
 

V  prvním ročníku soutěže o nejhezčí turistickou pohlednici Slovácka, vyhlášené Městským 

informačním centrem Uherské Hradiště, zvítězila pohlednice Luhačovic, kterou vydalo 

nakladatelství Karla Thomayera Uherský Brod.  Vítězná pohlednice postoupila do V. 

ročníku celostátní soutěže o nejhezčí pohlednici ČR.  

   

PODĚKOVÁNÍ  

Dne 23. 1. ukončil svou činnost u Pěveckého sboru Leoše Janáčka jeho 
zakládající člen a dlouholetý dirigent pan Karel Klimeš  Městský dům kultury i 
pěvecký sbor děkují panu Klimešovi za jeho významný přínos pro činnost sboru a za 
jeho zásluhy o uměleckou kvalitu sboru.  

Pěvecký sbor bude pokračovat ve své činnosti pod vedením Mgr. Adriany 
Malaníkové. Případné zájemce o sborový zpěv zveme mezi nás. Zkoušky se konají 
každou středu od 18,00 do 20,00 hod v Hudebním salonku Městského domu kultury 
Elektra.  

- Výbor PSLJ Luhačovice- 

   

  

Setkání ředitelů středisek volného času  

Ve dnech 21. 1. - 24. 1. 2002 proběhl v hotelu Adamantino v Pozlovicích jeden z dalších 
vzdělávacích modulů projektu „Dokážu to?“ - tentokrát pro ředitele středisek volného času. 
Realizátorem pedagogického projektu je občanské sdružení AISIS Kladno, které získalo i 
podporu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Všichni víme, že volný čas je pro každého člověka dobou, které si váží a o níž přemýšlí, jak 
ji co nejlépe a nejužitečněji využít. 

Domy dětí a mládeže pozitivními volnočasovými aktivitami rozvíjejí lidské kvality. Jedná 
se o smysluplné činnosti, ale je také potřeba, aby se každý zdokonaloval v práci s dětmi. 
Proto se také v rámci projektu vzdělávají dospělí, aby v dětech dokázali rozvinout a posílit 
schopnost přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí. Vzdělávají se nejenom vedoucí 



oddílů a kroužků, ale i vedoucí pracovníci organizací, kteří zde mají možnost získat 
dovednosti pro změny v řízení organizace, přehled v legislativě, komunikační dovednosti, 
efektivní řízení pedagogického týmu, metodiku tvorby projektů a plánů rozvoje středisek. 
Vždy se také koná prohlídka střediska volného času v hostitelském městě - tentokrát to byl 
Dům dětí a mládeže v Luhačovicích. 

Pracuji s dětmi již nějaký ten rok, prošla jsem řadou kurzů a vzdělávacích programů. Projekt 
„Dokážu to?“ mi dal prozatím nejvíce informací a pozitivních zkušeností. Vše se odehrává v 
přátelské atmosféře, vše prožijete na vlastní kůži, účast vám umožní výměnu zkušeností s 
lidmi s velkou chutí do práce, s lidmi stejně zapálenými do práce a ochotnými kdykoliv 
poradit a pomoci. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat organizátorům kurzu, lektorům a všem, kteří mají s 
projektem co do činění, protože co je vloženo do dospělých, bude v plné míře využito ku 
prospěchu dětem. Ty pak budou mít možnost vyrůstat v atmosféře plné důvěry, vzájemného 
uznání a spolupráce. A TAKOVOU MLADOU GENERACI PŘECE POTŘEBUJEME! 

 Eva Tomalová, ředitelka DDM Luhačovice  

   

Ve dnech 18. 2. - 8. 3. 2002 proběhne v naší farnosti  
SBÍRKA ČESKÉ KATOLICKÉ CHARITY    

Sbírka bude zaměřena pro potřeby Oblastní charity Uherský Brod a to pro :  
      Azylový dům pro matky s dětmi v tísni  
      Charitní bazar  
      Charitní domy pokojného stáří 
      Denní centra  

Doporučené věci:  

      Veškeré pánské a dámské oblečení a boty 
      Kapny, polštáře, prostěradla, utěrky, ručníky, pleny 
      Záclony, závěsy, deky, potahy 
      Prášky na praní, mýdla, prostředky na umývání nádobí a úklid, toaletní papír, 

papírové kapesníky a pleny, ubrousky 
      Hračky 
      Brýle, použité telefonní karty, poštovní známky    

Veškeré dary musí být čisté a nepoškozené !  

Pozor:  pračky, ledničky, dětské kočárky a elektrotechnika se letos nebude vybírat  

Sbírka bude probíhat v OBCHŮDKU U KOSTELA  

ve dnech  pondělí,   úterý,   středa  

od 9,00 do 17,00 hodin  

   



POMŮŽETE MUZEU ZDOKUMENTOVAT UPLYNULÝCH 100 LET Z HISTORIE 
LUHAČOVICKÝCH LÁZNÍ?      

    V roce 2002 si Luhačovice připomenou významné výročí – 100 let od založení Akciové 
společnosti Lázně Luhačovice. 

     Rádi bychom při této příležitosti vyzvali občany, aby zavzpomínali na dobu svých 
pradědů a prababiček a  nahlédli do rodinných archívů nebo na půdy. Možná naleznete 
zajímavé předměty vztahující se k historii luhačovického lázeňství: předměty 
z každodenního života – ošacení, bytový textil, nábytek, lékařské a lázeňské pomůcky a 
keramiku, fotografie, pohlednice nebo jiné dokumenty, doklady kulturních a společenských 
akcí, památky na návštěvníky Luhačovic. Všechny tyto předměty, které ilustrují dobu od 
počátku do poloviny dvacátého století, jsou pro muzejní pracovníky významným 
pomocným materiálem při studiu tohoto důležitého období v historii Luhačovic. Tyto 
předměty bychom si v muzeu rádi zapůjčili a zdokumentovali.  Se svolením majitele 
bychom rádi některé z vybraných předmětů představili také na  výstavě, která bude přes 
hlavní lázeňskou sezónu umístěna v hale Vincentka.  

Kontakt: 

PhDr. Blanka Petráková, Muzeum Luhačovického Zálesí, tel. 7132883 

Mgr. Yvona Činčová, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, tel. 7004634 

  

Zprávy z 23. schůze Rady města Luhačovic konané dne 5. prosince 2001  

RML souhlasila s uzavřením Mateřské školy Luhačovice ve dnech 27. 12. – 31. 12. 2001.  

RML souhlasila se zařazením částky ve výši 121.162,50 Kč na dopravní obslužnost do 
rozpočtu roku 2002 a s uzavřením příslušné smlouvy s ČSAD Vsetín, a.s  

RML doporučila ZML uzavřít smlouvu o přijetí úvěru ve výši 24.000.000,- Kč s peněžním  
ústavem Česká spořitelna, a. s., se zajištěním úvěru vlastní blankosměnkou v počtu 1 ks a 
budoucími rozpočtovými příjmy. 

RML doporučila ZML nabýt do vlastnictví koupí pozemek vedený ve zjednodušené 
evidenci – původ PK p. č. 413/19 v k. ú. Luhačovice, který je zastavěn místní 
komunikací v ulici Pod Léštím a id. části 43/80 pozemku vedeném ve zjednodušené 
evidenci – původ PK p. č. 420/7 v k. ú. Luhačovice, který je zastavěn místní 
komunikací v ulici Lužné za cenu 50,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.  

