SPORTOVNÍ HALA SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA
V sobotu 7. září byly slavnostně otevřeny brány nové sportovní haly. Stavba, jejíž celkové
náklady činily 109 985 000,- Kč, byla započata v roce 2000 a dokončena letos. Sportovní
zařízení tohoto typu v minulých letech v našem městě chybělo. Tento nový komplex by měl
vylepšit podmínky pro dobře fungující sportovní oddíly a zároveň napomoci rozvoji sportů,
které v Luhačovicích nejsou prozatím rozšířeny. Tato stavba se dá také považovat za jeden
z prvních kroků péče o turisty přijíždějící do našeho města a stále více se zajímající o
možnosti strávit dobře volný čas při špatném počasí. Také můžeme předpokládat, že díky
tomuto zařízení přijedou do Luhačovic sportovní kluby a sportovně založené rodiny.
Hlavní význam této velké investice se bezesporu ukáže až časem. V budoucnu uvidíme, zda
se povede naplnit halu a ostatní sportoviště dětmi a mladými lidmi a vytvořit jim takové
podmínky, aby si mohli vybrat sport podle svých představ a jím naplnit svůj volný čas. Hala
je nevratnou investicí města Luhačovic, investicí do sportu, do dětí a mládeže, je nejlepší
prevencí proti drogám a ostatním negativním jevům v naší společnosti.

Mezinárodní festival dětských folklorních souborů Písní a
tancem Luhačovice již v desátém ročníku
Možná ani sami pořadatelé prvního ročníku Světového folklóru v Československu v roce
1992 netušili, že stojí u zrodu nové tradice. Od září 1992 se začaly každoročně v podzimně
zabarveném údolí zdejších lázní scházet dětské folklórní soubory z naší země i ze zahraničí,
aby v kraji J. A. Komenského společně zpívaly a tancovaly a vzájemně se poznávaly. Celý
tento festival by jistě neměl šanci na úspěch bez jeho obětavé propagátorky, organizátorky,
autorky většiny pořadů a zakladatelky souboru Malé Zálesí paní Věry Haluzové, jejích
obětavých spolupracovníků a všech ostatních lidí, kteří tento festival podporovali.
Letošní ročník pod názvem Dítě a tradice měl za úkol představit folklór jako cílené
udržovaní lidových tradic v dětech od nejútlejšího věku. Máme děti učit lidové písně a tance
od útlého věku, aby si později díky tomu vytvořily k místu, ve kterém žijí, pevný vztah? Mají
se vzájemně poznávat národy světa prostřednictvím svého folklóru? Určitě každý z nás
odpoví jistě, samozřejmě, ano. Celá tato záležitost ovšem není jednoduchá. Nalézt v dnešní

době obětavé a zapálené lidí, kteří dokáží dětem tyto tradice předat, obětovat svůj volný čas a
někdy v provizorních podmínkách na okraji zájmu sponzorů tvrdě pracovat s dětmi, které je
potřeba nejenom nadchnout, zaujmout, něco naučit, ale také obléci do krojů, zajistit hudební
doprovod a mnoho dalších organizačních věcí. Přestože jsme mohli sledovat velké výkony, za
kterými jsou často hodiny nácviku, bude hlavní význam podobných akcí vždy spočívat ve
spokojeném dětském úsměvu. Úsměv, který znamená, že malé tanečníky a zpěváky jejich
práce těší a že také v budoucnu dokáží obrovské bohatství našeho lidového umění předat
dalším generacím.

Zprávy z 15. schůze Rady města Luhačovic konané dne 28. srpna 2002
RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství panem Berouskem, ul. Bartlova 82, 193
00 Praha 9 v termínu od 2. - 6. 9. 2002 na odstavné ploše pro autobusy za nádražím ČD cca
20 m² za účelem umístění čistírny peří.
RML vzala na vědomí hospodaření města Luhačovic a jeho organizací za I. pol. roku
2002 a souhlasila s ním.
RML rozhodla o prominutí drobných nedobytných pohledávek vedených v účetnictví
Technických služeb Luhačovice v celkové výši 4 164,90,- Kč.
RML souhlasila s rozsahem pojištění majetku ve správě Technických služeb:
RML doporučila ZML dle § 16 zákona 565/1991Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů prominout poplatek těmto poplatníkům v roce 2002:
a) fyzické osoby s trvalým pobytem - lékárna U Najády, Bystrica, svoz zajišťuje p. Toman
firmou JOGA
b) Martiš Oldřich, Marušníková Margita - odhlášen pobyt
c) schválit slevu 50 % těmto poplatníkům:
Breznická Jana, Breznický František - Horní Dvůr, ztížený příjezd TS, hlavně v zimním
období
d) řešit změnou vyhlášky osvobozením od poplatku fyzické osoby, které mají ve vlastnictví
stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba a tyto fyzické osoby mají na území města trvalý pobyt a zaplatily místní
poplatek za komunální odpad
Paní Janíková, vedoucí správního a živnostenského odboru, seznámila RML s obsahem

petic proti rušení nočního klidu u pizzerie Rimini a penzionu Oáza. Jedna z petic se
zároveň týká rušení klidu a nepořádku na hřišti za Rimini.
Členové RML byli obeznámeni s kroky, které učinil starosta města a zaměstnanci MěÚ ke
zlepšení situace. Bude předloženo na zasedání ZML.
RML schválila ceny za pronájem sportovního zařízení Sportovní centrum Radostova
Luhačovice do konce roku 2002:
Ubytování:

lůžko

300,- Kč/noc

přistýlka

100,- Kč/noc

Hlavní sál (tělocvična)

400,- Kč/hod.

Aerobic sál (zrcadlový)

250,- Kč/hod.

Fitnes

30,- Kč/hod/osoba

Sauna

60,- Kč/hod/osoba

Pronájem šatny

100,- Kč/jedno použití

Ceny pro školská zařízení (ZŠ, SOŠ a SOU, DDM) a sportovní organizace v Luhačovicích do
konce roku 2002:
200,- Kč/hod - hlavní sál (tělocvična)
100,- Kč/hod - aerobic sál (zrcadlový)

RML jmenovala komisi pro otevírání obálek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce
společenského sálu KD Elektra“ ve složení: Ing. Bohuslav Marhoul, PhDr. František
Hubáček, Ing. Karel Zicha, MUDr. Stanislav Pochylý, Jitka Vebrová, Danuše Pechancová
a Milan Krajíček.
RML jmenovala komisi pro vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele „Rekonstrukce
společenského sálu KD Elektra“ ve složení: Ing. Bohuslav Marhoul, PhDr. František Hubáček,
Ing. Karel Zicha, MUDr. Stanislav Pochylý, Jitka Vebrová, Danuše Pechancová a Milan
Krajíček.

Schůze rady byla přerušena od 19.00 hod. do 20.30 hod. V této době jmenované komise
otevřely obálky a vyhodnotily soutěž.

RML rozhodla o dodavateli zakázky a uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce

společenského sálu KD Elektra“ s firmou MORIX, s. r. o., Táboritská 23, Praha 3.
RML doporučila ZML schválit odkoupení středotlakých přípojek plynovodu za cenu
3.000,- Kč na jedno číslo popisné v místní části Řetechov do 31. 12. 2004.
RML doporučila ZML schválit odkoupení pozemku 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 zveřejněním záměru města prodat pozemek p. č. 448/2 v k. ú.
Luhačovice za účelem výstavby parkovacích míst před pensionem Forst.
RML souhlasila se zveřejněním záměru města poskytnout prostory kuželny v objektu č. p. 1029
- Sportovní centrum Radostova Luhačovice Tělovýchovné jednotě Sokol Luhačovice formou
výpůjčky.
RML zřídila ke dni 1. 1. 2003 odbor dopravy, odbor životního prostředí a odbor sociální
s oddělením státní sociální podpory Městského úřadu Luhačovice
RML schválila rozdělení pravomocí dle schématu organizace a řízení města Luhačovic a
organizační struktury MěÚ Luhačovice.
RML stanovila s platností od 1. 1. 2003 celkový počet zaměstnanců města v MěÚ
Luhačovice a organizační složce Městská knihovna na 78.
RML doporučila ZML schválit rozpočtové opatření č. 7 v částce 100.000,-Kč na povodně
obcím Stará Hlína a Nová Hlína u Třeboně.
RML doporučila ZML zřízení příspěvkové organizace Mateřská škola Luhačovice.
RML pověřila ing. Karla Gergelu zastupováním Honebního společenstva Kladná Žilín.
RML povolila udělit výjimku ve školním roce 2002/2003 z počtu dětí ve třídách
mateřské školy: 1. třída 17 dětí (2 dětí dvouleté + 8 dětí na 5 dnů za měsíc), 2. třída 20
dětí (1 dítě dvouleté + 7 dětí na 5 dnů za měsíc), 3. třída 24 dětí, 4. třída 24 dětí, 5.
třída 24 dětí.

