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Akciová společnost Lázně Luhačovice předala dar Domovu důchodců  

Reprezentační ples a.s. Lázně Luhačovice nebyl jenom vrcholnou událostí plesové sezóny, 
ale i příležitostí tohoto velkého podnikatelského subjektu k pomoci ostatním. Představitelé 
Lázní ve středu 20.2. slavnostně předali část výtěžku plesu Domovu důchodců Luhačovice. 
A.s. Lázně Luhačovice každoročně věnuje výtěžek plesu na humanitární účely. Vloni 
pomohli Domu dětí a mládeže Luhačovice a letos částku 30 000,- Kč rozdělilo vedení 
akciové společnosti rovným dílem mezi Tyfloservis Zlín – organizaci, která pečuje o 
nevidomé, a Domov důchodců Luhačovice. Ředitelka domova nám sdělila, že po dohodě 
s výborem obyvatel budou peníze nejspíš použity na opravu místního rozhlasu, který všem 
klientům denně přináší rozveselení v podobě příjemné hudby a ostatních důležitých 
provozních informací. Vedení domova se stále snaží zlepšovat podmínky života klientů, 
pořádá různé zajímavé akce, z nichž se většina neobejde bez pomoci sponzorů. V současné 
době je jejich největším problémem zakoupení vhodného auta, nebo mikrobusu, s kterým by 
mohli klienti jezdit na výlety a na soutěže do okolních domovů. 

-SLOV- 

 

I. Reprezentační ples juniorů 

O tom, že strávit podzim života v Domově důchodců není zase tak špatné,  jsme 
psali na stránkách našich novin již mnohokrát, ale I. reprezentační ples seniorů, to tu ještě 
nebylo. Slavnostnímu večeru 7. února předcházely mohutné přípravy. Šikovné ženy spolu 
s jedním mužem napekly zákusky a připravily chlebíčky. Dámy navštívily kadeřníky a 
připravily si své nejlepší šaty. Několik párů se postaralo o slavnostní předtančení, kterým 
byl vídeňský valčík. 

A to už mohl přijít hudebník pan Botek a slavnost mohla začít. Tančilo se až do pozdních 
večerních hodin a tanečníci se dlouho nemohli rozejít. Ani na tuto akci oslovení sponzoři 
neodmítli pomoc, a tak i díky firmám OLLA, MAT Podhradí, Keramika Helštýnová, 
Lázeňská restaurace ( pí. Brunová ), KARE, hotelu Zálesí, OÚ Pozlovice a městu 
Luhačovice se mohli pobavit na plese i ti, kteří by se už se svým vozíčkem na jiný ples 



nedostali. 

-SLOV- 

 

Pozvání na znovuotevření Zámecké kaple 

Zveme všechny ctitele svatého Josefa na slavnostní otevření zámecké kaple v Luhačovicích 
v úterý 19. března 2002 v 17,00 hodin. 

První mše svatá po dokončené opravě bude obětována za ty, kteří v tomto Domě Božím 
celebrovali, za všechny, kdo zde přijali svátosti: křtu, první svaté přijímání, biřmování nebo 
svátost manželství a také za naše zemřelé bratry a sestry, s nimiž jsme se právě tady 
naposledy loučili. 

Společně budeme vyprošovat Boží požehnání všem, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem 
na zvelebení tohoto posvátného místa. 

Srdečně zveme všechny věřící, kteří se rádi dříve i v současné době účastnili bohoslužeb u 
ochránce Ježíše Krista a Panny Marie. 

Svatý Josefe nauč nás bezvýhradné důvěře v Boží Slovo ! 

 

Dotazy k novým vyhláškám  

Protože se množí dotazy našich čtenářů související s novými vyhláškami, rozhodli jsme se 
uveřejnit v našich novinách i vyhlášku č. 1/2001, která mnohé nejasnosti objasní. Původně 
jsme pro její velký rozsah od otištění upustili. V příštím čísle se budeme vašim dotazům 
věnovat a požádáme pracovníky MěÚ, aby nejasnosti našim čtenářům vysvětlili.   

