SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRO ROK 2004
Schválený rozpočet pro rok 2004 je odrazem finančních možností města a jsou v něm
zapracovány investiční akce vycházející z priorit, které si stanovilo zastupitelstvo města až
do roku 2006.
Příjmová stránka rozpočtu činí 120 947 tis. Kč v členění na:
- neinvestiční dotace ze SR

53 432 tis. Kč

- daňové příjmy

50 597 tis. Kč

- nedaňové příjmy

15 863 tis. Kč

- kapitálové příjmy

1 055 tis. Kč

Položka neinvestiční dotace obsahuje cca 15 mil. Kč - finanční prostředky na sociální dávky
a cca 22 mil. Kč - finanční prostředky pro ZŠ a MŠ Luhačovice od KÚ Zlínského kraje.
Výdajová stránka rozpočtu činí 124 117 tis. Kč v členění na:
- kapitálové výdaje
- běžné výdaje

12 788 tis. Kč
111 329 tis. Kč

Pro rok 2004 bylo v rámci kapitálových výdajů schváleno několik rozsáhlejších
investičních akcí. Jedná se o vybudování výtahu v budově č. p. 137 (sídlo sociálního odboru
a živnostenského oddělení) cca 3,4 mil. Kč a na Strahově cca 1,9 mil. Kč, rekonstrukci
střechy MěDK Elektra cca 2 mil. Kč, dokončení rekonstrukce vily Palma včetně bytů cca
2,1 mil. Kč, rekonstrukci oken v tělocvičně ZŠ Luhačovice cca 0,6 mil. Kč. Kromě výše
uvedených investičních akcí schválilo zastupitelstvo města nákup svozového vozu pro
Technické služby Luhačovice (v roce 2004 částečná úhrada ve výši cca 2 mil. Kč).
Běžné výdaje obsahují veškeré provozní výdaje města, výdaje na sociální dávky a
finanční prostředky pro ZŠ a MŠ Luhačovice od KÚ Zlínského kraje. Značnou finanční část
běžných výdajů tvoří rovněž příspěvky příspěvkovým organizacím cca 25 mil. Kč a

příspěvky na sportovní, kulturní a společenskou činnost občanských a jiných neziskových
organizací cca 2 mil. Kč.
Deficit, který je výsledkem rozdílu schválených příjmů a výdajů rozpočtu, činí 3 170 tis.
Kč. Finanční krytí deficitu pro rok 2004 je zajištěno finančními rezervami města z minulých
let.

Kostel Svaté Rodiny má novou křížovou cestu
V neděli 7. března byli věřící i náhodní návštěvníci kostela Svaté Rodiny svědky významné
události. Mons. Jan Graubner zde slavnostně posvětil 15 obrazů křížové cesty od
akademického malíře, řezbáře, uměleckého skláře, fotografa i básníka ze Seničky na Hané u
Olomouce pana Marka Trizuljaka, který je také autorem reliéfního vyobrazení Svaté
Rodiny, víka křtitelnice, svatostánku, mozaiky u oltáře a celkové koncepce interiéru.
Jeho obrazy, i když mluví o neštěstí a ponížení, nepůsobí smutně, jsou jakoby prozářeny
světlem. Světlem naděje a vítězství. Také z tohoto důvodu v luhačovickém kostele křížová
cesta nekončí smrtí a uložením do hrobu, ale vzkříšením a vítězstvím, tedy má celkem
patnáct zastavení.
Podle slov autora díla, jež vznikalo čtyři roky, bylo jedním se záměrů připodobnit křížovou
cestu k obyčejnému lidskému životu, který je také souborem námahy, bolesti ponížení, ale
také radosti a světlých stránek. A i ty chvíle smutku a neštěstí by měly být prozářeny jasným
červeným a žlutým světlem naděje.
Křížovou cestu o patnácti zastaveních se modlil papež Jan Pavel II. již v roce 1987. Ve
zkrácené podobě se ji v neděli modlili i zástupci rodin, které se finančně podílely na vzniku
křížové cesty v Luhačovicích na slavnostním svěcení. Celá slavnost byla umocněná
koncertem Smíšeného pěveckého sboru Svatopluk z Uherského Hradiště se sbormistrem
Filipem Mackem. Sólo na housle hrál profesor kroměřížské konzervatoře Stanislav Nosek a
na hoboj člen Filharmonie Bohuslava Martinů Svatopluk Holásek. Varhaník Karel Dýnka,
regenschori farního kostela v Uherském Hradišti, zároveň hudební program sestavil.
Obrazy jsou vytvořeny z masivního dubového dřeva o rozměrech 100 x 85 cm, na zadní
straně mají vyryty jména dárců, neboť celá tato akce byla financována z darů farníků. Část
finančních prostředků poskytlo také město Luhačovice.

Křížová cesta, soubor většinou 14 obrazů, u kterých věřící rozjímají o utrpení Ježíše na
kříži, nechybí v žádném katolickém chrámu. Začíná odsouzením a končí uložením do hrobu.
Podle legendy stála u zrodu této pobožnosti Panna Maria, která prý ke konci svého života
obcházela místa spojená s utrpením svého syna. Také první křesťané navštěvovali s úctou
tato místa.
Cesta na Golgotu byla rozdělena na jednotlivá zastavení a často ji navštěvovali poutníci.
Pobožnost rozšiřoval především řád františkánů. Od 15. století se rozšířila i na jiná místa ve
světě. Nejdříve byla křížová cesta rozdělena na 7, později na 8 nebo 9 zastavení. Ještě v 17.
století byly křížové cesty o 19 zastaveních. Dnešní obvyklá podoba se 14 zastaveními
vznikla v 17. století ve Španělsku.

Krajský úřad bude vydávat Eurolicence pro dopravce
ZLÍN – Krajský úřad Zlínského kraje bude v souvislosti se vstupem České republiky do
Evropské unie vydávat dopravcům Eurolicence. Jde o doklad, který nahradí v současné době
používaná zahraniční vstupní povolení a bude opravňovat k provádění přepravy na území
členských států unie.
“Právě prostřednictvím Eurolicence bude zajištěn přístup našich dopravců na trh
jednotlivých členských zemí. Jde o zásadní změnu, která souvisí s naším vstupem do unie,“
řekl Petr Stloukal, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu.
Právě tento odbor bude Eurolicence vydávat.
Doba platnosti dokladu bude pět let, podmínkou jeho vydání je prokázání finanční
způsobilosti. Eurolicence budou, až na malé výjimky, platit od 1. května letošního roku.
„Rádi poskytneme podrobné informace přímo na odboru nebo je možné je také vyhledat na
internetových stránkách krajského úřadu nebo ministerstva dopravy,“ řekl Petr Stloukal.
- Patrik Kamas, tiskový mluvčí ZK-

První pomoc
Včasná a správná první pomoc již zachránila spousty životů. Ovšem lidí, kteří umí správně
zasáhnout, stále více ubývá. Český červený kříž – oblastní spolek Zlín přišel s novou
iniciativou. Nabízí zdarma proškolení lidem, kteří jsou ochotni pomáhat druhým při nějaké
mimořádné události. Tito občané se mohou stát členy Českého červeného kříže. Zájemci se
mohou podrobně informovat na uvedených kontaktech.
Tel. 577 210 607, e-mail: cckzlin@tiscali.cz , http: www.cervenykriz.zlin.cz

Ekologická likvidace autovraků
Metalšrot Tlumačov nabízí bezplatné převzetí kompletního autovraku od posledního
vlastníka. Společnost převeze vlastními prostředky autovrak na své pracoviště, kde z něj
odstraní všechny nebezpečné látky. Majiteli tak získá potvrzení o převzetí a zneškodnění
autovraku.

