Znovuotevření zámecké kaple
Na svátek svatého Josefa, patrona zdejší farnosti, se slavnostně rozezvučely tóny varhan a
pozvaly všechny, kteří mají k zámecké kapli nějaký vztah, na slavnostní bohoslužbu.
Zámecká kaple, která již neslouží jako farní kostel, se znovu objevila v plné kráse.
Slavnostní mši svatou sloužil Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Na slavnost se
dostavili také někteří kněží, kteří dříve v místní farnosti působili. Celková obnova zámecké
kaple se skládala z pestré mozaiky prací, které byly zadány odborníkům. Práce by však
nemohly být uskutečněny bez ochotných rukou farníků, kteří se pravidelně účastnili brigád.
Bez jejich úsilí by se tento náročný úkol nedal stihnout ve stanoveném termínu. Celkem se
odpracovalo 2000 brigádnických hodin. Práci brigádníků organizoval pan Miroslav Semela
z Luhačovic. Duchovní správce farnosti, P. Hubert Wojcik, poděkoval v závěru mše svaté
všem, kteří se na opravě podíleli, jak přímo fyzickou prací, finančními prostředky nebo
duchovní podporou v modlitbách. Duchovní správce také poděkoval Zastupitelstvu města
Luhačovic a představitelům města za ochotu ke spolupráci na opravách

.
-SLOV-

Luhačovice nebudou pravděpodobně
tzv. malým okresem
Na schůzi Parlamentu ČR 19. března se rozhodlo, že naše město nebude obcí s rozšířenou
působností. Parlament přijal zákon o stanovení obcí s rozšířenou působností a poté, co jej
schválí Senát a podepíše prezident republiky, začne zákon platit. Již při přípravě zákona
byly obce, které chtěly být obcí s rozšířenou působností a nesplňovaly podmínku počtu
obyvatel nad 15 000, vyloučeny. Luhačovice se však dohodly se sousedním Slavičínem a
dostaly se do pozměňovacího návrhu k zákonu, v němž bylo dalších přibližně 45 obcí. Ze
173 přítomných poslanců hlasovalo 76 pro a 58 proti. Jediný přijatý návrh na zařazení
města, Železný Brod potřeboval 89 hlasů pro a 55 proti, tedy už ani nezbývá veliká naděje,
že by se podařilo do zákona prosadit nějaké změny při jeho projednávání v Senátu, ale
přesto se bude vedení města snažit rozhodnutí zákonodárců zvrátit.
Co jsou to vlastně obce s rozšířenou působností a co se pro občany Luhačovic
změní? Na celkem 11 obcí ve Zlínském kraji se zčásti přenese působnost okresních úřadů,
jejichž činnost bude ukončena 31. prosince 2002. Luhačovice byly zařazeny pod Uherský
Brod. Tedy v konečném důsledku ty věci, které místní občané vyřizovali na okresním úřadě
ve Zlíně, budou vyřizovat v obci s rozšířenou působností v Uherském Brodě.
Luhačovice zůstanou i nadále obcí s pověřeným obecním úřadem a všechny současné
činnosti MěÚ by měly zůstat zachovány.

OZNÁMENÍ
Upozorňujeme občany, že od 1. dubna do 31. května budou ve vestibulu budovy radnice
umístěny studie návrhů architektonických úprav nám. 28. října. Občané mají možnost si je
prohlédnout a sdělit k nim své názory a připomínky.

Aktuální oznámení
Příspěvek na provoz motorového vozidla
Žádosti o příspěvek na provoz motorového vozidla držitelům mimořádných výhod II. a III.
stupně budou přebírat pracovnice referátu sociálních věcí Okresního úřadu ve Zlíně
v budově
Městského úřadu v Luhačovicích v těchto termínech:
pátek 12. 4. 2002

od 9,00 do 12, 00 hod.

pátek 19. 4. 2002

od 9,00 do 12, 00 hod.

K ověření je potřeba předložit tyto doklady:
-

velký technický průkaz

-

občanský průkaz držitele vozidla

-

průkazku mimořádných výhod (ZTP, ZTP/P)

-

případně listinu o ustanovení opatrovníka (pokud je opatrovník ustanoven soudem)

Formuláře budou k dispozici na Městském úřadě v Luhačovicích nebo na Okresním úřadě
ve Zlíně. Na požádání na tel. číslech 067/769 02 29, 067/769 03 02, 067/769 02 33 vám je
zašle okresní úřad poštou.
Vyplněné formuláře společně s výše zmíněnými doklady a veškerými náležitostmi se budou
přebírat na Městském úřadě v Luhačovicích (boční vchod od parkoviště, suterénní místnost)
pouze v uvedených termínech.
Na Okresním úřadě ve Zlíně se přebírají žádosti v průběhu celého roku v pondělí a ve středu
od 8,00 do 17,00 hodin.

Zprávy ze 4. schůze Rady města
Luhačovice konané dne 20. února 2002
RML doporučila ZML schválit prodej části pozemku p. č. 2194/10 v k. ú. Řetechov o
výměře cca 150 m2 manželům Martinovi a Bronislavě Jahodovým, bytem Řetechov 69, za
cenu 20,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s manžely Janem a Ludmilou
Matulíkovými, bytem Řetechov 10, na pozemek p. č 207/9 v k. ú. Řetechov o výměře
2.177 m2 ve vlastnictví města Luhačovice na dobu neurčitou za cenu 1,- Kč/m2 ročně.
RML souhlasila s bezúplatným poskytnutím jedné místnosti v objektu bývalé školy v obci
Řetechov č. p. 48 v době od 25. 2. 2002 do 9. 4. 2002 za účelem prodeje zboží při
předváděcích akcích.
RML doporučila ZML prodat STL plynovod (délka 759 m) a STL přípojku (délka 6
m) na pozemku p. č. 355/7 k Tělocvičně ZŠ Radostova, vybudovaných v hodnotě
1.483745,20 Kč, Jihomoravské plynárenské, a. s. Brno za cenu min. 60 % z celkových
nákladů.
RML souhlasila s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě s panem Jindřichem Kobierským
na pronájem pozemku p. č. 1326/9 – zahrada v k. ú. Luhačovice - z důvodu změny výměry
na 1.750 m2 za cenu 875,- Kč ročně a bezplatné užívání ostatní části pozemku o výměře

