Slavnostní znovuotevření Domu Dušana Jurkoviče po náročné opravě
Sobota 20. července se určitě zapsala zlatým písmem do novodobých dějin akciové
společnosti Lázně Luhačovice. Po obrovském úsilí se povedlo zachránit unikátní stavbu
Jurkovičova domu. Při slavnostním aktu otevírání vzdali představitelé akciové společnosti,
společně s předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Petrem Pithartem a ostatními
hosty hold dr. Františku Veselému, zakladateli novodobých lázní, bez něhož by asi
Luhačovice zůstaly provinčními lázničkami a kterému se povedlo získat ke spolupráci
slovenského architekta Dušana Jurkoviče.
Poté slavnost pokračovala jedinečným divadelním představením scénáristy P.
Cmírala Hedvábná kulička, ve kterém se symbolicky pro Luhačovice sešli slovenská
herečka E. Vašáryová a český herec J. Vinklář. Toto představení bylo uvedeno poprvé a
jeho děj se odehrává v roce 1903, kdy do lázní Luhačovic přijíždí spisovatel A. Mrštík.
V Lázeňském divadle zazněly také skladby F. Šubrta, L. Janáčka a A. Dvořáka v podání
Janáčkova kvarteta.
Za přítomnosti mnoha vzácných hostů nakonec pan Petr Pithart společně
s velvyslancem SR v ČR slavnostně přestřihli pásku a první návštěvníci se mohli kochat
nádhernými interiéry Jurkovičova domu. P. Pithart ocenil všechny, kteří se o záchranu této
stavební památky zasloužili. Ve své slavnostní řeči přiznal, že po zhlédnutí zchátralého
objektu v jeho záchranu vůbec nevěřil. Zvýraznil význam stavitele Jurkoviče jako umělce
evropského formátu s obrovským duchovním rozměrem.

- SLOV-

V neděli 14. července se uskutečnila již pátá Luhačovická pouť. Místní farnost si na
slavnostní mši svaté připomněla krátkou pětiletou historii kostela a jeho význam pro
lázeňské město Luhačovice. Mši svatou celebroval Fra Josef Zlámal, infulovaný převor
Omelit suverénního řádu Maltézských rytířů. Zároveň byl slavnostně posvěcen nově
opravený kříž v ulici Družstevní. O důstojný průběh slavnosti se zasloužila také dechová
hudba Zálesanka.
Součástí pouťového programu bylo i vystoupení Pavla Votápka , mistra Evropy v ovládání
biče, vystoupení country skupiny Skaláci a koncert dechové hudby Zálesanka. Skákací
hrady a kolotoče lákaly přítomné děti a stánky s různým zbožím zase dospělé.

Zprávy z 11. schůze Rady města Luhačovic konané dne 12. června 2002
RML souhlasila s úhradou dopravy do místa pobytu a zpět klientům Domova důchodců
v Luhačovicích na rehabilitační ozdravný pobyt ve dnech 17. 6. - 20. 6. 2002 v obci Strání u
Uherského Hradiště.
RML uložila řediteli Technických služeb Luhačovice předložit řešení a stav pohledávek po
lhůtě splatnosti v termínu do 7. 8. 2002.
RML nesouhlasila s vybudováním chodníku na pozemku p. č. 702/2 ve vlastnictví města
Luhačovice. (Jedná se o pozemek ul. U Šťávnice za domem čp. 652).
RML nesouhlasila s finanční spoluúčastí města na vybudování přeložky NN v ulici Solné
ve výši 120.000,- Kč.
RML doporučila ZML likvidaci majetku města dle předloženého návrhu škodní a likvidační
komise.
RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na byt I. kategorie ve 2. podlaží o 3
pokojích, kuchyni a příslušenství v objektu č. p. 1029 - sportovním areálu Radost na
dobu určitou od 1. 8. 2002 do doby ukončení výkonu činnosti, tj. funkce ředitele
sportovního areálu Radost s panem Ivo Nováčkem, bytem Zlín, Věžové domy 876.
Nájemné se stanovuje ve výši trojnásobku regulovaného nájemného dle cenového
výměru MF č. 01/2002.
RML doporučila ZML schválit uzavření kupní smlouvy s firmou MANAG, a.s., Zarámí 92,
760 01 Zlín, na pozemek st. pl. 184/1 (Věra), návrh na vklad vlastnických práv bude podán
do katastru nemovitostí ihned po podpisu smluvními stranami.
RML doporučila ZML prodej akcií VaK Vsetín, a.s.

