování komunikace se budou podílet vlastníci přilehlých 
pozemků.  

RML souhlasila se zveřejněním záměru města odkoupit část pozemku p. č. 446/16 o 
výměře 328 m², na které je umístněna místní komunikace v ul. Lužné. 

RML souhlasila s uzavřením smlouvy o pronájmu učebny hudební výchovy v budově ZŠ, 
Školní 666, mezi ZŠ Luhačovice a ZUŠ Luhačovice v termínu od 1. 9. 2004 do 30. 6. 2005 
za 1,- Kč. Výuka zde bude probíhat 3 dny v týdnu.   

  

Upozornění občanům 

Od  1. 5. 2004   bylo změněno dopravní značení . V částech ulic Zatloukalova a A. Slavíčka 
bude vedena doprava pouze jedním směrem.     

  

V Pražské čtvrti je otevřená nová prodejna potravin. 

V Bludičce byla 5. dubna otevřená nová prodejna potravin. Otevírací doba denně od 8.00 do 
20.00 hodin slibuje, že tato sice plochou malá provozovna, ale s dostatečnou nabídkou zboží 
vyřeší dlouhodobé stížnosti obyvatel a návštěvníků této části města na špatné zásobování 
základními potravinami.  

  

Dárci krve 

V průměru dostane každý občan za svůj život 4x krevní transfúzi, 12x preparát vyrobený 
z krve. S rozvojem dalších nových léčebných metod její spotřeba stále roste. Kde se dá tato 
cenná tekutina získat? I když lékařská věda pokročila, přesto se umělou krev zatím 
nepovedlo vyrobit, tedy ti, kteří ji potřebují, jsou stále odkázáni na dárce. Český červený 
kříž již od roku 1949 organizuje bezpříspěvkové dárcovství krve. V našem městě žije 
spousta občanů, kteří krev již někdy darovali. Další mají možnost, pokud splňují určité 
podmínky (věk 18 – 60 let, hmotnost nad 50 kg, dobrý zdravotní stav a další omezení), 
kontaktovat pobočku Českého červeného kříže v Luhačovicích nebo ve Zlíně a do této nám 
všem prospěšné aktivity se zapojit. 

Český červený kříž bezpříspěvkové dárce krve, kteří dosáhli určitého počtu odběrů, oceňuje 
plaketami MUDr. Jánského. Bronzová medaile se uděluje za 10 odběrů, stříbrná za 20 
odběrů, zlatá za 40 odběrů, Zlatý kříž Českého červeného kříže III. třídy za 80 odběrů, Zlatý 
kříž Českého červeného kříže II. třídy za120 odběrů a Zlatý kříž Českého červeného kříže I. 
třídy za160 odběrů.  



V pondělí26. března byli starostou města ing. Bohuslavem Marhoulem přijati občané našeho 
města, kteří mají na svém kontě větší množství odběrů a jsou držiteli Jánského plaket - 
stříbrných a zlaté. Pan Petr Zdražil je držitelem zlaté Jánského plakety a dovršil 60 
bezpříspěvkových odběrů, Josef Sedlář a Pavel Jurák jsou držiteli zlaté medaile MUDr. 
Jánského. Z držitelů stříbrných plaket byli pozváni Daniela Káňová, Zdeněk Jakeš a 
Vlastimil Červenka. 

Víte, že:  

Krev tvoří 8 % hmotnosti lidského těla. 

Těžce zraněný člověk může během 48 hodin spotřebovat krev i od 100 dárců stejné krevní 
skupiny. 

Dárcovství je bezplatné, ale dárce může získat úlevu na daních. 

Pokud jdete darovat krev, máte nárok na volno v zaměstnání. 

Ženy mohou darovat krev třikrát, muži čtyřikrát ročně. 

Běžný odběr trvá 5 – 10 minut. 

Pokud se odebere tzv. plná krev (obvykle 450 ml), používá se jako sálová rezerva nebo se 
dále zpracovává. 

Všechen zdravotnický materiál používaný k samotnému odběru i k laboratornímu vyšetření 
před odběrem je na jedno použití, tedy nehrozí riziko infekce. 

Lékařské vyšetření je součástí předodběrového vyšetření, dárce nemusí navštívit svého 
lékaře. 

Dárce by na odběr neměl přijít hladový. Pouze nesmí pít alkohol, jíst léky a dodržet dietu 
omezením tuků. 

Při vytržení zubu, tetování, piercingu není možné darovat krev, pokud není ranka úplně 
scelená. 

  

Hotel Havlíček slavnostně otevřen 

Přímo v centru města dlouho chátral známý hotel Havlíček. Byl delší dobu uzavřen a 
návštěvníci i občané se dotazovali, co s ním bude. Bohužel dlouho nic, neboť naše zákony 
neumožňují účinně donutit majitele, aby se o svůj majetek dobře staral. Avšak naštěstí doby 
dohadů s majiteli jsou již minulostí. S novým vlastníkem hotel ožil a v pátek 9. dubna byl 
slavnostně otevřen.  

Toto zařízení by podle slov provozovatele pana Hyžíka mělo být zařízením rodinného typu 
poskytující ubytování v patnácti pokojích dvoulůžkových, jednolůžkových a třílůžkových  
 s vlastním sociálním zařízením. Některé pokoje mají koupelnu s vanou, případně ledničku.  



Hotel slibuje také skvělou kuchyni nejenom pro návštěvníky, ale i pro obyvatele Luhačovic.  

 

  

Neuvěřitelné stavby ze sirek 

Výstava houslí, kytar, obrazů či kosmických raket vyrobených výhradně ze sirek a 
zápalkových hlaviček jediným člověkem. 40 let života vložil do svých výrobků Tomáš 
Korda z Vrchlabí… V průběhu 63 310 hodin práce vytvořil desítky staveb z neuvěřitelného 
počtu více než půl miliónu zápalek a čtvrt miliónu zápalkových hlaviček! To vše jste mohli 
na vlastní oči uvidět do 12. dubna v galerii Elektra. 

