
 

Skončil další školní rok 
Základní škola v Luhačovicích chce co nejlépe připravit své žáky na přechod do středních 
škol a učilišť. U nás je tento aspekt o to výraznější, že každý rok vychází v průměru 130 
absolventů 9. tříd.  

Volba povolání již začíná v 8. třídě vhodně zaměřenými exkurzemi do některých vybraných 
podniků. Osmáci dále absolvují testy SCIO, které jsou zaměřeny na obecné studijní 
předpoklady, a především testy profesní orientace prováděné odbornou psycholožkou. Na 
počátku 9. ročníku pak žáci absolvovali program na úřadu práce zaměřený na volbu 
povolání. Poté jsme připravili modelovou situaci – přijímací zkoušku nanečisto ve 
spolupráci se ZŠ Vizovice, které se již staly tradicí. A nakonec absolvovali deváťáci testy 
SCIO ze tří oblastí. Pak již následovaly zkoušky naostro.  

S potěšením lze konstatovat, že ze 124 vycházejících žáků bylo přijato nebo umístěno po 
prvním kole 102 žáků, což je 82 %. Žáci pátých tříd také absolvovali testy SCIO ze tří 
oblastí. Obecně lze říci, že výsledky našich žáků jsou v celorepublikovém porovnání 
nadprůměrné. Nedílnou součástí činnosti školy se staly zájezdy do Vídně a Osvětimi. 
Zvláště zájezd do Polska má nezastupitelný výchovný charakter. V oblasti kultury jsme se 
zúčastnili folklórního festivalu, žáci jezdí do Městského divadla ve Zlíně (žákovské 
předplatné), mnoho kulturních pořadů připravil MěDK Elektra. Samozřejmostí jsou 
návštěvy Městské knihovny. 

Začlenění sportu a spolupráce s tělovýchovnými jednotami je natolik výrazná, že je 
zbytečné ji rozebírat. Proběhlo také mnoho společných akcí s DDM Luhačovice.  

Nakonec krátké zamyšlení. Existuje malé procento rodičů, kteří nesouhlasí s postupem 
školy vůči jejich dětem, ať se již jedná o prospěch či chování. Mohu je ale ubezpečit, že 
škola je poslední institucí v tomto státě, která by chtěla někomu ubližovat. 

- R. Lebloch, zástupce ředitelky ZŠ - 

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 
Ve dnech 11.- 12. června proběhly v celé naší republice historicky první volby do 
Evropského parlamentu. Z 4747 voličů se dostavilo k urnám v Luhačovicích 1646 občanů, 
kteří odevzdali 1639 platných hlasů. Volební účast v Luhačovicích byla 34,76 % (ČR 28,32 
%, Zlínský kraj 30,54 %). Nejvíce voličů se dostavilo k volebním urnám do volební 
místnosti na MěÚ (46,66 %), nejméně v Polichně (20,40 %), do volební místnosti v SOŠ a 



SOU přišlo 25, 69 % voličů, do knihovny 33,71 % , do místnosti v DPS Strahov 41,34 %, 
v Kladné Žilín volilo 28,49 % a na  Řetechově se zúčastnilo voleb 37,50 % voličů.   

Porovnání volebních výsledků 

                        Luhačovice     Zlínský kraj               Česká republika 

ODS                30,50 %          26,27 %                      30,04 % 

KDU- ČSL     18,12 %          19,06 %                      9,57 % 

SNK- ED        9,76 %            8,86 %                        11,02 % 

ČSSD              9,45 %            9,38 %                        8,78 % 

Nezávislí          5,85 %            6,90 %                        8,18 % 

Kterým osobnostem voliči v Luhačovicích nejvíc věří? 

 

Nejvíce přednostních hlasů (50 %) získala Jana Bobošíková (Nezávislí), Josef Zieleniec 
(SNK- ED) získal 31,50 %, Miroslav Ransdorf (KSČM) 30, 68 %, Ondřej Benešík (KDU-
ČSL) 20,95 %, Richard Falbr (ČSSD) 19,60 %, Jan Zahradil (ODS) 17,91 %. 

  

Ročenka 2003 ve vašich domácnostech 
Letos již potřetí vydalo město Luhačovice malou kroniku obyčejných událostí roku 2003 
v našem městě. Během měsíce června byla Ročenka 2003 distribuována do vašich 
domácností. Jménem redakční rady se omlouvám všem, kterým jsme nevěnovali dostatek 
prostoru, nebo jsme se o nich nezmínili. Zároveň bych touto cestou chtěla poděkovat za 
spolupráci těm, kteří nám ochotně poskytli údaje. Předpokládáme, že vydávání malých 
kronik  obyčejného života bude pokračovat i v budoucnu, a vy všichni, kteří nám pomáháte, 
nám i nadále budete ochotni věnovat část svého času. 



  

Krajská rada jmenovala nového ředitele střední školy v Luhačovicích 
ZLÍN – Novým ředitelem Střední odborné školy a Středního odborného učiliště 
v Luhačovicích se od začátku července stane Karel Milička, do funkce ho k tomuto datu 
jmenovala na základě výsledku konkurzního řízení krajská rada. 

„Vzhledem k tomu, že jsme obdrželi souhlas ministerstva školství, mohli jsme vítězného 
kandidáta jmenovat do funkce již k tomuto datu,“ uvedl náměstek Michal Hanačík, který je 
zodpovědný za oblast školství. 

- Patrik Kamas, tiskový mluvčí ZK - 

  

Zprávy z 9. schůze Rady města Luhačovice konané dne 13. 5. 2004 
RML doporučila ZML vydat souhlas se zpracováním dílčí změny územního plánu 
sídelního útvaru Řetechov na pozemku p. č. 207/9 k. ú. Řetechov. Pozemek bude určen 
jako plocha pro bydlení.  

RML doporučila ZML schválit zadání změny územního plánu sídelního útvaru Luhačovice 
č. 10 na pozemcích p. č. 1856/1 a 1856/2 k. ú. Luhačovice podle žádosti pana Václava 
Častulíka, bytem Luhačovice. Pozemek bude určen jako plocha pro bydlení. (Lokalita 
Zahradní čtvrť)  

RML doporučila ZML schválit zadání změny územního plánu sídelního útvaru 
Luhačovice č. 11 na pozemcích p. č. 387/17  k. ú. Luhačovice podle žádosti pana 
Františka Šimoníka, bytem Malacky.  Pozemek bude určen jako plocha pro bydlení.  
(Lokalita Branka)  

RML doporučila ZML znovu zvážit budoucí využití celé lokality Újezda ve vazbě  na 
technickou infrastrukturu (zejména odkanalizování včetně odvedení dešťových a 
extravilánových vod, dopravního napojení) a z toho důvodu v současné době neschválit 
zadání změny č. 12 sídelního útvaru Luhačovice na části pozemku p. p. č. 959/1 podle 
žádosti pana Ing. Ladislava Kocmana, bytem Luhačovice, a Oldřicha Černockého, bytem 
Luhačovice.    

RML nedoporučila ZML schválit zadání změny územního plánu sídelního útvaru 
Luhačovice č. 13 na pozemcích p. p. č.  1111 a 1118/1 podle žádosti pana Rostislava 
Vrby, bytem Luhačovice. Plocha by měla sloužit jako území  zemědělské výroby.  
(Lokalita V hoře – vlevo)    

RML doporučila ZML schválit návrh změny územního plánu č. 2 sídelního místa Řetechov 
na pozemcích p. č. 1556/2, 60 a st. 39/2 podle žádosti pana JUDr. Stanislav Malaníka a Ing. 
Marie Malaníkové, bytem Kroměříž. Plocha by měla sloužit k výstavbě rodinného domu.      