 

Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 1/2001  

o nakládání s komunálním odpadem 

plné znění vyhlášky zde.  

 

Co nového v knihovně 

Než vás budeme informovat o tom, k jakým změnám došlo v Městské knihovně Luhačovice 
k 1. 1. 2002, rádi bychom vás seznámili s činností v roce 2001. V loňském roce se 
zaregistrovalo do knihovny v Luhačovicích a ve třech jejích pobočkách celkem 963 čtenářů, 
kteří si vypůjčili 45 216 knih a časopisů. Nejčtenějšími tituly byly knihy spisovatelů W. 
Smitha, B. Wooda, N. Robertse, S. Sheldona, M. Colea. Z českých autorů to byly knihy B. 



Nesvadbové, H. Pawlowské, I. Deváté, M. Viewegha, Z. Zapletala, ale i historické romány 
L. Vaňkové a životopisné knihy o našich umělcích, sportovcích a jiných osobnostech. 
Z beletrie  četli dospělí také hodně detektivek a románů z lékařského prostředí od různých 
autorů. V naučné literatuře hledali hlavně knihy potřebné ke svému studiu, např. z oblasti 
psychologie, pedagogiky, jazykovědy, historie a zeměpisu. Hodně se půjčovaly brožury o 
Evropské unii a různé zákony. 

Děti četly především Harryho Pottera od spisovatelky J. Rowling, dobrodružné příběhy E. 
Blyton, z našich autorů M. Macourka, L. Lanzovou a vyhledávaly doporučenou doplňkovou 
četbu. Půjčily si také velké množství různých encyklopedií a knih o zvířatech. 

Knihovna Luhačovice uskutečnila celkem 52 vzdělávacích a výchovných kolektivních akcí, 
hlavně pro žáky ZŠ, studenty SOŠ a SOU Luhačovice i veřejnost. Z těch nejpovedenějších 
to byly např. soutěže v měsíci říjnu v rámci akce Týden knihoven nebo předvánoční týden 
spojený s ukázkami pečení perníčků, výroby ozdob z papíru a slámy, keramických výrobků 
a vánočních svícnů z živých i sušených květin. Tento týden se uskutečnil ve spolupráci 
s DDM, SOŠ Luhačovice, s květinářstvím pí. Otépkové a o krásnou vánoční výzdobu 
knihovny se nám postarala firma Kalada Luhačovice. Za tuto spolupráci všem děkujeme. 

V letošním roce je hlavní změnou to, že od 1.1. je Městská knihovna Luhačovice 
organizační složkou města Luhačovice. K reorganizaci došlo v důsledku nového 
regionálního uspořádání. Personální obsazení zůstalo nezměněno. K městské knihovně patří 
tři pobočky přidružených obcí Kladná Žilín, Polichno, Řetechov. V tomto roce jsme již 
nakoupili spoustu nových knih zahraničních i našich autorů krásné i naučné literatury. 
Seznamy nových knih jsou pro čtenáře i ostatní zájemce k nahlédnutí v městské knihovně. 

- S Juríková,  vedoucí knihovny - 

 

Naháčci ve sněhu  

Pokud jste při cestě v okolí MŠ Luhačovice, zachumláni v kabátech, zahlédli naháčky 
pobíhající po sněhu, opravdu vás neklamal zrak. Třídy starších dětí zdejší MŠ navštěvují 
pravidelně saunu umístěnou v suterénu budovy a při procesu ochlazení vesele vybíhají ven 
do sněhu. 

