PROGRAM SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ SPORTOVNÍ HALY
V AREÁLU RADOSTOVA LUHAČOVICE SOBOTA 7. 9. 2002

13,30 - 15,00:
15,00:

Prohlídka zařízení haly pro veřejnost
Slavnostní otevření

15,15:

Vystoupení aerobic ( skupina cvičitelky S. Košacké ze Zlína ), utkání
nejmladších fotbalových nadějí Luhačovic a Zlína, ukázky sestav
moderní gymnastiky ( SK Zlín )

17,00 - 18,30:

Exhibiční volejbalové utkání mezi ligovým družstvy FATRA Zlín a
OSTROJ Opava.

Občerstvení návštěvníků bude zajištěno v místní restauraci.

V kuželně budou probíhat od 9.00 hod do 18.00 hod zápasy:
II.liga: Luhačovice B – Ratíškovice
III.liga: Slavičín – Horní Benešov

Na travnatém hřišti začne ve 14,15 hod fotbalové utkání krajského přeboru mezi
FK Luhačovice a FC TVD Slavičín staršího dorostu a v 16,30 hod utkání mladšího dorostu.

V. Hudeček spolu se svými žáky
přinesli do Luhačovic krásu a umění
Již pošesté se sjeli od 4. do 17. srpna do Luhačovic mladí adepti houslového umění,
aby pod vedením našeho předního houslisty V. Hudečka tvrdě pracovali na svém budoucím
možném úspěchu.Naše veřejnost měla díky této akci možnost slyšet na koncertech tyto
talentované mladé lidi, kteří se pod vedením V. Hudečka zdokonalovali ve hře na housle a
posléze předváděli veřejnosti interpretaci náročných skladeb v sérii koncertů. Součástí kurzů
je již tradičně ohodnocení nejlepších, což je skutečnost značně problematická. Jak sám pan
Hudeček řekl, není to soutěž, houslové umění se těžko posuzuje. Oceňoval především, jak
studenti dokázali pracovat, pokrok, kterého za čas kurzů dosáhli, a v neposlední řadě také jak
dokázali předvést nastudované skladby veřejnosti.
Letošní kursy označil pan Hudeček za jedny z nejlepších, ne- li ty nejlepší za šest let.
Letošní vítěz čtrnáctiletý Jiří Vodička z Prahy zaujal svým mimořádným talentem v
Luhačovicích již před dvěma lety a má před sebou velkou budoucnost. Roman Hranička na
pomyslném druhém místě zaujal skvělou interpretací J. Brahmse a třetí skončil teprve
dvanáctiletý Adam Pakosta.
Smyslem celé této akce je pomoci mladým talentům v jejich umělecké dráze a tato
myšlenka si získává stále více lidí ochotných pomoci. Vítěz získal umělecký nástroj
v hodnotě 100 000,- Kč z dílny mistra houslaře J. Holpucha z Lubů u Chebu, který je sám bez
nároku na honorář postavil. Druhý oceněný získal mistrovský smyčec v hodnotě 25 000,- Kč
vyrobený v ateliéru SALDO, Luby u Chebu. Adam Pakosta na třetím místě získal mobilní
telefon zakoupený z peněz dárkyně z Japonska. Ušlechtilou myšlenku pomoci houslovým
nadějím podpořil také podnikatel V. Brodský z Liberce peněžním darem (vloni daroval
vítězce mistrovský nástroj), který V. Hudeček rozdělil mezi studenty. Ocenění se proti
pravidlům předešlých ročníků, podle nichž nikdo nemůže zvítězit dvakrát, dočkala i loňská
vítězka J. Nováková, která jako pravděpodobně jediná Češka řádně studuje prestižní
Královskou akademii v Londýně.
Ušlechtilé snahy V. Hudečka podporuje i jeho manželka, známá spisovatelka Eva
Hudečková. Nedávno mohli naši diváci sledovat v televizi adaptaci její knihy O ztracené
lásce. Všech 17 účastníků letních kursů obdrželo její nejnovější knihu Sedmihlásek, kterou
napsala jako dárek pro svého manžela k padesátým narozeninám. Kniha je vlastně poctou V.
Hudečkovi a dalším z pestré palety lidí, kteří se snaží přinášet ostatním radost a kvalitní
umění, bez nichž by velká většina lidstva otupěla a citově strádala.

