
 

Dívčí saxofonový orchestr na Pražském hradě 
Již popáté dostal náš orchestr možnost koncertovat na Pražském hradě. Tentokrát to bylo u 
příležitosti udělování státních vyznamenání prezidentem republiky na státní svátek 28. října. 
Našim úkolem bylo bavit účastníky recepce ve Španělském sále Pražského hradu uváděním 
skladeb z celého světa, které předem schválil prezident, nechyběly ani tradiční polky. Byli 
jsme prostřednictvím velkoplošné obrazovky umístěné vedle našeho orchestru spolu 
s dalšími hosty svědky toho, jak prezident Václav Klaus udělil státní vyznamenání 21 
významným osobnostem. 

Při recepci zahájené panem prezidentem jsme se setkali a měli jsme možnost hovořit s 
mnoha významnými a zajímavými lidmi, s Josefem Sukem, Jiřinou Jiráskovou, Tomášem 
Baťou, Tomášem Ševelem, s generálním ředitelem a. s. Lázně Luhačovice Josefem 
Krůželou a s mnoha dalšími. Panu prezidentovi jsme poděkovali za pozvání. 

Na přání organizátorů jsme naše koncertování prodloužili do pozdních nočních hodin. Do 
Luhačovic jsme se vrátili pozdě, ale s pocitem dobré reprezentace našeho města a regionu. 

Do konce roku nás ještě čekají čtyři koncerty, z toho jeden ve Slovenském národním divadle 
v Bratislavě, což bude již naše pátá zahraniční cesta v tomto roce. 

                                                                                               - V. Schlimbach - 

Jménem naší redakce blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci 

PPŮŮLLNNOOČČNNÍÍ  RRAADDOOSSTTNNÁÁ  NNOOVVIINNAA 

OOBBLLOOHHAA  JJAASSNNÁÁ,,  PPLLNNÁÁ  HHVVĚĚZZDD  AA  PPOODD  NNOOHHAAMMAA    KKOOBBEERREECC  VVLLOOČČEEKK  JJEESSTT  …… 

VV  MMRRAAZZIIVVÉÉ  NNOOCCII  VVYYZZVVÁÁNNÍÍ  ZZVVOONN,,  HHLLÁÁSSÍÍ,,  ŽŽEE  PPŘŘIIŠŠEELL  OONN  --    TTEENN,,  JJEEHHOOŽŽ  
VVŠŠIICCHHNNII  TTOOLLIIKK  ČČEEKKAALLII::  VVTTĚĚLLEENNÁÁ  LLÁÁSSKKAA,,  KKTTEERROOUU  DDOOSSUUDD  NNEEZZNNAALLII..  BBOOŽŽÍÍ  
SSYYNN  VV  JJEESSLLIIČČKKÁÁCCHH  SSNNÍÍ  SSII  SSVVŮŮJJ  SSEENN,,  MMAATTIIČČKKAA  MMAARRIIAA  AA  SSVVAATTÝÝ  JJOOSSEEFF  JJEENN..  
VV  BBÍÍDDĚĚ  AA  CCHHUUDDOOBBĚĚ  ZZRROODDIILL  SSEE  NNEEJJVVĚĚTTŠŠÍÍ  KKRRÁÁLL,,  NNEEBBEEŠŠTTÍÍ  AANNDDĚĚLLÉÉ  BBYYLLII  TTII,,  
KKDDOO  MMUU  TTAAMM  HHRRÁÁLL..  TTAAJJEEMMSSTTVVÍÍ  TTÉÉTTOO  NNOOCCII  KKAAŽŽDDÝÝ  VVÍÍ  ––  KKAAŽŽDDÝÝ,,  KKOOMMUU  
LLÁÁSSKKAA  VV  SSRRDDCCII  ZZNNÍÍ..  JJEEŽŽÍÍŠŠKKUU  MMAALLIIČČKKÝÝ,,  VVSSTTUUPP  TTEEĎĎ  NNAA  NNÁÁŠŠ  PPRRÁÁHH  ––  
OOBBRROOVVSSKKÁÁ  LLÁÁSSKKOO,,  SSKKRRYYTTÁÁ  VV  JJEESSLLIIČČKKÁÁCCHH. 