Mezi dětmi je tato činnost velmi oblíbená a na návštěvu sauny se těší. Sauna je ovšem pouze 
jedním z prostředků výchovy dětí ke zdravému životnímu stylu. V Mateřské škole 
Luhačovice je kladen velký důraz na pravidelné otužování, které přispívá k větší odolnosti 
organismu dětí vůči infekčním chorobám, posiluje imunitní systém, látkovou výměnu a 
tělesnou regulaci tepla, v neposlední řadě je také výrazným prostředkem prevence proti 
nachlazení. Otužování dětí se provádí podle moderních metod a ve spolupráci s lékaři. V 
této oblasti školka také spolupracuje s rodiči žáků a po dohodě s nimi uplatňuje vůči 
některým dětem individuální přístup (např. pokud rodič nesouhlasí, aby dítě navštěvovalo 
saunu, připraví pro ně učitelky náhradní program). 

-SLOV- 

 



Události v únoru 

Mezi 844 vystavovateli z 68 zemí na jedenáctém ročníku středoevropského veletrhu 
Holiday World 2002, který se konal ve dnech 7. -10. 2. 2002 v Praze,  nechyběly ani 
Luhačovice. Ve společném stánku Moravské lázně jeden pult patřil městu Luhačovice a a.s. 
Lázně Luhačovice. Ve všední dny byl veletrh určen odborníkům na cestovní ruch a o 
víkendu přivítal všechny ostatní zájemce o cestování. O naše město byl již tradičně velký 
zájem nejenom mezi cestovními kancelářemi, ale i mezi obyčejnými návštěvníky veletrhu, 
kteří se rozhodovali, kde stráví svoji dovolenou. 

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 přejdou  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.  

Velkému zájmu rodičů se těšila beseda s MUDr. J. Krymskou ve čtvrtek 7.2. v Domě dětí a 
mládeže Luhačovice. V atmosféře pohody a důvěry se mohli rodiče  dospívajících dětí 
dozvědět, jak se svými potomky komunikovat a vytvářet pozitivní klima v rodině.  

 

Luhačovice Vlada Čecha 2002 

Ve dnech 15. 2. – 17. 2. 2002 se v Luhačovicích pod patronací Nadace Heinricha Bolla, 
NPOA, Visegrádského fondu a redakce týdeníku Mosty sešli politici, kulturní pracovníci, 
novináři a umělci, aby diskutovali o možnostech společného soužití okolních národů.  
Iniciátorem myšlenky společného setkávání v Luhačovicích byl dr. Vlado Čech, zakladatel 

Hnutí česko – slovenského porozumění a týdeníku Mosty. 

Letos setkání zahájila Zuzana Navarová společně s dalšími umělci. Společné diskuse 
s hlavním tématem Rok voleb se zúčastnili P. Pithart, Jiří Pehe, Jan Urban z České 
republiky, Laszló Szigeti, Brigita Schmognerová, Miroslav Beblavý jako zástupci 
Slovenska, Piotr Ikonowicz – Polsko a zástupce Maďarska Wilmos Heizsler. Zpestřením 
diskuse byl i koncert Jany Koubkové. Setkání se kromě jiných významných osobností 
zúčastnili i Karel Schwarzenberg a Ján Čarnogurský.  

Je dobře, že existují podobné aktivity, a to právě v našem městě, které je sbližováním 
národů známé už od první poloviny dvacátého století. Jediným mráčkem na organizaci 
tohoto pozoruhodného setkání byla nedostatečná propagace, kdy většina občanů Luhačovic 
se o celé akci dozvěděla až velmi pozdě, kdy již měla víkendový program naplánovaný. 



-SLOV- 

 

Slavnostní zápis do prvních tříd základní školy   

5. únor  byl důležitým datem pro některé z našich dětí. Symbolicky se rozloučily se světem 
dětství a poprvé se pokusily zasednout do školních lavic při slavnostním zápisu do prvních 
tříd základní školy. Mnohé z nich se také setkaly se svým prvním jednoduchým zkoušením, 
kdy musely dokázat, zda jsou pro školu dostatečně zralé. Celkem se k zápisu dostavilo 28 
chlapců a 28 děvčat, většinou  velmi šikovných, kterým vyřešení jednoduchých úkolů 
nedělalo vůbec žádné problémy. Jako vzpomínku na tento den si odnesly vkusné dárečky, 
které pro ně připravili jejich starší spolužáci. 