RML souhlasila s jednáním ve věci parkování vozidel u lázeňského domu Riviera. 

RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garáže o výměře 18 m2 



v objektu č. p. 811 ul. Školní v Luhačovicích s Ing. Josefem Pilátem, bytem Luhačovice, na 
dobu neurčitou za cenu 700,- Kč za měsíc. 

RML doporučila ZML schválit prodej části pozemku p. č. 918/1 v k. ú. Polichno 
(bývalý mlýnský náhon) o výměře 260 m2 manželům Josefovi a Monice Váňovým, 
bytem Luhačovice, za cenu 10,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 

RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku vedeném ve 
zjednodušené evidenci – původ PK p. č. 355/7 a  p. č. 108/21 v k. ú. Luhačovice o celkové 
výměře 8.200 m2 s Fotbalovým klubem Luhačovice za cenu 100,- Kč/rok na dobu určitou 
15 let od 1. 6. 2004  do 31. 5. 2019. (Jedná se o pozemky v areálu Sportovního centra 

Radostova, na kterých se nachází tréninkové hřiště).  
 
RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na byt I. kategorie 1+1 ve druhém 
nadzemním podlaží v domě č. p. 860, ul. Mlýnská v Luhačovicích, který je určený 
k prodeji s paní Miladou Adamcovou, bytem Luhačovice, na dobu určitou do 31. 12. 
2004. 
 
RML doporučila ZML schválit koupi části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – 
původ pozemkový katastr p. č. 446/10 v k. ú. Luhačovice o výměře 328 m2 za cenu 50,- 
Kč/m2. (Komunikace v ulici Lužné). 

RML souhlasila se zveřejněním záměru města směnit pozemek st. pl. 191/2 o výměře 
cca 29 m2 v k. ú. Kladná Žilín ve vlastnictví pana Františka Kudláčka, který je 
zastavěn budovou č. p. 1 ve vlastnictví města za část pozemku p. č. 1974/2 v k. ú. 
Kladná  Žilín ve vlastnictví města. (Jedná se o dořešení majetkoprávních vztahů 

k pozemku pod budovou č. p. 1 (budova obecního úřadu a HS) v majetku města a části 

pozemku, který užívá pan František Kudláček.) 

RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města prodat pozemky st. pl. 35/1 o výměře 206 
m2 a st. pl. 35/2 o výměře 279 m2 v  k. ú. Luhačovice. 
(Jedná se o pozemky vedle prodejny železářství na ulici Masarykova 

v Luhačovicích.)                      
 
RML souhlasila s prominutím úhrady nájemného v bytech pí. Bradáčové, pí. Podraské 
a p. Vrby po dobu rekonstrukce těchto bytů.  
 
RML jmenovala komisi pro vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Přístavba výtahu u 
administrativní budovy č. p. 137 Luhačovice“ v tomto složení: PhDr. František Hubáček, 
Ing. Michael Jahoda, Mgr. Jaroslav Pančocha, Ing. Karel Zicha, Zdeněk Linhart. 
 
RML souhlasila s pronájmem veřejné prostranství panu Zbyňkovi Matulovi – 
Občerstvení GYROS, Luhačovice, v prostoru těsně přiléhajícímu k objektu v ul. Dr. 
Veselého čp. 1008 o velikosti cca 2,8 x 4 m, za účelem umístění dvou až tří stolků 
určených ke posezení hostů a konzumaci zakoupeného občerstvení v termínu od 17. 5. 
2004 do 30. 9. 2004.  
  
RML souhlasila s umístěním poutače u zámku přes ul. Masarykovu v době konání kongresu 
České nefrologické společnosti od 16. 6. - 19. 6. 2004 za předpokladu, že ho instalují 
Technické služby Luhačovice. 



 
RML souhlasila s umístěním reklamní informační tabule Sportovního centra 
Radostova v prostoru nad zídkou  naproti budově České spořitelny v ul. Dr. Veselého 
v Luhačovicích za předpokladu souhlasu dotčených orgánů. 

  

  

Zprávy z II.  zasedání Zastupitelstva města Luhačovice  
konaného dne 20. 5. 2004 
ZML schválilo závěrečný účet města Luhačovice za rok 2003, a to bez výhrad. 

ZML schválilo hospodaření příspěvkových organizací Základní školy Luhačovice, 
Mateřské školy Luhačovice, Městského domu kultury Elektra Luhačovice, Technických 
služeb Luhačovice a Sportovního centra Radostova Luhačovice za rok 2003. 

ZML rozhodlo o prodeji pozemků v k. ú. Kladná Žilín  Povodí Moravy, s. p. Brno, pro 
úpravu potoka Kladénka: za cenu dle znaleckého posudku a úhradu nákladů spojených 
s převodem.   

ZML rozhodlo prodeji 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, dle předloženého návrhu - za cenu 330,- Kč/m2 a úhradu 
nákladů spojených s převodem a se zřízením věcného břemene na plynovou přípojku.  

(Ulice V Cihelně)  

ZML rozhodlo o vyřazení majetku města PC- NOTE BOOK – ACER ASPIRE 1300 XC 
z důvodu zcizení. 

ZML rozhodlo o prodeji části pozemku p. č. 918/1 v k. ú. Polichno (bývalý mlýnský 
náhon) o výměře 260 m2 manželům Josefovi a Monice Váňovým, bytem Luhačovice, 
Družstevní 865 za cenu 10,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 

ZML rozhodlo o koupi části pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci – původ 
pozemkový katastr p. č. 446/10 v k. ú. Luhačovice, který je veden jako katastrální parcela 
číslo 446/16 o výměře 328 m2, na které je umístěna místní komunikace v ulici Lužné za 
cenu 50,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 

ZML rozhodlo o koupi pozemků p. č. 1025/3, 1025/8, 772/6, 772/7, 772/8, 771/12, 
771/11, 771/8 a 772/10  o celkové výměře 2 154 za cenu 100,- Kč/m². Pozemky budou  

zastavěny místní komunikací ul. Slunná. 

ZML souhlasilo s úhradou části nákladů na vybudování 1. etapy místní komunikace ul. 
Slunná ve výši 917 017,- Kč. 

ZML uložilo starostovi jednat dále ve věci získání dotací z fondů Evropské unie a 



zadat zpracování projektů pro investiční akce v tomto pořadí: 

a)      rekonstrukce ul. Nádražní 
b)      rekonstrukce ul. Dr. Veselého a komunikace v ul. Nábřeží od pošty po 

lékárnu U Najády  
c)      rozšíření parkovacích míst v lokalitě nad městským úřadem nebo vedle objektu 

Alfa Market - vybudování  poschoďového parkoviště 
d)      rekonstrukce náměstí 28. října  

ZML delegovalo na řádnou valnou hromadu Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., konanou 
dne 10. 6. 2004 ve Vsetíně starostu města Ing. Bohuslava Marhoula. Jako náhradníka 
deleguje místostarostu města PhDr. Františka Hubáčka. 

ZML delegovalo na řádnou valnou hromadu Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., 
konanou dne 9. 6. 2004 ve Zlíně starostu města Ing. Bohuslava Marhoula. Jako 
náhradníka delegovalo člena zastupitelstva města Mgr. Tomáše Mejzlíka. 

ZML souhlasilo s předloženým návrhem představenstva Vodovody a kanalizace Zlín., a. s., 
a navrhuje PhDr. Františka Hubáčka, místostarostu města Luhačovice, za člena 
představenstva VaK Zlín, a. s. 

ZML navrhlo za člena dozorčí rady Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., starostu města 
Luhačovice Ing. Bohuslava Marhoula.  