Další informace tel. 577 128 150, 603 255 132

Zprávy ze 4. schůze Rady města Luhačovic konané dne 26. 2. 2004
RML doporučila ZML chválit prodej pozemku p. č. 450/9 o výměře 337 m2 a st. pl.
1617 o výměře 15 m2 v k. ú. Luhačovice za cenu dle znaleckého posudku stanovenou
v roce 2003 vynásobenou koeficientem 0,50. Jedná se o pozemek u domu č. p. 267
„Rusalka“ v ulici Ant. Slavíčka, který byl schválen k prodeji 4. 9. 2003, usnesením ZM
VI/100/2003.
RML doporučila ZML schválit prodej pozemku p. č. 450/42 o výměře 142
m2
v k. ú. Luhačovice za cenu dle znaleckého posudku stanovenou
v roce 2003 vynásobenou koeficientem 0,50. Jedná se o pozemek u domu č. p. 439
„Marica“ v ulici Solné, který byl schválen k prodeji 4. 9. 2003, usnesením ZM
VI/100/2003.
RML doporučila ZML schválit návrhy „Prohlášení vlastníka“, kterými se rozdělují bytové
domy č. p. 267 „Rusalka“, č. p. 439 „Marica“, č. p. 860 ul. Mlýnská a č. p. 905 až 907
Zahradní čtvrť v Luhačovicích na bytové jednotky. Jedná se o dokumenty, které je nutné
předložit pro zápis vlastnických práv do katastru nemovitostí při prodeji domů - rozdělených
na jednotlivé bytové jednotky.
RML doporučila ZML schválit bezúplatný převod drobného hmotného majetku města
v pořizovací hodnotě 14.768,- Kč, který je umístěn v objektu Rybářského domova v k.
ú. Pozlovice, do majetku Rybářského svazu Luhačovického Zálesí.
RML souhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v objektu č. p.
137, ul. Masarykova v Luhačovicích ve II. nadzemním podlaží o výměře 57 m2 pro Úřad
práce
ve Zlíně - agendu státní sociální podpory.
RML souhlasila se zveřejněním záměru města prodat pozemky v k. ú. Kladná - Žilín
Povodí Moravy, s. p. Brno, pro úpravu potoka Kladénka: Jedná se o pozemky dotčené
stavbou úpravy toku – Kladénka, Kladná – Žilín. V případě prodeje doporučuje RML
prodat tyto pozemky za cenu dle znaleckého posudku.
RML souhlasila s uzavřením podnájemní smlouvy firmou BELPO-PRODUKT, s. r. o.,
Nádražní 282, Luhačovice, na pronájem objektu bez č. p. na pozemku st. pl. 1311, ve kterém
se nachází Bowling football club, s paní Renatou Hubáčkovou, bytem Pozlovice, za stejných
podmínek jako je uzavřena nájemní smlouva s firmou BELPO-PRODUKT, s. r. o.,
Luhačovice.
RML nedoporučila ZML souhlasit se zpracováním změny územního plánu pro účely
výstavby rodinného domu na pozemcích p. p. č. 1216 a 1217 k. ú. Luhačovice
(V Drahách) podle žádosti pana Miroslava Bubláka. Navrhuje řešit celou lokalitu
komplexně včetně technické infrastruktury až v rámci nového územního plánu.
RML schválila kritéria pro hodnocení práce ředitelů příspěvkových organizací města
Luhačovice a organizační složky Městská knihovna Luhačovice pro r. 2004 pro účely

mimořádných odměn.
RML doporučila ZML schválit podání žádosti o dotaci z fondu EU na stavbu
rekonstrukce ul. Nádražní.
RML doporučila ZML schválit Smlouvu o společném postupu mezi Zlínskou vodárenskou a
městem Luhačovice . (Jedná se o rozdělení VAK Zlín.)
RML neschválila slevu na poplatku za svoz komunálního odpadu manželům Molkovým
a manželům Hájkovým.
RML navrhla řešit změnu vyhlášky pro r. 2005, a to zvýhodnit rodiny s více dětmi.
RML souhlasila s umístěním dřevěných parkových plastik v prostorách zámeckého
parku.
RML podporuje záměr obce Pozlovice vybudovat vodní centrum v oblasti přehrady.
RML nesouhlasila s výstavbou vedení vysokého napětí Slavičín - Slušovice přes k. ú.
Pozlovice a Řetechov v oblasti přehrady v nadzemním provedení.

Další termíny schůzí RML 11. 3. 2004, 25. 3. 2004, 15. 4. 2004, 29. 4. 2004, 13. 5. 2004.

Zprávy z 5. schůze Rady města Luhačovic konané dne 11. 3. 2004
RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města prodat pozemek p. č. 702/2 v k. ú.
Luhačovice o výměře 197 m2. (Jedná se o pozemek za bytovkou č. p. 652v ulici Nábřeží)
RML souhlasila s účastí města jako spolupořadatele na akci závodu horských kol GT
Bike Sabbath ve dnech 5. - 6. 6. 2004 v Luhačovicích.
RML nesouhlasila s povolením vyhrazeného parkování na ul. L. Janáčka pro paní Marii
Lukášovou, Luhačovice.
RML souhlasila s rozpočtovými opatřeními na vypracování projektových dokumentací
ulice Stráň a rekonstrukce schodů u Orlíku.
RML souhlasila se zpracováním žádosti o dotaci na rekonstrukci střechy Městského domu
kultury Elektra, ul. Masarykova 950, Luhačovice, z programu podpory lázeňství Ministerstva
pro místní rozvoj ČR.
RML souhlasila s podáním žádosti o dotaci z podprogramu na podporu rozvoje
dopravní infrastruktury v obcích Zlínského kraje v r. 2004 na zhotovení projektové
dokumentace most ul. Stráň.
RML vzala na vědomí ukončení smlouvy o pronájmu dohodou na prostory rehabilitačního

oddělení ve Sportovním centru Radostova ke dni 1. 4. 2004 s panem Milanem Chaloupkou.