-SLOV- 

 

KRONIKA  

Rok 1915 – 1916 

Od počátku roku měla škola šest definitivních tříd. Bylo vypsáno nové místo učitelky. O 
místo se ucházelo pět žadatelek a získala je Anna Vrtalová ze Šumic.Nebyly vykonány 
žádné výlety ani vycházky z důvodu nedostatku volného času, všeobecnou drahotu potravin 
a nepřesných jízdních řádů vlaků. Dobrodinec školy vrchní postmistr Klement Palatý 
daroval škole dva krápníky z jeskyně Vratto – Karaula v Bosně a paní Anna Mikšovičová, 
majitelka vily Luisa, darovala škole větší množství nerostů z Kunratic u Jilemnice. Účty za 
rok 1915 vykazují 2790,77 příjmů a 2288,37 vydání..Pro válečné účely zhotovily žákyně 
školy 2000 párů podešví, byla konána sbírka pro Červený kříž s výnosem 2784 K. Byly 
sbírány válečné kovy 165 kg. Děti byly přímo ve škole očkovány proti nakažlivým 
nemocem a poučovány a vybízeny k výpomoci v hospodářství. Učitelé vypomáhali při 
namáhavých soupisech úrody, soupisech obilí k setí, soupisech poraženého dobytka, 
poučovali lidi v hospodářských záležitostech, psali žádosti o dovolené vojínům na polní 
práce, chudým na vyživovací příspěvky. 

Řídící učitel měl také s chlapci staršími 16 ti let vojenské cvičení.Ve škole se sbírala obuv 
pro chudé děti vojínů, agitovalo se pro upisování peněz na válečné půjčky. Ve škole se 
prodávaly odznaky válečného kmotrovství, ponorkové odznaky. Agitace pro sbírání zlata 
neměla úspěch. V Luhačovicích se vybralo 352 kg látek a 10 kg kaučuku. Školní výbor se 
zabýval způsobem hlídání dětí pracujících matek a ochranou mládeže proti zpustnutí. Děti 
se v červenci a srpnu scházeli v sobotu ve škole, kde byly poučovány o chování, pomoci při 
hospodářských pracích, o sbírání semen a lesních plodů a přípravě lesního sena.Na škole byl 
zaveden letní čas. Vyučování začínalo ráno v devět hodin, především kvůli tomu, že žáci 
nestihli napást dobytek a docházeli do vyučování pozdě.Řídící učitel Jakub Balhar byl 
odveden k vojsku a očekává vyřízení žádosti na zproštění vojenské služby v místě pobytu.  

 



Vítáme mezi nás nové „občánky“: 

 Zdeňka Zábojníka, Řetechov 3  

Veroniku Šůstkovou, Luhačovice 659 

Rodičům srdečně blahopřejeme!  

  

Sňatky uzavřeli :  

Pavel Ráček, Veronika Buráňová, Luhačovice 451 

Jiří Havrlant, Pavla Šímová, Luhačovice 913 

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem !  

  

Výročí narození:  

František Pták, Luhačovice 636, 88 let 

Jarmila Pančochová, Luhačovice 682, 87 let  

Anežka Slaběňáková, Luhačovice 380, 86 let  

Marie Hábová, Luhačovice 380, 89 let  

Anežka Černá, Luhačovice 55, 87 let  

Ludmila Gergelová, Luhačovice 607, 85 let  

Aloisie Urbánková, Luhačovice 737, 91 let  

Josef Civáň,  Luhačovice 851, 80 let  

Přejeme hodně zdraví, svěžesti a pohody do dalších let!  

   

Zlatá svatba – 50. výročí svatby  

1. 3. Jarmila a Vladimír Urbánkovi, Polichno 80  

29. 03. Libuše a Jaroslav Jahodovi, Luhačovice 854  



Srdečně blahopřejeme !  

