Opravená budova radnice již slouží občanům
Koncem května bylo dokončeno stěhování pracovníků do budovy radnice. V suterénu najdete
vedoucího odboru dopravy a televizní studio. V prvním podlaží je dominantou prosklená
obřadní místnost, dále zde najdete matriku, podatelnu, oddělení pro vyřizování občanských
průkazů, pasů a pro školské záležitosti, od 1. července také odbor dopravy. Kanceláře
starosty, místostarosty, tajemníka, vedoucí správního odboru, sekretariát a zasedací místnosti
zůstávají na původním místě v druhém podlaží. Ve třetím podlaží sídlí odbor finanční a odbor
správy majetku. Ve čtvrtém patře se nacházejí odbory životního prostředí, stavební odbor a
odbor informací.
V budově se můžete řídit informačním systémem, celá budova je bezbariérová a vybavená
výtahem. Celkové náklady rekonstrukce ve výši cca 22 mil Kč byly z větší části uhrazeny
z dotací ze státního rozpočtu (dotace 18,5 mil. Kč).
O tom, jak se přestavba povedla, se mohou sami občané přesvědčit 24. 6. před zasedáním
ZML. V každém případě po půl roce provizorních podmínek je konečně v Luhačovicích úřad
umístěn v důstojných podmínkách jak pro občany, tak pro úředníky.
Všichni pracovníci sociálního odboru a živnostenského úřadu zůstanou na Masarykově ulici
137. Městskou policii najdete na ulici Nábřeží číslo 971.

Poděkování
Jménem města Luhačovice bych chtěl poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli
k bezproblémovému průběhu slavnostního zahájení hlavní lázeňské sezóny - Otevírání
pramenů. Především prof. Věře Haluzové, která tuto velmi úspěšnou akci vymyslela a uvedla
do praxe. Malému Zálesí a PhDr. Blance Petrákové, kteří v započaté cestě úspěšně pokračují a
posunují úroveň této slavnosti stále dál. Římskokatolické farnosti Luhačovice, Zlínskému
kraji, MěDk Elektra , a. s. Lázně Luhačovice, Sanatoriu Miramare, hotelu Zálesí, penziónu
Pomněnka, Lázeňské restauraci za jejich přínos, neboť bez zapojení místních podnikatelů by
se určitě Otevírání pramenů nemohlo uskutečnit v takovém rozsahu.
Školám, Domu dětí a mládeže a všem ostatním, kteří nezištně věnovali této velmi úspěšné
akci svoji energii, nápady a volný čas.
PhDr. František Hubáček - místostarosta

Slavnostní zahájení hlavní lázeňské sezóny
- Otevírání pramenů (9. - 11. května 2003)
Letošní třídenní program stál opravdu za to a každý si v něm mohl nalézt to, co jej
zajímá. Celá velmi zdařilá akce je závislá na ochotě nadšených lidí věnovat svůj
volný čas anebo prostředky tomuto bezesporu zajímavému víkendu.
Pátek 9. května patřil dětem s cílem co nejvíc jim přiblížit místo, ve kterém žijí.
Děti putovaly různými cestami do lázní, po cestě mohly soutěžit, setkávat se
se zajímavými lidmi. První až třetí třídy absolvovaly turistickou poznávací trasu Po
stopách vodníka Bublíka. Aby získaly odměnu, musely splnit 14 těžkých úkolů. Čtvrté
třídy soutěžily v Luha-infu o nejlepšího Luhaználka, páťáci byli v knihovně, šesté třídy
měly připraven program v muzeu, starší ročníky byly letos v kině. U pramenů je
čekaly jejich spolužačky z deváté třídy v kostýmech a zajímavě jim o pramenech
vyprávěly. Nebylo jednoduché zorganizovat takové množství dětí, aby se všichni
sešli na určitém místě, ale pracovníci DDM Luhačovice dokázali skoro nemožné. Na
Lázeňském náměstí se přidaly děti z mateřské školy, z dětských léčeben a všichni
společně vypustili balónek v soutěži, komu doletí nejdál. Soutěž se nazývá Srdečný
pozdrav z lázní Luhačovice a sami organizátoři netuší, kam až balónky doletí.
O průběhu této soutěže vás budeme ještě informovat.
Večer proběhl v kostele Svaté rodiny koncert duchovní hudby, v Rondu módní show
a v sokolovně beseda u cimbálu. Každý si mohl vybrat podle svého vkusu nebo
momentální nálady.
Sobota 10. května
Sobotní program by se dal nazvat „Pro každého něco“. Již ranní projížďka Zálesanky
na historickém hasičském vozidle s pozvánkou na prameny vzbudila pozornost.
Odpoledne zaujala promenáda historických kol. V originální módní přehlídce se mohli
diváci dozvědět, co se v lázních nosilo a jak se zde tančilo před 100 lety. Zasloužený
potlesk zaplněného náměstí sklidil Petrklíč, program, ve kterém se prezentovaly
kroužky Domu dětí a mládeže. Pestrá směsice žánrů country, aerobiku, folklóru
zaujala nejenom doprovod vystupujících, ale i lázeňské hosty. Poté zahrál Academic
jazzband. Elektra večer patřila Ivanu Mládkovi a Milanu Pitkinovi. Další alternativou
jak příjemně strávit volný sobotní večer bylo Lázeňské divadlo, kde vystoupily
folklorní soubory Malé Zálesí Luhačovice a Krušnohor Chomutov. Zájmu
návštěvníků se těšil i řemeslný jarmark. Velmi zajímavé byly i soutěže a ukázky
různých činností Domu dětí a mládeže, návštěvníci si mohli odnést vlastnoručně
namalovaný kamínek nebo obrázek na skle. Cenný suvenýr v podobě své fotografie
v secesním kostýmu si mohli zájemci odnést z originálního muzejního fotoateliéru.
Zájem o tuto službu byl opravdu velký a zájemcům se jejich obrázky moc líbily.
Neděle 11. května
Neděle byla věnovaná starým obyčejům - otevírání studánek, požehnání pramenům

a poděkování za toto obrovské přírodní bohatství. Na tomto místě musíme
vzpomenout prof. Věru Haluzovou, která tuto tradici vymyslela a zavedla. Po
slavnostní mši svaté obešel průvod s P. Hubertem Wójcikem jednotlivé prameny a
kněz jim požehnal. Průvodu se zúčastnily i pozvané soubory. Odpoledne ve 14.30
hodin začalo vystoupení pozvaných souborů (Krušnohor Chomutov, Handrlák
Kunovice, Klobúčánek Val. Klobouky, Malé Zálesí Luhačovice). Autorce nedělního
programu PhDr. Blance Petrákové se opravdu povedlo všechno, i počasí.
Po celý víkend byla v hale Vincentka instalována výstava výtvarných a literárních děl
místních dětí Malý lázeňský salón, kterou můžete ještě navštívit. Podle počátečních
ohlasů určitě stojí za zhlédnutí a její autorka Gábina Gergelová může být spokojena.

