Den země v Luhačovicích
Ve více než 130 zemích světa lidé slaví Den Země, jehož tradici založili američtí
studenti, když v roce 1970 zorganizovali protestní a demonstrační akce, aby
prosadili přijetí zákonů na ochranu životního prostředí. Česká republika se k
oslavám tohoto svátku připojila v roce
1990. Základní škola v Luhačovicích
slavila 22. dubna. Celou tuto akci
připravila paní Mgr. Valéria Baniová.
V prvních a druhých třídách děti pod
vedením svých učitelek a lektorů, což
byli žáci šestých tříd, poznávali a učili
se chránit přírodu prostřednictvím
vyprávění a her. Vybraní žáci
čtvrtých, pátých, šestých a sedmých
ročníků soutěžili v respiriu ve
vědomostní soutěži Poznej a chraň
naše lesy. Třída 8. A modelovala
lesní zvířata z hlíny. Žáci 6. A vyráběli
ruční papír, žáci 7. A tvořili výtvarnou práci na téma Náš les ideál. Vybraní žáci
navštívili starostu města ing. Bohuslava Marhoula a diskutovali s ním na téma
Životní prostředí a Luhačovice. Vybraní žáci 6. a 7. tříd si vyšli s pracovníkem lesní
správy do lesa. Velmi zdařilý den, který určitě přispěl k vytváření ekologického
cítění a vztahu k přírodě.

Ve čtvrtek 27. března se v MěDK konala soutěž mladých muzikantů.
V krajském kole soutěže základních uměleckých škol se utkaly cimbálové
muziky. Celá akce nakonec skončila velkým vítězstvím v I. kategorii. Žáci
Základní umělecké školy v Luhačovicích, svěřenci pana ředitele Sládka, si
odnesli první cenu. BLAHOPŘEJEME

Jak to vypadá s připravovaným obchodem v Družstevní ulici? Pár dotazů na toto téma
jsme položili PhDr. Františku Hubáčkovi - místostarostovi města Luhačovic.
V kterých místech se bude stavět nový obchod?
V současné době probíhá územní řízení na výstavbu nového obchodu, který bude umístěn
naproti centrální budovy Zálesí, s. r. o., v místech, kde se dnes nachází odstavná plocha pro
nákladní automobily.
Která firma zde bude stavět a jak by měl obchod vypadat?
Toto nákupní centrum vystaví a také bude provozovat firma DISCONT PLUS a bude to
jejich klasická stavba, tedy velká prodejna potravin a samostatně pak úsek masa a uzenin a
pečiva.
Celková zastavěná plocha bude asi 700 m2 .
Kdy se předpokládá jeho dokončení?
Pokud půjde vše podle představ a nedojde k průtahům při vyřizování stavebního povolení,
mělo by se začít s výstavbou v období letních prázdnin. Podle informací pracovníků této
firmy trvá celá výstavba 105 dnů, tedy dokončení a otevření lze očekávat v průběhu měsíce
října či listopadu.

Kolik lidí by zde mělo najít zaměstnání?
Podle vyjádření investora a provozovatele by v těchto prostorách mělo najít zaměstnání 15
až 20 lidí, což jistě není nezanedbatelné číslo.
Bude se nějak řešit dopravní situace (parkování, křižovatka)?
Z hlediska dopravy si stavba vyžádá určitý zásah do celkového řešení v této oblasti.
Především bude vybudována ve spolupráci se Zlínským krajem okružní křižovatka, která
zároveň vyřeší i zpomalení dopravy při vjezdu do města. K takovému typu obchodu patří
pochopitelně i parkoviště, které bude mít kapacitu asi 90 míst a taktéž dojde k vybudování
nové příjezdové komunikace k tomuto parkovišti, která bude zároveň sloužit k zásobování
obchodu a ke vjezdu do areálu zahrady Technických služeb. Tuto komunikaci vybuduje
firma a poté ji převede do majetku města.
Jaké náklady si stavba křižovatky vyžádá, uvažovali jste i o jiných variantách řešení
dopravní situace, než je kruhový objezd?
Celkové náklady na výstavbu okružní křižovatky jsou asi 5,5 milionu korun, přičemž podíl
města zde bude ve výši 3,3 milionu korun. V původních studiích byly i návrhy s
odbočovacími pruhy, tyto však byly zamítnuty především proto, že by došlo k ještě větším
problémům s rychlostí vozidel v této lokalitě. Svoji roli zde hrála také ekonomická stránka
věci, neboť se ukázalo, že tato varianta by byla ještě dražší.
Chystají se v tomto areálu také nějaké služby (restaurace, kadeřnictví apod.)?
Samotný obchod bude mít, jak už jsem uvedl, prodejnu potravin a masa a uzenin. Žádný
jiný druh služeb zde není plánován a ani se o něm ze strany města neuvažovalo.
Věřím však, že realizace této stavby a její provoz přinese konečně do této oblasti vyřešení
mnohaletých problémů se zásobováním

Zprávy z 10. zasedání Rady města Luhačovic konané dne 27. března
RML souhlasila se zvýšením neinvestičního příspěvku TS Luhačovice do 80.000,- Kč na
nakoupení materiálu ke zpevnění přístupové komunikace v Drahách – Nivky.
RML souhlasila s osvobozením pana Pavla Toráče, Chráněná dílna vozíčkářů, Kpt.
Nálepky 536/3, 739 61 Třinec, od poplatku za užívání veřejného prostranství za účelem
prodeje výrobků (porcelán) v dřevěném stánku o ploše 5 x 2 m (s historickým
oblečením) na Luhačovické pouti a na Otvírání pramenů.
RML souhlasila s bezplatným parkováním 3 vozů značky Škoda firmy ARAVER před
hlavním vstupem do MěDK Elektra dne 9. 5. 2003 v době od 9.00 do 18.00 hod v rámci
Otvírání pramenů.
RML nesouhlasila s finanční spoluúčastí na vybudování kanalizace k domu č. p. 687,

ul. Družstevní v Luhačovicích.
RML souhlasila s ukončením nájemní smlouvy ze dne 1. 11. 2002 uzavřené s panem
Radimem Krupkou, bytem Uherský Brod, č. p. 855, na pronájem relaxačního studia v objektu
č. p. 1029 - Sportovní centrum Radostova Luhačovice dohodou ke dni 28. 2. 2003.
RML souhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout prostory relaxačního studia
o celkové výměře 151,96 m2 v objektu č. p. 1029 - Sportovní centrum Radostova
Luhačovice.
RML pověřila od 1. 4. 2003 příspěvkovou organizaci Technické služby Luhačovice
uzavíráním nájemních smluv na pronájem hřbitovního místa.
Výjezdní zasedání – městská část Polichno
Rada města se seznámila s pozemkem navrženým k prodeji č. 894/13 v k. ú. Polichno o
výměře 434 m2 a konstatovala, že nemá zásadních námitek.
Dále se seznámila s prostorem kolem budovy školy a konstatovala, že je zde značný
nepořádek a na pozemku města jsou neohlášené skládky materiálu.
Setkání s občany Polichna – volba osadního výboru
Setkání se zúčastnilo 32 občanů Polichna.
Ing. Marhoul seznámil přítomné občany se záměrem zastupitelstva zřídit za každou
městskou část osadní výbor jako poradní orgán, který by přenášel názory a požadavky
občanů obce Polichno do zastupitelstva. Protože zastupitelstvo nechce tento krok udělat bez
znalosti názorů občanů, připravili jsme na dnešní zasedání anketu, která má za úkol určit,
koho občané do osadního výboru doporučují. Výbor musí být nejméně tříčlenný.
Z ankety vyplynuly tyto výsledky:
Pořadí podle počtu hlasů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jaroslava Studená
Martina Jančářová
Zdeněk Hanáček
Pavel Novosád
Horsák Miroslav

Konečný Ladislav
Šopík Pavel

- 31 hlasů
- 30 hlasů
- 27 hlasu
- 6 hlasů
- 5 hlasů

- 2 hlasy
- 1 hlas

První tři budou členy osadního výboru a paní Jaroslava Studená bude zastupitelstvu
navržena na jeho předsedkyni.
Z následující besedy s občany vyplynuly požadavky na zlepšení prostředí v obci Polichno,
které se dají shrnout do 3 skupin.

A. Požadavky na Technické služby:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úprava terénu na cvičnou dráhu pro hasiče.
Výhled při výjezdu na silnici, větve znemožňují bezpečný výjezd.
Opravu asfaltu na hřišti.
Dětské hřiště u kaple - nevyhovuje skluzavka, doplnit pískoviště, požadavek na doplnění zařízení.
Požadavek na častější přistavování kontejnerů.
Provést úklid ulic a dokončení stavebních úprav po provedení plynovodu.