1.186 m2 za udržování v dobrém stavu (sečení).
RML souhlasila s předloženými konstrukčními změnami skladeb chodníků a
komunikací na obj. hala Radostova – zpevněné plochy za předpokladu, že nebude
navýšen rozpočet.
RML doporučila ZML schválit vyřazení odpadových nádob z vlastnictví příspěvkové
organizace Technické služby Luhačovice z důvodu bezplatného převedení těchto nádob do
vlastnictví občanů a organizací. Jedná se o 514 ks nádob 120 l – plast, 160 ks nádob 240 l –
plast a 43 ks kontejnerů 1100 litrů.
RML souhlasila se zveřejněním záměru města nabýt koupí vlastnictví části pozemku p.
č. 2849/3 v k. ú. Luhačovice včetně zpevněné plochy na něm vybudované, která je
v současné době používána jako místní komunikace a je v majetku vlastníků domu č.
873, ulice V Cihelně.
RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství před hotelem Vltava panem Michalem
Kolaříkem, Dr. Veselého 169, Luhačovice, za účelem provozu letní zahrádky s obsluhou v
sezónním období, a to v přesně určeném termínu před započetím užívání ve výši 10,-Kč za
každý započatý metr a den.
RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství panem Miroslavem Zaoralem, hotel
REGIA, ul. Janáčka 270, Luhačovice, za účelem umístění reklamní tabule typu "A"
před hotelem REGIA na stejném místě jako na povolení v roce 2001.
RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství panem Petrem Vrzalou, Lorencova 3698,
760 01 Zlín, u nádraží na okraji parkoviště naproti RIMINI za účelem stánkového prodeje
(pojízdný stánek na samostatném podvozku, určený ke grilování kuřat).
RML doporučila ZML schválit zaslání žádostí o dotace na MMR, Státní program
podpory cestovního ruchu, na dokončení investičních akcí v roce 2002 v pořadí „Rekonstrukce společenského sálu RONDO a Rekonstrukce dětského hřiště ul. U
Šťávnice“.
RML doporučila ZML schválit finanční podíl města Luhačovice na rekonstrukci
Jurkovičova domu v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón na rok 2002 ve výši 100 000,- Kč Lázním Luhačovice, a. s. v
rámci rozpočtu roku 2002.
RML vzala na vědomí rozbory hospodaření Města Luhačovice a zřízených
příspěvkových organizací ZŠ, MěDK Elektra, TS Luhačovice za rok 2001.
RML doporučila ZML souhlasit s celoročním hospodařením příspěvkových organizací ZŠ,
TS a MěDK Elektra na základě výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2001
RML souhlasila s účastí na výběrovém řízení na spolupořadatele akce: konference a
salon lázeňství "Architektura a urbanismus lázeňského místa" ve dnech 3. - 5. 10.
2002.
RML doporučila změnu v organizační struktuře MěÚ s doplněním pozice správce

sportovního zařízení a ředitel organizace. RML doporučila tajemníkovi MěÚ, aby na pozici
správce sportovního zařízení byl přijat pan František Ševčík, Luhačovice.
RML doporučila ZML přijetí dohody o přátelství a spolupráci s městem Piešťany.
RML souhlasila s účastí starosty města na studijní cestě 2002 – „Rakousko – Maďarsko –
Slovensko“ ve dnech 5. 5. – 11. 5. 2002.

Zprávy z 5. schůze Rady města Luhačovice
konané dne 6. března 2002
RML souhlasila s uzavřením nájemních smluv na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2002
v domě s pečovatelskou službou „Strahov“ v Luhačovicích, Holubyho 383:
1.

s pí Olgou Sekaninovou, bytem Luhačovice, na byt s jednou obytnou místností,
příslušenstvím a balkonem ve II. poschodí

2. s pí Zdeňkou Olejarovou, Luhačovice, na byt s jednou obytnou místností a
příslušenstvím ve III. poschodí.
RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na byt I. kategorie 1+1 s příslušenstvím
ve 4. podlaží domu č. p. 864 v ul. Družstevní v Luhačovicích na dobu neurčitou
s účinností od 1. 4. 2002 s paní Šárkou Miškaříkovou, bytem Luhačovice.
RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství paní Libuší Markovou, Slavičín, za
účelem umístění reklamní tabule typu „A“ v prostoru ul. Nábřeží u můstku přes potok před
kostelem.
RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství firmou JOGA Luhačovice, s. r. o.,
Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice na parkovišti ulice Solné a vymezené plochy u
městské plovárny ve dnech od 30. 9. (8 hod.) do 4. 10. (8 hod.) 2002 za účelem vystavení
exponátů na X. Mezinárodním kongresu a výstavě ODPADY – LUHAČOVICE 2002
za cenu 25 000,- Kč.
RML souhlasila s pořádáním zábavy „Červencová noc“ Mysliveckým sdružením
Luhačovice dne 5. 7. 2002 od 18 hod. do 01 hod. (náhradní termín 12. 7. 2002) v areálu
zámecké zahrady za podmínek uvedení areálu do původního stavu.
RML stanovila s účinností od 1. 7. 2002 do 31. 12. 2002 na základě výměru MF ČR č.
02/2002 koeficient růstu nájemného vyjadřující růst cen stavebních prací Ki = 1,04

v nájemních bytech města.
RML doporučila ZML schválit prodej kanalizačního řádu z PVC DN 300 a 250 délky 75.8
m za pořizovací cenu 405.000,- Kč a vodovodního řádu z polyetylénových trubek PE 90 x
5.4 délky 70 m za pořizovací cenu 166.000,- Kč na pozemku p. č. 1024/2 v majetku města
Luhačovice budovaných v rámci ZTV pro rodinné domky v lokalitě Stráň – Újezda
Vodovodům a kanalizacím Zlín, a. s.
RML souhlasila se zveřejněním záměru města prodat pozemek p. č. 82/2 – zahrada o
výměře 307 m2 v k. ú. Polichno. Jedná se o pozemek, který sousedí s pozemkem
manželů Starobových a z druhé strany s pozemkem rodičů pana Staroby, a město
Luhačovice k němu nemá přístup.
RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na byt 3+1 I. kategorie v domě č. 906, ul.
Zahradní čtvrť v Luhačovicích s Jaroslavem a Libuší Fuglíkovými na dobu neurčitou.
RML souhlasila s ukončením nájemního vztahu s firmou MEDIA BIS, s. r. o., na
pronájem nebytových prostor o výměře 84.40 m2 a ideální části společných prostor o
výměře 31.1 m2 v objektu Hasičské stanice na základě nájemní smlouvy ze dne 14. 4.
2000 ke dni 31. 5. 2002. V případě, že do této doby bude složena kauce, bude výpověď
vzata zpět.
RML pověřila starostu města, Ing. Bohuslava Marhoula, vést dále jednání se správcem
konkurzní podstaty o koupi objektu obchodu a pohostinství v Kladná-Žilín za cenu
500.000,-Kč.
RML projednala varianty dopravního řešení při budování nákupního střediska
PLUS-DISCOUT, s. r. o., v Zahradní čtvrti a vybrala variantu č. 2 (okružní
křižovatka v místě stávající křižovatky). Souhlasí s dalším jednáním o ceně za
pozemek ve výši 5 mil. Kč a 4.5 mil. Kč za vyvolanou investici.