  

  

Jak se bude cestovat po vstupu do Evropské unie 
I po vstupu České republiky do Evropské unie bude možno použít pro cestování tyto typy 
cestovních pasů, pokud jim neskončila doba platnosti: 

- vzor 93 bez strojově čitelných údajů se samolepící folií a deskami zelené barvy  

- vzor 98 bez strojově čitelných údajů s termoplastickou fólií s hologramem přes pravý 
dolní   roh fotografie a deskami zelené barvy  

- vzor 2000 se strojově čitelnými údaji, tištěnou podobou držitele a deskami v barvě 
burgundské červené   

Nový vzor cestovního pasu České republiky s vyznačením příslušnosti k Evropské unii se 
začne vydávat v roce 2005, ale i nadále bude možné cestovat na všechny výše uvedené pasy 
až do doby ukončení jejich platnosti. 

Pro cestování v rámci členských států Evropské unie také bude možné použít všechny dosud 
platné vzory občanských průkazů typu karta, pokud jim neskončila doba platnosti. Nové 
občanské průkazy s anglickým a francouzským překladem názvů položek se začnou vydávat 
v roce 2005.   



  

Ceny za stání silničních motorových vozidel ve městě Luhačovice. 
Rada města Luhačovice schvaluje na základě nařízení města Luhačovice č.1/2004 O stání silničních 
motorových vozidel ve městě za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (dále jen nařízení) 
ceny za stání silničních motorových vozidel ve městě Luhačovice následovně:  

Cena za stání silničních motorových vozidel ve městě Luhačovice dle ust.čl. 1 odst. (2) písm. A) 
nařízení hrazená formou parkovacího automatu se stanovuje na 12,- Kč za 1 hod.  

Cena za stání silničních motorových vozidel ve městě Luhačovice dle čl. 1 odst. (2) písm. B) 
nařízení  hrazená formou parkovacího automatu se stanovuje na 5,- Kč za 1 hod. 

Cena za stání silničních motorových vozidel ve městě Luhačovice dle ust.čl. 1 odst. (2) písm. A) a 
B) nařízení placená zakoupením karty typu „A“ je stanovena na 1.000,- Kč na období kalendářního 
roku a může být vydána a uhrazena i na kratší období. Karta opravňuje k nepřetržitému stání na 
jednom místě (parkovací ploše), nejdéle na dobu 60 minut. Začátek doby parkování je držitel karty 
typu „A“ povinen nastavit na parkovacích hodinách. 

Cena za stání silničních motorových vozidel ve městě Luhačovice dle čl. 1 odst. (2) písm. B) 
nařízení  placená zakoupením karty typu „B“ je stanovena na 20,- Kč  na den a osobní motorové 
vozidlo.  

Cena za stání silničních motorových vozidel ve městě Luhačovice dle čl. 1 odst. (2) písm. C) 
nařízení  placená zakoupením karty typu „C“ je stanovena na 50,-Kč na den a osobní motorové 
vozidlo. Jedná se o krátkodobé parkování do 4 dnů, a to v době konání společenských a kulturních 

akcí. 

Cena za stání silničních motorových vozidel ve městě Luhačovice dle čl. 1 odst. (2) písm. D) 
nařízení placená zakoupením karty typu „D“ je stanovena na 6,-Kč na den a osobní motorové 
vozidlo. Jedná se o parkování pro majitele nebo nájemce obchodů a restaurací na ulici Dr. Veselého 

a na tržišti. 

Cena za stání silničních motorových vozidel ve městě Luhačovice dle čl. 1 odst. (2) písm. E) 
nařízení placená zakoupením karty typu „E“ je stanovena na 20,-Kč na den a jedno číselně označené 
parkovací místo nebo na 5.000,- Kč při zakoupení parkovací karty na  období celého kalendářního 
roku a 1 parkovací místo.  

(8) Občanům, kteří mají v dané lokalitě dle čl. 1 odst. (2) písm. E) nařízení  trvalé bydliště 
nebo pronajatou nemovitost za účelem bydlení je umožněno parkování 1 vozidla na 1 
nemovitost zdarma a bude jim vydána  parkovací karta na jedno číselně označené parkovací 
místo typu „E“.(9) Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P za parkování na parkovacích plochách 
označených svislou dopravní značkou  IP 12 se symbolem č. 01 cenu nehradí. 

(10) Informace o cenách za státní na místních komunikacích budou zpřístupněny u daných 
parkovacích ploch.  

  

Dívčí saxofonový orchestr v Lucembursku 
Velvyslanectví ČR v Lucemburském velkovévodství pozvalo náš Dívčí saxofonový orchestr 



na oslavy při příležitosti vstupu zemí do EU. Slavnostní akt zahájil velkovévoda Henri 
s deseti velvyslanci vstupujících zemí. Tím také zahájil činnost informačních center 
tradičního veletrhu.  

Náš soubor vystoupil společně se soubory z Kypru, Polska a Litvy. Na přání našich hostitelů 
jsme koncertovali také na lyceu José Barthel v části Mameru a před palácem velkovévody 
pro občany Lucemburku.  

Ve volném čase nám velvyslanectví připravilo mnoho akcí, prohlídky pamětihodností, 
setkání s pracovníky velvyslanectví, mohli jsme si zakoupit dárky a suvenýry. Po celou 
dobu se nám věnoval rada velvyslanectví a několikrát nás navštívil i pan velvyslanec ing. 
Pavol Čepelák. Lucemburské velkovévodství je překrásná země, kterou jsme navštívili 
během tohoto roku již podruhé, a doufáme, že ne naposledy. I když je počtem obyvatel malá 
- s 395 000 obyvateli a rozlohou 2 586 km2 -  přesto je nejbohatším státem na světě 
v produkci na jednoho obyvatele. V současné době je významným sídlem institucí EU a 
finančního sektoru.  

Při rozloučení s panem velvyslancem a pracovníky velvyslanectví jsme byli ujištěni, že naše 
koncerty splnily očekávání a všichni nám popřáli šťastnou cestu do Luhačovic. 

- Vladimír Schlimbach, vedoucí souboru - 

  

  

NAŘÍZENÍ MĚSTA LUHAČOVICE  č. 1/2004 
O vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky 
užít za cenu  sjednanou v souladu s cenovými předpisy 

Rada města  Luhačovice se na své schůzi dne 26. 5. 2004 usnesla vydat  v souladu 

s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) a c) a odst. 3  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 11, § 12 a § 102 

odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve  znění pozdějších 

předpisů, toto nařízení města: 

Článek 1 

(1) Město Luhačovice k řešení dopravní situace ve městě vymezuje úseky místních 
komunikací (parkovacích ploch) určené ke stání silničních motorových vozidel na časově 
omezenou dobu za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.  

(2)  Za vymezené úseky místních komunikací ke stání osobních silničních motorových 
vozidel se považují zpoplatněné parkovací plochy: 

A) místní  komunikace na ulici U  Šťávnice vpravo i vlevo, na ulici Masarykova vpravo v 
úseku od kruhového objezdu na nám. 28. října po křižovatku ulice Nádražní a ve 
vyhrazeném prostoru pod poštou; 



B) odstavná plocha pod plovárnou na ulici Solné;  

C) místní komunikace ulice Nábřeží vpravo od tržiště po lázeňský dům Bystrica;   

jedná se o krátkodobé parkování do 4 dnů, a to v době konání společenských a kulturních 
akcí; 

D) odstavná plocha pod poštou v prostoru dvora za prodejními stánky tržiště; 

 jedná se o parkování pro majitele nebo nájemce obchodů a restaurací na ulici Dr. Veselého 
a na tržišti; 

E) místní komunikace ul. Zatloukalova, Antonína Slavíčka a Bílá čtvrť v místě 
jednosměrného provozu  s vyznačením číselných parkovacích míst. 