B. Požadavky na Městskou policii:

1. Zábor veřejného prostranství bez povolení.
2. Vraky aut na ulicích.
3. Opětovný požadavek na přechod přes silnici II. třídy.
C. Požadavky na správu majetku:

1.
2.
3.
4.

Kaple – nedostatečné vytápění a nevyhovující dlažba.
Televize.
Vodovod.
Chodník pro bezpečný příchod k zastávce autobusů na rozcestí u Biskupic.

K těmto připomínkám zaujme radu stanovisko na dalších schůzích.

Zprávy ze III. zasedání Zastupitelstva města Luhačovic konaného 6. 3. 2003
Zastupitelé města uctili minutou ticha památku zemřelého zastupitele Karla Pláška.
ZML zvolilo Ing. Kamila Juríka členem finančního výboru.
ZML schválilo jednací řád Zastupitelstva města Luhačovice ze 14. 12. 2000.
ZML schválilo závěrečný účet města Luhačovic za rok 2002, a to bez výhrad.
RML schválilo prominutí poplatku za komunální odpad za rok 2002 84 osobám dle
seznamu sociálního odboru a osobám dle seznamu s trvalým bydlištěm v Luhačovicích, ve
kterém se nevyskytují celý rok.
ZML schválilo hospodaření příspěvkových organizací TS, ZŠ, MěDK Elektra a
Sportovní centrum Radostova Luhačovice za rok 2002.
ZML schválilo rozpočtový výhled na roky 2003 - 2005.
ZML schválilo rozpočet města Luhačovice na rok 2003.
ZML schválilo odkoupení části pozemku p. č. 865 st. plocha o výměře cca 200 m2 v k. ú.
Luhačovice ve vlastnictví Jihomoravské plynárenské, a. s., Brno z důvodu výstavby
„Okružní křižovatky Luhačovice – jih“. Cena bude stanovena znaleckým posudkem.

ZML schválilo neuvolněným členům zastupitelstva města Luhačovice měsíční odměny
dle přílohy č. 1 a § 3 odst.3 nařízení vlády č. 37/2003 takto:
za výkon člena rady

1.400,- Kč

předseda výboru, komise

700,- Kč

ostatní neuvolnění zastupitelé

500,- Kč

Četnost vyplácení – čtvrtletně, poprvé za měsíc leden 2003 a převodem na osobní účet.
Za každou neúčast člena na zastupitelstvu bude snížena celková odměna za rok ve výši
jedné měsíční odměny.
ZML rozhodlo o likvidaci majetku města umístěného v budově radnice dle předložených
návrhů škodní a likvidační komise.
ZML souhlasilo s podílem na vydání publikace o Luhačovicích. Upřesnění bude
provedeno podle předloženého konceptu publikace.
ZML zvolilo stavební výbor ve složení:
předseda - Mgr. Jaroslav Pančocha
členové – Ing. Karel Zicha, Ing. Martin Plášek, Ing. Pavel Menšík, Ing. arch. Pavel
Bednařík, Ing. arch. Luděk Cahel.
ZML uložilo kontrolnímu výboru provést v součinnosti s finančním a stavebním
výborem kontrolu provedení stavby tělocvičny Radostova a jejího financování. Závěry
kontroly přednést na zářijovém zasedání zastupitelstva města.
ZML uložilo stavebnímu výboru sledování průběhu rekonstrukce radnice.
Další zasedání ZML se uskuteční 5. 6. 2003.

Oznámení
Městský úřad Luhačovice oznamuje občanům, že v tomto období probíhají jednání
směřující k vytvoření nového Lázeňského statutu lázeňského místa Luhačovice. V současné
době je vytvořen návrh nového lázeňského statutu, jehož znění je přístupné veřejnosti na
úřední desce městského úřadu, na internetu a v informační kanceláři Luha-info.
Písemné připomínky ke zveřejněnému návrhu mohou občané, subjekty poskytující
lázeňskou péči a ostatní veřejnost zasílat na adresu: Městský úřad Luhačovice, nám. 28.
října 543, 763 26 Luhačovice, faxem na č. 577 133 182 nebo prostřednictvím internetu:
janikova@mesto.luhacovice.cz do 15. května 2003.
Konečné znění návrhu, který bude zaslán k posouzení na Ministerstvo zdravotnictví ČR,

bude projednáno na zasedání Zastupitelstva města Luhačovice dne 5. 6. 2003.

Co všechno můžete vyřídit na stavebním odboru MěÚ v Luhačovicích
Stavební odbor Městského úřadu v Luhačovicích - možno uvádět i jako Stavební úřad
Městského úřadu v Luhačovicích - má sídlo na radnici města. Pracují zde celkem 4
pracovníci, a to vedoucí, 2 pracovníci pro agendu stavebního řádu a 1 pro územní plánování.
Pro potřeby stavebního úřadu vykonává architektonickou činnost Ing. arch. Pavel Martínek,
a to každou lichou středu. Úkoly na úseku stavebního řádu jsou zde vykonávány pro obce
Biskupice, Pozlovice, Podhradí, Horní Lhota, Dolní Lhota, Sehradice, Slopné a pro město
Luhačovice s městskými částmi Polichno, Kladná Žilín, Řetechov. Na úseku územního
plánování se tento správní obvod rozšiřuje ještě o město Slavičín s městskými částmi, dále
obce Petrůvka, Lipová, Rudimov, Bohuslavice nad Vláří, Šanov a Ludkovice.
Na úseku stavebního řádu stavební úřad zajišťuje:
-

územní řízení – rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o využití území, rozhodnutí o chráněném
území nebo o ochranném pásmu, rozhodnutí o stavební uzávěře, rozhodnutí o dělení nebo scelování
pozemků

-

povolování staveb – vydávání stavebního povolení k nové stavbě, ke změnám dokončených staveb
(nástavby, přístavby, stavební úpravy)

-

kolaudace staveb – vydávání rozhodnutí o povolení trvalého užívání stavby, rozhodnutí o předčasném
užívání stavby nebo časově omezeném užívání stavby, povolení změny způsobu užívání

-

z dalších činnosti se zejména jedná o povolování drobných staveb, udržovacích prácích, povolování
informačních, reklamních a propagačních zařízení, rozhodnutí o demolicích, dodatečném povolení staveb,
nařízení udržovacích prací nebo nezbytných úprav na stavbách, vede řízení o přestupcích proti stavebnímu
řádu, provádí státní stavební dohled.

Na úseku územního plánování provádí:
-

projednání návrhu zadání územně plánovací dokumentace ( ÚPD) včetně změn již schválených
územních plánů

-

zabezpečuje zpracování konceptu řešení ÚPD

-

projednává návrh ÚPD včetně změn

-

zajišťuje veškeré činnosti spojené se zajišťováním územně plánovací dokumentací obcí včetně změn.

Občané si mohou na stavebním úřadu vyzvednout veškeré předtištěné žádosti k jednotlivým řízením na úseku
stavebního práva. Úřední dny jsou stanoveny na dny pondělí a středa, a to od 7,30 do 12,00 hod a od 13,00 do
17,00 hodin. Prosíme tímto občany, aby své záležitosti vyřizovali zejména v tyto dny. Stavební úřad ve své
práci využívá zejména správní řád (zákon o správním řízení) a stavební zákon č. 50/1976 Sb., který byl již
mnohokrát novelizován. V současné době se připravuje nový stavební zákon, který bude platit od roku 2005.