Zprávy z 12. schůze Rady města Luhačovic konané dne 26. června 2002
RML schválila opatření č. 1/2002, kterým se vydává Řád veřejného pohřebiště pro město
Luhačovice.
RML doporučila ZML schválit obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška č. 1/1999 O místních záležitostech veřejného pořádku.
RML souhlasila s úpravou nájemní smlouvy s platností od 1. 7. 2002 na část pozemku st. p.
275 za účelem umístění prodejních stánků vložením do čl. III - účel užívání odst. 4 ve znění
- v případě, že nájemce bude chtít uzavřít nájemní smlouvu na užívání stánku s další
osobou, je nutný souhlas pronajímatele.
RML souhlasila s uzavřením smlouvy s firmou 3V+H, s.r.o., Uherský Brod na
zateplení obvodového pláště Družstevní 864-6 Luhačovice.
RML souhlasila se zapůjčením dvou mobilních tribun z areálu „Radost“ na prvoligový
stadion Zlín-Letná pro sezónu 2002-2003 s tím, že před zapůjčením bude uzavřena smlouva

o výpůjčce, náklady na demontáž, dopravu a zpětnou montáž uhradí FK Zlín, a.s.
RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na provoz restauračního zařízení ve
Sportovním centru Radostova Luhačovice s panem Josefem Lysákem, Zahradní 923,
Luhačovice na dobu neurčitou.
RML stanovila v souladu se zák. č. 128/2000 Sb. § 102, odst. 2, písm b a 564/1990 Sb., § 13
b odst. 1, písm. p kapacitu Základní školy Luhačovice, příspěvkové organizace v počtu
1.000 žáků.
RML schválila knihovní řád Městské knihovny Luhačovice.
RML jmenovala Ivo Nováčka ředitelem Sportovního centra Radostova Luhačovice,
příspěvkové organizace, s účinností od 1. 7. 2002.
RML souhlasila s uzavřením dohody o bezúplatném převodu majetku mezi Tělovýchovnou
jednotou Slovan, Masarykova 228 a městem Luhačovice, nám. 28. října 543, Luhačovice,
jejímž předmětem je podhled a osvětlovací tělesa v prostorách bývalé kuželny.
RML nesouhlasila s prováděním stavebních prací na místních komunikacích v době od 15.
6. - 15. 9. kalendářního roku s výjimkou odstraňování havárií.

Zprávy z III. zasedání Zastupitelstva města Luhačovic konaného dne 20. 6. 2002
ZML rozhodlo o počtu členů zastupitelstva na další volební období - 21.
ZML zřídilo ke dni 1. 7. 2002 příspěvkovou organizaci Sportovní centrum Radostova
Luhačovice se sídlem Hradisko čp. 1029, 763 26 Luhačovice.
ZML schválilo zřizovací listinu příspěvkové organizace Sportovní centrum Radostova
Luhačovice.
ZML rozhodlo o prodeji pozemku p. č. 82/2 – zahrada o výměře 307 m2 v k. ú.
Polichno manželům Karlovi a Martině Starobovým, bytem Polichno 70 za cenu 20,Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
ZML trvá na usnesení ZM č. I/7/2002, kde byla stanovena cena za pozemek p. č. 735/3 o
výměře 17 m2, který je zastavěn místní komunikací – chodníkem na ulici Masarykova za cenu
50,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem .
ZML rozhodlo o prodeji části pozemku parcela číslo 2650/3 v k. ú. Luhačovice o
výměře cca 10 m² paní Ivaně Adoltové, bytem Luhačovice, B. Smetanové za cenu 500,Kč/m² a úhradu nákladů spojených s převodem.
ZML rozhodlo o uzavření nové kupní smlouvy s panem Jánem Svoradou, bytem Černá Hora,
Žernovského 504 a Janou Hutyrovou, bytem Brno, Drobného 26a na pozemek vedle plovárny
st. pl. 631/1 v k. ú. Luhačovice, ve které bude uvedeno, že návrh na vklad vlastnických práv
bude podán do katastru nemovitostí ihned po podpisu smluvními stranami.

ZML rozhodlo o prodeji kanalizačního řádu z trub PVC DN 250 délky 93 m
v pořizovací ceně 748.000,- Kč a vodovodního řádu z polyetylénových trub 90
v pořizovací ceně 221.000,- Kč na pozemku p. č. 2606/1 v k. ú. Luhačovice v majetku
města Luhačovice budovaných v rámci ZTV pro rodinné domky v lokalitě ul. B.
Smetanové Vodovodům a kanalizacím Zlín, a. s.
ZML rozhodlo o likvidaci majetku města dle předloženého návrhu škodní a likvidační
komise.
ZML rozhodlo o uzavření kupní smlouvy s firmou MANAG, a. s., Zarámí 92, Zlín na
pozemek st. pl. 184/1 v k. ú. Luhačovice, ve které bude uvedeno, že návrh na vklad
vlastnických práv bude podán do katastru nemovitostí ihned po podpisu smluvními
stranami.
ZML rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 3, finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na
tradiční Mezinárodní setkání spisovatelů v Luhačovicích.
ZML rozhodlo o převodu majetku prodejem akcií VaK Vsetín, a. s., městu Vsetín v počtu
9.357 ks akcií za cenu nabídnutou k odkupu.
ZML souhlasilo s rekonstrukcí 2 bytů v bytovém domě Palma a s přípravou rekonstrukce
budovy radnice.
ZML zvolilo v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb. za přísedící Okresního soudu ve Zlíně
na období 2002 – 2006 tyto občany:
a) Petr Buriánek, nar. 31. 3. 1950, bytem Luhačovice, Nábřeží 647
b) Milena Ferdusová, nar. 22. 9. 1942, bytem Luhačovice, Branka 626
c) Ivan Semela, nar. 13. 1. 1953, bytem Luhačovice, Školní 675
d) JUDr. Svatava Krejčířová, nar. 6. 4. 1953, bytem Luhačovice, Leoše Janáčka 850