Článek 2 

Provozovatelem zpoplatněných parkovacích ploch je město Luhačovice.  

Ceny za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích schvaluje Rada 
města Luhačovice usnesením.  

Cena za stání silničních motorových vozidel na vymezeném území dle čl. 1 odst. 2 písm. A) 
a B) se platí zakoupením parkovacího lístku na celou dobu parkování. Doklad o zaplacení 
parkování musí být umístněn na viditelném místě ve vozidle tak, aby byla možná kontrola 
doby parkování.  

Cenu za parkování může držitel osobního motorového vozidla platit rovněž zakoupením 
parkovací karty typu A, B, C, D, E, která ho opravňuje k parkování na místech vymezených 
v čl. 1 odst. 2) tohoto nařízení bez toho, že by si musel zakoupit parkovací lístek. Držitel 
karty je povinen umístit parkovací kartu, případně parkovací hodiny na viditelném místě tak, 
aby byla možná jejich kontrola.  

Parkovací lístky se kupují v parkovacích automatech umístěných u parkovacích ploch, 
parkovací karty vydává Městský úřad Luhačovice.  

Článek 3 

Dodržování tohoto nařízení jsou oprávněni kontrolovat příslušníci Policie ČR, strážníci 
Městské policie Luhačovice a určení pracovníci Městského úřadu Luhačovice. 

Porušení povinností stanovených  tímto nařízením města bude postihováno jako přestupek 
1), nebo jiný správní delikt 2).  

Článek 4 

Tímto nařízením se ruší nařízení obce č. 1/2002 a nařízení obce č. 2/2003, kterým se mění a 
doplňuje nařízení obce č. 1/2002 o stání silničních motorových vozidel ve městě za cenu 
sjednanou podle cenových předpisů.  



  

Toto nařízení města nabývá účinnosti dne 1. 7. 2004. 

  

Školní družina při ZŠ v Luhačovicích roce 2003/2004 
Posláním školní družiny je zejména starost o děti, jejichž rodiče musí být před nebo po 
skončení vyučování v zaměstnání. Základní činnosti ve školní družině jsou zaměřeny na 
uvolnění, zábavu a odpočinek dětí, které mají za sebou dopolední náročné vyučování 

Školní družinu při ZŠ v Luhačovicích navštěvuje v letošním školním roce 2003/2004 
šedesát dětí, které jsou rozděleny do tří oddělení. Dvě oddělení jsou určeny pro děti 
z prvních tříd a třetí oddělení je pro děti z druhých a vyšších tříd. Provoz školní družiny 
v ranních hodinách je zajišťován od 6:00 do 7:45 a po vyučování od 11:40 do 16:00. 

V rámci aktivit školní družiny se děti účastní akcí organizovaných školní družinou, případně 
zpívají, tančí, povídají si s vychovatelkami, kreslí, malují, vystřihují, soutěží, závodí nebo si 
hrají se svými oblíbenými hračkami a hrami, které jsou podle možností doplňovány. Děti 
tak zde mají možnost prožít hezké chvíle ve společnosti svých spolužáků a kamarádů.  

Naší snahou je organizovat dětem alespoň jednu „větší“ akci za měsíc. K těm zdařilým 
patřily: „Pomáháme zvířátkům“ – tedy sběr kaštanů a žaludů v měsíci září. V měsíci říjnu 
soutěž o nejlepšího tanečníka a tanečnici a návštěva knihovny, kde se děti učí navštěvovat 
knihovnu a seznamují se s počítačem. V listopadu proběhla soutěž ve zpěvu, v prosinci pak 
tradiční mikulášská besídka, pečení a zdobení perníků, Vánoce v knihovně a besídka u 
stromečku, zpívání koled a rozdávání dárků. V lednu děti vyráběly dárky pro děti k zápisu 
do prvních tříd a v březnu pak oblíbený karneval masek.V dubnu proběhl ve spolupráci se 
ŠD ve Slavičíně výlet na jejich „Slet čarodějnic“, v květnu pak návštěva výstavy dětských 
prací ZUŠ na Otevírání pramenů v prostorách Vincentky. V červnu byl organizován Dětský 
den, výlet do zámku ve Vizovicích, malování na sklo a koloběžkové závody. 

Doufáme, že všechny uvedené činnosti přispívají ke spokojenosti dětí, které pak navštěvují 
školní družinu se zájmem a  radostí.¨ 

- Zina Kovářová, vedoucí vychovatelka ŠD - 

  

  

Výsledky žáků ZŠ Luhačovice v soutěžích 
Končí další školní rok. Tak jako v letech minulých, tak i v tomto období se žáci naší školy 
účastnili mnoha soutěží, ve kterých dosáhli pozoruhodných výsledků. Než se reprezentanti 
kvalifikují do okresního finále, musí absolvovat školní kolo. Ti nejlepší pak postupují. Na 
půdě školy bylo uspořádáno 23 soutěží, ve kterých pracovalo celkem asi 850 dětí. 



Tradičně nejpočetnější zastoupení bylo v matematickém klokanovi. V kategorii „Klokánek“ 

(4. -5. roč.) soutěžilo 76 dětí – vítězem se stal R. Křenek (5. A). Kategorie „Benjamín“ (6. -
7. roč) se zúčastnilo 119 mladých matematiků a nejlepší byl  J. Lebeda (7. A). 128 
soutěžících z 8. a 9. tříd soutěžilo v kategorii „Kadet“, zde  si vybojoval vítězství M. Tkáč. 

Novinkou byla astronomická olympiáda, ve které soutěžilo 44 dětí. Vyhrál ji J. Šuráň  9. A , 
druhý byl P. Blaha 9. D a třetí M. Malá 8. A.  

 

 

 

Okresní finále již bývají velmi náročná, protože se v nich utkávají nejlepší ze všech škol 
okresu. Lze proto s potěšením konstatovat, že děti z naší školy se v soutěžích neztrácejí, 
naopak v nich dosahují výborných výsledků. Je nutné si uvědomit, že každé umístění do 10. 



místa v této tvrdé konkurenci je skvělé. 

Zde je přehled výsledků okresních finále: 

1.Olympiáda ČJ 9. tříd          skvělé 3. místo J. Sklenářové (9. A) 

2.Matematická olympiáda    5. tříd - 4. místo B. Boráňová (5. A) a K. Šustková (5. B) 

6. tříd - 8.-10 místo  M. Benroth, A. Šuráň 6. A 

8. tříd - okresní vítěz J. Ivanovský 8. A, 5. místo K. Hájková 

9. tříd - 8. místo  M. Tkáč, J. Vlažný 9. A 

3. Matematická soutěž         5. tříd - 3. místo K. Šustková 5. B, 9. místo P. Poliaková 5. C 

Matematická pythagoriáda 6. tříd - 2. místo M. Benroth a A. Šuráň 6. A  

Matematická pythagoriáda 7. tříd - 2. místo R. Horák, 4. místo K. Heinzová a J. Lebeda 7.A 

4. Biologická olympiáda 6. -7. tříd - vítězem se stal  J. Vlažný 7. A,  

6. místo M. Ulrichová 7. A 

Biologická olympiáda 8. -9. tříd - 3. místo v krajském finále J. Vlažný 9. A 

Přírodovědná soutěž „Poznej a chraň“ – družstvo naší školy ve složení J. Vlažná, M. 
Ulrichová aj. Lebeda se stalo jednoznačný vítězem 

5. Recitace     nejmladší kategorie – 1. místo G. Leblochová 

                        4. – 5. tříd                 - 1. místo A. Bublíková (4. B) a J. Vavrysová (5. B) 

                        starší kategorie        -  2. místo J. Korčaková (7. C) 

6. Zeměpisná olympiáda       nejstarší kategorie 5. místo P. Coufalík (8. A) 

7. Chemická olympiáda        4. místo M. Tkáč 9. A, 5. místo J. Vlažný 9. A 

8. Mladý historik                  19. místo V. Svízelová 9. B 

9. Olympiáda z němčiny        2. místo J. Valenta 6. A 

10. Olympiáda z angličtiny    mladší 3. místo J. Semela 7. A 

                                                starší 5. místo R. Slováková 9. B 

11. V pohádkovém kvízu školních družin získalo naše družstvo ve složení M. Bartoníčková, 
D. Ďurďáková, A. Slováková krásné 2. místo. 