Zprávy z 11. schůze Rady města Luhačovic konané dne 10. dubna 2003
RML rozhodla o výši poplatku za užívání veřejného prostranství v ul. Nábřežní v době
konání Otevírání pramenů dne 9.-11. 5. 2003 a Luhačovické pouti dne 13. 7. 2003, a to 100,Kč / m².
RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství panem Milanem Hubáčkem,
GATEX, Pozlovice 377 v období hlavní sezóny od 15. 5. - 15. 9. 2003 v čase zhruba od 9
do 17 hodin v prostoru před prodejnou GATEX v ulici Dr.Veselého čp.141 těsně u zdi za
účelem umístění prodejního zmrzlinového stroje.
RML souhlasila se zveřejněním záměru města nabýt do vlastnictví koupí část pozemku p. č.
2430/2 o výměře 9 m2 od Zálesí, s. r. o., pro vybudování okružní křižovatky „Jih“.
RML souhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory o výměře
17 m2 v objektu hasičské zbrojnice.
RML souhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout část pozemku p. č. 2469/1 v k. ú.
Luhačovice o šířce 2,5 m a délce 21 m na ulici Mlýnská.
RML souhlasila se zveřejněním záměru města prodat pozemek 894/13 o výměře 434 m
v k. ú Polichno. Jedná se o pozemek v okrajové části Polichna při výjezdu z obce při
hlavní silnici na Uherský Brod.
RML souhlasila se zveřejněním záměru města směnit pozemek p. č. 819/55 o výměře cca 86
m2 v k. ú. Luhačovice za část pozemku p. č. 815/9. ( ulice Kamenná).
RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout garáž v přístavbě domu
č. p. 1 v místní části Polichno.
RML nesouhlasila s umístěním lehké přenosné garáže bez pevného základu mezi budovou
č. p. 1 a přístavbou v místní části Polichno paní Miloslavy Krajčové, bytem Polichno č. p. 1.

RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v přízemí
objektu hasičské stanice ul. Uherskobrodská o výměře 53,10 m2.
RML souhlasila se zpracováním žádosti o dotaci MMR na úpravu informačního centra
Luha-info a úpravu místních komunikací (dle rozpočtu TS).
RML souhlasila s podnájmem části prostor objektu Rybářského domova - bufetu pro
Vladimíra Čecha, Na honech III/4921, Zlín 5.
RML uložila řediteli Technických služeb zajistit úklid města včetně integrovaných částí do
30. 4. 2003.
RML pověřila ing. Bohuslava Marhoula, zástupcem města Luhačovice k převzetí
hromadné listinné akcie společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.
RML souhlasila s umístěním informačního kiosku CHKO Bílé Karpaty v budově MěDK
Elektra, kde byl instalován bankomat České spořitelny.
RML souhlasila s příspěvkem Lázním Luhačovice, a. s., ve výši 80.000,- Kč na akci
Oprava bazénu, oprava původních doplňků do kabinek Slunečních lázní v rámci
Programu regenerace.

Zprávy z 12. schůze Rady města Luhačovic konané dne 24. dubna 2003
RML nesouhlasila s navýšením neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci
Sportovní centrum Radostova o 28 000,- Kč na úhradu pojištění automobilu.
RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství panem Zbyňkem Matulou, Zahradní
908, Luhačovice v období hlavní sezóny od 15. 4. do 30. 9. 2003 včetně sobot a nedělí v
prostoru těsně u obchodu VM Music v ulici Dr. Veselého 1008 za účelem umístění
prodejního zmrzlinového stroje.
RML souhlasila s úhradou dopravy zájezdu Domova důchodců, L. Janáčka 380, 763 26
Luhačovice konaného dne 20. 5. 2003 do města Loštice a do ÚSP Jesenec u Prostějova.
RML souhlasila s bezplatným užíváním veřejného prostranství Rybářským svazem
Luhačovického Zálesí za účelem umístění panelu před poštou u příležitosti konání rybářských
závodů v České republice - jarní závody O putovní pohár Lázní Luhačovice, a. s., ve dnech
17. 5. - 18. 5. 2003 a podzimní závody O putovní pohár města Luhačovic ve dnech 14. 9. - 15.
9. 2003. Termín umístění 14 dní před konáním závodů a 1 týden po nich z důvodu konání
dětských závodů.
RML souhlasila s příspěvkem ve výši 5.000,- Kč organizaci Obec spisovatelů, Železná 18,
Praha 1 na Sedmé setkání spisovatelů zemí střední Evropy ve dnech 20. 6 a 21. 6. 2003.
RML souhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout (poskytnout bezúplatně
nebytové prostory v objektu bývalé školy č. p. 48 v místní části Řetechov v době od 16. 6.

2003 do 8. 8. 2003.
RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou s panem Václavem Kláskem,
bytem Ostrava - Poruba, Hlavní 854 na pronájem části pozemku st. pl. 275 v k. ú. Luhačovice o
výměře 19 m2, na kterém je umístěn stánek pod poštou v jeho vlastnictví za cenu 730,
Kč/m2/rok, t. j. 13.870,- Kč ročně.
RML nesouhlasila se zrušením kauce u nájemní smlouvy uzavřené s firmou Soliter, a. s.,
ze dne 9. 1. 2001, předmětem které jsou nebytové prostory v objektu č. p. 137, ul.
Masarykova v Luhačovicích.
RML nesouhlasila s užíváním části pozemku p. č. 2453/1 a části pozemku p. č. 2453/2 o
výměře cca 110 m2 v ulici L. Janáčka pro parkování aut hostů Lázeňského léčebného domu
Praha.
RML souhlasila s umístěním stánku Nadace Tomáše Bati k referendu o vstupu do EU v neděli
11. 5. 2003 před lékárnou Najáda v době od 13. 00 do 16.00 hod.
RML souhlasila s termíny jednání rad ve dnech 7. 5., 22. 5., 5. 6., 19. 6. 2003.

Termín jednání zastupitelstva 24. 6. 2003 .
Výjezd do městské části Kladná-Žilín
Setkání se zúčastnilo 38 občanů Kladné Žilín.
Ing. Marhoul seznámil přítomné občany se záměrem zastupitelstva zřídit za každou městskou
část osadní výbor jako poradní orgán, který by přenášel názory a požadavky občanů městské
části Kladná Žilín do zastupitelstva. Protože zastupitelstvo nechce tento krok udělat bez
znalosti názorů občanů, připravili jsme na dnešní zasedání anketu, která má za úkol určit,
koho občané do osadního výboru doporučují. Výbor musí být nejméně tříčlenný.
Z ankety vyplynuly tyto výsledky 1. Josef Máčala

30 hlasů

2. Marcela Matulová

30 hlasů

3. František Kolář

21 hlasů

První tři budou členy osadního výboru a pan Josef Máčala bude zastupitelstvu navržen jako
jeho předseda.
Z následující besedy s občany vyplynuly požadavky na zlepšení prostředí v obci Kladná Žilín,
které se dají shrnout do těchto skupin:

A. Požadavky na Technické služby

1. Nefunguje osvětlení směr Na Drahách.
2. Při likvidaci tanečního kola zmizel plot a sloupky.
Podle informací od ředitele Technických služeb nebylo toto zařízení použitelné.
3. Upravit cestu na Petrůvku a k požární nádrži.
4. Přemístění buňky podle požadavků hasičů.

B. Požadavky na správu majetku
1. Zlepšení prostředí na hřišti u hospody: povrch, plot
2. Fotbalové hřiště u školy je v majetku města a osadní výbor navrhne způsob
využití, případně úpravy.