Členové RML navštívili městskou část Řetechov, kde proběhla beseda s občany. Při této
besedě byl znovu projeven zájem občanů o plynofikaci obce a projednány podmínky její
realizace. Dále byly řešeny otázky spojené s novou vyhláškou o odpadech, nastolena byla
otázka dopravního značení v obci.
Taktéž zde byla domluvena úprava části budovy bývalé školy a její přebudování na místní
knihovnu. Besedy se zúčastnilo asi 40 občanů obce.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRO
ROK 2002
Schválený rozpočet pro rok 2002 je odrazem finančních možností města a obsahuje
záměr dokončit rozpracované investiční akce z minulých let, především akci „Tělocvičnu
Radostova“ a „Rekonstrukci společenského sálu Rondo“.
Příjmová stránka rozpočtu činí 75 137 tis. Kč v členění na:
- neinvestiční dotace ze SR

11 433 tis. Kč

- daňové příjmy

40 112 tis. Kč

- nedaňové příjmy

12 792 tis. Kč

- kapitálové příjmy

10 800 tis. Kč

Výdajová stránka rozpočtu činí 99 135 tis. Kč v členění na:
- kapitálové výdaje
- běžné výdaje

42 577 tis. Kč
56 558 tis. Kč

V rámci kapitálových výdajů město v roce 2002 dokončí poslední etapu výstavby
„Tělocvičny Radostova“ ve výši 34 055 tis. Kč (přislíbena státní dotace ve výši 4 000 tis.
Kč, 24 000 tis. Kč financuje město za pomoci investičního úvěru, zbývající část
z finančních rezerv města), „Rekonstrukci společenského sálu Rondo“, „Rekonstrukci
dětského hřiště ul. U Šťávnice“ (zaslány žádosti o státní dotaci na MMR), plynofikaci
městské části Řetechov (zaslána žádost na Státní fond životního prostředí).
Běžné výdaje obsahují veškeré provozní výdaje města včetně provozních výdajů
příspěvkových organizací a příspěvky na sportovní, kulturní a společenskou činnost
občanských a jiných neziskových organizací.
Z výše uvedených čísel vyplývá schválený deficit ve výši 23 998 tis. Kč. Finanční
krytí deficitu pro rok 2002 je zajištěno uzavřenou smlouvou o úvěru s peněžním ústavem
Českou spořitelnou, a. s.

Zprávy z I. zasedání Zastupitelstva města
Luhačovice konaného dne 28. 2. 2002
ZML schválilo závěrečný účet města Luhačovice za rok 2001, a to bez výhrad.
ZML schválilo hospodaření příspěvkových organizací TS, ZŠ a MěDK Elektra.

ZML schválilo rozpočet Města Luhačovice na rok 2002.
ZML rozhodlo schválit finanční podíl města Luhačovice na rekonstrukci Jurkovičova
domu v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón na rok 2002 ve výši 100 000,- Kč Lázním Luhačovice, a. s. v rámci
rozpočtu roku 2002.
ZML rozhodlo o zpracování žádostí o dotace na MMR, Státní program podpory cestovního
ruchu na dokončení investičních akcí v roce 2002 v pořadí - „Rekonstrukce společenského
sálu RONDO a Rekonstrukce dětského hřiště ul. U Šťávnice“.
ZML nesouhlasilo se snížením poplatku za odpad panu Rostislavu Kudláčkovi, Kladná
Žilín 8, Luhačovice.
ZML bylo seznámeno s návrhem úpravy nám. 28. října.
ZML rozhodlo o nabytí koupí vlastnictví pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci
– původ PK p. č. 735/3 v k. ú. Luhačovice o výměře 17 m2, který je součástí chodníku
na Masarykově ulici za cenu 50,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
ZML rozhodlo o směně části pozemku p. č. 685/1 v k. ú. Luhačovice ve vlastnictví Josefa a
Anežky Horňákových, bytem Luhačovice, Dr. Veselého 177, za stejnou část pozemku st. pl.
184 v k. ú. Luhačovice ve vlastnictví Města Luhačovice.
ZML nesouhlasilo s přehodnocením ceny za vykoupení pozemků v ulici Lužné a Pod
Léštím a trvá na usnesení ZM č. VI/108/2001, kde byla stanovena cena za pozemky 50,Kč/m2 a úhrada nákladů spojených s převodem.
ZML rozhodlo o ukončení odkupu plynových přípojek v místní části Polichno ke dni 31. 12.
2002.
ZML rozhodlo o prodeji části pozemku p. č. 2194/10 v k. ú. Řetechov o výměře cca 150
m2 manželům Martinovi a Bronislavě Jahodovým, bytem Řetechov 69, za cenu 20,Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
ZML rozhodlo o prodeji STL plynovodu (délka 759 m) a STL přípojky (délka 6 m) na
pozemku p. č. 355/7 k Tělocvičně ZŠ Radostova, vybudovaných v hodnotě 1.483745,20 Kč
Jihomoravské plynárenské, a. s. Brno za cenu 49 % z celkových nákladů.

ZML rozhodlo o vyřazení odpadových nádob z vlastnictví města Luhačovice a správě
příspěvkové organizace – Technické služby Luhačovice z evidence DHIM z důvodu
převedení těchto nádob do vlastnictví občanů a organizací spravující byty občanů.
Jedná se o 514 ks nádob 120 l – plast, 160 ks nádob – 240 l plast a 43 ks kontejnerů
1100 l.
ZML souhlasilo podle § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů a novel, úplné znění vyhlášeno pod č. 109/2001 Sb.
(stavební zákon), se zpracováním změny územního plánu sídelního útvaru Luhačovice na
pozemcích p. č. st. 185, p. č. 117/1, 117/2, 117/3, 1858/7, 1865/1, 1865/2, 1867/1, 1867/2,
1867/3, 1867/4, 1867/5, 1867/6, 1867/7 - vše k. ú. Luhačovice (lokalita u zahrady
technických služeb).
Podmínka – pozemky budou určeny pro výstavbu občanské vybavenosti.
ZML uložilo tajemníkovi MěÚ připravit podklady na zřízení příspěvkové organizace
sportovního zařízení Radostova.
ZML
1. souhlasilo s účastí města v projektu Zlínsko – likvidace odpadních vod pro financování
obnovy vodohospodářské infrastruktury v rámci programu EU ISPA v rozsahu
předloženého projektu,
2. pověřilo starostu města, aby zastupoval město při jednáních se zástupci České republiky
a EU při projednávání předkládaného projektu,
3. uložilo RML, aby předložila na příští zastupitelstvo podrobnou zprávu o stavu příprav
projektu, zejména upřesněný rozsah investic, časový harmonogram a předpokládanou
finanční spoluúčast města.
ZML souhlasilo s uzavřením dohody o přátelství a spolupráci s městem Piešťany.
ZML se zabývala budoucí bytovou politikou města, proběhla dlouhá diskuse všech
členů ZML, ze které nevyplynulo žádné usnesení.