Verše a kresba Marie Suchánková 

  



Volby do krajského zastupitelstva 
Je nutné si uvědomit, že prestiž krajských zastupitelstev stoupá. Pro obyvatele regionů jsou 
krajská zastoupení blíž než úředníci ministerstev i přes to, že ministerstva se svých 
pravomocí a především rozhodování o finančních prostředcích vzdávají velmi těžce a 
pomalu. Podle schopnosti či neschopnosti volených krajských zástupců bude velmi brzy 
poznat budoucí prosperita. Jak je na tom náš Zlínský kraj? Zda občané zvolili správně ukáže 
až čas, ale jak volili?   

O 45 křesel v krajském zastupitelstvu usilovalo ve dnech 5. a 6. listopadu 13 stran a hnutí. 
Nejvíce voličů podpořilo ODS (30,08 %), která získala 16 mandátů (v krajském 
zastupitelstvu  zasedne i ing. Zbyněk Kudera z Luhačovic), druhou nejsilnější stranou byla 
KDU – ČSL (21,32 % , 11 mandátů), třetí nejsilnější stranou v kraji je KSČM (15,45 %, 8 
mandátů), na čtvrtém místě skončila ČSSD (13,66 %, 7 mandátů) a v krajském 
zastupitelstvu zasednou i tři zástupci koalice Evropských demokratů a Nezávislých starostů 
pro kraj (5, 61 %). Volební účast v celém Zlínském kraji byla 30, 63 %.  

A jak ovlivnili krajské volby občané Luhačovic? Zajímají se o to, kdo je bude v kraji 
zastupovat? 

V Luhačovicích přišlo k volebním urnám 34,20 % voličů. Ze sedmi volebních okrsků byli 
nejvíce uvědomělí voliči na Řetechově, kterých přišlo k volebním urnám 41,61 %, nejméně 
v Polichně 24, 30 %. Ostatní volební místnosti: SOŠ a SOU (27,99 %), knihovna (36,33 
%),  radnice (38,44 %), DPS Strahov (41, 43 %), Kladná Žilín (34,21 %). Nejvíce 
preferenčních hlasů  (114) získal PhDr.  František Hubáček kandidující za ODS, který ale 
v krajském zastupitelstvu nezasedne. 

Volební výsledky jednotlivých stran v Luhačovicích 

ODS                                                                          36,75 % 

KDU – ČSL                                                               17,92 % 

ČSSD                                                                        11,88 % 

KSČM                                                                                   11,81 % 

Evropští demokraté a nezávislí starostové pro kraj       10,45 % 
Nedávno jsme podrobně informovali o tom, že nakladatelství ATELIER IM Luhačovice chystá k vydání 
souborné dílo P. Františka Müllera, známého faráře, historika a sběratele. První svazek jeho díla   

„Mariánské poutní místo...Provodov v minulosti“ je možno zakoupit v Městském informačním centru, 
Masarykova 950. Prodejní cena 1 ks činí 186,- Kč. Další svazky budou postupně expedovány a je možno je v 
IC objednat. Prodejní cena každého svazku  je stejná 186,- Kč. 

  

 Zprávy  z 18. schůze Rady města Luhačovice konané dne 21. 10. 2004 
RML doporučila ZML schválit nabytí do vlastnictví koupí pozemek vedený ve zjednodušené evidenci – původ 



PK p. č. 1455/2 o výměře 134 m2 v  k. ú. Luhačovice za cenu                      40,- Kč/ m2.  

Jedná se o pozemek pod komunikací v lokalitě před skládkou „Loska“ 

RML doporučila ZML schválit nabytí do vlastnictví části pozemku p. č. 2442/6 v  k. ú. Luhačovice o 
výměře cca 200 m2 za cenu 50,- Kč/ m2.  

Jedná se o pozemek, který slouží jako místní komunikace v ulici Solné. 

RML souhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout část pozemku p. č. 736/1 v k. ú. Luhačovice  o 
výměře 140 m2.  

Jedná se o pozemek, který slouží jako zahrádka  za pekárnou Olla. 