  

Luhačovické diabetologické dny 2004 

V roce 1961 měli po přestávce dlouhých třinácti let čeští odborníci opět možnost zúčastnit 
se mezinárodního kongresu IDF v Ženevě. Z tehdejšího Československa se tohoto 
významného zasedání světových diabetologů tehdy aktivně zúčastnil předseda České 
internistické společnosti Lékařské společnosti J. E. Purkyně a přednosta interní kliniky 
Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech MUDr.Jiří Syllaba, DrSc. a přední 
slovenský vědec v oboru diabetologie profesor experimentální patologie Lékařské fakulty 
Šafaříkovy univerzity v Košicích MUDr. Rudolf Korec, DrSc.. 

V Ženevě získali mnoho nových poznatků a informací z oboru a po mnoha letech se 
opět setkali s mnoha přáteli a dávnými spolupracovníky, kteří je po dlouhém období izolace 
inspirovali k novému přístupu k diagnostice a k terapii diabetu. Účastí na mezinárodním 
fóru si zvýšili i své národní profesní sebevědomí, neboť zjistili, že i po dobu odtržení do 
světové diabetologie česká a slovenská péče o diabetiky nijak nezaostala. 

Nové poznatky ze Ženevy se přenášely do národních odborných společností, a proto 
se Syllaba s Korcem rozhodli svolat odborné sympozium o novinkách v péči o diabetiky i u 
nás. Příprava této akce trvala tři roky. Po volbě vhodných témat byly za místo konání 
vybrány Luhačovice. 

V těchto lázních se už po několik let intenzivně věnovali léčbě diabetiků.  

Odezva sympozia českých a slovenských lékařů o diabetu byla tak příznivá, že se 



tato původně úzká lékařská akce v dalších letech rozrostla ve významné kongresy s bohatou 
zahraniční účastí nejvýznamnějších odborníků. Za uplynulých čtyřicet let se značně změnily 
vědomosti o této nemoci. V jejím výzkumu, diagnostice i léčbě se za tu dobu již vystřídaly 
tři generace lékařů nejrůznějších profesí a z úzkého zaměření lékařů internistů se tato 
problematika rozrostla v širokou záležitost mezioborovou dalece překračující oblast 
medicíny. 

            Letos se čeští a slovenští diabetologové setkávají již po čtyřicáté a opakovaně vždy 
v Luhačovicích, aby zde bilancovali své úspěchy a nezdary nad vážnou civilizační nemocí – 
cukrovkou. Opět se jich v našich největších moravských lázních sejde více než pět set, aby 
zde v maratónu přednášek a diskusí získali nové poznatky a vzájemně si předali své 
zkušenosti z oboru. 

 

- MUDr. Šimurda- 

  

Nový bazén v hotelu Praha 

Nestává se příliš často, aby se v Luhačovicích otevíral nový bazén. Hotel Praha nový 
moderní krytý bazén délky 12,5 m a hloubky 1,3 m vybudoval. Jeho hlavní specialitou 
kromě velmi příjemného prostředí je to, že čištění neprobíhá pomocí chlorových 
technologií, ale speciální ozónovou technologií, je tedy vhodný i pro lidi, kterým chlorovaná 
voda v bazénech z nějakého důvodu nevyhovuje.  

Další zajímavostí je speciální bazének, ve kterém mají pacienti pomocí kombinace teplé a 
studené vody možnost zlepšit si prokrvování dolních končetin. Součástí rekreačně 
léčebného zařízení hotelu je i moderní rehabilitační a léčebné centrum a sauna. Přestože celý 
tento komplex vznikl především z důvodu zlepšení a zkvalitnění služeb hotelovým hostům, 
nezůstávají jeho dveře uzavřeny ani veřejnosti.  



 

Veřejnost může bazén navštívit denně od 15.00 do 20.00 hod. Dospělý zaplatí 40,- Kč/1 
hod. a dítě 20,- Kč /hod.  

  

Ve dnech 17. 18. dubna se v Lázeňském domě Praha v Luhačovicích, uskutečnilo Druhé 

rodinné setkání příslušníků rodu Vážanský- Važanský – Vazansky- Wazansky.  Několik 

desítek účastníků zblízka i z daleka si v malebném prostředí utužilo genealogické  svazky a 

poznalo krásy regionu. Přítomní stačili využít procedur lázeňského .zařízení, obdivovali 

kolonádu i střed města, ochutnali prameny. Za záštitu nad akcí patří poděkování zástupci  

Zlínského kraje Mgr. Martinu Vackovi a místostarostovi města PhDr. Františku Hubáčkovi.  

  

  

Do Solného 

 Solné za starých časů bývalo pastvisko, na kterém dle pověsti dobytek na jistých místech 
lízal solné kameny vyčnívající ze země. 

Trasa vede po žlutě značené cestě vzhůru do strmějšího kopce. Tady zjistíme, v jakém stavu 
máme své plíce, ale pozor na srdce. Solné, i když se rozprostírá bokem minerálních 
pramenů, má s nimi něco do činění. Jsou to dary země. Snad každý zná pohádku „Sůl nad 
zlato“. Jsou opravdu nad zlato. Kdyby tu bylo zlato, byla by naše krajina devastována, navíc 
bylo by tu plno dobrodruhů – zlatokopů. Zato minerální prameny, ať k pití či do koupelí a 
k inhalaci, zpívají svou tichounkou píseň dobra a zdraví. Léčí, osvěžují. Probíhají v nich 
tisíce bublinek kyseliny uhličité lahodící očím a zaměstnávají naše smysly. 

Urbář panství luhačovického z r. 1679 uvádí dvě trati kopanic: U Solného a V Solném. 



Podobně jsou tatáž jména i v Tereziánském operátu z r. 1752. Až Josefinský katastr 
sjednocuje jméno Solné v r. 1787. Císař Josef II. vládl v období 1780 – 1790. Zasloužil se o 
zrušení nevolnictví venkovského lidu. Tereziánský katastr českých zemí má 1 550 fasciklů, 
čili svazků – pro každé panství fascikl a Josefínský má 6 066 fasciklů – pro katastrální obec 
jeden fascikl.  