C. Požadavky na vybudování sítí:
1. Kanalizace + vodovod
2. Plynovod
3. Zlepšení přijmu TV signálu
4. Zlepšení dopravní obslužnosti (autobusové spoje)

Zprávy ze IV. zasedání Zastupitelstva města Luhačovic konaného
dne 24. 4. 2003
ZML schválilo rozpočtové opatření č. 2 ve znění:
Dotace na státní správu, rekonstrukce radnice
Org. 0001 pol. 4112

8 805 000,- Kč

Výdaje na přímé vzdělávání ZŠ, MŠ
Org. 0001 pol. 4122

1 907 000,- Kč

Dotace na funkční místo úředníka pro výkon státní správy, použití na mzdy, sociální a
zdravotní pojištění nových zaměstnanců

Org. 0001 pol. 4112

334 000,- Kč

ZML schválilo rozpočtové opatření č. 5 úhrada daně z převodu nemovitostí ve znění:
Org. 3604 pol. 5362

134 000,- Kč

ZML schválilo rozpočtové opatření č. 7 výkup pozemku od paní J. Matulíkové, Evropská
675/154, 160 00 Praha 6 – Vokovice ve výši 160.000,- Kč
ZML pověřilo ing. Bohuslava Marhoula k účasti na řádné valné hromadě Vodovody a
kanalizace Vsetín konané ve čtvrtek dne 12. června 2003 ve Vsetíně. Náhradním delegátem
určuje PhDr. Františka Hubáčka.
Další termín zastupitelstva je 24. 6. 2003.

Telefonní čísla na pracoviště Městského úřadu v Luhačovicích
nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice
Spojovatelka

577 197 411

Matrika

577 197 416

Sekretariát starosty

577 197 421

Fax

577 197 425

Odbor správy majetku

577 197 443

Odbor finanční

577 197 431

Odbor stavební

577 197 452

Odbor životního prostředí 577 197 457
Odbor dopravy

577 197 405

Masarykova 137
Odbor sociální
Fax
Živnostenský úřad

577 197 271
577 197 269
577 197 261

Masarykova 950
Odbor informací Luha info 577 133 980

Oznámení o době a místě konání referenda o přistoupení České republiky k Evropské
unii
Hlasování v referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii se uskuteční ve dnech
13. června 2003 v době od 14.00 do 22.00 hodin
14. června 2003 v době od 8.00 do 14.00 hodin.
Oprávnění občané se mohou seznámit s textem smlouvy o přistoupení České
republiky k Evropské unii na podatelně v přízemí Městského úřadu v Luhačovicích, dveře č. 03.
Místa konání voleb
Střední odborná škola a střední odborné učiliště - Luhačovice, Masarykova 101
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulici a č.p.:
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HRAZANSKÁ, KUŽELOVA, LIPOVÁ, LUDKOVICKÁ, STRÁŇ, V DRAHÁCH
ZAHRADNÍ ČTVRŤ
Městská knihovna - Luhačovice, Masarykova 350
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulici a č.p.:
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BRANKA,HRADISKO, KRÁTKÁ, LUŽNÉ, MLÝNSKÁ, NÁDRAŽNÍ, POD LÉŠTÍM,
RUMUNSKÁ, UHERSKOBRODSKÁ,V CIHELNĚ
Budova radnice - Luhačovice, nám. 28. října 543
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulici a č.p.:
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ANTONÍNA SLAVÍČKA, BEZRUČOVA, BÍLÁ ČTVRŤ, DR. VESELÉHO

JOSEFA ČERNÍKA, KAMENNÁ, KOMENSKÉHO, LESNÍ
NÁBŘEŽÍ, NÁMĚSTÍ 28. ŘÍJNA, POD KAMENNOU, PŘÍČNÍ, SLUNNÁ
SOLNÉ, ŠKOLNÍ, U ŠŤÁVNICE, ÚJEZDA, ÚPRKOVA, VÝSLUNÍ, ZATLOUKALOVA
a oprávnění občané, kteří jsou zapsáni ve zvláštních seznamech
Dům s pečovatelskou službou Strahov - Luhačovice, Holubyho 383
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulici a č.p.:
A. VÁCLAVÍKA, BETTY SMETANOVÉ, ČSL. ARMÁDY, DR. PALKA BLAHA,
HOLUBYHO, JURKOVIČOVA ALEJ, LÁZEŇSKÉ NÁMĚSTÍ, LEOŠE JANÁČKA
Budova Městského úřadu v Kladné Žilín 1
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v městské části
KLADNÁ ŽILÍN
Budova Městského úřadu v Polichně 1
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v městské části
POLICHNO
Budova Městského úřadu v Řetechově 48
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v městské části
ŘETECHOV
Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem).
Hlasovací lístek bude oprávněnému občanovi předán v místnosti pro hlasování. Oprávněný občan hlasuje tak, že
na hlasovacím lístku v příslušném rámečku označí křížkem svoji odpověď na položenou otázku.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkazodevzdat okrskové
volební komisi.

Poněkud utajená škola
Můžete je potkat v odpoledních hodinách a o víkendech na lázeňských promenádách,
v městských ulicích i v parcích v doprovodu zdravotních sester nebo školních vychovatelek,
někdy i maminek či tatínků. Malé děti, které jdou ukázněně a způsobně, i odrostlejší školáky,
s nimiž to „šije“ i na vycházce…Jsou to děti z celé naší republiky, které se několik týdnů také
stávají lázeňskými hosty, pacienty luhačovických dětských léčeben Miramonti, Vítkov, Vlasta
a Radun.
Léčebný pobyt je pro takové dítě mnohem náročnější než pro dospělého pacienta. Mnohdy je
poprvé na delší čas mimo svou rodinu. Musí se adaptovat na nové prostředí, na cizí dospělé
kolem sebe, musí si zvyknout na nové kamarády a absolvovat občas i nepříjemná vyšetření a
každodenní léčebné procedury. Je také potřeba, aby se podrobil kolektivnímu režimu léčebny
a uznal její řád, což se dnes některým dětem zvyklým z domova na volnost příliš nelíbí. .
K dětským právům dnes všeobecně uznávaným a zákonem podpořeným patří právo dítěte na
výchovu a vzdělávání v době nemoci a léčení. To v luhačovických lázních zajišťuje státní
speciální škola, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj. Základní škola při dětské léčebně
v Luhačovicích má více než padesátiletou tradici a úzce souvisí s počátky dětské lázeňské
léčby. Jak se dovídáme ze školní kroniky, na počátku padesátých let děti nebyly po dobu
léčení vyučovány. Po návratu domů působily školní problémy velmi negativně na jejich
zlepšený zdravotní stav. Proto byla na žádost lázní a rozhodnutím ministerstva školství
zřízena od října 1951 „Škola při dětském sanatoriu pro děti bronchitické“, a to ve vile Vlasta
v krásném lesním prostředí.
Škola zpočátku neměla své odborné učitelské síly, vyučovali v ní učitelé místních škol nad
své povinnosti. Brzy bylo zřejmé, že škola potřebuje své učitele, tehdy nazývané defektology,
kteří by v úzké spolupráci s lékaři a zdravotními sestrami vytvořili zdravotně pedagogický
tým. To se stalo skutečností v únoru 1952, kdy byli přijati dva učitelé s aprobací pro
vyučování na školách pro mládež vyžadující zvláštní péči, což znamenalo samostatnost školy
při dětském sanatoriu a počátek tvoření něčeho nového, co nemělo v Luhačovicích obdoby, co
nemělo tradici ani zkušenost odjinud.
Po dlouhých poradách prvního ředitele školy s ředitelem lázní a primářkou dětského sanatoria
byly stanoveny základy organizace školy a vyučování, režim dne, učební plány, dokumentace
školy. Učitelé hledali nejlepší způsoby práce s nemocnými, lehce unavitelnými a málo
pozornými dětmi, vybírali z osnov vhodné učivo. Zařízení školy bylo jednoduché - ve dvou
třídách malé kavárenské stolky s mramorovými deskami nahrazovaly školní lavice, tabule na
stojanech byly dědictvím po německých dětech, které ve vile Vlasta za protektorátu
přebývaly…Přes tyto skromné počátky se škola rozvíjela po odborné stránce, získávala
postupně svůj řád a snažila se plnit účel, pro který byla založena.
Po deseti letech přibyla pro děti II. dětská léčebna v bývalém lesním hotelu Miramonti
(později vojenské léčebně), avšak výuka tady opět začínala od provizoria - v klubovnách a
v pokojích dětí. V roce 1964 byla konečně vedle léčebny slavnostně otevřena nová školní
budova, na tehdejší dobu moderní, ale od té doby kromě vnitřního vybavení dispozičně
nezměněna. Po roce 1989 se stala tato budova majetkem akciové společnosti Lázně
Luhačovice, která naší státní škole učebny pronajímá.