Zprávy ze IV. zasedání Zastupitelstva města Luhačovic
konaného dne 5. 9. 2002
Ing. Marhoul představil ZML novou členku - paní Evu Šůstkovou, která nastoupila na místo
Mgr. Honajzrové. Eva Šůstková složila slib a potvrdila jej svým podpisem.
ZML schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovic č. 3/2002, kterou se mění a
doplňuje OZV č. 1/1999 O místních záležitostech veřejného pořádku.
ZML vzalo na vědomí hospodaření města Luhačovic a jeho příspěvkových organizací a
souhlasilo s ním: MěDK Elektra Luhačovice, Technické služby Luhačovice, ZŠ Luhačovice
za I. pol. roku 2002.
ZML rozhodlo prominout poplatek za komunální odpad v roce 2002 těmto
poplatníkům:
a/ fyzické osoby s trvalým pobytem - lékárna U Najády, Bystrica, svoz zajišťuje majitel
domu firmou JOGA
b/ Martiš Oldřich, Marušníková Margita - odhlášen pobyt
ZML schválilo slevu 50 % u místního poplatku za komunální odpad těmto poplatníkům:
Breznická Jana, Breznický František - Horní Dvůr, Ludkovická 98, Luhačovice.
ZML uložilo RML předložit návrh změny vyhlášky č. 2/2001 o místním poplatku za
provoz systému nakládání s komunálním odpadem takto: osvobodit od poplatku fyzické
osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve
které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a tyto fyzické osoby mají na
území města trvalý pobyt a zaplatily místní poplatek za komunální odpad.
RML souhlasilo s výběrem dobrovolného vstupného při slavnostním otevření sportovní haly
Radostova. Tyto finanční prostředky budou zaslány obcím Stará Hlína a Nová Hlína u
Třeboně, které byly zasaženy povodněmi.
ZML rozhodlo o zřízení věcného břemene 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 ve prospěch každého vlastníka pozemku (bývalý objekt „Věra“) p. č. 184/1
zastavěná plocha. 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.
ZML rozhodlo o odkoupení středotlakých přípojek plynovodu za cenu 3.000,- Kč na jedno
číslo popisné v místní části Řetechov po realizaci plynovodu v této části Luhačovic do 31.
12. 2004.
ZML rozhodlo o odkoupení pozemku parcela číslo 123/2 o výměře 5.237 m2 v k. ú.
Kladná-Žilín, na kterém se nachází hřiště, za cenu 20,- Kč/m2 zvýšenou o úhradu
nákladů spojených s převodem, včetně povýšení o úhradu daně z převodu nemovitosti.
ZML souhlasilo s prodejem pozemku p. č. 1867/7 a části pozemku p. č. 1867/2 v k.ú.

Luhačovice o výměře cca 5000 m2 firmě Plus Discount, s. r. o., za cenu 1.000,- Kč/m2.

Různé
Jaromír Šváb, občan Luhačovic, si stěžoval na hluk, který vychází z penzionu Oáza.
ZML uložilo RML předložit návrh vyhlášky O některých omezujících opatřeních
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, zejména ve vztahu ke zvýšenému hluku
v nočních hodinách.
Paní Bartošová, občanka Luhačovic, přednesla ZML problémy v bytech přístavby Družstevní
864 – 866.
Ing. Marhoul odpověděl, že připomínky jsou závažné a budou se řešit. Požádal o písemné
předání seznamu všech připomínek. Jednotlivě se k nim vyjádří odbor správy majetku a poté
bude tato záležitost řešena na schůzi rady, případně i na zasedání zastupitelstva.
ZML uložilo RML předložit zřizovací listinu Mateřské školy Luhačovice.
Ing. Jahoda seznámil ZML s informacemi týkajícími se reformy státní správy.
Budova MěÚ se bude rekonstruovat. Z tohoto důvodu budou odbory přestěhovány do
náhradních prostor.Umístění odborů:
odbor sociální, oddělení živnostenského úřadu - Masarykova 137
finanční odbor - 1. patro ve vile Plzeň
stavební odbor, matrika, občanské průkazy, pasy - MěDK Elektra
správa majetku - bytové hospodářství
starosta, místostarosta, tajemník, sekretariát - 1. patro ve vile Plzeň

Deset let dětského folklóru.
Desetiletí je z pohledu civilizace velmi krátký časový úsek. Desetiletí v životě člověka je
však již významnější časové období. Co znamená desetiletí, a to první, pro existenci
folklorního festivalu? Tím spíše, že se jedná o festival dětských souborů a ještě mezinárodní?
Především je to základ určité tradice, která neodmyslitelně k folklóru patří. Jsou to také
desítky dětských souborů, které se v Luhačovicích předvedly z celé řady regionů. Stovky
účinkujících, a doufám že spokojených, ale také tisíce hodin s folklorním odkazem našich
předků.
Luhačovický festival si za desetileté trvání získal pevné místo nejen ve folklorním
kalendáři, ale stal se také stálým a kvalitním bodem kulturního života v našem městě.
Připojím se ke slovům díků všem, kteří jakkoliv přispěli k jednotlivým ročníkům festivalu.
Necítím se být tím nejpovolanějším, který se může vyjadřovat k odborným otázkám
folklóru. Přesto však chci vyzdvihnout hlavní význam festivalu, který spatřuji v tematické
kompozici jednotlivých ročníků. Tím se zásadně liší od prostých přehlídek folklorních
souborů.
Není nic nového a objevného, když napíši svůj postřeh, že i v průběhu deseti ročníků
tohoto festivalu se ukázalo, že folklóru, který je založen na hlubokém studiu historických
tradic, se věnuje systematicky v naší republice velké množství lidí. Je to v porovnání
s ostatními evropskými státy mnohonásobně více. Dokazuje to vztah národa ke své historii. Je
to dle mého mínění základní kámen k národní identitě a uvědomění, jejichž význam si ne
vždy plně uvědomujeme.
- ing. Michael Jahoda, ředitel festivalu-

OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI ROČNÍKY MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU
DĚTSKÝCH FOLKLÓRNÍCH FESTIVALŮ
Všechny ostatní dětské festivaly jsou přehlídkového typu, jedině v Luhačovicích byl
vytvořen festival komponovaný. Hlavní pořad je každoročně zaměřen na některou významnou
osobnost nebo téma. Hlavním tématem a zdrojem inspirací podle slov paní Haluzové, hlavní
organizátorky a autorky většiny programů, je však dítě jako nejdražší klenot, čisté a průzračné
jako krůpěj rosy. Je nutné do budoucnosti chránit všechno to, co by mohlo učinit jeho život
ještě krásnější, zdravější a radostnější. My všichni dospělí máme povinnost uchovávat a
chránit lidové umění a jeho prostřednictvím stavět mosty mezi jednotlivými národy Evropy.
Mosty věčně trvalé, mosty pevné a nezničitelné, mosty nehmotné, zakotvené v lidovém umění
a tradici rodné země.
Vše začalo I. světovým festivalem dětského folklóru v Československu v září 1992,
kdy do Luhačovic zavítaly děti z Albánie, Belgie, Ukrajiny, Bulharska, Mexika, Ruska, Itálie,
Číny, Egypta, Rakouska, Polska a na společném koncertě s našimi soubory předvedly
program inspirovaný učitelem národů J. A. Komenským. O rok později přijalo Folklórní
sdružení ČR projekt Věry Haluzové na založení tradice mezinárodních dětských festivalů
v Luhačovicích. Paní Haluzová hned pro první tři ročníky připravila trilogii zaměřenou na L.