Události července
Český rozhlas Brno vysílal v pátek 26. července z Luhačovic.
Ve dnech 28. - 30. června se sešli v Luhačovicích spisovatelé z ČR, SR, Litvy, Polska,
Ukrajiny, Německa, Rakouska a Slovinska na již šestém mezinárodním setkání spisovatelů
v Luhačovicích. Letos literáti diskutovali na téma Anatomie bestselleru.
Ve čtvrtek 20. června mohli občané a návštěvníci Luhačovic obdivovat jedno
z neprestižnějších amerických sborových těles. Posluchačům se zpěváci z Morganovy státní
university z Baltimoru představili nezapomenutelným koncertem duchovní a chrámové
hudby. Pod vedením Nathana M. Cartera vystoupil osmdesátičlenný sbor na čtrnácti
koncertech v ČR. Do povědomí českých posluchačů se tito umělci zapsali v roce 2000 na
sérii koncertů Praha – evropské město kultury.

KOSTEL SVATÉ RODINY V LUHAČOVICÍCH
(pokračování z minulého čísla)
V interiéru kostela byl v době svěcení umístěn ve středu presbytáře dřevěný reliéf Svaté
rodiny od autora Marka Trizuliaka, vlevo svatostánek, vpravo kopie renesančního obrazu
Rafaela Santiho – Nanebevzetí Panny Marie. Během léta 1997 byl dodatečně kolorován
dřevěný reliéf Svaté rodiny a začala se zařizovat sakristie. Dokončena byla v únoru 1998
společně s úpravou kůru a farního centra. Před velikonocemi 1998 byl pod obraz Panny
Marie Nanebevzaté postaven nově zrestaurovaný pískovcový stůl s dubovou mensou. Na
stěny kostela bylo zavěšeno čtrnáct zastavení křížové cesty a obraz Panny Marie. Tyto
obrazy pocházejí z kostela v Nových Vilémovicích na Jesenicku, který po roce 1960
vyhořel. Obrazy opravil restaurátor Milan Krajča z Hvozdné. Během května a června 1998
byl přemístěn svatostánek do středu presbytáře pod plastiku Svaté rodiny a čelní stěna
presbytáře byla doplněna mozaikovou výzdobou. Před prvním výročím svěcení kostela bylo
jeho okolí parkově upraveno a oplocena fara.
O týden později 19. 7. se nečekaně s luhačovickou farností rozloučil P. Antonín Kupka a na
jeho místo nastoupil nový duchovní správce P. Hubert Wójcik. Na svátek povýšení sv. Kříže
byl na jižní stěnu kostela zavěšen misijní kříž. V témž roce v říjnu byl ve farním centru
otevřen obchůdek s devocionáliemi a květinami. Na podzim roku 1998 rozhodla farní rada o
nutnosti vybavení kostela píšťalovými varhanami. Začátkem roku 1999 proběhlo výběrové

řízení, kterého se zúčastnilo pět varhanářských firem. Byla vybrána firma Vladimír Grygar,
varhany, z Prostějova. V březnu 2000 se započalo s výrobou varhan ve firemních prostorách
v Prostějově. Přípravné práce v kostele začaly v říjnu 2000 a v listopadu a v prosinci firma
intenzivně pracovala v prostorách kostela. Varhany slavnostně posvětil 17. 12. 2000 mons.
Josef Hrdlička.
V květnu 2000 dokončil ateliér Jana Leitgeba z Blanska kašnu před kostelem Svaté rodiny
pro nový minerální pramen, který dostal název Svatý Josef. Pramen byl posvěcen 7. 5. 2000
generálním vikářem mons. Milánem Koubou. V roce 2000 byl kostel vybaven křtitelnicí a
svícnem pod paškál, které zhotovil ateliér Jana Litgeba. Jsou zhotoveny ze stejného
materiálu jako obětní stůl. Mozaikový kryt křtitelnice je dílem Marka Trizuliaka. Dne 2. 12.
1997 zaslal arcibiskup olomoucký rozhodnutí, že kostel Svaté rodiny se od slavnosti Panny
Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu dne 8. 12. 1997 stává kostelem farním.
Dosavadní farní kostel svatého Josefa, který je součástí luhačovického zámku, se od
uvedeného data stává kostelem filiálním.
- FA-

