Nový sál Rondo v MěDK Elektra září
v plné kráse
Slavnostně osvícený sál Rondo přivítal poprvé návštěvníky v pátek 5. dubna. Poté co
starosta slavnostně přestřihl pásku, mohli první hosté vystoupat nahoru po zajímavě
řešených prosklených schodech na galerii a do lóže a pokochat se pohledem na interiér sálu
navržený architektem Pizingerem. I když celkový vzhled sálu bude mít svoje odpůrce
v řadách zastánců konzervativnějšího řešení, přesto mu ani ten největší kritik nemůže upřít
novost, originalitu řešení, nejenom optické zvětšení prostoru a vybudování nezbytného
zázemí s barem na galerii. Dá se říct, že moderně řešený sál, vybavený projekční a
audiovizuální technikou, je prvním krůčkem k zapsání Luhačovic do širokého povědomí
veřejnosti jako jednoho z center kongresové turistiky v ČR. Výborná akustika sálu dále
slibuje i široké veřejnosti hluboké zážitky z koncertů a veřejných vystoupení.
Architekt Pizinger má za sebou bohaté zkušenosti při stavbách a přestavbách
divadel, Přestavěl divadlo Milenium pro muzikál Rusalka, divadlo ve Slaném známé
z televizních zábavných pořadů a také zrekonstruoval divadlo Broadway, kde je nyní uváděn
muzikál Kleopatra režiséra Filipa Renče. Jak na slavnostním otevření prozradila jeho žena,
známá zpěvačka Bára Basiková, vždy bývá mezi prvními, jejichž hlas se novým divadlem
rozezní.
Nejinak tomu bylo i v Luhačovicích. Nádherný hlas Báry Basikové ozdobil důstojnou krásu
nového sálu a potvrdil, že její manžel akustice opravdu rozumí a právem navrhuje divadla.
Nesmíme zapomenout ani na druhého účastníka koncertu, netradiční cimbálovou
muziku Hradišťan J. Pavlici, která byla zpěvačce rovnocenným partnerem a které se povedlo
zaplněné Rondo roztleskat a dokonce strhnout diváky ke společnému zpěvu. Zlatý hřeb
večera však čekal na vytrvalé diváky nakonec. Ředitel MěDk Elektra P. Slovák připravil
návštěvníkům koncertu překvapení. Povedlo se mu přemluvit B. Basikovou, aby dokázala,
že umí opravdu zazpívat všechno. Společně s Hradišťanem a nakonec i s diváky procítěně
zanotovala lidové písničky.
- SLOV-

Bylo by škoda nevyužít situace a nepoprosit paní Báru Basikovou o pár slov pro naše
čtenáře, i když žádný rozhovor nedokáže představit nádherný hlas, který se v útlé postavičce
B. Basikové skrývá. Hned v úvodu koncertu tato zpěvačka pochválila sál a jeho akustiku,
zároveň svým monumentálním pěveckým výkonem nalákala některé diváky na muzikály
Johanka z Arku a Kleopatra, z nichž zapívala některé písně.
Kdy jste začínala se zpěvem ?
Zpívám už asi od tří let, poprvé v televizi jsem se objevila v soutěžním pořadu Zpívá celá
rodina.
Kterou písničku máte nejraději?
Vždycky to je asi ta poslední, nyní to jsou písně z muzikálu Kleopatra
Hodně zpíváte v muzikálech. Která muzikálová role vám nejvíc přirostla k srdci ?
Asi to je role Johanky z Arku, která je velmi náročná
Připravujete nějaký nový projekt nebo desku?
Prozatím ne, v současné době se věnuji muzikálům, nejnověji roli Kleopatry v muzikálu
Kleopatra
Bude některá z vašich dcer zpěvačkou? Zdědila po vás hudební talent?
Jedna z holčiček Maruška dobře zpívá, ve čtyřech letech nazpívala duet s D. Hůlkou,
dokonce si chce založit vlastní kapelu, já z toho mám radost a chci ji podporovat. Druhá
dcera projevuje zase výtvarné nadání.
Který hudební žánr jste ještě nezpívala ?
Musím se přiznat, že dnešní vystoupení s Hradišťanem bylo nepřipravenou improvizací a

snad poprvé jsem zpívala na veřejném koncertě lidovou píseň.
Znáte Luhačovice? Líbí se Vám ?
Luhačovice znám, moc je mi líbí jejich architektura a zeleň.
Ochutnala jste zdejší léčivé vody ?
Ne, to se mi zatím nepovedlo
Děkuji za rozhovor

Volby
Městský úřad v Luhačovicích oznamuje, že letošní volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR se uskuteční v termínu: 14. 6. 2002 od 14,00 do 22,00 hod a 15. 6. 2002 od
8,00 do 14,00 hod ve vybraných volebních místnostech ( SOŠ, knihovna, Strahov,škola
Polichno, obecní úřad Kladná Žilín, škola Řetechov ) . Hlasovací lístky obdrží občané do
svých schránek do 11.6. 2002.

Zprávy z 6. schůze Rady města Luhačovic
konané dne 20. března 2002
RML doporučila ZML nabýt do vlastnictví koupí část pozemku parcela číslo 2849/3 v k.
ú. Luhačovice včetně vybudované zpevněné plochy, která je používána jako místní
komunikace v ulici V Cihelně za cenu 1.000,- Kč/m2 o výměře cca 72 m2 (dříve bytovka
Státních lesů ).
RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. č. 267/5 o
výměře cca 4 m2 v k. ú. Luhačovice. Jedná se o dořešení vstupu do rodinného domu
č. p. 201 v ulici Družstevní v Luhačovicích.
RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout část pozemku p. č. 687/7
v k. ú. Luhačovice za účelem umístění pojízdného stánku o velikosti 4 x 2 m na prodej
lázeňských oplatků na ulici Nábřeží v období od 1. 4. do 31. 10. 2002.
RML jmenovala komisi pro hodnocení nabídek „Plynofikace Řetechova“ ve složení:
ing. Bohuslav Marhoul, PhDr. František Hubáček, ing. Karel Zicha, MUDr.
Stanislav Pochylý, pí Danuše Pechancová, pí Jitka Vebrová
RML rozhodla, že vítězem výběrového řízení na místo ředitele sportovní haly Radostova se
stane pan Ivo Nováček, bytem Věžové domy 876, Zlín.
RML projednala možnost rekonstrukce části objektu Rybářské chaty, Pozlovická
přehrada. Závěr: V letošním roce se nebude Rybářská chata rekonstruovat.
RML přijala informaci o konferenci Rady Sdružení lázeňských míst, která se uskuteční v
Luhačovicích ve dnech 3. - 5. 10. 2002.
RML přijala oznámení České pošty o změnách v otvírací době.
Závěr: Město Luhačovice doporučuje zachování otvírací doby na poště v Luhačovicích
přes poledne.