Janáčka. V hlavním pořadu prvního ročníku děti putovaly chodníčky přátelství za L.
Janáčkem, děti navštívily prostřednictvím účinkujících souborů Horňácko, Lašsko, Valašsko,
východní Čechy, střední Čechy, zahraničí zastupovaly soubory ze Slovenska, Polska a
Rakouska.
Hlavním tématem druhého ročníku bylo objevování chodníčků přátelství, kořenů
lidového umění. Pozorování přírody a života člověka, vše spojeno opět s osobností L.
Janáčka. Kromě našich souborů přijely děti z Německa, Maďarska a Slovenska. Hlavní pořad
3. ročníku nesl název Metamorfózy (Proměny). V pořadu se autorka vrátila do konce 19.
století, kdy Janáček sbíral lidové písně a tance a ty mu byly inspirací v jeho tvorbě. Velikán
naší hudby zároveň věřil v životaschopnost a životodárnost lidové kultury. V hlavním pořadu
zazněly lidová nokturna z Veľkého Rovného a Turzovky, zatančily a zazpívaly královničky
z brněnské Hané a diváci mohli vidět i ztvárnění Lašských tanců. Ze zahraničí přijely soubory
ze Slovenska, Maďarska a Polska.
Čtvrtý ročník festivalu představil osobnost Antonína Václavíka, rodáka z Pozlovic.
V programu byly prezentovány regiony, kterým se profesor věnoval při své národopisné
práci, a to nejen naše, ale i zahraniční (Slovensko, Slovinsko, Polsko). Pátý ročník festivalu
nazvaný Obrázky na skle byl pojatý jako náročnější komponované pásmo. Dětství je
království slov a lidové poezie. Pořad byl zaměřen na hry, nejprve prostší a později také
složitější s náboženskou tématikou. Zahraniční soubory přijely ze Slovenska, Maďarska a
Chorvatska. V hlavním programu šestého ročníku Táto, mámo, my se máme rádi – aneb od
kolébky po kolébku se paní Haluzová zabývá citovým strádáním dětí, upozornila na nešvar
naší moderní doby, kdy mají drahé hračky nahrazovat čas strávený s dítětem a péči mu
věnovanou ze strany rodičů a prarodičů. Ze zahraničí přijely soubory z Ruska, Maďarska,
Slovenska, Německa.
Festival posledního roku 20. století pod názvem Co si svážu do uzlíčku ukazoval, co si
děti vezmou do nového století, aby byly šťastné a spokojené. Do Luhačovic kromě našich
souborů přijely děti z Litvy, Rumunska, Slovenska a Chorvatska. V roce 2000 měl hlavní
festivalový pořad název Strom života věčně zelený a dal si za úkol divákům představit
objevování kořenů lidového umění a kultury. Naše soubory v tomto roce doplnily soubory
z Maďarska, Lotyšska, Polska a již tradičně ze Slovenska. Loňský festival poznamenaly
tragické události v Americe 11. září. Nejenom tím, že na festival nepřijel litevský soubor
Bylina Visaginas, ale celý program, který byl původně koncipován jako představení mladých
muzikantů a tanečníků, se nakonec změnil v poselství míru a porozumění celé planetě Zemi.
Pestré vystoupení domácích kolektivů doplnily kolektivy ze Slovenska. Snad největší
vzpomínky mezi diváky zanechala lidová hudba Goluska z Oravské Poľhory.
Jubilejní desátý ročník pod názvem Dítě a tradice se věnoval cílenému udržování
lidových tradic mezi dětmi od nejmladších až po mládež v projevu slovním, herním, zpěvním
i hudebním. Představil tradici jako prostředek ke spolupráci mezi národy Evropy. Diváci
mohli vidět exotické soubory z Řecka a Litvy, temperamentní soubor Równica z Polska,
slovenský soubor Ratolest Detva a z našich soubor Jarošáček Mělník, Malou Jasenku ze
Vsetína, Mánes Prostějov, Malou Ondřejnici a Slavičánek Slavičín.
Ve všech ročnících patřilo k vrcholům festivalu vystoupení domácího souboru Malé
Zálesí, který patří k nejstarším v České republice. Jeho členové i vedení souboru se také
výrazně podíleli na organizaci všech festivalů.

Co by vás mohlo zajímat?
Dnes odpovídá ing. Michael Jahoda, tajemník MěÚ
Skončil Mezinárodní festival dětských folklórních souborů, jehož jste ředitelem. Jak se
povedlo zvládnout organizačně jubilejní desátý ročník?
Jubilejní desátý ročník Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů proběhl dle
osvědčeného rozvrhu.Novinkou bylo vystoupení souborů v rámci festivalu v Uherském Brodě
a ukázky několika tradičních lidových řemesel v průběhu sobotního festivalového dne. Mohu
říct, že festival proběhl bez vážných organizačních problémů. Všichni, kdo se podíleli na jeho
přípravě, splnili odpovědně své úkoly. I touto cestou bych jim chtěl poděkovat, protože jejich
práce je neopomenutelná a přesto zůstávají většinou v anonymitě.
Kolik přijelo na festival souborů a které vystoupení zaujalo nejvíc Vás osobně ?
V průběhu festivalu vystoupilo sedmnáct souborů, což představuje více jak pět set
účinkujících. Jednotlivých vystoupení se zúčastnila také celá řada hudebníků cimbálových
muzik, a to mladších generací. Na festivalu dále vystoupili nejúspěšnější mladí folklorní
zpěváci z celé republiky. Vystoupení některých zahraničních souborů z Litvy a Řecka mne
zaujaly, neboť folklór jejich zemí byl pro mne dosud neznámý. Pokud se mohu vyslovit k této
otázce z pohledu folklorních hodnot, pak nemohu opomenout vystoupení dětského souboru
Slavičánek.
Bude mít festival budoucnost? Zapojí se město do jeho organizace i v dalších letech ?
O tom, že festival má budoucnost, se přesvědčily jistě stovky diváků, kteří navštívili
jednotlivá festivalová vystoupení. Samozřejmě ani já o jeho budoucnosti nepochybuji.
Deset ročníků festivalu se stalo pevnou součástí luhačovického kulturního léta. Jsem
přesvědčen, že i nové zastupitelstvo zařadí tuto akci mezi ty, které bude naše město
organizovat a zásadně podporovat.
Blíží se volby do Zastupitelstva města Luhačovic. Kolik stran bude v našem městě