Ohlasy čtenářů

Záludnost složitosti jednoduchého řešení
S novým rokem jsou vždy spojována nejen naše předsevzetí a sliby, na které pak často
zapomínáme, ale i některá očekávání, radostná i méně radostná. Určité změny - doufám, že
k lepšímu - se očekávají od platnosti nové obecně závazné vyhlášky Městského
zastupitelstva v Luhačovicích č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému nakládání
s komunálním odpadem. Je škoda, že vaše výzva k dotazům a připomínkám k této
problematice přichází až po schválení příslušné vyhlášky. Nezpochybňuji, že vyhláška není
v souladu se zákonem. Jak jsme se ale již mnohokrát přesvědčili, naše zákony jdou sice
správnými cestami, ale mnohdy špatným směrem. Máme vůbec šanci na tom něco změnit?
Nespornou předností minulého systému při nakládání s odpadem, ke kterému se dospělo po
letech hledání a experimentování, byla jeho jednoduchost a malá administrativní náročnost.
Občan si totiž sám rozhodoval o četnosti svozu a tím i o výši poplatku. Ne každá domácnost
produkuje stejné množství odpadu. Dříve občan zaplatil. Dostal barevnou nálepku, kterou
nalepil na popelnici, a to bylo vše. Nový systém to všechno značně zkomplikuje.
Nová vyhláška podle mého názoru - a jistě nejsem sám - činí tento nový systém značně
administrativně náročným a řekl bych, že dokonce méně spravedlivým a spíše ho
komplikuje, než zjednodušuje. Kdo bude například sledovat změny trvalého pobytu, změny
vlastníka nebo vlastníků, jejich vyhledávání, kdo z nich má být společným plátcem. Kdo
bude zpětně ověřovat, kontrolovat pravdivost údajů o délce pobytu poplatníka, které jsou
rozhodující nejenom pro snížení, ale i pro prominutí poplatku či pro udělení sankcí, a vůbec
hodnověrnost různých potvrzení a čestných prohlášení? Vyhláška umožňuje uhradit
poplatek v poměrné výši, nebo dokonce osvobození od poplatku podle počtu kalendářních
měsíců. Jak se budou zpětně ověřovat údaje o nepřítomnosti poplatníka, např. že to bylo šest
měsíců a ani o den méně. Nebo že to nebyl celý měsíc, ale jen 26 dní. Dá se to vůbec
uhlídat?
Vlastnictví sběrných nádob. Domnívám se, že nadále by měly zůstat ve vlastnictví města.
To by je mělo pronajímat, stanovit délku jejich životnosti a výši nájemného tak, aby byly
pokryty
náklady na jejich obnovu. Chápu, že je nadále neúnosné, aby občan i nadále dostával sběrné
nádoby zdarma a nijak se na pořízení nových nepodílel. Ale jednu výhodu to přece jenom
mělo. Protože byly zdarma, byly prakticky neprodejné. To se asi změní, jejich zcizování se
určitě vyplatí. Většina těchto nádob je na volném prostranství někdy dost vzdáleném od
majitele, nijak zabezpečená proti zcizení. Domnívám se, že policie oprávněně odmítne
vyšetřovat krádež takto zabezpečeného majetku. Obtížné bude i zjistit viníka poškození
nádoby.
V této souvislosti se naskýtá otázka, zda si občan může pořídit i jinou nádobu než dosud
obvyklou? Je povinen mít velkou sběrnou nádobu, když ve sběrném období nedokáže

„vyrobit“ více jak 5 – 10 kg odpadu? Může tento odpad přinést v silonovém sáčku nebo
igelitovém pytli ke sběrnému vozu? Jsou pracovníci odvážející odpad povinni ji převzít?
Mít v tomto případě povinnost ukládat odpad do obvykle používaných sběrných nádob a
prakticky platit za odvoz vzduchu? Z vyhlášky nevyplývá, jakou sběrnou nádobu si musí
občan pořídit.
Protože za odvoz odpadu se platí za osobu, nikoliv za množství, znamená to, že odvozce je
povinen sebrat jakékoliv množství odpadu, které připravil poplatník, dokonce i takové
množství, kterým by sám vytížil sběrný vůz. Ve srovnání malého a velkého „výrobce“
odpadu se ukazuje, že tady není něco v pořádku. Je to svým způsobem jakýsi trest tohoto
malého „výrobce“, nebo se tu zavádí jakýsi systém solidarity? Je to správné? Tady je i
myslím odpověď na otázku, kterou položila Vaše redakce tajemníku MěÚ, co by mohlo vést
ke zvyšování poplatku za osobu. Kdo na to doplatí, je jasné. Zvyšování poplatků je bohužel
naší každoroční jistotou.
Setkáváme se i s každoročním zvyšováním odpadu, které sami nedokážeme ovlivnit. Naše
domácnosti jsou zaplavovány různými tiskovinami, letáky, katalogy, které nám zasílají
různí prodejci, zejména supermarkety. Lákají nás k návštěvě jejich chrámů spotřeby,
omračujíce nás supercenami, superbombami. No řekněte, kdo by nekoupil, když je to tak
levné! Co by asi dnes po návštěvě takového supermarketu usoudil onen starověký filosof,
který už tehdy prohlásil: Jsem šťasten a je báječné, kolik je na světě věcí, které vůbec
nepotřebuji.
Za celý rok to jsou kilogramy kvalitního papíru, který bychom měli jako správní občané
odnést do kontejneru. V naší městské části je pro tento papír určen jeden kontejner, který je
pro mnohé občany vzdálen až jeden kilometr. Teď v zimě nešel ani otevřít. Jak asi s tímto
odpadem naloží občan, který byl až dosud přesvědčen o nutnosti třídění odpadu, je nasnadě.
Co je třeba učinit, aby se třídění odpadu občanovi vyplatilo, aby tak konal z vlastního
přesvědčení a rád? Nikoliv jen pod hrozbou sankcí. Určitě to chce více osvěty, ale zejména
vytvoření lepších podmínek. Nový zaváděný systém nebude v tomto směru podle mého
názoru pro poplatníka motivační.
Kontrola obsahu sběrných nádob. Správná a odpovědná kontrola popelnice z hlediska
nesprávného třídění může být provedena pouze tak, že je její obsah vysypán (na chodník,
vozovku). Nedovedu si představit další postup.
Velké problémy nastávají poplatníkům, jejichž nemovitosti jsou z důvodu nepříjezdových
cest dosti vzdáleny od sběrných míst. To se týká zejména starších občanů. Nadšeni nebudou
ani chataři a chalupáři, někteří mají své objekty v místech platnosti jiné, pravděpodobně
odlišné vyhlášky.
Přes všechny tyto výhrady a stesky však nelze pochybovat, že myšlenka najít správný
systém v nakládání s komunálním odpadem je v podstatě správná. Zbývá jen najít méně
náročný systém a způsob jeho zjednodušení.
- B. Rak, Kladná Žilín -