V průběhu let se škola vyvíjela a měnila v závislosti na změnách celospolečenských, na
možnostech našeho zdravotnictví a školství. Systémové změny se promítly do ustavení školy
jako právního subjektu již v roce 1992, v zařazení do sítě škol a školských zařízení v roce
1996 a do úpravy smluvně právních vztahů s a. s. Lázně Luhačovice ve věci pronájmu
školních prostor.
Dnes už nemáme kavárenské stolky. Škola má deset pěkně vybavených tříd v lázeňských
domech Miramonti, Vlasta a Vítkov a v roce 1999 přibylo odloučené pracoviště v dětském
oddělení Baťovy nemocnice vzniklé sloučením školy při léčebně se školou při nemocnici.
Našimi učebnami projde ročně na 2000 žáků, stará se o ně dvacetičlenný pracovní tým
speciálních pedagogů - patnáct učitelů včetně ředitelky školy a její zástupkyně, tři
vychovatelky školní družiny, jedna učitelka mateřské školy a jedna hospodářka.
Hlavní úkol školy, tj. zajistit kontinuitu školní práce dětských pacientů, upevňovat jejich
sebedůvěru a psychickou rovnováhu při změnách prostředí a denního režimu, působit
psychoterapeuticky proti hospitalismu, se jeví na první pohled jednoduchý. Podmínky jeho
realizace jej však činí nelehkým, náročným, pro pracovníky školy někdy až stresujícím.
Škola se přizpůsobuje vzdělávacím programům kmenových škol různého typu a zaměření - od
základních škol přes zvláštní, pomocné, alternativní (např. waldorfské), s polským
vyučovacím jazykem nebo s některým rozšířeným předmětem, školy pro děti s poruchami
učení nebo s různým typem tělesného postižení, nižší ročníky víceletých gymnázií apod.
Pojmy školní integrace a inkluze dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami, dnes tak často
zmiňované v souvislosti se současnými pedagogickými trendy, jsou uskutečňovány v běžné
praxi naší školy od jejího počátku, aniž bychom to takto nazývali.
Práce pedagoga v naší škole je velmi specifická. Je to trpělivá služba dětem, taková komorní
pedagogická záležitost, velmi individualizovaná a operativní.
Do koktejlu rozmanitých ingrediencí tvořících podmínky výuky musíme přidat další - změny
struktury žactva v jednotlivých turnusech, široké spektrum dobrých i špatných učebnic, velké
rozdíly v probírané látce, rozvolněné a rozmanitě pojaté osnovy a standardy učiva
v kmenových školách (v budoucnu nás ještě čekají integrované předměty rámcového
vzdělávacího programu každé školy), stále ještě nepoučenost pedagogů kmenových škol
v oblasti speciální pedagogiky, dále také mezery ve vědomostech žáků způsobené jejich
zdravotní indispozicí, malá schopnost většiny žáků samostatně pracovat, již zmíněné
adaptační problémy dětí v léčebně a absence rodinného zázemí, narůstání nezájmu o
vzdělávání a nekázně žáků atd. Třídy se tak stávají nehomogenní skupinou dětí, výuka musí
být diferencovaná obsahově i metodicky, individuální přístup ke každému žáku je nutnost. To
vše doprovází neustálý souboj s časem, který je pro výuku v léčebném režimu přesně
vymezen. Pokud pedagog za těchto podmínek není přímo kouzelníkem, musí být dobrým
pedagogickým diagnostikem a psychologem, který pružně reaguje na nekončící změny,
organizuje práci svou i svých žáků tvůrčím způsobem, hledá stále, jak by dosáhl u svých žáků
co nejlepších učebních výsledků. Přestože se věnuje jednotlivým žákům ve vyučovací hodině
individuálně, musí být předem připraven tak, aby aktivizoval ve třídě všechny ostatní žáky.
Zdatnost v pedagogických dovednostech, rozmanitých metodách a postupech, práce oproštěná
od zbytečností směrem k tomu podstatnému, orientace v učivu všech ročníků, vysoká míra
operativnosti a smysluplné improvizace, znalost speciálněpedagogické problematiky, dnes
také zvládnuté informační technologie při využívání počítačových výukových programů (pro
náš způsob individualizované výuky velmi vhodných), nekonečná trpělivost a výdrž - to jsou

podle mého mínění atributy dobrého pedagoga v naší škole. Nároky na organizační schopnosti
vedení školy a na flexibilitu celého pedagogického týmu jsou značné. Otvírá se tady prostor
pro působení tzv. syndromu vyhoření - v popsaném způsobu výuky mimořádně nebezpečný.
Jak mu čelit? Snad vytvářením otevřené, kolegiální a přátelské pracovní atmosféry
v pedagogickém sboru, nabídkou relaxačních aktivit z prostředků FKSP, podporou
sebevzdělávání a seberealizace, dopřát si dnes možná mimořádnost dobrých vztahů na
pracovišti.
Nejbližšími pracovními partnery školy jsou zdravotnická zařízení – akciová společnost Lázně
Luhačovice a Baťova nemocnice Zlín. Rovněž pro zdravotníky je péče o dětské pacienty
podle mého názoru mnohem náročnější než o dospělé, ale to už je jejich radost i starost a my
jim vždy rádi poradíme.
Zvláštností u nás je více, než se mi podařilo v této malé sondě do života naší školy uvést..
Naše práce působí nenápadně a neklade si efektní cíle, je tak trochu utajená. Pro mě osobně je
velkou radostí, když pozoruji, že se žák u nás cítí dobře, když se mu daří dosahovat třeba i
lepších výsledků než v kmenové škole, když si věří, že případné problémy po návratu domů
zvládne, když ztratí, jak se mi nedávno jeden žák svěřil, svůj odpor k češtině… Děti u nás
získají nové sociální zkušenosti, naučí se větší samostatnosti v učení i v jednání, poznají
půvabný kout naší vlasti.
Takže až ty děti při procházce potkáte, mějte pro ně pochopení. Třeba se k nám budou vracet i
ve své dospělosti. Věřím, že to bude vždy návrat na krásné místo a s příjemnými
vzpomínkami.
Mgr. Hana Šmardová
ředitelka školy

