XI. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH
SOUBORŮ „PÍSNÍ A TANCEM“ - LUHAČOVICE 2003

Ve dnech 11. – 14. září 2003 se v Luhačovicích, Slavičíně a Uherském Brodě
uskutečnil jubilejní XI. ročník Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů „Písní
a tancem“ – Luhačovice 2003.
Myšlenka založit mezinárodní festival dětských folklorních souborů v Luhačovicích
se zrodila v záměrech Folklorního sdružení České republiky v roce 1992 při příležitosti
oslav 500. výročí narození Jana Amose Komenského. Snahou pořadatelů bylo od počátku
vytvořit příležitost k setkávání dětských folklorních souborů z Čech, Moravy a Slezska se
soubory z dalších zemí, k jejich vzájemnému poznávání a navazování přátelských vztahů.
Současně hledat, objevovat a představovat veřejnosti podstatné stránky dětského tanečního a

hudebního projevu jako svébytného jevu české a evropské tradiční lidové kultury se
společnými i rozdílnými znaky, specifickými tématy vlastními dětskému světu myšlení,
poznávání a zpracování v tradičních i současných projevech. Město Luhačovice jako sídlo
festivalu bylo zvoleno především jako jedno z významných středisek kulturního života na
Moravě i v celé České republice, které vytváří festivalu přirozené zázemí v návštěvnosti
lázeňských hostů, ale také jako centrum specifické folklorní oblasti Luhačovického Zálesí a
místo v blízkosti pravděpodobného rodiště Jana Amose Komenského. Podstatnou
myšlenkou pořadatelů festivalu bylo od počátku také vytvořit jednu z cest ke spojení České
republiky a její lidové kultury s dalšími zeměmi Evropy a zejména sousedními zeměmi.
K iniciativě Folklorního sdružení ČR se od počátku připojili: Soubor Malé Zálesí,
město Luhačovice, Lázně Luhačovice, a. s., Okresní úřad ve Zlíně, obec Pozlovice, Městský
dům kultury Elektra a některé další subjekty. Postupně se ke spolupořadatelům přiřadili:
města Slavičín a Zlín, SOŠ a SOU Luhačovice a Sanatorium Miramare, s. r.o. Mezi
příznivce festivalu, kteří pomáhají při jeho realizaci, patří také Nadace Jana Pivečky
Slavičín, Vzdělávací zařízení Ministerstva financí ČR Přehrada (se svolením ministra
financí ČR), Základní škola Luhačovice, Hotel Adamantino, Hotel Zálesí a další. Záštitu
nad festivalem pravidelně přijímá předseda Senátu Parlamentu České republiky pan Petr
Pithart a spolu s ním od loňského roku také hejtman Zlínského kraje pan František Slavík.
Programově je existence festivalu spojena s vynikající osobností folkloru
Luhačovického Zálesí a dětského folkloru České republiky vůbec paní prof. Věrou
Haluzovou, autorkou všech dosud uskutečněných hlavních programů festivalu a jeho
čestnou prezidentkou. Její zásluhou byl účastníkům festivalu a jeho hostům a divákům
představen komplexní obraz dětského folklorního tanečního projevu, ale také svět dětského
myšlení ve své tradiční podobě vůbec.
Za uplynulých deset let si festival získal řadu příznivců v Luhačovicích i
v okolí. Byl zařazen do kalendářů evropských a světových dětských folklorních akcí.
Folklorní sdružení každoročně dostává nabídky k účasti na festivalu z řady evropských
zemí. To potvrzuje skutečnost, že festival svojí programovou strukturou i organizačním
zázemím a podmínkami pobytu patří v evropském měřítku mezi zajímavé a přitažlivé akce.
V roce 2002 festival získal statut mezinárodní organizace pořadatelů folklorních festivalů
CIOFF.
Letošní XI. ročník festivalu se uskutečnil ve dnech 11. – 14. září 2003 opět
v Luhačovicích s vystoupeními ve Slavičíně a Uherském Brodě. Ze zahraničních účastníků
přijely soubory ze Slovenska (Ďumbier Liptovský Mikuláš), Estonska (Tuhkalrallad a
Lustpill Tamsalu), Chorvatska (Chiraghdani Tbilisi) a Německa (Richard Wosidlo Ribnitz –
Damgarten). Festivalu se zúčastnily také soubory z Čech, Moravy a Slezska (Malé Zálesí
Luhačovice, Bystrouška Bílovice nad Svitavou, Iskérka Čejkovice, Jitřenka Dolní Čermná,
Klobučánek Valašské Klobouky, Ostravička Frýdek Místek, Sluníčko a Kuřátka Bánov,
Šípek Jihlava). Jedenáct festivalových programů navštívilo podle odhadu celkem 5 tisíc
diváků včetně mnoha zahraničních návštěvníků lázní. Mezi čestné hosty patřili především
paní senátorka Alena Gajdůšková, paní Marianna Čičmancová, slovenská konzulka v ČR,
pan František Slavík, hejtman Zlínského kraje, pan Jan Pivečka, předseda správní rady
nadace, Josef Krůžela, generální ředitel Lázní Luhačovice, Zuzana Malcová, ředitelka
odboru MK ČR, Radomír Kos, ředitel ČT Brno, Ladislav Kryštof, místopředseda Svazu
měst a obcí ČR, a další významné osobnosti. S největší návštěvností se setkaly programy
pořádané v sobotu a v neděli na Lázeňském náměstí v Luhačovicích, zejména hlavní

program festivalu „Naši malí furianti III. – Tancuj, tancuj…“ Velkému zájmu návštěvníků
se těšil také řemeslnický jarmark s ukázkami práce tradičních lidových řemesel.
Přes částečnou nepřízeň počasí (dva programy musely být přesunuty mimo původně
plánované prostory) se festival stal krásným svátkem dětského zpěvu, hudby a tance,
dětských her, ale i svátkem přátelství a úcty k odkazu tradiční lidové kultury. Prokázal
oprávněnost svého zařazení mezi přední akce mezinárodní organizace lidového umění
CIOFF. Prokázal také schopnost přinášet další podněty a inspirace pro rozvoj činnosti
dětských folklorních souborů doma i v zahraničí
I u tohoto festivalu nastává posun účinkujících z jeviště přímo k divákovi. Tradiční
výchovný koncert přiblížil dětem ze škol nejenom folklór, ale i země, ze kterých účinkující
přijeli. Malé Zálesí předvedlo své pásmo Ondráš a Juráš, s kterým se stali laureáty
Strážnice, přímo pod kolonádou. Všeobecný názor, že u dětí slábne zájem o folklór, že není
možné získávat do souborů malé chlapce, které to nebaví, protože mají spoustu jiných
možností, jak trávit volný čas, jsme museli poopravit při vystoupení souboru Kuřátka
Bánov. Zde mají šikovných chlapců, kteří zpívají, tancují a při tom se navíc baví, dostatek.
Po pátečním vystoupení souboru Ostravička v MěDK Elektra nemuseli diváci odejít domů,
ale mohli si společně s jejich cimbálovou muzikou posedět a zazpívat u cimbálu. V sobotu
před festivalovým průvodem roztančili muzikanti a tanečníci ulice.

