
 

 

Členové Zastupitelstva města Luhačovic  
zvolení v komunálních volbách 1. a 2. listopadu 2002 

 

Spodní řada zleva: Mgr. Ludˇka Mejzlíková (člen RML),  Alena Tománková, Eva 
Tomalová, ing. Martin Plášek (člen RML), Mgr. Jaroslav Pančocha (člen RML), Mgr. 



Miroslav Horsák, ing. Karel Zicha, Jitka Vébrová, MUDr. Jaroslav Brzák 

Horní řada zleva: PhDr. František Hubáček (místostarosta), Mgr. Tomáš Mejzlík, MUDr. 
Jiří Hnátek, ing. Josef Macek, ing. Jiří Šůstek, MUDr. Stanislav Pochylý (člen RML), ing. 
Jaroslav Hubáček, ing. Bohuslav Marhoul (starosta), Karel Plášek, Mgr. Roman Lebloch 
(člen RML), ing. Libor Slezák, Pavel Slovák 

Všem členům ZML blahopřejeme   

   

   

UPOZORNĚNÍ 
Městský úřad v Luhačovicích upozorňuje občany, že od 1. ledna 2003 přechází správní 
činnost na úseku příspěvků sociální péče z okresních úřadů na obecní úřady s rozšířenou 

působností.    

Od tohoto data bude sociální odbor Městského úřadu v Luhačovicích vykonávat kromě 
obvyklých agend sociální péče ještě tyto činnosti: 

• přiznání mimořádných výhod (§ 31 vyhl. Č. 182/1991 Sb.) 
• jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek (§ 33 vyhl. Č. 182/1991 Sb.) 
• příspěvek na úpravu bytu (§ 34 vyhl.č.182/1991 Sb.) 
• příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu mot. vozidla (§ 35 vyhl. 
č. 182/1991 Sb.) 

• příspěvek na provoz motorového vozidla (§ 36 vyhl. č. 182/1991 Sb.) 

 Sociální odbor Městského úřadu v Luhačovicích sídlí na ul. Masarykova č. 137, 3. patro. 

Imobilní občané mohou pro kontakt s příslušným úředníkem použít zvonek v přízemí 
budovy. 

   



Zprávy z 18. schůze Rady města Luhačovic konané dne  16. října  2002 

RML nesouhlasila s poskytnutím finančního příspěvku Matici Svatohostýnské, Svatý 
Hostýn 115, Bystřice pod Hostýnem na financování oprav na Svatém Hostýnu na kompletní 
opravu poutního domu č.1. 

RML nesouhlasila s příspěvkem na činnost Poradně pro ženy Zlín, Divadelní 6, 760 01 Zlín, 
na náklady spojené s provozem poradny, přednáškovou činností a besedami. 

RML souhlasila s nákupem kávovaru v částce do 30.000,-Kč v rámci rozpočtu MěDK 
Elektra pro rok 2002. 

RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou s panem Radimem 
Krupkou, bytem Tkalcovská 855, Uherský Brod na prostory relaxačního studia o 
celkové výměře 151,96 m2  v objektu č. p. 1029 - Sportovní centrum Radostova 
Luhačovice za cenu 3.500,-Kč/měsíc s podmínkou zřízení podružných měřidel na 
energii a vodné-stočné na své náklady.  

RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s manželi Josefem a Olgou Boráňovými na 
dobu neurčitou na pozemek st. plocha 1071 v k. ú. Luhačovice o výměře 23 m2, na kterém je 
umístěna garáž v jejich společném jmění za cenu 5,- Kč/m2/rok. Jedná se o pozemek ul. 
Hradisko nad farou. 

RML souhlasila s uzavřením smlouvy na výkon autorského dozoru na rekonstrukci 
radnice projekční kanceláří S-projekt plus, a. s., Zlín s termínem plnění od předání 
staveniště do předání stavby do užívání za cenu 16.800,- Kč/měsíc.  

RML rozhodla o pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Rekonstrukce radnice 
Luhačovice“: 1. pořadí: MANAG, a.s., Zlín, 2. pořadí: Stalo, spol. s r. o., Újezd 3. pořadí: 
ZEVOS, a. s., Uherské Hradiště. 

RML doporučila ZML uzavřít smlouvu na rekonstrukci vily „Palma“ s firmou Fakt, 
spol. s r. o., Pozlovice v celkovém rozsahu  prací za 1. 983.799,- Kč.  

RML souhlasila s ukončením nájemní smlouvy s paní Annou Fojtů, bytem Slavičín, Horní 
nám. 839 na nebytové prostory v objektu č. p. 282 dohodou ke dni 31. 12. 2002.  

RML souhlasila s umístěním reklamních poutačů s textem XXXIX. Diabetologické dny 
2003 24. – 26. 4. 2003 při vjezdu a výjezdu z Luhačovic přes silnici a umístěním malých 
praporků na pouličních lampách s textem – reklama farmaceutické firmy.  

RML souhlasila s umístěním reklamní plastové tabule o velikosti 1 x 0,8 m na boční stranu 
autobusové zastávky v obci Polichno pro firmu SAVIK, s. r. o., Mučednická 2, 616 00 Brno. 

RML souhlasila s uzavřením podnájemní smlouvy mezi firmou MONADIAS, s. r. o., 
a paní Jiřinu Královou, která vykonává pro firmu administrativní a 
zprostředkovatelskou činnost na základě uzavřené Mandátní smlouvy v objektu č. p. 
877, ul. Uherskobrodská v Luhačovicích.  



RML souhlasila s pojištěním movitého majetku Základní školy Luhačovice.  

RML souhlasila se stavebními úpravami v bytě 3+1, 2. n. p. v ul. Nábřeží 647, v celkové 
částce do 60.000,- Kč.  

RML souhlasila s uzavřením veřejnoprávní smlouvy výkonu státní správy dle zákonů  

a)      zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel  

b)      zákona č. 261/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích  
c)      zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.  

na dobu určitou od 1. 1. 2003 do 30. 6. 2003 mezi Statutárním městem Zlín a městem 
Luhačovice.  

RML stanovila nájemné nájemníkům bytů v 5. n. p. v ul. Družstevní č. p. 865 ve výši 
dvojnásobku regulovaného nájemného ode dne účinnosti nájemní smlouvy.  