  

Opustili nás :  

Oldřich Kašpařík, Luhačovice 54, 69 let  

Marie Janíková, Luhačovice 383, 86 let  

Anežka Ševčíková, Kladná Žilín 70, 90 let  

Jiřina Pokorná, Luhačovice 380, 78 let   

Anna Jurniklová, Luhačovice 380, 97 let   

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!   

    

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

 

Výsledky projektu Infrastruktura lázeňského místa  

V minulém roce si jistě někteří z vás vzpomenou na dotazníky, které jste vyplňovali a tím se 
aktivně  zapojili do projektu Infrastruktura lázeňského místa. Občanům i návštěvníků 
Luhačovic byly rozdány dotazníky, ve kterých vyjadřovali svou spokojenost s úrovní 
kulturního a sportovního vyžití, s restauracemi, s lázeňskými službami, s činností městského 
úřadu, policie, s údržbou zeleně. Cílem projektu financovaného nadací Open Society Found 
Praha, který realizovala Univerzita Pardubice, bylo určit slabá a silná místa infrastruktury 
vybraných lázeňských míst v ČR. 

Nemůžeme asi posoudit, nakolik jsou vybrané názory asi 160 občanů a 160 návštěvníků 
vypovídající, ale s některými připomínkami se můžeme ztotožnit, protože nám je 
předkládají i návštěvníci Městského informačního střediska. Vy, naši čtenáři, si můžete 
udělat svůj názor sami. Rádi bychom také k tomuto tématu zahájili diskusi na stránkách 
našich novin. Zkuste se zamyslet nad tím, co vám v našem městě chybí, nebo naopak co se 
vám líbí. Své názory můžete napsat a vhodit do schránky u Luha infa, nebo nám je zavolat 
na telefon 067/7133980, popřípadě osobně oznámit přímo v Městském informačním 
středisku Luha info.    

Typickým představitelem obyvatel Luhačovic, který odpovídal na dotazy, je žena se 
středoškolským vzděláním, věk 26 - 40 let, vdaná, zaměstnaná, bydlící v Luhačovicích 21 a 
více let. 

V oblasti kultury 45 % dotazovaných vůbec nenavštěvuje divadlo, výstavy a knihovnu, 



nejvíce  je navštěvováno kino a taneční zábavy. Co se týče sportu, 45% dotázaných 
nenavštěvuje sportovní zápasy v roli diváka, 50% aktivně nevyužívá tělocvičnu a hřiště. U 
obchodů a komerčních služeb 85 % využívá služeb pošty, nejnižší je spokojenost s otevírací 
dobou obchodů. Nadprůměrně jsou hodnoceny informační tabule (62 % respondentů), 
obdobně i informační centrum ( 55 %). Negativně je hodnocen přístup k internetu. 

Ke stravovacím zařízením jsou občané daleko kritičtější než klienti lázní, nejlépe jsou 
hodnoceny restaurace, vinárny, negativní hodnocení převažuje u mléčných barů, bufetů a 
rychlého občerstvení. 

Z lázeňských zařízení je nejvíce využíván bazén, v menší míře poté masáže a sauna. 

Z nekomerčních služeb nejlépe vychází hodnocení zeleně, 79 % ji hodnotí kladně, svoz 
odpadu je pozitivně hodnocen 64% respondentů, 10% negativně a 20% ho považuje za 
průměrný. 

Na městskou policii a činnost městského úřadu 10 % respondentů nemá názor. Mezi těmi, 
kteří hodnotili, převládlo pozitivní hodnocení (46 %). 

K podpoře podnikání se nevyjádřilo 37 % respondentů, pozitivně je hodnotí 25 %, jako 
průměrnou 20% respondentů. Občané nemají zájem o zavedení MHD - tento postoj 
vyjádřilo 61 % respondentů. 

Při hodnocení volných otázek se objevily požadavky na rockový klub, krytý plavecký 
bazén, zimní stadión, bowling, čajovnu, mléčný bar, internetovou kavárnu. 