Sraz jawistů - Luhačovice 30. srpna
S nostalgií vzpomínáme na staré časy a listujeme zažloutlými fotografiemi. Před téměř
sedmdesáti lety se sjížděli do Luhačovic majitelé motocyklů značky Jawa. Celkem 415
motocyklů zaplnilo Lázeňské náměstí a velmi pěkně ladilo s Jurkovičovým domem.
Skupina nadšenců kolem Miroslava Nakládala se pokusila tato setkání obnovit. V neděli 30.
srpna přijelo asi 150 motocyklů značky Jawa po vlastní ose do Luhačovic. Někteří majitelé i
v klasických kostýmech. Stroje se seřadily se v ulici U Šťavnice podle stáří. Nejvzácnější
exponáty bizonů, péráků, chobotů, z nichž některé zde byly v Luhačovicích již v roce 1933,
jejich majitelé starostlivě leštili. Nelze se tomu divit, vždyť mimo hodnotu citovou taková
motorka stojí téměř 500 000,- Kč a není jednoduché ji v dnešní době udržovat v provozu.
Výstava se těšila velkému zájmu diváků, kteří se netajili nadšenými ohlasy. Mohli vidět tyto
vzácné stroje i v akci. Seřazeni podle stáří, někteří v historických helmách a oblecích,
vyrazili jezdci na spanilou asi třicetikilometrovou okružní jízdu okolními vesnicemi.

Zprávy z 19. schůze Rady města Luhačovic konané dne 14. srpna 2003
RML doporučila ZML souhlasit se zpracováním změny územního plánu pro účely výstavby
rodinného domu na pozemku p. č. 1556/2, 60/1, 60/3 k.ú. Řetechov podle žádosti manželů
Malaníkových.
RML nesouhlasila s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč Základní organizaci Českého
svazu ochránců přírody v Buchlovicích na provoz stanice pro záchranu živočichů.
RML souhlasila s bezplatným umístěním poutačů na 5. ročník Divadelních Luhačovic
ve dnech 15. – 30. 8. 2003.
RML nesouhlasila s poskytnutím příspěvku Československému ústavu zahraničnímu,
Karmelitská 25, 118 31 Praha na výstavbu památníku T. G. Masaryka na Filologické fakultě
Státní univerzity v Sankt Petěrburku.
RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce na objekt č.
p. 25 na st. pl. 187 v k. ú. Řetechov, včetně umístěného drobného hmotného
investičního majetku města Luhačovice, za účelem provozování prodejny potravin
a smíšeného zboží s paní Věrou Stolaříkovou, bytem Řetechov 66 od 1. 9. 2003 na
dobu neurčitou za cenu 32.000,- Kč ročně.
RML souhlasila s ukončením nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 30 m2
v objektu č. p. 877 - Hasičská stanice ze dne 18. 11. 2001 a s uzavřením nové nájemní
smlouvy na nebytové prostory v objektu č. p. 877, ul. Uherskobrodská o výměře 36 m2
a id. části sociálního zařízení o výměře 3,5 m2 s panem Zdeňkem Svitákem, bytem
Zahradní čtvrť 910, Luhačovice, za cenu 900,- Kč/m2 ročně za kancelář a 100,- Kč/m2
ročně za id. část sociálního zařízení.
RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města nabýt do vlastnictví koupí část
pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci p. č. 409/2 v k. ú. Luhačovice. Jedná
se o část pozemku, na kterém je nezpevněná komunikace (p. č. 409/7), která slouží
jako přístup ke třem chatám (včetně chaty lyžařského oddílu u lyžařského vleku),

k pozemku p. Svobodníka p. č. 412/1 a vlastníkům pozemků ve svahu nad cestou.
RML nesouhlasila s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě prostorů restaurace v SC
Radostova s panem Josefem Lysákem, bytem Luhačovice, Zahradní čtvrť 923, ve
kterém bude sníženo nájemné od 1. 9. 2003.
RML souhlasila se zřízením věcného břemene k pozemkům p. č. 815/4 a 815/8 v k.
ú. Luhačovice za účelem umístění, provozu, údržby a oprav podzemního vedení
veřejné telekomunikační sítě pro ČESKÝ TELECOM, a. s., se sídlem Olšanská
55/5, 130 34 Praha 3, za úhradu ve výši 1 000,- Kč. Jedná se o pozemky komunikace v ulici Kamenná. RML doporučila ZML schválit likvidaci majetku
města dle předložených návrhů škodní a likvidační komise s výjimkou
inventárních čísel 2170710 – Reprobedna Videoton DCR, 2171030 – Reproduktor,
2171031 – Reproduktor, 2171149 – Reprobedna Maestro 120, které navrhuje
zlikvidovat prodejem, a inventární číslo 2171042 – Umělecké dílo – reliéfy převést
do majetku Technických služeb Luhačovice.
RML souhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout garáž na Masarykově ulici u
č. p. 137 pro potřeby Policie ČR.
RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství Spolkem pro ochranu zvířat
v prostoru u Městského informačního střediska LUHA-INFO, případně u budovy
Pošty Luhačovice, za účelem prodeje fotografií 1x týdně na 5 hod. po dobu 1
měsíce.
RML souhlasila se zveřejněním záměru města prodat byty v bytových domech Marica
č. p. 439, Rusalka č. p. 267, Zahradní čtvrť čp. 905 - 907 a Mlýnská čp. 860 v
Luhačovicích.
RML nesouhlasila se zrušením Hasičského sboru v Luhačovicích, v obci
s rozšířenou působností, a pověřuje zástupce města vyvolat jednání s ředitelem
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.

Zprávy z 20. schůze Rady města Luhačovic konané dne 28. srpna 2003
RML uložila tajemníkovi předložit do 25. 9. 2003 přehled kopírovacích strojů na městském
úřadě a v příspěvkových organizacích a jejich dalšího případného využití.
RML vzala na vědomí hospodaření města Luhačovic za I. pololetí roku 2003 a
souhlasila s ním.
RML vzala na vědomí hospodaření příspěvkových organizací města Luhačovic - MěDK
Luhačovice, TS Luhačovice, MŠ Luhačovice, ZŠ Luhačovice a Sportovního centra
Radostova za I. pol. roku 2003 – a souhlasila s ním.
RML rozhodla o zadání zakázky na zpracování projektu „Město Luhačovice dříve a
dnes“ firmě Ačtverka, s. r. o., Zlín v ceně 71 500,- Kč s DPH .
RML souhlasila s vyhlášením grantu ve výši 60 000,- Kč na zřízení prodejny v lokalitě