Potůčky vyvěrající ze Solného (jsou tři) nazývají se Solné potoky, slévají se u Koutných do 
nádrže. Za starých časů si dobytek zemědělců liboval na slané vodě v „Solných potocích“. 
Vodu nazvali „Slanicí“. Jméno se později přeneslo na minerální prameny. Dříve u vily 
Marion (282 m n. m.) byly vodní předehřívací nádrže na 12-14 0C pro koupaliště. Bylo to 
v době, kdy voda v potocích byla čistá, alergie téměř cizím pojmem. 

Dnes jsou pro vodu přísnější hygienické předpisy. Pro kyselost je zaústěna do kanalizace a 
mezi poštou a Elektrou vytěká do Šťávnice neboli Horní Olšavy. Málokdo ví, že chodí 
v těchto místech po potoku v zemi. Blízká plovárna byla dána do provozu v roku 1934. Po 
druhé světové válce byla dána do užívání filtrační stanice, která byla v této době jedna 
z prvních svého typu v Československu. Nad koupalištěm jsou tři romanticko-moderní vily: 
Jarča, Draža a Eva. U nich roste zajímavá jedle ojíněná, lidově „konkolorka“. Pochází z hor 
Sev. Ameriky, hlavně ve státech Colorado a Kalifornie roste ve výškách až 2000-3000 
metrů n. m. Pro naše podnebí je mrazuvzdorná, málo náročná na vlhkost a bohatost půdy. 
Ve vlasti dorůstá až do výšky 50 m. 

Sledujeme žlutou značku, která nás vede stále nahoru. U rodinného domku „Pod Solným“ se 
dáme vpravo a přijdeme pak do lesa. Vzácností jehličnatých lesů je křivka obecná, postaru 
křivonoska dle silného křivého zobáčku na vybírání smrkových semen ze šišek. Je velikosti 
vrabce. Jediný náš pták, který hnízdí v době zrání semen, to je v zimě od ledna do dubna. 
Důkladné hnízdo je umístěno značně vysoko na větších stromech a dobře skryté. Složené 
z trávy, lišejníků a mechu, patřičně silné. Když v zimě mrzne, až to praští, a sněhové vánice 
nás ženou do tepla domovů, za těchto nečasů od 400 m výše hnízdí v horách. Aby vajíčka 
nezmrzla, sedí samička nepřetržitě a sameček ji krmí. Svalstvo odmalička je prostoupeno 
pryskyřicí. Když uhyne, je tělo vlastně nabalzamované a brzo neshnije. Její příbuzná křivka 
bělokřídlá vzácně zalétá do oblasti Bílých Karpat jako host ze severu Eurasie. Smrky nerodí 
každým rokem. Semenný rok bývá po 4-5 letech. Křivky proto vedou kočovný život, usazují 
se tam, kde je úroda smrkových šišek. 

Po strmé cestě poznáváme statnou rostlinu rulík zlomocný patřící mezi lilkovité rostliny. Je 
prudce jedovatý, s hnědými zvonkovitými květy a tmavě modrými plody, nebezpečnými pro 
lákavý vzhled pro menší děti. 

Kdo má rád les? Ten člověk, který se dovede radovat z malinkého potůčku, bujného 
kapradí, z lesní studánky, naslouchat ptačím hláskům. Kdo dovede porozumět tichu matky 
přírody, toho les vítá, jako by měl duši. Je to též láska k rodnému kraji, který má rád. Les je 
nádhernou součástí naší krajiny. 

Jeden věřící host mi před lety povídal: „Máte krásnou krajinu, kterou vám Stvořitel dopřál“. 
Pro mnohé z nás je to samozřejmost. Vzpomínám na chválu lesa Mistra Leoše Janáčka, 
který naše lesy stokrát, snad tisíckrát sám prochodil se svou hůlčičkou a s otevřenou duší 
čerpal možná tisíce not od našich lesních zpěváčků a vkládal je do svých velkých hudebních 
prací. Říkával: „Jen z jedné příčiny jsem rád, že moje hlasivky přivedly mne k léčení 
v Luhačovicích. Poznal jsem přitom krásné vaše lesy, kterými chodím tuze rád.“ Bylo by 



krásné je mít rád jako tento náš hudební velikán. 

Vrch Solného má 451 m. Smíšený les sousedí s lučinami pastevního areálu s křovinami. 
Vyskytoval se zde statný datel černý, drobná sýkora úhelníček i s ozdobnou korunkou 
sýkora parukářka, barevný hýl živící se semínky křovin. Již velkou vzácností či vzpomínkou 
je drobounký, ale zato nejroztomilejší z naších ptáčků – malinký králíček s červenou 
čepičkou na hlavě. 

Budete-li se tudy toulat v únoru nebo začátkem března, můžete zaslechnout liščí „skolení“ 
(táhlý skučivý zvuk, připomínající vytí psa). Zřídka tu objevíme k jaru širokou stopu naší 
největší kunovité šelmy jezevce, který má rád klid lesa. 

Turistické informační značení je ve výšce 422 m, výškový rozdíl od pošty je skoro 170 m 
přes 1,5 km vzdálenosti. Nahoře u silnice na Kladnou - Žilín je na staré borovici obrázek P. 
Marie Fatimské. Nepodařilo se mi zjistit, co se zde kdysi odehrálo. Jistě tu není zbytečně. 
Ona také dívce Lucií svěřila předpověď z 24. na 25. 1. 1938, že brzy vypukne největší a 
nejstrašnější válka. Víme, že tento předpovězený trest skutečně také přišel. 

 Zpět můžeme zvolit klidnou procházkovou trasu po silnici k Luhačovicím.  

  

Nové léčebné zařízení v Luhačovicích 

             V těchto dnech se uvádí do provozu soukromé vodoléčebné zařízení - floating 

(flouting).Dochází tak k rozšíření léčebných procedur, které Luhačovice poskytují svým 
pacientům a hostům. V případě floatingu jde o vodoléčbu, jejíž mimořádné  působení a 
výsledky ocení i zájemci z širokého okolí Luhačovic. 