RML souhlasila se zveřejněním záměru města nabýt do vlastnictví koupí pozemek vedený 
ve zjednodušené evidenci – původ PK p. č. 735/3 v k. ú. Luhačovice o výměře 17 m2, který 
je součástí chodníku na Masarykově ulici.  

RML souhlasila se zveřejněním záměru města směnit část pozemku 685/1 v k. ú. 
Luhačovice ve vlastnictví Josefa a Anežky Horňákových za stejnou část pozemku st. pl. 
184 v k. ú. Luhačovice ve vlastnictví města Luhačovice.  



RML doporučila ZML prodej objektu č. p. 941 na st. pl. 96,  st. pl. 96, st. pl. 119 a p. č. 98 – 
zahrada a p. č. 99 – zahrada v obci Poprad, katastrální území Spišská Sobota v tomto pořadí: 

Iveta Olejová, Riečna 942, Poprad  

Martin Rusnák, Pod bránou 1812/01, Poprad  

za cenu 259.330,- SK a úhradu nákladů spojených s převodem.  

RML uložila vedoucímu odboru správy majetku zařazení sanačních prací zámecké 
kaple ve výši 295 tis. Kč do rozpočtu roku 2002 jako součást rozpočtového provizoria.  

   

Zprávy z 24. schůze Rady města Luhačovic konané dne 19. prosince 2001 

RML souhlasila se jmenováním paní Stanislavy Juríkové ředitelkou organizační složky 
města Luhačovic Městská knihovna Luhačovice. 

RML souhlasila s osvobozením Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, 
Masarykova 101, 763 26 Luhačovice od poplatku ze vstupného při pořádání XII. 
reprezentačního plesu konaného 19. 1. 2002. Rada města vzala na vědomí použití 
výtěžku z plesu pro Klub rodičů a přátel školy na rozvoj výchovné a vzdělávací 
činnosti žáků.  

RML souhlasila s osvobozením Lázní Luhačovice, a.s., od poplatku ze vstupného na 

6. reprezentační ples, který se koná 26. 1. 2002 a vzala na vědomí věnování výtěžku na 
humanitární účely. Rada města by uvítala věnování výtěžku Domovu důchodců Luhačovice. 

RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu č. p. 
282 s firmou BELPO-PRODUKT, s. r. o., se sídlem Rumunská 435, Luhačovice za 
cenu 700,-Kč /m2 za kanceláře a prodejní plochy a 300,-Kč/m2 za ostatní plochy. 
Součástí smlouvy bude i pronájem části pozemku p. č. 757/6 za cenu 30.000,-Kč/rok.  

Rada města souhlasí s provedením stavebních úprav v rozsahu dle předložené studie 
na náklady nájemce. Tyto náklady budou umořovány nájemným.  

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2011 a bude obsahovat 
inflační doložku.  

RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v objektu 
Hasičské zbrojnice o výměře 17,60 m2 a id. části společných prostor a sociálního zařízení o 
výměře 6,50 m2 s firmou MONADIAS, s. r. o., 739 92 Návsí 352 na dobu neurčitou a roční   
úhradu 800,- Kč/m2 za kancelář a 100,- Kč/m2 za id. části společných prostor a sociálního 
zařízení. 

RML souhlasila s uzavřením podnájemní smlouvy s MUDr. Zbyňkem Kúřilem, Zlín, 
tř. 2. května 3646 na provozování privátní urologické praxe v nebytových prostorách, 
které užívá MUDr. Vladimír Vondrák na základě nájemní smlouvy ze dne 2. 5. 1996 za 



stejných podmínek jako je uzavřena nájemní smlouva s MUDr. Vondrákem.  

RML souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce objektů: zámecká kaple sv. Josefa, 
sakristie, dvou oratoří a chodby v zámeckých budovách na pozemcích st. pl. 1/1 a st. pl. 1/2 
s Římskokatolickou farností Luhačovice na dobu neurčitou.  

RML souhlasila s navrženou rekonstrukcí restaurace Elektra dle předložené 
projektové dokumentace a uzavřením dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s Josefem 
Novosádem, bytem Luhačovice, Masarykova 55 ze dne 29. 11. 1996 s prodloužením 
doby nájmu na dobu určitou do 31. 12. 2010.  

   

Zprávy z VI. zasedání Zastupitelstva města Luhačovic konaného  
dne 13. 12. 2001  

Členové ZML navštívili  rozestavěnou tělocvičnu ZŠ ve sportovním areálu Radost.  

ZML schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2001 o nakládání s komunálním 
odpadem s účinností od 1. 1. 2002.  

ZML schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2001 o místním poplatku za provoz 
systému nakládání s komunálním odpadem s účinností od 1. 1. 2002.  

Občané obce Řetechov přednesli ZML dotaz na zahájení plynofikace obce Řetechov.  

Byla uzavřena dohoda o zřízení věcného břemene s vlastníky dotčených pozemků. Je 

zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Finanční prostředky 

budou dány do návrhu rozpočtu roku 2002. Realizace celé akce závisí na stavu rozpočtu na 

příští rok, na prodeji plynovodu Polichno a na získání dotace. Během roku je možno plyn na 

Řetechově realizovat.  

ZML zřídilo ke dni 1. 1. 2002 příspěvkovou organizaci Technické služby Luhačovice se 
sídlem Uherskobrodská 188, 763 26 Luhačovice a schválilo její zřizovací listinu.  

ZML zřídilo ke dni 1. 1. 2002 příspěvkovou organizaci Městský dům kultury Elektra se 
sídlem Masarykova 950, 763 26 Luhačovice a schválilo její zřizovací listinu.  

ZML zřídilo ke dni 1. 1. 2002  příspěvkovou  organizaci  Základní škola Luhačovice se 
sídlem Školní 666, 763 26 Luhačovice a schválilo její zřizovací listinu.  

ZML zřídilo ke dni 1. 1. 2002  organizační složku Mateřská škola Luhačovice se sídlem 
Komenského 301, 763 26 Luhačovice a schválilo její zřizovací listinu.  

ZML zřídilo ke dni 1. 1. 2002 organizační složku Městská knihovna Luhačovice se 
sídlem Masarykova 350, 763 26 Luhačovice a schválilo její zřizovací listinu.  

ZML schválilo zřízení Rady školy ZŠ Luhačovice, Školní 666, 763 26 Luhačovice ke dni 1. 
1. 2002  a členy Rady školy ZŠ Luhačovice za zřizovatele pí Pechancovou, ing. Jahodu a 
PhDr. Hubáčka.  



ZML stanovilo rozpočtové provizorium pro rok 2002 ve znění  

Zásady rozpočtového provizoria:  

Povoluje se  

1.čerpání běžných výdajů (veškeré provozní výdaje) do výše jedné dvanáctiny celkové 
roční částky roku 2001 v každém měsíci období rozpočtového provizoria  

2. čerpání kapitálových výdajů                                                                                                                             
a /rekonstrukce spol. sálu RONDO MěDK ve výši 5 040 tis.Kč, čerpání v časovém sledu dle 
faktur dodavatele  

 b/ rekonstrukce bytu po paní Kolářové ve výši 150 tis. Kč  

 c/ výstavba tělocvičny Radostova Luhačovice dle průběžné fakturace dodavatelem  

3. financování  

Úhrada splátek úvěru nástavba Družstevní dle splátkového kalendáře  

Rozpočtové příjmy a výdaje i financování splátek úvěru uskutečněné v době rozpočtového 
provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu města jeho schválením ZML.  