Co by vás mohlo zajímat?
Dnes odpovídá PhDr. František Hubáček - místostarosta
Jaký význam přikládáte stavbě nové sportovní haly?
Sportovní zařízení tohoto typu v našem městě chybělo. To, že se podařilo postavit ucelený
sportovní komplex, bude mít do budoucna pro rozvoj sportu v Luhačovicích obrovský
význam. Věřím, že se rozvinou i aktivity těch sportovních odvětví, které zatím
v Luhačovicích nebyly rozšířeny, především volejbalu, košíkové a házené. Samozřejmě
předpokládám, že využití haly nebude jenom otázkou obyvatel Luhačovic, ale že se nám i
díky jí podaří získat další klientelu, která je pro rozvoj našeho města nezbytná a která velké
části obyvatel poskytuje obživu.
Jaký bude režim využívání haly pro místní organizace a občany?
Tato otázka by spíše měla směřovat na nového ředitele haly. Přesto však již v začátcích
výstavby tohoto sportovního zařízení bylo zastupitelstvem jasně řečeno, že se staví pro
Luhačovice. To znamená, že bude využívána především místními školskými zařízeními a
sportovními organizacemi. Pokud se nepodaří kapacitu obsadit, bude samozřejmě nabídnuta
k pronájmu, neboť důležitým momentem je také ekonomická stránka provozu haly.
Připravujete další rozvoj sportovního areálu Radostova?
Další rozvoj sportovního areálu bude závislý především na finančních možnostech města.
Pravdou je, že zaplněná sportoviště, především dětmi a mládeží, znamenají daleko menší
starosti na poli problematiky alkoholu, drog a jiného závadového jednání mladistvých. Čím
více nabídneme mládeži k využití volného času takovéto aktivity, tím menší budou tyto
problémy. Je jisté, že v dané lokalitě může být pokračováno v budování dalších sportovišť hlavního fotbalového hřiště, tenisového kurtu s umělým povrchem a také plaveckého bazénu,
neboť současné koupaliště ve městě již není možno dále kapacitně rozšiřovat. Jak jsem ale
uvedl, vše bude záležet na finančních možnostech města v budoucnu.
Jaký má význam pro Luhačovice postup mužstva mužů do krajského přeboru?
Před sedmi lety se začalo v Luhačovicích ve fotbalovém klubu intenzivně pracovat s mládeží.
Domnívám se, že postup mužů do tak vysoké soutěže, která se v Luhačovicích nikdy nehrála,
je obrovským úspěchem všech lidí, kteří se fotbalu v Luhačovicích věnují a který přišel rok
před oslavami devadesáti let kopané v Luhačovicích. Tento postup ukončil jednu velmi
úspěšnou etapu v luhačovické kopané. V budoucnu půjde o to využít spousty talentovaných
fotbalistů, kteří hrají v mládežnických celcích, ke stabilizaci v této soutěži a eventuelně
k postupu do divize, což je asi maximum, kterého lze v Luhačovicích dosáhnout.
V čem vidíte význam Rady školy a jaká je její hlavní činnost?
Rada školy, která vznikla při Základní škole Luhačovice, má za úkol především spojit tři
subjekty, které mají se školou něco společného - tedy město jako zřizovatele, pedagogy školy
a rodičovskou veřejnost. Vznikla především proto, aby pomohla vedení školy při řešení
problémů, které se vyskytnou a se kterými je nutno seznámit jak zřizovatele, tak rodiče žáků.
Samozřejmě má také funkci kontrolní a má možnost vyjadřovat se k zásadním otázkám

rozvoje školy v budoucnu.
Chystá město Luhačovice výstavbu nových bytů?
Rozhodnutí o výstavbě nových bytů není věc jednoduchá především z hlediska financí. Blíží
se konec volebního období a k tak zásadnímu rozhodnutí již zřejmě toto zastupitelstvo
nepřistoupí. Přesto se však domnívám, že výstavba nových bytů by se v Luhačovicích mohla
rozběhnout. Jde především o to najít systém spoluúčasti nových nájemníků, získat pro
výstavbu státní dotaci a najít finance v městském rozpočtu. To lze například řešit prodejem
současného bytového fondu města tam, kde je to možné, dosavadním nájemcům. Ale o těchto
věcech bude rozhodovat až příští zastupitelstvo.
Řešíte stížnosti návštěvníků Ronda na špatnou akustiku a vzduchotechniku ?
Jak již bylo konstatováno při znovuotevření velkého sálu Rondo v KD Elektra na jaře tohoto
roku, jednalo se o první etapu úprav. Právě v těchto dnech se rozběhne druhá etapa, která
kromě výměny mobilního interiéru a barového zařízení bude řešit i otázku akustiky v sále.
Problém vzduchotechniky se již podařilo odstranit. Nebyla to záležitost rekonstrukce; neboť
ta využila stávající zařízení. Šlo o nefunkčnost některých přívodových klapek, jimiž se
dostával vzduch do sálu.
Bude se opravovat budova radnice?
V souvislosti se zařazením Luhačovic mezi obce s rozšířenou působností (tzv. malého
okresu), dojde k nárůstu počtu pracovníků úřadu. To s sebou přináší také rekonstrukci
radnice, především jejích vnitřních úprav. Ty by měly být zahájeny v měsíci říjnu a trvat až
do dubna příštího roku. Přinese to pochopitelně řadu problémů, především pak v tom, že celý
úřad bude přemístěn do náhradních prostor. O tom všem však budou občané včas
informováni tak, aby se při vyřizování svých záležitostí nesetkali s problémy.