Typickým představitelem respondentů z řad návštěvníků Luhačovic je žena se 
středoškolským vzděláním ve věku od 41 do 55 let, vdaná, zaměstnaná, poprvé v 
Luhačovicích. 

Ve všech hodnocených kriteriích v oblasti kultury převažuje absence účasti na jakýchkoli 
aktivitách, nejlépe pak vyznívají taneční zábavy, poté divadlo, kino, pouze 25 % 
respondentů využije alespoň 1 x za pobyt knihovnu. 

V rámci sportu a volného času byla hodnocena jednak aktivita klientů, a to jak aktivní sport, 
tak aktivita  v roli diváka. Nejvyšší využití zaznamenala tělocvična, dále byla hodnocena 
spokojenost s pěší zónou (81%), parky hodnotí pozitivně 84%, u tržnic je vnímání velmi 
rozporuplné - 34 % ji hodnotí pozitivně, 20 % negativně, 20 % se nevyjádřilo. Převážná 
většina respondentů je spokojena s otevírací dobou bank, pošty i obchodů. Informační 
infrastrukturu hodnotí respondenti z řad klientů velmi pozitivně. Internetové napojení je 
hodnoceno spíše negativně. Úroveň i otevírací doba stravovacích zařízení je hodnocena 
pozitivně. Z lázeňských služeb jsou nejvíce využívány masáže, bazén a nejméně je 
využívaná sauna. Z nekomerčních služeb návštěvníci pozitivně hodnotili zeleň, údržbu 
silnic i svoz odpadků. 

Nejvíce respondentů se dozvědělo o lázních Luhačovice od lékaře nebo od známých, menší 
část od cestovní kanceláře či z internetu. 

-SLOV- 



 

Vzpomínka 

Dne 31. 1.  2002 tomu byly již 3 roky, co nás opustil můj drahý manžel, náš tatínek a 
dědeček 

p. Josef Hletko, 

a 4. 3. vzpomeneme jeho nedožitých 70. narozenin. Za vzpomínku děkují manželka, děti, 
vnuci a ostatní příbuzní. 

 

Pochovávání basy  

V úterý zorganizovali místní lyžaři taneční zábavu spojenou s pochováváním basy. Tato 
akce si již  v průběhu minulých let získala své příznivce a většině nevadí ani úterní termín. 
Spolu s kapelou Medison zahrála i místní cimbálová muzika. Farář s kostelníkem spolu 
s ostatními maskami dokázali celou sokolovnu rozesmát upřímným smíchem. Všem se 
velmi líbily veršované říkanky, které reagovaly na události ve městě i ve světě. Basa byla 
symbolicky pochována, oplakána masopustními maskami a nám nezbývá než se těšit na 
další ročník.    

 

62. Šibřinky ve znamení olympiády  

V sobotu 9. února se sešli v sokolovně příznivci sportu a dobré zábavy na netradiční 
olympiádě. Již 62. ročník unikátní akce, kterou nepřerušily  žádné politické změny, dokonce 
ani válka, uspořádala TJ Sokol a Slovan i letos. Maškarní ples má každý rok jiný ráz a 
někdy podle něj můžeme poznat hlavní událost roku v našem městě i ve světě. A co by to 
letos mělo být jiného než olympiáda, když Šibřinky pořádají sportovci? O úvod se postarala  
krasobruslařská dvojice, zajímavé byly i olympijské roztleskávačky, hokejisté, masérka 
olympijského týmu, nápaditě udělané byly i masky zajíce a vlka ze známé ruské pohádky 
Jen počkej, do Luhačovic přijel i jamajský čtyřbob, na polickou situaci reagoval Afgánský 
tým. 

Pořadatelé ovšem neponechali zábavu jenom na maskách a pozvali také skupinu break 
dance z Uherského Brodu, která se stále zlepšuje a jejíž kousky vyvolávají němý údiv. 
Taneční pár manžele Tománkovy letos nahradili tanečníci Dagmar Menaříková a Tomáš 
Vácha. 