Za čerpání rozpočtového provizoria jsou odpovědni příslušní zaměstnanci Městského úřadu 
v Luhačovicích dle dispozičního oprávnění.  

RML rozhodlo o uzavření smlouvy o výpůjčce budovy pálenice mezi městem 
Luhačovice a ZO Českého zahrádkářského svazu Luhačovice s tím, že náklady na 
opravy bude hradit výpůjčitel, pokud nebude dohodnuto jinak.  

RML rozhodlo o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě se ZO Českého zahrádkářského 
svazu Luhačovice na úpravy vlastnických vztahů s uznáním předkupního práva na budovu 
pálenice v předloženém znění. 

ZML rozhodlo o nabytí do vlastnictví koupí pozemku vedeném ve zjednodušené 
evidenci – původ PK p. č. 413/19  v  k. ú. Luhačovice,  který  je zastavěn místní 
komunikací v ulici Pod Léštím o výměře 92 m2 a id. části 43/80 pozemku vedeném ve 
zjednodušené evidenci – původ PK p. č. 420/7 v k. ú. Luhačovice o výměře 393 m2, 
který je zastavěn místní komunikací v ulici Lužné za cenu 50,- Kč/m2 a úhradu 
nákladů spojených s převodem.  

ZML rozhodlo o prodeji objektu č. p. 941 na st. pl. 96, st. pl. 119, p. č. 98 - zahrada, p. č. 99 
– zahrada v obci Poprad, katastrální území Spišská Sobota paní Ivetě Olejové, bytem Poprad 
– Spišská Sobota, ul. Riečna 942 za cenu dle znaleckého posudku, t. j. 259.330,- SK a 
úhradu nákladů spojených s převodem. 

ZML rozhodlo o uzavření smlouvy o přijetí úvěru ve výši 24.000.000,- Kč s peněžním  
ústavem  Česká spořitelna, a.s., s  konečnou dobou splatnosti v roce 2007 a se 
zajištěním úvěru vlastní blankosměnkou v počtu 1 ks a budoucími rozpočtovými 



příjmy.  

   

Nová dominanta v areálu Radost  
Kdo se přes léto nedostal do prostoru areálu Radost, zůstane dnes poněkud překvapen novou 
velkou budovou, která zde v průběhu podzimu vyrostla.  

Práce na  „Tělocvičně ZŠ Radostova“, jak zní doposud její pracovní název, začaly již 
v minulém roce, kdy stavební firma UPOSS provedla zemní úpravy v dané lokalitě a taktéž 
položila velmi složité základy celé stavby. V březnu letošního roku zahájila firma MANAG 
výstavbu sportovního zařízení, které v lázeňském městě doposud chybělo.  

Jaký je tedy současný stav prací na komplexu, který má být dokončen v polovině příštího 
roku? Práce na stavbě pokračují velmi rychlým tempem. Podle harmonogramu prací je 
dokonce firma asi o měsíc v předstihu. Část zařízení, ve kterém najdou své nové útočiště 
místní kuželkáři a fotbalisté, je prakticky hotova, chybí jen vnitřní vybavení interiérů, které 
bude pochopitelně instalováno až v jarních měsících.  

Samotná centrální budova je již celá uzavřena, a proto zde mohou bez přerušení probíhat 
všechny práce. Jsou provedeny vnitřní omítky, veškeré rozvody elektřiny, vody, odpadů a 
vzduchotechniky, před dokončením je závěrečná betonová úprava podlah. Je téměř hotova 
kotelna, takže již nic nebrání tomu, aby se spustilo vytápění v celé budově.  

Centrální část je tvořena velkou tělocvičnou o rozměrech 40x20 m, ve které bude možno 
provozovat všechny sálové míčové sporty. Na tento sál navazuje menší – gymnastický, ve 
kterém bude vybavení pro gymnastiku a džezgymnastiku. Tuto část doplňují šatny se 
sociálním zařízením a nezbytné technické zázemí pro provoz tělocvičny.  

V prvním poschodí této centrální budovy se kromě hlavního vstupu a kanceláře pro 
vedoucího  celého zařízení nachází rehabilitačně relaxační část, která je tvořena prostorem 
vymezeným pro saunování a masáže a taktéž je zde posilovna. Ve druhém poschodí se 
nachází 8 pokojů pro ubytování a byt pro správce zařízení. Z boční strany budovy směrem 
od stávajícího sportovního areálu je pak umístěna kotelna a restaurační zařízení, ze kterého 
bude velmi pěkný výhled do samotné centrální tělocvičny.  

Zčásti proběhly již také venkovní práce – z poloviny je hotova celá fasáda budovy  - a taktéž 
byly provedeny zemní práce kvůli sedání zeminy přes zimní období.  

Zatím se tedy zdá, že stavební firma plní závazky, které na sebe při zahájení stavby vzala, a 
že termín dokončení, konec června 2002, bude z její strany splněn. Pokud se tak stane, je i 
reálný termín otevření zařízení k začátku školního roku.  

Věřme tedy, že se v příštím roce Luhačovice konečně dočkají opravdu důstojného a 
v mnoha směrech i nadčasového sportovního zařízení, jehož otevření nejenom zvýší zájem o 
Luhačovice z řad hostů a návštěvníků z oblasti sportu, ale ještě více podnítí především 
mladou generaci v Luhačovicích k zájmu o sport a sportovní dění v našem městě.  



   

                                                                     PhDr.František Hubáček, místostarosta 
Luhačovic  

   

Rekonstrukce sálu Rondo v Městském domě kultury Elektra 

Většina obyvatel našeho města ví, nebo se alespoň doslechla, že v Elektře se něco opravuje, 
ale co nebo proč se většinou jenom spekuluje. 

Ve velkém sále Rondo neprobíhají jenom kulturní akce, ale v posledních letech se koná v 
Elektře stále více kongresů, dokonce i mezinárodního rázu. Pro některé akce se stala Elektra 
již kapacitně nedostatečnou a stále zvyšující se požadavky na využití výpočetní a projekční 
techniky v sále jsme v poslední době nemohli   uspokojit. Kongresová turistika napomáhá k 
rozvoji našeho města a my jsme byli nuceni nedostatky řešit, abychom o možnost konání 
kongresů v našem zařízení nepřišli. Nelze opomenout ani estetické hledisko, neboť jsme 
usoudili, že je potřebná změna a modernizace interiéru. Věřím tomu, že díky této investiční 
akci získají Luhačovice nejenom důstojné zázemí pro provozování kongresové turistiky, ale 
i pěkný a moderní kulturní sál. 

K rozhodování zda provést či odložit tuto náročnou rekonstrukci přispělo i to, že se koncem 
roku 2001 povedlo získat podporu ze státního rozpočtu. 

Co se vlastně v Elektře změní? 