Zprávy ze 7. schůze Rady města Luhačovic
konané dne 3. dubna 2002
RML rozhodla o vydání parkovacích karet v době kongresů pořádaných v Luhačovicích za
cenu 50,-Kč/den. Tato parkovací karta bude platit v těchto vymezených lokalitách:
parkoviště u Šťávnice, pod poštou, nad městským úřadem a v ul. Nábřeží od stánků po vilu
Bystrica.
RML doporučila ZML prodat pozemek p. č. 82/2 – zahrada o výměře 307 m2 v k. ú.
Polichno manželům Karlovi u a Martině Starobovým, bytem Polichno 70, za cenu 20,Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
RML souhlasila s ukončením nájemní smlouvy na obecní byt 1+1 v domě č. p. 866, ul.
Družstevní
v Luhačovicích v užívání paní Martiny Koutné, roz. Šenovské, a uzavřením nové nájemní
smlouvy s jejím otcem panem Františkem Šenovským, bytem č. p. 52, Masarykova ul.
v Luhačovicích.
RML nedoporučila ZML přehodnotit cenu 50,- Kč/m2 za vykoupení pozemku p. č.
735/3 o výměře 17 m2, který je zastavěn místní komunikací – chodníkem na ulici
Masarykova a trvá na usnesení ZM č. I/7/2002, kde byla stanovena cena za pozemky
50,- Kč/m2 a úhrada nákladů spojených s převodem.
RML souhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout pozemek p. č. 736/1 ( bývalý
školní pozemek u nádraží ) v k. ú. Luhačovice za účelem využívání pozemku jako zahrádka.
RML souhlasila se zrušením agendy evidence žadatelů o byt v majetku města
Luhačovice a zavedením nového systému, který bude spočívat ve zveřejnění volného
bytového prostoru přímo na úřední desce a v programu místní televizní smyčky.
RML souhlasila se zveřejněním záměru města prodat část pozemku parcely č. 2650/3 ( ul. B.
Smetanové ) v k.ú. Luhačovice o výměře cca 10 m², cena 500,-Kč/m².
Termín zasedání ZML je dne 20. 6. 2002
RML souhlasila s umístěním poutače nad silnicí u zámku pro jarní rybářské závody v době
od 22. 4. do 1. 5. 2002, dále souhlasí s umístěním panelu před poštou 14 dnů před konáním
závodů a týden po nich.
Radní se seznámili s problematikou
nejproblematičtější místa v městské části.

městské

části

Polichno,

prohlédli

Beseda s občany Polichno
Besedy se zúčastnilo asi 20 občanů. Tématy při jednáni byla především problematika přivedení pitné vody,
možnosti příjmu televizního vysílání a jeho rozšíření, problematika odpadového hospodářství, ukončení

si

možnosti výkupu plynových přípojek ke konci roku 2002 a přechod pro chodce přes státní silnici v místě
autobusové zastávky.

Zprávy z II. zasedání Zastupitelstva města
Luhačovic konaného dne 26. 3. 2002
ZML schválilo změnu č. 4 územního plánu sídelního útvaru Luhačovice. Část pozemku p.č.
975 ( Malá kamenná ).
ZML schválilo změnu č. 5 územního plánu sídelního útvaru Luhačovice. Pozemky p.č.
2071/6, 2071/7 ( mezi železnicí a benzínovou stanicí ) .
ZML schválilo zadání ke zpracování změny č. 2 – na pozemku p. č. 87/1 k.ú. Polichno .
ZML schválilo zadání ke zpracování změny č. 7 – na pozemcích p.č. 2693/2, 2693/3 k.ú.
Luhačovice ( vedle hotelu Fontána ).
ZML schválilo zadání ke zpracování změny č. 8 - 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 ( u zahradnictví TS ).
ZML souhlasilo se zpracováním změny územního plánu sídelního útvaru Řetechov na
části pozemku p. p. č. 1252/1 k. ú. Řetechov o výměře cca 1,07 ha podle žádosti
Miroslava a Kamily Talašových, bytem Pozlovice č.p. 7. Podmínka – pozemek bude
určen pro výstavbu rodinných domů – staveb pro bydlení – náklady spojené se
zpracováním změny ponesou žadatelé.
ZML rozhodlo o prodeji kanalizačního řádu z PVC DN 300 a 250 délky 75,8 m v pořizovací
ceně 405.000,- Kč a vodovodního řádu z polyetylénových trubek PE 90 x 5,4 délky 70 m v
pořizovací ceně 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.

ZML rozhodlo o nabytí do vlastnictví koupí část pozemku parcela číslo 2849/3 o výměře
cca 70 m2 v k. ú. Luhačovice včetně vybudované zpevněné plochy, která je používána
jako místní komunikace v ulici
V Cihelně za cenu 1.000,- Kč/m2 .
ZML souhlasilo s prodejem pozemku p. č. 1867/7 a části pozemku p. č. 1867/2 k. ú.
Luhačovice o výměře cca 4.500 m2 firmě Plus Discont, s.r.o.,za cenu minimálně 6 mil Kč.
Součástí smlouvy o prodeji bude povinnost investora vybudovat obslužnou komunikaci
v hodnotě cca 1,5 mil. Kč a její následné převedení do majetku města.
ZLM pověřilo RML jednat dále o řešení dopravní situace v dopravní lokalitě
křižovatky ulice Stráň - Uherskobrodská ve tvaru kruhového objezdu a možností
financování výstavby v příštím roce.
ZML schválilo rozpočtové opatření č. 1 ve výši 200 tis. Kč na projektovou dokumentaci
okružní křižovatky Luhačovice jih.
ZML pověřilo zastupováním na Valné hromadě VaKu Zlín dne 17. 4. 2002 starostu
ing.
Bohuslava
Marhoula
a uložilo mu nesouhlasit s volbou Jižní vodárenské jako strategického partnera VaKu
Zlín.