Stavební skvost Luhačovic zachráněn na poslední chvíli
Objekt Jurkovičova domu pochází z roku 1822. Dnešní podobu získal v roce 1902,
kdy byl zcela přestavěn architektem D. Jurkovičem. Dům je složen ze dvou samostatně
stojících objektů, které jsou spojeny v jeden celek. Od jeho přestavby nebyla na domě
provedena žádná rozsáhlejší přestavba, naopak nešetrné úpravy s použitím nevhodných
materiálů urychlovaly jeho přirozené stárnutí. V posledních letech celý objekt nezadržitelně
chátral a pouze zázrakem držel pohromadě a nezhroutil se. Rozsáhlá rekonstrukce, která
byla započata v červenci loňského roku, si vyžádala náklady 155 mil. Kč. Vnímaný
pozorovatel však jistě pozná, že vysoké náklady, které se oproti původním propočtům
zvedly o více než 30 milionů, nebyly vynaloženy zbytečně a výsledek předčil očekávání.
Vlastním stavebním pracím předcházel rozsáhlý hydrogeologický a stavebně technický
průzkum. Závěry těchto průzkumů vymezily stavebně technická řešení a technologické
postupy, které byla průběžně konzultovány s pracovníky Státní památkové péče, Českého
inspektorátu lázní a zřídel a s experty z oblasti statiky staveb, izolací a protikorozní ochrany.
Venkovní fasáda se vrací k původnímu Jurkovičovu
projektu, k přírodě, stromům, květinám i k ptákům v korunách stromů.

Objekt má celkem 29 dvoulůžkových a 20 jednolůžkových pokojů, vybavených
vesměs replikami původního nábytku z třešňového dřeva, pouze v apartmánu je
restaurované originální vybavení. Pokoje jsou laděny do jednotlivých barev - žluté, zelené,
tyrkysové, světle červené, které mají svůj pevný řád daný Jurkovičem. V jednolůžkovém
pokoji se můžete ubytovat za cenu od 780,- Kč / noc do 1040,- Kč /noc podle období.
Součástí zařízení je i moderní balneoprovoz , který zabírá asi jednu třetinu objektu. Pod
jednou střechou jsou zde hostům poskytovány komplexní lékařské a lázeňské služby. Bazén
11 x 7 m má hloubku 1,35 m a je vybaven protiproudem a masážními tryskami. Raritou jsou
3 zlaté vany zachované z původního vybavení - v Jurkovičově domě bylo skvostů
vyrobených ze slitiny mědi a mosazi okolo 80. Novinkou jsou tři automatické masážní vany
(cena jedné cca 400 000,- Kč). Zařízení je dále vybaveno perličkovou koupelí, masážemi,
magnetoterapií, laseroterapií, EKG.
Stylová restaurace má kapacitu 86 míst a bude pouze pro hotelové hosty. Pro
návštěvníky bude Jurkovičův dům provozovat venkovní zahrádku. V hotelu je stálá služba,
recepce, směnárna, kadeřnictví a služba zabezpečující péči o vozidla hostů. Specialitou
tohoto hotelu je zařízení na regulaci teploty v pokoji podle přání hosta, které obsluhují
pracovníci z recepce.
Projekt stavby vypracoval S - projekt Zlín, a. s., ateliér ing. arch. Pastrnka, interiér
projektovali akad. arch. Petr Růžička a arch. Miloš Zika, Praha. Generálním dodavatelem
stavby byla firma Unistav, a. s., Brno. Nábytek vyrobilo Dřevozpracující výrobní družstvo
Jaroměřice. Repase a dodávky dřevěných konstrukcí a prvků zajišťovala firma Vesna,
Veselí nad Moravou.

Pozorný čtenář LN by měl mít dobré informace o dění v našem městě. Přesto jsme se
rozhodli, že se občas obrátíme na pracovníky radnice s dotazy na to, co nás zajímá.
Tentokrát jsme připravili otázky přímo pro ing. Bohuslava Marhoula - starostu města.
Pokročila nějak jednání o výstavbě nového obchodního střediska?
Podle posledních informací firma PLUS – DISCOUNT, spol. s. r. o., přijala naše podmínky
a nic nebrání tomu, aby ZML v září na svém zasedání schválilo změnu územního plánu,
upřesnilo podmínky prodeje a firma začala práce na projektu. Podle jejich vyjádření by měl
být obchod v polovině příštího roku otevřen. V souvislosti s výstavbou obchodního centra
ale vyvstal další problém, a to řešení dopravní situace. O tomto problému jednáme
s Krajským úřadem ve Zlíně a snažíme se nalézt způsob jeho řešení.
Jak bude pokračovat oprava komunikace na Masarykově ulici?
Oprava probíhá ve dvou etapách. První etapa po křižovatku u nádraží je již dokončena.
Druhá etapa, která předpokládá opravu komunikace až za zámek, by měla být započata
podle investora, kterým je Správa silnic Zlínského kraje, ještě letos na podzim nebo
nejpozději na jaře 2003. V létě příštího roku by měly být opravy v každém případě
dokončeny.