V první řadě na ochozu, který doposud sloužil jako technické zázemí, vzniknou nová místa 
k sezení. Na galerii, 

jak se tomuto prostoru bude říkat, vznikají nová sociální zařízení pro návštěvníky, obslužný 
bar, budou zde nové šatny pro účinkující, dále kabiny VIP a rekonstrukcí projde i světelná a 
zvuková kabina, které se spojily do jednoho prostoru. 

V celém sále budou nové obkladové prvky v jiných barvách než doposud, podstatných změn 
dozná strop a nová osvětlovací tělesa, podlaha bude rozdělena v několika místech stupni. 

Změna postihne i bar Rondo, který v sále nepůsobil příliš esteticky, a jako podpůrné 
obslužné zařízení pro Rondo bude sloužit Snack bar v předsálí. Zde dojde k posunutí 
skleněné příčky a propojení Snacku s Rondem. Při této náročné rekonstrukci dochází 
samozřejmě i k dalším opravám a úpravám, např. nová elektroinstalace, audiorozvody, 
podlahy, doplnění interiéru apod.  

Věřím, že po všech těchto úpravách, které by měly skončit koncem března, budou všichni 
návštěvníci Elektry příjemně překvapeni 

 Pavel Slovák, ředitel MěDK Elektra 

  



Dotazník rodičům žáků v základní škole 

Pedagogičtí pracovníci školy mají zájem na tom, aby byly děti ve škole spokojené a práce 
školy se dále zkvalitňovala. Proto vedení školy požádalo rodiče, kteří se zúčastnili 
listopadových třídních schůzek, aby vyplnili dvanáctibodový dotazník. Názory rodičů 
mohou pomoci k objektivnímu posouzení činnosti školy 

z jiného pohledu, než má vedení školy. Výsledek tohoto šetření může školu posunout k 
dalším cílům. Zcela vyplněný dotazník odevzdalo úctyhodný počet 588 rodičů. Všem patří 
upřímný dík. Zde jsou tabulkově zpracovány celkové výsledky u každé odpovědi početně i 
procentuálně.  

Vyhodnocení dotazníků (tabulka)  

Jak je z tabulky patrné, hodnotí 29 % dotázaných práci školy jako výbornou a 64 % jako 
dobrou, přičemž jako výbornou hodnotí práci spíše rodiče žáků na 1. stupni. Toto vysoké 
hodnocení nás musí zavazovat k tomu, abychom kvalitu práce přinejmenším udrželi. 

U druhé otázky je výsledek také příznivý. Pěkný vztah učitele a žáka je základním 
předpokladem úspěšné práce. Tento výsledek je podobný i u třetí otázky, která s druhou 
úzce souvisí. 

U čtvrté otázky je výsledek příznivý, přesto se objevilo 15 % odpovědí, kdy pomoc dítěti je 
s výraznými rozdíly. Zde se musíme zamyslet a hledat cestu k nápravě. Pátá a šestá otázka 
spolu opět souvisí. Výsledky jsou podobné. Je škoda pro školu, že 17 % rodičů uvádí, že 
škola vzbuzuje u dítěte malý zájem o učení. Zde je nutné zamyšlení nad motivací, 
programem v hodinách a ve škole celkem. Velké procento dětí se do školy občas těší, což je 
předpokladem k tomu, aby se mohly těšit stále. Informovanost (v 7. otázce) je dobrá (62 %) 
nebo výborná (29), méně již s výraznými rozdíly (8%). Dobrá informovanost rodičů je 
základním předpokladem práce učitelů a může předejít mnohým problémům a 
nedorozuměním. 

Drtivá většina rodičů  u osmé otázky uvádí, že při informativních schůzkách jednají učitelé 
taktně a podnětně. Toto zjištění je potřeba si cenit, protože rodiče jsou ti, kdo se musí ptát a 
musí dostat odpověď. Probíhá-li toto ve vzájemné důvěře, je výsledek vždy ku prospěchu 
dítěte. 

Devátá otázka otevřela vždy diskutované téma domácí přípravy. Drtivá většina rodičů ji 
považuje za přiměřenou. Nějaká domácí příprava pochopitelně musí být. Musí se hledat 
taková forma, aby nebyla příliš časově náročná a aby nebylo zadáváno něco, co se má žák 
naučit ve škole. Není např. možné, aby unavený rodič přišel večer z práce a dále pracoval na 
školních povinnostech svých dětí. To není záměr nikoho. 

Téměř tři čtvrtiny rodičů jsou spokojeni s nabídkou školy ve volitelných i nepovinných 
předmětech a zájmových útvarech. Může se stát, že si někdo nevybere, a tomu chceme co 
nejvíce zabránit. Tato nabídka je závislá i na personálním obsazení školy. Jsme rádi, že 
činnost školy jako celku hodnotí výborně čtvrtina rodičů a jako dobrou téměř tři čtvrtiny. To 
je vysoké hodnocení, ale asi bychom se měli snažit posunout více rodičů k odpovědi 
výborně. 



U dvanácté otázky šedesát procent rodičů vidí školu jako dobrou z hlediska materiálního 
vybavení. Za poslední léta se skutečně hodně změnilo k lepšímu - nová přístavba, nové 
sociální zařízení, průběžná výměna nábytku, rekonstruované hřiště, elektroinstalace, 
vypalovací pec atd. Musíme ještě zlepšit vybavení žáků především učebnicemi v některých 
předmětech. Téměř pětina rodičů si netroufá ohodnotit školu v tomto bodě. Je to zapříčiněno 
tím, že zde mají děti pouze krátkou dobu a ještě školu nestačili poznat. Zde se otvírá prostor 
pro uspořádání dne otevřených dveří. 

Co říci závěrem? Velmi nás těší vysoké hodnocení rodičů z hlediska úrovně školy. Je to 
zavazující a ukazuje, že nesmíme polevit. Škola je živý organismus, tím více, že naše škola 
patří k největším v okrese. Víme, že každý živý organismus má své dílčí nemoci. Nejinak 
škola. A tyto nemoci je potřeba léčit a napravovat ku prospěchu dětí. Chtěl bych také vyzvat 
rodiče, pokud mají problém, aby přišli do školy. Jen zde tento problém můžeme nejlépe 
vyřešit. A jsme rádi, že někteří již s důvěrou přicházejí. 

 R. Lebloch 

  

Studentka z Luhačovic v Doremi  

Pravidelní diváci televizního pořadu Doremi již jistě zaregistrovali v některých pořadech 
známé tváře v hledišti i mezi soutěžícími. Studentka z Luhačovic Linda Koutná si mohla 
atmosféru náročného televizního natáčení vyzkoušet celkem třikrát. Poprvé v roce 1999 s L. 
Šebkovou z Uherského Hradiště získala spolu s více soutěžícími nejvyšší počet bodů a 
dokonce při závěrečném losování vytáhla ten správný míček, který znamenal odměnu. 

Podruhé se Doremi zúčastnila jako záskok za pěveckou partnerku V. Martince, taktéž z 
Luhačovic, v tématicky zaměřeném pořadu věnovaném dětem k jejich svátku v červnu 
2001. S písničkou z pohádky Z pekla štěstí získali nejvyšší počet bodů, ale bohužel 
konkurence byla opět veliká a tentokrát v závěrečném losování neměli štěstí na odměnu. 

Její prozatím  poslední účast v silvestrovském Doremi, opět s L. Šebkovou, jí přinesla další 
vítězství. Do tohoto pořadu byli vybráni nejlepší z předchozích dílů a dostali za úkol 
zazpívat nějakou filmovou melodii. Melodie z filmu Titanic jim přinesla další vítězství a i 
odměnu v závěrečném losování. 