Výhody pro těžce zdravotně postižené a
staré občany při telefonních poplatcích
I. Slevy a výhody
Český Telecom poskytuje následující slevy a výhody:
-

slevy při zřizování hlavní telefonní stanice a jejího přeložení, při přeměně plně
placené stanice na imobilní telefonní stanici

-

osvobození od poplatku za používání stanice

-

přednostní zřízení, resp. přeložení telefonní stanice

-

slevy z nájmu speciálně vybaveného koncového zařízení za cenu standardního
telefonního vybavení (např. u neslyšících fax, u těžce tělesně postižených mobilní
sluchátko atd.)

Tyto slevy a výhody se vztahují na:

-

osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P a jsou starší 15 let

-

osoby, které mají zvýšení důchodu pro částečnou, převážnou nebo úplnou
bezmocnost

-

osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty

-

možnost přednostního zřízení či přeložení telefonní stanice se vztahuje i na rodiče

-

(pěstouny) těžce zdravotně postižených dětí, jejichž zdravotní stav potřebuje stálou
lékařskou kontrolu

Jak postupovat:
1. Vyplnit žádost (formulář žádosti je k dispozici na Sdružení zdravotně postižených
tel. 7211762), součástí žádosti je i doporučení SZP, ke kterému je nutno předložit
občanský průkaz, rozhodnutí o přiznání bezmocnosti nebo oznámení o výši důchodu
nebo průkaz ZTP/P příp. ZTP u občanů postižených hluchotou. U osob zbavených
způsobilosti k právním úkonům je třeba předložit rozhodnutí soudu o opatrovnictví a
občanský průkaz opatrovníka.
2. Formulář žádosti odevzdat na Český Telecom – Zlín, Sadová
II. Dávky sociální péče
Sociálně potřebným těžce zdravotně postiženým občanům nebo občanům starším 70 let,
kteří žijí osaměle, mohou pověřené obecní úřady poskytovat příspěvek do výše plné úhrady
základní měsíční sazby za používání telefonní stanice. Žádost o příspěvek se podává na
Městském úřadě v Luhačovicích 067/ 7131160

Představitelé města zavedli novou tradici poděkování učitelům
Při příležitosti Dne učitelů přijali v zasedací síni radnice starosta a místostarosta
ředitele škol a jimi vybrané pracovníky škol a školských zařízení působících v našem městě.
Symbolický dárek a poděkování přijali vybraní učitelé a školští pracovníci - osobnosti, které
si ocenění zasloužily za celoživotní plnění učitelského poslání.
Představitelé města chystají podobné ocenění i v příštím roce a snad se z oceňování
luhačovických pedagogů stane nová tradice, protože dobří učitelé, působící v dnešním
zmatky zmítaném školství, si alespoň morální podporu určitě zaslouží.

Mateřská škola Luhačovice
Ocenění převzala pí Jana Mikulcová, která se práci s dětmi předškolního věku věnuje již od

roku 1965. Velmi dobrých výsledků dosahuje při práci s dětmi v oblasti tělesné výchovy a
zasloužila se i o prezentaci MŠ na veřejnosti. Výsledky jejího metodického vedení ve
výtvarné a pracovní výchově mohou všichni ocenit při zhlédnutí vyzdobeného interiéru MŠ.

Základní škola Luhačovice
Za celoživotní práci převzala ocenění paní Alžběta Kráčalíková, vynikající elementaristka
s vysokým osobním kreditem u žáků i rodičů. Nelze nevzpomenout ani její nezdolný
pedagogický optimismus.

Základní škola Luhačovice
Za dlouholetou pedagogickou činnost a práci s dětmi, především pak za mnohaletou práci
s luhačovickým dětským folklórním souborem Malé Zálesí, byla oceněna paní Alena
Smýkalová.

Základní škola Luhačovice
Paní Věra Veverková převzala ocenění za významnou a dlouhodobou pedagogickou činnost
v oboru výtvarná výchova, za vynikající výsledky a přípravu žáků k talentovým zkouškám.
Dlouhodobě se výrazně podílí na vysoké úrovni estetiky prostředí školy.

Základní škola při dětské léčebně
Pan učitel Miloš Vala pracoval ve školství 42 let, z toho 30 let v Luhačovicích. Na svém
pracovišti byl znám jako zodpovědný a spolehlivý kantor, který své vědomosti a zkušenosti
speciálního pedagoga s ochotou předával mladším kolegům. Celé desetiletí se věnoval
organizování luhačovické základny EXODu a propagoval tak náš region mezi učiteli v celé
republice. Patří rovněž k zakládajícím členům Pěveckého sboru Leoše Janáčka, v němž
aktivně působí a zpívá přes 40 let.

Základní umělecká škola
Paní učitelka Zdeňka Zápecová vyučuje na Základní umělecké škole v Luhačovicích již 39
let. Za tuto dobu vystudovalo 20 jejích žáků střední i vysoké školy uměleckého směru a
věnují se hře na klavír profesionálně nebo jako pedagogové. Přestože je již v důchodu, její
vitalita a chuť do práce s dětmi nepřestává a i po 48 letech působení v našem nedoceněném
školství ji tato činnost stále těší Ocenění za ni přebírá ředitel ZUŠ J. Sládek.

Dům dětí a mládeže, Zámek
Poděkování bylo vysloveno také paní Aleně Zichové za dlouholetou práci s dětmi a mládeží
v našem městě. Podařilo se jí vytvořit a posílit u dětí pocit sounáležitosti s místem, kde žijí.
Svým vstřícným přístupem k lidem, darem naslouchat, ochotou pomoci a poradit, svým
elánem a energií navodila začátek příznivé atmosféry v zámku, do kterého se lidé rádi
vracejí i v dospělém věku, aby pokračovali v její započaté práci. Neodradily ji ani zhoršující
se podmínky ve školství, nepochopení zřizovatele o smyslu práce s dětmi ve volném čase a
nízké finanční ohodnocení. Její zásluhou se zámek stal místem pohody, důvěry a
porozumění.

SOŠ a SOU
Paní Ludmila Křenková pracuje v SOŠ a SOU již od roku 1972, oplývá nezměrnou energií a
vitalitou, kterou se jí daří přenášet i na kolegy. Mezi žáky i spolupracovníky je oblíbená pro
svůj smysl pro humor a přímé jednání. Její velkou životní láskou je golf. Je držitelkou 45
titulů mistryně republiky, několika mezinárodních titulů a v loňském roce byla uvedena do
Síně slávy Českého golfového svazu v Praze.