- Ing. Vladislav Běhunek-

Odpovídáme na vaši výzvu „Je to problém?“
Je a ne malý. Krásné a čisté Luhačovice se mění, takové, jaké bývaly, již nejsou. Stačí jít na
procházku do nejpěknější části Luhačovic k prameni Aloiska. V zimě je tam sníh žlutý, a
když roztaje, jedna hrůza. Kdo má psa, každý jej tam vyvenčí, ale nikdo po něm neuklidí. Je
to nechutné a nevím, proč zmizely značky, že tam pes nesmí. Teď je ten park snad jenom
pro ně! Proč tam nezajde Městská policie a neudělá s majiteli psů pořádek? Myslím, že je
tam i málo odpadkových košů. I na cestě pod vilou Vlasta je koš pouze jeden a odpadků je
okolo laviček čím dál víc. Nedovolte, aby to tak bylo dál. Vyhláška je dostatečná, ale
musela by se na 100% dodržovat. Málokdo to ale dělá.
- R. Koudelíková, T. Karhánková )

Vyhláška o venčení psů uvedená v LN č. 4 je neúčinná, neboť zde není uveden postih
chovatelů psů, kteří ji nedodržují, a nikdo dodržování nekontroluje. Jak by to asi vypadalo,
kdyby v silničním provozu nikdo dodržování vyhlášky nekontroloval? Ten, kdo venčí psa,
by měl mít u sebe silonový sáček, který si podle potřeby navleče na ruku, a odklidí lejno po
svém psu. Upozorňuji na skutečnost, že chodník pod mateřskou školou k bývalému mlýnu
je oblíbenou zónou k venčení psů a mnohdy se zdá, jakoby tu byly veřejné záchody pro psy.
Ti, co zde své psy venčí, jsou nejen neukáznění a neuklízejí, ale mnohdy jsou na případná
upozornění hrubí, nebo se dokonce vysmívají. Mnohdy dělají, že nevidí, co jejich pes dělá.
Záhony a trávník kolem těchto bytovek nespadají pod městskou správu a chceme-li trochu
udržovat kulturní vzhled okolí domů, kupujeme květiny, podle možností udržujeme záhony
a sami musíme séct trávu, kterou takto potřísněnou nikdo nechce. Tato místa jsou i
vycházkovou zónou pro děti ze školky i pro návštěvníky našeho města. To všichni máme
povinnost snášet nepříjemný vzhled, dýchat výkaly, odklízet ze zákonů, dokonce i
z chodníků psí výkaly!
Často mají děti povinnost venčit psy. Udržovat pořádek se vztahuje i na ně! Rodiče by měli
děti pořádně poučit! Nemohou být chovatelé psů trochu sebeukáznění při dodržování
pořádku? Musí mít za sebou na každém kroku policistu!? Nemíní-li občané pořádek
dodržovat, ať raději psa nechovají! Měli by jít na výchovu do Malajsie, tam je jen za
odhozený nedopalek pokuta 20 dolarů.
- Jan Janků Velká většina reakcí na náš psí problém neodsuzovala psy ani vyhlášku, ale nezodpovědné
majitele psů. Je škoda, že ti nereagovali, asi vědí proč. Vím z vlastní zkušenosti, že existuje
malá skupina pejskařů, kteří opravdu poctivě po svých psech uklízí. Těmto se předem
omlouvám a následující řádky pro ně neplatí.
Svoboda jednoho začíná tam, kde končí svoboda druhého. Proč tedy my, normální lidé, kteří
chceme žít v čistém prostředí a mít čisté Luhačovice, si musíme nechat od dalších, troufám

si vyslovit to slovo nenormálních lidí, nechat tu pomyslnou laťku posunovat a nechat se
omezovat? Majitelé psů jsou nevšímaví, arogantní, ale pokusme se proti tomuto nešvaru
bojovat a upozorňovat je, nebo i na ně. Vždyť policie opravdu nemůže být všude a chodit za
každým psem. Příklady z anonymních velkých měst nám mohou být dostatečně odpuzujícím
příkladem nevšímavosti. I sami pejskaři by si měli uvědomit, že pokud nebudou
ukázněnější, může dojít až k opačnému extrému, že budou chodit venčit své psy na vybraná
místa za městem. Pak se teprve ukáží milovníci zvířat a ne ti, co v sobotu dopoledne vypustí
psa z paneláku a dál spokojeně odpočívají.
Občané se ozývají a představitelé města tento problém budou muset řešit. Také Městská
policie bude muset více kontrolovat a pokutovat viníky. Je to všechno velmi těžké, ale
pokusme se s tímto nešvarem něco dělat, vždyť stejně samozřejmě jako chceme mít pěkné
prostředí u sebe doma a uklízíme, tak bychom měli brát jako samozřejmost čistotu našeho
města.
Děkujeme za vaše názory i podněty k dalším diskusím. Do budoucna prosím, pokud budete
sdělovat svůj názor, své příspěvky podepisujte. Pokud nechcete, aby bylo vaše jméno
v novinách uvedeno, stačí pouze poznámka, že si nepřejete uvedení jména.
Co si o tomto problému myslí ing. Bohuslav Marhoul – starosta města Luhačovic?
Pociťují představitelé města znečištění ulic psími exkrementy jako problém?
Ano, je to problém a je potřeba se jím zabývat. Řešení celé záležitosti ovšem nebude
jednoduché, na jedné straně stojí nespokojení občané a návštěvníci města a na straně druhé
chovatelé psů, u kterých se někdy setkáváme s názorem, že pokud platí poplatek za psa, tak
už se o úklid nemusí starat. Je velmi špatné, že psi znečisťují i dětská pískoviště a parky, to
už je ze strany jejich majitelů opravdu velká bezohlednost vůči okolí.
Kolik činí roční poplatek za psa v Luhačovicích a jak kontrolujete jeho vybírání?
Roční poplatek za psa stanoví vyhláška č. 3/1994 a pohybuje se od 800,- Kč až po 45,- Kč
podle lokality, kde je pes chován, a dalších okolností. Je pravda, že dosud jsme možná
nebyli dostatečně důslední v postihu majitelů, kteří svého psa nezaregistrovali a neplatili za
něj poplatek. Nyní zpřísníme kontroly Městskou policií a viníky budeme postihovat
pokutami. Je nutné, aby si každý uvědomil, že pokud si pořídí psa, vyplývají z toho pro něj i
nějaké omezení a povinnosti.
Myslíte si, že vyhláška č. 1/1999 je dostatečně účinná?
Pokud se bude důsledně dodržovat, tak ano. Připravujeme zpřísněnou kontrolu Městskou
policií, ale musíme si uvědomit, že policie nemůže být všude. Bylo by dobré, aby si každý
majitel psa uvědomil, že uklízení po zvířatech je naprosto samozřejmá věc, kterou musí
každý udělat ihned a on sám, ani ostatní by takovému jednání neměli tiše přihlížet a
provinilce na nevhodné jednání upozorňovat. Vždyť určitě všichni chceme žít v čistém
městě.
Jak se s tímto problémem vypořádávají ostatní města?
Nezodpovědní majitelé psů jsou všude. Někde to řeší vyhrazenými prostory na venčení psů,

jinde speciálními sáčky a koši na exkrementy. Žádné z těchto řešení není ideální a
bezproblémové.
Připravujete tedy již nějaké konkrétní kroky?
Vyhrazená místa, to asi nebude pro naše město ideální řešení, protože uvnitř města by se
takové plochy velmi těžko hledaly. Zabýváme se spíš sáčky, podobně jako v sousedním
Slavičíně. Možná budeme muset pohyb psů v některých částech města omezit.
V každém případě Městská policie zpřísnění kontrolu, jak známek, tak odstraňování
nečistot. Provinilci budou přísně postihováni.
Problematika volného pobíhání psů ve městě
Problém volného pobíhání psů v našem městě se v současné době daří řešit
operativněji, než tomu bylo v nedávné době. Městská policie má jednoho strážníka, který
absolvoval potřebný kurz k získání osvědčení pro odchyt toulavých psů. V roce 2001 bylo i
na základě oznámení občanů provedeno 19 odchytů volně pobíhajících psů. Ve většině
případů měli majitelé v pořádku zaregistrování psa u finančního odboru MěÚ
v Luhačovicích nebo u ObÚ Pozlovice, takže jim byli psi vráceni. Ne každé volné pobíhání
bylo řešeno v blokovém řízení, ale v osmi případech tak strážníci učinili a uložili pokuty ve
výši 2.200,- Kč. Jeden případ byl předán k projednání příslušnému správnímu orgánu,
ostatní případy byly řešeny domluvou.
V letošním roce (leden - duben) bylo realizováno 16 výjezdů, z toho jedenáct na oznámení
občanů, uloženo bylo dvanáct blokových pokut ve výši 4.800,- Kč.
Toto je jedna část problému. Ta druhá, stejně závažná, ne-li závažnější, je znečišťování
veřejných prostranství exkrementy. Tady musím souhlasit s kritickými názory občanů, že
tento nešvar se víc a víc rozmáhá, je málo postihován a hlavně jeho podstata je
v nevychovanosti, aroganci a sobectví některých majitelů psů. Co dodat k tomu, když
majitel vypustí psa na chodník před svůj dům, aby se tam „vyvenčil“, přestože má u domu
velkou zahradu. Tam svého „miláčka“ nepustí, aby nemusel uklízet. Když je tento občan
upozorněn strážníky na nutnost uklidit po svém psu chodník, strašně se diví, proč a komu to
vadí. Samozřejmě že chodník uklidí, ale jen proto, že v tu dobu tam strážníci jsou přítomni.
Nikdo nemůže zakázat psům, aby konali svou biologickou potřebu, ale každý, kdo si
pořizuje psa, by měl počítat s touto povinností úklidu jeho exkrementů.
Věřím, že jsou mezi námi spořádaní občané a majitelé psů, kteří berou jako samozřejmé mít
svého psa na vodítku, když jdou po ulici a uklidit po svém psu nepořádek. Několik takových
skutečně znám. Bohužel, většina je těch méně pořádných, kteří zatím měli to „štěstí“, že
nebyli přistiženi.
I když se strážníci Městské policie na tento nešvar více zaměří, nikdy se nepodaří potrestat
všechny. Do budoucna přistoupíme k tomu, že iniciály těch, kteří i nadále nebudou
respektovat obecně zavázané právní předpisy města, budeme i s jejich protiprávním
jednáním uveřejňovat v LN.
Věřím, že nebude třeba přistupovat k tvrdým trestům a každý majitel psa si bude po něm