kandidovat a kolik členů bude mít ZML a RML ?
K letošním komunálním volbám zaregistroval Městský úřad Luhačovice šest kandidátních
listin. Občané tak budou moci zvolit jednadvacet zastupitelů ze sto šesti kandidátů. Nově
zvolení zastupitelé si pak ze svých řad zvolí sedmičlennou Radu města Luhačovic.
Kolik nových pracovníků budete přijímat v souvislosti se zařazením Luhačovic mezi
obce s rozšířenou působností? Jak bude probíhat přijímací řízení a jaké máte na tyto
pracovníky požadavky ?
Reforma veřejné správy se týká občanů našeho města velmi znatelně. Městský úřad
v Luhačovicích bude od 1.1.2003 jako jeden z dvou set pěti úřadů v republice vykonávat také
činnosti státní správy, které dosud vykonávaly okresní úřady. Pro občany našeho města bude
snad nejzajímavější, že např. od ledna příštího ruku si budou moci vyřídit občanský průkaz,
cestovní doklad (pas), řidičský průkaz nebo přihlásit do evidence své motorové vozidlo přímo
v Luhačovicích. V této souvislosti musí náš městský úřad zvýšit příslušný počet odborných
úředníků. Na úřední desce úřadu byly zveřejněny jednotlivé pracovní pozice, které hodláme
k 1.1.2003 obsadit. Žadatelů o přijetí do pracovního poměru je vzhledem k šestnácti
obsazovaným místům mnohonásobně více. O to těžší bude výběr těch nejvhodnějších
uchazečů.
Budou sídlit někteří úředníci také ve Slavičíně ?
Rozšířený výkon státní správy bude náš úřad vykonávat pro správní obvody Luhačovice a
také Slavičín. Takto vzniklý správní obvod, který bude spravovat náš městský úřad, bude mít
přibližně 19 tis. obyvatel. Činnosti, jejichž výkonem budou naši zaměstnanci vytíženi
dostatečně z oblasti Slavičína, budeme mít snahu vykonávat zcela nebo alespoň částečně
přímo ve Slavičíně. S výkonem některé agendy státní správy pro celý správní obvod pouze ve
Slavičíně nepočítáme.
Připravujete rekonstrukci radnice. Jak se tato skutečnost projeví ve vztahu k občanům
(umístění jednotlivých odborů, kde se budou konat svatby atd.)?
Rekonstrukce radnice bude organizačně velmi náročná, protože po dobu rekonstrukce budou
úředníci pracovat v náhradních prostorách. Touto cestou prosím občany o pochopení situace a
toleranci. Ze strany městského úřadu se budeme snažit problémy vzniklé přesunem
minimalizovat. Pro informaci veřejnosti bych se ještě zmínil, kde budou jednotlivé odbory
umístěny. Uvedu i přibližné datum stěhování, ovšem je možné, že harmonogram stěhování
bude nutné operativně měnit. Telefonní čísla jednotlivých odborů zůstávají v platnosti.
Odbor správy majetku - Nábřežní 971 (od 10. 10.), 577 131 208, stavební odbor – MěDK
Elektra - salonek (od 11. 10.), 577 131 087, finanční odbor - Plzeň 1. patro (17. 10.), 577 131
199, sociální odbor - Masarykova 137 (od 24. 10.), 577 131 160, matrika, podatelna, správce
sítě – MěDK Elektra (od 1. 11.), 577 131 278, starosta, místostarosta, tajemník - Plzeň 1.
patro (od 5. 11), 577 131 205. Po dobu rekonstrukce bude zajištěna důstojná místnost pro
konání svatebních obřadů v nově restaurovaném salonku restaurace Elektra. O průběhu
stěhování budeme veřejnost i nadále informovat.

Sportovní hala v areálu Radostova
V části Radostova v Luhačovicích vyrostla nová dominanta. Stavba podle návrhu
akad. arch. Eduarda Friedricha byla postavena za dva roky. První etapu stavby realizovala
firma Vojenské stavby CZ, a.s., Brno a UPOSS group, a.s., Luhačovice. Druhou etapu
provedla firma Manag, a.s., Zlín.
Hlavní částí objektu je sál pro míčové hry délky 45, 5 m, šířky 23, 5 m a výšky 9, 7 m.
Tento sál je určen pro různé druhy sálových sportů, házenou, košíkovou, volejbal, tenis. Sál
má kvalitní ozvučení s mikroportem, zázemí pro sportovce a speciální odpruženou
dvouroštovou podlahu Silva Junckers. Tribuna pro diváky má kapacitu 200 míst a další
prostor pro diváky je na bočních galeriích.
Především pro provozování aerobiku, tance, gymnastiky a k využití pro školy je určen
menší gymnastický sál o ploše 165 m2. V tomto sále je také nářadí, které umožňuje jeho
využití pro školy, douroštová podlaha Silva Junckers, ozvučení a zrcadlová stěna.
Rehabilitačně relaxační část tohoto zařízení tvoří desetimístná sauna s masážní
vanou, do budoucna se zde počítá s masážemi a naleznete zde také moderní fitness centrum.
Přímo v budově je také osm třílůžkových pokojů s možností přistýlky. Pokoje jsou
laděny do modra, vybaveny moderním nábytkem, telefonem, barevnou televizí a vlastním
příslušenstvím.
Občerstvení ubytovaných návštěvníků, sportovců a návštěvníků sportovních utkání je
zajištěno v útulné restauraci se 46 místy a s pěkným výhledem přímo ho hlavního sálu pro
míčové hry.
Automatická čtyřdráhová kuželna s šatnami a sociálním zázemím pro kuželkáře je
jednou z nejmodernějších v ČR, poskytuje vhodné prostory oddílu kuželek tak výborně
reprezentujícímu naše město.
Ve sportovní hale jsou také šatny fotbalistů (60 míst) a byt ředitele areálu.

Slavnostní otevření Sportovní haly
Svátek sportu při slavnostním otevření nešlo oslavit jinak než ukázkami sálových
sportů. Hned z počátku navodila dechová hudba Zálesanka tu pravou slavnostní atmosféru a
potom už starosta města ing. Bohuslav Marhoul pozval přítomné diváky dovnitř. Program

měl být ukázkou, co všechno lze ve sportovním zařízení provozovat.
Diváci mohli vidět aerobik ze střediska kurzů na Benešově nábřeží Zlín. V tomto
zařízení cvičí 350 dětí v kurzech aerobiku, závodních přípravkách a kurzech pódiových
skladeb. Přestože děvčata ve věku 11 –13 let z týmu trenérky S. Hanákové trénují pouze jeden
rok, předvedla náročný výkon. Náročnější závodní sestavu v kategorii fitness předvedly jejich
kolegyně z týmu trenérky L. Kuškové. A nakonec se představil divákům tým trenérky R.
Myjavcové se skladbou Mně se líbí Bob. Tato děvčata jsou páté v naší republice v kategorii
fitness. Příznivce fotbalu zaujaly sálové zápasy nejmladších fotbalových nadějí Luhačovic a
Zlína. Moderní gymnastky SK Zlín možná svou náročnou sestavou inspirovaly některé děti
z Luhačovic k tomu, aby se začaly věnovat tomuto krásnému sportu.
Vrcholem sobotního odpoledne byla ukázka volejbalového utkání mezi družstvy Fatra
Zlín a Ostroj Opava.
Určitě každý, kdo se zúčastnil příjemně prožitého odpoledne, nelitoval a odnesl si
pěkné sportovní zážitky.

Pan ing. Bohuslav Marhoul , starosta města Luhačovic, obdržel zajímavý dopis. Naše redakce
usoudila, že by bylo dobré s jeho obsahem seznámit i naše čtenáře.
Vážený pane starosto!
Naši školu postihly srpnové povodně, které výrazně poničily obě školní budovy.
V beznadějně vyhlížející situaci přijela skupina pod vedením Martina Skovajsy, občana
Vašeho města. Výrazně nám pomohli s vyklízením našich budov. Velkým přínosem těchto
lidí nebyla jen skutečná pomoc, ale i dobrá nálada, kterou okolo sebe šířili. Věřte, že právě
díky jejich přispění byla škola vyklizena v rekordně krátké době. Rád bych Vám tedy
pogratuloval k takovým občanům, jaké jsem poznal ve skupině pana Martina Skovajsy. Naše
škola má díky nim na Luhačovice dobrou vzpomínku. Pokud byste potřebovali, máte v Praze
„svoji“ školu.
S pozdravem
Petr Linhart
ředitel školy