Zápis
do Základní umělecké školy Luhačovice
Zámek 76, tel: 067/7132395
se uskuteční ve dnech 3. – 6. června od 14, 00 do 17,00 hodin.
Budou se přijímat žáci do těchto oborů:

Hudební obor – děti od 6 let
Hra na housle, klavír, klávesy (keyboard), kytaru, akordeon, zobcovou flétnu, klarinet,
saxofon, trubku, tenor, baryton, pozoun, tubu.
Vyučovací hodina (45 min.) 35,- Kč, 2 hodiny týdně

Výtvarný obor – děti od 5 let
Výuka malby, kresby, grafiky, modelování, keramiky.
Vyučovací hodina (45 min.) 20,- Kč, 2 – 3 hodiny týdně

Taneční obor – děti od 6 let
Výuka tance klasického, lidového
Vyučovací hodina (45 min.) 20,- Kč, 2 – 3 hodiny týdně

Diabetologické dny v Luhačovicích po
třinácté ( 18. – 20. dubna )
Česká lékařská společnost JEP, Česká diabetologická společnost ve spolupráci se
Slovenskou diabetologickou spoločnosťou zůstaly Luhačovicím věrny a opět si je vybraly
jako místo konání Diabetologických dní. Lidí s touto nejznámější civilizační nemocí
přibývá, proto je logické, že i zdravotníci, kteří se léčbou cukrovky zabývají, hledají stále
nové poznatky, aby vylepšili postiženým kvalitu života s touto nepříjemnou nemocí. Asi 250
účastníků ze Slovenska dokazuje, že tradice společných setkávání našich dvou spřízněných
národů ve všech oblastech života bude pokračovat i nadále.
Letošní program se skládal nejenom z odborných přednášek, kterých se letos
zúčastnili v hojné míře i praktičtí lékaři. Celkem přijelo do Luhačovic 860 lékařů a sester.
Diabetologické dny jsou ovšem i příležitostí k prezentaci firem zabývajících se výrobou
léčiv, rozličných pomůcek pro diabetiky, vhodného obutí, odborné literatury. Vystavujících
firem zde bylo asi okolo 50 .
Postupem času se z této akce stává i významná společenská akce, na kterou přijímají
pozvání přední osobnosti našeho kulturního života. Letos byla raritou účast naší přední
herečky Ivy Janžurové, která se zotavuje z úrazu, kdy na ni při představení v ND spadla
kulisa. Zřejmě záruka účasti skoro 700 lékařů ji uklidnila natolik, že nezrušila program,
který měla před úrazem. Novinkou letošního ročníku je společenský večer v hale Vincentka
spojený s ochutnávkou vín. Tradičně velký úspěch zaznamenává minimaratón diabetologů
pro sportovce i nesportovce.
Hlavní tíhu organizace této velmi náročné akce nesla firma LMC – spol.s.r.o.
Luhačovice, která se nelehkého úkolu zhostila díky dlouholetým zkušenostem velmi dobře.
- SLOV

Události v dubnu
Již podeváté se sešli v Luhačovicích odborníci na rehabilitační a fyzikální medicínu. Celkem
do našeho města přijelo 430 lékařů, fyzioterapeutů a ergoterapeutů z České republiky a
hosté z Polska a Norska.
19. 4. se uskutečnila v Národním divadle v Praze slavnostní premiéra opery Leoše Janáčka
Osud, jejíž celé čtvrté dějství se odehrává na kolonádě v Luhačovicích. Pod taktovkou
dirigenta Jiřího Bělohlávka a v režii amerického režiséra Roberta Wilsona se sešli umělci
věhlasných jmen Štefan Margita a Eva Urbanová s talentovaným mládím, aby se pokusili o
jevištní ztvárnění tohoto Janáčkova díla, které doposud nebylo na scéně ND uvedeno.
V dubnu se sjeli do Luhačovic tajemníci a tajemnice městských a obecních úřadů. Celkem
se setkání zúčastnilo 238 osob, 21 obchodních společností. Jednání se zúčastnili hosté
z Anglie a pracovníci z nejrůznějších institucí veřejné správy.

Tělocvična MŠ ožila na jeden týden zajímavou výstavkou dětských prací, kterou
připravily učitelky MŠ. Je až neuvěřitelné, co všechno dokázali malí caparti pod
dohledem zkušených učitelek vytvořit.

Vzpomínka na M. Kafku
Rozhodně bych nechtěla, aby moje vzpomínka na spolužáka Mirka Kafku vyzněla
nostalgicky. Jistě by si to nepřál právě on sám. Dovedl nás na našich pravidelných srazech
potěšit svérázným vyprávěním o rodném kraji, o kantorské práci, o svých zálibách i
zájmech. Neuvěřitelných deset roků nám chybí jeho přímý pohled se stále chlapeckým
úsměvem a my si vždy uvědomíme, že jsme ztratili kamaráda, přítele, ale především
dobrého, obětavého člověka.
Před lety jsem přivezla na léčení do Radunu svého malého syna, kterého jsem nesměla dva
měsíce vidět, aby netesknil. Mirek ho navštěvoval, posílal mi fotografie. To se opakovalo
ještě další dva roky. Díky jemu a péči primářky MUDr. Mikulcové se můj předškolák vracel
do Luhačovic docela rád. Když pak přijel jako student konzervatoře hrát na kolonádu, měl
zajištěné dopolední ambulantní léčení, aniž bych o to požádala.
Byla jsem Mirkovi také velice vděčná za milé přijetí postižených žáků z Brna – Kociánky,
pro které udělal v lázeňském parku poutavou besedu. Ve škole jsme na něj ještě dlouho
vzpomínali při čtení povídaček z kraje pod Komoncem.
Nikdy bych si nepomyslela, že až já budu jezdit na léčení do Miramare, už se neshledáme.
Odešel skvělý člověk. Zůstalo však malebné okolí Luhačovic s krásnou přírodou, kterou měl
rád, o které s láskou vyprávěl i psal. Zůstala rodina, především manželka Otilie. S ní mne
pojí upřímné přátelství, kterého si nesmírně vážím.
- Eliška Surá – Brno, za spolužáky Ped. fakulty, aprobace R-Hv