udržovat pořádek. Principem demokracie není, že si dělá každý, co se mu zalíbí, ale plní si
své občanské povinnosti a respektuje občanská práva ostatních.
Těm z vás, kteří se ankety zúčastnili a svoje připomínky podepsali, bych chtěl poděkovat za
zájem o řešení problémů v našem městě. S tím, kdo se za svůj názor stydí a nepodepíše se,
nejde diskutovat.
Vlastimil Červenka
velitel
Městské policie

XXXIX. DIABETOLOGICKÉ DNY
K jarním Luhačovicím již tradičně patří diabetologické dny. Největší lékařský kongres
v Luhačovicích, na kterém se setkávají diabetologové z České i Slovenské republiky, pořádá
Česká diabetologická společnost ve spolupráci se Slovenskou diabetologickou
společnosťou. Organizací byla již poosmé pověřena firma LMC v Luhačovicích. Zájem o
tento kongres stále narůstá. V roce 1964 na prvním setkání řešilo problém diabetu 18
nadšených a obětavých odborníků. Jsou mezi nimi i lékaři, kteří přijedou již po třicáté
deváté do Luhačovic. Jako každý rok je toto setkání věnováno aktuálním výsledkům
vědecko-výzkumného úsilí pracovních týmů i jednotlivců. Letošní téma autoimunitní
projevy diabetes, endokrinopatie a diabetes je zajímavé. Na diabetologické dny přijelo více
jak 600 lékařů a 160 zdravotních a dietních sester. Celý kongres obohatily farmaceutické
firmy a firmy zabývající se zdravotní problematikou. Tradiční součástí diabetologických
dnů se stává pracovní den Sekce sester při
ČDS. Diabetologové se seznamují s nejnovějšími poznatky léčení této závažné choroby 21.
století. Ačkoliv jsou diabetologické dny určeny pro odbornou medicínskou veřejnost, každý
z nás si uvědomuje, jak důležitý je boj s cukrovkou.
O to, aby byl co nejúspěšnější, se snažili diabetologové ve dnech 23. – 26. dubna v MDK
Elektra v Luhačovicích.
- JUDr. M. Semelová-

Mezinárodní filmový festival zavítá i k nám
Zlín 2003 - 43. mezinárodní festival filmů pro děti a mládež - tak zní oficiální název akce, o
které hovoříme. Začne 25. a skončí 31. května. Nebude se však odehrávat pouze ve Zlíně.
Takzvané satelitní projekce budou probíhat i u nás v Luhačovicích, a to od pondělí do
čtvrtka, tj. 26. až 29. května. Hlavním bodem programu zde bude soutěžní přehlídka
hraných filmů zemí Visegrádu. Smlouvu, z níž vzešlo založení Mezinárodního
visegrádského fondu, podepsaly před čtyřmi lety Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko.
Týká se spolupráce v mnoha odvětví lidského života, tedy včetně kultury. Z českých filmů,
které budou v této kategorii soutěžit, budeme moci v kině Elektra zhlédnout „Rok ďábla“

Petra Zelenky a „Lesní chodce“ Ivana Vojnára.
Dopolední hodiny budou věnovány promítání pro školy. Nabídka z kina by se měla dostat
všem školám. Nutno připomenout, že na žádné projekce v rámci festivalu se neplatí vstupné.
Další body programu, na které si už budete muset odskočit do Zlína, jsou mezinárodní
soutěžní přehlídky hraných filmů pro děti i pro mládež, mezinárodní soutěž animovaných
filmů pro děti a mládež a soutěž celovečerních hraných debutů z celé Evropy.
Nesoutěžní přehlídky se budou týkat studentských filmů z celého světa, dokumentů pro děti
a mládež, novinek v české filmové tvorbě pro děti a mládež a dalších specialit pro filmové
labužníky.
Rozsáhlý doprovodný program je už samozřejmostí. Prestižní záležitostí je výstava a
následná aukce filmových klapek, které výtvarně ztvárnili přední čeští umělci. Zajímavý
bude určitě Nadační den, který vyvrcholí koncertem, a zájem veřejnosti se očekává i o Den
reklamy – přehlídky a soutěže reklamních spotů a konference na téma „Dítě a reklama“.
Děti budou mít možnost zúčastnit se „výuky“ v Internetové škole a skoro každý den budou
pro ně ve městě probíhat zábavná odpoledne.
-Michal ZávackýCharitní sbírka v roce 2003
Charitní sbírka se konala ve dnech 10. 3. – 21. 3. 2003 ve farním centru a obchůdku u
kostela v Luhačovicích v postní době již čtvrtý rok. Byla určena pro potřeby oblastní charity
Uherský Brod. Do skladu Charitního bazaru byly odvezeny dvě tuny materiálu. Podle
sdělení paní Montágové, vedoucí Charitního bazaru, bude oblečení pro děti a dospělé
odvezeno do centrálního skladu Diakonie Úpice a odtud bude předáno potřebným lidem u
nás i v zahraničí.
Ložní prádlo bude předáno nově otevřenému Hospicu na Svatém Kopečku u Olomouce.
Předměty k vybavení domácnosti a elektrické spotřebiče zůstaly v Uherském Brodě
v Charitním bazaru.
Oblastní Charita Uherský Brod a Farní úřad Luhačovice děkují všem ochotným dárcům,
ženám, které přebíraly, třídily a balily, panu Skovajsovi, který ve svém volném čase a svým
nákladním autem dvoutunový náklad odvezl, všem dobrovolníkům, kteří mu při nakládání a
vykládání pomáhali, a také ženám, které po ukončení provedly úklid a dezinfekci farního
centra. Pán Bůh zaplať!
- Farnost Luhačovice-

S Luhačovickými novinami na vycházce
K jezírku lásky
Za hezkého dne se vydáme Hrazanskou ulicí vzhůru památnou Hůrovou cestou. Na konci
vpravo uvidíme nově postavený kříž. Pamětníci tvrdí, že zde byly v období moru (počátek