Pražská čtvrť, Luhačovice.
RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na garáž o výměře 21 m2 u objektu č. p.
137, ul. Masarykova v Luhačovicích s Policií ČR, Správou Jihomoravského kraje Brno,
od 1. 9. 2003 za cenu 400,- Kč/m2/ročně.
RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města prodat část pozemku st. pl 203/3 v k. ú.
Luhačovice o výměře cca 20 m2 . Jedná se o pozemek vedle Alfa marketu za hotelem
Krystal u domu č. p. 559.
RML doporučila ZML schválit prodej části pozemku p. č. 1532/3 v k. ú. Řetechov
panu Bohumilu Blahošovi, část tohoto pozemku paní Dáši Talašové a zbývající část
tohoto pozemku paní Ludmile Máčalové, bytem Luhačovice, V Drahách 869, za cenu
20,- Kč za m² a úhradu nákladů spojených s převodem. Přesné výměry budou určeny
po geometrickém zaměření.
RML doporučila ZML schválit předložený návrh Pravidel pro prodej bytů a bytových domů
v majetku města Luhačovice a návrh Postupu při uplatnění pravidel pro prodej bytů a
bytových domů v majetku města.
RML doporučila ZML schválit prodej bytových domů v majetku města v k. ú.
Luhačovice: č. p. 267 (Rusalka) ul. Ant. Slavíčka se st. pl. 297, č. p. 439 (Marica)
ul. Solné se st. pl. 521, č. p. 860 ul. Mlýnská se st. pl. 1065, č. p. 905 se st. pl. 1192, č.
p. 906 se st. pl. 1193 a č. p. 907 se st. pl. 1194 v ul. Zahradní čtvrť - za podmínek
stanovených v Pravidlech pro prodej bytů a bytových domů v majetku města
Luhačovice.
RML souhlasila uzavřením nájemní smlouvy na byt 1+1 s příslušenstvím I. kategorie o
celkové výměře 31,34 m2 ve III. podlaží domu č. p. 866, ul. Družstevní v Luhačovicích
s Ivanou Ďurďovou, bytem Bílá čtvrt 735, Luhačovice na dobu určitou – 1 rok.
RML doporučila ZML schválit likvidaci majetku města dle předložených návrhů
škodní a likvidační komise. Inventurní soupis majetku je přílohou tohoto zápisu.
RML souhlasila se zřízením věcného břemene, jemuž odpovídá právo společnosti
MANAG, a. s., vybudovat na pozemcích p. č. 812/5, p. č. 184/2 a p. č. 2835 ve
vlastnictví města dešťovou kanalizaci a vést ji na pozemky p. č. 2860/1 a st. 2861 ve
vlastnictví společnosti MANAG, a. s., a právo vstupovat na tyto pozemky za účelem
provádění údržby a opravy této kanalizace v potřebném rozsahu.
RML souhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout prostor v MŠ za
účelem výuky hudební výchovy Základní umělecké školy v Luhačovicích.
RML souhlasila s bezplatným užíváním části pozemku p.č. 49/2 a části pozemku p.č.
2486/13 ve vlastnictví města o výměře cca 200 m2 za účelem vybudování dětského
hřiště pro veřejnost.
Termíny zasedání RML:

1. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11, 20. 11., 11. 12. nebo 18. 12. 2003
Termíny zasedání ZML:
4. 9., 4. 12. 2003

Zprávy z VI.zasedání Zastupitelstva města Luhačovic konaného dne 4.9.2003
ZML nesouhlasilo s návrhem optimalizace počtu stanic Hasičského záchranného sboru
Zlínského kraje a se zrušením jednotky kategorie JPO I v Luhačovicích dle Nařízení
Zlínského kraje 1/2002.
ZML ustanovilo pracovní skupinu pro řešení problematiky optimalizace počtu stanic
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje v tomto složení: Mgr. Jaroslav
Pančocha, Ing. Bohuslav Marhoul, PhDr. František Hubáček, Ing. Josef Macek, 1 člen
dobrovolného HZS Luhačovice.
ZML souhlasilo s hospodařením města Luhačovice za I .pololetí roku 2003.
ZML souhlasilo s hospodařením příspěvkových organizací města Luhačovice,
MěDK Luhačovice, TS Luhačovice, MŠ Luhačovice, ZŠ Luhačovice a Sportovního
centra Radostova za I. pololetí roku 2003.
ZML souhlasilo s Pravidly pro prodej bytů a bytových domů v majetku města Luhačovice.
s Postupem při uplatnění pravidel pro prodej bytů a bytových domů v majetku města
Luhačovice.
ZML schválilo změnu č. 9 územního plánu sídelního útvaru Luhačovice na pozemcích
– p.č. 811/1, 811/2 vše k.ú. Luhačovice – plocha dopravy – parkoviště – D101.
(naproti Sanatoria Miramare).
ZML souhlasilo se zpracováním změny územního plánu sídelního útvaru Řetechov na
pozemcích p.č. 1556/2, 60/1, 60/3 k.ú. Řetechov podle žádosti Stanislava a Ing. Marie
Malaníkových, bytem Kroměříž, U Rejdiště 3792.
ZML rozhodlo o prodeji části pozemku p. č. 1532/3 v k. ú. Řetechov panu Bohumilu
Blahošovi, části pozemku paní Dáše Talašové a zbývající část pozemku paní Ludmile
Máčalové, bytem Luhačovice, V Drahách 869, za cenu 20,- Kč/m2 a úhradu nákladů
spojených s převodem. Přesné výměry budou určeny po geometrickém zaměření.
ZML rozhodlo o likvidaci majetku města dle předložených návrhů škodní a likvidační
komise. Inventurní soupis majetku je přílohou tohoto zápisu.
ZML rozhodlo o prodeji bytů a bytových domů v majetku města v k. ú. Luhačovice:
č. p. 267 (Rusalka) ul. Ant. Slavíčka se st. pl. 297, č. p. 439 (Marica) ul. Solné se st. pl.

521,č. p. 860 ul. Mlýnská se st. pl. 1065, č. p. 905 se st. pl. 1192, č. p. 906 se st. pl. 1193 a
č. p. 907 se st. pl. 1194 v ul. Zahradní čtvrť za podmínek stanovených v Pravidlech pro
prodej bytů a bytových domů v majetku města Luhačovice.
ZML rozhodlo o likvidaci majetku města dle předložených návrhů škodní a likvidační
komise.
ZML vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru, finančního výboru a stavebního
výboru ve věci sportovního vybavení Tělocvičny ZŠ Radostova
ZML souhlasilo s ustanovením komise a jmenovalo do komise pro jednání s firmou
MANAG a. s., Zlín a Centroprojekt Zlín tyto členy ZML: za kontrolní výbor - Ing. Hubáček
a Ing. Macek, za finanční výbor - Ing. Slezák, Ing. Mejzlík, za stavební výbor - Mgr.
Pančocha, Ing. Plášek, za vedení města - Ing. Marhoul, PhDr. Hubáček.
ZML požaduje posouzení stavu svislé a vodorovné izolace tělocvičny ZŠ nezávislým
soudním znalcem, který doporučí nové řešení v případě, že se znovu objeví
reklamované problémy s vlhkostí.
Příští zasedání ZML bude 4. prosince 2003 ve 14.00 hod.