Síla bouře a oblíbený strom
V pátek koncem srpna jsem šel na Aloisku a uviděl jsem silou bouře a blesku
poničený smrk pichlavý, kterému se u nás většinou neřekne jinak než „smrk postříbřený“.
Člověk si uvědomí zničující sílu blesku a nebezpečí, které mu při bouři v přírodě hrozí. Smrk
pichlavý je nejčastějším jehličnanem vysazovaným v Luhačovicích a okolí pro ozdobu. Je
nenáročný, dobře snáší sucho i těžké půdy, v kterých však roste velmi pomalu. Dřevo má
podobné jako smrk, ale strom je odolnější proti větrům a má hlubší kořeny. Do Evropy byl
přivezen v roce 1863 a za necelých 50 byl díky tehdejším zahradníkům vysázen také
v Luhačovicích.
Smrk pichlavý roste v západní části USA ve státech Utah, Colorado, Wyoming aj.
v rozsáhlém pásmu Skalnatých hor. Roste ve výškách 2000 – 3000 m. n. m., na březích
horských řek, dobře se mu daří také na vlhkých bažinatých místech. Je velmi houževnatý,
odolný proti větru, roste i na skalách, tolik netrpí okousáváním od lesní zvěře. Z počátku roste
velmi pomalu, dobře snáší městkou atmosféru, je odolný vůči působení výfukových plynů a
exhalátů. Jeho druhové jméno pochází od pichlavých, tuhých jehlic, které jsou srpovitě
zahnuté a rozložené dokola po větvi. Je to strom vysokého stáří, při dobrých podmínkách
dosahuje stáří až 400 – 600 let, výšky 30 m a některé stromy dosahují až 1 m průměru
kmene. Tento strom měl svůj prapůvodní domov v zemi Indiánů, kteří měli před velkými
stromy úctu a pokoru. V oblasti hlubokých kaňonů řeky Colorado, ale i velkých medvědů
grizzly, či statných jelenů. V hustých korunách na hornatých stráních hnízdí orlové a jiní velcí
ptáci, ve vodách plavou chutní lososi a jiné velké ryby. V jeskyních skal zase sídlí netopýři.
Z dalších stromů v těchto oblastech rostou ještě mohutné sekvoje, borovice osinaté,
douglasky a štíhlé cypřišky Lawsonovy. S jeho krásným vzrůstem se seznamovali první
evropští přistěhovalci cestující přes celý kontinent až k břehům Tichého oceánu. Podobně
později stavitelé a dělníci dlouhých železnic a dalekých dálnic. Je milé vžívat se do původní
domoviny stromů a poznávat jejich krajinu. V Luhačovicích roste douglaska tisolistá a
cypřišek Lawsonův. Zahradnicky jsou dnes vypěstované nejroztodivnější formy od nízkých
bonsají, přes skalkovité, keřovité až po modře ojíněné statné stromy. Kultivary jsou dnes
módní záležitostí. Jehličí smrku pichlavého se používá pro vazačské účely a stejně jako každý
strom, zvláště jehličnatý, působí příznivě na dýchání a tvoří „zdravý vzduch“.
Na závěr malou vzpomínku. Při návštěvě Vysokých Tater nás průvodce poučil o
chování v bouři a ochraně před bleskem v horách. Při blesku je nutné se přikrčit ke skále nebo
dřepnout k zemi, člověk nesmí zůstat vyčnívat nad terén
- A. Šimšalík-

Ohlédnutí za 4. ročníkem Divadelních
Luhačovic
Poslední srpnový týden se sjeli do našeho města příznivci divadla. Přehlídka divadel,
kterou ve zdejších lázních uspořádala Univerzita T. Bati ve Zlíně za podpory Lázní
Luhačovic, a..s., a města Luhačovic, měla pouze jednu chybu - vyprodaná představení. Již
tradicí se stává výběr špičkových souborů a představení. Letos byl poprvé do programu
zařazen muzikál v podání Těšínského divadla. Představení Divadla V. K. Klicpery z Hradce
Králové Pastýřka putující k dubnu, v němž se představila držitelka Thálie 2001 pro mladého
herce Petra Výtvarová, patřilo právem k vrcholům přehlídky. Dále mohli diváci navštívit
představení Národního divadla Brno, které se představilo hrou norského dramatika Jona
Fosse. Slovenskou divadelní scénu reprezentovali Divadlo Andreje Bagára z Nitry, Divadlo
a.ha. Bratislava a absolventi Činoherní a loutkářské fakulty VŠMÚ s představením A. N.
Ostrovského Děvče bez věna. Kmotrou Divadelních Luhačovic 2002 byla slovenská herečka
Zuzana Krónerová.

Obnova starých křížů v Luhačovicích a okolí - pokračování z LN č. 9/2002
Dne 13. 9. 2002 v předvečer svátku Povýšení Svatého kříže P. Hubert Wójcik slavnostně
posvětil v pořadí čtvrtý opravený kříž v Luhačovicích. Tento kříž stojí nad kostelem Svaté
rodiny, na vrcholu schodiště, které spojuje ulice Pod Kamennou a Bezručovu. Ve farní
kronice je uvedeno, že pod „Malou Kamennou“ nad schodištěm tyčí se kamenná Boží muka,
zakončená kamenným křížem, pod nímž je reliéf Nejsvatější trojice. Horní letopočet 1691
bude jistě datem postavení této památky, další letopočet 1859 bude zřejmě znamenat rok
renovace. O této Boží muce se vypravuje, že se zde stalo neštěstí, snad zabití při cestě
k oddavkám do pozlovického kostela. Boží muka stála původně několik kroků odtud, na
nynější místo byla přenesena při vyrovnávání terénu. Tato Boží muka patří mezi nejstarší
dochované památky. Podle letopočtu na kříži uplynulo 311 let od jejího postavení. Renovaci
provedl kamenosochař Filip Slezák ze Zlína. Opravu financovalo město Luhačovice.
Dědictví otců zachovej nám, Pane!
Pozornost bychom měli soustředit na další památky a jejich renovaci. Přímo ve městě
nalezneme dvě rozpadající sochy - svatého Jana Nepomuckého v ulici Družstevní z roku 1757
a sochu svatého Gotharda u zámecké zahrady, rovněž z 18. století. V Pražské čtvrti stojí dvě
Boží muka: „U Majolenky“ a „U sedmi lip“. Při staré cestě z Luhačovic do Biskupic za
firmou TOKO je „Bublákův kříž“, u zámecké kaple stojí „Misijní kříž“, při cestě mezi
Luhačovicemi a Kladnou Žilín je „Bílý kříž“, nedaleko něho je „Živnéřův kříž“. Mezi lázněmi
a žilinskými pasekami je kříž zvaný „Červený kříž“. Za plnírnou Vincentky je kaplička
Panny Marie Svatohostýnské.
-

Poděkování za pomoc

Farní archiv –

Římskokatolická farnost v Luhačovicích děkuje všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli na
pomoc občanům postiženým povodněmi. Při finanční sbírce, která proběhla na výzvu České
biskupské konference se při mších svatých v neděli 25. 8. 2002 na tento účel vybralo
207 860,- Kč. Materiální sbírka bylo odvezena dvěma dodávkovými auty, první část
směřovala přímo občanům Lužnice v jižních Čechách, okres Jindřichův Hradec. Druhá část
sbírky byla prostřednictvím Oblastní Charity Uherský Brod předána do centrálního skladu
charity.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
Charitní bazar Uherský Brod, Pecháčkova 872 přijímá nadále materiální i finanční pomoc pro
občany postižené povodněmi v pracovní dny od 8, 00 do 17, 00 hod. Telefon 577 633 107
- Farní archiv -

Kronika
(1922 – 1923)
Sbírka pro českou zemskou komisi na ochranu dítek vynesla 57 K 65 h, sbírka ve prospěch
Československého červeného kříže 57, 60 K. Při Sokolské akademii účinkovalo 26 dětí. Od
12. března do 23. dubna 1923 byla škola uzavřena z důvodu epidemie spály. Při epidemii
zemřeli B. Konečný, A. Konečná, F. Rak, M. Dolečková. Náhlá úmrtí v obci způsobila velké
pozdvižení. Škola byla vydesinfikována, vybílena. Děti sehrály pohádku se zpěvy a tanci
Zlatý kruh od Marie Batíkové ve prospěch školní knihovny. Paní Marie Kučerová darovala
škole 10 ročníků uměleckého měsíčníku Dílo, spis Luhačovice. Hajný Kadleček daroval
exemplář zastřeleného jestřába. Legionář Vladimír Janík věnoval škole průsvitný nerost
selenit z Uralu.Ke společnému poučení o chování na ulici, v poli a v lese byli žáci svoláni
celkem pětkrát.
(1923 – 1924)
Do vyučování byly zařazeny nové vyučovací předměty, občanská nauka a výchova a
výchovné ruční práce.
V červnu 1924 navštívil Luhačovice president T. G. Masaryk. Návštěvě předcházela první
poradní schůze, na které se sešli zástupci všech stavů, stran a spolků. Obyvatelé byli vyzváni
k výzdobě domů. Týden před příjezdem bylo v obci rušno. Děti připravovaly výzdobu, věnce
byly pleteny z jedlových a smrkových větviček. Obec postavila tři uvítací brány a cestu
vyznačila 20 stožáry s vlajkovými prapory. Místo uvítání (Lázeňské náměstí) bylo slavnostně
vyzdobeno a školní děti zde tvořily špalír. President byl nadšeně uvítán voláním nazdar a
hudbou lidových kapel. U vily Slavie, kde stálo Sokolstvo, sestoupil prezident z auta a přijal
pozdrav legionářů (učitel Jahoda) a sokolů (učitel Krystýnek). Lázeňský orchestr zahrál
hymny. Projevy přednesli Dr. Jan Renner z Uherského Brodu – zástupce okresní
starostenského sboru, Jan Blažek – starosta obce, zástupce lázní Houdek a žákyně Blažena
Krystýnková.Potom promluvil prezident ke skupině v krojích u Amandky a odešel se