Co by vás mohlo zajímat?
Dnes odpovídá pan Jiří Sládek, ředitel ZUŠ Luhačovice
Můžete se našim čtenářům představit?
V Luhačovicích bydlím od roku 1970. Nejdříve jsem čtyři roky působil v zahraničí se
symfonickým orchestrem a poté jsem začal vyučovat své první žáky v Luhačovicích. V té
době jsme zde působili dva a byli jsme součástí LŠU Zlín. Těsně před rokem 1989 jsme se
stali samostatnou hudební školou, kde jsem byl jmenován ředitelem. Nyní je zřizovatelem
naší školy Zlínský kraj. Máme čtrnáct učitelů (z toho devět na plný úvazek) a 330 žáků.
Na jaké hudební nástroje umíte hrát?
Vystudoval jsem hru na housle a klarinet na konzervatoři. Hraji na všechny zobcové flétny, na
saxofon. Abych mohl doprovázet žáky, musím hrát na klavír, a když nám jednu dobu chyběl
kontrabasista, tak jsem hrál v cimbálové muzice na kontrabas. 29 let působím v dechové
hudbě Zálesanka jako kapelník, projel jsem s různými orchestry 19 států, hrál jsem
v cimbálové muzice Kašava, deset let působím v dechové hudbě Vlčnovjanka. Zúčastnil jsem

se mnoha televizních, rozhlasových a studiových nahrávek.
Jaké má ZUŠ obory?
Naše škola se postupně rozrostla na tři obory. Nejvíce žáků studuje obor hudební, zde
nemáme problém s naplněním počtů, spíš musíme některé i talentované děti odmítnout.
Taneční obor je také mezi dětmi a rodiči velmi populární. U výtvarného oboru máme
v současné době trošku problém s naplněním počtu žáků. Věřím, že do budoucna se tento
problém vyřeší a naše škola se bude moci díky svému výbornému vybavení a kvalifikovaným
učitelům zaměřit na individuální práci talenty a jejich přípravu ke studiu na uměleckých
školách a rodiče i žáci ocení odbornost. Možná bych mohl zdůraznit, že u všech našich oborů
platí, že pokud se děti pro zvolený obor dobrovolně rozhodnou, musí mít někdo větší, někdo
menší dávku talentu, hodně píle a chuti do práce. Není možné se naučit hrát na hudební
nástroj bez pravidelného cvičení, nikdo se nenaučí tančit, pokud jej to nebaví a pravidelně
necvičí a nakonec ani malířem, keramikem, umělcem se nikdo nestane bez stovky
pokreslených papírů a více či méně zdařených výtvorů.
Jak probíhá přijímání nových žáků?
Zrovna počátkem června proběhnou přijímací zkoušky. V hudebním oboru probíhá takový
malý konkurs, kde musí uchazeči prokázat základní sluchové a rytmické dovednosti. I
z průměrně nadaného dítěte může být díky píli a pravidelnému cvičení dobrý muzikant, ale
pokud nemá alespoň trošku hudební sluch, tak by to bylo zbytečné trápení dítěte.
V tanečním oboru se málokdy najde dítě, které není možno přijmout, tady je spíš nutný zájem
a chuť do práce.
Ve výtvarném oboru je u malých dětí těžší talent rozpoznat a i dítě, u kterého se zdá, že není
nadané, se může pod vedením profesionálního učitele rozvinout.
Musí rodič dítěti zakoupit hudební nástroj?
V současné době rodiče platí pouze školné, půjčování nástrojů, pomůcky pro výtvarný odbor
a kostýmy k vystoupení pro taneční odbor zapůjčujeme zdarma. Pouze zájemci o hru na klavír
a klávesy si musí nástroj zajistit sami.
Vychoval jste hodně muzikantů. Setkal jste se za svoji dlouholetou praxi s nějakým výrazným
talentem?
Devět mých žáků vystudovalo konzervatoř a někteří se již stali mými kolegy učiteli. Můj žák
Martin Pechanec působí na Pražském hradě, hudbě se věnuje i můj syn, který hraje ve Státním
souboru písní a tanců, v orchestru Ondřeje Havelky a sedm let hrál s orchestrem v Egyptě.
Dokonce Marcel Kozánek hraje v České filharmonii.
Jak vzniká dětská cimbálová muzika?
Musí se sejít alespoň 5 šikovných houslistů, nesmí být mezi nimi velký věkový rozdíl, k nim
je nutné zajistit cimbalistu, protože cimbál se v Luhačovicích neučí, vychovat basistu a
klarinetistu. Protože neexistují notové party, učitel musí písničku rozepsat pro jednotlivé

nástroje, přizpůsobit noty hlasovým možnostem muzikantů. A potom již jenom hrát a cvičit.
Není to jednoduchá práce, o to víc potěší, když cimbálová muzika, ve které hrají děti do 12 let
letos zvítězila v krajském kole ZUŠ a zároveň získala zvláštní cenu za muzikantský projev.
Další cimbálová muzika Malého Zálesí s primáškou N. Abrhámovou, odchovanci zdejší
školy, již s velkým úspěchem samostatně vystupuje a žáci z první založené cimbálovky
v dobách mého působení ve Zlíně jsou již dávno dospělí.
Co nabízí váš výtvarný obor? Připravujete talentované děti ke zkouškám na umělecké školy?
Výtvarný obor přijímá děti od 5 let. Nabízíme výuku malby, kresby, grafiky, modelování,
estetiky v dobře vybavených učebnách kvalitními aprobovanými pedagogy. Nejlepší žáci naší
školy pokračují na uměleckých školách a pod vedením našich pedagogů se mohou připravit
na přijímací řízení a další studium.
Od kolika let přijímáte děti do tanečního oboru? Tančí i chlapci?
Do tanečního oboru přijímáme děti od 5 let a nebráníme se i chlapcům, bohužel zatím
žádného chlapce nemáme. Všichni zájemci se velké přesily dívek zalekli.
Máte nějaké problémy s chováním dětí?
Naše škola má ve svých osnovách i estetickou výuku, snažíme se vychovávat naše žáky
ke slušnému chování a vystupování. Dítě, které je vedeno k hudbě, pohybu, výtvarnému
umění, je vzdělanější, kultivovanější, citlivější, cílevědomější, musí se naučit za svým cílem
jít, obětovat jiné činnosti. Nemusí se stát umělcem, ba dokonce může naráz přestat cvičit a
skončit, ale to drobné semínko krásy zaseté do jeho mysli tam určitě zůstane i v dospělosti.
Věřím, že naši odchovanci nebudou nikdy agresivní, brutální a omezení.
Co byste chtěl našim čtenářům ještě sdělit?
Námi volení představitelé našeho státu by se měli vážně nad osudem uměleckých škol
zamyslet. Systém, který byl u nás dlouhé roky budován a svět nám jej závidí, se hroutí. Stát
omezuje finance, má dojít ke slučování. Bude již potom umělecké vzdělání dostupné pro
všechny? Dovolí rodiče svým dětem dojíždět do okolních měst? Je možné, aby všechny
náklady na provoz těchto škol v budoucnu platili rodiče? Na tyto a mnohé další otázky
v současné době hledám odpověď. Snad si naši představitelé uvědomí, že prostředky vložené
do uměleckých škol se mnohonásobně vrátí ve snížení kriminality, v celkově lepší úrovni
vzdělanosti a kultivovanosti mladé generace. Snad se umělecké vzdělání nestane výsadou
pouze úzké skupiny těch, kteří si to budou moci zaplatit, a my nebudeme muset odmítat
talentované děti jenom proto, že nemáme dostatek finančních prostředků na zaplacení učitelů.
Ještě bych chtěl ocenit vstřícný přístup města Luhačovice, majitele objektu zámku. Za
pronájem našich učeben platíme symbolických 100,- Kč ročně, což nám v naší nelehké
finanční situaci velmi pomáhá. Nelze opomenout ani a. s. Lázně Luhačovice, která nám
bezplatně půjčuje Lázeňské divadlo k našim koncertům.

Pietní vzpomínka na 58. výročí osvobození Luhačovic
V sobotu 3. května uspořádalo město Luhačovice společně s Českým svazem bojovníků za
svobodu pietní vzpomínku k 58. výročí osvobození Luhačovic.
K důstojnému průběhu slavnosti u pomníku na nám. 28. října přispělo i vystoupení Pěveckého
sboru Leoše Janáčka.