Samostatnou a neuvěřitelnou kapitolou byly letošní výsledky v atletice. Bez nadsázky lze 
konstatovat, že královna sportu se stala i královnou naší školy. Stačí posoudit výsledky. 
Naši závodníci udělali z většiny soutěží nezajímavou show jedné školy. Navíc si musíme 
uvědomit, že většina našich závodníků viděla atletický stadión poprvé v životě. 

Pohár českého rozhlasu:  

Mladší žákyně  1. místo (Ulrichová, Dvořáčková, Toufarová, Turzová, Goldamannová, 
Michalcová, Maršovská, Ďurďová, Sedlářová, Belhová) 

Mladší žáci                   2. místo (Zerzáň, Valentová, Svobodová, Bartoníčková, Mališová, 
Váňová, Volfová, Talašová, Brhelová, Žmolíková)  

Starší žáci                     1. místo  (Plášek, Vlažný, P. Huňka, D. Huňka, Kuchař, Slezák, 
Jánošík, Soukeník, Semela, Papežík) 

V krajském finále pak družstvo skončilo takto: 

Mladší žákyně  1. místo, starší žákyně – 3. místo, starší žáci – 3. místo 

Atletický čtyřboj 

Mladší žákyně  3. místo(Toufarová, Ulrichová, Ďurďová, Dvořáčková, Michalcová)  

Starší žákyně                1. místo (Uhrová, Bartoníčková, Cahlová, Valentová, Hubáčková) 

Starší žáci                     2. místo (Kuchař, Soukeník,  Soukeník F., Plášek P.) 

V krajském finále v Kroměříži pak chlapci skončili 3. a dívky 5. Žáci 5. tříd obsadili 2. 
místo (Valešová, Žabokrtská, Macíková, Hubáček, Slánský, Galuška), navíc Valešová 
vyhrála v jednotlivcích a Slánský byl třetí. Žáci třetích tříd – 4. místo (Majzlík, Svoboda, 
Michna, Guryčová, Svitáková) 

V přeborech plavání 3. tříd jsme se stali nejúspěšnější mimozlínskou školou a individuální 
závody vyhráli G. Leblochová a D. Majzlík. 

Šárka Valešová patří k nejlepším šachistům ve své kategorii v republice. 

Malé zklamání nám připravila letošní Valašská sportovní liga. Když jsme začali sahat po 
celkovém konečném vítězství, zradil nás sport, do kterého jsme vkládali velké naděje – 
fotbal. Nakonec jsme neobhájili loňské vynikající 2. místo Přesto některé sporty jsou naší 
chloubou – košíková (1. místo), užívání (2. místo), plavání (2. místo), atletika (1. místo), 
fotbal  

(2. místo), přespolní běh (2.místo) 

Konečné pořadí Valašské sportovní ligy: 

1. ZŠ Broumov, 2. ZŠ Valašské Klobouky, 3. ZŠ Luhačovice 



Úspěšná byla i olympiáda škol v orientačním běhu. Po vítězství v krajském kole 
v Luhačovicích jsme obsadili v celostátním finále 2. místo za vítěznou školou z Rychnova 
nad Kněžnou a před domácími Pardubicemi. Nejlepší výkony podali Z. Slezák (1.), J. 
Vlažný (4. ), J. Valenta (10.), M. Hubáček (4.) a J. Slezák (8.).Pouze slabší forma dívek nás 
připravila o celkové prvenství. 

- R. Lebloch -   

  

Dům dětí a mládeže  Luhačovice 

CO NAJDETE NA NAŠEM WEBU ? 
 Informace o zájmových kroužcích, o připravovaných akcích, aktuální výsledky 
florbalové ligy Š.O.F.L., fotogalerii z různých akcí, webovou soutěž pro každý měsíc 
a další zajímavosti ze zámku. Stačí si jen v klidu sednout k počítači připojenému na 
internet a zadat webovou adresu www.ddmluhacovice.cz    

Zámecká pouť 2004 

Chtěla bych poděkovat všem, kdo se podíleli na zdárném průběhu oslav 
Dne dětí v zámecké zahradě dne 29. 5. 2004. 

Rodičům, pomocníkům z řad mládeže, externím pracovníkům (vedoucím 
zájmových kroužků DDM Luhačovice) a kynologickému klubu Biskupce 
patří velký dík. Uznání a obdiv všech zaslouží p. Dostálek z jezdeckého 
klubu Luhaturf a všichni další, kteří na koních odvozili malé i větší děti a 
dali jim tak k jejich svátku nepopsatelný zážitek. Pěkný kulturní program 
připravily i členky zájmového kroužku Aerobic pod vedením Táni 
Heinzové, Berušky a Rytmus Martiny Žmolíkové a Ireny Zichové, Taneční 
paní Z. Staré, Kytara Z. Pláška, Country P. Pláškové.  

     Nelze opomenout také příznivce a podnikatele z Luhačovic, kteří 
dětem přichystali dárky a odměny.  

Děkuji všem a v neposlední řadě i svým interním pracovníkům, oběma 
Janám a Víťovi, kteří pochopili, jakým dárkem a kolika dětem mohli 
udělat radost, a sami svou pomoc  ochotně nabídli. 

      Celá akce se vydařila a z rozesmátých očí dětí i dospělých se dalo 
vyčíst, že se jim na naší akci „ZÁMECKÁ POUŤ“ líbilo. Dospěláci a 
mládež, která se zapojila do realizace programu, odcházela sice 
unavená, ale s dobrým pocitem u srdíčka. 

        Ve středu 23.6.2004 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků 2. 
ročníku florbalové ligy v respiriu ZŠ Luhačovice. Pro hráče byly 
připraveny za celoroční soutěžení nádherné medaile, poháry a diplomy. 



Dovolte nám nyní jmenovitě představit vítězné družstvo florbalové ligy 
Š.O.F.L.:  

Pařízek Ladislav, Bezruč Martin, Zicha Karel, Kolář Jakub, Rolinek 
Stanislav, Semela Jakub, Pešek Radim, Marek Filip, Pekárek Milan.  

Všem hráčům gratulujeme k vítězství. 

  

K O N E Č N Á      T A B U L K A  Š.O.F.L.   2 0 0 3 – 2 
0 0 4 

Pořadí Název týmu 

1. KOJOTI 
2. PREDÁTOŘI 
3. HALUZE 
4. MEDVĚDI 

Blíží se konec školního roku a tolik vytoužené prázdniny! Všem dětem a 
mládeži přejeme nádherné prázdniny. Rodičům dovolenou plnou 
spokojenosti k načerpání nových sil. 