ubytovat do Smetanova domu, kde měl připraveny pokoje v prvním patře nad vchodem.
(Pokračování příště)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítáme nové „občánky“:
Barbora Mikulcová
Sára Bednaříková

Luhačovice 922
Luhačovice 880

Rodičům srdečně blahopřejeme!
Sňatky uzavřeli:
Petr Pospíšil a Kateřina Šuranská
Martin Mališka a Petra Gyuricseková
Josef Šuráň a Marcela Červená
Petr Honzíček a Lenka Zichová

Luhačovice 868
Kladná Žilín 127
Luhačovice 86
Luhačovice 12

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem!
Výročí narození:
Marie Máčalová
Luhačovice 665
80 let
Zbyněk Pól Luhačovice 574
80 let
František Lukáš
Luhačovice 783
89 let
Petr Mach
Luhačovice 54
88 let
Přejeme hodně zdraví, svěžesti a pohody do dalších let!
Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, sdělte to prosím do redakce LN, tel.
577 133 980, nebo na matriku MěÚ Luhačovice s dostatečným předstihem. Noviny vycházejí
první pracovní den v měsíci, redakční uzávěrka bývá vždy v polovině předešlého měsíce.

VZPOMÍNKA
Čas plyne, ale bolest zůstává.
Dne 2. 10. uplyne již 5 let, co navždy dotlouklo srdce plné lásky a dobroty
paní Marušky Semelové rozené Kozubíkové z Luhačovic,
která by se dne 8. 9. dožila 37 let
Za tichou vzpomínku děkuje rodina

Dům dětí a mládeže Luhačovice, Zámek 76,
telefon: 577 131 686
e-mail: ddmluh@zlinedu.cz

S kapkami deště, které stékají po oknech, se blíží období, kdy zvažujeme, co bychom
mohli dělat ve svém volném čase. Někdy nám nápad přifoukne podzimní vítr, někdy si
nevíme rady.
Starosti co s volným časem Vašich dětí, ať už mladších nebo náctiletých, Vám
pomůžeme vyřešit nabídkou zájmových kroužků v Domě dětí a mládeže Luhačovice. Rádi
pomůžeme při výběru vhodného kroužku pro Vaše děti. V loňském školním roce jsme
zaujali pestrou nabídkou zájmových kroužků na 620 spokojených klientů všech věkových
kategorií.
Proto nečekejte na vítr a osobně nás kontaktujte v budově zámku, nebo telefonicky
na novém telefonním čísle 577 131 686. Kapacita počtu členů v jednotlivých kroužcích je
z prostorových důvodů omezená.

1.

Dovedné ruce

Středa
Vyšívání křížkem, háčkování krátkých a
dlouhých sloupků, základy pletení hladce a
obrace, další rukodělné činnosti podle první schůzka
výběru členů kroužku.
2. 10. 2002

16. 00 – 17.
00

400,

od 4. třídy

DDM, K6

15. 00 – 16.
00

400,

od 4. třídy

DDM, K6

14. 30 – 15.
30

650,

1. – 5. třída

DDM, K4

2.

Psaní na stroji
Středa
Zábavnou
formou
se
naučíte
desetiprstovou metodou psát texty na
psacím stroji, vyplňovat tabulky, adresy první schůzka
atd.
2. 10. 2002

3.

Keramika 1

Pátek
Naučíte se základům práce s keramickou
hlínou, zásadám při zpracovávání hlíny,
vyrobíte, nazdobíte a odnesete si mnoho první schůzka
krásných výrobků.
4. 10. 2002
4.

Keramika 2

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

15. 30 – 16.
30

650,

6. – 9. třída

DDM, K4

16. 30 18.
00

500,

MŠ–2. tř.

DDM, K3

15. 30 – 17.
00

650,

předškolní

DDM, K4

13. 00 – 14.
30

650,

1. – 2. třídy

DDM, K4

14. 30 – 16.
00

650,

3. – 4. třídy

DDM, K4

4. 10. 2002

5.

Folklórní

taneční
Pátek

Poznávání lidového umění v celé své šíři:
slovní, pěvecké, taneční a zvykoslovné atd.

první schůzka
4. 10. 2002

7.

Výtvarka 4 – TRPAJZLÍCI
Středa
Seznámení s výtvarnými technikami, hraní
si s výtvarnými materiály.

první schůzka
2. 10. 2002

8.

Výtvarka 1

JANA
Pondělí

Seznamování s různými výtvarnými
technikami.

první schůzka
7. 10. 2002

9.

Výtvarka 2

JANA
Pondělí

Seznamování s různými výtvarnými
technikami.

první schůzka
7. 10. 2002

10.

Klubíčko
Pondělí

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

první schůzka

16. 00 – 17.
00

400,

předškolní

DDM, K3

650,

5. – 9. třída

DDM, K4

14. 00 15.
00

700,

1. 3. třídy

DDM, K3

15. 00 – 16.
00

700,

od 4. třídy

DDM, K3

16. 00 – 17.
00

700,

7. 10. 2002

11.

Výtvarka 3

JANA
Úterý

Seznamování s různými výtvarnými
technikami.

první schůzka

14. 30 – 16.
00

8. 10. 2002
12.

Angličtina 1
Úterý
Skupina pro začátečníky.

první schůzka
1. 10. 2002

13.

Angličtina 2
Úterý
Skupina pro mírně pokročilé.

první schůzka
1. 10. 2002

14.

Angličtina 3
Úterý
Skupina pro pokročilé.

první schůzka
1. 10. 2002

DDM, K3

15.

Rybářský

Seznámení se základními rybářskými
dovednostmi a vědomostmi, možnost
získání rybářského lístku.

Pondělí
(nepravidelně

14. 00 – 16.
00

400,

od 4.třídy

DDM, K3

16. 00 – 17.
00

400,

od 6. třídy

DDM, K1

17. 00 – 18.
00

800,

Dítě musí
být plavec.

Adamantino

450,

dospělí

DDM, K3

čtvrtek )
první schůzka
7. 10. 2002

16.

Hra na hudební nástroje
Úterý

Aktivní hra na kytaru, flétnu i na jiné
hudební nástroje, sestavování vlastního
zpěvníku, vystupování při různých akcích.
17.

první schůzka
1. 10. 2002

Plavání

Výuka a zdokonalování základů plaveckých
stylů, různých vodních her a soutěží
v krytém bazénu. Dítě musí být
plavec.Rodiče zajistí dopravu dítěte
k hotelu Adamantino a zpět.

Středa
první schůzka
2. 10. 2002

18.
1. skupina

Rekondiční cvičení
jógového typu

Čtvrtek

18. 00 – 19.
00

první schůzka
12. 9. 2002
2. skupina
19. 00 – 20.
00

19.

Jóga pro děti

Pondělí
první schůzka

16. 00 – 17.
00

200,

od 3. třídy

7. 10. 2002

Školní družina
na malé škole

20.

Kalanetika
Středa

Večerní cvičení se Štěpánkou.