   

Zrávy z 19. schůze Rady města Luhačovic konané dne 30. října  2002  

RML jmenovala Janu Pešákovou ředitelkou Mateřské školy Luhačovice, příspěvkové 
organizace, s účinností od 1. 1. 2003. 

RML jmenovala tajemníka MěÚ Luhačovice ing. Michaela Jahodu jako zástupce na valnou 
hromadu Honebního společenstva Biskupice  - Polichno. 

RML rozhodla zadat provedení přezkumu hospodaření za rok 2002 dle vyhlášky MF č. 
41/2002 firmě AUDIT KORREKT, s. r. o., Okrajová 487, Zlín. 

RML souhlasila s předloženými vícepracemi na zateplení fasády Družstevní 864-6 ve 
výši 53.837,- Kč.  

RML souhlasila se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. č. 829/2 v k. ú. 
Polichno o výměře cca 250 m2. Jedná se o pozemek u místní komunikace za obchodem. 

RML souhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory 
v přízemí zdravotního střediska o celkové výměře 26, 37 m2.  

RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s MUDr. Alešem Jirátkem, bytem Zlín, 
Družstevní 4504, na nebytové prostory v objektu č. p. 971 o výměře 49,28 m2 na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za cenu 1.000,- Kč/m2/rok. 

RML souhlasila s připojištěním movitého majetku města Luhačovice – zařízení 
televizního vysílání proti živelným škodám.  

RML souhlasila se zveřejněním záměru města darovat do šesti měsíců od doby, kdy bude 
moci město Luhačovice disponovat plynovodním zařízením, STL plynovodu Pozlovice – 



Řetechov včetně domovních přípojek Jihomoravské plynárenské, a. s., Brno. 

RML souhlasila se zveřejněním záměru města nabýt do vlastnictví bezúplatně formou 
darovací smlouvy pozemek p. č. 536/8 o výměře 242 m2  v k. ú. Luhačovice (lesní cesta 
na konci ulice Lužné).  

RML souhlasila se zveřejněním záměru města koupit pozemek p. č. 536/12 o výměře 84 m2 
a pozemek p. č. 536/13 o výměře 54 m2 v k. ú. Luhačovice pro vybudování točny v ulici 
Lužné za cenu 50,- Kč/m2 (lesní pozemek na konci ulice Lužné). 

RML souhlasila se zadáním zpracování projektu interiéru radnice v předloženém 
návrhu  projekční kanceláři S-projektu plus, a. s., Zlín.  

RML souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektu interiéru kanceláří 
radnice firmou Friedrich Design v cenové nabídce 30.660,- Kč včetně DPH. 

 RML souhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout nebytové prostory v 
budově čp. 282 (bývalá kotelna ul. Nádražní) o celkové výměře  20,5 m2  od 1. 1. 2003.  

RML souhlasila s uzavřením Mateřské školy, Komenského 301, Luhačovice ve dnech 23. 
12., 27. 12., 30.12., 31. 12. 2002, tj. celkem 4 dny. 

   

Zprávy z V. zasedání Zastupitelstva města Luhačovic  
konaného dne  24. 10. 2002  

ZML schválilo Obecně  závaznou  vyhlášku  města Luhačovice č. 6/2002,  kterou  se  mění  
a doplňuje OZV č. 2/2001 O místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním 
odpadem. 

ZML zrušilo ke dni 31. 12. 2002 organizační složku Mateřská škola Luhačovice se 
sídlem Komenského 301, 763 26 Luhačovice.  

ZML zřídilo ke dni 1. 1. 2003 Mateřskou školu Luhačovice, příspěvkovou organizaci, se 
sídlem Komenského 301, 763 26 Luhačovice. 

ZML schválilo zřizovací listinu Mateřská škola Luhačovice, příspěvková organizace, která 
je přílohou dnešního zápisu. 

ZML schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 7/2002 O některých 
omezujících opatřeních k zabezpečení ochrany před hlukem, která je přílohou dnešního 
zápisu. 

ZML schválilo zadání  ke  zpracování  změny č. 9 – na pozemcích – p. č. 810/1, 811/1, 
811/2, 813, 814 (část), 815/1 (část) vše k. ú. Luhačovice (pozemky naproti Miramare u 
Šťavnice) územního plánu sídelního útvaru Luhačovice jako závazný podklad pro 
zpracování návrhu změny č. 9 – plocha dopravy - plocha parkoviště  a uložilo 
starostovi města zajistit u pořizovatele – orgánu územního plánování – pořízení 
návrhu změny č. 9 – na pozemcích  - p. č.  810/1, 811/1, 811/2, 813, 814 (část), 815/1 



(část) k. ú. Luhačovice.  

ZML schválilo zadání  ke  zpracování  změny č. 1 – na pozemku p. p. č. 1252/1 k.ú. 
Řetechov  (v rozsahu 0,27 ha) -  územního  plánu  sídelního útvaru Řetechov jako závazný  
podklad pro zpracování návrhu změny č. 1 – plocha pro výstavbu rodinných domů a uložilo 
starostovi města zajistit u pořizovatele – orgánu územního plánování – pořízení návrhu 
změny č.1 – na pozemku p. p. č. 1252/1 k. ú. Řetechov. 

RML doporučila ZML uzavřít smlouvu na rekonstrukci vily „Palma“ s firmou Fakt, 
spol. s r. o., Pozlovice v celkovém rozsahu  prací za 1. 983.799,- Kč.  

ZML rozhodlo delegovat ing. Bohuslava Marhoula jako zástupce města Luhačovice na 
valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., IČO: 49454561, která se 
bude konat dne 12. 11. 2002 v sídle této společnosti ve Zlíně-Loukách, tř. T. Bati 383.  