Chystá se oprava plovárny v ulici Solné, popř. připravujete řešení problému nedostatku
koupališť ve městě ?
V minulých letech jsme již koupaliště v ulici Solné opravovali. Dá se říct, že jeho technický
stav je dobrý. Problém vidím hlavně v tom, že plovárna se nedá do budoucna zvětšit, rozšířit
ani modernizovat, a to z důvodu jejího umístění uprostřed zástavby. Připravujeme studie
využití sportovního areálu Radostova, kde by moderní plovárna určitě neměla chybět.
Předpokládáme, že díky výstavbě nové sportovní haly, rekonstrukci Elektry a plánované
rekonstrukci budovy městského úřadu budou investiční možnosti města Luhačovice
v nejbližších letech značně omezeny
Jaké jsou výhody a nevýhody zařazení Luhačovic mezi obce s rozšířenou působností
(pověřené obce III stupně)?
Reforma státní správy je daný fakt, ke kterému jsme byli nuceni zaujmout stanovisko. O
zařazení mezi tyto obce jsme společně se Slavičínem usilovali a jsme rádi, že se nám to
podařilo. Hlavní výhodu pro občany našeho města vidím v přiblížení státní správy do
Luhačovic, kdy část svých záležitostí nebudou občané muset jezdit vyřizovat do Zlína (za
všechny činnosti lze jmenovat vydávání občanských průkazů, pasů, řidičských průkazů a
evidenci motorových vozidel). V této souvislosti nesmíme zapomenout také na to, že pokud
by Luhačovice mezi obce s rozšířenou působností státní správy nepatřily, možná bychom
přestali vykonávat i část dobře zavedených činností souvisejících se stávajícím pověřeným
obecním úřadem, (omezení rozsahu působnosti stavebního úřadu, živnostenského úřadu).
V neposlední řadě nelze opomenout i otázku zvýšení prestiže našeho města, po dohodách
s městem Slavičín se staneme centrem oblasti Luhačovicka a Slavičínska asi s 22 000 lidmi.
Doufám i ve zlepšené postavení při jednání se státními orgány. Za klad se dá považovat i to,
že by se nám s pomocí peněz ze státního rozpočtu mělo povést zrekonstruovat budovu
radnice. Již po uvolnění části prostor spořitelnou v roce 1998 byl připraven projekt
rekonstrukce radnice, která již neodpovídala požadavkům moderní doby. V budově není
výtah, bezbariérový přístup a řada pracovišť, především stavební a živnostenský úřad,
neposkytuje vhodné pracovní prostředí pro úředníky ani dostatečnou diskrétnost pro občany
přicházející k jednáním. Musíme si ale také přiznat, že na výkon státní správy dává stát
příspěvek, který nepokrývá všechny náklady, takže část musí obce hradit ze svých
prostředků.
Proč vypadává televizní signál, připravujete nějaké řešení tohoto problému?
Vypadávání televizního signálu je závažným problémem, který ve spolupráci s firmou, která
televizní síť instalovala, intenzivně řešíme. Počátkem roku jsme zakoupili nové
profesionální přijímače, které měly vypadávání zamezit. Situace se částečně zlepšila, doba
výpadků se zkrátila a po výpadku se přijímače nemusí ručně restartovat. Tím ale
samozřejmě nepovažujeme situaci za vyřešenou. Různá opatření (přemístění přijímačů,
antény apod.) se ukázala jako neúčinná. Podle nejnovějších zpráv by mohl být příčinou
potíží nějaký rušivý signál. V nejbližší době provedeme měření spektrálním analyzátorem,
díky tomuto měření by měla být nalezena příčina rušení signálu. Pokud spektrální analýza
nebude mít očekávané výsledky, přikročíme k vyzkoušení jiného typu profesionálních
přijímačů.
Budete řešit nějakým způsobem stížnosti občanů na hluk ve městě, který je způsoben