Zprávy z I. zasedání Zastupitelstva města Luhačovic konaného dne 4. 3. 2004
ZML schválilo rozpočtový výhled na rok 2004 – 2006.
ZML schválilo rozpočet na rok 2004.
ZML rozhodlo o nákupu svozového vozu v r. 2004 pro příspěvkovou organizaci Technické
služby - Luhačovice.
Starosta ing. Marhoul informoval ZML o jednáních o optimalizaci počtu stanic HZS ZK
na Krajském úřadě Zlínského kraje, na Policii ČR a na Hasičském záchranném sboru
ve Zlíně. Také Rada města Luhačovic se průběžně zabývala touto problematikou a
doporučila zastupitelstvu souhlasit s převodem objektu hasičské zbrojnice do majetku
státu. Na posledním jednání za přítomnosti hejtmana Zlínského kraje bylo rozhodnuto,
že profesionální JPO I bude v Luhačovicích z důvodu působnosti obce s rozšířenou
působností zachována a stupeň jednotky dobrovolného hasičského sboru bude určen
podle nových kritérií platných od 1. 1. 2005.
Zástupci osadních výborů přednesli ZML své připomínky.
Obec Kladná Žilín - bez připomínek. Obec Polichno - pro příští zimní období požadují umístit
do obce posypové materiály.(Bude řešeno ve spolupráci s TS.) Obec Řetechov – žádá
dokončení úpravných prací po provedení plynofikace objektů bývalé školy, obchodu a kaple.
(Náklady na venkovní práce jsou zahrnuty v rozpočtu, práce by se měly co nejdříve dokončit.
V nejbližší době se uskuteční schůzka rady města s občany obce. Zástupce osadního výboru
byl požádán, aby apeloval na občany ve věci realizace přípojek plynofikace, na kterou město
obdrželo dotaci.)
ZML souhlasilo se zadáním ke zpracování změny územního plánu na
pozemcích
- p. č. 60, 1556/2(část), st. 39/2 - plocha pro bydlení a p. č.
1556/1, 1556/2 (část) - změna původní funkce, vše k. ú. Řetechov - územního plánu
sídelního útvaru Luhačovice - místní část Řetechov .
ZML souhlasilo se zpracováním změny územního plánu sídelního útvaru Luhačovice v
lokalitách ul. Družstevní, ul. Ludkovická (ul. V Drahách) a ul. Zahradní čtvrť. Pozemky
budou určeny jako plocha pro bydlení v bytových domech.
ZML nesouhlasilo se zpracováním územního plánu pro účely výstavby bytových domů
na pozemcích p. p. č. 1216 a 1217 (ul. V Drahách) k. ú. Luhačovice podle žádosti pana
Miroslava Bubláka, bytem Luhačovice.
ZML rozhodlo o prodeji pozemku p. č. 207/9 v k. ú. Řetechov o výměře 2177 m2 za cenu
150,- Kč/m² a úhradu nákladů spojených s převodem Ing. Janu Mikulcovi, bytem
Luhačovice.
ZML rozhodlo o nabytí pozemků formou koupě p. č. 41/2, 41/3 a 41/4 v k. ú.
Luhačovice o celkové výměře 68 m² od pana Vítězslava Konečného, bytem

Luhačovice, a paní Ivony Píškové, bytem Luhačovice, za cenu 50,- Kč/m2 a úhradu
nákladů spojených s převodem.
ZML rozhodlo o směně části pozemku p. č. 313/4 v k. ú. Luhačovice ve vlastnictví manželů
Jana a Drahomíry Vavrušových, bytem Luhačovice, o výměře cca 10 m2 za část pozemku p.
č. 2440/2 v k. ú. Luhačovice ve vlastnictví města Luhačovice.
Jedná se o pozemky v ulici Branka, které napomohou při řešení zprůjezdnění místní
komunikace p. č. 313/5 v k. ú. Luhačovice – viz ZM 1/2004 materiál č.3 - příloha č. 3.
ZML rozhodlo o bezúplatném převedení do majetku Zlínského kraje: objektu č. p. 101
na st. pl. 3/1 v k. ú. Luhačovice a pozemky v k. ú. Luhačovice o celkové výměře 2.799
m2.
Jedná se o objekt Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, ul. Masarykova
101 v Luhačovicích a přilehlé pozemky.
ZML rozhodlo o bezúplatném převedení do majetku státu: objektu Hasičské zbrojnice č. p.
877 na st. pl. 1221 v k. ú. Luhačovice a pozemků v k. ú. Luhačovice: st. pl. 1221, st. pl.
1222 a část pozemku p. č. 2068/1.
ZML rozhodlo o likvidaci majetku města dle předloženého návrhu likvidační komise
ze dne 13. 1. 2004.
ZML rozhodlo o prodeji pozemku p. č. 450/9 o výměře 337 m2 a st. pl. 1617 o výměře 15
m2 v k. ú. Luhačovice za cenu dle znaleckého posudku stanovenou v roce 2003
vynásobenou koeficientem 0,50. (Jedná se o pozemky u domu Rusalka.)
ZML rozhodlo o tom, že pozemek č. 450/42 u domu č. p. 439 - Marica v ul. Solné,
Luhačovice, se nepovažuje za pozemek přímo související s prodávaným domem.
ZML pověřilo RML schvalovat rozpočtová opatření v částkách rovnajících se přijatým
dotacím rozpočtové skladby z Krajského úřadu Zlínského kraje. Podmínkou je, že tato
rozpočtová opatření nezvýší deficit rozpočtu města, příjmy budou vždy rovny rozpočtovým
výdajům.
ZML schválilo bezúplatný převod drobného hmotného majetku města v pořizovací
hodnotě 14.768,- Kč, který je umístěn v objektu Rybářského domova v k. ú. Pozlovice,
do majetku Rybářského svazu Luhačovického Zálesí.
ZML schválilo podání žádosti o dotaci z fondu Evropské unie na stavbu „Rekonstrukce ul.
Nádražní“. V případě získání dotace bude akce dofinancována z rozpočtu města.
(Jedná se o zásadní rekonstrukci ul. Nádražní ve výši 35 mil. Kč, která začíná objezdem u
autobusového nádraží i a končí mostem u sanatoria Miramare.)
ZML schválilo uzavření smlouvy o společném postupu předložené společností Zlínsk
vodárenská, a. s. (Jedná se o rozdělení VAK Zlín.)
ZML delegovalo ing. Bohuslava Marhoula, starostu města Luhačovice, jako zástupce města

Luhačovice na valnou hromadu VAKu Zlín, která se bude konat v sídle této společnosti, tj.
ve Zlíně – Loukách, Tř. T. Bati 383.
Zástupce města je oprávněn na této valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je
oprávněna obec jako akcionář VAKu Zlín. Jako náhradníka na valnou hromadu deleguje
ZML pana Mgr. Tomáše Mejzlíka.
ZML souhlasilo se zasláním dotací na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na investiční
akce vybudování komunikace v ul. Lužné, cyklotrasy Obora, vybudování chodníku na
ul. Masarykova a vybudování komunikace Stráň.
ZML souhlasilo s „Prohlášeními vlastníka“ v platném znění, kterými se rozdělují bytové
domy č. p. 267 „Rusalka“ ul. A. Slavíčka, č. p. 439 „Marica“ ul. Solné, č. p. 860, ul.
Mlýnská a č. p. 905 až 907 Zahradní čtvrť v Luhačovicích na bytové jednotky.
ZML souhlasilo se zněním kupní smlouvy doplněné o předkupní právo města na byt
po dobu 5ti let za cenu bytu stanovenou ZML v pravidlech pro prodej bytů v r. 2003.
ZML podporuje záměr obce Pozlovice vybudovat venkovní vodní centrum v prostoru
přehrady.
ZML vzalo na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 27. 2. 2004 a uložilo starostovi
města projednat tento zápis s vedením Centroprojektu Zlín a sjednat nápravu.
Ing. Jahoda podal ZML informaci o volbách do Evropské unie, které se budou letos konat
11. a 12. 6. a budou pro členy okrskových volebních komisí trvat 3 dny. Budou náročné i
vzhledem k tomu, že někde bude potřebná i znalost cizího jazyka. Politické strany mohou
delegovat své zástupce do volebních komisí. Požádal přítomné, aby zástupci volebních stran
byli zodpovědní a schopní a mohli odpovědně pracovat ve volební komisi.