Zprávy z 13. schůze Rady města Luhačovic konané dne 17. července 2002
RML byla představena paní Eva Šůstková, nar. 1946, bytem Ant. Slavíčka 460, Luhačovice,
která podle zákona č. 491/2001 Sb. a výsledku voleb do obecních zastupitelstev v roce 1998
byla oslovena jako náhradnice na funkci člena zastupitelstva města a bylo jí předáno
osvědčení o zvolení za člena zastupitelstva města.
RML schválila vzor Smlouvy o nájmu hrobového místa, kterou budou uzavírat
Technické služby Luhačovice jako správce pohřebiště a pronajímatelé. Cena za
pronájem hrobových míst bude stanovena podle výměru Ministerstva financí ČR jako
maximální možná. Cena za služby je stanovena jednotnou částkou 100,- Kč za hrobové
místo a rok.
RML nedoporučila ZML schválit RO č. 5, finanční příspěvek Oblastní charitě Uherský
Brod, Mariánské náměstí 3, 688 01 Uherský Brod, ve výši 10 000 ,- Kč na její činnost.
RML souhlasila s nákupem osobní dodávky zn. Ford v hodnotě 525 tis. Kč TS
Luhačovice, Uherskobrodská 188, 763 26. Částka 125 tis. Kč bude kryta vyšším

naplněním výnosů v službové činnosti TS v roce 2002.
RML rozhodla od 1. 7. 2002 o výši nájemného 11,85 Kč/m2 pro nájemníka pana
Miroslava Koutného bytu 1. kategorie, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice.
RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství Společností SAHADŽA JOGA, Lublaňská
1, 120 00 Praha 2, v prostoru pod hlavní komunikací naproti budově České spořitelny dne 20.
7. 2002 (sobota) v odpoledních hodinách za účelem propagace její činnosti, a to umístěním
stolku s informačními letáčky a hudebním doprovodem za podmínky, že po ukončení akce
bude uvedeno veřejné prostranství do původního stavu (úklid letáků).
RML souhlasila s bezplatným užíváním veřejného prostranství paní Mgr. Vojtěškou
Kupcovou, ředitelkou přehlídky Divadelní Luhačovice za účelem umístění
venkovního poutače ve formě billboardu ve dnech od 12. 8. 2002 (likvidace po
skončení přehlídky, tj. v týdnu od 2. 9. 2002) na zatravněné ploše před radnicí
z pohledu od kruhového objezdu. Dále souhlasí s umístěním billboardů ve stejném
termínu na plot u vlakového a autobusového nádraží a na plot zakrývající stavební
proluku na ulici Dr. Veselého.
RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství 1m2 u lékárny Najáda slečnou Romanou
Kohoutkovou, V Cihelně 419, 763 26 Luhačovice, za účelem kreslení portrétů v období
prázdnin.
RML souhlasila s bezplatným užíváním veřejného prostranství RSLZ Luhačovice
v travnaté ploše před poštou za účelem umístění propagačního panelu podzimních
rybářských závodů, a to od 30. 8. do 20. 9. 2002, a s umístěním poutače nad silnicí u
zámku po vzájemné dohodě s městem Luhačovice, aby byla zaručena propagace
městských akcí.
RML souhlasila s bezplatným užíváním veřejného prostranství Fotbalovým klubem
Luhačovice v travnaté ploše před poštou za účelem umístění poutače v termínu od čtvrtka do
neděle na domácí fotbalové zápasy družstva mužů.
RML nesouhlasila se zpracováním projektové dokumentace „Rekonstrukce nám. 28.
října v Luhačovicích“ firmou Friedrich Desing, Uherský Brod za cenu 119.700,- Kč vč.
DPH.
RML souhlasila se zveřejněním záměru města zřídit právo chůze a jízdy přes pozemky p. č.
687/3 a p. č. 233/2, st. plocha ve vlastnictví města Luhačovice, ve prospěch každého
vlastníka pozemku p. č. 184/1, zastavěná plocha v k. ú. Luhačovice.
RML přijala oficiální záštitu nad pořádáním Mistrovství ČR v šachu ve dnech 18. - 28.
2. 2003 v Luhačovicích a zároveň poskytne formou bezplatného pronájmu hlavní sál v
MěDK Elektra.