   

Luhačovická povolební matematika 
 
Vážení spoluobčané, 
chtěli bychom se s Vámi podělit o názor na výsledek voleb do Rady města 
Luhačovic. Rozdělení mandátů v Zastupitelstvu  města Luhačovic je úplně stejné jako po 
minulých volbách: 7 mandátů Sdružení nezávislých, 5 KDU-ČSL, 4 ODS, 3 ČSSD, 2 
KSČM. 
Zástupci KDU-ČSL předpokládali, že na základě tohoto výsledku bude poměrně 
obsazena i Rada města, a s touto filozofiií respektující výsledky voleb (resp. názor občanů) 
oslovili představitele Sdružení nezávislých a jednali s nimi. 
Jen na okraj připomínáme, že KDU-ČSL byla i v minulých třech volebních obdobích 
druhou nejsilnější stranou a vždy její zástupce zastával funkci místostarosty. Z pracovních 
důvodů toto místo v roce 2001 opustila Mgr. Honajzrová a po dohodě bylo přenecháno 
nezávislým, a to PhDr.Hubáčkovi, který v letošních volbách kandidoval za ODS jako 
nestraník. 
V povolebním vyjednávání zástupci KDU-ČSL navrhli nezávislým, aby zůstalo 
obsazení funkcí uvolněných členů zastupitelstva - starosty a místostarosty 
- stejné a obsazení rady aby opět odpovídalo volebním výsledkům. 
Při jednání přednesli zástupci KDU-ČSL návrh na obsazení městské rady takto: 
3 nezávislí (včetně funkce starosty), 2 KDU-ČSL, 1 ODS (včetně funkce 
místostarosty) a 1 ČSSD.Ze strany nezávislých nepadlo zásadní odmítavé stanovisko, ale 
přesto výsledek byl zcela odlišný. Při dalších jednáních nezávislých, ODS a ČSSD 
však bylo konečné stanovisko jiné a svým rozhodnutím odsunuli druhou 
nejsilnější stranu z účasti v městské radě. Výsledek jednání zástupců nezávislých a ODS je 
pro nás nepochopitelný, protože už na začátku svého mandátu nerespektují to, co hlásali ve 
svých předvolebních slibech, že budou respektovat názory občanů. 
Zástupci KDU-ČSL se domnívají, že není dobré a rozumné, aby při stávajícím volebním 
výsledku měla kterákoliv strana v městské radě nadpoloviční zastoupení, jak je tomu v 
tomto případě, kdy nezávislí mají po dohodě s ODS a ČSSD 4 ze 7 členů městské rady. 
Toto seskupení neodpovídá poměrnému zastoupení poslanců jednotlivých stran v 
zastupitelstvu města a pro práci rady je jednostranné a „nefér". 
Považujeme za důležité vysvětlit postoje a názory KDU-ČSL veřejnosti s ohledem na 
příznivé výsledky voleb. 



Všem našim voličům děkujeme za projevenou důvěru.  

- MUDr. Jaroslav Brzák za místní organizaci KDU-ČSL Luhačovice- 
 
 

Co by Vás mohlo zajímat?  

Dnes odpovídá Pavel Slovák, ředitel MěDK Elektra. 

Kolik má MěDK Elektra zaměstnanců?  

MěDK Elektra zajišťuje svůj provoz a veškerou činnost s 10 stálými zaměstnanci a 2 
pracovníky vykonávajícími náhradní vojenskou službu.  

Pro pokrytí zvýšeného provozu máme uzavřeno několik Dohod o činnosti a Dohod o 
provedené práci.  

Kolik jste uspořádali v letošním roce akcí?  

Letošní rok byl pro naši činnost značně omezující vzhledem k probíhající rekonstrukci sálu 
Rondo. Nemohli jsme například uspořádat loňského Silvestra, nebyly pořádány plesy, 
Cukrovarnický kongres, hodně akcí bylo zrušeno i v srpnu a září, kdy probíhala druhá část 
rekonstrukce.  

Přesto jsme v letošním roce odehráli 280 filmových představení, které zhlédlo více jak 12 
tisíc diváků. Uspořádali 60 kulturních pořadů, 11 divadelních a koncertních akcí pro školy, 
6 kongresů, uskutečnila se u nás taneční škola a taneční kurz.  

Zajištovali jsme nebo jsme se spolupodíleli na Otevírání pramenů, Luhačovické pouti, 
festivalu Janáček a Luhačovice, Mezinárodním dětském folklorním festivalu, MISS 
Luhačovice, Kursalonu, programu pro seniory, akcích pro Filmový klub apod.  

Která akce měla největší úspěch?  

Z hlediska ohlasu a zájmu diváků se nejvíce líbily zábavné programy, např. Abeceda hvězd 
Vladimíra Hrona, Travesti show, J.A. Náhlovský nebo recitál Richarda Műllera.  

Který z vystupujících umělců na vás nejvíce zapůsobil?  



Mě osobně zaujali z hlediska profesionality a přístupu např. dvojice Suchý – Molavcová, 
Vladimír Hron, Pavel Dobeš nebo Peter Nagy.  

Zárukou kvality jsou i Cimbálová muzika Hradišťan, Jožka Černý nebo taky Bára Basiková. 

Je mezi diváky v Luhačovicích zájem o divadelní představení?  

Zájem o divadelní představení v našem zařízení je poměrně malý. Výjimku tvoří divadelní 
pořady pro děti nebo divadelní pořady s mediálně známými osobnostmi. Právě několik 
takových programů připravujeme pro příští rok.    

Jaká je návštěvnost kina v Luhačovicích a které představení mělo největší 
návštěvnost?  

Návštěvnost kina v posledních 3 letech stoupá, což nás samozřejmě těší. Velký podíl na tom 
mají nové kvalitní české filmy, případně pohádky.  

K nejnavštěvovanějším filmům patří snímky Rok ďábla, Babí léto, Amélie z Montmartru, 
z dětských filmů pak Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Harry Potter a kámen mudrců 
nebo Pán prstenů, společenstvo prstenů.  

Jaký jste zaznamenali mezi lidmi ohlas na opravený sál Rondo?  

Rekonstruovaný sál Rondo se v drtivé většině návštěvníkům líbí. Byly samozřejmě i 
připomínky, hlavně ke klimatizaci a akustice. Tyto problémy se ale odstranily v 2. části 
realizace rekonstrukce. Kladné ohlasy jsou především na interiér sálu, možnost lepšího 
výhledu z nově vybudované galerie, lepší světelný park a v neposlední řadě na kvalitnější 
pohostinské služby. Odborná veřejnost vysoce hodnotí nové technické podmínky pro 
pořádání kongresů a seminářů.  