18. stol.) pochovávány oběti moru. Druhá, novější hovoří o průvodech na sv. Marka, které
se konaly z důvodu požehnání úrody. Ještě před více než 30 lety zde byla stará polní cesta.
Před padesáti lety zde jezdila šestidenní mezinárodní motosoutěž přes Řetechov na
Provodov.
Od vodojemu máme velmi pěkný výhled na spodní část Luhačovic, do dáli se vine silnice
do Polichna a Uherského Brodu. Na horizontu vidíme vrch Ovčírnu (429 m), Okrouhlou
(319m), ve směru na Přečkovice vidíme silnici vedoucí na Kladnou Žilín. Cesta, po které
jdeme, má bohatou historii. Můžeme si představit, jak po ní v roce 1663 jezdily hordy
Tatarů a Turků na Řetechov. Ti na panství v Luhačovicích zajali 42 lidí a zničili 150 kop
obilí, což znamenalo velký hlad a utrpení. Tito staří válečníci jezdili po cestách vedoucích
po hřebeni, aby měli dobrý rozhled po krajině. Hrabě Pavel Serenyi dovolil v lednu 1665
poddaným pást dobytek a brát dřevo na otop z Malé Kamenné. Za to museli odvádět z každé
krávy žejdlík topeného másla. Je pravděpodobné, že tuto cestu využili v letech 1704 –1706 i
později Kuruci, kteří mnoho zla ve zdejší oblasti způsobili. Můžeme si představit honosné
lovecké družiny a kočáry, které se ubírají na lov do Obory nebo také prosté služebnictvo
odvážející dřevo do zámku na otop. Pole, pamětníci starých časů, mlčí, kdo zde v těchto
místech v Rovině (i na Rovině od vodárny k Oboře ) měl svůj zdroj obživy, svá pole.
Vzpomenou si dnes vnuci Obadalovi, Bednaříkovi, Kolářovi, Krmelovi, Bublákovi,
Chmelovi, Konečných, Černockých a další, že zde jejich prarodiče hospodařili. Pamětníci
ještě vzpomenou prastarou hrušku, která stávala po pravé straně silnice. Z toho místa vidíme
údolí města jako na dlani. Zaujme nás vila Vlasta připravovaná na návštěvu srbské carevny,
která však z důvodu sarajevských událostí v roce 1914 nepřijela. Vpravo vidíme údolí
Solné (450 m), dále Lužné (428 m).
Dominantou výhledu je hotel Palace, dříve známý jako Drtílek. Vpravo od Palace Morava,
dříve Arco. Po pár minutách chůze nalezneme ranč s chovem koní a vyjížďkami. Přímo před
námi se rýsují Vizovické vrchy, blíže k nám je Obora (386 m), kde dříve stávala dřevěná
rozhledna. Na Jestřábím (302) zahlédneme komín teplárny, za ním se tyčí hora s mystickým
názvem Obětová (511 m). Směrem k západu vidíme statek Horní Dvůr. Na zdejších polích
se často pěstovalo obilí, žito neboli réž. Kolem cesty bývala alej třešní s chutnými plody.
Ještě jsem pamětníkem pochodů německé mládeže Hitlerjugend. Bylo jich v Luhačovicích
téměř tři tisíce. Děvčata v dirndlech (německý kroj), chlapci v uniformách s překříženými
opasky, z nichž vykukoval bajonet, pochodovali ulicemi pod vedením svých vychovatelů
s páskami na rukávech. Na konci války Němci okraje pastvin a lesa zaminovali. Obětí
vybuchlých min se stali bratří Gavendové z Ludkovic a p. Hochman z Luhačovic. Až do
roku 1947 tu nebylo bezpečno, poté bylo vše minohledačkami prohledáno. Každý kousek
půdy.
A již se blížíme k cíli naší cesty, k Jezírku lásky. Zbytky pařezů by mohly vyprávět
romantické příběhy z minulosti. Za mých klukovských let zde bývaly spousty červených
malin, kvetl tu žlutý podběl, jeho příbuzný devětsil bílý, později kostival hlíznatý, modrými
kvítky kvete pomněnka bahenní, rozrazil potoční i zběhovec plazivý. Ve starých stromech
podle učitele Brzáka hnízdil netopýr bahenní (nyní vodní).
Jezírko lásky dal postavit hrabě Serenyi jako zásobárnu vody pro lesní zvěř. Před dvanácti
lety bylo upraveno, od silnice k němu vedou schody. Bylo vybaveno lavičkami a altánkem
pro klidnou meditaci v tichu lesa. Od profesorky Semelové jsem slyšel, že přáním paní
hraběnky bylo, aby lidé, kteří se zde setkávají, si navzájem přáli štěstí, zdraví a celkovou

pohodu ve svém životě. Podobně jako se křesťané zdraví pozdravením pokoje. Nebylo by na
škodu tento starodávný zvyk obnovit, vždyť překrásná okolní příroda k tomu přímo vybízí.
Je možné, že okolí Jezírka lásky znali i lidé, kteří odpočívají na blízkých Krhovech. V roce
1922 zde bylo odkryto 60 malých mohyl z 8. a 9. století. Museli zde někde žít, bydlet,
pracovat a něčím se živit.
Tedy vzhůru na vycházku podél Hůrové cesty!
- A. Šimšalík -

Události v dubnu
V úterý 25. března se sešli místní majitelé a provozovatelé hotelů a restauračních zařízení
s představiteli Národní federace hotelů a restaurací. Jedná se o profesní společenskou
organizaci se sídlem v Praze, která sdružuje hotely, restaurace, hotelové školy, hotelové
řetězce, cestovní kanceláře, dodavatele zboží a služeb. Členové musí poskytovat mimořádně
kvalitní služby a přispívat k rozvoji cestovního ruchu. Mezi tuto elitní společnost patří i
některá zařízení a.s. Lázně Luhačovice.
Přes 200 tajemníků městských o obecních úřadů z celé republiky přijelo 7. - 8. dubna
do MěDK v Luhačovicích.
Společně s právníky a pracovníky ministerstev diskutovali o problémech vztahů obcí a
krajů, vnitřních předpisů úřadů, o přestupkové agendě a dalších otázkách, které je nutné při
každodenním provozu úřadů řešit. Součástí setkání byla i prezentace podnikatelských
subjektů.

Co by vás mohlo zajímat?
Dnes odpovídá paní Eva Tomalová - ředitelka Domu dětí a mládeže v Luhačovicích.
Můžete se našim čtenářům představit, říci jim něco o sobě?
Pocházím z Luhačovic, vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Kroměříži, nejprve
jsem pracovala v mateřských školách ve Vrběticích, v Biskupcích, od roku 1992 v Domě
dětí a mládeže jako vychovatelka a roku 1999 jsem byla jmenována ředitelkou DDM.
Kolik nyní pracuje v DDM zaměstnanců?
Do zájmové činnosti v DDM je v současné době zapojeno 635 zájemců. Činnost zajišťuje 5
interních pracovníků – 3 pedagogové, 1 účetní a 1 uklizečka. Tuto rozsáhlou činnost by se
nám nedařilo zajistit bez pomoci externích pracovníků, dobrovolníků a kamarádů, kteří se
dělí o svůj volný čas s dětmi a mládeží. Externích pracovníků je v letošním roce 34 a všem
patří velké DÍKY.

Z kolika kroužků DDM si mohou děti vybírat, o které kroužky je největší zájem?
V letošním roce si děti, mládež i dospělí mohli vybrat z celkové nabídky 55 zájmových
kroužků a klubů. Nabídka se každoročně mění. DDM pružně reaguje na poptávku
veřejnosti. Největší zájem je o zájmové kroužky aerobic, angličtinu, florbal, klubíčko pro
předškolní děti, výtvarné kroužky, folklórní taneční kroužek, sebeobranu, kalanetiku a
rekondiční cvičení jógového typu pro dospělé.
Zájmová činnost v DDM se netýká jen nabídky zájmových kroužků, je to i široká nabídka
nepravidelných akcí, spontánní činnost, prázdninová činnost, výukové programy, kursy
apod.
Máte dostatek dobrých vedoucích?
Dobrých vedoucích, těch není nikdy dost. Ti naší jsou obětaví, kamarádští, spolehliví,
zapálení pro činnost, kterou provozují, většinou je to jejich vlastní koníček. Ne všichni jsou
pedagogové, přesto jejich přístup k dětem je velmi vstřícný a děti mají možnost trávit svůj
volný čas v pozitivní atmosféře. Děti si často volí zájmový kroužek nejen podle zaměření a
odbornosti, ale i podle toho, kdo jej vede. Najdou si toho „svého“ vedoucího, se kterým je
jim dobře. Ale to již odpovídám na další otázku, jestli máme problémy s udržováním kázně.
Protože si děti činnost samy a dobrovolně vybírají, kázeňské problémy se nevyskytují.
Mohla byste charakterizovat dnešní děti, je těžké je zaujmout? Máte problémy
s udržováním kázně v kroužcích?
Dnešní děti a mládež nejsou jiní, než jsme byli my, mají jen širší rozhled a možnosti. Děti
si mají možnost vybrat, jakým způsobem, kdy, případně s kým chtějí něco dělat.
V posledních letech klesá u dětí trpělivost, vytrvalost, chtějí co nejdříve dojít k výsledku.
Klesá zájem o zájmové modelářské a rukodělné kroužky. V poslední době jim stále více
schází zájem a porozumění nás dospělých, komunikace zejména v rodině, diskuse, kde je
ona pravda, partnerství – tzn., že „navrch“ nemá nikdo, ale oba partneři dodržují společně
dohodnutá pravidla.
Vrací se do zámku některé děti i v dospělosti?
Některé děti jsou již aktivními externími vedoucími, některé pravidelně a rády pomáhají při
organizování akcí DDM, je to hezký pocit, že i po letech se s námi v zámku cítí dobře,
máme si pořád co říct a společně cokoliv podniknout.
Co si můžou naši čtenáři představit pod pojmem příměstský tábor, připravujete na
hlavní prázdniny nějaký?
Příměstský tábor je otevřen dětem, které by o prázdninách musely zůstat samy doma bez
dozoru. U nás v zámku se jim věnují zpravidla od 8.00 – 15.30 hodin vedoucí, nabízející jim
sportovní, tvořivé i turistické aktivity, nechybí výlety, hry a soutěže. Obědy bývají zajištěny
ve školní jídelně a o děti je tak postaráno do doby, než se rodiče vrátí z práce. Děti si
vyzvednou v zámku nebo se setkají doma a mohou si sdělovat zážitky z příjemně stráveného
dne. Tyto tábory jsou stále více vyhledávány i staršími dětmi. O hlavních prázdninách DDM
připravuje dva příměstské tábory v termínech:

I. - od 30. 6. do 4. 7. 2003, cena 500,- Kč.
II. – od 7. 7. do 11. 7. 2003, cena 500,- Kč.
Připravujete letní tábor? Kde, od kolika let, jaká bude jeho cena?
Dále letos připravujeme dva pobytové letní tábory v Agropenzionu Vápenice v Bílých
Karpatech v termínu od 14. 7. do 20. 7 a od 20. 7. do 26. 7. 2003, cena 2.700,- Kč.
Kdo financuje DDM Luhačovice, obracíte se na sponzory?
DDM zřizuje a financuje Krajský úřad Zlínského kraje, velkou část provozních výdajů
financujeme z poplatků na činnost. Při organizování akcí, zvlášť akce Zámecká pouť ke
Dni dětí, se obracíme na sponzory v našem městě i mimo ně. Pro zkvalitnění naší činnosti
vyhledáváme projekty a granty. Město Luhačovice financuje opravy a rekonstrukce v DDM,
přispívá na Zámeckou pouť a dle požadavků a možností se snaží DDM vždy vyjít vstříc a
pomoci.
Prezentují se vaše kroužky i na veřejnosti?
Zájmové kroužky se pravidelně prezentují v květnu na BAMBIRIÁDĚ ve Zlíně, letos 24. 5.
2003. Připravujeme se na sobotní vystoupení při Otevírání pramenů, děti a mládež
pravidelně vystupují na předvánočních akcích v Domově důchodců a pro handicapované
spoluobčany. Pěkné bylo vystoupení sportovních zájm. kroužků ve Sportovní hale
Radostova. Úspěšně nás prezentovali členové kroužku Kytara na Otrokovické rolničce.
Nechybí ani tvořivé dílny – ukázky rukodělných činností při nejrůznějších akcích DDM.
Pokuste se spousty vašich akcí pro děti jmenovat jednu, kterou máte nejraději?
Nejraději mám akci Velký slet čarodějnic, asi proto, že k tomu mám tak trochu nejblíže a
společně s dětmi si to také vychutnám. Mezi oblíbené akce také patří Zámecká pouť,
většinou však spíše chvíli po akci, když se všechno vydaří, vyjde počasí a děti i dospělci se
rozcházejí spokojeni a s úsměvem. To pak se svými kolegy, i když unavení, máme dobrý
pocit, že jsme pro ty své lidičky udělali zase kus dobré práce.
Chcete našim čtenářům ještě něco sdělit?
Závěrem bych chtěla říct jen to, že si velmi vážím práce svých kolegů, známých a kamarádů
a ráda bych přivítala mezi námi další stejně naladěné spolupracovníky.
A pro všechny, kdo dočetli až sem, životní moudro závěrem, aktuální zvlášť pro tuto dobu:
„Brát se, jaký(á) jsem, může být velmi těžké, podívám-li se na sebe do zrcadla a vedle mne
leží obrázkový magazín, který věstí, jak mám správně vypadat“.

Malý luhačovický salon
Jak vnímají místní děti a mládež místo, ve kterém žijí? Uvědomují si jedinečnost Luhačovic

a jejich léčivých minerálních pramenů? Nechávají se jimi inspirovat?
Při vyhlašování prvního ročníku výtvarné soutěže O nejlepší motiv Otevírání pramenů 2003
jsme vůbec netušili, s jakou ochotou se žáci základní školy, základní umělecké školy,
kroužky domu dětí a mládeže a jejich vedoucí a učitelé do této soutěže zapojí.
Pochopí děti správně hlavní motiv, dokáží jej správně vyjádřit, bude možné vítězný motiv
použít? Nic nebylo předem dáno, rozhodli jsme se to zkusit.
O to větší bylo překvapení všech organizátorů a poroty. Nejen že děti a mládež správně
pochopily význam pramenů pro Luhačovice, ale překvapily obrovským rozletem, tvořivostí
a inspirací. Sluníčko se symbolickými klíči k pramenům, hlavní motiv Otevírání pramenů
2003, namalovala žákyně druhé třídy Gabriela Leblochová. Blahopřejeme! Všechny práce
dětí můžete vidět ve dnech 9. - 11. května na výstavě Malý luhačovický salón v hale
Vincentka.
Výstava bude doplněna literárními pracemi žáků ZŠ Luhačovice, které byly vytvořeny
v roce 2002 jako doplněk výuky dějepisu, občanské výchovy. Některé vybrané práce vyšly
ve sborníku Malý luhačovický salón, který sponzorovala Nadace Open Society Fund Praha.
Tato akce byla součástí oslav 100. výročí založení akciové společnosti Lázní luhačovických,
jejíž celou koncepci vytvořila PhDr. Blanka Petráková, ředitelka Muzea Luhačovického
Zálesí.
Zpestřením budou práce žáků ZUŠ a Domu dětí a mládeže z hlíny a různých dalších
materiálů inspirované Luhačovicemi. Určitě zajímavá budou i vybraná dílka dětí z Mateřské
školy v Luhačovicích a žáků ZŠ Luhačovice.

Š.O.F.L. (šikovných ogarů florbalová liga)
Základní část florbalové ligy se pomalu blíží ke svému závěru a při pohledu na aktuální
tabulku umístění družstev je patrný bodový odstup týmů, které postupují do dalších bojů
play-off, a týmů na 5. a 6. místě, které se pro letošní ročník s ligou rozloučí. Jako velký
favorit celé ligy se předvedlo družstvo s názvem HRNCE. Hráči tohoto družstva překvapují
svými herními dovednostmi, jednoduchou kombinací přihrávek vždy zakončených ostrou
střelou končící často v síti. Dosud se žádnému z družstev v základní části soutěže nepodařilo
HRNCE porazit. Uvidíme, zdali si svou neporanitelnost udrží i v zápasech play-off.
Doufáme, že hráči postupujících družstev HRNCE, DRSŇÁCI, VRTÁCI a ŠKORPIONI
předvedou jistě zajímavé a dramatické zápasy, na které jsou všichni zájemci o florbal
zváni. Hraje se vždy v pondělí od 15.30 – 16.30 hodin ve velké tělocvičně ZŠ Luhačovice.

KRONIKA
Vyprávění z obecní kroniky popisuje, jak vypadaly Luhačovice v roce 1923. Záměrně jsou
některé názvy zachovány v původní podobě.
V roce 1923 byly v obci tyto spolky: Tělocvičná jednota „Sokol“ s vlastní tělocvičnou
v upravené vlastní budově na vlastním pozemku. Je významným spolkem soustřeďujícím