UPOZORNĚNÍ PRO PODNIKATELE
1. Živnostenský úřad upozorňuje podnikatele provozující silniční motorovou dopravu, že dle ustanovení §
40b zákona č. 111/1994 Sb.,o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá od 1. ledna 2004
povinnost prokazovat finanční způsobilost i na vnitrostátní dopravu.
Dopravci provozující vnitrostátní silniční dopravu autobusy, tahači nebo nákladními vozidly o celkové
hmotnosti vyšší než 3,5 tuny s výjimkou speciálních vozidel na základě koncese, jsou povinni nejpozději do
31. července 2004 prokázat finanční způsobilost k tomuto druhu dopravy podle § 4a výše uvedeného zákona
před příslušným dopravním úřadem (referát dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského
kraje, tř. T. Bati 3792, 761 90 Zlín, tel. 577043370, 577043371) a potvrzení o finanční způsobilosti jsou
povinni podnikatelé předložit příslušnému živnostenskému úřadu (Obecní živnostenský úřad Luhačovice,
pracoviště Masarykova 137, tel. 577197260). Nepředloží-li dopravce potvrzení o finanční způsobilosti,
pozbývá vydaná koncese uplynutím této lhůty tj. po 31. 7. 2004 platnost.
Trvání finanční způsobilosti prokazují dopravci, kteří provozují na základě koncese mezinárodní silniční
dopravu autobusy, tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny, příslušnému
dopravnímu úřadu za každý kalendářní rok nejpozději do 31. července.

2. Dne 1. 1. 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Živnostenský zákon byl tímto zákonem změněn
tak, že původní název vázané živnosti „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví“ se mění na „Činnost
účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“.
Dle § 7b odst. 1 tohoto zákona daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o
příjmech a výdajích (v členění potřebném pro zjištění základu daně) a o majetku a závazcích. Z právní úpravy
je zřejmé, že provádět vedení daňové evidence v režimu živnostenského zákona je nadále možno pouze
v rámci uvedené vázané živnosti.
Průkaz živnostenského oprávnění, který byl vydán podle dosavadní právní úpravy pro živnost ohlašovací
vázanou „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví“, je živnostenský úřad povinen do 1. ledna 2006 po
projednání s podnikatelem nahradit průkazem živnostenského oprávnění podle nové právní úpravy. Tento
úkon nepodléhá správnímu poplatku.
V této souvislosti upozorňujeme všechny podnikatele, kteří vlastní živnostenský list s předmětem podnikání
„Činnost účetních poradců, vedení účetnictví“ (případně s částečným názvem této živnosti), aby se
v průběhu uvedené lhůty dostavili na Obecní živnostenský úřad v Luhačovicích, pracoviště Masarykova č. 137
k projednání uvedené živnosti.

S Luhačovickými novinami na vycházce
K Červenému (Kamennému) kříži
Můžeme si zvolit cestu od pošty kolem Bílé čtvrti, která se vyznačuje na svou dobu velmi
moderní architekturou. Byla postavena v letech 1926 – 1927 architektem Bohuslavem
Fuchsem z Brna. Původní jména domů byly Ivo, Kras, Avion, Viola, dále je Radun. Pokud
půjdeme druhou cestou nad Palácem lesem, alejí jírovců pavií, jejichž původní domov byl
v Americe, dojdeme k prameni Aloiska, kde se ještě před 250 lety pásly ovce a krávy a pily
slanou vodu ze studánky.
Pokračujeme kolem vily Vlasta, která vypadá spíš jako zámeček než dětská léčebna.
Nemůžeme zabloudit, jdeme po červené turistické značce. Jdeme stále do kopce. Před námi
se rozprostírá panorama Luhačovic s Horním Dvorem, vidíme za Ludkovicemi horu
Oberský
(483 m), vpravo táhlejší hřbet k Rýsovu (542) a k Provodovu. Na kopci Oberský stál kdysi
hrádek, který podle legendy obývali obři. Rýsov, hrad zpustlý před rokem 1517, se známou
přírodní památkou skaliska Čertův kámen. Tato místa jsou opředena legendami a pověstmi.
Staré ovocné stromy, osvědčené druhy dědů a pradědů, které zde dožívají. Vysazovaly se
stromy, které našemu podnebí a půdě nejlépe vyhovovaly. Z jabloní průsvitné letní,
astrachán bílý i červený, charlamovské, podzimní croncelské, valinky, tvrdé kardinálky,
malináče, ze zimních Baumanova a Boskoopská reneta (kožůšky), jaderničky,
Kožená reneta zimní, z hrušní Clappova, Wiliamsova, Křivice, Pastornice, Pařížanka,
Hardyho máslovka, Boscova lahvice.
V lese se při zemi plazí zimolez kozí list. Květy slouží v Bachově květové terapii k léčbě
nervových poruch. Celý rod zimolezů ovšem patří mezi jedovaté rostliny, tedy je asi nelze

doporučit k laické léčbě.
V krásném prostředí lesa půjdeme cestou vedle vodovodu Vlára II z Karolínky do
Luhačovic. Je zde porost maliníku, ostružiníku, které soupeří s porosty karbince evropského
a všudypřítomných kopřiv. Listy karbince chutnají menším listohlodům a příbuzným
listopadům. V lodyhách karbince najdeme larvy drobných krytonosců.
Přejdeme les a přijdeme na louku bývalého pastevního areálu. Spatříme mezi lipami nižší
Červený (též nazývaný Kamenný) kříž z roku 1934 v nadmořské výšce 437 m. Byl postaven
jako vzpomínka na padlé v 1. světové válce. V létě je louka zaplněna květy a je rájem
různého hmyzu. Například drobní jednokřídlí, kam patří podřád křísů. Drobná ostnohřbetka
křovinná za teplých večerů zaletí až do otevřených osvětlených oken bytů. Až pod lupou
rozeznáme, jak získala své jméno.
Na obzoru směrem k severu sledujeme vrchy Komonec (672 m), Hvězda (655 m). V těchto
lesích nalezli lidé útočiště při kuruckém vpádu v roce 1704. Vidíme také vrch Bábu (635 m)
se skaliskem v sousedství starého Světlova. Název Bába pochází od starých Slovanů, kteří
bohyni Bábu uctívali jako ochránkyni rodu, bohyni plodnosti a života.
Kousek před námi se nachází osada Ještí s Talašovou pasekou a nahoře hezká obec Petrůvka
(489 m). U cesty pár kroků od kříže uvidíte údolí, které vede k obci Kladná Žilín. Naproti
vlevo směrem k Petrůvce je zaniklá vesnička Obnov. Dříve patřila k světlovskému panství,
ale již v roce 1563 je uváděna jako zaniklá. Jen trať s jejím jménem naznačuje, kde stávala.
Hodně doprava, až za Kladnou Žilín, stávaly historické Sudinky.
Pokud máte štěstí, můžete dohlédnout až Chřiby, kde jsou vidět dva vrcholy. Vlevo Buchlov
(470 m), starobylý hrad z 1. poloviny 13. století, obranná pevnost, středisko se soudní
pravomocí a loveckým právem.
Vpravo Holý kopec (548 m) s přírodní rezervací. Po pravé straně je vrch Modly (510 m)
s kaplí svaté Barbory postavené v letech 1672-73, která sloužila jako pohřební kaple
majitelů buchlovského panství. Na jihu a jihovýchodní straně se majestátně rozpínají Bílé
Karpaty s Javořinou (970 m ), s přírodní rezervací z roku 1909. Ještě před 50 lety z tohoto
místa bylo možné uvidět zámek Nový Světlov (Miramare Slovácka) nad Bojkovicemi.
Od kříže se můžeme vrátit polní cestou na Jurkovičův okruh, nebo hned vlevo dolů údolím
Gáborky do lázní
- A. Šimšalík-

Luhačovice za sto let. Vize, nebo skutečnost?
Ztotožňuji se s názorem, že význam města je a bude úzce spjat s rozvojem lázeňství,
které bude poskytovat stále kvalitnější péči svým pacientům a svou úrovní se vyrovná
významným lázeňským místům v Evropě.