Víte, jak se jmenují?
Pokračování
Lublaň
Lucie
Luďka
Ludmila
Lužná
Maják
Majka
Mamaia
Maminka
Marcela
Marica
Marie
Marion
Maruška
Merkur
Miramare
Miramare
Miramonti
Monika
Morava
Myslivna
Na húrce
Na Slovanech
Na vyhlídce
Naděžda
Nasťa
Natalie
Natálie
Nataša
Oáza
Oáza
Olina

J. Černíka 402
Solné 631
Masarykova 271
Solné 180
Solné 280
Újezda 754
Rumunská 780
Rumunská
Bezručova 592
Rumunská 518
Solné 439
Nádražní 192
Solné 515
Masarykova 272
Masarykova 205
Pod Kamenou 1009
Pod Kamenou 338
Č. armády 465
Solné 171
Zatloukalova 234
Láz. nám
Úprkova 485
B. Smetanové 606
Komenského 405
Dr. Veselého 177
J. Černíka 679
Masarykova 208
Rumunská 685
Lesní 189
Masarykova 976
Masarykova 976
Úprkova 415

Oliva
Rumunská 426
Omega
Rumunská 683
Orchidea
Výsluní 752
Orlík
Pod Kamenou 411
Ota
Pod Kamenou 657
Palace
nám. 28 října 441
Palma
Masarykova 185
Perla
Solné 251
Perštýn
B. Smetanové 387
Petřín
C. Holubyho 386
Pleso
Solné 413
Plzeň
Školní 281
Pod Lipami
Nádražní 298
Podhájí
Zatloukalova 296
Póla
Pod Kamennou 371
Pomněnka
Příční 294
Pracnerova vila L. Janáčka 379
Praděd
Lužné 795
Praha
L. Janáčka 379
Racek
Dr. P. Blaha 960
Radhošť
Masarykova 288
Radka
Solné 739
Radun
Bílá čtvrť 447
Regia
L. Janáčka 270
Réna
Rumunská 449
Renatka
Rumunská 684
Revi-vinárna
Rumunská
Rimini
Nádražní 249
Rita
J. Černíka 412
Riva
A. Slavíčka 242
Riviera
Pod Kamenou 401
Rodina
B. Smetanové 442
Romana
Bezručova 414
Rosa
A. Slavíčka 952
Rusalka
A. Slavíčka 231
Růža
U Šťávnice 256
Růžová
Láz. nám. 170
Sáva
Nádražní 474
Slavata
A. Slavíčka 294
Slavia
Dr. Veslého 139
Slovácká búda Láz. nám 265
Sněžka
Lužné 450
Sokolovna
Masarykova 139
Solárka
Lužné 582
Společenský dům Láz. nám 127
Stella
Solné 1010
Strahov
Holubyho 383
Světlana
Masarykova 211
Svitavka
J. Zatloukala 285
Tamara
Úprkova 183
Taťána
Dr. Veselého 302
Terezka
Masarykova 1016
U Fojta
Masarykova 183
U Frýdů
Masarykova 159
U Habána
Solné 589
U Výmolů
Masarykova 151
Uč. dům
Zatloukalova 682
U Šímů
Masarykova 108
Valaška
B. Smetanové 388
Včelka
Úprkova 642
Vepřek-Póla
Pod Kamenou 371
Vesna
Masarykova 226
Victoria
Dr. Veselého 195
Vikárka
Holubyho 385
Vítkov
B. Smetanové 130
Vlasta
Bílá čtvrť 240
Vlastimila
B. Smetanové 244

Vltava
Vyšehrad
Zálesanka
Zálesí
Zámek
Zdenička
Zdenka
Zoe
Zora
Zornička
Živsa

Dr. Veselého 169
B. Smetanové 391
Dr. Veselého 347
Zatloukalova 70
Družstevní 76
Lužné 545
Masarykova 175
Bezručova 462
Zatloukalova 287
Jurkovičova alej 495
Pod Léštím 363

Zajímavá beseda
Peru, tajemná říše Inků, zaniklé civilizace. Náhorní plošina Nazca s tajemnými obrazci,
které jsou rozeznatelné pouze z letadla. Machu Picchu, zaniklé město na náhorní plošině,
zřejmě místo obětí bohům. Spousta míst, ze kterých lze čerpat energii. Zaniklé národy znaly
tajemství přírody a uměly z ní čerpat sílu. Moudrá slova o tom, že člověk by měl od přírody
dary nejenom přijímat, ale měl by jí také něco vracet, ovšem nejenom jí, ale i ostatním
lidem, pocházejí z modlitby Inků staré tisíce let, ale beze změn je můžeme použít i v dnešní
době. Tyto a mnohé další zajímavosti jste se mohli dozvědět na besedě se známou
cestovatelkou Dr. Alenou Bímovou, rodačkou z Luhačovic.
Tato pozoruhodná křehká žena ve svých 62 letech překypuje energií, cestuje po celém světě,
své zážitky publikuje v časopisech a poutavě je dokáže vyprávět posluchačům na besedách.
Možná časem své zážitky shrne i do knihy. Využili jsme možnosti představit ji také našim
čtenářům v krátkém rozhovoru.
Kdy jste poprvé vycestovala do zahraničí?
Pokud nepočítám omezené možnosti cestování před rokem 1989, tak moje první cesta vedla
v roce 1991 do Nepálu. Pobyt v horách člověka velmi změní, získá úplně jiný názor na svět.
Kolik zemí jste navštívila?
Byla jsem v 60 zemích světa, na všech kontinentech mimo Austrálii .
Učíte se jazyk země, do které cestujete? Kolik jazyků umíte?
Vždy se učím pouze pár základních slov, například pozdravy. Umím anglicky, německy,
rusky, španělsky a učím se francouzsky.
Máte svůj sen, chtěla byste se ještě někam podívat?
Možná Tichomořské ostrovy, i když se nedá říct, že bych něco plánovala. Všechno přichází
jaksi samo, dostávám to darem. V dětství jsem prodělala obrnu a nikdy bych nevěřila, že
budu vysokohorský vůdce. Beru to také jako svůj úkol.
Které místo na světě máte nejraději?

Domov. Často jsem si říkala, že už mne nikdo nikam nedostane. Cestování není vždycky
pouze krásné, přijdou i těžké chvilky. Někdy jsem se také bála, ale je to v člověku. Když
jsem měla možnost, opět jsem odjela.
Jaký je váš vztah k Luhačovicím?
Jsou místem mého dětství, mám zde ráda každý kout. Již od dětství chodím s maminkou na
Provodov. Na toto místo chodím s velkou pokorou. Kudy chodím, tak děkuji za všechno
krásné, co mne potkalo, za život. Při svých cestách v horách se každým krokem modlím,
nemusím vůbec používat slova, ale moje myšlenky vystupují přímo ze mne.
Kde čerpáte vaši obdivuhodnou energii?
Energii čerpám z víry, modlitby, přírody, také vzpomínky mi dávají sílu. Na svých cestách
jsem vyzkoušela působení energetických míst, na kterých je soustředěna pozitivní energie.