Redakce LN požádala Lindu, aby se o své zážitky podělila i s našimi čtenáři. 

Jak dlouho se věnujete zpěvu?  

Zpívám od malička. Jako dítě v Malém Zálesí, na střední škole ve sboru a nyní studuji zpěv 
na vysoké škole 

Zůstane zpěv Vaším koníčkem, nebo se mu chcete věnovat profesionálně?  

Chtěla bych být zpěvačkou, momentálně řeším, jestli se budu věnovat populární, nebo vážné 
hudbě. 



Kdo Vás přihlásil do soutěže?  

Mne přihlásila paní učitelka Hůrková ještě na základní škole v roce 1998. Pořadatelé 
soutěže mne vybrali až po roce, mezitím jsem přešla na střední školu, kde jsem začala zpívat 
s L. Šebkovou a tak nás napadlo, že půjdeme soutěžit spolu. 

Jak probíhalo natáčení, měla jste trému?  

Ne, při natáčení panovala přátelská atmosféra a tréma tam neměla místo. Natáčení, které 
probíhalo celé odpoledne, předcházely dvě zvukové zkoušky a jedna generální zkouška, při 
které je přítomna už i porota. Při generálce si porota soutěžící otipuje, ale konečné 
rozhodnutí o vítězi a počtu bodů se dozví soutěžící až při natáčení. I někteří soutěžící, kteří 
přišli s trémou, se jí během zkoušek většinou zbavili. 

Jak na Vás působili moderátoři pořadu P. Trávníček a S. Laurinová?  

S. Laurinová byla velmi přátelská, se soutěžícími se dávala do hovoru a fandila nám, naproti 
tomu P. Trávníček se mi mimo kameru tolik sympatický nezdál. 

Panovala mezi soutěžícími rivalita?  

To v žádném případě, mezi soutěžícími panovala dobrá atmosféra a řekla bych při 
posledním silvestrovském pořadu přímo vynikající. 

S kým se Vám lépe zpívalo? S L. Šebkovou nebo V. Martincem?  

S Lenkou jsem víc sehraná, spolu účinkujeme již delší dobu. S V. Martincem  bylo 
vystoupení připraveno velmi narychlo a byla jsem v pořadu jako záskok. Přesto nám všichni 
doporučovali, ať spolu začneme zpívat, že nám to spolu dobře ladí. 

Dostala jste po vystoupení v pořadu nějakou zajímavou nabídku spojenou se 
zpíváním?  

Přímo nabídku ne, ale začali mne zastavovat lidi a fandili mně. Dostala jsem spoustu milých 
dopisů, dokonce jeden pán z Ostravy, který nějakou metodou pomocí počítače hodnotí 
talent, mě vyhodnotil lépe než Karla Gotta. 

Setkala jste se slavnými zpěváky K. Gottem, D. Hůlkou a dalšími? Kdo na vás udělal 
dojem?  

S K. Gottem jsem po natáčení prohodila pár slov, osobnosti spíš hodnotily náš výkon 
podobně jako před kamerou. Při posledním Doremi jsem se setkala se S. Sklowskou, která 
mi původně vůbec nebyla sympatická, ale po příjemném rozhovoru jsem  na ni změnila 
názor.  

Komu se povedlo společné foto s Karlem Gottem? 

Linda společně s D. Hůlkou. 

   



Události v lednu  

Od 1.1. 2002 platí dvě nové vyhlášky. Vyhláška č. 1/2001 O nakládání s komunálním 
odpadem a č. 2/2001 O místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním 
odpadem. Od 1.1. 2002 přešly sběrné nádoby na směsný komunální odpad do vlastnictví 
občanů. Ostatní občané jsou povinni si tyto nádoby pořídit na vlastní náklady. Nádoby na 
ostatní druhy odpadu zůstávají i nadále v majetku města. 

Provoz sytému nakládání s komunálním odpadem bude zabezpečovat organizace Technické 
služby Luhačovice. Vybírání poplatku a registraci občanů bude provádět finanční odbor 
MěÚ. Každý občan je povinen se zaregistrovat. Všechny domácnosti obdrží registrační listy. 
Pokud z jakéhokoliv důvodu list neobdržíte, informujte se na MěÚ. Občané musí být 
zaregistrováni do 31.1.2002. 

Občané Luhačovic a integrovaných obcí  zaplatí 370,- Kč/osobu ročně. Polovinu zaplatí děti 
do 6 ti let a senioři nad 75 let. 

V úterý 8.1. jste mohli v kině Elektra zhlédnout film Bohdana Slámy Divoké včely, film 
o životě jedné vesnice někde na Bruntálsku. Děj filmu se odehrává přímo v místě 
natáčení a jako představitele jedné z hlavních mužských postav si režisér vybral 
neherce Z. Raušera, který ve filmu představoval sám sebe. Po ukončení filmu byla 
beseda s  herci brněnského Ha divadla , režisér B. Sláma do našeho města z důvodu 
sněhové kalamity nepřijel.  

Členové místního filmového klubu Třetí oko bavili sebe i diváky ve čtvrtek 10.1. v kině 
Elektra. Při příležitosti zahájení jarního cyklu FK uvedli francouzské melodrama P. 
Almodóvara Vše o mé matce. Tento film ověnčený cenami (Oscar, Zlatý glóbus) vypráví 
příběh ženy, která hledá otce svého zemřelého syna. Muž mezitím nalezl svou skutečnou 
identitu a žije jako transvestita jménem Lola. Diváci se velmi dobře bavili nejenom filmem, 
ale i malou TRAVESTI SHOW v podání členů FK, která vyvolávala salvy smíchu. 

Členové FK mezi sebou uvítají další milovníky dobrých filmů a skvělé zábavy. Průkazka 
FK stojí 70,- Kč a je v prodeji v pokladně kina. Průkaz FK opravňuje k slevám na vybraná 
filmová představení. 

  

Město Luhačovice na veletrhu  

Stejně jako v minulých letech se město Luhačovice představilo návštěvníkům veletrhu 
Regiontour, který se konal od 10. do 13. ledna 2002. Význam této akce je pro nás velmi 
těžko měřitelný, neboť nikdy přesně nezjistíme, kolik návštěvníků se o našem městě 
dozvědělo přímo na veletrhu. 

Společná expozice Zlínského kraje byla ve tvaru čtverce, v jehož každém rohu se 
představovaly jednotlivé okresy. V okrese Zlín byl informační pult města Luhačovice, hned 
vedle obec Pozlovice a informační pult a.s. Lázně Luhačovice. Návštěvníky našeho pultu 
zajímaly v první řadě možnosti ubytování, stravování a trávení volného času při špatném 
počasí. Někteří pravidelní návštěvníci se zajímali cíleně o kulturní a společenské akce a 



vzpomínali na pěkné chvilky strávené v našem městě, do kterého se rádi vracejí. 