Generální oprava varhan v kapli sv. Josefa
V minulém čísle LN bylo uvedeno, že dne 19. 3. 2002 byl při slavnostní mši svaté
posvěcen nově opravený interiér zámecké kaple svatého Josefa. Po zakončení všech oprav
bylo započato s generální opravou varhan. Jedná se o varhany vyrobené v roce 1933 firmou
bratří Riegerů z Krnova.V současné době opravy provádějí bratři Stehlíkovi z Rohatce.
V r. 1784 byla zámecká kapce postoupena hraběnkou Alžbětou Serenyiovou za farní
kostel. Ten byl na guberniální příkaz z 30. 4. 1785 vybaven malým „positivem“, který
pocházel z velehradského kláštera. Varhany měly 180 cínových a 64 dřevěných píšťal a 5
mutací. Podle poznámky uvnitř byly postaveny v r. 1746 brněnským varhanářem Antonínem
Richterem. Tyto varhany byly přestavěny v r.1769 a opravovány v letech 1806 a 1830.
V roce 1861 byly z darů věřících zakoupeny nové varhany, dvoupedálové. Postavili je
varhanáři ze Zubří za 250 zlatých. Byly opraveny v r.1872, postupně však vypovídaly
službu..V r. 1875 provedl P. František Taufer mezi věřícími sbírku na nové varhany a
uzavřel smlouvu na 750 se zlínským varhanářem Antonínem Hanačíkem,varhany byly
jednomanuálové, s 10 rejstříky a dřevěnými a cínovými píšťalami. Byly hotové v květnu
1877. V Luhačovicích se vybralo 295 zl a 86 kr., v Biskupicích 105 zl a 75 kr, Kladná Žilín
vybrala 125 zlatých, z tzv. lavicového fondu bylo přispěno 224 zl a 86 kr. Tyto varhany bylo
nutno opravovat již v roce 1886 a poté ještě několikrát. Generální oprava proběhla v r.1892
a 1923. V roce 1933 postavila firma bratří Riegrů dvoumanuálové varhany se 14 znějícími
rejstříky, kromě pomocných, s 565 cínovými, 168 zinkovými a 83 dřevěnými píšťalami a 56
hobojovými jazýčky. Celková pořizovací cena těchto varhan sloužících dodnes byla 56 376
Kč. Varhany posvětil 25. 5.1933 luhačovický farář a děkan P. Václav Strniska, výborný
hudebník, hráč na varhany a housle, skladatel řady náboženských skladeb. Na tomto nástroji
proběhly opravy v letech 1966, 1971, 1976 a 1990. Poslední oprava právě probíhá.
Co to byl „Lavicový fond“? Kaple měla původně pouze tři lavice a ostatní se postupně
budovaly za peníze farníků. Byly zavedeny poplatky, které upřednostňovaly farníky, kteří
platili příspěvek do lavicového fondu, k sezení k lavicím. Farníci ze zvyku platili za užívání
lavic až do konce 2. světové války a jistě mezi námi najdeme lidi, kteří si místo jejich rodiny
ještě pamatují. Peníze se později začaly využívat pro různá kostelní vydání.
- FA-

Jaro v přírodě
Vážení čtenáři LN, jsme rádi, že i my můžeme kratičkým článkem nastínit široké
luhačovické veřejnosti poznatky týkající se našeho okolí, ve kterém všichni žijeme. Jsme
známé lázeňské město, ve kterém se pohybuje spousta turistů, rekreantů tuzemských i
zahraničních hostů. Návštěvníci neskrývají obdiv k pěkně upravenému až vyšperkovanému
centru. I my, obyvatelé Luhačovic, z toho máme radost. Ovšem Luhačovice nejsou jenom
centrum, kolonáda a spousta zábavních podniků, ale i okrajové části. Patří zde i Jezírko
lásky a celé jeho okolí. Chtěl bych se v krátkosti zmínit o některých lidských nešvarech,
které tíží nejen naše město, ale i jiná místa. Někoho už možná napadne, o co se vlastně
jedná. Ano, jsou to černé skládky, které přímo hyzdí příjezdové komunikace do města ze
všech směrů. V minulém roce jsme společně s Technickými službami na příjezdové
komunikaci z Kladné Žilín po nový hřbitov naplnili dva traktorové vleky nejrůznějším
odpadem. Doufali jsme, že to pár let alespoň vydrží, ale obrovský omyl. Letos můžeme
provádět likvidaci černých skládek nanovo. Chtěl bych všechny čtenáře vyzvat, aby nebyli
lhostejní ke svému okolí a tím vlastně ani k přírodě. Zvířata, květiny, lesy žijí ve své zvláštní
symbióze, v životním společenství přírody, to je harmonie, kterou musí člověk chránit a
udržovat po celý život, neboť sám je její součástí.
Ještě bych se chtěl v krátkosti zmínit, že nás čekají v přírodě dva nejkrásnější měsíce
v roce, květen a červen (dříve Měsíc myslivosti). Jsou to měsíce, kdy je v přírodě nejvíc
mláďat, bažantíků, koroptví, zajíčků a dalších. Chtěl bych apelovat na všechny, především
na majitele čtyřnohých miláčků, aby byli tyto dva měsíce tolerantnější, nechodili zbytečně
přes pole a louky a především nepouštěli psy volně do lesa. Asi si mnozí neuvědomí nebo
možná ani nevědí, že stačí, aby malý neškodný pes očichal hnízdo s mláďaty a ani jim
nemusí ublížit a samička mláďata opustí. Příroda je tak zařízena, že vrozený pud
sebezáchovy jí to nedovolí. V některých oblastech musel být z tohoto důvodu dokonce
vyhlášen zákaz vstupu na louky, pole i do lesa. Ale myslím si, že v našem případě to nebude
zapotřebí, stačí dodržovat pravidla chodit po vyznačených pěšinách, nenechat volně pobíhat
psy a chovat se k přírodě ohleduplně.Vždyť udržet bažanty, zajíce, koroptve nebo i srnčí
zvěř v naší přetechnizované společnosti není nic lehkého obzvláště v luhačovickém regionu,
kterým probíhá množství komunikací, které představují pro zvěř velké nebezpečí.
Neumíte si ani představit, jaké mimořádné úsilí musíme vynaložit, abychom se mohli
všichni pokochat pohledem na ranní louku se zajíci, srčím, bažanty. Ti šťastnější mohou
spatřit i koroptve. Ano, zdá se, že se nám příroda pomalu uzdravuje, a proto vás tímto
žádám: Nechejme ji v tom pokračovat a ona se nám časem odmění.
- J. K.- MS Luhačovice-