Jak si říkáme – jak říkají jiní nám
Přítel vysvětloval v Luhačovicích cestu do Zlína. „Přijedete na biskupskou křižovatku a
zabočíte doprava“. „Kde?“- ptal se automobilista. „Na křižovatce u Biskupic“. Poděkoval a
odejel. Večer jsem „cestovatele“ potkal v šenku Ogar v Pozlovicích. Prý až po chvíli
pochopil, že je to „biskupická“ křižovatka. Vysvětlili jsme si u kávy, že zde v kraji u jmen
obcí Luhačovice, Ludkovice, Pozlovice, Biskupice, Bohuslavice, Hradčovice, Kunovice,
Vizovice, Zádveřice apod. tvoříme přídavné jméno již bez koncovky –ice, tedy luhačovský,
ludkovský, pozlovský, biskupský, bohuslavský, hradčovský, kunovský, vizovský,
zádveřský. Spisovná podoba je však luhačovický, ludkovický, pozlovický, biskupický,
vizovský atd. Podobně se tvoří i nářeční tvary Návojná – návojský, Topolná – topolský,
Petrůvka – petrovský, Slavičín – slavický, Lutonina – lutonský nikoliv návojenský,
topolenský, slavičínský.
Pacient mi pak položil další otázku. „Vy jste Luhačovičák nebo Pozlovičák? Já jsem
Karlovarák.“ Před očima se mi najednou míhaly mluvnické poučky Pražan, Brňan, Zlíňan –
je spisovné a správné, Pražák, Brňák, Zlíňák – nespisovné a zlehčující. Viděl jsem v duchu
názvy autobusového a vlakového spoje – Přerovan, Ostravan, uměleckých souborů Olšavan,
Břeclavan atd. Co tedy jsem? Na dotaz odpovídáme „pocházím z Luhačovic, Pozlovic,
Biskupic…“ Jméno Pozlovičák, Pozlovičan, Biskupičan, Luhačovičák, Luhačovan nebo
Luhačovák, Hradčovák neexistuje nebo se neujalo. Živé je však dosud nářeční obyvatelské
jméno Luhačovjan, Pozlovjan. Biskupjan, Hradčovjan, Malenovjan, Petrůvka – Petrovjan,
Vlčnovjan aj.
Docela jsme si měli o čem vyprávět. Pozornost lázeňských pacientů poutají mnohé krajové
zvláštnosti. Snad jsem v těchto řádcích jednu drobnost trochu objasnil.
- PhDr. Josef Kolařík, CSc.-

Divadelní Luhačovice
V týdnu od 26. do 30. srpna se sešli v Luhačovicích příznivci divadla na již
pátém ročníku festivalu Divadelní Luhačovice.
Ulice oživilo pouliční divadlo v podání brněnského divadelního studia Dialog a Lázeňské
divadlo – jedna jevištní lahůdka za druhou.

Hned první beznadějně vyprodané představení Spolku sešlých Brno Commedia dell arte
aneb konec šejků v Čechách nasadilo vysokou laťku. Diváci v něm mohli vidět mimo jiné
Pavla Lišku, Tatianu Vilhemovou, Gabrielu Liškovou.
Ve středu bylo zajímavé sledovat divadlo zaplněné převážně mladými lidmi při inscenačním
experimentu Činoherního klubu Praha Oněgin.
Vynikajícím výkonům kmotry letošního festivalu Věry Galatíkové i jejích hereckých
partnerů Petry Špalkové, Ivana Řezáče a Tomáše Pavelky ve hře britského dramatika
Williamse Skleněný zvěřinec tleskalo ve čtvrtek opět do posledního místečka zaplněné
divadlo.
Současnou slovenskou divadelní tvorbu představila v pátek Astorka Bratislava hrou Na
koho to slovo padne.
Pestrou přehlídku uzavřelo Národní divadlo Brno romantickou komedií Na dotek.

Co s volným časem?
V souvislosti se začátkem školního roku se u mnohých rodičů objeví otázka. Kam směřovat
volný čas mého dítěte?
V Luhačovicích to naštěstí není tak složité, protože zde velmi dobře fungují organizace,
které se volným časem našich ratolestí zabývají - Základní umělecká škola Luhačovice,

školní družina, Dům dětí a mládeže. Nejvíc dětí se ovšem po školním vyučování pohybuje
po Domě dětí a mládeže. Jak to vypadá letos? Je nabídka dostatečná? Vybere si opravdu
každý? Letos má DDM připraveno 55 kroužků pro děti různých zájmů a věku. Podrobnější
kontakty na tel : 577 131 686, www.ddmluhacovice.cz, e-mail: ddmluh@zlinedu.cz.
Výtvarné kroužky mohou navštěvovat zájemci bez omezení věku, dokonce není nutné ani
výtvarné nadání. Stačí chuť a ochota kreslit, malovat, tvořit. V kroužku dovedné ruce se
navíc učí dnes trošku opomíjenému umění plést, háčkovat, vyšívat. Ale co s dítkem, které
neposedí na místě a i při malování poskakuje? Zde je výběr opravdu široký. Tradičně
největší zájem je o aerobic, rytmus, moderní tanec. Skupina breakdance přijímá nové
zájemce o tento netradiční druh pohybu. Pro ty, kteří rádi tančí, jsou na zámku country
tance, které se může naučit opravdu každý, kdo umí vnímat hudbu. I v dnešní době je
potřeba v dětech udržovat lidové tradice, předávat jim umění, které nám nechaly
předcházející generace. Tento nelehký úkol plní folklorní kroužek. V letošním roce nově
rozdělený na nejmenší děti a školáky. Do tohoto kroužku se mohou tedy hlásit i starší
děvčata a chlapci.
Zájemci o kolektivní hry se mohou realizovat v kroužcích florbalu, softbalu, míčových her.
Snaha o zlepšení situace, kdy děti vlastní drahá kola, ale neumí na nich jezdit a ani jim je
nikdo neseřizuje, vedla k založení kroužku horských kol. Zde se naučí nejenom dobře jezdit,
překonávat překážky, poznávat terén, ale i základům údržby kola.
A co jazyky ? Samozřejmě. Angličtina. Kroužky oblíbené u dětí i dospělých. Pokud se
přihlásí dostatečný počet zájemců, bude možné otevřít i kurz dospělých začátečníků.
Ale vraťme se k pohybu. Okolí Luhačovic, tábornické zvyky a spousta další zábavy, to je
kroužek turistický. Máte hloubavé dítě? Ideální řešení - šachový kroužek spojený
s deskovými hrami. Pokud ještě navíc k tomu všemu přidám železniční modeláře, pejskaře,
rybáře, psaní na stroji, stolní tenis, plavání, tak už to snad bude docela všechno. Ale pozor nebude. Závistivě sledujeme okolní vesnice, kde dobře fungují divadelní ochotníci, ale už
možná nebudeme muset. Nově otevřený divadelní kroužek by mohl připravit půdu
k založení ochotnického divadla v našem městě. Ještě jste si nevybrali? Tedy už vám zbývá
pouze klubáček a klubák určené ke spontálním aktivitám, nebo spousta dalších akcí, které
pro vás pracovníci DDM Luhačovice připraví. My vás na ně budeme na stránkách našich
novin upozorňovat.