provozem restauračních zařízení s hudbou?
Tento problém se objevuje v našem městě pravidelně s počátkem letní sezóny, intenzivně se
jím zabýváme a hledáme řešení přijatelné jak pro dotčené občany, tak i majitele příslušných
zařízení. S majiteli nočních podniků jednáme, necháváme provádět měření hluku a prozatím
hledáme řešení. Především z důvodu toho, že Luhačovice jsou nejenom lázeňským městem,
ale i významným střediskem turistiky, ke kterému přiměřená noční zábava patří, nechceme
prozatím přistoupit k nepopulárnímu omezení provozní doby. Tímto ale zároveň
nevylučuji, že pokud budou stížnosti občanů na hluk v okolí hudebních produkcí pokračovat
a ověříme si jejich oprávněnost, budeme muset k omezení hudebních produkcí přistoupit.
Připravuje se do budoucna oprava chodníků v Luhačovicích ?
Musím přiznat, že opravy chodníků (kromě Masarykovy ulice) byly v posledních letech
v našem městě opomíjeny z důvodu velkých investičních akcí, o kterých jsem již hovořil,
ale předpokládám, že i přes napnutý rozpočet města se budou některé chodníky i místní
komunikace opravovat.
Jak často uklízejí Technické služby v Luhačovicích silnice a chodníky?
Technické služby uklízejí ulice podle harmonogramu čištění, který by měli jejich pracovníci
dodržovat. Zájmem nás všech je, aby bylo město čisté a upravené, proto vyzývám všechny
občany, aby na nedostatky v čištění chodníků a silnic upozornili pracovníky TS Luhačovice,
nebo přímo mne.

KRONIKA
Kronika dějů poválečných (1918-1920)
Po prohlášení samostatnosti pečovala naše vláda o uspořádání armád a o zajištění
výživy obyvatelstva. Velký rozruch a nadšení u všech trpících vyvolaly vyhlášky z 2.
listopadu 1918 o nové úpravě zásobování obyvatelstva, kontrole obchodů a zamezení
lichvy. V listopadu byli rolníci svoláni do školy panem starostou k poučení o odvádění obilí.
Když to nepomohlo, byli rolníci osloveni vlasteneckým dopisem sestaveným učitelem
Balharem. Jistí rolníci ale odváděli předepsané dávky s velkou nechutí. Státní převrat
způsobil pokles cen a všude bylo možné pozorovat změnu. Ovšem pokles cen netrval
dlouho. V červnu 1919 byla ustanovena obecní hospodářská rada, v níž zasedali zástupci
jednotlivých stran. Lázeňští hosté přepláceli potraviny, vyživovací poměry se zhoršovaly.
Ceník jídel z lázeňského hotelu: polévka 1 K, hovězí s omáčkou 7 K, zelené fazole 2 K,
brambory 1 K, porce husy 16 K, kompot 2 - 4 K.
Ve školním roce 1919 - 1920 bylo v Luhačovicích sedm definitivních postupných
tříd. Oslavy 28. října proběhly především na slavnosti pořádané místním Sokolem, kde
promluvil knihkupec Florián ze Strážnice a učitel Krystýnek. Byl sestaven Domácí řád
školy. Podle řádu byla zavedena ve všech třídách dobrovolná tichá modlitba. Byl slaven 1.
máj jako Svátek práce a 6. března oslavy narozenin T. G. Masaryka. Na počátku školního
roku bylo sedm učitelů. Řídící učitel Jakub Balhar, učitelé Krystýnek Josef a Potěšil Metod,
učitel ad pers. Hába Alois, zatímní učitel Bohuslav Šimoník, nově ustanovená učitelka

Šimanová Joža a zatímní učitelka Dobromila Bürgrová.
Ke škole náležel i učitel Bedřich Jahoda, dosud v ruském zajetí. Učitelka Bergrová
Anděla se provdala do Malenovic a byla na vlastní žádost vyvázána ze služby. Škola nesla
od 4. července 1920 název Masarykova. Dne 13. října 1919 byla povolena trojtřídní
měšťanská škola pro chlapce, do níž mohly být přijímány děvčata jako hospitantky.

Poděkování
Upřímné poděkování všem příbuzným, přátelům, známým, spolužákům, učitelům, vedení
ZŠ Luhačovice za účast, květinové dary a slova útěchy při posledním rozloučení s naším
drahým synem
Petrem Šimoníkem.
Rodiče

Vzpomínka
Čas běží, bolest zůstává…
V srpnu 2002 to bude pět let, co nás navždy opustil náš drahý
Vratislav Kunc
a zároveň vzpomeneme desáté výročí úmrtí babičky
Marie Kuncové.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Manželka, děti, vnuci a ostatní příbuzní

Vzpomínka
„Těm, kdo tě milovali, budeš navždy scházet“.
Všem, kteří spolu s námi vzpomenou 4. výročí úmrtí našeho nezapomenutelného a dobrého
člověka
Zdeňka Hluckého, děkujeme.
Manželka s rodinou