2. 10. 2002

19. 30 – 21.
00

500,

dospělí

DDM, K7

15. 30 – 17.
30

400,

5. – 9. třída

DDM, K7

16. 30 – 18.
00

500,

od 3. třídy

DDM, K5

15. 00 – 16.
00

400,

3. – 6. třída

DDM, K 5

21.

Střelecký a sportovní klub

Pondělí
Bezpečné
a správné
zacházení se
vzduchovou puškou, střelba na terč, údržba
zbraní a terčů. V zimním období sportovní první schůzka
aktivity v tělocvičně ZŠ Luhačovice,
plavání, el. šipky apod.
7. 10. 2002

22.

Železniční modelář
Středa

Seznámení
se
základy
práce
žel.
Modelářství, pokračování v rekonstrukci
modelového kolejiště, jeho nové stavební
úpravy, výstavba krajiny a modelů.

první schůzka
2. 10. 2002

23.

Šachový
Středa

Seznámení s pravidly šachové hry, rozvíjení

soustředěnosti,
myšlení.

vytrvalosti

a

logického první schůzka
2. 10. 2002

24.

Pohybové hry
Středa

Nejrůznější pohybové hry v tělocvičně
( přehazovaná, vybíjená, fotbal, florbal

první schůzka

15. 00 – 16.
00

400,

2. – 5. třída

Tělocvična ZŠ

16. 30 – 17.
30

550,

3. – 6. třída

DDM, K3

15. 30 – 16.
30

450,

od 3. třídy

DDM, K7

2. 10. 2002

a mnoho dalších her.)

25.

Country tance
Středa
Pro chlapce i děvčata, nové jednoduché
country tance pro radost. Příprava
tanečních sestav na vystoupení.

první schůzka
2. 10. 2002

26.

Cvičení na míči

děti

Zábavné rehabilitační cvičení podporující
správné držení těla, protažení a posílení
svalů,
vytváření
zásobníku
cviků
k domácímu cvičení.

Pondělí
první schůzka
7. 10. 2002

27.

Cvičení na míči

dospělí

Zábavné rehabilitační cvičení podporující
správné držení těla, protažení a posílení
svalů,
vytváření
zásobníku
cviků
k domácímu cvičení.

Pondělí
první schůzka

16. 45 – 17.
45

500,

dospělí

DDM, K7

7. 10. 2002

28.

Turistický

Vycházky do okolních lesů, základní
tábornické
dovednosti,
orientace
v přírodě, hry a zábava.

Čtvrtek
první
schůzka

14. 00 – 16.
00

400,

do 4. třídy

DDM, K5

14. 00 – 16.
00

400,

od 5.třídy

DDM, K3

19. 9. 2002
29.

Turistický
Středa

Vycházky do okolních lesů, základní
tábornické
dovednosti,
orientace
v přírodě, hry a zábava.

první
schůzka
2. 10. 2002

30.

Kynologický

Jaká jsou plemena psů, jak je správně
rozpoznat, jak se starat o psa, základy
výcviku psů a další zajímavosti ze světa
čtyřnohých kamarádů.

Pondělí
první
schůzka

16. 30 – 17.
30

300,

od 4. třídy

DDM, K4

15. 00 – 16.
30

400,

od 5.třídy

DDM, K6

16. 00 – 18.
00

200,

od 7.třídy

DDM, K7

15. 00 – 17.
00

300,

od 3. třídy

KD ELEKTRA

7. 10. 2002
31.

Lupa
Pondělí

Vycházky a pozorování přírody, vše o
tábornictví a další zajímavosti.

první
schůzka
7. 10. 2002

32.

Break

Středa
první
schůzka

Základy tanečního breaku.

2. 10. 2002

33.

Automodelářský

Středa
Naučíte se jednoduchým pracovním
návykům při práci s nářadím, postavíte
první
si pod
odborným vedením vlastní
schůzka
dráhový model auta, které budete
prohánět po 24 metrové autodráze.
Závody.
2. 10. 2002

klubovna DDM

34.

Míčové hry
Středa

Různé pohybové hry s míčem i bez.

první
schůzka

17. 15 – 19.
15

400,

od 6. třídy

Tělocvična ZŠ

15. 00 – 16.
00

400,

3. – 5. třída

DDM, K7

18. 00 – 19.
00

400,

6. – 9. třída

Tělocvična ZŠ

2. 10. 2002
35.

Rytmika
Úterý

Taneční a pohybová průprava, taneční
sestavy s hudbou.

první
schůzka
1. 10. 2002

36.

Aerobic

TÁŇA
Středa

Taneční a pohybová průprava, taneční
sestavy s hudbou.

první
schůzka
2. 10. 2002

37.

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.

Středa
první
schůzka

Zahrada DDM.
15. 30 – 17.
30

400,

od 2. třídy
V zimním období
tělocvična ZŠ.

2. 10. 2002

38.

Basketbal
Středa

Základy
hry
v tělocvičně
Luhačovice. Basketbalové míče

ZŠ
Vám

první

16. 00 – 17.
00

400,

od 6. třídy

Tělocvična ZŠ

zapůjčíme.

schůzka
2. 10. 2002

39.

Horská kola
Čtvrtek
první
Terénní vyjížďky do okolí Luhačovic,
schůzka
údržba kola, příprava a účast na
závodech L.P.Z.Š., přes zimní období
3. 10. 2002
sportovní hry v tělocvičně.

Podle počasí:
14. 00 – 17.
00

400,

od 7. třídy

* lesík
* DDM, K7
* tělocvična

40.

Florbal 1

Průpravná herní cvičení, vlastní hra,
mini turnaje. Florbalové vybavení Vám
zapůjčíme.
Bezpodmínečně
nutná
sportovní obuv se žlutou podrážkou.

Středa
první
schůzka

16. 00 –17.
00

800,

3. – 5. třída

Sportovní hala
Luhačovice

2. 10. 2002
41.

Florbal 2

Průpravná herní cvičení, vlastní hra,
mini turnaje. Florbalové vybavení Vám
zapůjčíme.
Bezpodmínečně
nutná
sportovní obuv se žlutou podrážkou.

Středa
první
schůzka

17. 00 – 18.
00

800,

6. – 9. třída

Sportovní hala
Luhačovice

2. 10. 2002
42.

Dramatický kroužek
Úterý
Hry, legrácky a zábava, která bude
probíhá v ZŠ BISKUPICE a je určena

první

13. 00 14.
00

200,

1. 5. třídy

Biskupice

pro děti z Biskupic a Ludkovic.

schůzka
1. 10. 2002

43.

Počítače 2.

Seznámení se základy práce na počítači
– bude probíhat V ZŠ BISKUPICE.
Kroužek je určen pouze pro děti
z Biskupic a Ludkovic.

úterý
první
schůzka

15. 00 – 17.
00

200,

2. – 5. třída

ZŠ BISKUPICE

14. 00 – 16.
00

200,

1. – 5. třída

ZŠ BISKUPICE

17. 00 – 18.
00

700,

Dospělí

DDM, K 3

16. 00 – 17.
00

400,

MŠ – 2.třída

DDM, K7

1. 10. 2002

44.

Rytmus
Pondělí
Taneční a pohybová průprava, taneční
sestavy
s hudbou.
Kroužek
bude
probíhat V ZŠ BISKUPICE a .je určen
pouze pro děti z Biskupic a Ludkovic.

první
schůzka
7. 10. 2002
Další
schůzka za
14 dní.

45.

Angličtina 4
Úterý

Skupina pro dospělé.

první
schůzka
1. 10. 2002

50..

Aerobic
Úterý

Určeno pro mladší děti, které se chtějí

první

seznámit s aerobikem.

schůzka
1. 10. 2002

51.
Pondělí

Sportovní hry

první
schůzka
Nejrůznější pohybové hry.

15. 00 – 17.
00

200,-

13. 00 – 14.
00

400,

1. – 3. třída

DDM, K5

14. 00 – 15.
00

400,

4. – 6. třída

DDM, K5

15. 00 – 17.
00

200,

2. – 5. třída

ZŠ BISKUPICE

14. 00 – 15.
30

400,

2. – 5. třída

ZŠ BISKUPICE

Kladná

Žilín

1. – 5. třída

7. 10. 2002

52.
Úterý

Šikula 1.

první
schůzka
Hrátky s papírem a barvami.