I když celková hospodářská situace není nejlepší, proměny města jsou již nyní
nepřehlédnutelné. Otázkou je, jaký význam má to, co si přejeme, a jak to ovlivní
budoucnost, jak dokážeme využít výhod našeho vstupu do EU.
Jsem poněkud skeptický k názorům na zlepšení mezilidských vztahů. Ano, mnoho se
změnilo, ale lidé zůstávají stejní. Člověka nepředěláš, jenom se ti vybarví. To jsou slova
z odkazu K. Čapka v roce 1928. Platí dnes, stejně jako tehdy.
Pokud ze života člověka nevymizí nenávist, ponižování, přetvářka, pokud pod
různými záminkami budou z veřejného života a prostoru vytlačována slova, která označují
sociální podmínky demokracie, jako je sociální spravedlnost, rovnost, dostupnost lékařské
péče či vzdělání, sotva nastane zlepšení. Nezmění se nic, dokud se my sami nezměníme.
Jako občan žijící v integrované městské části Kladná Žilín chápu rozvoj Luhačovic v úzké
souvislosti s rozvojem všech jeho městských částí.
V roce 1945 měla Kladná Žilín více jak 700 obyvatel. Odliv více jak dvou třetin
obyvatel, zejména mladých lidí, nízká populace, to vše mělo za následek zrušení mateřské a
později i základní školy. Nevýhody vyplývající ze zařazení obce mezi nestřediskové
předurčily osud nejenom naší obce. V roce 1976, posledním to velkém slučování obcí, jsme
svůj další osud vložili do rukou města. Nemá asi smysl se dále zabývat všemi důvody, které
tenkrát vedly k integraci. Spíše bychom se měli zamyslet nad vztahem k městu (a naopak),
jehož úřad je pro nás navíc tzv. pověřeným úřadem, na který pro Luhačovicko přešla část
působnosti ještě nedávno vykonávaná zlínským úřadem. Jaká je tedy naše budoucnost ?
Jsme obcí, vesnicí, nebo městskou částí, městským obvodem, či osadou neboli kolonií? Zdá
se, že v tom nemají jasno ani některé úřady a instituce. Problémy jsou i s uváděním správné
adresy.
Mají pravdu ti, kteří tvrdí, že si tu ve stínu města žijeme poklidným životem? Nebo
ti, kteří tvrdí nebo se domnívají, že po osamostatnění by se rozvoj obce zajišťoval lépe než
pod správou města? Argument, že když obec povedou místní lidé, kteří lépe znají místní
problémy, je sice správný, nemyslím si ale, že po osamostatnění by Kladná Žilín byla na
tom lépe.
Naše osamostatnění by Luhačovicím neublížilo, ale nám nepomůže. Pokud by
k osamostatnění došlo, budeme mít velké problémy s financemi. Dá se to ilustrovat na
procentuálním podílu obce na výnosu daní podle zákona o rozpočtovém určení. Tento podíl
je pro město zanedbatelný. U nás není žádný větší podnik, který by obci pomohl.
Osamostatnění je sice hezká věc, ale i když si někteří myslí, že město pro nás nic nedělá,
nemyslím si, že po osamostatnění bychom byli na tom lépe. Nezapomeňme, že pokud
bychom se tak rozhodli, cesta zpět nevede.
Jaké je tedy postavení integrované obce v systému samosprávy? Je pravda, že
odpovědná místa se touto otázkou dosud vážněji nezabývala. Mají mít integrované obce své
zástupce v zastupitelských orgánech? Současný volební systém to prakticky neumožňuje.
Dřívější občanské výbory s omezeným výkonem samosprávy byly zrušeny. Mají je nahradit
nedávno zvolené osadní výbory, které do roku 1989 zastupovaly zájmy chatařů a chalupářů.
Jaké jsou jejich pravomoci, kompetence a odpovědnost ze zákona? My se tady rozhodně
nepovažujeme za osadníky, ani za kolonisty.

Má-li se dodržovat zásada, že o věcech veřejných se má rozhodovat na nejnižší
možné úrovni, pak je potřeba dát osadním výborům konkrétní pravomoci a kompetence.
Měly by mít oporu v zákonu či vyhlášce. Měla by se vyžadovat dokonalá znalost podmínek
jako předpokladu kompletního rozhodování. Předpoklad budoucích změn vidím ve větším
zájmu o spolupráci s radnicí města. Tato cesta byla již nastoupena. Jaká tedy bude
budoucnost naší městské části?
I když tu na několika místech vytéká slaná kyselka, lázně se tímto směrem určitě
rozšiřovat nebudou. Nestaneme se zřejmě ani turisticky atraktivním místem. O památky a
hodnoty uznávané turismem je nouze a nemáme ani možnost nabídnout něco zajímavého, co
by mohlo návštěvníky upoutat. Parketa turismu je tady „mrtvá“. Zatím? Ačkoliv jsme
městskou částí, jsme stále typickou vesnicí, kde se však prakticky téměř nikdo
zemědělstvím neživí. Za těžké peníze se vymýšlejí programy na regeneraci čím dál rychleji
se vylidňujícího venkova. Na akceptaci vládní politiky rozvoje venkova se však již městská
část podílet nemůže. Kam tedy kráčíš, vesničko má nestředisková? Co z tebe za sto let
(z)bude?
- B. Rak – Kladná Žilín-

Zprávy z knihovny
Od 1. března 2004 byly změněny poplatky z prodlení za nevrácené dokumenty.
Tento poplatek je 10,-Kč za každý vypůjčený dokument a navyšuje se za každý započatý
měsíc o 10,-Kč. K těmto poplatkům z prodlení se připočítávají upomínací výlohy za zaslané
upomínky.
K navýšení jsme byly nuceni přistoupit z důvodů nespolehlivosti čtenářů při vracení
dokumentů. Proto připomínáme, že výpůjční doba na knihy je jeden měsíc a na časopis
čtrnáct dnů a čtenář má právo požádat o prodloužení výpůjční doby na knihy.
Výpůjční doba časopisů se neprodlužuje.
Březen je vyhlášen v knihovnách jako "Měsíc Internetu".
V naší knihovně proběhla 16.3.2004 od 10-17 hod. akce
"INTERNET PRO VŠECHNY".
Každý zájemce se mohl v tento den s Internetem seznámit zdarma. Tuto akci využilo
45 návštěvníků.
Akci "INTERNET PRO VŠECHNY" se chystáme zopakovat pro velký zájem
6.4.2004 od 14-20 hod.
Srdečně zve Vaše knihovna.