Všem, kteří s námi spolupracovali v tomto školním roce a pomohli nám 
tak připravit lákavou nabídku mimoškolní činnosti pro děti a mládež, 
děkujeme a přejeme hodně letního sluníčka 

 Eva Tomalová, ředitelka DDM Luhačovice  

  

Český knihkupec v rakouské profesní praxi 
Praktické uplatnění absolventů, možnost nalezení zaměstnání na stále složitějším trhu práce, 
to by mělo být jedním z rozhodujících kritérií při rozhodování rodičů a jejich dětí o 
budoucím povolání. SOŠ a SOU v Luhačovicích klade na dostatečné praktické vzdělání 
svých žáků velký důraz. Jednou z možností jak se stále více zdokonalovat, hledat zkušenosti 
v zahraničí, jsou výměnné pobyty s  podobně zaměřenými školami. Hned po roce 1989 
začala škola spolupracovat se školou v dolnorakouském St. Pöltenu, která kromě 20 dalších 
učebních odborů vychovává podobně jako luhačovická škola knihkupce. Od roku 1993 
mohli první vybraní studenti z Luhačovic vyjíždět do Rakouska a každoročně absolvovat 10 
týdenní stáž na škole v St. Pöltenu. I přes to, že díky rakouským partnerům měli studenti 
hrazeny náklady pobytu, začali pedagogové SOŠ a SOU hledat jiné cesty financování tohoto 
bezesporu přínosného projektu. Povedlo se  jim získat prostředky z Evropské unie 
z programu na podporu odborného vzdělávání Leonardo da Vinci a projekt 

„Český knihkupec v rakouské profesní praxi “ mohl být ve školním roce 2002/2003 zahájen. 

Čtyři vybrané žákyně oboru knihkupec vycestovaly do Rakouska na deset týdnů. Ovšem již 



nebyly pouze ve škole, ale pracovaly přímo v oboru. Mohly pracovat v síti knihkupectví 
Amadeus, kde se seznámily se systémem objednávání zboží, vyskladněním, knižními 
prezentacemi, prodejními technikami. Je velmi potěšující, že díky dobrému jazykovému 
vybavení a dobré znalosti literatury, byly studentky schopné komunikovat se zákazníky, 
povedlo se jim vytvořit odborný knihkupecký slovníček, který pomůže při studiu 
německého jazyka i jejich spolužákům. 

Měly možnost poznat i druhou stranu života knihkupce, kterou tvoří nakladatelé. Praxe 
v největším nakladatelství v Dolním Rakousku jim umožnila poznat tvorbu edičních plánů, 
archivaci, komunikaci se spisovateli (některé z nich poznaly i osobně), účastnily se knižních 
prezentací, poznaly administrativu, překládaly anotace. Velkým přínosem pro obě strany 
bylo přeložení edičních plánů nakladatelství z jazyka německého do češtiny a jejich grafická 
úprava pro praktické využití na internetových stránkách i pro tisk. Také díky tomu může 
toto nakladatelství lépe spolupracovat a komunikovat s českými nakladateli. Nakladatelství 
Scientia již vydalo v českém překladu knížku pro děti „Esel“ („Oslovi“) Tedy se dá říct, že 
praxe „knihkupek“ z Luhačovic přinesla užitek nejenom jim samotným v podobě obohacení 
praktických a jazykových znalostí, ale přispěla také k propojení mezi rakouským a českým 
knižním trhem. Což se nyní po vstupu naší republiky do Evropské unie jeví jako jeden 
z významných prvků integrace. Podle kontaktní osoby celého tohoto projektu Mgr. Taťány 
Hnátkové mají po dobrých zkušenostech obě strany v úspěšně navázané spolupráci 
pokračovat. 

  

Co by vás mohlo zajímat?  
Dnes odpovídá ing. Bohuslav Marhoul – starosta města Luhačovic. 
Která dětská hřiště budou v Luhačovicích zrušena a proč? 

Nejedná se ani o rušení hřišť, ale především o pískoviště. Jak jistě víte, na toto téma již bylo 
mnoho diskusí i v jiných městech, ale při současném počtu více než 20 pískovišť a dětských 
hřišť nejsme schopni dodržet přísné hygienické normy. Proto Rada města Luhačovic 
rozhodla postupně zredukovat počet pískovišť tak, aby ty, která zůstanou, zachována byla 
skutečně kvalitní a vyhověla pravidelným hygienickým kontrolám, což by mělo být i 
zájmem uživatelů těchto pískovišť. V současné době je připraven a dohodnut s Technickými 
službami     pravidelný režim čištění, výměny písku a  kontrol na vybraných pískovištích.    

Zabýváte se řešením problémů spojených s volně pobíhajícími psy a se znečišťováním 
města exkrementy? 

Řešení těchto problémů je dlouhodobá záležitost a trvale se s nimi zabýváme. Volně 
pobíhající psy řeší Městská policie, její strážníci se na tuto problematiku zaměřili a  
nezodpovědné majitele očekává pokuta. Co se týká problému znečišťování ulic exkrementy, 
doufám, že se situace zlepšuje a většina majitelů zvířat již chápe, že není možné naše 
vyhlášky, které jasně stanovují povinnost exkrementy uklízet, obcházet. Chtěli bychom 
ovšem i ze strany města napomoci ke zlepšení situace, proto jsme společně s kynology 
navrhli vhodná místa, kde by měly být umístěny koše se zásobníky na exkrementy, a ty se 
v našich ulicích již brzy objeví.    



Jak proběhly v Luhačovicích volby do europarlamentu? 

Podle mých informací proběhly volby klidně, bez závažných incidentů. Je velká škoda, že 
v celé naší republice byla velmi nízká volební účast. Předpokládal jsem, že této 
problematice budou lidé věnovat větší pozornost. Jako starostu toho města mne potěšilo, že 
volební účast v Luhačovicích byla o 6 % vyšší než celé republice. Tímto bych chtěl všem 
našim občanům, kteří nenechali za sebe rozhodnout jiné, poděkovat. 

Neuvažujete o obnovení lékařské služby první pomoci? 

Lékařská služba první pomoci  v Luhačovicích byla zrušena především z důvodu její 
neefektivnosti a zneužívání. Podle mých informací Zlínský kraj, který je provozovatelem 
rychlé lékařské služby i zdravotnické záchranné služby, o změně systému  neuvažuje.   

Bude v kruhovém objezdu u prodejny Plus nějaké umělecké dílo? 

Jsme si vědomi toho, že je nutné střed kruhového objezdu dořešit. V současné době nemáme 
žádnou konkrétní představu, zda má jít o umělecké dílo, květiny, keře, fontánu, nebo něco 
úplně jiného. Zastupitelstvo města Luhačovic tedy rozhodlo nechat tento problém řešit 
odborníky, architekty. V nejbližší době bude vypsána  soutěž na architektonické řešení 
tohoto prostoru.  

Jak pokračuje prodej bytů v majetku města? 

Byly připraveny a Zastupitelstvem města Luhačovic odsouhlaseny pravidla a ceny prodeje  
některých vybraných bytů a bytových domů v majetku města. V současné době běží 
zákonná lhůta, ve které se nájemníci vyjadřují k podmínkám prodeje. V některých domech 
jsou již  problémy dořešeny a připravují se podpisy kupních smluv. Ještě bych možná mohl 
podotknout, že prostředky získané z prodeje těchto bytů by se měly stát základem 
takzvaného bytového fondu, který by měl sloužit společně s dalšími zdroji k výstavbě 
nových bytů.  

  

STŘÍPKY  
Zajímavé ukončení školního roku si připravily jednotlivé kroužky působící při DDM 
v sobotu 12. června v zámecké zahradě. O lukrativní cenu, poloviční zápisné do 
kroužku na příští rok, mezi sebou bojovali dospělí stejně jako děti.  Odvézt svého 
vedoucího na koloběžce, složit z písmen neznámý nápis a při tom všem chránit vejce, 
které se nesmělo rozbít. Nakonec o vítězi rozhodlo losování. Poloviční zápisné vyhrál 
kroužek Kytara.  

První čajovna v Luhačovicích U obůrky byla otevřena V Drahách 622. Nabízí 30 druhů 
sypaných čajů, vodní dýmky, kávu v džezvě, stylový interiér. 