Lenka Dusilová na Ogaru
Kulturní léto na hotelu Ogar v Pozlovicích je v našem městě i okolí již pojmem.
V pátek 16. května vystoupila na Ogaru mladá zpěvačka, hudebnice, textařka Lenka Dusilová.
Již jako dítě zpívala na folkových festivalech a byla členkou pěveckého sboru Bambini di
Praga. Její píseň Muka byla nominována na cenu Akademie populární hudby, v současné
době vystupuje se svojí skupinou v klubech.

Výukové programy DDM Luhačovice
Jak se dělá ptačí hnízdo, poznávání stop ptáků, výroba ručního papíru - to všechno a mnoho
dalších zajímavostí o ptácích se dozvěděli žáci ZŠ Luhačovice a ZŠ Biskupice v týdnu od 12.
do 16. května, kdy se uskutečnil v Domě dětí a mládeže v Luhačovicích výukový program pro
žáky základních škol se zaměřením na ekologii, konkrétně na ptáky.

Výchovné koncerty Základní umělecké školy v Luhačovicích, středa 14.
května
Jak vypadá pozoun ? Klavír patří mezi strunné nástroje. Tyto a spoustu dalších zajímavostí se
mohly děti ze základních škol dozvědět na výchovném koncertě, který pro ně připravili žáci a
pedagogové ze Základní umělecké školy v Luhačovicích. Taneční obor se představil
netradičním velmi zdařilým vystoupením na moderní hudbu skupiny Jablkoň. Zlatou tečku za
vystoupeními svých spolužáků udělala cimbálová muzika ZUŠ, o které určitě ještě uslyšíme.

V zemi boha Ra
V současné době probíhá v kině výstava prací žáků Základní umělecké školy v Luhačovicích,
kteří se nechali inspirovat Egyptem. Pod vedením učitelek Zuzany Žajdlíkové a Romany
Kohoutkové vytvořili šperky, linoryty, sádrové objekty.
Výstava je přístupná vždy před promítáním kina, nebo po dohodě na tel. č. 577 131 104.

Blahopřání
Dne 19. června 2003 si připomeneme 10. výročí kněžského svěcení P. ThLic. Huberta
Wójcika v Olomouci, nyní faráře v Luhačovicích a Pozlovicích. Za jeho obětavou práci při
kněžském působení mu děkují farníci obou farností a přejí Boží požehnání, mnoho darů

Ducha Svatého, ochranu Panny Marie a pevné zdraví do dalších let.

Vzpomínka
20 let uplynulo od smrti mého manžela
ing. Miroslava Svobody,
ředitele Lesního závodu v Luhačovicích, vzácného, ušlechtilého člověka.
Vzpomíná manželka s rodinami dětí.

Vzpomínka
Dne 18. 6. 2003 vzpomeneme již páté výročí úmrtí, kdy nás náhle opustil bez slůvka
rozloučení můj manžel, pan
Jaroslav Skovajsa z Biskupic
Za vzpomínku děkují manželka, dcery a syn s rodinami.

Dům dětí a mládeže, Luhačovice
V měsíci dubnu a květnu se nám podařilo uskutečnit zajímavé akce.
Finále soutěže Paragraf 11/55 se účastní dva nejlepší kolektivy dětí ze
Zlínského a Královehradeckého kraje, které změřily síly ve znalostech
zákonů s týmem poslanců a senátorů a týmem novinářů. V auditoriu
Senátu, kde obvykle zasedají naši senátoři, usedli žáci základních škol,
členové všech vítězných družstev z oblastních kol a jejich učitelé. Je
jasné, že se zde setkávají nesouměřitelné týmy dětí a dospělých, a tak
nejde tolik o to, kdo zvítězí. Senátní finále je více společenským
setkáním a diskusí, která poskytuje prostor pro konkrétní náměty jak
zvyšovat znalost zákona č. 37/1989 Sb. v praxi a zabránit tak mládeži
v přístupu k tabákovým výrobkům. Kromě soutěžní části v Senátu na
děti v Praze čekal zajímavý doprovodný program. Večerní výlet
parníkem nasvícenou Prahou s živým vystoupením dívčí kapely HOLKI
se moc líbil, stejně jako strhující bubenická show v podání kapely
JUMPING DRUMS v podpalubí parníku. Skvělou atmosféru dále
podpořila diskotéka na horní palubě parníku EUROPE. Další
nezapomenutelný zážitek si děti odnášely po zhlédnutí filmu „Do
hlubin“ promítaného projekcí 3D v superkině Oskar.
Pro žáky 4. tříd ZŠ Luhačovice jsme ve spolupráci s Policií ČR
zorganizovali jízdy zručnosti. Žáci po úspěšném absolvování jízd

zručnosti na jízdním kole a zodpovězení testových otázek mohli získat
průkaz cyklisty. Zajímavá byla i beseda s policisty, kteří už nyní mohou
kontrolovat cyklistické průkazy přímo na cestách u našich „čtvrťáků“. I
my vám, úspěšní cyklisté, blahopřejeme a přejeme vám mnoho
šťastných kilometrů bez nehod. Nezapomeňte cyklistický průkaz vždy
s sebou!
Základní kolo cyklistické soutěže pro žáky 5. a 7 tříd ZŠ Velký
Ořechov a ZŠ Luhačovice přispívá k přípravě zodpovědných cyklistů,
kteří se orientují v pravidlech silničního provozu, zásadách poskytnutí
první pomoci a také předvedou svou technickou zdatnost ve
vyhledávání a odstranění závad na jízdním kole. Jako vítězové
základního kola soutěže a postupující do oblastního kola v Malenovicích
odjížděli žáci ZŠ Velký Ořechov.
IV. slet čarodějnic pobavil všechny čarodějnice a čaroděje, kteří
doletěli na svém koštěti na tajemné místo sletu zahalené dýmem
z ohně. Vrchní čarodějnice Vranimůra spolu s Hejhulou, Kloboučnicí a
Ostřákem uvařili na ohni vonný lektvar na posílení čarodějné moci a tak
přítomní koštovali s velkou chutí. Po splnění úkolů se rozdávaly
ožehnuté glejty, které opravňují mladší kolegyně a kolegy
k provozování tohoto v dnešní době oblíbeného řemesla.
Sluníčko nám přálo i při Otevírání pramenů. Na páteční dopoledne
jsme připravili pro žáky 1. 3. tříd turistické trasy s hrou vodníka
Bublíka. Pro starší děti ZŠ Luhačovice byly nachystány poznávací trasy
po Luhačovicích. Pro lázeňské hosty, rodiče a děti bylo připraveno na
sobotní odpoledne pásmo vystoupení PETRKLÍČ, které také přispělo
k zahájení hlavní lázeňské sezóny v Luhačovicích. Všem vedoucím
zájmových kroužků a jejich členům velmi děkujeme.
Nabídku dopoledního výukového programu s názvem „PTÁCI“ využili
žáci 4. tříd ZŠ Luhačovice a ZŠ Biskupice. Program aktivně zapojil
všechny žáky do týmové spolupráce při řešení problémů zaměřených
na jednu druhově nejpočetnější třídu – PTÁKY.
Květen je také měsícem přípravy tradiční Zámecké pouti
pořádané ke Dni dětí, ale o tom až příště.