Účinkující jsou zase spokojeni s novým sociálním zázemím a šatnami.  

Budou opravy v Elektře pokračovat?  

Jak už jsem se zmínil, proběhly od loňského prosince 2 etapy rekonstrukce a od 21.11.2002 
probíhá závěrečná etapa, která se bude týkat především rekonstrukce Snack baru a částečně 
předsálí. V Rondu už dojde pouze k výměně inventáře.  

Celá tato akce by měla být hotova do Vánoc. 

Chtěl bych vyjádřit přesvědčení, že celá tato jistě nemalá investice do rekonstrukce Elektry 
byla vynaložena účelně a výrazně zlepšila podmínky a kulturnost všech akcí konajících se 
v MěDK Elektra.  

Budete pořádat oslavu Silvestra?  

Ano, po roční přestávce bude opět ve všech prostorách Elektry probíhat loučení se starým 
rokem a vítání roku nového.  

V sále Rondo bude hrát taneční skupina, v Espressu cimbálová muzika, k dispozici bude 



diskotéka. Bude již otevřen rekonstruovaný  Snack bar, bude přístupna galerie v Rondu 
včetně nového minibaru.  

Jaké zajímavé akce připravujete na příští rok?  

V nadsázce se dá říci, že příští rok bude v MěDK rokem plesů a rokem kongresů. Začátkem 
roku se u nás bude konat 6 plesů a máme objednávky na 8 kongresů. 

Samozřejmě celoročně poběží kino, budou i oblíbené dechovkové čtvrtky, opět budeme volit 
MISS Luhačovice. 

Jako překvapení chystáme již v březnu divadelní představení Štika k obědu s populárními 
herci Václavem Postráneckým, Květou Fialovou, Naďou Konvalinkovou a dalšími. V dubnu 
bude mít u nás obnovenou premiéru muzikál VLASY, přijede Ivan Mládek s Milanem 
Pitkinem, poprvé se u nás představí Divadlo Járy Cimrmana, opět jsme pozvali tolik 
žádanou Travesti show skupinu Scremers atd. 

Těch akcí bude samozřejmě mnoho a my budeme občany Luhačovic a všechny návštěvníky 
včas informovat. 

   

JÁ SE SEM VRÁTÍM 

Do prostorné haly Vincentky se dostanu málo. Dnes jsem tu ráda. Je právě 16. listopadu a 
vernisáž prací absolventů i studentů uměleckých řemesel SOŠ a SOU Luhačovice. 

    

Nejdříve trochu vzpomínek. Jsem v malém domečku u lesa, kde se točí kruh, syčí pila a 
slyším rány do kovu. Jsme totiž na místě, kde díla pod vedením učitelů vznikají. Je to 
elokované pracoviště  SOŠ a SOU  Luhačovice. Dnes budu mít možnost vidět díla hotová, 
přetříděna, zhodnocená, vybraná. 

Odhadla jsem dobře, co návštěvníky poutá. Intarzované kusy nábytku, drobné poličky, 
kazety, stolečky touží po jakémsi ozvláštnění svých strohých, často panelových bytů. Lákají 



i repliky starožitných křesílek. Poutají i řezbářské práce - ať jde o originál či dobře udělanou 
repliku. 

Upoutávají umělecké mříže, užitkové předměty, např. svícny. A všude keramika. Zcela jiná 
než se u nás zabydlela v minulých letech. Jednobarevná, tón v tónu, elegantní, užitečná a 
hlavně originální. Návštěvníci u intarzií oceňují přesnost a pracnost provedení, u 
kovářských prací náročnost práce, ale i obdiv, co lze udělat ze železa. U keramiky hodnotí 
hlavně originálnost, barvu a účelnost. 

Pan ředitel Mgr. Jan Uherka vzpomněl 10. výročí založení uměleckých řemesel na této 
škole, je hrdý na to, že škola patří k zakladatelů této výuky na Moravě. Je hrdý i na to, jak se 
žáci v praxi uplatnili. 

K velké hrdosti má důvod také Mgr. Jaroslav Bureš, který odpovídá za odbornou úroveň 
uměleckých řemesel. V rozboru přiblížil výběr prací. Jsou v podstatě z archívu, i když tu 
nemohou být všechny. Je mu líto například krásné korouhve, která je tu neinstalovatelná. Je 
hrdý na žáky, kteří po absolvování této školy se bez problémů uplatnili na vysoké škole a 
dělají například sochařství. Před třemi lety byla podobná výstava v Panském domě 
v Uherském Brodě a měla úspěch. Čili práce jsou z archívu, ale i z volné tvorby žáků. 

Zní tu příjemně cimbálová hudba. Příjemně cinkají skleničky. Ale dnes se dívám na 
vystavená díla hodně povrchně, není tu prostor pro umělecký zážitek. Mám pár dní čas. 
Doba je krátká. Já se sem vrátím. 

                                                                                                 PhDr. Ludmila Loschková 

   

Vážený příteli! 

Je zcela zvláštní, že v době e-mailů a SMS má vůbec někdo chuť psát klasický dopis. Musí 
mít zvláštní příležitost. 

Tu právě mám. Já totiž vím, že 24. prosince ve zvláště požehnaném datu budete mít 60 let. 
Myslím Vás, Mgr. Jene Uherko, řediteli SOŠ a SOU v Luhačovicích. Oznámit věk mohu 
s klidným svědomím. 

Známe se už dlouho. Bylo to už hodně hodin, které jsem prodiskutovali o životě, názorech i 
perspektivách. Vždy jsme pociťovali stejnou orientaci na hodnoty i vývoj společnosti. 

Jen jednou se mi zdálo, že Vy jste z Venuše a já z Marsu. Tehdy jste mi vyprávěl o 
výchovném zařízení ve Střílkách. I zde jste vychovával s láskou. To bych nesvedla. Tehdy 
jsem pochopila také rozdílnou míru temperamentu. V době, kdy jste byl schopen se pořád 
dívat svýma vyrovnanýma očima, bych vybuchla jako čert. 

Cítil jste se nesmírně dotčen hodnocením svého auta. Pronesla jsem o něm totiž, že má 
vzhled auta předsedy zemědělského družstva, který jím objíždí svěřený terén. Prohlašuji to 
dnes za šálení smyslů. I když není. 