Tradicí už je v Luhačovicím nejenom sobotní zábava dospělých, ale i to, že v neděli se baví 
v sokolovně děti. Letos to byla přímo invaze princezen, princů, mušketýrů, kašpárků, 
čarodějnic a ostatních masek, v kterých vypadaly všechny děti velmi roztomile. O kulturní 
program se postaral Dům dětí a mládeže Luhačovice a o ceny do soutěží sponzoři.  

 



Akce   Domu  dětí  a  mládeže  Luhačovice  připravované   na   měsíc   březen   
2002 :   

* Úterý 5. 3. 2002 v 16.00 hodin : Zámecký turnaj v elektronických šipkách.   

                                                   Startovné za jednoho hráče 10,- Kč. 

                                                   Podrobnější informace o turnaji se dočtete na nástěnkách         

                                                   DDM. 

* Úterý 5. 3. 2002 od 9. 00 – 13. 00 hodin : Kurz ubrouskové techniky.  

                                                   Cena kurzu 100,- Kč. 

                                                   Podrobnější informace o kurzu se dočtete na nástěnkách 

                                                   DDM. 

* Dopolední výukové programy pro děti ZŠ Biskupice a ZŠ Luhačovice. 

   

* Pondělí 25. 3. 2002 v 15. 00 hodin 2. závod seriálu L.P.Z.Š (Luhačovický pohár o zlatou 
šlapku) na horských kolech. Podrobnější informace  o závodu se dočtete na nástěnkách 
DDM. 

   

* Sobota 30. 3. 2002 od 9.00 – 12. 00 hodin  florbalový turnaj v tělocvičně ZŚ určený pro 
hráče 3. – 5. tříd ZŚ. Startovné za jednoho hráč 10,- Kč.Podrobnější informace o turnaji se 
dočtete na nástěnkách DDM.  

   

* Dům dětí a mládeže vyhlašuje na měsíc březen výtvarnou soutěž ke Dni Země : 

Kategorie : 

I       MŚ       - Každý léčivý pramen v Luhačovicích má svého ochránce panáčka 
prameňáčka. 

II   1. – 2. tř. - Každý léčivý pramen v Luhačovicích má svého ochránce panáčka 
prameňáčka.   

III  3. – 4. tř. - Putování kapky vody. 



IV  5. – 6. tř. - Procházka Luhačovickými lázněmi. 

V   7. – 9. tř. - Co dokáže voda ? 

Podrobnější informace o výtvarné soutěži se dočtete na nástěnkách DDM. 

V některých zájmových kroužcích jsou ještě volná místa. Nabízíme vám možnost přihlásit 
Vaše děti do těchto kroužků za poloviční poplatek: folklorní, práce s hlínou, železniční 
modelář, klubíčko, šachový, country tance, softbal, pohybové hry, cvičení na velkém míči, 
cyklistický, kynologický a  dramatický. Další informace o nabízených kroužcích se dočtete 
na nástěnkách DDM, nebo na tel. čísle 713 16 86. 

O jarních prázdninách nalákal Dům dětí a mládeže zájemce o příměstský tábor na velice 
zajímavý program. Děti okusily různé hry na vzájemné seznámení, soutěže, výlety do 
přírody kolem Luhačovic, celodenní výlet s historickým výukovým programem v DDM 
Uherský Brod, výroba a zdobení vlastní pizzy v pizzerii U Habána, plavání a hry v bazénu, 
zdobení květináče ubrouskovou technikou a další legrácky. Poděkování patří manželům 
Toufarovým z pizzerie U Habána, kteří umožnili dětem přípravu originální pizzy pod 
dohledem zkušeného mistra kuchaře Jiřího Kudláčka.  

 

Pozvánka 

Zveme všechny seniory na schůzku, která se uskuteční  13.3. 2002 v 15,00 hodin v 
Hudebním salonku MěDk Elektra. 

- Výbor klubu důchodců- 

 

   
 