nejvíce občanstva, má 165 členů a pobočky v Pozlovicích, na Petrůvce a v Rudicích. Sokol
vykazuje největší činnost. Dále zde fungoval Orel bez vlastních místností, řemeslnicko živnostenská beseda, Sportovní klub, Musejní společnost s vlastním, velmi pěkně
upraveným muzeem v lázeňské budově Zámeček, Spolek majitelů domů, Jednota svatého
Josefa, Dobrovolný hasičský spolek.
Obchůzka obcí
Od nádraží, které leží na rozhraní vsi a lázeňského obvodu jižního, jdeme do středu lázní na
Slanici hlavní cestou, třídou Masarykovou. V ní je téměř nepřetržitá řada budov a vil s byty
pro hosty. Hned u nádraží je hotel u Karla IV. s turistickou noclehárnou, hotel Třeboň je
položen níž od nádraží. Pod strání je umístěna měšťanská škola, jdeme vlevo po pěkném
chodníku lemovaném stromořadím. Míjíme poštovní a telegrafní úřad, sokolovnu a vedle ní
obecní úřad, naproti je restaurace paní Janíkové, dále obecní spořitelna, hotel Havlíček,
vlevo dále v uličce hotel Přerov, Singrova židovská restaurace, obchody, Motalův tovární
závod pro památkové předměty a lidové malování a jsme na mostě pod nímž teče Solný
potok. Vpravo se rozkládá čtvrť Pod Lužným s hotelem Arco, náležícím Všeobecnému
pensijnímu ústavu, který zde posílá své členy a poskytuje jim levné zaopatření. Nad ním
v úbočí je vinárna ve vile Zdenka a v okolí několik menších vil a budov – vlevo stojí
elektrárna lázeňská, před ní při silnici je tržiště, kde má být postavena poštovní budova.
Proti tržišti vpravo vede upravená přímá cesta k nejnádhernější vile Vlastě se zahradou a
skleníkem. Zakoupily ji roku 1921 lázně z pozůstalosti mecenáše inženýra Osvalda
Životského, jenž zde trvale bydlel, za 700000,- Kčsl. Před Vlastou je obsahově nejsilnější
pramen Aloiska. Pod Vlastou stojící domek i s přilehlým pozemkem Nepřejov, náležící
zemi Moravě.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítáme mezi nás nové „občánky“:
Karla Pláška,
Johanu Pírkovou

Luhačovice 814
Luhačovice 829

Rodičům srdečně blahopřejeme!
Výročí narození:
Vítek Rudolf
Vítková Aloisie
Martincová Božena
Skovajsová Františka
Veselá Františka
Plánková Anežka

Luhačovice 817
Luhačovice 41
Kladná Žilín 112
Luhačovice 629
Polichno 84
Luhačovice 260

92 let
88 let
94 let
80 let
86 let
80 let

Přejeme hodně zdraví, svěžesti a pohody do dalších let!
Opustili nás:

Mikulášek Karel
Klhůfková Marie
Gergelová Jiřina
Joch František
Kudláček Rostislav
Valová Emilie
Hořáková Věra
Keňa Lubomír
Jahodová Svatava

Kladná Žilín 57
Luhačovice 380
Kladná Žilín 45
Luhačovice 54
Kladná Žilín 8
Luhačovice 410
Luhačovice 380
Luhačovice 380
Luhačovice 462

69 let
64 let
82 let
62 let
76 let
97 let
67 let
70 let
77 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.

Tak to vidím já
Přiznám se, že jsem si ten titulek vypůjčila. Tak se totiž nazývala akce SOŠ a SOU
v Luhačovicích 3. dubna 2003 v salonku Elektry. Akci zorganizovala škola s Klubem
českých spisovatelů. Přítomní si příjemně popovídali s J. Cimickým, J.Čejkou a V. Suchým.
Nejdříve se přítomní spisovatelé vyznávali ze svého vztahu k Luhačovicím. Celou diskusi
řídil Dr. Karel Milička. Daří se spolupráce se školou, je to v republice unikátní. Ocenili
vstřícnost vedení školy. Celkem se již podařilo Literární Luhačovice uspořádat 11 x.
V historii to snad obdobu nemá. Stále je třeba oceňovat dřívější Strážnici Marušky
Kudeříkové. Na Literárních Luhačovicích jsou často i zahraniční účastníci. Podařilo se
objevit dost talentů.
Debata se rozvíjí na různá témata. Třeba se mluví o tom, zda má někdo právo hodnotit dílo
druhého. Právo odsuzovat nemá. Snad může říci, že není jeho krevní skupina. Jsou případy,
že k textu původně nepochopitelnému se později našel klíč. I na díla původně nepřijatelná si
lidé časem zvyknou. Týká se to řady autorů, třeba i Franze Kafky nebo Ladislava Klímy.
Ve své době osloví úzkou skupinu a později si to přivlastní celá společnost. Tak třeba
Jaroslav Havlíček je pro svou dobu nepochopitelný a byl ohodnocen později. Dílo přerostlo
svého autora. Delší dobu setrvala diskuse u literární kritiky. Někdy jde o hodnocení
osobnosti víc než o dílo samo. Často jde o módní roli, kde velkou roli hrají sdělovací
prostředky. Cenzuru společnost vnímá špatně, ale určitá korekce je zapotřebí. Mluví se o
roli masmédií. Zajímavá je i skutečnost, že 90 % našeho tisku ovládá Německo. Tato
skutečnost se projevila při hodnocení války s Irákem. Nepřiklání se veřejně k podpoře. Drží
německé stanovisko. Hodně prostoru se věnovalo ekologii, samizdatu. Pak přišla zásadní
otázka. Málo se čte. Může nastat renesance knihy? Může. Renesanci zažila pantomima. Pak
už se mluví o úloze detektivek, televizních seriálech, knihách v internetovém provedení.
Jistě mnohé vidím jinak. Roli zde hraje věk, životní zkušenosti. Ale tu každý na besedě
mohl říci: Tak to vidím já.
- PhDr.. L. Loschková-

Otevření nového bowlingového centra ve Sportovním areálu Radostova
V úterý 15. dubna byl slavnostně zahájen provoz v novém bowlingovém centru, které vybudovala firma Belpo
produkt, s. r. o., celkovým nákladem asi 5 milionů Kč,- ve Sportovním areálu Radostova.
Bowling je velmi oblíbeným a populárním sportem, může jej hrát prakticky
každý. Jeho počátky spadají až do doby 3200 let před Kristem do starého Egypta. Ve 14. století byl velmi
populární na anglickém královském dvoře.
Kolébkou novodobého bowlingu je Amerika, do naší republiky se začal masově šířit po listopadu 1989. Dnes
jej hraje téměř 100 miliónů lidí ve více než 90 zemích světa a my jsme rádi, že se bowling bude hrát i
v Luhačovicích.
V moderním centru jsou dvě bowlingové dráhy, které splňují kriteria pro mezinárodní zápasy, moderní
restaurace s teplou kuchyní, kulečník, místnost pro šachy a herna.

Mistrovská utkání FK Luhačovice - jaro 2003

kolo
19
20
21
22
23
24

MUŽI - Krajský přebor
datum
kde
Zač. utkání
Odjezd
Ne 4. 5
D
10.15
Ne 11. 5.
V
16.30
14.30
Ne 18. 5.
D
10.15
Ne 25. 5.
V
16.30
15.00
Ne 1. 6.
D
10.15
DOROST STARŠÍ A MLADŠÍ - Krajský přebor
Datum
kde
Zač. utkání
Odjezd
Ne 4. 5.
V
10.00,12.15
8.15
So 10. 5.
d
14.15,16.30
So 17. 5.
D
14.15, 16.30
So 24. 5.
V
9.00, 11.15
7.30
So 31. 5.
D
14.15, 16.30
So 7. 6.
V
14.15,16.30
12.00

kolo
19
20

ŽÁCI STARŠÍ A MLADŠÍ - Krajský přebor
datum
kde
Zač. utkání
Odjezd
So 3. 5.
V
9.00,10.45
7.00
So 10. 5.
D
9.00,10.45
-

kolo
21
22
23
24
25

21
22
23
24

Ne 18. 5.
So 24. 5.
So 31. 5.
So 7. 6.

V
D
V
D

10.00,11.45
9.00, 10.45
13,00,14.45
9,00,10,45

9.00
11.45
-

Soupeř
Holešov
Břestek
Otrokovice
Hradčovice
V.Karlovice
Soupeř
FC Vsetín
Vizovice
Morkovice
Kunovice
Uh. Brod
V. Karlovice

Soupeř
V.Meziříčí
Jiskra
Otrokovice
U.Brod
Brumov
D. Němčí
Kunovice

13
14
15
16
17
18

datum
Po 5. 5.
Po 12. 5.
Po 19. 5.
Po 26. 5.
Po 2. 6.
Po 9. 6.

PŘÍPRAVKA - Župní soutěž
kde
Zač. utkání
V
16.00
D
16.00
V
16.00
D
16.00
V
17,15
D
16.00

Odjezd
14.30
15.00
16.00
-

Soupeř
U.Hradiště A
Otrokovice
Slavičín
U. Brod
Synot
Kunovice

Rybářské závody na přehradě
3. klubové rybářské závody
zahájení SO 10. 5. ve 4.00 hod.

ukončení SO 10. 5. ve 14.00 hod.