Vlastně vůbec nevím, jestli jsme spolu vypili byť jedinou skleničku vína. Dovolte, abych 



Vám připila alespoň symbolicky. 

Co Vám mohu přát? Ředitel jste laskavý i přísný. Obdivovala jsem vaši touhu stále něco 
budovat, stále jít dál. 

Mohu se Vám k něčemu přiznat? Měla jsem řadu let šéfa, který pořád něco budoval a já 
jsem ze šatů setřásala patinu, čistila barvu či vápno. Ale stálo to za to. Tak budujte pořád, 
pořád se trapte, kde na to všechno vezmete peníze. Pořád něco studujte a hledejte. Pomáhá 
to proti stáří. Vím, o čem mluvím. 

                                                                                        Vaše PhDr. Ludmila Loschková 

   

     Před několika lety uskutečnilo Muzeum Luhačovického Zálesí mezi luhačovickými 
školáky předvánoční dotazníkový výzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak si děti představují 
Ježíška a jak u nich doma probíhají oslavy vánočních svátků. Výsledky výzkumu byly 
prezentovány ve sborníku Acta musealia, jeho část také v Luhačovických novinách. Mnoho 
údajů se však do těchto článků nevešlo. Kromě vyplněných dotazníků  s heslovitými 
odpověďmi totiž některé děti odevzdaly celé listy zápisů svých rodičů a prarodičů, ve 
kterých vzpomínali na Vánoce v době svého dětství. Ve svých vzpomínkách uváděli 
zajímavé skutečnosti o životě v Luhačovicích a okolních obcích v průběhu adventu, 
vánočních příprav i samotných Vánoc. Proto jsme se rozhodli v předvánočním čase 
uveřejnit dodatečně alespoň několik z těchto pozoruhodných příspěvků. Od rodiny 
Semelovy z Luhačovic jsme získali tři strany strojopisu, ze kterého uvádíme nejzajímavější 
pasáže.  

Jak prožíval Vánoce můj dědeček, když ještě 
chodil do školy  
     Dědeček se narodil v Luhačovicích v roce 1926, kde též vyrůstal. Jeho rodiče byli 
zemědělci, měl ještě tři sourozence a včetně jeho prarodičů žilo v domácnosti společně 8 
lidí. Zvyky a obyčeje se řídily podle nejstarších členů rodiny, kteří se narodili v období 1855 
– 1860. 

     Dlouho očekávaný byl den příchodu svatého Mikuláše. Ten začínal již ve škole. 
Uprostřed vyučování otevřely se dveře, vcházel svatý Mikuláš v ornátu s berlou v ruce, za 
ním obyčejně dva čerti a anděl. Čert měl podobný ovčí kožich jako pan učitel uvnitř svého 
zimního kabátu. Večer se již čekalo, až se setmí. Bylo slyšet zvonění, řinčení řetězů a 
poděšené výkřiky.Chodil Mikuláš a s ním bylo deset i více čertů. Kdo se opozdil ve večerní 
době, byl svazován řetězy, strkán do pytle a podobně. V ten den se raději ani nedralo peří, 
protože se stávalo, že bylo rozfoukáno a rozhazováno po celém domě. Dárky od Mikuláše 
měly děti za oknem, bylo to většinou sušené ovoce, ořechy, fíky a svatojánský chléb, největší 
radost byla z velkého upečeného čerta nebo mikuláše.  

     Advent byl přípravou na Vánoce. Nikomu nebylo na obtíž ranní vstávání a účast na 



rorátech. Mše začínala již po šesté hodině ráno, hodně lidí chodilo s rozsvícenou lucernou  
a prošlapávalo cestu v hlubokém sněhu. Určitá usebranost měla vliv na to, že i děti méně 
zlobily a snažily se konat drobné práce v hospodářství s ochotou. V mnoha domech se dralo 
peří, dědečkova maminka i babička chodily k sousedům, kteří jim výpomoc opláceli. 
Vyprávěly se při tom různé, často i strašidelné příběhy. Lucie chodily po vesnici v předvečer 
13. prosince. Byly to tajemné postavy zahalené v dlouhém bílém oblečení s pomoučeným 
obličejem a s lucernou a paličkou v ruce. Jejich příchod znamenal rozfoukání peří a klepání 
paličkou přes prsty za špatné draní peří.  

     Ke konci adventu se peklo drobné cukroví, aby na Štědrý den zbylo jen pečení vánoček, 
koláčů a makovnic na výslužku. Menší děti mlely mák, roztloukaly ořechy a hlavně nesměly 
do pokoje, kde se připravoval vánoční stromek. Chlapci museli nachystat krmení pro 
dobytek na dva dny, protože na svátek Božího narození se nesměla vykonávat žádná práce. 
Když se začalo stmívat, mohla začít štědrovečerní večeře, na kterou se všichni těšili. Celý 
den se nesmělo jíst, aby se vidělo „zlaté prasátko“. Večeře začínala modlitbou a pojídáním 
oplatku s medem. Polévka byla fazolová nebo smetanová kyselá, ve které byly uvařené 
sušené švestky, dále byla čočka s chlebem, krupice se skořicí a zapékance. Byly to 
rozkrájené rohlíky dopředu upečené, rozmáčené v oslazeném horkém mléce, obalené mletým 
mákem a upečené. Z každého jídla se dal kousek domácím zvířatům a dobytku.  

     Děti ovšem čekaly na zvuk zvonku, aby vběhly do světnice s vánočním stromkem. Býval to 
obyčejně smrček, ozdobený skleněnými baňkami, ale také cukrovými kolečky, řetězem ze 
stébel slámy, papírovými barevnými třásněmi, ve kterých byl zabalený kousek cukru. Na 
větvičkách byly tenké svíčky ( svítívalo se petrolejovými lampami). Pro každého byl pod 
stromečkem drobný dárek, pro děti obyčejně praktické věci, například pletené ponožky.  

     Potom se v předsíni ozvaly hlasy koledníků, bývali to většinou Cikáni, které rodina znala. 
Zazpívali koledu a maminka přinesla upečené koláče a makovnici, což si Cikánka skládala 
do nůše na zádech, poděkovala „Pán Bůh zaplať“ a šli o dům dál.  