Zprávy z 14. schůze Rady města Luhačovic konané dne 7. srpna 2002
RML nesouhlasila s užíváním veřejného prostranství panem Josefem Vlčkem, Pozlovice 85
u lékárny Najáda nebo v ulici Dr. Veselého vedle hotelu Viktoria u dřevěného hrazení
parcely č.184 v měsíci srpnu.
RML souhlasila se zadáním nabídky na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je II.
etapa rekonstrukce sálu MěDK Elektra těmto firmám:
MORIX, s.r.o., Táboritská 23, 13 87 Praha 3
GRADIOR GROUP, a.s., Pražákova 10, 619 00 Brno
CARDINAL INTERNATIONAL, s.r.o., Chelčického 6, 130 00 Praha 3
RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města koupit pozemek p. č. 536/8 o výměře 242
m2 v k. ú. Luhačovice. (Pozemek pro vybudování točny v ulici Lužné.)
RML doporučila ZML zřídit ve prospěch každého vlastníka pozemku (bývalý objekt
„Věra“) p. č. 184/1 zastavěná plocha věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy
přes pozemky p. č. 687/3 a p. č. 233/2 st. plocha na pozemek p. č. 184/1 st. plocha v k. ú.
Luhačovice. Právo chůze a jízdy přes pozemky p. č. 687/3 a p. č. 233/2 st. plocha budou
mít i dodavatelé, odběratelé a nájemníci vlastníka pozemku p. č. 184/1 st. plocha.
RML souhlasila se zveřejněním záměru města odkoupit středotlaké přípojky plynovodu za
cenu 3.000,-Kč na jedno číslo popisné v místní části Řetechov po realizaci plynofikace této
části Luhačovic.
RML souhlasila s prodejem telefonních linek za cenu 3 000,- Kč jejich současným
uživatelům:
713 1686

Dům dětí a mládeže Luhačovice

713 2054

Obchod Řetechov

713 2395

Základní umělecká škola Luhačovice

713 3445

hovorna Kladná - Žilín (užívá Mlčková Olga)

713 3764

MUDr. Aleš Jirátko

713 2583

Renostav, spol. s r. o.

713 3537

Teplo, s. r. o. (kotelna Zahradní čtvrť)

RML doporučila ZML schválit prodej pozemku st. pl. 232/2 st. pl. v k. ú. Luhačovice o
výměře 585 m2 (bývalý dům „Vojtěška“) panu Josefu Plškovi, Vlachovice 310, za cenu
2.000,- Kč/ m2.
RML souhlasila se zveřejněním záměru města odkoupit pozemek parcela číslo 123/2 o

výměře 5.237 m2 v k. ú. Kladná-Žilín, na kterém se nachází hřiště, za cenu 20,- Kč/m2 a
úhradu nákladů spojených s převodem včetně povýšení o úhradu daně z převodu
nemovitosti.
RML nesouhlasila se změnou v uzavření nájemní smlouvy (dobu neurčitou za dobu určitou)
na provozování bufetu ve Sportovním centru Radostova Luhačovice.
RML souhlasila s průjezdem cyklistického závodu Okolo Slovenska v roce 2003 a
pověřila starostu jednáním o této záležitosti.

Upozornění občanům
V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí radnice upozorňujeme občany, že v době od října
2002 asi do března 2003 bude Městský úřad v Luhačovicích pracovat v náhradních
prostorách.
Přesné rozmístění jednotlivých odborů a telefonní čísla uvedeme v příštím čísle LN.

Nejstarší skupina souboru Malé Zálesí se letos v červenci vydala na dlouhou zajímavou cestu.
O zážitky z této cesty se s čtenáři našich novin podělila paní Věra Haluzová a my jí za
zajímavé vyprávění děkujeme. Doufáme, že vás úspěch Malého Zálesí v zahraničí potěší
stejně jako nás. Soubor založený paní Haluzovou nyní sklízí plody dlouholeté práce všech,
kteří se na jeho rozvoji podíleli. Děkujeme Malému Zálesí za vynikající reprezentaci
Luhačovic, naší republiky i celé Evropy.