1. 10. 2002

53.
Úterý

Šikula 2.

první
schůzka
Hrátky s papírem a barvami.

1. 10. 2002

54.

Počítače 1.

Seznámení se základy práce na počítači
– bude probíhat V ZŠ BISKUPICE.
Kroužek je určen pouze pro děti
z Biskupic a Ludkovic.

Středa
první
schůzka
2. 10. 2002

55.

Výtvarka 6

Biskupice
Úterý

Seznamování s různými výtvarnými
technikami.

první
schůzka
1. 10. 2002

56.

Klub rodičů a dětí
Čtvrtek

Dramatická, pohybová
a výtvarná
výchova spolu s hrami zaměřenými na
celkový rozvoj osobnosti.

první
schůzka

předškolní
16. 00 – 18.
00

250,

děti

15. 30 – 17.
00

650,

předškolní a
1.třída

MŠ
POZLOVICE

7. 11. 2002

57.

Výtvarka 5 –
TRPAJZLÍCI

čtvrtek
první
schůzka

Seznámení s výtvarnými technikami,
hraní si s výtvarnými materiály.

10. 10.
2002
Další
schůzka za
14 dní.

KONDIČNÍ CVIČENÍ ŽEN
KAŽDÉ ÚTERÝ 19, 00 – 20, 00 hod

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ ŽEN
KAŽDÝ PÁTEK 19, 00 – 20, 00 hod

SOKOLOVNA LUHAČOVICE
METODY CVIČENÍ:

DDM, K4

POWER JOGA, DYNAMIC STRETCHING, JOGA SCULPT, PILATES, BALANTES

Rozlosování FK Luhačovice – podzim 2002
MUŽI – KRAJSKÝ PŘEBOR
KOLO

DATUM

KDE

ZAČÁTEK

SOUPEŘ

UTKÁNÍ
9.

NE - 6. 10. DOMA

10, 15 hod

SK HS SOKOL HRADČOVICE

10.

NE - 13. 10. VENKU

15, 30 hod

FC KARLOVICE KAROLINKA

11.

NE - 20.10. DOMA

10, 15 hod

FC LHOTA U VSETÍNA

12.

NE - 27. 10. VENKU

14, 00 hod

FC JELÍNEK VIZOVICE

DOROST STARŠÍ A MLADŠÍ – KRAJSKÝ PŘEBOR
KOLO

DATUM

KDE

ZAČÁTEK

SOUPEŘ

UTKÁNÍ
9.

SO - 5. 10. DOMA

13, 15 (15, 30) hod

FK KUNOVICE

10.

SO - 12. 10. VENKU

10, 00 (12, 15) hod

ČSK UHERSKÝ BROD

11.

SO - 19. 10. DOMA

12, 45 (15, 00) hod

VELKÉ KARLOVICE

12.

SO - 26. 10. VENKU

12, 15 (14, 30) hod

TJ DOLNÍ NĚMČÍ

ŽÁCI STARŠÍ A MLADŠÍ – KRAJSKÝ PŘEBOR
KOLO

DATUM

KDE

ZAČÁTEK

SOUPEŘ

UTKÁNÍ
9.

SO - 5. 10.

VENKU

12, 30 (14, 15) hod

10.

SO - 12. 10.

DOMA

9, 00 (10, 45) hod

11.

NE - 20. 10. VENKU

12.

SO - 26. 10.

DOMA

15, 00 (13, 30) hod

BRUMOV
DOLNÍ NĚMČÍ
KUNOVICE

9, 00 (10, 45) hod

BYSTŘICE p.HOSTÝNEM

ZAČÁTEK

SOUPEŘ

PŘÍPRAVKA ŽUPNÍ SOUTĚŽ
KOLO

DATUM

KDE

UTKÁNÍ
6.

PO - 7. 10

DOMA

16, 00 hod

SLAVIČÍN

7.

PO - 14. 10.

VENKU

16, 00 hod

UH.BROD

8.

PO - 21. 10.

DOMA

16, 00 hod

FC SYNOT

Vítězem 55. rybářských závodů o putovní pohár starosty města Luhačovice se stal Radomil
Navrátil ze Strážnice, který chytil kapra délky 89 cm, hmotnosti 12, 155 kg. V kategorii
domácích ulovil nejtěžší rybu Petr Tomala, a to kapra 68 cm a 6, 64 kg. J. Pavlíček ze
Záhorovic si odvezl nejtěžší dravou rybu - sumce 90 cm a 4, 30 kg. Největší štika (80 cm,
3, 325 kg ) putovala spolu se šťastným lovcem ing. Domanským do Přerova. O víkendu
14. -15. 9. lovilo na přehradě 353 rybářů.

Podzimní dětské rybářské závody na Luhačovické přehradě o putovní pohár starosty obce Pozlovice
se konaly v sobotu 21. září. Vítězem se stal T. Vaculčík z Křekova za uloveného kapra délky 63 cm,
hmotnosti 5, 605 kg. Největší nalovené množství ryb na celkovou váhu - M. Jančařík ze Šumic (ryby o
celkové hmotnosti 7, 655 kg). Mladých závodníků na přehradě lovilo celkem 364.

Školní rok 2002 - 2003 zahájen
V pondělí 2. 9. zahájil starosta města ing. Bohuslav Marhoul školní rok v obou
budovách základní školy. Letos jsme o prázdninách z důvodu napjatého rozpočtu
nerealizovali žádnou velkou investiční akci, byla prováděna pouze nutná údržba.
V novém školním roce připravili učitelé pro děti vedle klasické výuky i řadu akcí a exkurzí,
které se osvědčily v minulosti.
Rozšířil se i počet nepovinných předmětů. Vedle sportovního zaměření jsou to i cizí jazyky.
Zájemcům je dána možnost získat základy druhého jazyka již na ZŠ. Překvapivě velký zájem
byl o ruský jazyk, který byl po letech opět zařazen do výběru jazyků. Samozřejmostí jsou
cvičení z matematiky a českého jazyka pro žáky 9. ročníku, která jsou doplňkem výuky. Tato
cvičení pomáhají žákům lépe se připravit k přijímacím zkouškám.
Čekáme také na otevření další počítačové učebny, která bude vybudována v rámci projektu
Internet do škol, díky tomu bude možné nabídnout výuku informatiky pro další děti. Také
letos pokračuje logopedický útvar a náprava specifických poruch učení (hlavně dyslexie).
Také školní družina připravuje mnoho zajímavých akcí. Cílem všech pedagogů naší školy je
zabezpečit vašim dětem co nejlepší a nejširší vzdělávací nabídku.
- R. Lebloch -

Oznámení všem majitelům ubytovacích kapacit v Luhačovicích a Pozlovicích
Majitelé pokojů k pronajímání, pokud máte zájem o zprostředkování pronájmů svých kapacit
prostřednictvím Městského informačního střediska Luha info v roce 2003, kontaktujte nás
prosím do 30. 10. 2002. Po tomto termínu již nebude možné zahrnout Vás do nabídky
ubytování. Zájemci, hlaste se osobně, nebo telefonicky na adrese: Městské informační
středisko Luha info
Masarykova 950
763 26 Luhačovice
tel. 577 133 980
e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz

Seznam telefonních čísel města Luhačovic a jeho
organizací
Sekretariát, ústředna

577 131 205

Starosta

577 132 481

Místostarosta

577 131 207

Sociální odbor

577 131 160

Matrika
Živnostenský úřad, pasy

577 131 278, 577 131 206
577 131 204

Stavební odbor

577 131 087

Finanční odbor

577 131 199

Správa majetku

577 131 208

Odbor informací
(Luha info)

577 133 980, 577 132 341

Městská policie

577 133 441

Městská knihovna

577 132 235

MěDk Elektra

577 131 104

Sportovní centrum
Radostova

577 134 112

Technické služby

577 131 289

Základní škola

577 131 070

Mateřská škola

577 133 301