V minulém čísle LN jste si mohli přečíst článek PhDr. Blanky Petrákové, která při pátrání
ve starých archivech nalezla zajímavé vize Františka Veselého a jeho manželky. Jak budou
podle nich vypadat Luhačovice v budoucnosti. Pokuste se to srovnat se skutečností a zjistíte,
že jejich představy se částečně naplnily. Co si představujeme my? Jaké bychom si přáli
Luhačovice za 100 let? Co odkážeme dalším generacím, kdo bude nejlepším prorokem?
Nejlepší příspěvky budeme otiskovat v LN. Prosíme čtenáře, aby se vyjadřovali pouze
k tématu a uváděli své jméno a adresu (z důvodu vysvětlení, proč nebyl příspěvek
uveřejněn). Pokud si nepřejete uvést v novinách jméno, bude vaše přání respektováno.
Jak si představuje Luhačovice v roce 2103 PhDr. František Hubáček – místostarosta
města?

Luhačovice za 100 let – vize
Rekreačně-lázeňský komplex, nabízející služby lidem pro zregenerování těla i duše.
Lázeňské městečko ponořené v zeleni, dávající veškerou péči člověku, který zde přijede
nabrat nové síly. Předpokládám, že v této době bude vyřešen problém dopravy, tedy nebude
docházet ke znečišťování luhačovické kotliny, která bude čistými klimatickými lázněmi.
Lázeňství a regenerace bude hlavní náplní a také hlavní obživou místních obyvatel.
Soustava lázeňských komplexů, včetně veškeré nástavby – tedy kultury a sportu, bude tím
bodem, na kterém se postaví prosperita celého města. Kombinace zeleně, čistého vzduchu,
typické architektury a co největší možnost využití zbývajícího volného času lázeňských
hostů i běžných návštěvníků. Nabídka dokonalého servisu pro hosty. Symbióza přírody a
člověka, využití všech možností, které zdejší území poskytuje. Klid, pohoda a řád – léčba
proti stresu, frustracím, uspěchanosti. To bude podle mne lázeňské městečko budoucnosti.
Cesta k této dokonalosti bude těžká a složitá a nepovede jen přes finanční problémy, ale také
přes výchovu a přípravu nových generací na život, který by měl být i morálně na
kvalitativně vyšší úrovni než v současné době. Vzájemná úcta k lidem, důvěra ve
společnost, která se vyvaruje všech negativních věcí (války, ničení životního prostředí,
zvládnutí živelných pohrom atd.), které momentálně lidstvo provázejí.
- PhDr. F. Hubáček-

Barum Rallye Zlín 29. 8. – 31. 8.
Zácpy na silnicích, uzavřené silnice, všude spousta policistů a aut. Tato situace se ve Zlíně a
okolí opakuje vždy koncem srpna.

A proč?
barumka!

No přece se jede známá

V letošním roce se zde uskutečnil již 33. ročník této elitní soutěže evropského šampionátu
s nejvyšším koeficientem obtížnosti 20. Do Zlína přijelo 128 posádek ze 12 států, soutěžilo
zde 15 značek automobilů, nejčastěji Peuegot a Octavie. Ovšem vítězná posádka Václav

Pech a Petr Uhel závodila s vozem Ford FOCUS. Favoritu soutěže Romanu Krestovi, téměř
domácímu, se ale letos vůbec nedařilo.

KRONIKA
Vyprávění z obecní kroniky popisuje, jak vypadaly Luhačovice v roce 1923. Záměrně jsou
některé názvy zachovány v původní podobě.
Obchůzka obcí
Dále je silnice ulice značně zúžená doleva břehem farského dvorku, zprava plotem zámecké
zahrady a zámkem. Vpravo zámeckou zahradou vedla v letech 1860 nynější silnice, která
byla kvůli rozšíření a upravení farské zahrady přeložena nad zámek.
Na konci této úzké ulice stojí vlevo velká budova obecné školy z roku 1896 s přístavbou
z roku 1906, má jedno poschodí a terasovitě upravenou zahradu. Proti ní stojí zámek
velkostatkáře Oty Serenyiho a do cesty zasahuje kulatá zeď přístavby farního kostela z doby
Josefínské, bývalé zámecké kaple. Zde se silnice láme. Vpravo je průčelí zámku
postaveného v letech 1732 – 1738 v podobě velkého E v základech. Zámek je na poschodí,
je z kamene a místnosti v přízemí jsou velmi vlhké a chladné. V době robot bývala
v nynějším sklepě věznice. Dosud jsou tam od vězňů vyškrabány na kamenec různé
poznámky. Zámek je v zahradě, která je od silnice oddělena vysokou kamennou zdí.
Vlevo stojí budova obecné školy, při které je dlouhý sklep – lednice. Vedle školy je panská
obytná budova, před kterou stojí mohutné staré lípy z roku 1710-1715. Sklep v břehu sloužil
a dosud slouží zámecké kuchyni a podle pověsti je zde ukryt poklad. Na místech, kde stojí
mohutná školní budova, stávala budova první školy zřízené v roce 1792. Před tím rokem
chodily děti do školy v Pozlovicích. Dále vlevo je hodně nízko pod silnicí bok hospodářské
budovy panské, k níž je připojen hostinec s velkým prostranstvím pro povozy. Býval zde
panský pivovar. Dolní část této budovy koupil v roce 1922 od velkostatku Bedřich Barbořík
a pozvedl upadající hostinec tak, že dnes je navštěvovaný pro výhodné stravování. Při domě
je dobytčí porážka. Za drahou je vpravo Malaníkova kovárna a to v budově, kterou mistr
koupil při parcelaci velkostatku i s obytným stavením. Při této budově býval druhý panský
dvůr, zde se dodávalo mléko lidu. Za dvorem je bludiště starých Luhačovic. Zde
zaznamenávám dům Vavrysů č. 27, starou kovárnu č. 31 (její obraz je v muzeu) a Nohávků
č. 29. Vpravo při dráze je zahradnictví Janíkovo a mlýn Janíkův od roku 1760. (Kup je
uložen na pergamenu v muzeu). Dnes je při mlýně parní pila. Vlevo za drahou je
cementářství Vašíčkovo, hasičské skladiště a domek Mikulců. Za potůčkem od Krhovů,
který tu napříč odtéká vlevo do řeky, je třetí rozšířené místo, budoucí možné náměstí. Stojí
tu již jmenovaná socha sv. Jana Nepomuského a dále po obou stranách hospodářské domky.
Vpravo za sochou je poschoďová stará budova, v níž býval v době před stavbou dráhy
zájezdní hostinec pro povozy. Silnicí dále je více selských usedlostí, ke konci jen po straně
pravé. (Největší Obadalova č. 4). Ves končí panskou stodolou. Proti ní za řekou je zahrada
panská, kterou má pronajatou zahradník Hladík. Za zmínku stojí obrovský komín v dolince
při potůčku z Radostovu. Je to zbytek po bývalé cihelně (kruhovce), která tam byla zřízena
v letech 1910-11, ale pro nevyhovující hlínu byla zrušena a roku 1924 rozebrána. Dnes je
tam kamnářská dílna. Hřbitov luhačovský je římsko – katolický a spočívá na něm druhá
choť nesmrtelného mistra, zakladatele české hudby Bedřicha Smetany, v roce 1908 zde

zemřelá Barbora Smetanová. Žila zde u své dcery
Zdenky, provdané za lesmistra Heyduška.
Vynikající rodáci luhačovští