Z Luhačovic až k Atlantickému oceánu
V červenci byla pozvána nejstarší skupina souboru Malé Zálesí k návštěvě světového
festivalu folklóru v Saint-Malo ve Francii. Celkem 33 tanečníků, zpěváků s cimbálovou
muzikou a vedoucími se vydalo na dlouhou cestu, jejímž cílem byla reprezentace naší
republiky na třech významných festivalech - v centrální Francii, Bretani a v Normandii.
Odjížděli jsme 3. července v 18,00 hod směrem na Mikulov, Vídeň, Linec, Udine a brzy ráno
jsme dorazili do Verony. Všichni jsme byli zvědaví na město, v němž se v roce 1302 měla
odehrávat tragedie lásky Romea a Julie. Procházeli jsme se podél nábřeží s cypřiši a objevili
hrob Julie, náměstí, kde se odehrával souboj Romea, a také dům Julie se známým balkónem,
pod nímž zněla slova vyznání lásky.
Z Verony jsme vyrazili kolem jezera Lago di Garda směrem na Janov, podél Golfského
zálivu na Azurové pobřeží do Monte Carla a Monackého knížectví. Vykoupali jsme se v moři
a prohlédli jsme si záliv plný přepychových jachet a lodí. Prohlédli jsme si město, v němž nás
zaujaly nás nádherně osvícené paláce, cesty, kudy projíždí Grad Prix, střídání stráží
v bělostných uniformách, casina, staré chrámy, muzea. Viděli jsme knížecí palác, kde vždy o
svatojánské noci tančí na terase naši známí ze souboru La Palladine de Monaco, kteří
vystupovali i v Luhačovicích na Lázeňském náměstí. Po půlnoci jsem již projížděli
francouzskou Provencí směrem k městu Arles. Arles, město malířů Vincenta van Gogha a
jeho přítele P. Gaugina, město žlutého Vincentova domu, oranžových slunečnic a žlutého
žhavého slunce. Město antických památek, divadla a slavné Arény v centru města, kde se
konají koncerty, slavnosti a turnaje honáků divokých koní a černých býků. Nábřeží řeky
Rhôny s písčitými nánosy, překlenuté starým kamenným mostem s římským vítězným
obloukem.
Z městečka Arles jsme pokračovali dále na sever až do dalšího skvostu – papežského města
Avignonu. Vítalo nás vůní kvetoucí temně fialové levandule. Papežský palác z roku 1309
zaujal svou rozlehlostí a mohutností. Po prohlídce kostela jsme zamířili do parku, odkud byl
překrásný pohled do širokého okolí. Toto město je také kulturním centrem a dějištěm
festivalu, kde se scházejí ochotníci z celého světa. Podle časového plánu jsme měli do města
Moulins, kde měl čekat náš průvodce, dorazit v pátek v 16 hodin. Přijeli jsme přesně a
společně s průvodcem jsme vyrazili k zámku Pauloup, krásné renesanční budově uprostřed