Tradičnímu koncertu Hudby Hradní stráže a Policie ČR 3. června letos počasí nepřálo, 
ale i přes nutnost jeho přesunutí z Lázeňského náměstí do Ronda byl vynikajícím 
kulturním zážitkem. Pod taktovkou dirigentů Miroslava Hanzala, Libora Krmáška a 
Václava Blahunka zazněly skladby Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Franze 



Lehára, Jiřího Volfa, Antonína Mikulky a dalších skladatelů. 

  

  

Kde je vůle, je i cesta 
S malými herci jsem se ve hře o lesní víle nesetkala. Ale o popularitu v Luhačovických 
novinách nepřišli. A tím vlastně letošní sezóna skončila. Povídám si s Reginou Bittovou, 
ohlížíme se za loňským rokem a diskutujeme o perspektivách. Čili šaty lesních vil jsou 
uloženy, ale činnost tím nekončí. Přirozeně se počítá s dalším rokem.  

Nejdříve diskutujeme o ideálním počtu herců. Optimální stav je 15 malých a 15 velkých. 
Zájemců je dost. Dokonce by se přihlásili i dospělí. Reginu Bittovou láká kouzlo dětí. 
Přirozeně je víc dívek. U malých je nejvíc žáků 4. - 5. třídy, u větších žáci 7. třídy. Možná 
by potřebovala spolupracovníka, teď sem tam pomůže rodič. Mluvíme o technické stránce. 
Kostýmy šije sama, látky rodiče dodají. Výtvarnou část si také řeší sama, jiné finance 
neřeší.  Najednou narazíme na problém, který mne děsí a nerozumím mu. Jsou to autorská 
práva. Třeba něco z Anglie, napsat dopis, nechat přeložit, poslat a čekat. Neskutečně složité 
a drahé. Jsou to dvě, tři představení a děti si na to nevydělají. Jediné východisko je lidová 
poezie. Ale pořád? Zdá se mi, že místo abychom tvořivost dětí rozvíjeli, nesmyslně ji 
utlumujeme.  Mluvíme o soutěži souborů ve Slavičíně. Děti by ráda přihlásila, ale bez 
potvrzení autorských práv je nevezmou. A tak raději mluvíme o perspektivách. Pro malé 
připravuje ukolébavky. U větších bude vidět. Láká Erben, Němcová, ale i tu jsou asi 
dědicové.  

Mluvíme také o divadelním souboru z Hvozdné. Líbí se jí. Jsou tu děti i dospělí. Ji přece 
jenom lákají soubory dětské. V září bude nábor. V říjnu to začne. Do té doby se jí snad 
podaří se dobře vyznat v autorských právech a něco připravit. Práci nevzdá, má pevnou vůli. 
Já vůbec obdivuji lidi, kteří mají pevnou vůli. A tak Regina Bittová ví, že cesta se najít 
musí. Tak i tu bude platit – kde je vůle, tam je i cesta.  

- PhDr. Ludmila Loschková- 

  

Poslední noc v mateřské školce spojená s 
písničkami u     táboráku, opékání buřtů, 
diskotékou a dokonce se strašidly se 
předškolákům z Mateřské skoly v Luhačovicích 
velmi líbila. 

  



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

některé názvy  zachovány v původní podobě. 

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. 

Světová válka 
Slibný a rychlý rozvoj lázní i obce byl přerušen vypuknutím světové války 28. července 
1914. Rakousko vyhlásilo válku Srbsku z důvodu zavraždění následníka trůnu Františka 
Ferdinanda Habsburského a jeho choti Žofie v Sarajevu dne 28. června 1914. To byla 
záminka formální, pravou příčinou byla touha Německa po opanování Evropy. Po vydání 
válečného manifestu a všeobecné mobilisace nastal všeobecný rozruch. Slibná lázeňská 
sezóna byla rázem přerušena, vše spěchalo domů. Muži aby nastoupili vojenskou službu a 
ženy aby převzaly vedení obchodů, živností a hospodářství. Během jednoho týdne byly 
lázně téměř prázdné. Potraviny se začaly zdražovat, každý si chtěl zajistit zásobu. Všude se 
mluvilo jen o válce. Začaly chybět drobné peníze, mnozí si schovávali stříbrné koruny i 
drobné niklové mince. U pošty se kupilo velké množství lidí, kteří čekali na nové zprávy. 
Újezdcem projížděly vojenské vlaky na ruskou hranici (Rusko se připojilo k Srbsku). Ve 
stanici byli vojíni obdarováni potravinami a nápoji, i z Luhačovic odjelo několik povozů 
s dary. Dne 14. září 1914 se v lázeňské restauraci konala schůze zástupců obce, lázní, lékařů 
a školy, zde bylo usneseno, že se Luhačovice stanou místem pro válečné rekonvalescenty a 
bylo dáno 324 lůžek k dispozici zdarma (tato nabídka nebyla využita). Vojenskou službu 
nastoupil téměř z každé rodiny nějaký voják. Na zpevňovací práce do Vídně odjelo deset 
povozů. Byl učiněn soupis jatečního dobytka a zabaveno 55 kusů (k uskutečnění nedošlo). 

  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Vítáme mezi nás nové „občánky“:  
Dominika Hanáčka                  Luhačovice 873 
Filipa Šemodu                         Luhačovice 529 
Jana Feichtingera                     Luhačovice 87 
Adélu Hájkovou                      Luhačovice 50 
Daniela Václava Kubíčka         Luhačovice 922 
Filipa Žáčka                            Luhačovice 365 



Rodičům srdečně blahopřejeme! 

Sňatky 
Martin Helštýn a Dana Polčáková   Luhačovice 786 
Miroslav Vítek a Iva Maršálková     Luhačovice 817 

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem! 

Zlaté svatby 
10. 7. 2004  Zdeněk a Blažena Janíčkovi, Řetechov 50   
17. 7. 2004  Alois a Marie Semelovi, Luhačovice 716  

Blahopřejeme! 

Výročí narození 
Otto Znorovský           Luhačovice 764           87 let 
František Ferda           Luhačovice 380           80 let 
Marie Marečková        Luhačovice 469           85 let 
Věra Černocká            Luhačovice 540           80 let 
Anděla Konečná          Luhačovice 704           80 let 
Marie Vančurová         Luhačovice 121           80 let 

Srdečně blahopřejeme! 

Úmrtí 
Zdenek Martinec               Řetechov 56          49 let 
Jaroslav Mikulec                Luhačovice 637     84 let 
Vlastimila Konečná            Luhačovice 283     90 let 
Jarmila Matulíková             Luhačovice 892    49 let 
MUDr. Miroslav Horský    Luhačovice 718    76 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 
V červenci 2004 je tomu 10 let, kdy zemřel můj manžel 

Jan Loschke. 



V tomto roce by oslavil 80. narozeniny. 

Za vzpomínku děkuje 

PhDr. Ludmila Loschková.  

  

T E C H N I C K É    SLUŽBY   LUHAČOVICE 
 vám zajistí svoz domovního odpadu v II. pololetí  roku 2004 

                               dle   h a r m o n o g r a m u 

  

A.   ZBYTKOVÝ  ODPAD  -  KONTEJNERY  1100  l 
 
2.7.,9.7.,16.7.,23.7.,30.7.,6.8.,13.8.,20.8.,27.8.,3.9.,10.9.,17..9.,24.9.,1.10.,       
8.10.,15.10.,22.10.,29.10.,5.11.,12.11.,19.11.,26.11.,3.12.,10.12.,17.12.,23.12., 
31.12.                            