Celý tento dopis se zabývá problémy především v integrovaných obcích, u kterých byl jiný
systém platby za svoz odpadu než v Luhačovicích. Možná někomu připadne, že osvětlujeme
zbytečně věci, které jasně uvádí vyhláška, ale rozhodli jsme se vybrat z dopisu čtenáře
některé dotazy a zeptat se za čtenáře pracovníků MěÚ.
Proč přichází vaše výzva k dotazům až po schválení nové vyhlášky?
Je to obvyklý postup. Pracovní skupina připraví návrh vyhlášky. Volení představitelé
občanů se k ní vyjadřují, diskutují o ní, zapracovávají se do ní jejich připomínky a nakonec
je jimi schválena. Až poté jsou s vyhláškou seznámeni ostatní občané. Všichni s tímto
postupem nemusí souhlasit, ale neumíme si představit jiný postup.
Kdo bude sledovat změny vlastníků?
Podle vyhlášky č. 2/2001 je poplatník povinen nahlásit skutečnosti rozhodné pro vznik,
změnu či zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy k nim došlo. Kontrolu těchto
skutečností budou provádět pracovníci finančního odboru Městského úřadu Luhačovice.
Kdo z vlastníků má být společným plátcem?
Z vyhlášky vyplývá, že poplatek je povinna platit každá osoba, která má v obci trvalý pobyt,
nebo má ve vlastnictví rekreační stavbu. Tedy pokud se vlastníci nedohodnou na společném
zástupci, platí poplatek každý občan samostatně.
Kdo bude zpětně kontrolovat a ověřovat údaje o délce pobytu poplatníka?
Pro osvobození od poplatku slouží čestné prohlášení o dlouhodobé nepřítomnosti
poplatníka, které se vztahuje k příslušnému kalendářnímu roku ( nepřítomnost minimálně 6
měsíců ). Toto prohlášení musí být odevzdané i s doklady, které dlouhodobou nepřítomnost
osvědčují. Osvobození se vztahuje na poměrnou část poplatku připadající na počet celých
kalendářních měsíců. Pro stanovení počátku a konce dlouhodobé nepřítomnosti je rozhodný
stav na konci příslušného kalendářního měsíce.
Kdo bude skutečnosti uvedené v prohlášeních kontrolovat?
Vybírání poplatků je plně v kompetenci pracovníků finančního odboru MěÚ, tedy i jim bude
náležet kontrola platnosti potvrzení k čestným prohlášením.
Proč nejsou sběrné nádoby v majetku města?
Již při tvorbě vyhlášky docházelo k diskusím, zda nechat nádoby v majetku města a o
náklady na jejich obnovu zvýšit poplatek. Nakonec zvítězila varianta, že se každý občan o
sběrnou nádobu, která je v jeho majetku, musí postarat sám.
Musí mít občan stanovenou sběrnou nádobu?
Vyhláška č. 1/2001 přesně stanoví, že sběrné nádoby jsou typizované nádoby (popelnice
110 l, 120 l, 240 l) a ostatní nádoby podle článku č. 2 této vyhlášky.

Je odvozce povinen odvézt jakékoliv množství odpadu?
Podle vyhlášky č. 1/2001 je každý povinen odpad třídit, tedy v popelnici na směsný
komunální odpad nesmí být sklo, papír, plasty, nebezpečné složky komunálního odpadu,
železný šrot a ostatní kovy, žhavý popel, tekutý odpad, uhynulá zvířata, biologický odpad
z chovu domácího zvířectva, zemina, stavební suť. Z výše uvedeného vyplývá, že občan,
který odpad správně podle vyhlášky třídí, nemůže vyprodukovat výrazně vyšší množství
odpadu než doposud.
Jak bude prováděna kontrola odpadových nádob?
Pokud bude množství odpadu produkované domácnostmi v únosné výši, nebude žádná
kontrola nutná. Pokud by se mělo množství odpadu zvyšovat a občané by správně odpad
netřídili, bylo by nutné přistoupit ke kontrole obsahu popelnic. Pracovníci svozu odpadu
kontrolují obsah popelnice a v případě nesprávného třídění nemusí popelnici odvézt.

Události v březnu
Březen začal v galerii Elektra zajímavou výstavou paličkované krajky rodinné firmy Jana
Jelena z Opavy. Návštěvníci mohli ve dnech 1. – 2. března nejenom zhlédnout techniku
výroby tohoto nejmladšího textilního umění, ale také měli možnost si některý ze zajímavých
výrobků zakoupit.
Hotel Ogar v Pozlovicích hostil i v březnu vynikající umělce. V sobotu 9. března skupinu
Bokomara a v neděli vynikajícího kanadského kytaristu Martyho Halla.
Penzion Pomněnka přivítal svátky jara 23. 3. a 24. 3. ukázkou zdobení kraslic.
Filmový klub Třetí oko připravil pro naše diváky uvedení historické fresky Král tančí. Před
filmem jsme mohli zhlédnout literárně dramatické pásmo Obrazy ze života básníka
Françoise Villona v podání divadelního souboru Nesmysl.
Celkových změn se dočkal interiér restaurace Elektra. Zajímavě řešené stropy
s trámy, nová barevnost, dominantní krb uprostřed a vinotéka spolu s dobrou
kuchyní určitě přilákají do příjemného prostředí mnoho nových hostů.

Především našim nejmenším bylo určeno divadelní pásmo pohádek, písniček a vyprávění
Skřítkové a velikonoční vajíčko v podání divadelního souboru Okýnko.
Zajímavá beseda v základní škole
Nejenom místní děti a mládež, ale i mnozí dospělí neznají pořádně město, ve kterém žijí. V
základní škole se v rámci besed se zajímavými lidmi pokusili tento nedostatek napravit.
Mezi děti se jim povedlo pozvat skutečného znalce historie Luhačovic, MUDr. Vokurku.
Tato zajímavá osobnost umí nejenom zajímavě psát, ale i zaníceně o Luhačovicích mluvit.
Svým vyprávěním nad starými fotografiemi přítomné posluchače velmi zaujal.