KRONIKA
Vyprávění z obecní kroniky popisuje, jak vypadaly Luhačovice v roce 1923. Záměrně jsou
některé názvy zachovány v původní podobě.
Obchůzka obcí

Od nádraží, které leží na rozhraní vsi a lázeňského obvodu jižního, jdeme do středu lázní na
Slanici hlavní cestou, třídou Masarykovou. V ní je téměř nepřetržitá řada budov a vil s byty
pro hosty. Hned u nádraží je hotel U Karla IV. s turistickou noclehárnou, hotel Třeboň je
položen níž od nádraží. Pod strání je umístěna měšťanská škola, jdeme vlevo po pěkném
chodníku lemovaném stromořadím. Míjíme poštovní a telegrafní úřad, sokolovnu a vedle ní
obecní úřad, naproti je restaurace paní Janíkové, dále obecní spořitelna, hotel Havlíček, vlevo
dále v uličce hotel Přerov, Singrova židovská restaurace, obchody, Motalův tovární závod pro
památkové předměty a lidové malování a jsme na mostě, pod nímž teče Solný potok. Vpravo
se rozkládá čtvrť Pod Lužným s hotelem Arco, náležícím Všeobecnému pensijnímu ústavu,
který zde posílá své členy a poskytuje jim levné zaopatření. Nad ním v úbočí je vinárna ve
vile Zdenka a v okolí několik menších vil a budov - vlevo stojí elektrárna lázeňská, před ní při
silnici je tržiště, kde má být postavena poštovní budova. Proti tržišti vpravo vede upravená
přímá cesta k nejnádhernější vile Vlastě se zahradou a skleníkem. Zakoupily ji roku 1921
lázně z pozůstalosti mecenáše inženýra Osvalda Životského, jenž zde trvale bydlel,
za 700 000,- Kčsl. Před Vlastou je obsahově nejsilnější pramen Aloiska. Pod Vlastou stojí
domek i s přilehlým pozemkem Nepřejov, náležící zemi Moravě.
Trať v pozadí k lesům nazývá se Solné, zde se počátkem minulého století pátralo po soli.
V místech, kde se dělí cesty pod Lužné a do lázní, roste krásně Lípa svobody vysazená roku
1919. Jdeme dále hlavní třídou po silnici, která od cesty k Vlastě je roubená lípovou alejí. Nad
silnicí tu vede krajem lesa vzorně upravený vyvýšený chodník. Pod silnicí na levé straně
vedle tržiště je hotel Moravia, hotel Litovel, řada domů s byty, hotel Smetana (židovský) a
pěkná vila Slavia, u níž končí předlázeňská část jižní. Zde odbočuje lipová alej od silnice
vpravo do lesa na úbočí, kdežto silnice vede kopcem dolů podle vil Wajsův pensionát a
Dagmar k lékárně Taubrově, ležící těsně na břehu Šťavnice, kde se zatáčí vpravo a rovně při
potoce vede stále. Jdeme lipovou alejí a před námi se rozprostře parkovitě upravené údolí
lázeňského středu Slanice. Údolí je lemováno po obou stranách bujným lesem. Alejí dojdeme
k Lázeňskému divadlu, k mlékárně a k chloubě lázní budově Inhalatoria postavené v roce
1922 nákladem 2,5 mil. Kčsl. V poschodí jsou moderně vybavené pokoje po 30,- K, v přízemí
pak jsou léčebny pro léčení v mlhu rozprášenou vodou a dvě pneumatické komory ku léčení
stlačeným vzduchem. Dále vlevo nejstarší lázeňské budovy s obchody, podobně vpravo na
úbočí a při chodníku kaple sv. Alžběty. Proti kapli ulice vedoucí k silnici a vlevo k poště.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítáme mezi nás nové „občánky“:
Alexandru Šustkovou
Davida Velicha
Janu Marii Chmelinovou

Luhačovice 627
Luhačovice 87
Luhačovice 67

Rodičům srdečně blahopřejeme!
Výročí narození:
Ludmila Nuzíková
Marie Kročová

Luhačovice 458
Luhačovice 737

90 let
80 let

Antonie Zichová

Luhačovice 360

80 let

Přejeme hodně zdraví, svěžesti a pohody do dalších let!
Sňatky uzavřeli :
Vladimír Konečný a Jana Thürlová
Miroslav Budoš a Pavla Koutná
Petr Garaja a Renáta Kudláčová
Libor Mikulec a Radka Jurčíková
Zuzana Peťkovská a David Prygl

Polichno 15
Luhačovice 609
Luhačovice 900
Kladná Žilín 96
Luhačovice 842

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem!
Opustili nás:
Jarmila Pančochová
Josef Tkadlec
Josef Švadleňák

Luhačovice 682
Luhačovice 52
Řetechov 16

88 let
56 let
77 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!
Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, sdělte to prosím do redakce LN,
tel. 577 133 980, nebo na matriku MěÚ Luhačovice.

Mistrovská utkání FK Luhačovice - jaro 2003
MUŽI - Krajský přebor
kde
Zač. utkání
V
16.30
D
10.15
V
16.30

kolo
26
27
28

datum
Ne 8. 6
Ne 15. 5.
Ne 22. 6.

Odjezd
14.45
-

Soupeř
Lhota u Vset
Vizovice
Boršice

kolo
24
25
26

DOROST STARŠÍ A MLADŠÍ - Krajský přebor
Datum
kde
Zač. utkání
Odjezd
So 7. 6.
V
14.15,16.30
12.00
So 14.6.
D
14.15,16.30
So 21. 6.
V
13.00, 15.15
11.45

Soupeř
V.Karlovice
D. Němčí
Slušovice

kolo

ŽÁCI STARŠÍ A MLADŠÍ - Krajský přebor
datum
kde
Zač. utkání
Odjezd

Soupeř

24
25
26

So 7. 6.
So 14. 6.

D
V

So 21.6.

D

9.00,10.45
9.00,10.45

7.15

Kunovice
Bystřicep.

-

Hostýnem
Zlín „B“

9.00,10.45

Nejlepší sportovci 2002
V pátek 11. dubna na valné hromadě Tělovýchovné jednoty Slovan Luhačovice byli oceněni
nejlepší sportovci z Luhačovic.
Do elitní skupiny nejlepších jednotlivců na 5. - 8. místě bez pořadí za rok 2002 se dostali
hráč softbalu František Pinkava, mladí fotbalisté Štěpán Hrnčiřík a Stanislav Máčala,
orientační běžkyně Zuzana Perůtková.
Na 2. - 4. místě opět bez pořadí byli vyhodnoceni orientační běžci Lucie Vlažná a Jan Perůtka
a kuželkář Radek Polách.
Nejlepším sportovcem roku 2002 byl vyhlášen kuželkář Teodor Marančák
Mezi oceněná nejlepší družstva patřili:
- družstva žáků a veteránů oddílu orientačního běhu
- muži A Fotbalový klub Luhačovice za postup do krajského přeboru
- a samozřejmě kuželkáři Sokol Kare A

AKTUÁLNÍ TABULKA Š.O.F.L.
Pořad
í

Název týmu

Odehran Vítězn
é zápasy
é
zápas
y

Remízovan Prohran
é zápasy
é
zápasy

1.

HRNCE

15

15

0

0

2.

ŠKORPIO

15

9

1

5

Skór
e

Bod
y

20 45
6:
39
95 28
:
74

NI
3.

DRSŇÁCI

15

8

2

5

4.

VRTÁCI

15

7

1

7

5.

MEDVĚDI

15

2

1

12

6.

LOUPEŽNÍCI

15

1

1

13

86 25
:
60
10 22
5:
94
34 7
:
15
1
29 4
:
14
4

Základní část florbalové ligy skončila po odehrání 45 zápasů ve velké tělocvičně
Základní školy Luhačovice. Při pohledu na aktuální tabulku umístění družstev je
patrný bodový odstup týmů, které postupují do dalších bojů play-off, a týmů na 5. a 6.
místě, které se pro letošní ročník s ligou rozloučí. Jako velký favorit celé ligy se
předvedlo družstvo s názvem HRNCE. Hráči tohoto družstva překvapují svými
herními dovednostmi, jednoduchou kombinací přihrávek vždy zakončených ostrou
střelou končící často v síti. Dosud se žádnému z družstev v základní části soutěže
nepodařilo HRNCE porazit. Uvidíme, zda-li si svou neporanitelnost udrží i v zápasech
play-off. Doufáme, že hráči postupujících družstev HRNCE, DRSŇÁCI, VRTÁCI a
ŠKORPIONI předvedou zajímavé a dramatické zápasy, na které jsou všichni zájemci
o florbal zváni. Hraje se vždy v pondělí od 15.30 do 16.30 hodin ve velké tělocvičně
ZŠ Luhačovice.