Novinky v knihovně
Beletrie
Cimický-Andělský prášek
Denker-Domov pro Kathy
Johnston-Drsný cizinec
Mujica-Frida
Papathanasopoulou-Jidáš líbal skvěle
Follett-Kavky
Pittnerová-Macechy
Irving- Manželství do 158 liber
Větvička-Moje květinová dobrá jitra
Slaughter-Mrazivý strach
Bretton- Princezna v exilu
Šimek- Putování s oslem
Longinová-Sorry, Mary!
Monyová-Utrhnout se ze řetězu
Brown-V šachu

Naučná lit. pro dospělé
Sinclair-Dějiny Nového Zélandu
Kubec-Kde olivy dozrávají
Cmíral-Luhačovice
Fiala-Umělecká paříž
Dědinová-Edvard Beneš-likvidátor

Abeceda mzdové účetní

Beletrie pro děti
Arnold-Zákeřná zeleň
Cox-Vykutálené výtvarné umění
Pohádky o zvířátkách
Pol-Taneční střevíčky. Díl 3, 4.
Šrut-Veliký tůdle
Rowling-Harry Potter a Fénixův řád

Naučná lit. pro děti
Kampwert-Naše parta
Bosch-1000 napínavých experimentů
Challoner-Hurikány a tornáda
Eislerová-Český jazyk
Burnham-Dětský atlas vesmíru

Co by vás mohlo zajímat?

Na otázky odpovídá ing. Libor Slezák předseda oddílu orientačního běhu
Jak byste v krátkosti charakterizoval tento sport, jaké vlastnosti a schopnosti jsou
důležité pro úspěch ?
Orientační běh je individuálním sportem, u kterého je nutná kombinace jak fyzických
předpokladů ( rychlost, kondice ), tak psychických ( orientační schopnosti, rychlá reakce,
inteligence, taktika ). Dá se říct, že OB je životní filosofií, kdo ji jednou přijme, zůstává u
ní až do smrti a většinou ani tou nekončí, protože ji většinou předá svým potomkům.
Navíc je to sport bez věkového omezení, který mohou provozovat jak malé děti, tak také
dospělí až do pozdního věku. Někteří naši členové jsou důkazem, že i ve středním věku se
dají dosahovat vrcholové výsledky.
Kdy vznikl v Luhačovicích oddíl orientačního běhu, jsou zde dobré podmínky pro
provozování tohoto sportu ?
V roce 1969 vznikl pod vedením Marie Tomaiové samostatný oddíl OB ( dříve byla skupina
orientačních běžců součástí turistického oddílu ). Podmínky pro provozování tohoto sportu
jsou v Luhačovicích dobré, i když nám zde chybí mapově náročnější terény. Jsou zde
velmi dobré historické podmínky a velkou tradici, jsme desátým největším oddílem OB
v ČR, třináct z našich současných i bývalých členů bylo někdy v minulosti reprezentanty
republiky. To je pokud navíc uvážíme počet obyvatel Luhačovic a nabídku dalších sportů
obdivuhodné.
Kolik má oddíl v současné době členů, jak probíhá vyhledávání talentů, v kolika letech
je vhodné začít tento sport provozovat ?
V současné době máme 105 členů. S OB je dobré začínat kolem pěti let, ale v tomto věku
většinou začínají pouze děti, jejichž rodiče sami tento sport provozují, ostatní většinou
začínají ve věku 8 – 9 let. . Nábory nových členů oddílu děláme i na základní škole.
Samozřejmě pokud rodiče mají dítě, které má o tento sport zájem mohou se obrátit přímo na
mne popřípadě na kteréhokoliv dospělého člena oddílu.
Jak probíhají závody OB, jaké jsou zde kategorie?
Každý závodník vlastní svoji licenci a startuje v soutěžích. Absolvuje takzvané žebříčkové
soutěže ve své kategorii. Pět nejlepších výsledků z osmi žebříčkových závodů se započítává.
. Muži, ženy, dorost a junioři jsou seřazeni v celostátním žebříčku, žáci a veteráni
v moravskoslezském žebříčku a mladší žáci jsou hodnoceni na úrovni kraje. Tedy pokud
vidíme výsledky celostátního žebříčku 2003 v kategorii D 16…… 9. místo Lucie Vlažná,
písmeno označuje pohlaví, D znamená veteránky,ženy, dorostenky, dívky, písmenem H
jsou označeni v OB veteráni, muži, dorostenci,žáci číslo označuje věk ( do 16 let). Tedy
podle této informace víme, že tato dorostenka byla v roce 2003 devátá nejlepší v republice.
Mimo to jsou zde mistrovské závody na všech úrovních, kde mají právo startu pouze ti
nejlepší podle výsledků. Tedy se může stát, že Zdeněk Slezák v loňském roce starší žák se
díky svým výsledkům kvalifikoval na mistrovství republiky v nočním orientačním běhu
v kategorii H16 ( dorostenci ) a získal skvělé páté místo.

Můžete jmenovat některé z úspěšných běžců v historii luhačovického OB ?
Jak jsem již říkal třináct členů našeho oddílu bylo někdy v minulosti členy republikové
reprezentace. Například Josef Hubáček, který byl od roku 1983 do roku 1991
v reprezentaci, v roce 1991 získal osmé místo na mistrovství světa a dnes ve svých 42 letech
aktivně závodí a dokáže v závodech porážet své mnohem mladší svěřence ( je zároveň
předsedou komise reprezentace ČR ). Z ostatních bych mohl jmenovat Petra Vavryse,,
Jaroslava Hubáčka nebo Dagmar Hubáčkovou ( Coufalíkovou ), která získala snad 20
medailí z mistrovství republiky a řadu mistrovských titulů.
Jeden z členů našeho oddílu Aleš Linhart je reprezentantem ČR v MTBO orientačních
závodech horských kol a v roce 2003 byl na třetím místě v celostátním žebříčku.
Co připravujete na rok 2004 ?
Samozřejmě se připravujeme na závody, kde bychom rádi uspěli. Prozatím se nám daří
získávat dobrá umístění v mistrovských závodech, ale rádi bychom, kdyby některý z našich
dorostenců dosáhl na medaile a snad se bude stejně dobře jako v loňském roce dařit
veteránům. V letošním roce budeme ve čtvrtek 20. května organizovat krajské finále škol
v orientačním běhu, kde doufáme ve vítězství našich žáků a jejich postup do
celorepublikového finále v Pardubicích, kde budou obhajovat loňské vítězství z Ostravy.
V sobotu 23. října 2004 pořádáme závěrečný závod krajského žebříčku v OB.Určitě
nezapomeneme ani na naši veřejnost a uspořádáme naše tradiční akce Mikulášský kufřík a
Štědrovečerní běh Zahradní čtvrtí.
V polovině června se chystá sedmičlenná štafeta mužů z našeho oddílu na největší závod
družstev na světě do Finska.

Dům dětí a mládeže,
Luhačovice,
Zámek 76

763 26

Luhačovice

FLORBALOVÝ TURNAJ LUHAČOVICE

Dům dětí a mládeže Luhačovice a Sportovní centrum Radostova připravili
florbalový turnaj na sobotu 6.3.2004.
Do turnaje se přihlásilo 6 družstev. Celkem 50 kluků ve věku od 14 do 18 let
z Luhačovic a okolí se naplno zakouslo do turnajového systému, který vítězi
sliboval mimo jiné i krásný zlatý pohár. Ve dvou základních skupinách se odehrálo
6 zajímavých utkání. Diváci na tribuně sportovní haly odměňovali pěkné akce
potleskem, stejně tak i divoké gólové přestřelky. Padaly krásné góly, bohužel jen do
jedné branky. Finále o turnajový pohár sehráli vítězové základních skupin. Mat
team v základní sestavě se špičkově hrajícími hráči s přesnými kombinacemi a
důrazným zakončením a tým 10 kliků. Finálový zápas byl naprosto vyrovnaný a
diváci se opět bavili pohledem na dramatické florbalové akce a parádní střely na
gólmany. V přímo vařící koncovce zápasu měli hráči mat teamu více sportovního
štěstí při kterém se ujali jednogólového náskoku, který až do závěrečného hvizdu
úspěšně kontrolovali. Po ukončení zápasu obrovská vlna nadšení všech vítězných
hráčů zcela zasypala gólmana a zlatý turnajový pohár patřil v tuto chvíli těm
nejlepším a nejšťastnějším na hrací ploše. Druhé místo v turnaji svým sympatickým
výkonem obsadili hráči týmu 10 kliků, každý 2, který jako jediný využíval mohutné
podpory svého fanklubu ze samých krásných koček.