Všichni místní podnikatelé určitě potvrdí, že není problém získat dostatečný počet 
návštěvníků v hlavní sezónu, ale snažit se o prodloužení sezóny co nejdéle na podzim a na 
jaře. Tato snaha ale předpokládá vytvoření  náhradního programu v případě nepříznivého 
počasí. Doufáme, že první vlaštovkou bude otevření nové sportovní haly v areálu Radost, 
která bude dobrou alternativou využití volného času návštěvníků našeho města.  Velká 
škoda, že místní podnikatelé stále nepochopili, že v dnešní době už nemohou čekat doma v 
Luhačovicích na sezónu, ale že o svého klienta musí bojovat, protože nádherná atmosféra 
našeho města bez kvalitních služeb 

(dobře prezentovaných) nikoho neláká. Možnosti představit své zařízení a firmu využily 
pouze hotely Zálesí Praha, Vltava a penzión Forst. Velký úspěch sklidily oplatky firmy 
Kare, které majitel firmy pro prezentaci na veletrhu bezplatně věnoval. Naše město 
reprezentovala i Vincentka věnovaná firmou Léčivé vody.     

-SLOV- 

Třík rálová sbírka  

Stejně jako v minulém roce vyšli 5. 1. v Luhačovicích do ulic koledníci převlečení za Tři 
krále, aby pomohli vybrat peníze, které budou předány potřebným. Sbírka se konala pod 
záštitou České biskupské konference. Již vloni byla vybrána v děkanátu Uherský Brod a v 
okolí Luhačovic rekordní částka, takže nikdo nečekal, že by letošní sbírka loňskou předčila. 
Výsledek překvapil a potěšil, a to nejenom množstvím vybraných peněz, ale především 
vědomím, že spousta lidí spojila své síly k uskutečnění dobrého záměru. 

Letos se v luhačovské farnosti vybralo 87 588,- Kč. Podle koledníků většina lidí 
vystupovala vstřícně a ti, kteří nechtěli, prostě své dveře neotevřeli. Dětem i jejich 
doprovodu patří veliký obdiv, protože i přes vysoké mrazy se rozhodli udělat něco na 
pomoc jiným. . 

Jistě bude všechny zajímat, jak budou peníze využity. 45 % získaných prostředků bude 
vrácena nazpět do Oblastní charity Uherský Brod. Konkrétní využití prostředků ze sbírky 
bude schvalovat Arcidiecézní charita Olomouc. Tyto projekty budou použity na přímou 
pomoc rodinám s dětmi a na podporu projektů jako např. azylový dům pro matky s dětmi v 
tísni, Charitní domy pokojného stáří, Charitní bazar a denní centra. 

                                                                                                                         -SLOV- 

Oblastní charita Uherský Brod děkuje všem, kteří se na Tříkrálové sbírce aktivně 
podíleli - koordinátorům, doprovázejícím dospělým, dětem, farářům, zástupcům 
obecních úřadů a všem, kteří přispěli finanční částkou na tuto sbírku. 

KRONIKA 

Také v letošním roce pokračujeme v cyklu vyprávění z Kroniky národní školy v 

Luhačovicích. 



Rok 1914 

Válečné přípravy byly konány ve všech směrech. Učitele na schůzi v Uherském Brodě 
nabádal okresní hejtman k obětavé vlastenecké práci a aby se učitelé stali rádci lidu a rodin 

Byl učiněn soupis jatečního dobytka, mnozí hospodáři zdarma svezli obilí z polí vojínům.V 
srpnu 1914 se počaly vyplácet vyživovací příspěvky vojenskou službu konajícím živitelům 
rodin. Zpravidla se počítalo  manželka 80,- h / den, dítě 40,- h / den,  starší 60 - 80,- h / den, 
rodičům vojína 60 -  80,- h / den, příspěvek na byt 20 -  40,- h / den.V srpnu 1914 byla v 
obci zřízena úřadovna, která měla za úkol pomáhat rodinám narukovaných v právních a 
hospodářských záležitostech. 

Na počátku školního roku byl vydán předpis, aby byly dětem omluveny půldny, v nichž 
pomáhají při hospodářských pracích. V obci byla vykonána zdravotní opatření, která měla 
zamezit šíření případných nakažlivých chorob. Silniční příkopy byly vyčištěny, hromady 
bláta odvezeny, byl zpřísněn dozor nad čistotou v obchodech, hostincích a do všech domů 
bylo dodáno plakátové vyzvání k zachování čistoty na dvorech a okolo studní. Děti byly 
naočkovány proti neštovicím. Vyučování na Všeobecné živnostenské škole pokračovací 
nebylo zahájeno pro nedostatek učňů a většinu mistrů ve válce. Vojenská správa započala s 
přípravami na zimní tažení. V obchodech byly nakupovány teplé oděvy a posílány za 
vojskem. Zasílání dopisů za vojskem bylo zdarma. V psaní adres se žáci cvičili ve škole. 
Korespondence s vojíny byla velmi čilá. Došlé dopisy byly cenzurovány. Pro korespondenci 
se zajatými vojíny v Rusku vydal Červený kříž zvláštní dvojité lístky s textem německo - 
ruským. Obyvatelstvo bylo nabádáno  ke sbírání ostružinového listí.Byly sepisovány zásoby 
obilí, brambor, aby se zjistily zásoby mezi lidmi do příštích žní. O výživu obyvatelstva 
nemajícího pozemků a odkázaného na koupi životních potřeb z výdělku pečoval obecní 
úřad.. Armáda sestavená všeobecnou mobilizací byla doplňována novými odvody. Do 1. 
září nastoupilo vojenskou službu 272 mužů.V lednu zažádal úřad pro válečnou péči, aby 
byly vyhotoveny pro vojíny v poli papírové podešve jako vložky do obuvi, jako ochrana 
proti zimě. Ve škole nastala pilná práce ve všech vyšších třídách mimo vyučování. Žáci 
snášeli darovaný papír, jedni jej skládali, druzí vyznačovali tužkou tvar, děvčata pak vrstvy 
při okraji prošívala. Koncem ledna bylo odesláno 2000 párů. V únoru bylo vydáno nařízení 
o šetření s potravinami. Počátkem března se opět konal soupis potravin ve všech 
domácnostech, aby snad později nenastal nedostatek. V říjnu  1915 se přestěhovalo do 
Luhačovic 58 Italů - uprchlíků z jižních Tyrol. Bylo mezi nimi i 11 dětí ve věku 6 - 14 let. 
Za války se staly Luhačovice i útočištěm 500 Polákům. V prosinci byla otevřena polská 
škola obecná i polské gymnasium. Poláci zde zůstali do konce srpna 1915 a poté se vraceli 
do vlasti, neboť v bitvě u Sorlice byla proražena ruská fronta a nastal všeobecný ústup Rusů. 
Poláci v Luhačovicích pořádali porady ve Smetanově domě, pořádali zábavné, pěvecké, 
hudební večírky, k nimž zvali i místní rodiny. Každou neděli v 9,00 hod. byla ve farním 
kostele polská bohoslužba. Polští učitelé a profesoři uspořádali na jaře kurs polštiny pro 
Čechy, který byl zpočátku hojně navštěvován, do kursu češtiny se nepřihlásil z Poláků 
nikdo. Poláci byli neobyčejně překvapení velkým vývojem našeho školství a hospodářského 
života. V dubnu 1915 byl četnictvem sesbírán všechen ostnatý drát z plotů a ohrad pro účely 
válečné.  Před zahájením prázdnin byla mládež  důtklivě upozorněna, aby vypomáhala v 
hospodářství. V srpnu byla v obci na Lázeňském náměstí velká Císařská slavnost. Účast 
byla neobyčejně veliká, celá osada byla vyzdobena prapory.  Ulice od nádraží až k 
Lázeňskému náměstí byla pojmenovaná třída Františka Josefa. .  