Zámecká kaple v letech 1784 – 2002
Zámek v Luhačovicích patřil rodu Serenyiů. Byl postaven v letech 1730 – 1738.
V roce 1754 k němu byla přistavěna kaple, zasvěcená sv. Josefovi. Kaple byla prohlášena za
veřejnou.
Za panování císaře Josefa II. v létě roku 1784 přinesl diecezní úřední věstník
vyhlášku, ve které se oznamovalo zřízení nové farnosti a fary v Luhačovicích, do níž budou
patřit čtyři obce. Z pozlovické farnosti se vyfařuje obec Luhačovice a Žilín, ze Slavičína
obec Kladná a z Velkého Ořechova obec Biskupice. 1. 1. 1785 byla zámecká kaple sv.
Josefa postoupena za farní kostel. Prvním luhačovickým farářem se stal dosavadní zámecký
kaplan P. Markolín Stauber, dominikán z klášteru v Uherském Brodě. Působil zde 22 let, od
roku 1785 až do své smrti 13. 11. 1807, je pohřben na luhačovickém hřbitově. V současné
době zde působí v pořadí 20. farář P. Hubert Wojcik, který nastoupil 1. 7. 1998. První
kaplan P. Fabian Hoffman přišel do Luhačovic až v r. 1854. Od této doby se vystřídalo ve
farnosti 45 kaplanů. Současným kaplanem je P. Tomáš Káňa, který přišel 1. 7. 2001.
Hned od počátku bylo zřejmé, že kapacita kaple není dostatečná. V archivu
arcibiskupské konsistoře v Olomouci je uveden „počet duší“ ve farnosti Luhačovice v letech
1771 – 1772, 1178 osob, všichni byli katolíci. V děkanské zprávě o stavu farnosti se praví,
že do kostela se vejde asi 400 lidí, zatímco farnost čítá 1600 duší. „Lidé jsou v kostele tak
natlačeni, že stěsnaný zástup se při každém hnutí vlní sem a tam jako obilí v poli pod
vánkem.“
Protože se opakovaně v historii luhačovické farnosti nepodařilo zahájit stavbu
nového kostela, musela se upravovat a rozšiřovat zámecká kaple. První rozšíření bylo již
v roce 1784, kdy majitelka zámku, hraběnka Alžběta Serenyiová nechala vybudovat
v přední části kaple přístavbu, kterou se rozšířil prostor o kněžiště. Chrámové prostory však
byly stále nedostačující. Až v roce 1924, v době působení P. Václava Strnisky, se rozšířil
prostor směrem do zámku o jednu místnost pro kostel a jednu pro sakristii. Slavnostní
svěcení bylo 19. 10. 1924. Práce stála 19 416,- Kč a prováděl ji stavitel Karel Výška

z Luhačovic.
V roce 1951 – 1952 za P. Josefa Nátra byly ke kostelu přičleněny další dvě místnosti ze
zámku, chodba a oratoř. Hlavní oltář byl přesunut na místo bývalého hlavního vchodu a
nový hlavní vchod byl upraven podle návrhu arch. Čačíka z Luhačovic směrem do zámecké
zahrady. Na místě starého oltáře byla postavena galerie. Adaptace kostela byla provedena
v moderním slohu podle návrhu Ing. arch. Jaroslava Čermáka z Prahy nákladem 800 000,Kč. Práci provedl Okresní stavební kombinát v Luhačovicích, za vedení Františka Kolaříka
z Luhačovic. Stolařské práce udělal Antonín Marušník z Luhačovic a družstvo Dřevoděl.
Materiál darovali farníci. Slavnostní svěcení bylo 17. 8. 1952. V roce 1955 byla přibrána pro
kostel ještě jedna místnost v poschodí za oratoří.
Hlavní oltář je zasvěcen sv. Josefovi. Podle kroniky byl na hlavním oltáři obraz sv.
Kříže, v r. 1836 obraz sv. Josefa. V r. 1850 daroval pro hlavní oltář obraz Panny Marie
Martin Vítek z Biskupic č. 8, bývalý poslanec Říšského sněmu v Kroměříži. Obraz
namaloval brněnský malíř Haine.
V r. 1892 byl obnoven hlavní oltář zámecké kaple. Robert Hanel z Nového Jičína
zhotovil ze dřeva horní část oltáře za 736 Zl. Oltář měl tři výklenky. Ve středním výklenku
nad svatostánkem byla socha sv. Josefa. V dolním výklenku socha Božského srdce Páně a
socha Panny Marie. Oltář vlivem vlhka trouchnivěl a rozpadl se. V r. 1952 byl pořízen nový
oltář a byl mu dán původní svatojosefský ráz. Nový obraz představuje smrt sv. Josefa. Je to
kopie obrazu akademického malíře Václava Boštíka z Prahy, podle originálu obrazu
v chrámu sv. Mikuláše v Praze.
V době působení P. Josefa Kolečkáře bylo v r. 1972 napojeno ústřední topení ze
zámku do kaple. Současně byla provedena oprava podlahy kaple. V r. 1974 byla započata
oprava oltáře. Byl vyroben nový trezorový svatostánek. V roce 1975 byla provedena
konečná úprava oltáře podle usnesení 2. vatikánského koncilu. V době působení P. Rudolfa
Vašíčka byla v roce 1984 provedena celková oprava elektroinstalace v kapli a sakristii.
V roce 1994, kdy zde působil P. Antonín Kupka, byla položena nová podlaha u oltáře.
Vysvěcením kostela Sv. rodiny 12. 7. 1997 se zámecká kaple stala kostelem filiálním.
V době od 26. 11. 2001 do 19. 3. 2002 proběhla další generální oprava a
modernizace kaple sv. Josefa za duchovního správce P. Huberta Wojcika. Bylo provedeno
odstranění vlhkosti - nové sanační omítky. Oprava elektroinstalace a nové ozvučení kaple.
Oprava svatostánku, oltáře, ambonu, sedes. Zhotovení nového podstavce pod sochu Panny
Marie. Oprava kostelních lavic, oprava nábytku v sakristii. Oprava kamenných částí u
vchodů a bočního oltáře. Položení nové dlažby v kapli a sakristii. Provedení nové instalace
vodovodních rozvodů a odpadů. Oprava osvětlení kaple, oprava věčného světla. Natření
oken a vymalování kaple.
V nejbližší době bude následovat generální oprava varhan.
- FA -

A. Organizace a provoz
Školní družina při ZŠ v Luhačovicích má
v současné době tři oddělení.
Z toho jsou dvě oddělení určeny pro děti
z prvních tříd a třetí oddělení je pro děti z
druhých a vyšších tříd.
Přehled provozních hodin školní družiny a umístění jednotlivých oddělení je
uveden v následující tabulce:

Ranní provoz

Odpolední provoz
11:40 - 16:00

6:00 - 7:45
Je společný pro děti ze
všech oddělení a je v
budově ZŠ 2
Děti jsou převáděny do
vyučování vychovatelkou

Pro obě oddělení prvních
tříd je provoz v budově
zámku
Po obědě jsou děti
převedeny do zámku
vychovatelkou

Pro oddělení druhých tříd je
provoz v budově ZŠ 2 (jako
ranní provoz)
Po obědě zůstávají děti
v budově ZŠ 2

B. Zábava
V rámci školní družiny mají děti možnost prožít
hezké chvíle ve společnosti svých spolužáků a
kamarádů.
nálady se svými
a hrami, které se snažíme
zpívají, tančí, povídají si
kreslí, malují, vystřihují,
popřípadě se účastní akcí
školní družinou.