LUHACYKLO CUP 2003 / 2004

Již druhý závod ve sjezdu horských kol, zařazený do série LUHACYKLOCUP 03
/ 04 byl na programu v sobotu 20.3.2004. Organizátoři akce CYKLOSERVIS
LUHAČOVICE a DDM LUHAČOVICE připravili sjezdovou trať v lese pod novým
hřbitovem o celkové délce 380 metrů. Při přípravě trati a okolí se pravidelně celý
týden před termínem závodu zapojovali jezdci z Luhačovic. Teplé březnové dny
výrazně pomohly vysoušet zimní bahno z trati na přijatelné bahýnko, které
většina jezdců miluje. Celkový počet 44 jezdců z různých koutů Luhačovického
okolí rozdělených do 4 kategorií sliboval pěknou podívanou a tvrdou konkurenci
domácím šampionům. Nově zařazené úseky na trati si jezdci a diváci
pochvalovali. Díky většímu počtu půjčených vysílaček mohli organizátoři akce
urychlit startovní intervaly, takže celé závody získaly na dynamičnosti a
atraktivnosti. Připravené dvě rychlostní zkoušky absolvoval každý závodník
v závodě celkem dvakrát. Rychlý výsledkový servis spolu se slavnostním
vyhlášením vítězů z jednotlivých kategorií a předání drobných cen udělal pěkný
dojem z celé akce u všech jezdců a diváků. Organizátoři děkují MÚ Luhačovice
a firmě VAVRYS za spolupráci. Ostatním členům z organizátorského týmu
děkujeme za vynaloženou energii, která celý sobotní den směřovala pro
propagaci a podporu aktivní pohybové zábavy, kdy se v sobě kloubí jezdecké
umění na super kolech a pěkná příroda v blízkém okolí Luhačovic. Všem
jezdcům gratulujeme a přejeme čerstvé síly do další přípravy na závody letošní
sezóny, kterou jsme již společně odstartovali.
PŘEHLED PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ DDM LUHAČOVICE NA DUBEN
Š.O.F.L. ( šikovných ogarů florbalová liga ) pravidelné pondělní zápasy
ve Sportovní hale Radostova od 15.00 do 16.00 hodin. Všichni diváci a

hráči jsou srdečně
•

14.4. dopolední cyklistické jízdy zručnosti pro žáky 4. tříd ZŠ
Luhačovice

•

15.4. BEYBLADOVÝ TURNAJ od 15.00 do 17.00 hodin v Zámku – klubovna K7,
startovné 20, Kč, hráči si přinesou vlastní beyblady, přihlásit se do turnaje
můžete nejpozději do úterý 13. 4. 2004 u Jany Tomkové v DDM

•

30.4. – 5. velký slet čarodějnic

Podrobnější informace o připravovaných akcích se dočtete na webových
stránkách www.ddmluhacovice.cz a na nástěnkách. Dále oznamujeme
dospělým příznivcům country tanců, že již začalo taneční s výukou
country tanců každé pondělí od 18.30 hodin v DDM. Přijděte a
vyzkoušejte country spolu se svými přáteli.
Dále nabízíme poslední volná místa na letní pobytový tábor pořádaný
od 12. 18.7.2004 v Jankovicích u Uh.Hradiště. Tábor je určen pro děti
od 4. – 9. třídy, cena tábora 2.700, Kč.

Malí velcí herci
Už je máme zpět na scéně. Myslím tím naše malé velké herce z dramatického kroužku
Reginy Bittové. Po úspěšném betlémě se pustili znovu do práce. Asi s velkou vervou,
protože už
21. února v 16.00 hod měli premiéru v Domě dětí a mládeže v Luhačovicích. O hodinu
později hráli ještě jednou. Co se vlastně hrálo? Kytice pohádek, směs z různých autorů. Naši
herci se pustili do práce s velkou chutí. Jsou to Andrea Bublíková, Zdeněk Jál, Marie
Jálová, Linda Koláčková, Aneta Kopová, Sandra Křenková, Marek Kunc, Izabela
Maděrová, Michael Šťourač, Petra Urbánková, Jakub Váňa. Vedle nadšených herců je tu
publikum plné rodičů, babiček, dědečků, sourozenců či bratranců a sestřenic. Jaká byla
atmosféra? Jak pro koho. Pro herce plno nervozity, pro vedoucí poslední úpravy a publikum
s kamerami a fotoaparáty plné očekávání.
Kašpárek nás provázel říkankami. A které tu byly pohádky? O koze a kůzlátkách
s pilováním jazyka. Jak malá včelička zachránila králíčka, Malá myš pomohla lvovi, Tahal
dědek řepu, O pejskovi a kočičce. Všude je strašný čert. Ale i směs písní. Své číslo tu měli i
starší. Dámy v kloboucích Zuzana Pišťková, Magdalena a Marie Petrákovy, Barbora
Švehlíková, Michaela Lautierová, Denisa Skládalová a Eva Krajíčková. Tady se chce říct –
nejste sice blázni z povolání, ale už banda kašparů. A tak mají naši malí velcí herci nový
zážitek. Jistě si to budou dlouho pamatovat. Budou si ukazovat fotografie a videozáznamy.
Bude to jejich profese? To se uvidí. Bylo řečeno, že nejsou malé a velké role, ale jen malí a
velcí herci. Já vím, že to bylo myšleno jinak. Ale kdo ví? Možná právě ta dnešní fotografie