Floating je jako regenerační prostředek znám od 60. let. Tehdy ho vynalezl dr. John Lilly z 
USA. Jeho zařízení sloužilo zpočátku pouze kosmonautům a vrcholovým sportovcům pro 
získání psychické a fyzické kondice po náročném výcviku a tréninku.Postupně se 
projevovalo i léčivé působení koupelí po zhmožděninách a úrazech. Docházelo k 
vylepšování konstrukce vany - floatovacího tanku. Již začátkem 70. let byla v USA první 
zařízení otevřena v lázních i pro veřejnost. 

V ČR byl první floating uveden do provozu v roce 1994.Do Luhačovic přichází jako 6. 
zařízení na Moravě. Působení floatingu je překvapivě rozmanité. Lze je využívat pro 
relaxaci a regeneraci těla i ducha, k léčbě pohybového aparátu, dýchacího systému, 
nervových a kožních nemocí.Koupel se provádí ve speciální velké plastové vaně s víkem. 
Vana je naplněna teplou, hustou a slanou kapalinou zahřátou na teplotu lidského těla. Lidské 
tělo se díky hustotě kapaliny na hladině vznáší, nepotopí se. Nachází se v podobném stavu 
jako kosmonaut ve stavu beztíže. Teplo, odlehčení váhy těla, klid a délka pobytu ve vaně 
jsou příčinami léčivého účinku koupelí. 

V těle dochází k tzv. vazodilatačnímu efektu. Do buněk se dostává více výživných látek a 
urychluje se odplavování kyseliny mléčné a ostatních metabolických zplodin z těla. Dochází 
k odeznění bolestí kloubů a ke zlepšení jejich pohyblivosti. Hojí se rychleji zlomeniny i jiná 



zranění. 

Působením floatingu na psychiku člověka se zabývali MUDr. Thomas Finn a 
neuroendokrinolog dr. John Turner z university v Ohiu. Ve své studii uvádějí, že koupele ve 
floatingové vaně snižují množství stresově působících biochemických látek, které tělo 
vylučuje a jejich hladina se na nižší úrovni udržuje po celé dny někdy i týdny. V průběhu 
koupele dochází ke ztišení mozkové aktivity až na hladinu alfa, vyladění obou mozkových 
hemisfér a k tvorbě endorfinů v mozku. Ty jsou pak zdrojem příjemných až radostných 
pocitů. Člověk takto naladěný se stává vyrovnanější, přátelštější, dobře spí, zlepšuje se 
paměť i výkonnost. Posiluje se přirozená obranyschopnost těla vůči onemocnění. Fyzické 
funkce vyladěného těla se projeví zlepšením srdeční činnosti a normalizací krevního tlaku, 
stabilizuje se nervový systém a dýchání. 

Použití floatingu - vodoléčba: 

- bolestivý vertebrogenní syndrom krční, hrudní a bederní páteře na podkladě 
degenerativních změn páteře a poúrazových stavů 

- stavy po operacích krční a bederní páteře 

- stavy po operacích výhřezu meziobratlových plotének 

- vrozené vady páteře - skoliosy a kyfosy v dětském věku 

- Scheuermannova nemoc 

- revmatologická onemocnění 

- degenerativní změny kloubů - arthrosy 

- poúrazové stavy kloubů, stavy po zlomeninách 

- stavy po distorsích a operacích kloubů 

- stavy po náhradách kloubů 

- lehčí formy periferních obrn 

- deprese, stresy 

- kožní nemoci - lupenka, atopický ekzem 

- relaxační působení - únavový syndrom 

  

Opakováním koupelí se posiluje léčebný efekt floatování. Zejména u kožních chorob je 
potřeba počítat s trpělivostí pacienta. Koupele  jsou vhodné pro dospělé i pro děti. Zejména 
nastávající maminky ocení úlevu mimořádně zatěžované bederní páteře. 



Vodoléčebná procedura není dosud hrazena žádnou zdravotní pojišťovnou. 

Provoz floatovací vany je řízen automatikou, která také zajišťuje bezvadnou čistotu roztoku. 
Ten se navíc pravidelně vyměňuje.  

Zájemci o tuto mimořádnou metodu relaxace a léčby se mohou objednávat na tel. čísle 604 
998 238. Zařízení pak najdete na adrese: Luhačovice, Zatloukalova 291, vila Jiřinka. Provoz 
zajišťuje PhDr. Jana Pelanová 

  

30 let tanečního oboru ZUŠ v Luhačovicích 

   Letošní školní rok je pro taneční obor již třicátým školním rokem od jeho založení. Vznikl 
v roce 1973 a jeho začátky byly velmi skromné. Plně se začal rozvíjet až od roku 1986, kdy 
byla zřízena samostatná ZUŠ. V předchozích letech byla místní škola jen detašovaným 
pracovištěm zlínské, v té době Lidové školy umění. Výuka  tanečního oboru probíhala 
nejdříve v sokolovně, poté na ZŠ a pak se přesunula do budovy knihovny. Odpovídající 
zázemí a podmínky ke svému rozvoji, stejně jako ostatní obory ZUŠ, získal taneční obor až 
v budově barokního luhačovického zámku. 

   V nynějším baletním sále se nesetkáme s křehkými osůbkami v nadýchaných sukénkách, 
ale s moderními děvčaty v pestrých trikotech. Dávno pryč jsou doby, kdy se dívky trápily 
jen cvičením techniky klasického tance. V současné době taneční metodika dbá především 
na zdravý rozvoj mladého organizmu, radost z pohybu a také na citlivé vnímání hudební 
předlohy. Nejmenší děti si hravou formou nejdříve vyzkoušejí základy rytmiky, gymnastiky 
a orientace v prostoru. Až od třetího ročníku se přidávají další taneční techniky, včetně  
klasického tance. Ale největší prostor ve výuce má současný jevištní tanec a taneční 
improvizace. Přesto jedna věc zůstává stejná jako v minulosti. Naučit se základům tanečního 
umění stále vyžaduje kvalitní vedení, pravidelný trénink a disciplinovanou tvrdou práci. 

   V současné době studuje taneční obor průměrně 90 dívek. Studium probíhá ve dvou 
cyklech. První cyklus končí absolutoriem v sedmém ročníku, druhý cyklus se uzavírá po 
čtyřech letech. Dalo by se spočítat, že tanečním oborem ZUŠ v Luhačovicích za dobu svého 
trvání prošlo již několik set dívek. A co si odtud odnesly do života? Přinejmenším zásady 
správného držení těla a chůze, tělesnou koordinaci a také umění naslouchat hudbě. Tedy 
dovednosti, ze kterých mohou čerpat po celý život. 