Dům dětí a mládeže Luhačovice, Zámek 76, 763 26 Luhačovice
Co s volným časem dětí?
V životě dítěte je velmi důležité smysluplné využití volného času. Při plánování
odpoledních aktivit musíme pečlivě zvažovat, jak mnoho se dítě musí učit a v jakých
činnostech by se odreagovalo, případně vybilo energii.
Činnost v zájmových kroužcích většinou není o výkonu intelektuálním jako ve škole,
ale o výkonu sportovním a především o kamarádství. Děti mezi sebou oceňují
schopnost uzavírat přátelství, naučí se v takové skupině vyhrávat, ale i prohrávat,
naučí se komunikovat s vrstevníky, prosadit se nebo naopak ustoupit.
Proto jsme pro vás připravili přehled zájmových kroužků na školní rok 2002 – 2003.
Jejich seznam ještě není konečný, proto vám doporučujeme získat
aktuální informace v září 2002 v DDM Luhačovice.
CVIČENÍ NA MÍČI - DĚTI
Zábavné rehabilitační cvičení podporující správné držení těla, protažení a posilování svalů,
vytváření zásobníku cviků k domácímu cvičení.
CVIČENÍ NA MÍČI – DOSPĚLÍ
Zábavné rehabilitační cvičení podporující správné držení těla, protažení a posilování svalů,
vytváření zásobníku cviků k domácímu cvičení.
KALANETIKA
Cvičení pro ženy se Štěpánkou.

KLUBÍČKO
Pro předškolní děti, celkový rozvoj osobnosti, činnosti výtvarné, hudební, pohybové i
dramatické.

STŘELECKÝ A SPORTOVNÍ KLUB
Bezpečné a správné zacházení se vzduchovou puškou, střelba na terč, údržba zbraní a
terčů, v zimním období sportovní aktivity v tělocvičně ZŠ LUHAČOVICE, plavání, el.
šipky apod.
RYBÁŘSKÝ
Seznámení se základními rybářskými dovednostmi, možnost získání rybářského lístku.
POČÍTAČOVÝ
Seznámení se základy práce na počítači – bude probíhat v ZŠ BISKUPICE a je určen pro
děti z Biskupic a Ludkovic.
RYTMUS - AEROBIC
Taneční a pohybová průprava – bude probíhat v ZŠ BISKUPICE a je určen pro děti
z Biskupic a Ludkovic.
PSANÍ NA STROJI
Zábavnou formou se naučíte desetiprstovou metodou psát texty na psacím stroji, vyplňovat
tabulky, adresy atd.
ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘ
Seznámení se základy práce žel. modelářství, pokračování v rekonstrukci modelového
kolejiště, jeho nové stavební úpravy, výstavba krajiny a modelů.
SOFTBAL
Seznámení se základy zajímavé a dynamické hry, jejími pravidly, nácvik a zdokonalování
chytání míčku do softbalové rukavice, přihrávky mezi spoluhráči, odpal ze stativu i
z nadhozu. Malé utkání.
PLAVÁNÍ
Výuka základů plaveckých stylů, různých vodních her a soutěží v krytém bazénu.

VÝTVARNÝ – KATKA
Seznámení s netradičními výtvarnými technikami, hraní si s výt. materiály.
AUTOMODELÁŘSKÝ
Naučíte se jednoduchým pracovním návykům při práci s nářadím, postavíte si pod
vedením vedoucího vlastní dráhový model.
COUNTRY TANCE
Pro chlapce i děvčata nové jednoduché country tance pro radost.
DOVEDNÉ RUCE
Vyšívání křížkem, háčkování krátkých a dlouhých sloupků, základy pletení hladce a obrace, další
rukodělné činnosti podle výběru členů kroužku.

REKONDIČNÍ CVIČENÍ JÓGOVÉHO TYPU
TURISTICKÝ
Vycházky do okolí, základní tábornické dovednosti, orientace v přírodě, hry a zábava.
KERAMIKA I
Naučíte se základům práce s keramickou hlínou, zásadám při zpracovávání hlíny, vyrobíte,
nazdobíte a odnesete si mnoho krásných výrobků.

KERAMIKA II
Naučíte se základům práce s keramickou hlínou, zásadám při zpracovávání hlíny, vyrobíte,
nazdobíte a odnesete si mnoho krásných výrobků.

RYTMIKA
Taneční a pohybová průprava.
POHYBOVÉ HRY
Nejrůznější pohybové hry v tělocvičně (přehazovaná, vybíjená, fotbal, florbal a mnoho
dalších her).
KYTARA, FLÉTNA
Hra i na jiné hudební nástroje.
MÍČOVÉ HRY
Různé pohybové hry v tělocvičně ZŠ LUHAČOVICE s míčem i bez.