RML souhlasila se zveřejněním záměru města nabýt bezúplatným převodem pozemky z vlastnictví 
Zlínského kraje. 

Jedná se o dořešení majetkoprávních vztahů pozemků v souvislosti s výstavbou okružní křižovatky na nám. 

28. října  a zřízením parkovacích míst na ul. Masarykova. 

RML souhlasila se zveřejněním záměru města bezúplatně převést do majetku Zlínského kraje pozemky města. 
Jedná se o dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům v souvislosti s výstavbou okružní křižovatky na nám. 
28. října  a zřízením parkovacích míst na ul. Masarykova. 

RML souhlasila s uzavřením inominátní smlouvy na pronájem reklamní plochy o velikosti 1 m x 0,8 m 
na boční straně autobusové zastávky v místní části Polichno za cenu 3 000,- Kč ročně s firmou OKNA, 
DVEŘE, s. r. o., Mučednická 2,  616 00 Brno. 

RML doporučila ZML název ulice v nové výstavbě v lokalitě Hrazanská – Slunná - ul. Slunná. 

Prohlídka městské části  Kladná Žilín 

V doprovodu p. Máčaly,  předsedy osadního výboru, si prohlédli členové rady města obec a seznámili se 
s problémy, které je nutné řešit. 

Beseda s občany v Kladné Žilín  

Setkání byl přítomen i ředitel Technických služeb Luhačovice Ing. Jordák. Ze setkání s občany vyplynuly 
požadavky na zlepšení prostředí v obci, které budou řešeny podle závažnosti a finančních možností města. 

 Zprávy z 19. schůze Rady města Luhačovice konané dne 4. 11. 2004 
RML doporučila ZML schválit prodej části pozemku p. č. 2441/4 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 100 m² 
panu Liborovi Krajíčkovi, bytem Lužné 314, Luhačovice, a části pozemku                    p. č. 2441/4 v k. ú. 
Luhačovice o výměře cca 60 m² Lázním Luhačovice, a. s., Lázeňské náměstí 436, Luhačovice, za cenu dle 
znaleckého posudku a úhradu nákladů spojených. 

Jedná se o prodej pozemku nad lázeňským domem Morava I a II.                                            

RML souhlasila se zveřejněním záměru města prodat v k. ú. Polichno část pozemku p. č. 90/1 o výměře 
cca 300 m² a pozemek p. č. 925/2 o výměře 253 m². 

Jedná se o prodej pozemku u železniční dráhy vedle domu č. p. 55.  

RML souhlasila se zveřejněním záměru města pronajmout si pozemek p. č. 2071/7 v k. ú. Luhačovice o 
výměře 6.009 m²,  který je ve vlastnictví Pozemkového fondu České republiky. Jedná se o  pozemek u 



železniční dráhy naproti benzínové stanice v Luhačovicích.                                             

RML vzala  na vědomí předložený harmonogram zpracování nového územního plánu města 
Luhačovice.  

RML souhlasila se změnou nájemní smlouvy v domě č. p. 636, ul. Příční v Luhačovicích, (změna nájemce 
místo pana Františka Ptáka paní Františka Ptáková).   

RML souhlasila se zveřejněním záměru města prodat části  pozemků: st. pl. 692, p č. 1864/1, 2429/2, 
2429/4 a 2429/5 pro účely bytové výstavby.                 

Jedná se o pozemky v Zahradní čtvrti před budovou kotelny, tj. asfaltové hřiště a přilehlé pozemky.  

 
Svatá Anežka Česká 
Patronka česká nemocných, chudých a trpících žila v letech 1215 – 1282. Byla nejmladším 
dítětem českého krále Přemysla Otakara I. a jeho druhé manželky Konstancie Uherské. Již 
jako malé dítě se stala nástrojem otcovy sňatkové politiky, ale z politických důvodů za 
života jejího otce ze sňatků sešlo. Po smrti otce se jí povedlo přemluvit bratra, na  kterého 
měla velký vliv, a ten jí dovolil odmítnout všechny další nápadníky (mimo jiné také císaře 
Fridricha I.) a vyplnit si svůj dávný sen vstoupit do kláštera. Chtěla sloužit Bohu a bližním 
po příkladu svých vzorů svatého Františka a svaté Kláry (s níž si dopisovala), kteří se také 
rozhodli vzdát života v přepychu a žili v chudobě.  