parku. Zde jsme se setkali s rodinami, které si nás odvezly do starobylého městečka Yzeure.
Vstoupili jsme do úpravných francouzských domácností, které překvapily svou pohodlností,
uměleckým vybavením a velkou pohostinností. Starobylé městečko s krásným parkem,
vodními stavbami, zahrádkami z léčivých rostlin využívaných zdejší kuchyní jako koření
jsme si prohlédli v sobotu dopoledne a odpoledne jsme odjeli do městečka Moulins na
společný krojovaný průvod. V renesanční radnici jsme byli pozváni společně se všemi
soubory na setkání se starostou města a k společné večeři. Při tancích na ulici jsme sklízeli
sympatie a uznání obyvatel města. V neděli se sjely na zámek Pauloup nejlepší soubory z celé
střední Francie. My jsme odjeli na mši do kostela Yzeure, kde jsme latinsky zpívali o Panně
Marii.
Naše vystoupení mělo velký ohlas a někteří naši příznivci nás v autech doprovázeli až
k zámku Pauloup, kde se sešly soubory ke společnému obědu. Vystoupení započalo v 15
hodin a pokračovalo až do večerních hodin. Francouzi obdivovali krásu našich výšivek,
různost krojů a velmi je zaujala naše cimbálová muzika. Po společné večeři jsme při
hodnocení jako jediní získali cenu nejaktivnějšího souboru a pochvalu za vzornou
reprezentaci země. Ocenění „Takový soubor jsme tu ještě neměli“ hovořilo za vše. Ve
společné „Dílně tance“ jsme se naučili některé jejich tance a naopak my jsme učili naše
točivé tance, které se pro naše přátele ukázaly být tvrdým oříškem.
V pondělí jsme navštívili malé děti všech barev pleti v letní škole. S dětmi jsme si společně
zahráli a zazpívali a ony nás provedly po areálu, kde jsme viděli malířské a sochařské dílny,
dramatické koutky, tělocvičny, království hraček, ale také živou farmu se zvířaty, které děti
samy krmí. I přes jazykovou bariéru jsme si dobře porozuměli a obohaceni jsme se vraceli
nazpět do našich hostitelských rodin, které pro nás připravily párty s lampióny a specialitami
francouzské kuchyně. Na závěr večera jsme jim předali naše dárečky.
V úterý časně ráno jsme pokračovali v naší daleké cestě, jejíž cíl v Normandii je od
Luhačovic vzdálen 1800 km. Do dějiště festivalu jsme dorazili přesně podle časového plánu
ve 14 hodin, takže jsme stihli i prostorovou zkoušku v hlavním festivalovém sálu. Poté jsme
si prošli město i trasu průvodu. Po večeři jsme se šli připravit na vystoupení. Kolem 22.
hodiny začaly proudit k festivalové budově zástupy diváků. Vystupovali jsme společně
s nejlepším bretaňským souborem a naše pásmo mělo délku 50 minut. Po slavnostním
uvedení jsme vstoupili na pódium 7. světového festivalu, na němž vystupovali zástupci z 18
zemí Evropy, Asie, Afriky, Ameriky a Oceánie. Celkem 1500 tanečníků a hudebníků, z nichž
se každý snažil být nejlepším reprezentantem své země i kontinentu. S velkými obavami jsem
zasedala spolu se zvukaři a tlumočníkem mezi zvukovou a světelnou techniku. Na pódium
vyšla Terezka a nejdříve česky a poté francouzsky oznámila prastarý obyčej loučení se zimou
Vynášání Mořeny a příchod nové Vesny, jehož symbolem nového života v přírodě je zelený
stromeček přinášený nejmladšími dívkami.
Celý sál i jeviště se ponořil do tmy a při zavolání Smrtná Neděla paprsek zsinalého světla
ozářil vztyčovanou figurínu Mořeny. Sálem zazněly zvuky údivu a světlo postupně ozařovalo
dívky v prastarých bílých krojích s výšivkami v barvě slunce a s bílými obřadně uvázanými
šátky na hlavách. Postupovaly vpřed zpívaly, napodobovovaly vití věnců, zvukově
stupňovaly prastaré podupávání a modrým světlem naznačená voda vybízela k utopení
smrtky. Krásně vyznělo doprovázení plovoucí figuríny pohybem a radostné oznámení
příchodu Velikonoc. Světelné efekty v pozadí vytvářely jarní vegetaci a dívky při roztáčení
diagonály vytvářely postupně květy, mlýnky a přílet ptáků. Vše gradovalo v radostné písni
„Neseme, neseme májíček“ a hlediště se rozezvučelo potleskem poprvé. Poté se střídaly

typicky mužské podšáble s kovovými kroužky ozvučenými šablemi a lyrickými věnečky a
našim nejkrásnějším tancem podtáčaným. Při závěrečné písni „Kúlalo, sa kúlalo“ opět
hlediště ztichlo, potlesk a výkřiky „bravo“ zazněly až nakonec po odeznění písně.
Francouzské obecenstvo pochopilo obsah tance s červeným šátkem, symbolem lásky. Pořad
vyvrcholil číslem „Na svatého Jána otvírá se k létu brána“. Dívky trhají kvítí, chlapci
zakládají čarovný ohníček, který se rozhoří ve vatru. Přes oheň vysoko vyskakují dívky,
chlapci i taneční páry, aby byla zajištěna vegetace zemědělských plodin. Pak tancovali
tanečníci s hořícími metlami kolem ohně a symbolicky otevřeli bránu k novému létu a bohaté
úrodě. Celý sál se mohutně roztleskal a technický štáb i vedení festivalu nám přišli poděkovat
za nevšední zážitek. Smutně konstatovali, že u nich se kolem svatojanského ohně pouze tančí.
Naše vystoupení zaujalo i jednoho krajana žijícího ve Francii od druhé světové války. Jeho
jedinou vzpomínkou na domov byl prsten, který dostal od hraběnky B. Lobkowitzové.
Po vystoupení jsme odjeli autobusem. Z národní pevnosti Fort national jsme se vydali pěšky
do města, kde jsme byli ubytováni na vysokoškolské koleji. Z okna jsme viděli stříbrnou
hladinu moře a věže katedrály St.-Vincent s hroby korzárů. Ráno po snídani jsme odcestovali
na další festival v Bretani v městě Pontivy, kde končí proslulá vodní cesta Nantsko – bretský
kanál, který vybudoval Napoleon, aby obešel anglickou námořní blokádu. Pontivy má dvě
tváře - středověké vévodské město se zámkem Rohanů (v Čechách vlastní zámek Sychrov) a
novou část tvořenou empirovými domy Napoleon Ville. Opět jsme bydleli v rodinách.
Bretoňci jsou přívětiví, ale k cizím zdrženliví a opatrní, interiéry jejich domů jsou zajímavě
řešeny. My jsme bydleli v rodině hudebních pedagogů. Centrem bretaňského domu je obytná
kuchyně s velkým stolem, ze stěn místnosti vystupovaly kameny. Podlahu tvořily cihlové
dlaždice, kombinované s dřevěnou podlahou.
(Pokračování příště)