  



SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

   

Vítáme mezi nás nové „občánky“:  

Kláru Svobodovou,            Luhačovice 492 
Lenku Suchánkovou,            Luhačovice 35 
Jakuba Pláška, Luhačovice 92 
Kláru Skovajsovou, Řetechov 65 

Rodičům srdečně blahopřejeme!  

Opustili nás :  

Miroslav Adámek, Polichno 100, 48 let 
Marie Sluková, Luhačovice 380, 90 let  
Ludmila Máčalová, Luhačovice 919, 65 let 
František Slanina, Luhačovice 333, 87 let  
Zdeňka Šímová, Luhačovice 108, 81 let  
Zdeněk Vymětal, Luhačovice 71, 46 let  
Ludmila Gregůrková, Luhačovice 295, 69 let    

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!   

   

Výročí narození:  

Anežka Holubová, Luhačovice 851, 91 let  
Alois Gazdík,  Luhačovice 751, 88 let  
Anna Šťastná, Luhačovice 380, 91 let  

Přejeme hodně zdraví, svěžesti a pohody do dalších let!  

Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, sdělte to prosím do redakce LN, 
tel: 067/7133980, nebo na matriku MěÚ Luhačovice  

   

  

  

  

TJ Sokol a TJSlovan Luhačovice pořádají               



                           

       Ráz : Pod olympijskou vlajkou, aneb Noc v Luhačovice City    

                                         začátek: 19,00 hod  

        TJ Sokol a TJ Slovan 
Luhačovice pořádají       

  

 
      začátek: 14,00 hod  

 Lyžaři srdečně zvou na  

   

POCHOVÁVÁNÍ BASY  

úterý 12. února 2002  

v sokolovně             

začátek: 19,00 hod 

   

Dopisy čtenářů  



Těm, kteří nejsou lhostejní  

I u nás v DD, ZvŠ, PŠ a PrŠ Smolina nastal čas, kdy se ohlížíme za událostmi 
uplynulého roku 2001. 

V mezinárodním dění to nebyl rok příliš příznivý. Ale pro nás ve Smolině z hlediska 
zajištění činnosti dětí našeho zařízení to byl rok příjemný a zajímavý. Díky spoustě dobrých 
lidí se naši svěřenci mohli zúčastnit mnoha různorodých akcí. Ať už to byly letní tábory, 
škola v přírodě v Kralickém Sněžníku, nejrůznější víkendové pobyty, zájezdy do divadla 
nebo oslava Vánoc. Děkujeme všem, kteří přispěli věcným nebo finančním darem na tyto 
akce. Byli to: Transgas Praha, Graddo Zlín, Wiky Kyjov, Fare Valašské Klobouky, Lékárna 
Val. Klobouky, MěÚ Valašské Klobouky, Velvyslanectví Brazílie, Wastex Zlín, Armáda 
spásy Brno, Inter Europe Traiding Zlín, Rádio Kiss Publikum Zlín, Nadace Terezy Maxové, 
K. L. M. Group Slavičín, Léčiva Val. Klobouky, p. Josef Novosad Luhačovice, Vojenský 
technický ústav výzbroje a munice Slavičín, p. Jana Langpaulová Vsetín, Matex Val. 
Klobouky, p. Rostislav Zoubek Luhačovice, p. Sukup Lipina, p. Trčka Malenovice, EuFire 
Val. Klobouky, studenti  Gymnázia Slavičín. 

       Náš dík patří také lidem, kteří umožnili některým dětem, aby u nich strávily dobu 
vánoční a poznaly život v úplné rodině. Pro naše děti byl rok 2001 rokem splněných přání, 
rokem dobrých lidí vždy ochotných podat pomocnou ruku. Upřímně a z celého srdce všem 
děkujeme a věříme, že také rok letošní, ve kterém oslavujeme 70 let od založení dětského 
domova, se nám vydaří. 

                                                                                                                                                  - 
Za, Ba - 

Rekondiční studio 

Je možné, že jedním z novoročních předsevzetí mnohých z vás bylo i to, že i letos budete 
méně jíst a více se hýbat. Na Nádražní ulici v bývalém internátu knihkupecké školy najdete 
zajímavé zařízení, rekondiční studio Toning. Cvičení má posilovací, redukční, rehabilitační, 
relaxační účinky a je prováděno bez nežádoucího zatížení kloubů a páteře. Cvičení je možno 
přizpůsobit náročnějším, fyzicky zdatným klientům, nebo i těm, kteří potřebují zlepšit 
fyzickou kondici a rozhýbat svaly a klouby. 

Cvičení probíhá tak, že na každém ze sedmi stolů  postupně cvičíte 9 minut a postupně 
procvičíte všechny svalové skupiny. Potřebujete  vhodné oblečení a ručník pod hlavu. 
Cvičební kurz (10 hodin) stojí 850,- Kč. 

Za hodinu cvičení zaplatíte 90,- Kč. Na cvičení je lépe se objednat na tel.č. 067/7134149.  

  

Zápis žáků do 1. třídy Základní školy v Luhačovicích  

Ředitelství Základní školy v Luhačovicích vyzývá všechny rodiče dětí, které se 
narodily v roce 1996, a pak těch dětí, které se narodily v roce 1995 a dříve a dosud do 
školy nechodí, aby přivedli své děti k zápisu do 1. třídy základní školy.  



Zápis se bude konat v úterý 5. února 2002  

od 13,00 do 17,00 hod v budově 1. a 2. tříd.  

Den a hodinu zápisu je nutno dodržet. Rodiče přinesou s sebou rodný list dítěte, 
případně svůj občanský průkaz.  

Děti, které měly odloženou povinnou školní docházku, dostaví se znovu k zápisu.  

  

Projekt 100  putovní série 10 filmových lahůdek  

  Kino Elektra Luhačovice 5. února  12. března 

2002  

   
Úterý 5. února, 19.30 hod.            30,-/40,-Kč  

Absolvent  

Smutná komedie USA 1967, 105 min., titulky  

Režie: Mike Nichols        Hrají: Dustin Hoffman, Anne Bancroft 

Filmový herecký debut Dustina Hoffmana navždy spojený s hity dvojice Simona a Garfunkela.  

Nejlepší americký film roku 1967, držitel Oscara.                                             

     

Čtvrtek 7.února, 19.30 hod.          35,-/50,-Kč  

Písně z druhého patra  

Symbolický  Švédsko, Dánsko, Norsko 2000, 97 min., titulky  

Režie: Roy Andersson        Hrají: Lars Nordh, Stefan Larsson 

 Film, který divoce napadá nenasytnost bezbožné společnosti, vyhrává zoufalství    

 nad štěstím. Písně z druhého patra jsou ideologicky ctižádostivým a chytře stylovým  

 filmem. Obsahuje mnoho scén, které utkví v paměti díky jejich schopnosti zneklidňovat.  