Děti si hrají podle
oblíbenými hračkami
pravidelně doplňovat,
s vychovatelkami,
soutěží, závodí,
organizovaných

C.Výběr z předchozích zdařilých akcí ŠD
- různé výlety (zámek Vizovice,
muzeum Uh. Brod, vánoční
výstava)
- diskotéky pro děti
- andělské hrátky
- dětské čertoviny
- mikulášské besídky
- vánoční besídky
- dětské karnevaly

- návštěvy knihovny se
zdobením vánočního
stromečku
- malování na chodník
- akce ke Dni dětí
- volba MISS ŠD
- návštěva výstavy perníků
- návštěvy hasičů, …
- hudební soutěže
vedoucí vychovatelka Zina
Kovářová

KRONIKA
Rok 1916 - 1917
Ceny všech potravin a všech potřeb od počátku války stoupaly.
Pro porovnání uvádíme některé vybrané potraviny a jejich ceny v červnu 1914 a v srpnu
1916:
1 kg pšeničné mouky

40 h

1 kg krupice 40 h

150 h

1 kg chleba

50 h

24 h

1 kg masa hovězího 200 h
1 kg sádla vytopeného

880 h
300 h 1400 h

1 kg masa vepřového 160 h
1 kg másla

300 h 1000 h

1 kg cukru

76 h

1 kg kávy pražené

64 h

800 h

110 h
320 h

1 m látky na ženské šaty
1 m flanelu

210 h

400 h

1200 h
60 h

300 h

1 ks kráva

500 K 2600 K

1 ks kůň

400 K 2800 K

22. listopadu 1916 zemřel císař a král František Josef I. Na trůn nastoupil císař a král Karel
I. s císařovnou Zitou. V dubnu 1917 byla na Malé Kamenné konána velká vlastenecká
slavnost k poctě statečně a vítězně bojujících vojínů obce Luhačovice. Byly vysázeny dvě
řady ovocných stromů, jedna na cestě, při níž stojí vila Miramare, a druhá na cestě o stupeň
níž. Na památku nastoupení vlády Karla I. a císařovny Zity byly slavnostně vysazeny
císařské lípy. Dnem 1. září 1916 nastoupila na zdejší školu učitelka Anna Vrtalová.
Zdravotní stav žactva byl dobrý. 245 žáků bylo přeočkováno. Sport nebyl nijak obzvlášť
pěstován. V rodinách byl nedostatek kožené obuvi, téměř polovina žáků nosila v zimě
dřeváky od firmy Baťa a skoro na jaře je odložila.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítáme mezi nás nové „občánky“
Lindu Suchánkovou, Luhačovice 692
Josefa Goldmanna, Luhačovice 854
Tadeáše Koutného, Luhačovice 866
Karolínu Krajčovou, Řetechov 52
Rodičům srdečně blahopřejeme!
Výročí narození
Marie Vítková,
Anna Slončíková,

Luhačovice 345,
Luhačovice 380,

80 let
89 let

Bohumil Švach,

Luhačovice 60,

Erna Lipinská,

Luhačovice 383,

85 let

Anna Dufková,

Luhačovice 189,

88 let

Marie Králová,

Luhačovice 855,

92 let

Františka Valíčková,

Luhačovice 21,

80 let

89 let

Marie Haklová,
Marie Juřičková,
Josef Zábojník,
Jaroslav Utěšený,
Antonín Janča,

Luhačovice 986,

89 let

Luhačovice 380,

88 let

Řetechov 54,

85 let

Luhačovice 54,

85 let

Polichno 7,

80 let

Přejeme hodně zdraví, svěžesti a pohody do dalších let!
Opustili nás
Emilie Kohoutková,
Emilie Skovajsová,

Luhačovice 419,
Luhačovice 453,

Ludmila Marušníková, Luhačovice 380,

81 let
88 let

90 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, sdělte to prosím do redakce LN,
tel.: 067/713 39 80, nebo na matriku MěÚ Luhačovice s dostatečným předstihem ( Noviny
vychází první pracovní den v měsíci, redakční uzávěrka bývá vždy v polovině předešlého
měsíce ).

Olše - průvodce potoků
Olše - průvodce potoků, bažin a vlhkých míst zvaných olšin. Doprovází Šťávnici tekoucí
přes prostor lázní, na mapách označovanou jako Horní Olšava od svého pramene ve
Vizovických horách a dolů pod Luhačovicemi starším názvem Luhačovský potok. Hlavní
tok našeho okolí je Olšava. Kolik jmen je po olši. Pohraniční řeka Olše je přítokem Odry.
Jména vesnic - Olší u Telče, nebo Olší u Dubravníku. Jinou vsí je Olšina u Horní Plané,
nebo Olšová Vrata u Karlových Varů, či Olšovec u Hranic. Rybník Olšovec u Jedovnice.
V Luhačovicích máme jméno katastru Na Olšůvkách. V Ludkovicích tratě Olšina a V Olší.
Sami si vzpomenete na jiné jméno. Pamatuji si ze svého mládí, že olše v našem kraji
dorůstala až 1 m v průměru u země. Patřívala k stromovým velikánům. Dnes již zřídka
najdeme tak mohutné stromy. Půda břehových porostů skoro nikdy netrpí nedostatkem
živin. Voda každým rokem přináší nové dávky úrodné náplavy z polí, blízkých lesů.
Vegetace má možnost se plně rozvíjet za stálé vláhy. Co rostlinám chybí, je světlo. Jako
vítězem je olše, která rychle roste a bere svými kořeny všechny potřebné živiny spolu s
topoly, vrbami a jasany.
Pro náš kraj je typická olše lepkavá, neboli okrouhlolistá. Mladé listy jsou nápadně lepkavé.