                                    mimo  23. 12.   vždy    v    p á t e k                        

   

B .  ZBYTKOVÝ  ODPAD  -  NÁDOBY   120,  240  l 

       Trasa :  od vesnice po nádraží + Malá Kamenná                            

       5.7.,12.7.,19.7.,26.7.,2.8.,9.8.,16.8.,23.8.,30.8.,6.9.,13.9.,20.9.,27.9.,4.10.,11.10. 

       18.10.,25.10.,1.11.,8.11.,15.11.,22.11.,29.11.,6.12.,13.12.,20.12.,27.12.                  

                                              vždy    v    p o n d ě l í 

       Trasa :  od nádraží  po Pražskou čtvrť                   

      6.7.,13.7.,20.7.,27.7.,3.8.,10.8.,17.8.,24.8.,31.8.,7.9.,14.9.,21.9.,27.9.,5.10.,12.10., 

      19.10., 26.10.,2.11.,9.11.,16.11.,23.11.,30.11.,7.12.,14.12.,21.12.,28.12. 

                                  mimo  27. 9.  vždy   v    ú t e r ý      

  

 C.  PAPÍR  -  NÁDOBY  A  KONTEJNERY 



       1.7.,15.7.,29.7.,12.8.,26.8.,9.9.,23.9.,7.10.,21.10.,4.11.,18.11.,2.12.,16.12.,30.12.  

                                             vždy   ve    č t v r t e k  
  

D.  SKLO  -  NÁDOBY   A  KONTEJNERY  

  8.7.,5.8.,2.9.,14.10., 11.11., 9.12.   -    

vždy   ve   č t v r 
tek                                                                                                                                           

E.  SBĚR   PLASTU 

        13.7.,3.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12.  -   

mimo 13. 7.  vždy   první    ú t e r ý     v  
měsíci.                                                                                 

   

*  Podtržená data uvádějí termíny 14 denního svozu 

  

Poznámka: Nádoby na tříděný odpad (papír, plasty) rozmístěné v Luhačovicích a integrovaných obcích 
budou         

                    v průběhu II. pololetí vyváženy nad rámec svozových dnů dle vzniklé  potřeby. 

   

SEZONNÍ  PŘISTAVENÍ  VELKOKAPACITNÍCH   KONTEJNERU 

  

                                 v  II.  pololetí   roku   2004 

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

  

VELKOOBJEMOVÝ   ODPAD  

  

Sběrné místo:                                                Termín přistavení: 



  

ul. L. Janáčka, Rumunská                            27.8. - 2.9.,  5.11. - 11.11. 

Solné - Marion  

  

Újezda,  Branka                                          3.9. - 9.9.,  12.11. - 18.11. 

Parkoviště za Alfamarketem                                                             

  

Integrované  obce                                      20.8. - 26.8., 29.10. - 4.11. 

  

  

  

INTEGROVANÉ   OBCE  -  zbytkový  odpad  -  nádoby  
110 l 

  

7.7., 14.7., 21.7.,28.7., 4.8., 11.8.,18.8.,25.8.,1.9.,8.9.,15.9.,22.9.,29.9., 

6.10.,13.10.,20.10.,27.10.,3.11.,10.11.,16.11.,24.11.,1.12.,8.12.,15.12., 

22.12.,29.12. 

  

                            mimo 16. 11.     vždy   ve    s t ř e d u    

  

  

  

Provozní doba sběrného dvora v ulici Uherskobrodská 



(bývalá mycí linka WAP) 

  

ZIMNÍ  období: od  1. 11. do 31. 12.           LETNÍ  období: od  1. 7.  do  31. 10. 

  

úterý       14.00 – 17.00 hod.                      úterý      15.00 – 19.00 hod. 

čtvrtek    14.00 – 17.00 hod.                     čtvrtek     15.00 – 19.00 hod. 

sobota      9.00  – 15.00 hod.                    sobota        9.00 – 15.00 hod. 

  

  

  

Co nového v knihovně? 

Tentokrát jsme trochu soutěžili. Děti z 5. tř.ZŠ se dověděly něco o dobrodružné a detektivní 
literatuře a své vědomosti mohly hned zúročit v soutěžích. 

Přichystali jsme si pro ně křížovky, kvízy a hádanky. 

Bylo nám v knihovně spolu dobře, užili jsme si taky spoustu legrace a už se těšíme na další setkání, 
které připravujeme s využitím nově zakoupených CD-ROM: 

Kvízová horečka - Česká republika 
Zábavná čeština 
Hrady a zámky naší republiky 
Věda hrou 
Ahoj Evropo - průvodce mladých Evropou a Evropskou unií 

Do konce školního roku jsou připraveny ještě besedy pro děti z 2. tř.ZŠ, ale o tom vás budeme 
informovat až příště. 

Dne 16. 6. se v knihovně konal seminář vedoucích městských knihoven Zlínského kraje a zástupců 
Krajské knihovny Františka Bartoše ze Zlína. 

Tématem byla činnost knihoven za uplynulé období letošního roku, výměna zkušeností a 
budoucnost knihoven, které by se měly změnit na kulturně - informační centra. 

Celkové hodnocení naší knihovny v porovnání s ostatními  bylo velmi dobré. 

  

Novinky v knihovně 



Beletrie 

Block - Nebeská past 
Gardner - Případ uprchlé mrtvoly 
Holcman - Sváry 
Steel - Přístav bezpečí 
Suson - Nachová dáma 
          - Podvodník a jiné povídky 
Tan - Sen na prodej 
Váňová - Zapomeň na minulost 
Roberts - Smrtící věrnost 
Moravcová - Vražda v lázních Luhačovice 
Manická - Duhové sny 
Garlock - Pouta lásky 
Buron - Máš přece všechno... 
MacDougal - Něco není v pořádku 
Koontz - Ničeho se neboj 
Coulte - Nefritová hvězd 
Keleová - Vasilková - Střípky 
Bettle - Smrtící lobby     
Grafton - H...jako hrozba 
Erskine - Vzdálené hlasy 
Gouillou - Krycí jm.Coq Rouge 
Šusta - Dotek nula času 
Vieweg - Vybíjená 
Muske-Dukes - Život po smrti 
Boučková - Jen tak si trochu... 
Grafton - P... jako pochybnosti 
Naučná lit. pro dospělé 
Dadák  -  Kanadský deník 
Jakoby  -  Žádná duše se neztratí 
Blahušová  -  Pilatesova metoda II. 
Kiyosaki  -  Do důchodu mladý a bohatý 
Viktorová  -  Osudová láska 
Brukner  -  Jak se zbavit alergie 
Bauer  -  Podivné konce 
My, nasazení na nenucené... 
Pravidla českého pravopisu 
Tomáš  -  108 meditací 
Dršková  -  Maturita z dějepisu 
Bendl  -  Maturita ze společenských věd 
Baláček  -  Česká světová literatura 

Literatura na dlani 

Lapáček  -  Počítač pro seniory 
Blažke  -  Kouzelné zrcadlo 
Písek  -  Delphi-praktické příklady 
Gak  -  Až za Buddhu 
Dommermuth - Gudrich  -  Nejznámější mýty 
Slovenská republika 

Naučná literatura pro děti 

Růžička  -  Počítač pro děti 
Mrva       -  Slovensko  

Beletrie pro děti 



Miler  -  Krtek a televize 
Řeháčková  -  Pětka povedených... 
Lindgren  -  Emilovy skopičiny 
Heyduk  -  Naši trpaslíci 
Žáček  -  Velryba a pruhované... 
Havelka  -  O zvířátkách pana Krbce 
Wilson  -  První nástrahy 
Wilson  -  Narozeniny 
Tolkien  -  Hobit, aneb Cesta... 
Šimulčíková  -  Kukaččí mládě 
Wilson  -  Dítě do kufru 

- S. Juríková -  

  
 