Čtvrtek 14.února, 19.30 hod.           35,-/45,-Kč  

Kachní polévka  

Bláznivá komedie VB 1933, 70 min., titulky  

režie: Leo McCarey            Hrají: Groucho Marx, Harpo Marx  

Skvělá satira o diktátorovi státečku Freedonia, který v ožebračeném vévodství získá 
absolutní moc  

díky zámožné matroně. Jedno z nejzábavnějších vylíčení absurdity války, jaké kdy bylo 
natočeno. Marxovi rozpoutali  

v surrealistické frašce gejzír slovních hříček a skvostných vizuálních anekdot.  

 Uterý 19.února, 19.30 hod.         30,-/45,-Kč  

 Monty Python : Smysl života  

Bláznivá komedie VB 1983, 103 min.,titulky  

Režie: Terry Gilliam, Terry Jones      Hrají: Graham Chapman, John Cleese  

Poslední kolektivní dílo skupiny Monty Python – pro mnohé znalce nejlepší – postrádá 
hlavního  

hrdinu. Není se s kým ztotožnit, s kým a pro co trpět.  

Zlomyslná hříčka utahující si z absurdity lidského bytí.  

Čtvrtek 21.února, 19.30 hod.        25,-/35,-Kč  

Lalie polné  

Poetická tragikomedie SR 1972, 78 min.  

Režie: Elo Haveta              Hrají: Lotar Radvány, Vladimír Kostovič  

Poslední celovečerní film výrazné osobnosti Elo Havetta. Příznačné je vizuální 
obzvláštňování 

některých vypjatých scén a jemná lyričnost bizarních scenérií. Režisér se nechal inspirovat 

lidovou poezií a surrealismem. 

Úterý 26.února, 19.30 hod.          35,-/45,-Kč  



Smrt v Benátkách  

Adaptace Itálie, Francie 1971, 128 min., titulky  

Režie: Luchino Visconti            Hrají: Dirk Bogarde, Romolo Valli  

Skvělá a nadčasová adaptace novely Thomase Manna. Smrt v Benátkách patří mezi filmy, 
které  
vyprávějí o nezdravosti, rozkladu a pomíjivosti, ale samy si zachovávají dokonalou a 
neměnnou  
krásu. K celému filmu tvoří hudební doprovod třetí a pátá symfonie Gustava Mahlera.  

Čtvrtek 28.února, 19.30 hod.       35,-/50,-Kč  

Kytice z tisíc a jedné noci  

Adaptace Itálie 1974, 129 min., titulky  

Režie: Pier Paolo Pasolini            Hrají: Franco Merli, Inés Pellegrini  

Do ústředního příběhu milostného hledání mládence Núrradína a otrokyně Zumurrud vetkal  
Pasolini řadu vedlejších příběhů, v nichž jsou pokořeny dobová prudérnost i lehkovážná 
hravost.  
Poslední díl ,,Trilogie života“ je považován za největší a nejsilnější Pasoliniho film.  

Úterý 5.března, 19.30 hod.          35,-/50,-Kč  

Nebe nad Berlínem  

Symbolický Francie, USA 1993, 142 min.,titulky  

Režie: Wim Wenders        Hrají: Bruno Ganz, Solveig Dommartin  

V Nebi nad Berlínem procházejí andělé místy plnými samoty, bezútěšnosti, stávají se 
svědky  

lidského neštěstí, až po této kalvárii přichází katarze, nic není zadarmo.  

Čtvrtek 7.března, 19.30 hod.             35,-/45,-Kč  

Arizona Dream  

Psychologický Francie,USA 1993, 142 min., titulky  

Režie: Emir Kusturica            Hrají: Johnny Depp, Jerry Lewis  

Film, který obsahuje nádherné vize. Ambulance na Měsíci. Neúspěšná sebevražda na 
skákavé  



šnůře. Johnny Depp. Tento film je po čertech praštěný, ale nemůžete ho přestat sledovat, 
protože  
nikdo netuší, co se stane v příštím okamžiku.  

Úterý 12.března, 19.30 hod.               35,-/50,-Kč  

Intimita  

Erotické drama Itálie, Francie 2000, 119 min., titulky  

Režie: Patrice Chéreau        Hrají: Mark Rylance, Kerry Fox  

Příběh intimity začíná v posteli, respektive na podlaze, a právě tady se odbývají schůzky 
Jaye  

a Claire, jejichž jediným účelem je sex. Oba dodržují nepsaný zákon mlčení.  

   

Kino Elektra Luhačovice www.avonet.cz/mdkelektra  

Tel . 067/7132709, 7131104        ÚNOR 2002    začátky v 19.30 hod  

   

UTERÝ 2. 2.                          ČLOVĚK V ZOO 

nepřístupný do 12 let  Válečné drama Dánsko , vstup: 50,- Kč 

NEDĚLE 3. 2.  ATLANTIDA: TAJEMNÁ ŘÍŠE ( pouze v 15,00 hod )  

přístupný     Animovaný USA, vstup: 50,- Kč 

NEDĚLE 3. 2.  PODZIMNÍ NÁVRAT  

přístupný   Psychologický ČR, Řecko,  vstup: 50,- Kč 

STŘEDA  6. 2.  SEJMĚTE CARTERA  

nepřístupný do 12 let              Akční thriller USA, vstup: 50,- Kč 

SOBOTA  9. 2.  AMÉLIE Z MONTMARTRU  

NEDĚLE 10. 2.  

přístupný                                 Poetická komedie Francie, vstup:  55,- Kč 

ÚTERÝ  12. 2.                       MOULIN ROUGE 



STŘEDA  13. 2.        

nepřístupný do 12 let  Muzikál USA,  vstup: 55,- Kč 

SOBOTA 16. 2.  KRÁLOVSKÝ SLIB ( pouze v 15, 00 hod )  

NEDĚLE 17. 2.  

přístupný                                 Pohádka ČR, vstup:  50,- Kč  

STŘEDA  20. 2.  OPERACE: HACKER  

nepřístupný do 12 let              Akční thriller USA, vstup: 50,- Kč  

SOBOTA  23. 2.  BELPHEGOR: FANTOM LOUVRU  

přístupný                 Komediální horor: vstup: 50,- Kč 

STŘEDA 27.2.                      DENÍK PRINCEZNY 

přístupný                                  Romantická komedie USA, vstup: 55,- Kč 

  

Technické služby, příspěvková organizace, Uherskobrodská 188, 763 26 
Luhačovice  

HARMONOGRAM SVOZU DOMOVNÍHO ODPADU V 
INTEGROVANÝCH OBCÍCH V 1. Q. 2002  

16. 1., 23. 1., 30. 1., 6. 2., 13. 2., 20. 2., 27. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3., 

vždy ve středu  

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA VELKOOBJEMOVÝ DOMOVNÍ ODPAD V R. 2002  

8. 1. - 15. 1.,    19. 3. - 26. 3.,   18. 6. - 25. 6.,     17. 9. - 24. 9. 

  

POZVÁNKA  

Zveme všechny seniory na schůzku, která se uskuteční 13. 2. 2002 v 15, 00 hod v Hudebním 
salónku MěDK Elektra 

  Výbor klubu důchodců 

  



Prodej bytu 

Prodám ihned byt 2+1 v os. vlast., výborný stav, vnitřní, teplý, 2. p., plyn. topení, dřev. 
plov. podlaha. Zahradní čtvrť, Luhačovice. Platba v hotovosti. Tel. 067/7132969 

   

 