Společenská kronika
Vítáme mezi nás nové „občánky“:
Filipa Hanzlíka, Luhačovice 866
Elišku Kranzovou, Luhačovice 862
Tomáše Kuderu, Luhačovice 1019
Marka Wojnara, Luhačovice 850
Rodičům srdečně blahopřejeme!
Sňatky uzavřeli:
Luhačovice 785
David Němeček, Alena Ševčíková,
Jaroslav Suchan, Jarmila Vavříková, Luhačovice 860
Josef Dufka, Eva Hándlová, Luhačovice 636
Tomáš Křenek, Dagmar Urbancová, Luhačovice 655
Radim Žmolík, Gabriela Vysloužilová,
Luhačovice 652
Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem!
Výročí narození:
Rudolf Vítek
Aloisie Vítková
Božena Martincová
Františka Veselá
Anna Mališková
Božena Kusáková
Štěpánka Žáčková

Luhačovice 817
91 let
Luhačovice 41
87 let
Kladná Žilín 112
93 let
Polichno 84 85 let
Luhačovice 380
80 let
Polichno 62 80 let
Luhačovice 380
88 let

Přejeme hodně zdraví, svěžesti a pohody do dalších let!
Opustili nás:
Anastazie Juřicová
Josef Janík
Bedřich Černoch
Naďa Mikulcová

Kladná Žilín 24
Luhačovice 45
Luhačovice 380
Luhačovice 591

73 let
82 let
82 let
70 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
vycházejí první pracovní den v měsíci, redakční uzávěrka bývá vždy v polovině předešlého
měsíce).

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za vlídná slova útěchy, za projev soustrasti,
květinové dary a účast na rozloučení s naším drahým manželem a tatínkem
panem ANTONÍNEM MIKULÁŠKEM.
Děkuje manželka a dcery s rodinami
Vzpomínka
Člověk se neztrácí zůstává v myslích živých jestliže vzpomínají.
Dne 21. května letošního roku uplyne již 10 let od úmrtí mého manžela, dobrého člověka
pana MIROSLAVA KAFKY.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Jménem celé rodiny manželka Otilie
Vzpomínka
Dne 11. 5. uplyne dlouhých šest let, kdy nás navždy opustil pan
STANISLAV MIKULÁŠEK,
můj drahý a obětavý manžel, starostlivý tatínek a dědeček
S úctou a láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami

Kronika
V našem vyprávění pokračujeme událostmi z let 1916 – 1917
Již v roce 1916 bylo znát, že v obchodě je nedostatek potravin. Zámožnější lidé se zásobili
na úkor méně zámožných a ceny potravin začaly stoupat. Vláda zavedla již v dubnu 1915
prodej mouky a chleba pouze na lístky. Volný obchod s obilím byl zastaven a vyhrazen
Obilnímu válečnému ústavu v Brně.Původní poukázky byly na 1470 g chleba a 1050 g
mouky na osobu a týden. V dubnu 1916 byly zavedeny lístky na cukr, v září na tuk, kávu,
mléko a v listopadu na uhlí.Zpočátku byly lístky vydávány denně v kanceláři starostou obce,
později každý týden a nakonec jednou za 14 dní. Majitel lístků ovšem neměl na potraviny
žádné právo, a pokud nebylo dostatečné množství, musel se spokojit s málem, v případě
tuků často s přídělem žádným. O zásobování obyvatel pečovala obec. Skladištěm potravin
byl nejdříve pekařský závod p. Hamšíka ve vile Karle, později hotel Arco. Obec najala
k prodeji potravin řeznický krám paní Anny Janíkové, kde byly potraviny sváženy.
Ceny potravin byly vysoké, neboť úředně stanovená dávka nestačila. Ze špatné
situace začali těžit různí lichváři, kteří byli sice přísně postihováni, ale vůbec to
nepomáhalo.
V červnu 1916 bylo omezeno obchodování s dobytkem, jateční dobytek mohl být

prodán pouze na poukaz a ceny dobytka stoupaly.
Lázeňská sezóna znamenala i pro místní další zvýšení cen, neboť lázeňští hosté
všechny potřeby přepláceli. Hosté dostávali poukázky na mouku, anebo si mohli nakoupit na
tržišti nebo u rolníků. V lázeňské mlékárně bylo dostatek mléka z hradčovské mlékárny.
V roce 1916 v létě bylo v obci 1623 místních obyvatel, 700 lázeňských hostů, 120 sluhů
v lázních, 77 Italů a 25 Cikánů, celkem 2575 osob. Z toho bylo potravinami 458 plně
zaopatřených, 45 částečně zaopatřených a 2072 nezaopatřených. Začaly se provádět soupisy
sklizní a rolníci nesměli prodávat potraviny přímo obyvatelstvu, všechny přebytky jim byly
zabaveny. Na podzim 1916 nastal nedostatek drobných niklových peněz, proto papírové
koruny byly půleny a čtvrceny.Později byly vydány železné dvouhaléře a dvacetihaléře.
( Pokračování příště )

Valná hromada Sokola 22. 3. 2002
Letošní rok je významný především tím, že společně vzpomeneme 140 let od vzniku
Sokola. V podmínkách naší TJ jsme si vloni připomněli obnovení činnosti Sokola
v Luhačovicích, kdy tehdejší členská základna činila asi 80 členů a prakticky jsme byli bez
finančních prostředků. Společným úsilím za pomoci všech našich členů, orgánů města a
podnikatelských subjektů jsme dosáhli toho, že naše TJ je plně životaschopná, vydobyla si
pevné místo ve městě a dnes hospodaří s částkou více než 1,3,- mil.Kč. V současné době
členská základna činí 176 členů, z toho je 74 mužů, 80 žen, 7 dorostenců, 2 dorostenky, 12
žáků a 1 žákyně.
Jak to vypadá s členskou základnou v jednotlivých oddílech: kuželky 62 členů, házená 14,
florbal 9, sokolská všestrannost 54, skateboard 7, aerobik 30. Výbor naší TJ pracoval ve
složení Mikulec, Slezák, Hajdová, Mejzlíková, Vlčková, Majzlík, Marhoul, Plášek,
Kudláček, Hamouz, Vančura, Kolařík. Činnost TJ je směřována do dvou oblastí, a to je
sportovně rekreační a společenská činnost. Pokud se týká sportovně rekreační činnosti mimo
oddíl kuželek, ostatní složky nejsou zařazeny v žádných soutěžích a svoji činnost
soustřeďují na cvičení a trénink v prostorách budovy sokolovny. Máme radost, že i tak
zvaná starší generace našich členek se pravidelně schází v tělocvičně základní školy pod
vedením sestry J. Vébrové. A že jim to cvičení prospívá, je vidět na nich samotných, protože
stále vypadají krásně mladě.
Z činnosti oddílu kuželek máme upřímnou radost. Když se podíváme na jednotlivá
města České republiky, která provozují kuželkářský sport, tak málokde najdeme takový
rozsah činnosti a takovou vysokou úroveň, jakou se povedlo dosáhnout v Luhačovicích.
Máme radost, že člen oddílu kuželek Theodor Marančák je členem reprezentačního družstva
mužů v kuželkách a má velkou šanci účasti na mistrovství světa, které se uskuteční ve
Slovinsku. V dubnu se na kuželně uskuteční mezistátní utkání mužů i žen ČR – Slovinsko v
rámci konečné fáze přípravy na mistrovství světa. Další vrcholnou akcí, která se uskuteční
v květnu, bude turnaj dvojic jako součást dlouhodobé soutěže mistrovství republiky.
V současné době vrcholí kuželkářská liga amatérů. Oddíl kuželek dále pořádá i další turnaje
určené široké veřejnosti, jako například turnaj rodinných dvojic, májový turnaj žen,
amatérský turnaj jednotlivců a další. Velmi oceňuji práci Mirka Bubláka jako šéfredaktora a