   V průběhu školního roku se děti připravují na závěrečné vystoupení oboru v Lázeňském 
divadle, které jim k tomuto účelu laskavě a vstřícně propůjčují Lázně Luhačovice, a. s. Na 
toto vystoupení se všechny děti velmi těší, protože tak mají příležitost ukázat na veřejnosti 
své taneční pokroky a dovednosti. Každý, kdo závěrečné vystoupení tanečního oboru již 
navštívil, mi dá za pravdu, že atmosféra v divadle je velmi vstřícná a příjemná. Výkony 
mladých tanečnic bývají oceněny upřímným potleskem. Kromě tohoto vystoupení můžeme 
dívky vidět tancovat také na výchovných koncertech pro mateřské a základní školy. Velmi 
významnou akcí je účast na soutěžních  přehlídkách tanečních oborů ZUŠ, které každé tři 
roky vyhlašuje MŠMT. Uspět v silné konkurenci není nic jednoduchého. V minulém 
školním roce luhačovické dívky postoupily až do krajského kola ve Vsetíně. 

   Výběr hudebních předloh, nácvik choreografií, návrhy a realizace tanečních kostýmů a 



hlavně pedagogické a umělecké vedení oboru zajišťuje paní učitelka Věra  Černohorská, 
která na zdejší ZUŠ působí od roku 1975. 

    Přejeme tanečnímu oboru ZUŠ v Luhačovicích mnoho úspěchů i v dalších letech. 

- B. Petráková - 

  

Co by vás mohlo zajímat? 

Otázky pro podplukovníka Vlastimila Peřestého, vedoucího Obvodního oddělení Policie 
České republiky Luhačovice  

Kolik má oddělení Policie ČR v Luhačovicích zaměstnanců? 

Na obvodním oddělení PČR Luhačovice je zaměstnáno 20 policistů. Na ulicích města se 
můžete setkat i se dvěma ženami, policistkami, které zde pracují. 

Které obce patří do vašeho obvodu? 

Region obvodního oddělení je velmi rozsáhlý. Je v něm 21 obcí a tvoří jej hranice okresu 
Uherské Hradiště před obcemi Polichno, Kladná Žilín a Kelníky. Okrajovými obcemi 
regionu ve směru od Zlína jsou Březůvky (až po motorest na Pindule), Doubravy a Horní 
Lhota (po hájenku), ve směru od Valašských Klobouk je to obec Slopné a všechny zbývající 
obce uvnitř zmíněného ohraničení. 

Jaké trestné činy v Luhačovicích řešíte nejčastěji, jak se mají proti nim občané bránit? 

Nejčastější kriminalitou na Luhačovicku a mohu prohlásit, že se jedná o celorepublikový 
problém, je majetková kriminalita. Jedná se o krádeže, podvody, zpronevěry, poškozování 
cizích věcí aj. Z poslední jmenované oblasti u nás patří k nejfrekventovanějším trestných 
činům vloupání do motorových vozidel, kde jsou předmětem zájmu pachatelů kabelky, 
peněženky, telefony apod. a dále jsou to autorádia a jiné věci, které lze snadno prodat 
v zastavárnách. Prostě každá příležitost láká zloděje. 

Druhou frekventovanou kategorií trestných činů jsou krádeže, vloupání do rekreačních 
objektů a rodinných domků. V roce 2003 jsme zaznamenali v regionu oddělení celkem 13 
vloupání do chat a 9 vloupání do rodinných domků. Pachatelé využívají malé všímavosti 
občanů ke svému okolí. 

Velmi nebezpečná je trestní činnost „podomních prodejců“ spotřebního zboží, prádla nebo 
osob, které se vydávají za revizní techniky elektřiny, telefonní mechaniky, osoby, které 
„předávají výhru“, nabízejí zdravotní pomůcky apod. Tito pachatelé si zpravidla vyhlédnou 
osaměle žijící starší občany, nabídnou jim některou ze svých služeb a zboží a nakonec je 
okradou nebo „v lepším případě“ podvedou.  

Poslední dobou se množí případy neoprávněného držení platební karty. Mnozí 
z poškozených občanů mají poznamenán PIN kód při kartě a než zjistí, že jim byla karta 



odcizena a provedou její blokaci proti výběru, je už pozdě. 

Jaká je nejúčinnější ochrana proti pachatelům majetkové kriminality? 

-         nenechávat ve vozidle rezervní klíče ani doklady, i když se vzdálíte od vozidla na 
okamžik a na dohled 

-         nevystavovat na viditelných místech, sedadlech a odkládacích plochách vozu drahé 
věci, fotoaparáty, kamery, mobilní telefony, ale také peněženky, kufříky a kabelky  

-         vestavená autorádia chraňte dostupnými možnostmi (odnímací panel brát s sebou 
apod.) 

Řešíte často problémy opilých řidičů. Co byste vzkázal lidem, kteří usedají za volant 
pod vlivem alkoholu? 

Problematice dopravy je poslední dobou věnována velká pozornost. Odráží se to v nárůstu 
zjištěných přestupků a v neposlední řadě také v počtech zjištěných podnapilých řidičů. 
V loňském roce jsme zjistili, že 46 řidičů usedlo za volant v podnapilém stavu a v tak 
krátkém období letošního roku je to už 24 řidičů. 

Co vzkázat řidičům, kteří usedají za volant pod vlivem alkoholu? V žádném případě to 
žádnému z nich  nedoporučuji. Nebezpečí, že „ztratí ŘP“ není nic proti riziku, že zapříčiní 
dopravní nehodu, způsobí škodu nebo zranění osoby. Ať počítají s tím, že kontrol řidičů na 
alkohol bude stále více a postih podnapilých řidičů tvrdší. 

Jak se vyvíjí kriminalita v Luhačovicích (zhoršuje, zlepšuje, zůstává stejná)? 