Obnova starých křížů, božích muk, soch a svatých obrázků v Luhačovicích

Pokračování z LN č. 10/2002:
14. 9. 2003, v den svátku Povýšení Svatého kříže, byl posvěcen P. Hubertem Wójcilem
v pořadí již pátý opravený kříž v Luhačovicích. Nově opravený kříž stojí v polích na konci
Družstevní ulice za bývalou firmou TOKO u staré cesty do Biskupic. Podle kroniky
„Bubláků kříž“ – dřevěný kříž s vyřezávanou postavou Krista, krytý malou stříškou, nesl
označení L. P. 27. 8. 1929 a byl posvěcen 15. 9. 1929. V dřívějších dobách zde podle
kroniky stával dřevěný kříž od 19. století. V současné době se již prakticky rozpadal. Při
opravě byl použit dřevěný kříž, který stál u zámecké kaple. Očištění dřeva, konzervace a
nátěr provedl p. Josef Horňák. Tělo Krista bylo rovněž opraveno. Zakotvení a upevnění do
země a novou plechovou stříšku zajistil p. Lubomír Vaculčík. Železnou zahrádku kolem
kříže opravil a natřel p. Lukáš Hýsek. Ulice Družstevní má tak dva nově opravené kříže a
obrázek P. Marie Ustavičné pomoci, který udržuje rodina Bernátkova. Celkem bylo
v Luhačovicích opraveno již 5 křížů: kromě posledně jmenovaného kříž za hotelem Palace
v r. 2000, další v roce 2001 v ulici Hrazanské, v r. 2002 v ulici Družstevní a boží muka
v ulici Bezručově. V krátké době se bude světit restaurovaný „misijní kříž“ u zámecké
kaple. Nutnou opravu vyžaduje „Bílý kříž“, který stojí na staré cestě mezi Luhačovicemi a
Kladnou Žilín. Podle letopočtu z farní kroniky 1763 oslavuje letos 240 let trvání. Najdou se
opět ochotní lidé, kteří pomohou zachovat památky našich předků?
Použito údajů z farní
kroniky.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítáme mezi nás nové „občánky“:
Adama Kuderu
Jakuba Kovaříka

Luhačovice 1019
Luhačovice 817

Rodičům srdečně blahopřejeme!
Sňatek uzavřeli:
Dalibor Liška a Irena Horáková

Luhačovice 425

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem!
24. 10. Zlatá svatba
Konečný Alois a Marie, Luhačovice 445
Blahopřejeme!
Výročí narození:
Horčicová Anděla
Janíková Jiřina
Lukáš František
Zábojníková Anežka
Janásová Marie
Mach Petr

Luhačovice 380
Luhačovice 45
Luhačovice 783
Řetechov 54
Luhačovice 274
Luhačovice 54 89 let

80 let
80 let
90 let
80 let
80 let

Srdečně blahopřejeme!
Opustili nás:
Zemčíková Barbora
Kučerová Božena
Výsmeková Jindřiška
Mikulášková Iva

Luhačovice 884
Luhačovice 54
Luhačovice 288
Luhačovice 358

64 let
91 let
77 let
75 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.

Třetí oko
Slyšíme-li výraz „třetí oko“, máme představy různé. Někdo vidí drahokam uprostřed čela
krásné Indky, jiný si vybaví starou indickou filozofii o čakrách. Právě v tomto místě končí
šestá čakra, v níž se ukrývá duchovní život, inteligence, intuice. V Luhačovicích víme, že
jde o filmový klub, který pod tímto názvem pořádá každoroční přehlídku filmů
představujících v kinematografii to nejlepší.
Nejvíc o tom ví Mgr. Zbyněk Lekeš. Vždy obdivuji jeho obětavost i lásku k filmovému
umění. Nejenom k němu, ale ke kultuře vůbec. S touto prací má už zkušenosti
z osmdesátých let, kdy dělal lektora. A vlastně teď už po čtyři roky v této činnosti
pokračuje. Mluvíme o cíli této práce. Chce přinášet filmy s netradiční tématikou a
působivou formou, někdy až šokující. Chce prohloubit zájem o kulturu a filmové umění
zvlášť. Filmy si vybírá sám z nabídek distribučních společností, filmového archivu a

asociace filmových klubů. Jsou součástí kina Elektra.
U některých filmů je to s účastí špatné. Příčiny jsou různé. Hlavně konzumní společnost,
televize, video. Vracíme se k historii. V předcházejícím programu nejvíc zaujal Amores
Peros ze současného Mexika. Film je vyprávěním o současném stavu civilizace, soužití lidí
a psů. Dostáváme se k letošní sezóně. Přehlídka začala 11. září. Začal tedy podzimní cyklus
září – prosinec. Začíná vždy v 19.30 ve čtvrtek. Můžeme se o ní dočíst v LN nebo na
samostatných plakátech. Letošní motto je válka a smích. Spojení nezvyklé, šokující, ale
nutné. S tím jsme se již setkali ve filmu Země někoho, Jedna mina, jedna mina, jedna
občanská válka. Nabídka je lákavá. Nejvíc láká Okno naproti. Vypráví příběh dvou zcela
odlišných lidí. V tomto italském filmu se seznámíme s vývojem vztahu zcela nečekaného.
Vyhrál v Karlových Varech. Každý film je uveden lektorem. Ten sesbírá zprávy z internetu,
časopisů, z návštěv filmové školy v Uherském Hradišti. Je jich asi 6. Mají možnost
navštěvovat různé semináře. Na co se tedy v nejbližší době můžeme těšit? Především
uvidíme filmy ze zemí, které nejsou příliš zastupovány. Dokonce i eskymácký.
Přes problémy s financemi, které vždycky něčemu brání, třeba rozvoji dalších aktivit, se
dostáváme k přehlídce jarní. Začne v lednu, končí v květnu. Její součástí je projekt 100. Zde
jde o projekt celostátní, je to 10 filmů. Ale teď je ještě čas. Teď je ještě možnost naplnit sen
Zbyňka Lekeše o plném kině diváků, kterým není líto 40,- Kč, kteří chtějí kulturně žít.
Ukáže se, jestli i letos bude Třetí oko drahokamem. Čakrou, která vidí lepší, kulturnější
svět.
- PhDr. Ludmila Loschková –

56. PODZIMNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Přestože tři dny před podzimními rybářskými závody vysadili pořádající rybáři
z Rybářského svazu Luhačovického Zálesí do přehrady 4000 kg trofejních kaprů o váze 5 8 kg, soutěžícím se nedařilo. Vytahovali z přehrady samé menší kousky a trofejní ryby
pečlivě připravované návnady úspěšně ignorovaly. Nakonec ale zkušenost místních
zvítězila, po třech letech zvítězil člen místního rybářského svazu Stanislav Gabrhel
z Petrůvky.
Jeho kapr vážil 8,64 kg a měřil 79 cm a chytil se na chleba. Celkem přijelo do Luhačovic na
závody 720 rybářů.