dopisovatele Kuželkářského blesku, kde velmi výstižně popisuje průběh jednotlivých utkání.
Musím také poděkovat sponzorům oddílu, zvláště pak panu Karlu Pláškovi, majiteli firmy
Kare.
V oblasti společenské je pozornost jednoty zaměřena zejména na zvládnutí
organizace tradičních Šibřinek pro dospělé i děti. Všem, kdo se na organizaci této akce
podíleli, musím touto cestou vyslovit poděkování. Příslibem do budoucna je i to, že štafetu
organizace postupně přebírá mladší a střední generace. Naše TJ vloni v září organizovala
setkání Sokolů celé Župy Komenského v Luhačovicích. Povedlo se uzavřít smlouvu o
pronájmu malé tělocvičny s firmou Sportmar M. Martince.Jakákoliv činnost se neobejde, a u
sportu zvlášť, bez finančních prostředků. Členské příspěvky činí 110,- Kč ročně, na provoz
sokolovny vynakládáme částku okolo 400 000,- ročně. Bez příspěvku města Luhačovice by
bylo velmi obtížné zajistit provoz v sokolovně. Je nutné si tuto skutečnost uvědomit a docílit
tímto změny konzumního přístupu některých našich členů. Musíme se naučit vážit si hodnot
a věcí, které nám zanechali naši předchůdci a předat je dalším generacím.
V letošním roce a dalším období čeká sokolské hnutí a naši TJ řada významných
změn a rozhodnutí. V rámci nového územního uspořádání, vznikem krajů, dojde ke změnám
v organizační struktuře Sokola. Ve zlínském kraji bude sokolstvo sdruženo ve třech župách:
Župa Komenského Uherské Hradiště, Hanácká župa Kroměříž a Valašská župa Val.
Meziříčí. Bylo uskutečněno jednání zástupců naší TJ, Župy Komenského a zástupců ČOS
Praha, kde bylo dohodnuto, že předsednictvu ČOS Praha bude doporučeno převést budovu
sokolovny do majetku TJ Sokol Luhačovice. ČOS také přispěje na opravu fasády budovy
sokolovny ještě letos.
Další významnou událostí bude otevření nové sportovní haly. Pro nás to bude
znamenat přestěhovat kuželnu do prostor v této hale a společně s městem najít řešení jejího
provozu. Dále bude nutné nalézt řešení dalšího provozu sokolovny, efektivní využití
loutkového sálu a sociálního zázemí v suterénu budovy. I v letošním roce chceme zajistit
vyrovnaný rozpočet naší TJ a umožnit sportovní vyžití všem našim členům.
Na závěr děkuji všem, kteří přispívají k chodu naší TJ, městu Luhačovice,
sponzorům jednotlivých oddílů a všem členům výboru za jejich obětavou práci ve prospěch
Sokola v Luhačovicích. Na podzim letošního roku se uskuteční nové volby do ZML, při této
příležitosti děkuji všem zastupitelům za podporu sportu v Luhačovicích a přeji si, aby i nové
zastupitelstvo bylo sportu taktéž nakloněno.
- Petr Mikulec, starosta TJ Sokol -

Dům dětí a mládeže Luhačovice, ZÁMEK 76, tel. 713 16 86, e-mail:
ddmluh@zlinedu.cz

L.P.Z.Š.
V sobotu 13. dubna 2002 uspořádal Dům dětí a mládeže Luhačovice 2. pohárový
závod horských kol o Zlatou šlapku ( L.P.Z.Š.).
Závodní okruh na Malé Kamenné měřil 1.9 km a obsahoval krásné
technické úseky po pěšinách nad Ottovkou. Počasí pořadatelům i závodníkům přálo, a tak
výkřik startéra odstartoval dramatickou podívanou na 14 startujících.
Nejstarší jezdci ze 3. kategorie (8. – 9. třída ZŠ) absolvovali celkem 5 okruhů.
V této kategorii na 3. místě skončil Martin Mikulášek, který se vyzbrojil novým kolem
ATTACK a zcela pohodovou jízdou si připsal dalších 8 bodů do Luhačovického poháru.
Martin Baláž jako průběžně vedoucí muž L.P.Z.Š., a tedy velký favorit sobotního závodu,
obsadil 2. místo. Také Martin přes zimní pauzu přemluvil své rodiče ke koupi zbrusu
nového závodního speciálu ROCK MACHINE. Jezdec si postupně zvyká na svůj stroj a my
se už jen těšíme na další pohárový závod, ve kterém se pokusí získat plný počet bodů.
Vítězem této kategorie se zaslouženě stal Jirka Kolář. Hned po startu se usadil ve vedoucí
skupince, která diktovala pekelně rychlé tempo závodu. Od druhého okruhu začal postupně
zvyšovat svůj náskok, který s přehledem udržel až do cíle. Jako jediný jezdec absolvoval
náročnou 9.5 km trať těsně pod 1 hodinu. Jirka jako vítěz 2. závodu L.P.Z.Š. získává 10
bodů do celkového hodnocení poháru. Již zmiňované rychlé tempo závodu se stalo osudným
pro další závodníky. Prudký úbytek sil donutil odstoupit několik borců. Technické problémy
se svým strojem vyřadily i další závodníky, a tak cíl v této kategorii viděli pouze 3 uvedení
jezdci.
Ve 2. kategorii (6. – 7. třída ZŠ) závodníci absolvovali 4 okruhy. Na 3.místě
dokončil závod Martin Řásný s malým odstupem na 2. závodníka v pořadí Evžena
Sedláře. Oba jezdci zvolili rozumné závodní tempo a po celou dobu jezdili v těsném
kontaktu. Rozhodlo se v závěrečném sjezdu po kořenech, který navazoval na cílovou
rovinku. Evžen ocenil výhody odpružené vidlice a v tomto sjezdu získal asi 10 metrový
náskok, který s vypětím všech sil udržel až do cíle. Lukáš Hamouz se jako jediný dokázal
udržet v ostrém tempu závodníků z vyšší kategorie. Jeho obrovské nasazení mu přineslo
vítězství ve své kategorii a také 10 pohárových bodů. Technické problémy se nevyhnuly ani
dalším jezdcům, kteří museli ze závodu odstoupit, a tak cílovou pásku ve 2. kategorii viděli
také jen 3 jezdci.
Pro nejmladší závodníky z 1. kategorie (4. – 5. třída ZŠ) připravili pořadatelé celkem
3 okruhy. Vítězem se stal jako jediný zúčastněný v této kategorii Tomáš Majzlík. Tomáš
získal nejen 10 pohárových bodů, ale i veliký obdiv u diváků závodu.
Autor trati Martin Bednařík KOZEL spolu s DDM LUHAČOVICE děkuje všem
zúčastněným závodníkům a přeje jim slunné dny pro další přípravu na další pohárové
závody.