bude základem vzpomínek velkého herce na malou roli.
- PhDr. Ludmila Loschková-

KRONIKA
Vyprávění z obecní kroniky popisuje, jak vypadaly Luhačovice v roce 1923. Záměrně jsou
některé názvy zachovány v původní podobě.
Když byla v roce 1888 zahájena jízda na vlárské dráze zvedla se návštěva lázní ještě více,
neboť lázně byly vzdáleny od stanice Újezd u Luhačovic pouze 10 km. Protože byl
nedostatek bytů, začali soukromníci stavět do lázní směrem do vsi budovy pro hosty. V roce
1895 přijelo 1500 hostů. Od tohoto roku nastává znatelný úpadek lázní. Lázeňských hostů
přijíždělo stále méně, vázl též odbyt vody.Pacholci tajně přijímali místo vody k prodeji
slivovici od firmy Jelínek, což měli zakázáno a při revizi velkostatkářem trestáno. Hlavní
příčinou úpadku byla zchátralost. Budovy, byty i koupele vyžadovaly značné opravy a
majitel neměl potřebné peníze. Druhou příčinou bylo špatné vedení lázní. Jejich ředitelem
byl panský nadlesní Kvíčala. Vedení lázní bylo v duchu německém, na budovách byly
německé nápisy a pod nimi se jako popelky krčily nápisy české. Je pravda, že hlavním
jádrem hostů byli bohatí Vídeňáci, ale ti nestačili lázně udržet a čeští lidé se jim pro jejich
německý ráz vyhýbali. A v této kritické době se utvořila přičiněním muže výtečných
vlastností, znalce a vlastence česká akciová společnost s kapitálem 1200000 K, která
koupila lázně s 56 ha lesů od majitele Oty hraběte Serényiho, jenž se stal také akcionářem.
Staré nevyhovující budovy byly zbourány a nahrazeny novými. Byly zřízeny nově upravené
léčebné ústavy a architekt Dušan Jurkovič dal některým budovám ( minerální lázně, Janův
dům, druhá lázeňská restaurace, vila Jestřabí, vila Chaloupka ), ráz národního slohu vně i
uvnitř veselými červenými barvami. Velká finanční oběť se odrazila ve zvýšené
návštěvnosti hostů. První rok 1902 nového vedení lázní vykazuje o 300 hostů více, další o
700, 900, 1200 hostů více. V roce 1923 zde bylo již 6893 hostů. Každý rok byl rokem
novot, které lákaly nové hosty.Zvýšená návštěva lázní byla příčinou zvýšeného zájmu o
pozemky a čilého stavebního ruchu.Vzniklo mnoho nových vil a budov nad lázněmi,
směrem k nádraží, naproti Aloisky. Směrem k Pozlovicím bylo postaveno 15 pěkných vil.
Tato čtvrť byla nazvána podle první postavené vily Praha, k poctě hostů Pražanů. Pražská
čtvrť. Stavební ruch přinesl i stěhování nových lidí do Luhačovic. Byly zde téměř 170
živností. Ke zvelebení lázní přispívá i stavba údolní přehrady nad lázněmi, zahájená v roce
1912 a s ní související regulace říčky Šťavice. Na podzim roku 1905 byla zahájena jízda na
nově postavené dráze Újezd- Luhačovice náležející akciové společnosti, v jejímž čele stál
dr. Cyril Seifert, byla vystavena inženýrem Aloisem samojedem, náklady 1 200 00 K. Do
Luhačovic jezdily vozy z Prahy, Brna, Olomouce. V roce 1913 se začal stavět obecní
vodovod zachycením pramenů výborné pitné vody z Komonce, inženýrem Jaroslavem
Matičkou z Karlína, jemuž byla v roce 1914 tato zakázka za cenu 201 653 K obecním
zastupitelstvem zadána. Jak se rozvíjely lázně, tak se rozvíjela i obec. Správa obce přešla
z rukou domácích lidí do rukou přistěhovaného obyvatelstva. V roce 1913 doúřadoval
starosta František Černocký rolník a novým starostou byl zvolen Emanuel Vepřek nájemce
první lázeňské restaurace. V lázeňské části se obec po roce začala upravovat. Okrašlovací
spolek vysadil alej stromů od sokolovny po Solný potůček, ke Slovácké boudě, pod
Kamennou, v obci při zámecké zahradě. Okrašlovací spolek začal budovat chodník od
nádraží při silnici do lázní a od vily Františky k vile Rivě. V roce 1912 byla zřízena

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítáme mezi nás nové „občánky“:
Petra Kmenta
Terezu Sluštíkovou

Luhačovice 913
Luhačovice 920

Rodičům srdečně blahopřejeme!

Sňatky
Marek Volařík a Iva Mikulášková, Luhačovice 461
Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem!

Výročí narození
Augustin Fuglík
Erna Lipinská
Vincenc Malík
Jan Zubatý
Julie Pinďáková
Anna Dufková
Marie Králová
Marie Juřičková
Josef Zábojník
Jaroslav Utěšený

Luhačovice 906
Luhačovice 383
Luhačovice 50
Luhačovice 55
Luhačovice 380
Luhačovice 189
Luhačovice 855
Luhačovice 380
Řetechov 54
Luhačovice 54

85 let
87 let
80 let
80 let
93 let
90 let
94 let
90 let
87 let
87 let

Srdečně blahopřejeme!

Úmrtí
Františka Valíčková
Ludmila Semelová
Růžena Bujárková
Milada Sauersteinová

Luhačovice 21
Luhačovice 245
Luhačovice 380
Luhačovice 850

90 let
81 let
95 let
83 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.

Mistrovská utkání FK Luhačovice - jaro 2003

kolo
17
18
19
20
21
kolo
15
16
17
18
19
kolo
15
16
17
18
19

14
15
16
17

MUŽI - Krajský přebor
datum
kde
Zač. utkání
Odjezd
Ne 4. 4.
V
15.00
13.30
Ne 11. 4.
D
10.15
Ne 18. 4.
D
10.15
Ne 25. 4.
V
16.30
14.45
Ne 2. 5.
D
10.15
DOROST STARŠÍ A MLADŠÍ - Krajský přebor
Datum
kde
Zač. utkání
Odjezd
So 3.4.
V
9.00,11.15
7.30
So 10. 4.
D
13.45,16.00
So 17. 4.
D
14.15,16.30
So 24. 4.
V
14.15,16.30
13.00
So 1. 5.
D
14.15,16.30
ŽÁCI STARŠÍ A MLADŠÍ - Krajský přebor
datum
kde
Zač. utkání
Odjezd
So 3. 4.
D
9.00,10.45
So 10. 4.
V
9.00,10.45
7.00So 17. 4.
V
10.00,11.45
8.30
So 24. 4.
D
9.00, 10.45
Středa 5.5.
V
15.30,17.00
14.00

Soupeř
Prakšice
Bystřice p/H
Synot B
Brumov
Kunovice

PŘÍPRAVKA - Župní soutěž
datum
kde
Zač. utkání
Út 13. 4.
V
17.15
Po 19. 4.
D
16.00
Po 26.4.
V
16.00
Po 3.5.
D
16.00

Soupeř
U.Hradiště A
Synot
Kunovice
Boršice

Odjezd
15.45
14.45
-

Soupeř
Vizovice
Slušovice
Holešov
Kostelec
Hluk
Soupeř
Kunovice
Chropyně
Uh.Brod
Dol. Němčí
Napajedla

Sněhové podmínky v Luhačovicích nebývají vždy nejlepší. Letošní sezóna se 68 provozními
dny vleku byla výjimečná. Originální bylo i její zakončení maškarním rejem v neděli 14.
března.

POWER YOGA NA SC RADOSTOVA
Ve dnech 12.-14. 3. 2004 se ve Sportovním centu Radostova Luhačovice konal víkendový
pobyt zaměřený na aerobik za účasti předních slovenských cvičitelů Vojto Hlavny a Renáty
Hlavnové a na výuku Power Yogy, jejíž popularita stále stoupá. Součástí tohoto víkendu
bylo i sobotní cvičení pro veřejnost, které vedl sám zakladatel Power Yogy v ČR pan
Václav Krejčík a Jakub Šamberger. Jako již tradičně byl tento workshop velmi úspěšný a
setkal se s vysokou návštěvností a velkým zájmem.
Hlavní organizátorka tohoto víkendu paní Monika Košařová již nyní plánuje další podobně
zaměřené akce. Tato cvičení budou i nadále probíhat ve Sportovním centru Radostova
Luhačovice a včas vás budeme informovat o přesných termínech jejich konání..
-Miroslav Talaš-