K otázce, jak se vyvíjí kriminalista v Luhačovicích, mohu s potěšením uvést, že není 
v žádném případě hrozivá a naopak dochází k jejímu snižování. Výrazné snížení kriminality 
mohu dokladovat při srovnání roku 2002 s rokem 2003, kdy došlo k poklesu spáchaných 
trestných činů o téměř 20%. Kriminalita mládeže se rovněž nevyvíjí nepříznivě. 
V Luhačovicích se občas vyskytnou drobnější projevy vandalismu, kterým se snažíme 
předcházet v rámci obchůzkové služby policistů v noční době. Mnohdy je nereálné, 
s ohledem na problematiku ostatních obcí, být všude tam, kde se „něco děje“. Určité 
východisko bych viděl v posílení hlídek Městské policie, aby tito policisté, zejména ve dny 
pracovního klidu v noční době tak, jak tomu je v jiných obcích, sloužili občanu a městu. 
Myslím si, že lázeňské město, jak jsou Luhačovice, si zaslouží vyšší počet těchto policistů, 
než je jich dosud, a to je odpověď na otázku, jaké má státní policie zkušenosti se 
zajišťováním klidu na ulicích v nočních hodinách. 

Řešíte i sousedské spory? 

Sousedské spory a jejich řešení policií jsou ojedinělým problémem a myslím si, že není 
důvodu se nad tímto pozastavovat.    

Objevili se v Luhačovicích kapsáři? 

Otázka kapesních krádeží není, alespoň dosud, problémem tak jako v jiných větších městech 
okresu. S výstavbou velkých nákupních center, u nás to brzo bude prodejna PLUS a budou 



přibývat snad i další, je to riziko reálnější. 

Chtěl byste ještě něco našim čtenářům sdělit? 

Co na závěr sdělit našim občanům. Především bych přál občanům co nejmíň problémů, 
které by musela policie, ať státní či městská, řešit a sám bych si přál, aby v policii neviděli 
jenom orgán represe, ale orgán, na který se mohou ve všem a kdykoliv s důvěrou obrátiti. 
Jsme rádi jakýmkoliv informacím, které pomohou odhalit pachatele trestných činů nebo 
přestupků, a jsme připraveni vám být nápomocni. 

  

Zprávy z DDM Luhačovice 

Vychovatelé DDM Luhačovice jsou profesionálové, a tak každá činnost, kterou s dětmi 
provádějí, je promyšlená a cílevědomá. 

Nedávno jsem byla na hospitacích u interních i externích pracovníků DDM. 
Činnosti, které jsem viděla, nebyly ostrovem v moři nicnedělání, ale součástí proudu, který 
někam směřuje. 

Líbily se mi hry, činnosti, výrobky, tanečky i zapálení dětí pro činnosti, vystoupení, soutěže, 
sportovní utkání, povídání, kurzy a také kamarádské vztahy mezi vedoucími a dětmi. 

Naše práce se posunula tam, kam jsme chtěli, rozšířila se nabídka zájmových aktivit, 
neutrpěla kvalita a to je dobře. 

Svědčí o tom i závěrečné zprávy ČŠI. 

V závěru inspekční zprávy bylo uvedeno: 

            Personální zabezpečení, organizace činnosti i provozu DDM i systém vedení 

zaměstnanců podporují výchovně vzdělávací činnost zařízení a jsou na vynikající úrovni. 

Prostředí a prostory zařízení jsou sice poplatné staré budově, část nábytku je již stará a 

opotřebovaná a ve vybavení DDM chybí např. výpočetní technika pro činnost dětí, ale 

využívání stávajících materiálních zdrojů je plánovité a efektivní a právě proto úroveň 

materiálně - technických podmínek podporuje činnost DDM a je velmi dobrá. Nabídka 

výchovně vzdělávací činnosti plně zohledňuje poptávku ve městě a širokém okolí a je ve 

svém rozsahu a pestrosti vynikající. Rovněž průběh sledované výchovně-vzdělávací činnosti 

dle předmětu inspekce měl vynikající úroveň. 

            Navíc nejsme na to sami: TJ Sokol Luhačovice, TJ Slovan Luhačovice, FK 
Luhačovice, Tenisový klub, Dívčí saxofonový orchestr, folklorní soubor Malé Zálesí, akce 
Městské knihovny, Sportovní centrum Radostova, mimoškolní činnosti ZŠ a ŠD Luhačovice 
a Junák Luhačovice - ti všichni zajišťují činnost pro děti i mládež a celé rodiny, organizují 
kvalitní akce, a tak v našem městě je zajištění volnočasových aktivit na velmi dobré úrovni a 
rodiče i samotné děti mohou být spokojeni, protože je z čeho vybírat.  

  



V dalším vydání Luhačovických novin Vám přineseme nabídku zájmových kroužků na 
příští školní rok. 

  

Přehled připravovaných akcí DDM na měsíc květen: 

  

Šikovných ogarů florbalová liga - zápasy 3. 5., 10. 5, 17. 5., 24. 5, 31 5. 2004 

Organizační pomoc a pásmo vystoupení  „Petrklíč" - Otevírání pramenů 7.- 9. 5. 2004 

Oblastní kolo postupové soutěže § 11/55 - 14. 5. 2004 

Bambiriáda Zlín - přehlídka činnosti SVČ 22. 5. 2004 

Den dětí - Zámecká pouť - sobota 29. 5. 2004, náhradní termín 30. 5. 2004 

  

Bližší informace v DDM nebo na nástěnkách DDM. 

  

-Eva Tomalová, řed. DDM- 

  

Jak jsem přezimoval 

Je to tak každý rok. Počátkem března se vydám na stejnou cestu. Jdu Luhačovicemi plnými 
slunce a téměř rozvitou zelení na návštěvu galerie Vladimíra Ohlídala. 

Než podám tu obvyklou otázku - Jak jste přezimoval? - zeptám se, jaký měl pocit, když po 
sezóně zavíral dveře své galerie. Krásný. Pocit z dobré práce. Pořád plno návštěvníků. Je 
šťasten, že se v této zemi dá stále uživit uměním. I když přiznává, že je to přece jen horší. 
Lidem se věci líbí, ale bojí se vydat peníze, nevědí totiž, co bude zítra. Ten pocit se zdá stále 
silnější. Ale i umělcům se žije o něco hůř. Mladí umělci si hledají práci, potřebují jistý 
příjem a uměním se zabývají potom. 