V pondělí 22. dubna proběhl 3. závod L.P.Z.Š. (Luhačovického poháru o
zlatou šlapku). Pořadatelé závodu mírně pozměnili okruh na Malé Kamenné, který měřil 1.5
km. Závodníci nemuseli absolvovat náročné stoupání až pod mysliveckou chatu jako
v předchozím závodě. Tuto změnu trati závodníci s radostí přijali. Také nové varianty trati
na pěšinových úsecích zpestřily průběh 3. závodu, na který se dostavilo 17 jezdců.
Nejstarší jezdci ze 3. kategorie (8.-9. třída) absolvovali celkem 5 okruhů.
Závodníci zvolili rozumné tempo vzhledem k náročnosti trati a téměř všichni tak mohli
závod dokončit s úsměvem připomínající škleb baby Jagy. Na 3.místě se v této kategorii
umístil Jirka KOLÁŘ, který se udržel na průběžném 3. místě celkového hodnocení L.P.Z.Š.
s 18 body. Jakub JANČAŘÍK zajel vynikající závod a zcela zaslouženě získal 2. místo.
Bohužel Jakub se prvních podzimních závodů neúčastnil a ve druhém závodě odstoupil.
Proto s 9 body je na průběžném 7. místě L.P.Z.Š. Jasný návrat výkonnostní formy předvedl
Pavel NAŇÁK , který způsobem start - cíl vedl celý peloton závodníků až do cíle. Jako vítěz
ve své kategorii si odnáší 10 bodů do celkového hodnocení L.P.Z.Š., ve kterém je na
průběžném 2. místě. Škoda Pavlovy neúčasti na 2. závodě L.P.Z.Š., protože body, které zde
mohl získat, se mohly hodit při závěrečném hodnocení poháru.
4 okruhy zdolávali závodníci ze 2. kategorie (7. – 6. třída). Lukáš HAMOUZ
potvrdil roli velkého favorita a s obrovským náskokem dojel do cíle na 1.místě. Po celou
dobu závodu se s přehledem dokázal držet v kontaktu s vedoucím závodníkem ve 3.
kategorii. Lukáš získal dalších 10 bodů a je průběžně na 1. místě celkového hodnocení
L.P.Z.Š. Na 2. místě se umístil nový závodník poháru Michal ČECH, který si za svůj výkon
odnáší 9 bodů do celkového hodnocení L.P.Z.Š. Také další nový závodník Jan KUBÁČEK
dokončil závod na 3. místě. Do celkového hodnocení si Jan připsal 8 bodů.
V 1. kategorii (4. - 5. třída) na 3 okruhy do závodu nastoupil pouze jediný
jezdec Tomáš MAJZLÍK, který také zvítězil a pojistil si tak průběžné 1. místo L.P.Z.Š. ve
své kategorii.
Ve 3.závodě měla historickou premiéru kategorie žen, které absolvovaly 3
závodní okruhy. Na 1. místě závod dokončila Kristýna FILÁKOVÁ a usadila se
v průběžném hodnocení L.P.Z.Š. na 1. místě s 10 body. Jana KOUTNÁ si dojela pro 2.
místo a s 9 body jí patří průběžné 2. místo L.P.Z.Š.
Pořadatel závodu děkuje všem zúčastněným závodníkům a divákům a těší se
na další pohárový závod, který se pojede v pondělí 13. května 2002. Chcete-li se zúčastnit
dalšího závodu i Vy, stačí mít jen plně funkční horské kolo, cyklistickou přilbu a chuť si
zazávodit. Další informace se dočtete na květnových plakátech DDM LUHAČOVICE.

Průběžné pořadí jezdců po 3. závodě ( 22. 4. 2002 )

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jméno a příjmení jezdce (3. kategorie 8. –
9.třída)

Celkem
bodů

Martin BALÁŽ
závody
Pavel NAŇÁK
závody
Jiří KOLÁŘ
závody
Martin MIKULÁŠEK
závody
Rosťa NAVLÁČIL
závody
Honza TOMALA
závody
Jakub JANČAŘÍK
závod
Václav BĚTÍK
závod

3

26

2

19

2

18

3

17

3

13

2

12

1

9

1

5
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Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Jméno a příjmení jezdce
– 7. třída)

Lukáš
2 závody
Evžen
2 závody
Jan
1 závod
Michal
1 závod
Martin
1 závod

(2. kategorie 6.

Celkem
bodů

HAMOUZ

20

SEDLÁŘ

16

SEMELA

10

ČECH

9

ŘÁSNÝ

8

5.

Jan
1 závod

KUBÁČEK

8
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Pořadí
1.

Jméno a příjmení jezdce
– 5. třída)

(1. kategorie 4.

Tomáš MAJZLÍK
závody

Celkem
bodů
2

20

2.
3.
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Pořadí
1.
2.
3.

Jméno a příjmení jezdce
dívky)

Kristýna FILÁKOVÁ
Jana
1 závod

( kategorie-

KOUTNÁ

Celkem
bodů
10
9