     Po zpěvu koled u stromečku se rozkrajovala jablka, do skořápek se dávaly malé svíčky a 
pouštěly po vodě, kdo se dostane nejdál do světa. Ze které strany zaštěkal pes, odtud přišel 
ženich pro děvče. Děti šly brzy spát, protože ráno se šlo na jitřní ve 4 hodiny, nebo na 
pastýřskou mši v 7 hodin. Rodiče společně chodili pěšky na půlnoční do Uherského Brodu a 
potom ještě na jitřní doma.    

                                                                                                    Připravila a redakčně upravila 
B. Petráková 



VÁNOCE 

Opět se rok s rokem sešel a my stojíme před nejkrásnějším obdobím v roce pro většinu 
z nás. Blíží se zase Vánoce. Toto magické období se spoustou zvyků, které někteří poctivě 
dodržují,  jiným  zase už tolik neříkají. 

Vánoce - toto jméno pochází z latinského nativitas - narození, natalis - den narození. 
Narození Páně. České Vánoce vznikly ze staroněmeckého názvu Winnahten – Svatá noc, 
čas svatonoční. Tyto svátky byly zařazeny do církevního kalendáře již v roce 336. 
K hlavnímu symbolu Vánoc patří Jesličky. První podobu Jesliček jako obrazu betlémské 
stáje, ve které se narodil Ježíš, vytvořil v 13. století František z Assisi. Jesličky původně 
stávaly v chrámech a odtud se postupně rozšířily i do domácností. 

Vánoční stromeček, bez kterého si již Vánoce neumíme představit, začali lidé zdobit až 
koncem 16. století. K nám se tento zvyk dostal mnohem později. Symbolizuje život, sílu a 
růst. Ve většině vánočních zvyků se mísí křesťanský obsah s ještě staršími prky slavností 
slunovratu. Málokdo z nás ví, že koledy byly původně rituální zpěvy s obchůzkami, kterým 
byla přisuzována magická noc. Vánoční koledy mají přinést blahobyt a štěstí do každého 
stavení.  

K Vánocům neodmyslitelně patří dárky. Bohužel v dnešní době se vytratil původní význam 
udělat někomu radost, obdarovat ho, věnovat mu něco, po čem touží. Z dárku se stala 
povinnost předvést okolí možnosti dárce. Zvyk dávat dárky k nám přišel v 19. století 
z Německa. Původně dostávalo dárky pouze služebnictvo, až později začal Ježíšek nosit 
skromné, praktické dárky ostatním členům rodiny.     

Vánoční zvyky jsou různé a liší se podle oblastí. Většinou mají zajistit klid a štěstí v rodině, 
blahobyt a úrodu, ale také odráží zvědavost a obavy z budoucího osudu.  

   

Zastav se, už nespěchej, 

k obloze se podívej, 

z nebe se sypou hvězdičky, 

Vánoce se opět hlásí, 

jaké budou letos asi? 

Přejeme všem našim čtenářům příjemné prožití vánočních svátků.  



SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 Vítáme nového „občánka“: 

Štěpána Černockého, Řetechov 1                 

Rodičům srdečně blahopřejeme!  

Výročí narození 

František Skovajsa, Polichno 65,  86 let  
Marie Slezáková, Luhačovice 380, 85 let  
Hedvika Janíková, Kladná Žilín 67, 90 let  
Cecilie Čermáková, Luhačovice 52, 88 let  
Jarmila Svobodová, Luhačovice 867, 80 let  

Přejeme hodně zdraví, svěžesti a pohody do dalších let!  

Zlatá svatba – 50 let 

27.12. Holováč Ladislav a Marie, Polichno 61  

Srdečně blahopřejeme!  

Sňatky 

Jakub Řehák, Jana Šubrtová,   Luhačovice 849 

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem!  

 Úmrtí  

Alois Novosad, Polichno 73,     76 let  
Marie Chromková, Polichno 5,     71 let  
Marie Kadlčíková, Luhačovice 509, 79 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 s dostatečným předstihem. Noviny 
vycházejí první pracovní den v měsíci, redakční uzávěrka bývá vždy v polovině předešlého 
měsíce.  

   



PODĚKOVÁNÍ 

Poděkování všem, kteří doprovodili dne 18. 10. naši maminku Elišku Mlčkovou na její 
poslední cestě. 
Zároveň děkujeme za slova útěchy a projevy soustrasti. 

Za celou rodinu Eva a František Mlčkovi, děti   

VZPOMÍNKA 

19. prosince to bude již deset let, co zemřel a odpočívá na luhačovickém hřbitově pan Alois 
Švehlík. 

S láskou vzpomínají manželka Jarmila a děti Aleš a Hana s rodinami  

VZPOMÍNKA 

Kdo v srdcích žije, nikdy neumírá. 

Dne 5. listopadu jsme si připomněli smutné první výročí úmrtí našeho drahého manžela, 
otce, dědečka, pana Jiřího Konečného.  

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. 

Manželka a děti s rodinami 

   

Tříkrálové koledování 2003 

Pomozme lidem v nouzi!  

4. ledna 2003 proběhne v naší farnosti potřetí Tříkrálová sbírka. Tento den vás navštíví děti 
převlečené za krále v doprovodu dospělé osoby, která bude mít u sebe průkaz vedoucího 
skupiny koledníků podepsaný arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem. Sbírka 
proběhne opět pod záštitou České biskupské konference, a to na území celé České 
republiky.  



KRONIKA 

Po celé dva ročníky Luhačovických novin se naši čtenáři mohli setkávat s vyprávěním 
z Kroniky národní školy v Luhačovicích, která byla až do roku 1923 zároveň svědectvím o 
událostech v obci. Od roku 1923 začala platit povinnost obcí vést vlastní kroniku. Tedy 
školní kronika se zaměřila spíš na události ve škole . Proto jsme se rozhodli od tohoto čísla 
Luhačovických novin uveřejňovat výpisy z obecní kroniky založené v roce 1923. 