Dětské rybářské závody
Přehrada 20. září 2003
Přestože některé z mladých rybářů nebylo za jejich pruty téměř vidět, museli dodržovat
přísná pravidla. Dospělí jim pomohli nahodit, ale případné úlovky museli vytáhnout
z přehrady sami. A že se jim dařilo! Děti měly víc štěstí než dospělí před týdnem a ryby
opravdu braly. Celkem se ulovilo téměř 500 kg ryb. Na přehradě soutěžilo 499 dětí ve věku
od 5 do 15 let z naší republiky, Slovenka, Polska dokonce i z Maďarska.
Největší úlovek, šestikilového kapra, chytil na kukuřici třináctiletý Miroslav Vítek z Bánova
a spolu s tímto velkým šupináčem si odvezl i ceny v hodnotě 5500,- Kč.
10, 8 kg živé kapří váhy spolu s hodnotnými cenami putovalo v podobě dvou ryb do
Brumova společně s jejich šťastným lovcem Markem Žilákem.

Mistrovská utkání FK Luhačovice podzim 2003
kolo
9
10
11
12
13
14
kolo
9
10
11
12
13

MUŽI - Krajský přebor
kde
Zač. utkání
D
10.15
V
15.30

datum
Odjezd
Ne 5.10.
Ne
13.00
12.10.
Ne 19.10.
D
15.00
Ne 26.10.
V
14.00
12.00
Ne 2. 11.
D
10.15
So 8.11.
V
13.30
12.00
DOROST STARŠÍ A MLADŠÍ - Krajský přebor
Datum
kde
Zač. utkání
Odjezd
So 4.10.
D
13.15
Ne 12.10.
V
10.00,12.15
8.30
So 18.10
D
13.15
So 25.10
D
13.00,15.15
11.45
So 1.11.
D
11.15
-

ŽÁCI STARŠÍ A MLADŠÍ - Krajský přebor

Soupeř
Otrokovice
Vel. Karlovice
Kateřinice
Boršice
Chropyně

Ostr.N. Ves
Soupeř
Vel.Karlovice
FC Vsetín
Slavičín
Slušovice

Holešov

kolo
9
10
11
12
13

6
7
8
9
10

datum
So 4.10.
So 11.10.
Ne 19.10.
Ne 25.10.
So 1.11.

datum
Po 6.10..
Po 13.10.
Po 21.10.
Po 27.10.
Po 3.11.

kde
V
D
V
D
V

Zač. utkání
9.00,7.45
9.00,
9.00,7.00
9.00
9.00

PŘÍPRAVKA - Župní soutěž
kde
Zač. utkání
V
16.30
D
16.00
V
17.15
D
16.00
V
16,00

Odjezd
7.45
7.00
7.30

Odjezd
14.30
16.00
15.00

Soupeř
TESC. Zlín
FC Vsetín
Val. Meziříčí
Valašský FC
Vlachovice

Soupeř
Boršice
J. Otrokovice
Uh.Hradiště B
Boskovice
Uh. Brod L

Školní rok úspěšně zahájen
Prvního září zůstaly i v Luhačovicích dveře školy uzavřeny z důvodu celostátní stávky
učitelů. Avšak druhý školní den již opuštěné školní chodby ožily. Prvňáčci plni napjatého
očekávání, ti starší již se smíšenými pocity, všichni plni vzpomínek na prázdniny.
Ale již brzy zapadnou do školního kolotoče a na poklidné chvíle prázdnin budou pouze
vzpomínat. Podle Mg. R. Leblocha, zástupce ředitelky ZŠ v Luhačovicích, se na 779 žáků,
z toho 346 z okolních obcí, rozdělených do 32 tříd, snažili připravit co nejlépe.
Pod pojmem škola si většina z nás představí pouze učitele, žáčky a školní lavice. Ale školu
tvoří i pomůcky, kabinety, jídelna, kuchyň a spousta dalších starostí kolem. O prázdninách
se povedla rozsáhlá rekonstrukce školní jídelny v budově bývalých jeslí, v hlavní budově
byla nově instalována dějepisná učebna, vznikla nová samostatná učebna informatiky díky
financím z projektu Internet do škol. Matematici mají nový kabinet. I v letošním roce bude
pokračovat úspěšná spolupráce se školní psycholožkou, která má připravenu účelnější
pracovnu.
Školu musí zajímat i volný čas dětí. Jak zajistit hlídání mladších dětí před a po vyučování?
K tomuto účelu slouží školní družina, která stavebními úpravami získala novou třídu. To
znamená, že odpadají náročné přechody žáků do zámku a ranní i odpolední zaměstnání je
kompletně v areálu bývalých jeslí. První a druhé třídy mohou přicházet do družiny ráno již
od 6. hodiny a po vyučování zůstat až do 16 hodin.
Třetí třídy jdou po návratu z vyučování, které probíhá ve škole v Kladné Žilín, na oběd a
pak mají možnost také navštívit družinu. Toto zařízení ovšem neznamená pouze hlídání dětí,
ale mělo by poskytovat i zábavu a poučení. V letošním roce mají děti možnost navštěvovat
přímo ve školní družině některý z připravených zájmových kroužků.

Co dodat závěrem? Jedině snad přání, aby se všem luhačovským žákům, učitelům i
rodičům jejich nelehká práce dařila, aby si dokázali udržet optimismus, nadhled a aby
dokázali společně překonávat problémy, které je v následujícím školním roce čekají.

Novinky z knihovny
Beletrie pro dospělé:
Blatný - Servus, ser-vá-ci
Brandejsová- I takový je život
Stone - Konečně doma
Deaver - Modrá sféra
Denker - Nejtěžší zkouška
Chowdhury - Poslední sestup
Graham - Psáno krví
Coulter - Půlnoční hvězda
Gordon - Rabi
Small - Rosamunda
Roberts - Smrtící věrnost
Monyová - Tchýně a uzený...
Beletrie pro děti:
Arnold - Chemický chaos
Cox - Drazí zesnulí
Naučná lit. pro dospělé:
Černá Hora, Černohorské pobřeží
Slovinsko, Chorvatsko
Dolejší - Školní slovník českých spisovatelů
Osten - Babiččiny tipy a triky
Faelten - Domácí lékař pro ženy
Nauč. lit. pro děti:
Asquith - Akta usoužené puberťačky
Mandelová - Dějiny pravěku a starověku
Mandelová - Dějiny středověku a počátky novověků
Kožíšek - Naučte se čarovat
Daldry - Nebuď takovej balvan!