Hrací den
19.5.2003
26.5.2003
2.6.2003

1. utkání 15.30 – 16.00 2. utkání 16.00 – 16.30
Hrnce x Škorpioni
Drsňáci x Vrtáci
Hrnce x Drsňáci
Hrnce x Vrtáci

Škorpioni x Vrtáci
Škorpioni x Drsňáci

Hrací den
9.6.2003
16.6.2003
23.6.2003

1. utkání 15.30 – 16.00
Hrnce x Škorpioni
Hrnce x Drsňáci
Hrnce x Vrtáci

Pořadí

Příjmení a
jméno

2. utkání 16.00–16.30
Drsňáci x Vrtáci
Škorpioni x Vrtáci
Škorpioni x Drsňáci

Tým

Počet
asistencí

Počet

Body

gólů
1. – 2.

Maloun Michal

Hrnce

27

68

231

1.

Pařízek Ladislav

Hrnce

30

67

231

Škorpioni

10

43

139

2.
3.

Kunovský Martin

4.

Pešek Radim

Hrnce

25

36

133

5.

Zicha Karel

Hrnce

24

32

120

6.

Marek Filip

Vrtáci

6

33

105

7.

Kolář Jakub

Vrtáci

5

25

80

8.

Semela Jakub

Škorpioni

8

23

77

9.

Lebloch Roman

Škorpioni

7

22

73

10.

Smištík Petr

Vrtáci

6

21

69

11. – 12.

Kunc Jakub

Medvědi

2

20

62

11.

Bezruč Martin

Hrnce

8

18

62

12.

Malota Filip

Drsňáci

2

19

59

14.

Vrba Michal

Drsňáci

10

14

52

15.

Šuráń Adam

Vrtáci

15

10

45

16.

Navláčil Vašek

Medvědi

7

12

43

17.

Novosád Dominik

Loupežníci

3

13

42

18.

Kolář Roman

Drsňáci

2

11

35

19.

Fojtík Jakub

Drsňáci

2

10

32

20.

Novosád Jura

Drsňáci

4

8

28

21.

Šuráň Pepa

Drsňáci

1

8

25

22.

Šůstek Jiří

Loupežníci

3

7

24

23.

Smištík Michal

24.

Pinďák Petr

25.

Důbrava Lukáš

26.

Rios Paolo

13.

27. – 28.

Kučera Honza

27. – 28.

Rolinek Stanislav

Vrtáci

3

5

18

Loupežníci

4

4

16

Drsňáci

-

5

15

Vrtáci

2

4

14

Loupežníci

-

4

12

Škorpioni

3

3

12

29. – 30.

Plšek Radim

Vrtáci

1

3

10

29. – 30.

Hubáček Jan

Škorpioni

4

2

10

31.

Šustek Martin

Medvědi

3

1

6

32.

Horák Radim

Škorpioni

2

1

5

33. – 36.

Skok Lukáš

Drsňáci

3

-

3

33. – 36.

Procházka David

Drsňáci

-

1

3

33. – 36.

Semela Vojtěch
Miroslav
Pekárek Milan

Medvědi

-

1

3

Vrtáci

-

1

3

37.

Masař Milan

Škorpioni

2

-

2

38.

Umlauf Martin

Vrtáci

1

-

1

33. – 36.

Do hodnocení jsou zařazeni hráči, kterým byla uznána gólová asistence nebo gól. Za
jeden
vstřelený gól hráč obdrží 3 body. Za gólovou asistenci hráč obdrží 1 bod do
celkového
hodnocení o Krále střelců.Datum poslední aktualizace tabulky 19. 5. 2003.

Nejvýznamnější úspěchy žáků ZŠ ve
školním roce 2002 – 2003
V tomto školním roce připravili učitelé pro žáky na půdě školy dvacet oficiálních
soutěží, kterých se zúčastnilo celkem asi 800 dětí. Tradičně nejvyšší účast byla
v Matematickém klokanovi, ve kterém dobrovolně počítalo 276 žáků ve třech kategoriích. I
když ne všichni zcela uspěli, dokázali, že matematiky se nemusí bát.
Vítězi jednotlivých kategorií Matematického klokana se stali:
4. - 5. roč.

M. Benroth

6. - 7. roč.

J. Ivanovský

8. - 9. roč.

V. Bětík

Nejlepší žáci ze školních kol postupují do okresních, případně krajských kol. Prosadit
se a získat umístění v první desítce je vždy vynikající úspěch. Posuďte sami, jak se našim
dětem v okresních kolech dařilo.

Olympiáda z německého jazyka
6. - 7. roč.

2. místo Z. Pavelková

8. - 9. roč.

2. místo I. Sliacká

Olympiáda z českého jazyka
9. roč.

6. místo E. Vávrová

Recitace
2. - 3. roč.

3. místo A. Turzová, 4. místo G. Leblochová

4. - 5. roč.

1. místo J. Vavrysová, 4. místo Z. Kovářová

6. - 7. roč.

2. místo L. Talašová, 3. místo T. Tomancová

8. - 9. roč.

1. místo M. Talašová

Mladý historik
8. - 9. roč.

13. místo M. Cahel, 21. místo J. Mlýnek

Zeměpisná olympiáda
6. roč.

4. místo J. Semela

7. roč.

5. místo P. Coufalík

8. - 9. roč.

4. místo M. Cahel

Biologická olympiáda
9. ročník

4. místo P. Moravčík

Chemická olympiáda
8. - 9. roč.

5. místo V. Bětík, 12. místo R. Máčalík

Matematická olympiáda
5. roč.

1. místo M. Benroth a A. Šuráň, 7. místo P. Eichner

6. roč.

1. místo T. Kolaříková, 4. místo R. Horák a J. Lebeda

7. roč.

1. místo J. Ivanovský, 10. místo V. Jurák

8. roč.

7. místo M. Tkáč, 16. místo J. Vlažný

9. roč.

4. místo V. Bětík, 14. místo V. Plecová

Matematická Pythagoriáda
6. roč.

7. místo L. Pařízek a J. Šmotek

7. roč

2. místo J. Ivanovský, 12. místo P. Coufalík

Novinky v knihovně
Beletrie pro děti:
Zinnerová - Hajásek a Jujdásek
Westall - Místo pro mě
Stasheff - Čaroděj se ztratil!
Disney - Sněhurka a sedm trpaslíků

Beletrie pro dospělé:
Deweraux - Očarovaná země
Quick - Tajemství deníku
Vaňková - Jsme jedné krve
Hejcman - Dům za duhovou zdí
Fielding - Šepoty a lži
Erben - Třikrát kapitán Exner
Smith - Volání na ďábla
Viewegh - Případ nevěrné Kláry
Růžičková - Deník mezi životem a smrtí
Pawlowská - Banánové chybičky
Stýblová - Ondinino prokletí

Naučná lit. pro dospělé:
Růžička - Tradiční činská medicína
Bauer - Podivuhodné osudy v českých dějinách
Wood - Testy emoční inteligence
Vybíhal - Abeceda mzdové účetní