Kroniku založil na základě usnesení obecní rady obce Luhačovic řídící učitel obecné školy 
v Luhačovicích Jakub Balhar. Luhačovice dne 1. prosince 1923, obec politická, obec 
katastrální, lázeňské místo, (ne městečko, ne město, ne lázně Luhačovice), ves, dědina leží 
v soudním okrese uhersko-brodském, v župě 13 uhersko-hradišťské, na Moravě, v republice 
Československé. Tvoří svůj vlastní zdravotní obvod a též obvod školní. – Ty Luhačovice, 
v Luhačovicích. Lidově v Luhačovicách, luhačovský, Luhačovsko. 

Popis osady Luhačovic 

Rozkládají se v údolí po obou stranách potoka zvaného Šťavnice (v běžné mluvě mladší 
generace též Horní Olšava), okresní silnice v délce 3 km 570 m, v nadmořské výšce v dolní 
části 243 m a v horní části 267 m. V běžné mluvě se obec dělí na dvě části: vesnici a 
lázeňskou část neboli Slanici. Ve vesnici jsou přízemní domky rolnické, domkařské a 
dělnické, starší stojí bokem, novější čelem k cestě. Ve středu vsi jsou budovy velkostatkáře 
Otty Serenyiho (zámek, budovy obytné hospodářské a hostinec), škola obecná, farní kostel 
upravený v zámku z bývalé zámecké kaple. Ve vsi je vodní mlýn s pilou na parní pohon, 4 
kovárny, 2 zahradníci, 4 kupecké krámy, 3 hostince, 3 pálenice a více dílen řemeslnických. 
Nad vsí na pravém úbočí je římsko-katolický hřbitov s oddělením pro příslušníky církve 
československé. Části vesnice se nazývají: dolní konec, u sv. Jána, pod kerchovem, za 
dvorem, na Žaboskrekách, u mlýna, nad farou, na Hradišťku. V části lázeňské jsou: 
předlázeňská čtvrť čili razon a lázně (Slanice, Slané vody). 

V předlázeňské čtvrti jsou vedle několika starších přízemních domků většinou domy a vily 
pro ubytování lázeňských hostů převážně jednopatrové, pojmenované, které vytváří při 
silnici třídu Masarykovu, skupinu vil pod Lužným a na úbočí Malé Kamenné. V lázních 
(v lázeňském středu ) je 17 budov lázeňské akciové společnosti. Uprostřed mezi nimi je 
lázeňské náměstí. Nad lázněmi je předlázeňská část nazvaná Pražská čtvrt. V lázeňské části 
je poštovní, telegrafní a telefonní úřad, 11 restaurací, hotelů a kaváren, léčebné ústavy, lázně 
minerální I. a II. třídy, vodoléčba, lázně říční, lázně slatinné, elektrárna, divadlo, museum, 
sokolovna, tovární závod Motalův pro památkové předměty, menší dílny řemeslnické a více 
potravinářských obchodů. Všechny vily jsou pojmenovány, nejpěknější jsou Vlasta, 
Smetanův dům, Jestřabí, Dagmar, Augustiniánský dům, Slávia, Bratislava.  

   



 
POŘAD BOHOSLUŽEB - VÁNOCE - 2002 

 

          

   
     LUHAČOVICE 

 
    POZLOVICE 

 

          
Úterý 24.12.2002                 

  
 

  7:30zk 15:30 - pro děti 
 

 7:30 15:30 - pro děti 

  Štědrý den   21:00 Biskupice   
   

  

  
 

  21:00 Kladná Žilín 
   

  

  
 

  24:00 Půlnoční   
 

24:00 Půlnoční   

                    

Středa 25.12.2002   
  

  
   

  

  Boží hod vánoční  8:30 10:15 17:00 
 

 8:00 10:00   

                    

Čtvrtek 26.12.2002   
  

  
   

  

  Svatý Štěpán    8:30 10:15 18:00 
 

 8:00 10:00   

  
 

  16:00     Živý Betlém 
   

  

                    

Pátek 27.12.2002   17:00 Ludkovice   
 

17:00 Řetechov   

  Sv. Jan Evangelista 18:15 žehnání vína 
 

18:00 žehnání vína   

                    

Sobota 28.12.2002   9:00 Zám.kapl.   
 

16:00 
 

  

  Sv. Mláďátek     s požehnáním pro děti 
 

s požehnáním pro děti   

                    

Neděle 29.12.2002   
  

  
   

  

  Sv. Rodiny    8:30 10:15 17:00 
 

 8:00 10:00   

                    

Pondělí 30.12.2002   18:15 
 

  
 

17:00 
 

  

                    

Úterý 31.12.2002   16:00 
   

17:00 
 

  

  Sv. Silvestra   
    Poděkování za uplynulý rok, s prosbou o Boží 
pomoc  

  

  
 

  
 

       do nového 
roku    

  

                    

Středa 1.1.2003   
  

  
   

  

  
Matky Boží, P. 
Marie 

   8:30 10:15 17:00 
 

 8:00 10:00   



                    

Čtvrtek 2.1.2003   17:00 
 

  
 

18:00 
 

  

                    

Pátek 3.1.2003   18:15   od 15:00 adorace 
 

18:00 
 

  

                    

Sobota 4.1.2003     7:00    Zámecká kaple 
 

17:00 
 

  

                    

          
Předvánoční příležitost k přijetí svátosti smíření, s účastí cizích zpovědníků 

          

Pozlovice 
15. 
prosince  

14,00 - 16,00 hod 
   

Luhačovice 
22. 
prosince 

14,30 - 17,00 hod 
   

          
Mimo to se zpovídá před každou mší svatou ! 

    

   

Náhradní umístění jednotlivých odborů MěÚ 
Luhačovice po dobu rekonstrukce budovy radnice  

Odbor správy majetku - Nábřežní 971                             tel. 577 131 208 

Stavební odbor - MěDK Elektra (salonek)                       tel. 577 131 087 

Finanční odbor - Plzeň 1. patro                                    tel. 577 131 199  

Sociální odbor, živnostenský úřad - Masarykova 137      tel. 577 131 160  

Matrika, evidence obyvatel, občanské průkazy, pasy, výpisy z rejstříku trestů - 
MěDK Elektra                                                                       tel. 577 131 278  

Starosta, místostarosta, tajemník, podatelna, správce sítě - Plzeň 1. patro   

                                                                                  tel. 577 131 205   

Městská policie - MěDK Elektra                                    tel. 577 133 441 

Televizní vysílání – MěDK Elektra                                  tel. 607 106 532  

Po dobu rekonstrukce bude zajištěna důstojná místnost pro konání svatebních 
obřadů v MěDK Elektra. 