Výdej závodních povolenek od 22. 4. do 8. 5. na Rybářské chatě denně od 7.00 do 13.00
hod.
Povolenky pro členy RSLZ starší 16- ti let , cena 150,- Kč.
53. jarní rybářské závody
zahájení SO 17. 5. ve 12.00 hod.

ukončení NE 18. 5. ve 12.00 hod.

Výdej závodních povolenek od 17. 4. na Rybářské chatě denně od 7.00 do 13.00 hod.,
16. 5. od 7.00 do 20.00 hod., 17. 5. od 7.00 hod. Tel/fax: 577 132 780
Povolenky pro všechny starší 16- ti let ( i ne rybáři ), cena 500,- Kč.
VYHLÁŠNÍ VÝSLEDKŮ NE 13.00, POTÉ PROBĚHNE LOSOVÁNÍ TOMBOLY
53. jarní rybářské závody mládeže
zahájení SO 24. 5. v 6.00

ukončení SO 24. 5. ve 12.00 hod

VYHLÁŠNÍ VÝSLEDKŮ SO 13.00, POTÉ PROBĚHNE LOSOVÁNÍ TOMBOLY
Výdej závodních povolenek od 20. 5. na Rybářské chatě denně od 7.00 do 13.00 hod.,
24. 5. od 5.00. Tel/fax: 577 132 780

Valná hromada TJ Slovan
Na valné hromadě Slovanu Luhačovice 11. dubna se sešli zástupci výkonného výboru
společně se svými členy, aby zhodnotili uplynulý rok. Luhačovice jsou městem sportu,
široký záběr sportovní činnosti nejenom na výkonnostní, ale i na vrcholové úrovni to

dokazuje. TJ Slovan se orientuje na děti a mládež. Za úspěchy mladých orientačních běžců
(2. místo v celostátní finále základních škol v orientačním běhu) nebo mladých lyžařů (1.
místo v krajském kole olympiády základních škol ve sjezdovém lyžování) se skrývá
skromně v pozadí hodně práce lidí ochotných věnovat svůj volný čas k předání cenných
zkušeností těmto dětem. Členskou základnu tvořilo 101 mužů, 51 žen, 22 dorostenců, 12
dorostenek, 40 žáků a 23 žaček sdružených v oddílech cyklistiky, softbalu, lyžování a
orientačního běhu.
Oddíl cyklistiky, jehož předsedou je V. Hamoun, je zaměřen na silniční cyklistiku a na
závody horských kol. V průběhu loňského roku se v kategorii horských kol umisťovali
závodníci Slinták a Soldán v první dvacítce. Silničáři se zúčastnili závodů Moravského
poháru a Slezského poháru. Ze závodů ve Slavičíně a v Hulíně přivezl V. Hamouz (veteráni)
vždy bronzovou medaili. Dařilo se i v Uherskobrodské cyklistické lize, ve které obsadil
závodník Hoferek třetí místo. Koncem května odjíždějí cyklisté do Polska na mezinárodní
závody.
Předsedou oddílu softbalu je L. Ferdus. Tento oddíl se oproti minulému období rozrostl o
družstvo kadetek tak, že v současné době má oddíl ještě družstva žáků, žákyň a mužů.
Žákovská družstva se zúčastnila celé řady soutěží, dařilo se jim tak, že vybojovala postup do
nejvyšší soutěže. Děvčata Pavla Karmazínová, Mirka Chmelová, Lenka Bartončíková a Jana
Koutná byla vybrána do reprezentace Zlínského kraje na softbalovou olympiádu. Po
generační výměně družstva mužů byl stanoven cíl udržet ligovou soutěž a ten byl splněn.
Velmi dobrých úspěchů dosáhlo družstvo mužů na mezinárodním turnaji v Trnavě (3.
místo). Oddíl vychoval prvoligového hráče Dana Bršlicu (PV Praha), další odchovanec
František Pinkava patří mezi nejlepší druholigové hráče (Kunovice).
Ani 800 brigádnických hodin členů lyžařského oddílu věnovaných na neustálé zlepšování
lyžařského areálu neodstranilo velký handicap letošní sezóny - nedostatek sněhu. Bude asi
potřeba v budoucnu řešit umělé zasněžení svahu. I přes ztížené podmínky získal oddíl
v kategorii předžáků (J. Čech, J. Křenek, J. Kunc) vynikající 9. místo v seriálu závodů
Moravsko-slezského lyžařského svazu v konkurenci malých lyžařů z Beskyd a Jeseníků,
kteří mají podmínky nesrovnatelně lepší.
Oddíl orientačního běhu, jehož předsedou je Libor Slezák, patří mezi největší a nejlepší tzv.
venkovské oddíly z celé ČR. Velkou pozornost věnuje dětem a mládeži. Členové využili
systematickou tréninkovou činnost ve více než 70 závodech. V oblastním žebříčku
(kategorie 12 let) Pavla Hubáčková zvítězila a Blanka Cahlová byla druhá. Chlapci
(kategorie
10 let) posbírali dokonce první čtyři umístění (M. Hubáček, Benroth, Valenta, Kunovský).
V moravském žebříčku se opět výborně umístili Blanka Cahlová, Jirka Slezák, Marek
Cahel, Jakub a Jan Vlažní a Jan Perůtka. Vynikajících úspěchů dosahují veteráni - Petr
Vavrys skončil druhý a také ženy D. Hubáčková, I. Vavrysová, S. Cahlová, S. Stackeová, E.
Valentová většinou stály na stupních vítězů.
Oddíl má dva mistry republiky v nočním orientačním běhu - J. Perůtku (H16) a Lucii
Vlažnou (D16). Štafeta veteránek (Vavrysová, Ferdusová, Hubáčková) vyhrála mistrovství
republiky, štafeta mužů skončila na mistrovství druhá. Koncem dubna se zúčastní členové

oddílu závodu štafet ve Švédsku (očekává se 1500 štafet, tj. 15 000 účastníků).
Je nutné ocenit i tradiční aktivity oddílu jako jsou Mikulášský kufřík a Štědrovečerní běh
Zahradní čtvrtí.
- TJ Slovan-

Valná hromada TJ SOKOL
Važme si všech hodnot a věcí, které nám zanechali naši předchůdci. Je naší povinností
předat tyto hodnoty dalším generacím, které budou dále rozvíjet sokolské hnutí.
V tomto duchu se neslo v pátek 4. dubna jednání valné hromady Sokola Luhačovice.
Starosta Petr Mikulec hodnotil činnost v minulém roce. Velmi ocenil úspěchy kuželkářů,
kteří získali historicky nejlepší umístění v sezóně 2001-2002, a to 3. místo a v sezóně 20022003 dokonce 2. místo. Družstvo hrálo v sestavě: Theodor Marančák, Radek Polách, Pavel
Kubálek, František Svoboda, Pavel Sláma, Petr Kudláček, Jiří Kudláček. Kuželkářský sport
má i své naděje v družstvu dorostenců a žáků.
Ženy pravidelně cvičily pod vedením Jitky Vébrové, Luďky Mejzlíkové a Luďky Cahlové.
V házené se začíná blýskat na lepší časy. Při základní škole vznikl kroužek házené, kde se
pod vedením ing. Goldmana, ing. Hýska a R. Kolaříka začaly scházet děti ve věku 9 –11 let
a učí se základní házenkářské a sportovní dovednosti. V roce 2003 by se již mohli mladí
házenkáři zúčastňovat prvních soutěží.
TJ Sokol se uplatňuje i na poli společenském. Šibřinky jsou na vzestupu a je velmi dobré, že
se do organizace stále více zapojuje mládež. Starosta ocenil i stoupající úroveň vystoupení a
velký úspěch tanečnic kankánu. Vzpomněl i dětské šibřinky a všem organizátorům
poděkoval. V prosinci 2002 byl poprvé uspořádán Mikulášský sportovní den, který se
velmi povedl a měl by pokračovat i v budoucnu.
V roce 2002 byly provedeny opravy na budově sokolovny a připravuje se smlouva
s Českomoravskou obcí sokolskou o převedení sokolovny do majetku TJ Sokol Luhačovice.
- TJ Sokol-

Tenisté bilancovali
Na valné hromadě Tenisového klubu 4. dubna ohodnotil jeho prezident Jiří Konečný rok
2002 jako úspěšný. Klub má již 134 členů a zájem o členství stále roste. V soutěžích
pořádaných tenisovým svazem reprezentovala tři družstva. Nejúspěšnější družstvo
dospělých startovalo ve II. celostátní lize a umístilo se na 2. místě. Klub se trvale věnuje
práci s mládeží, pro kterou organizuje přípravné kurzy a kvalifikované tréninky.