Na podzim zůstávají dlouho zelené.
Olše mají další pozoruhodnou schopnost - obnovovat se vyrašením z pařezů. Lesáci tomu
říkají výmladnost. V potočních lesích tak najdeme podivně pokroucené kmeny. U spodku
stromů je zátiší kapradin a jiné stínomilné vegetace, jak to je vzadu u přehrady nebo u
Jezírka lásky.
Staré stromy mají chůdovité kořeny, jen několik jich najdeme od Jestřabí k přehradě, více
již od čističky odpadních vod k Polichnu s podrostem ostřic, kopřiv, karbince a jiných
rostlin. Pod kořeny byl dříve úkryt raků a žab. Mohutný kořenový systém zpevňuje břehy
potoků a řek. Zabraňuje erozi půdy při prudkém tání sněhu a přívalech vod. Kořenová
soustava navíc chová symbiotické nitrogenní organismy, které obohacují půdu dusíkem.
V létě před bouřkou se nám může podařit zaslechnout řehtavé vyzpěvování rosničky, naší
nejroztomilejší žabky. Za našich klukovských let se od Luhačovic k Biskupicím zdržovali
slavíci a další zpěváci teplých večerů. Dnes již to není pravda. Jednodomé květy zakládají se
již na podzim a rozkvétají záhy z jara. Dřevnaté šištice dlouho drží na stromech, až do
příštího roku. Z včelařského hlediska je olše zařazována mezi nejlepší pylodárné dřeviny.
Kvete o týden dříve než líska. Pyl je důležitý pro rozvoj včel na jaře, nedává ale žádný med.
Drobná semínka jsou v zimním období potravou drobnému ptactvu, zvláště krasavcům
stehlíkům i méně nápadným čížkům a čečetkám.
Olšové dřevo se dříve využívalo na Zálesí k drobným vodním stavbám (např. mlýnské
náhony). Často také ve chlévech a stájích na stání pro hospodářská zvířata. Dřevo je
trvanlivé pod vodou a vzdoruje hnilobě. Na suchu dlouho nevydrží. U starých Řeků sloužilo
na stavbu lodí.
Za starých časů se olšové listí užívalo proti teplotám. Čerstvé listí na obklady, vředy i na
koupele při bolestech nohou. Dnes máme lepší léky.
Olše je známá po celé Evropě, přes Kavkaz až na rozsáhlé plochy Sibiře. Všude má
podobný význam jako u nás. Mokrá údolí olšin jsou cennou součástí krajiny, kde žijeme,
jenž byla dříve bohatší na rozmanitost flóry a fauny.
- Alois Šimšalík -

Fotbalisté po roce opět bilancovali
V pátek 15. března se konala valná hromada FK Luhačovice. Jako hosté se jí
zúčastnili i představitelé TJ Slovan a TJ Sokol, pánové Mikulec a ing. Slezák a ředitel
společnosti LUKROM, ing. Červenka jako zástupce hlavního sponzora.
Hlavní zprávu o činnosti přednesl předseda oddílu PhDr. František Hubáček. Vyslovil
poděkování hlavnímu sponzoru firmě LUKROM a všem ostatním sponzorům - firmám
BELPO, NETEX, UPOSS, ZÁLESÍ, GATEX, městu Luhačovice za spolupráci a pomoc,
díky které mohl být zabezpečen řádný chod oddílu. Zároveň vyjádřil i přání, aby tato dobrá
spolupráce pokračovala i nadále, i když firma LUKROM sponzoruje družstvo Zlína, které
bojuje o postup do první ligy, což je určitě finančně náročné.
Předseda dále ocenil výbornou činnost mládežnických družstev a skvělé druhé místo
mužů v podzimní části. Toto umístění slibuje možnost hrát o postup do nejvyšší soutěže,
která se kdy hrála v historii luhačovického fotbalu – župní přebor. Dále poděkoval lidem,
kteří se starají o zabezpečení chodu oddílu, paní Oheralové a Kolářové a M. Oheralovi.
Po stránce společenské byla navázána spolupráce s fotbalisty z Ustroně a dorost i
muži reprezentovali naše město na turnaji v Třeboni.
Celý sportovní areál je otevřen všem, je využíván orientačními běžci, softbalisty,
školami i širokou veřejností. Zlomovým bodem bude určitě otevření sportovní haly, která
výrazně zlepší podmínky sportování ve městě.
S financováním oddílu seznámil přítomné ekonom oddílu, ing. Bauman. Zajímavý
byl i příspěvek ing. Červenky, který se zabýval financováním klubů. Řekl, že pro rozpočet
celku druholigového Zlína je nutno zabezpečit částku 18 mil. Kč, pro třetiligový celek
Kroměříže 3 mil. Luhačovice mají rozpočet asi 1 mil., což by se někomu mohlo zdát
mnoho, ale podstatnou část tohoto rozpočtu odčerpává mládežnická kopaná a její rozšíření.
- R. Lebloch-

Dům dětí a mládeže Luhačovice, Zámek 76, Luhačovice 763 26, tel. 067/713
16 86
V pátek 8. 3. 2002 se v dopoledních hodinách v Domě dětí a mládeže uskutečnil
výukový program pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ Biskupice. Mezi oběma školskými zařízeními se
rozvíjí pěkná a přínosná spolupráce. V odpoledních hodinách v učebnách ZŠ Biskupice
celoročně probíhají zájmové kroužky Domu dětí. Výsledky práce kroužku RYTMUS jste
mohli zhlédnout na Šibřinkách. Abychom rozvíjeli dál tuto spolupráci a přiblížili žákům i p.
učitelkám činnosti Domu dětí a mládeže, uskutečnil se výukový program v DDM. Jeho
hlavním obsahem byly v prvním bloku hry se základními prvky jako jsou vzájemné
poznávání, důvěra, vytváření příznivé emoční atmosféry, poskytování podpory a pomoci,
projevování tolerance i odpovědnosti, upevňování třídního kolektivu. Ve druhém bloku si
účastníci výukového programu mohli vytvořit z keramické hlíny pěkného jarního ptáčka.
Programu se aktivně účastnila i p. ředitelka a p. učitelka základní školy. Všichni jsme se
rozcházeli spokojení, veselí a shodli jsme se v tom, že podobné programy budeme určitě
opakovat.

Rodiče, chceme Vám vytvořit příznivé podmínky pro Vaši práci v době letních
prázdnin. Chceme Vám odpovědět na otázku, kam s dětmi, když dovolené je tak málo a
prázdniny tak dlouhé.
Připravili jsme pro Vaše děti programy na tři letní příměstské tábory. Hlavní náplní
těchto táborů jsou vycházky do přírody, plavání, tvořivé aktivity, celodenní výlet a mnoho
dalších her a soutěží. V ceně tábora je i stravování ve ŠJ.
Termíny příměstských táborů

Ceny

1. – 4. 7. 2002
19. – 23. 8. 2002
26. – 30. 8. 2002

400,- Kč
500,- Kč
500,- Kč

Přihlášky si můžete vyzvednout během měsíce dubna v Domě dětí a mládeže.
Akce DDM LUHAČOVICE připravované na měsíc duben:
·

4. 4. Jízdy zručnosti na jízdních kolech pro žáky 4. tříd ZŠ LUHAČOVICE

·

20. 4. Florbalový turnaj – určen pro hráče 6. – 9. tříd

·

22. 4. Třetí závod Luhačovického poháru horských kol (L.P.Z.Š.)
o „Zlatou šlapku“

·

22. 4. Vyhodnocení výtvarné soutěže ke Dni Země

·

26. 4. Třetí čarodějnický slet

·

Dopolední výukové programy pro 3. třídy ZŠ LUHAČOVICE

POZVÁNKA
První kulturní akce v nově opraveném sálu Rondo
HRADIŠŤAN s Jiřím Pavlicou
BÁRA BASIKOVÁ
V pátek 5. dubna 2002 v 19,30 hod.
Předprodej vstupenek: Městské informační středisko Luha info