Mluvíme o různých žánrech. Převládá symbolismus. Přirozeně řemeslně dobře udělaný. Je 
to moderní trend, kterému se moderní galerista bránit nemůže. Ale i jemu je někdy 
návštěvníky vytýkáno, že začíná být příliš moderní. 

Pak už mluvíme o autorech samých. Někteří jsou tu kmenoví, třeba Kočár starší i mladší. 
Ale jinak vybírá ze 300 autorů. Galerie se stále nejvíce soustřeďuje na část obrazovou, na 
druhém místě je sochařská tvorba, keramika je chápana jako dárek. Kdo jsou zákazníci? 
Začíná se vytvářet vrstva dobře placených lidí, kteří považují koupi umění za investici. 



Mluvíme o vstupu do EU. Bude větší konkurence. Ale už v minulém roce tu měli úspěch 
Rusové, Švýcaři, byla zastoupena Francie i Německo. Ale vstup určitě přinese i starosti, 
třeba finanční. Jinak má V. Ohlídal v plánu malé autorské výstavy. Třeba na květen 
připravuje Josefa Velčovského. Je to vlastně malá přehlídka tvorby. Jsem ráda, že jsme se 
zase setkali v plné pohodě pracovní i zdravotní.  

Letos se vracím zimní krajinou. Přemýšlím o tom, jak se ta příroda točí. Mám obavy, že 
přijdu jednou a V. Ohlídal mi místo otázky - Jak jsem přezimoval? - bude odpovídat na 
téma Jak jsem chytal ryby. 

- PhDr. L. Loschková - 

  

Zprávy z knihovny 

Na začátku dubna se v naší knihovně sešly děti z druhých a třetích tříd, aby si s námi mohly 
vyprávět o Velikonocích. Zavzpomínali jsme na dobu dávno minulou, na staré zvyky a 
tradice. A to by nebyla naše knihovna, kdyby si tu děti samy nemohly něco vyrobit, a tak 
jsme si pro ně připravili přípravu velikonočních ozdob. Na oplátku se nám školáčci z 3.A. 
postarali o velikonoční výzdobu, která nám zpříjemnila to naše velikonoční 
„brebentění". Tato akce se nám všem velice líbila, a proto se těšíme na další vyprávění v 
naší knihovně. 

 
KRONIKA 

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

některé názvy  zachovány v původní podobě. 

Každý rok byl rokem novot, které lákaly nové hosty. Zvýšená návštěva lázní byla příčinou 
zvýšeného zájmu o pozemky a čilého stavebního ruchu.Vzniklo mnoho nových vil a budov 
nad lázněmi, směrem k nádraží, naproti Aloisky. Směrem k Pozlovicím bylo postaveno 15 
pěkných vil. Tato čtvrť byla nazvána podle první postavené vily Praha k poctě hostů 
Pražanů. Pražská čtvrť. Stavební ruch přinesl i stěhování nových lidí do Luhačovic. Bylo 
zde téměř 170 živností. Ke zvelebení lázní přispívá i stavba údolní přehrady nad lázněmi 
zahájená v roce 1912 a s ní související regulace říčky Šťávnice. Na podzim roku 1905 byla 
zahájena jízda na nově postavené dráze Újezd - Luhačovice náležející akciové společnosti, 
v jejímž čele stál dr. Cyril Seifert. Byla vystavena inženýrem Aloisem Samojedem, náklady 
1 200 00 K.  Do Luhačovic jezdily vozy z Prahy, Brna, Olomouce. V roce 1913 se začal 
stavět obecní vodovod zachycením pramenů výborné pitné vody z Komonce inženýrem 
Jaroslavem Matičkou z Karlína, jemuž byla v roce 1914 tato zakázka za cenu 201 653 
K obecním zastupitelstvem zadána. Jak se rozvíjely lázně, tak se rozvíjela i obec. Správa 
obce přešla z rukou domácích lidí do rukou přistěhovaného obyvatelstva. V roce 1913 
doúřadoval starosta František Černocký, rolník, a novým starostou byl zvolen Emanuel 
Vepřek, nájemce první lázeňské restaurace. V lázeňské části se obec po roce začala 
upravovat. Okrašlovací spolek vysadil alej stromů od sokolovny po Solný potůček, ke 
Slovácké boudě, pod Kamennou, v obci při zámecké zahradě. Okrašlovací spolek začal 
budovat chodník od nádraží při silnici do lázní a od vily Františky k vile Rivě.  V roce 1912 
byla zřízena přičiněním řídícího učitele Jakuba Balhara a zámečnického mistra Jana 
Kudelky všeobecná živnostenská škola pokračovací, což bylo potřeba pro živnosti. Obecná 



škola měla v roce 1912 již 7 tříd a měla 315 dětí. V budově školní z roku 1896 s přístavbou 
z roku 1906 bylo pět tříd, jedna třída byla v panském domě v prvním poschodí vedle 
Barboříkova hostince a jedna v domě číslo 104 u Panáků v prvním poschodí za nájemné 
celkem 450,- K. Pomýšlelo se již tehdy na stavbu nové budovy pro školu obecnou a 
měšťanskou. V dubnu 1912 byl schválen pozemek od mostu u nádraží po dřevěný most u 
Zichy Leopolda vedle hotelu u Karla IV. Podle návrhu architekta Blažka se měla tehdy 
postavit budova pro chlapeckou a dívčí školu a dětskou zahrádku za 280 000 K. Mezi 
občanstvem v obci v dolní části a v části lázeňské vzniká po volbě starosty E. Vepřeka jistá 
neshoda a řevnivost. Obdržel-li lázeňský rayon nějakou úpravu cest, dožadovali se rolníci 
úpravy svých cest polních, před hlasováním se vždy dlouho jednalo o uspokojení obou 
stran. 

 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Vítáme mezi nás nové „občánky“:  
David  Humeník           Luhačovice 948 

Rodičům srdečně blahopřejeme! 