HORSKÁ KOLA
Terénní vyjížďky do okolí Luhačovic, údržba kola, příprava a účast na závodech, přes
zimní období hry v tělocvičně.
VÝTVARKA I., II. - JANA
Seznamování s různými výtvarnými technikami.
ŠACHOVÝ
Seznámení dětí s pravidly šachové hry, rozvíjení soustředěnosti, vytrvalosti a logického
myšlení.
BASKETBAL
Základy hry v tělocvičně ZŠ LUHAČOVICE.
Basketbalové míče vám zapůjčíme.
FLORBAL - I
Aktivní hra v tělocvičně ZŠ LUHAČOVICE - herní cvičení, miniturnaje.
Florbalové vybavení vám zapůjčíme.
FLORBAL - II
Aktivní hra v tělocvičně ZŠ LUHAČOVICE - herní cvičení, miniturnaje.
Florbalové vybavení vám zapůjčíme.
BREAK
Základy breaku.
DRAMATICKÝ KROUŽEK BISKUPICE
Osobnostní rozvoj pomocí dramatické výchovy.
Eva Tomalová, řed. DDM Luhačovice

Rozlosování FK Luhačovice – podzim 2002
( MUŽI – KRAJSKÝ PŘEBOR )
KOLO

DATUM

KDE ZAČÁTEK

SOUPEŘ

UTKÁNÍ
1

SO- 10. 8.

VENKU

16: 30 FC VSETÍN

2.

NE- 18. 8.

DOMA

10: 15 ČSK UHERSKÝ BROD

3.

NE- 25. 8.

VENKU

16:30 SPARTAK HLUK

4.
5.

SO- 31. 8.

VENKU

ST- 4. 9.

16:30 TJ SOKOL KATEŘINICE

DOMA

17: 00

FC ŠTĚRKOVNA OST-

ROŽSKÁ NOVÁ VES

Valašská sportovní liga
Ve školním roce 2001-2002 se konal již čtvrtý ročník Valašské sportovní ligy. Tato
soutěž je rozložena po celou dobu školního roku, skládá se z jedenácti sportovních soutěží a
účastní se jí osm základních škol valašské oblasti Zlínského kraje. Na začátku složí každá
škola minimální finanční vklad, z něhož se hradí autobus, který sváží účastníky na určené
místo, a ceny pro vítěze. Za minimální peníze má velké množství dětí z každé školy
možnost zapojit se do sportovního soutěžení a reprezentovat svoji školu. Výhodou je, že
soutěže jsou pořádány pro chlapce i dívky od 2. do 9. třídy, takže se netýkají pouze skupiny
vybraných sportovců. Obětaví pedagogové navíc mají vždy zajištěnu bezchybnou
organizaci.
Každá škola uspořádá na své půdě vybranou soutěž, pro kterou má podmínky (např.
Nedašov vybíjenou, Brumov atletiku, volejbal a plavání, Valašské Klobouky lyžování a
basketbal, Luhačovice, Újezd a Vlachovice kopanou a přespolní běh, Štítná basketbal,
Slavičín florbal). Vyvrcholením soutěží bývá slavnostní vyhlášení výsledků za účasti učitelů
a ředitelů zúčastněných škol. Za velký klad celé této akce můžeme považovat zajištění
kvalitního sportování pro děti z venkovských škol. Mají k některým sportům horší
podmínky a menší výběr dětí do soutěží, přesto se jim daří v některých disciplínách porážet
i favorizovaná družstva škol městských.
Konečné pořadí je dáno součtem bodů za umístění školy v každém z deseti závodů
(1. místo 13 bodů, 2. místo 10 bodů, 3. místo 8 bodů, 4. místo 6 bodů atd.).
Valašská liga se stala nedílnou součástí života našich škol a všichni se již těší na

nový ročník.
Výsledky třetího ročníku:
1

ZŠ Brumov

(městská škola)

2

ZŠ Luhačovice (městská škola)

3

ZŠ Val. Klobouky (městská škola)

4

ZŠ Slavičín

5

ZŠ Štítná (vesnická škola)

6

ZŠ Nedašov

7

ZŠ Újezd (vesnická škola)

8

ZŠ Vlachovice (vesnická škola)

(městská škola)

(vesnická škola)

- R. Lebloch, zástupce ředitelky ZŠ Luhačovice-

Městské informační středisko Luha info Vás zve na výlet:

BAŤŮV KANÁL
ÚTERÝ

14. 8. 2002

odjezd pošta
návrat

12, 25 hod

17, 30 hod

cena
V ceně 1 hodina plavby.

VÍDEŇ

230, - Kč

ČTVRTEK

1. 8., 8. 8., 15. 8., 22. 8., 29. 8.,

odjezd pošta

6, 35 hod

návrat

21, 00 hod

cena

400,- Kč

Podrobnější informace: Masarykova 950, 763 26 Luhačovice, tel: 067/7133980