- V. Haluzová -

Co je to Bijásek?
Bijásek je dětský filmový klub, který již úspěšně funguje v Uherském Brodě, Uherském
Hradišti a ve Veselí nad Moravou. Jeho hlavním cílem je představit dětem i mládeži kvalitní
naše i zahraniční filmy pro děti. Od letošního roku zakládá Bijásek také kino Elektra
v Luhačovicích.
Filmová představení Bijásku se budou promítat dvakrát měsíčně, vždy v pátek v 16,00 hodin
v kině Elektra.
V I. pololetí můžete zhlédnout v rámci Bijásku tyto filmy:
Mach, Šebestová a utržené sluchátko, Ať žijí duchové, Návrat do země nezemě, Asterix,
Obelix a Kleopatra, Harry Potter a kámen mudrců, vánoční pásmo pohádek, Mrazík a
Fimfárum.
Členové dětského filmového klubu si mohou zakoupit průkazku v hodnotě 20,- Kč, která je
bude opravňovat k sníženému vstupnému na jednotlivé filmy (15,- Kč). Průkazka bude
platit jeden školní rok. Ostatní návštěvníci představení Bijásku zaplatí vstupné 25,- Kč.
Pracovníci kina připravují do budoucna obohacení dětských představení doprovodným

programem. V této oblasti uvítají vaše návrhy, nápady a připomínky.
Pracovníci kina se těší na vaši návštěvu v Bijásku a přejí všem pohodový a usměvavý vstup
do nového školního roku

KRONIKA
(1921 –1922)
Rozpočet místní školní rady pro rok 1922 v celkové výši 47 120,- K, mimo to obec dala 55
000,- K k zařízení tříd a vybavení kabinetů. Při oslavách 28. října promluvil k žákům učitel
legionář Jahoda Bedřich. V den oslav narozenin T. G. Masaryka přednesli žáci básně a
ukázky ze spisů oslavence. V březnu vzpomněli žáci učitele národů J. A. Komenského.
Svátek práce byl oslaven 1. května, vzpomínka na Jana Husa v červnu. V tomto roce byla
také pronajata tělocvična náležející Sokolu k využití pro tělocvik za roční poplatek 800,- K.
Vyučování bylo pravidelné, rozruch v obci způsobil spor kaplana Karla Vykopala, který ve
vyučování nabádal děti, aby 2. února, 25. března a 8. září (církevní svátky zrušené výnosem
ministerstva školství 26. ledna 1922) nenavštívily školu, a ostatních učitelů, kteří dbali o
dodržování výnosu. Z důvodu epidemie skvrnitého tyfu mezi bojkovickými Cikány byly i
děti místních Cikánů vyloučeny na čtyři měsíce z návštěvy školy. Žáci byli na výletě
v Uherském Brodě a v Trenčíně, kde se vykoupali ve Váhu. Žáci navštívili výstavu odboje
pořádanou místními legionáři a divadelní představení „Honza v zakletém zámku“ a „Medvěd
a víla“,
ve kterých si někteří i zahráli. Knihy ze školní knihovny si půjčovalo 127 dětí, každý přečetl
průměrně 10 knih. V Sokole cvičilo 45 dětí. Jelikož byty v Luhačovicích jsou drahé, bylo
přijato zvýšení příspěvku na bydlení učitelům z 3600,- K na 5000,- K.
Ceny potravin: levný oběd polévka 2,- K, hovězí 9,-K, rohlík 30,- h, bílá káva 2,-K, levná
večeře guláš 7,-K, houska 30,- h (chléb 40,- h).