Sňatky 
Oprava tiskové chyby z minulého čísla LN. Manželům Volaříkovým se tímto omlouváme. 

Marek Volařík  a Iva Mikuličková,  Luhačovice 461 

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem! 

Výročí narození 
Kliment Karlík               Luhačovice 86             85 let 
Aloisie Vítková             Luhačovice 41            89 let 
Hedvika Šuráňová       Luhačovice 52             80 let 
Helena Zichová            Luhačovice 907           85 let 
Františka Veselá           Polichno 84                  87 let 
František Zicha             Luhačovice 12            80 let 
Antonie  Sedláčková   Luhačovice 380          86 let 

Srdečně blahopřejeme! 

Úmrtí 
Alois Pospíšil                     Luhačovice 868     71 let 
Jarmila Coufalíková            Luhačovice 380     72 let 
MUDr. Anežka Láznická Luhačovice 697       69 let 
Marie   Horňáková             Luhačovice 380     70 let 
František Žáček                 Luhačovice 540     59 let 
Anežka Čechová               Luhačovice 380     91 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. 

  

Dne 11. 5. 2004 uplyne dlouhých osm let plných smutku a bolesti, kdy nás navždy opustil 
pan Stanislav Mikulášek, můj drahý a obětavý manžel, starostlivý tatínek a dědeček. 

S láskou a vděčností stále vzpomínají manželka a děti s rodinami. Děkujeme všem, kdo 
vzpomenou s námi. 

  

Dne 11. 5. 2004 uplyne dlouhých osm let plných smutku a bolesti, kdy nás navždy opustil 
pan Stanislav Mikulášek, můj drahý a obětavý manžel, starostlivý tatínek a dědeček. 

S láskou a vděčností stále vzpomínají manželka a děti s rodinami. Děkujeme všem, kdo 
vzpomenou s námi. 

  

  

Přebory Zlínského kraje v kuželkách mužů. 

  

Kuželna TJ Sokol hostila ve dnech 16. a 17. dubna nejlepší kuželkáře oddílů Zlínského 
kraje, kteří se spolu utkali v boji o titul krajského přeborníka. Více jak čtyřicet hráčů 
bojovalo v disciplíně 4 x 30 hs o postup do nedělního finále. Hrači domácího oddílu TJ 
Sokol KARE se důkladně připravili a všech osm nominovaných postoupilo mezi šestnáct 
finalistů. Nejlepší pozici si vybojoval slavičínský Pavel Sláma před domácím Vlastimilem 
Červenkou a Milanem Dovrtělem z Machové. V samotném závěru nedělního finále byl 
určitě zajímavý souboj o titul přeborníka mezi P. Slámou a V. Červenkou.  Mladší, ale 
hráčsky zkušenější Pavel Sláma dokázal odrazit útok domácího hráče na první pozici a na 
poslední dráze si titul přeborníka pojistil výbornou dorážkou. Na třetím místě se umístil 
další domácí hráč Theodor Marančák. Všichni tři obdrželi poháry, diplomy a první dva si 
vybojovali nominaci na mistrovství republiky, které se uskuteční 8. a 9. května 
v Chomutově.     



V historii kuželek je to poprvé, co si naši hráči vybojovali v jednom ročníku nominace na 
mistrovství republiky ve všech kategoriích. 

V žácích je to Miroslav Hubáček, v dorostu Petr Plášek a Jiří Kolář a v mužích Vlastimil 
Červenka.  

  

Luhačovická kuželkářská liga v jubilejním čtyřicátém 
ročníku  

Ve čtyřicátém ročníku luhačovické kuželkářské ligy zvítězilo družstvo S ventil Řetechov. 
Na druhém místě skončila škola, třetí bylo DOKO Slavičín. Nejlepším amatérským hráčem 
byl vyhlášen M. Bublák. Nejlepší z žen byla J. Malaníková  

  

Městský dům kultury ELEKTRA 

ul. Masarykova 950, 763 26 Luhačovice   

tel.: 577 131 104, fax.: 577 132 869 

e-mail: MDKELEKTRA@AVONET.CZ       www.mdkelektra.cz 

Čtvrtek 6.5. LHOŤANKA  19.00 hod 

Taneční zábava – hraje dechová hudba Lhoťanka                                            sál Rondo 

Pátek  7.5. – 9.5. Otevírání pramenů  

Slavnostní zahájení lázeňské sezóny – bohatý kulturní program po celý víkend 

Sobota 8.5.  Příběh COCO CHANEL 19.30 hod 

Osudové lásky ženy, která se stala legendou – Divadelní představení – Hrají: Michaela 
Dolinová, Jan Čenský, Libuše Švormová, Lubomír Olšovský        - Režie: Jiří 
Adamec            sál Rondo 

Čtvrtek 13.5. VESELANÉ  19.00 hod 

Taneční zábava – hraje dechová hudba Veselané                                            sál Rondo 

Pondělí 17.5. Věra Martinová a kapela TOUR 2004  19.30 hod 

Koncertní vystoupení královny české country hudby                                            sál Rondo 

Úterý 18.5. SURF     19.00 hod 



Taneční večer – hraje skupina SURF – Eva a Vašek                                        sál Rondo 

Sobota 29.5. LUHAČOVICE – Město zdraví a módy 19.30 hod 

Zábavný večer za účasti známých osobností (Pavel Nový, Pavel Zedníček, Jana Paulová, 
Josef Alois Náhlovský a další). Hlavním programem večera bude módní přehlídka naší 
přední návrhářky Beaty Rajské. Moderátorem a průvodcem večera bude Pavel Nový.   sál 
Rondo 

Pondělí 31.5. JIŘINA A PEPA 19.30 hod 

Zábavný pořad plný překvapení a laskavého humoru v podání Jiřiny Bohdalové a Josefa 
Aloise Náhlovského.                                                                                                           sál 
Rondo 

Galerie Elektra  

26.4. – 23.5. 2004    Prodejní výstava obrazů z Galerie Mazur 

24.5. – 14.6. 2004    Rudolf Čuřík – Krajina pocitů a představ – prodejní výstava obrazů. 

  

 
 