 

   



   

VOLEBNÍ VÝSLEDKY  
Starostou města Luhačovic byl opět zvolen ing. Bohuslav Marhoul, místostarostou   

PhDr. František Hubáček. Sedmičlenná Rada města Luhačovic bude pracovat v tomto 
složení: 

Ing. B. Marhoul, PhDr. František Hubáček, Mgr. Luďka Mejzlíková, ing. Martin Plášek, 

Mgr. Jaroslav Pančocha, MUDr. Stanislav Pochylý a Mgr. Roman Lebloch. Zároveň ZML 
zvolilo finanční a kontrolní výbor. Předsedou finančního výboru byl zvolen ing. Libor 
Slezák, jeho dalšími členy byli zvoleni ing. Jiří Šůstek, Mgr. Tomáš Mejzlík, Eva 
Tomalová, Karel Plášek. Předsedou  kontrolního výboru byl zvolen ing. Josef Macek, jeho 
další členové MUDr. Jiří Hnátek, Alena Tománková, ing. Jaroslav Hubáček. 

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Luhačovic konaných ve dnech 1. 11. a 2. 11. 2002: 

Z celkového počtu 4530 osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jeho dodatků 
odevzdalo úřední obálky 2311 voličů. Sdružení nezávislých kandidátů získalo 7 mandátů, 
KDU – ČSL získala 5 mandátů, ODS 4 mandáty, ČSSD 3 mandáty a KSČM 2 mandáty.  

Jména a příjmení zvolených členů Zastupitelstva města Luhačovic:  
VOLEBNÍ STRANA Č. 1 – SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 

Pořadí   Jméno a příjmení   věk  počet hlasů 

1.   Bohuslav Marhoul  55  954 
2.   Luďka Mejzlíková  36  813 
3.   Miroslav Horsák    49  802 
4.   Martin Plášek      41  709 
5.   Jaroslav Hubáček    39  684 
6.   Libor Slezák   40  528 
7.   Jaroslav Pančocha  60  603 

   

VOLEBNÍ STRANA Č.2 – KDU a ČSL 

Pořadí   Jméno a příjmení   věk  počet hlasů 

1.   Karel Zicha   49  1000 
2.   Jaroslav Brzák  56    652 
3.   Pavel Slovák    48    613 
4.   Jitka Vebrová   57    577 
5.   Jiří Šůstek      41    
560 



   

VOLEBNÍ STRANA Č. 4 – ČSSD 

Pořadí   Jméno a příjmení   věk  počet hlasů 

1.    Roman Lebloch  42     647 
2.   Alena Tománková  38     565 
3.   Eva Tomalová   37     496 

   

VOLEBNÍ STRANA Č. 6 – ODS 

Pořadí   Jméno a příjmení   věk  počet hlasů 

1.   František Hubáček    43     813 
2.   Tomáš Mejzlík    32     617 
3.   Jiří Hnátek   51     532 
4.   Stanislav Pochylý  41     514 

   

VOLEBNÍ STRANA Č. 7 – KSČM 

Pořadí   Jméno a příjmení   věk  počet hlasů 

1.   Karel Plášek   47     399 
2.    Josef Macek   70     314 

   

POZVÁNKA 

VE ČVRTEK 5. 12. SRDEČNĚ ZVEME DĚTI I RODIČE NA SETKÁNÍ 

SE SV. MIKULÁŠEM. 

MIKULÁŠ PROJDE MĚSTEM A V 16,45 HOD ROZSVÍTÍ VÁNOČNÍ STROM 

PŘED BUDOVOU RADNICE. 

V 17, 00 HOD NÁSLEDUJE MŠE SVATÁ V KOSTELE SVATÉ RODINY. 

PŘIJĎTE S NÁMI PŘIVÍTAT MIKULÁŠE 

   



                      Protidrogová prevence v ZŠ Luhačovice  

Již šestým rokem běží na ZŠ v Luhačovicích program v rámci protidrogové prevence. Jeho 
hlavním a nejdůležitějším úkolem je osvěta a prevence v boji proti drogám, alkoholu a 
kouření ve vztahu k dětem a mládeži. Dále pak poradenství v otázkách týkajících se 
zdravého životního stylu, psychologie, sociologie, sexuální výchovy a kriminality.  

Kromě ZŠ se na tomto programu podílí i DDM v Luhačovicích, Policie ČR, sportovní kluby 
a další instituce (např. krajský a okresní protidrogový koordinátor, Unie Kompas, Městská 
policie, Centrum pro rodinu a sociální péči ve Zlíně aj.), které pomáhají dětem a mládeži 
vhodně a smysluplně využít jejich volný čas. Hlavním účelem je probudit v dětech zájem o 
problematiku zneužívání návykových látek, jak se jim bránit, kde hledat pomoc, jak lépe 
využít svých schopností a zájmů o určitý obor či činnost. Dále pak nabídnout dětem 
možnost zúčastnit se besed a přednášek s odborníky – lékaři, psychology, preventisty, 
policisty a jinými zajímavými lidmi. 

I tento rok je plán tohoto programu plný nejrůznějších akcí, besed, přednášek, exkurzí a 
soutěží. Z těch nejzajímavějších můžeme jmenovat besedu o Lince bezpečí, přednášku 
Policie ČR o trestné činnosti dětí a mládeže, besedu o zdravotní prevenci, o problematice 
vztahů a AIDS, výtvarné a pěvecké soutěže, exkurze do Osvětimi a Vídně, sportovní turnaje 
a další.  

Z tohoto „stručného“ přehledu je jistě patrno na první pohled, že se snažíme našim dětem 
věnovat ve všech možných oblastech a informovat je o velkých nebezpečích, které na ně 
v této době číhají bohužel na každém kroku. Doufejme, že tento program najde své 
fanoušky nejen u dětí, ale i v řadách rodičů, pro které jsou informace z výše uvedených 
oborů rovněž důležité a potřebné.  

Všichni společně se musíme snažit, aby takových akcí bylo více, a věřit, že se takto nabyté 
poznatky neminou účinkem.  

   
 