OBNOVA STARÝCH KŘÍŽŮ V LUHAČOVICÍCH A OKOLÍ
Jak jsme již psali v minulých číslech LN (7 a 9/2001), byl v září 2001 posvěcen nově
restaurovaný kříž za hotelem Palace a v červenci 2001 kříž v ulici Hrazanská. V den 5.
luhačovické pouti 14. července byl P. Josefem Zlámalem, převorem suverénního řádu
Maltézských rytířů, posvěcen třetí kříž v ulici Družstevní. Podle záznamů z farní kroniky
stával „kříž u Živnéřů“ na konci Luhačovic za č. p. 1 při staré cestě z Luhačovic do Biskupic.
Původně zde stával kříž dřevěný, později byl nahrazen pískovcovým podstavcem s železným
křížem. Udržovací revers obce Luhačovice pochází z 3. 11. 1828. Postupnými úpravami
terénu a rozšířením silnice se kříž octl částečně v chodníku a postupem času chátral. Na
podzim roku 2001 se rozhodlo několik rodin z ulice Družstevní, že se budou podílet na jeho
opravě. Po konzultaci s Městským úřadem a Farním úřadem v Luhačovicích bylo rozhodnuto,
že oprava bude důkladná a kříž se posune o několik metrů dál na vyhovující místo. Opravu
provedl umělecký kamenosochař Filip Slezák z Bohuslavic u Zlína. Pomocné práce spojené
s přesunem kříže odpracovali brigádníci z ulice Družstevní a okolí. Konečné terénní úpravy
provedly Technické služby Luhačovice. Oprava byla provedena na náklady města a ze sbírek
občanů žijících v okolí kříže.
V srpnu byla na náklady města dokončena restaurace jedné z nejstarších památek
v Luhačovicích - Boží muka pod Malou Kamennou, nyní v ulici Bezručově. Kříž stojí nad
kostelem Svaté rodiny u schodiště spojující ulice Pod Kamennou a Bezručovu. Tento kříž
bude požehnán 13. září 2002 po večerní mši svaté a fatimské pobožnosti v předvečer svátku
Povýšení Svatého kříže. Farní úřad Luhačovice zve všechny občany i lázeňské hosty na tuto
pobožnost.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Sňatky uzavřeli:
Aleš Talaš a Jana Škrlová

Řetechov 20

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem!
Výročí narození:
Marie Hlaďáčková
Luhačovice 383
88 let
Luhačovice 909
90 let
Zdeňka Křiváková
Ludmila Goliášová
Luhačovice 651
80 let
Antonie Gavendová
Luhačovice 735
90 let
Marie Matulová
Kladná Žilín 53
91 let
Jiřina Turzová
Luhačovice 406
91 let
Božena Kučerová
Luhačovice 54
91 let
Josefa Smutná Luhačovice 373
93 let
Božena Lukášová
Luhačovice 783
80 let
Václav Křížkovský
Luhačovice 288
80 let
Přejeme hodně zdraví, svěžesti a pohody do dalších let!

Opustili nás:
Ludmila Macová
Luhačovice 855
61 let
Drahomíra Urbánková
Luhačovice 380
75 let
Jiří Kolář
Luhačovice 217
71 let
Bohumil Bartoníček
Luhačovice 604
90 let
Eva Paříková
Luhačovice 288
79 let
František Kudláč
Luhačovice 58
72 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.

XX. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU DĚTSKÝCH FOLKLÓRNÍCH
SOUBORŮ PÍSNÍ A TANCEM LUHAČOVICE 2002 12. – 15. ZÁŘÍ

Pátek 13. září
9, 00 a 10, 15

VÝCHOVNÉ KONCERTY PRO ŠKOLY
Rondo Elektra

15,00

VÝCHOVNÝ KONCERT PRO DĚT. LÉČEBNU
Lázeňské divadlo

20,00

KONCERT SOUBORŮ Z ČR PRO ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍKY
Lázeňské divadlo

Sobota 14. září

13,30 PRŮVOD ÚČASTNÍKŮ FESTIVALU OD MĚDK ELEKTRA NA LÁZEŇSKÉ
NÁMĚSTÍ
14,15

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

14,30

HLAVNÍ FESTIVALOVÝ POŘAD NA TÉMA „DÍTĚ A TRADICE“

Neděle 15. září

14, 00

VYSTOUPENÍ ZAHRANIČNÍCH SOUBORŮ

15, 00

ZPĚVÁČCI NAŠICH KRAJŮ

Pořadatelé očekávají účast jedenácti vybraných souborů z Řecka, Litvy, Polska, Slovenska a
z České republiky.

Tisková oprava
V minulém čísle jsme omylem předsedu Senátu Parlamentu ČR Petra Pitharta představili jako
předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, za což se jemu i našim čtenářům
omlouváme.