Anežka založila v Praze klášter klarisek a nemocnici a již za svého života nastoupila cestu 
ke svatosti. Vyznávala ideály pokory, poslušnosti, svaté pravé chudoby, byla vůdčí 
osobností přemyslovského rodu. O její svatořečení se pokoušeli Eliška Přemyslovna, Karel 
IV., Václav IV., ale až v roce 1874 byla blahořečena a teprve 12. listopadu 1989 ji papež Jan 
Pavel II. svatořečil a my musíme doufat, že se tímto naplnilo dávné proroctví, které říkalo, 
že do té doby se nebude žít v Čechách lidem dobře a svobodně, dokud nebude Anežka 
prohlášena za svatou.  

Svatá Anežka Česká bývá zobrazována v řeholním šatě s korunkou na hlavě, jak ošetřuje 
nemocné, s modelem kostela v ruce, s ubožákem u nohou, někdy i v královském hermelínu, 
který dobrovolně zavrhla.    

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ  
Roupy, škrkavku, toxoplasmózu - některého z těchto parazitů je možné si přinést podle 
hygieniků z dětského hřiště. V naší republice v minulosti vznikala  hřiště živelně a často není 
znám ani majitel a s dodržováním předpisů si nikdo nelámal hlavu. Především rodiče by 
měli sledovat, zda se o hřiště, na kterém si hrají jejich děti, někdo stará. Úrazy dětí jsou 
považovány za největší zdravotnický problém dětského věku, přestože je vypracováno 
mnoho preventivních programů. Je dobré vědět, že hřiště jsou považována za chráněná 
prostředí, ale   i zde může vznikat velké množství úrazů, především z důvodu nevhodného 
terénu a nebezpečných zařízení. Obecně platí, že hřiště by měla sloužit dětem, ale tak aby 
rodiče měli jistotu, že pokud oni i děti dodrží zásady bezpečného chování, nemůže dojít 
k žádnému úrazu.  V naší republice platí již  od roku 1999  přísnější  předpisy pro dětská 
hřiště a pískoviště. Především je nutné určit, kdo je vlastníkem a provozovatelem zařízení, 
ten by měl dodržení zákonů a norem zajistit. Je nutné vypracovat  provozní řád a zabezpečit  
jeho dodržování . Není to jednoduchá záležitost, protože například  písek v pískovištích 
nesmí být mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn, čemuž lze zabránit pouze 



zakrytím. Hřiště musí být vybaveno piktogramy, musí být jasný  postup co dělat,  pokud 
přece jenom dojde na hřišti k úrazu. Dětské průlezky musí být vyrobeny tak, aby byly 
dodrženy normy a ani v okolí dětských zařízení nesmí být nic, o co by se děti mohly poranit. 
A jak je to vlastně v Luhačovicích? Všichni víme, že na některá hřiště s dětmi maminky 
raději nechodí, protože slouží spíš psům a kočkám než dětem. Zabývají se tímto problémem 
naši představitelé?Prozatím naštěstí k žádnému závažnému úrazu nedošlo, ale co když někdy 
náhodou… Kdo ponese zodpovědnost? Na dotazy ohledně dětských hřišť odpovídá starosta 
Luhačovic ing. Bohuslav Marhoul. 

Řeší město Luhačovice problém dětských hřišť? 

Tento problém známe a ve spolupráci s Technickými službami, které se starají o většinu 
dětských hřišť, jej již od počátku roku 2004 řešíme. Vypracovali jsme analýzu současného 
stavu, podle které máme v Luhačovicích a integrovaných obcích 250 dětí ve věku od 2 do 7 
let a okolo 25 hřišť a pískovišť, některá jsou ve velmi špatném stavu a určitě již 
neodpovídají normám. Není možné všechna tato zařízení zachovat a udržovat, protože by to 
znamenalo  nejenom značné finanční náklady, ale v některých lokalitách je prakticky 
nemožné zabezpečit dodržování přísného provozního řádu. Rada města Luhačovic  zvážila 
tento problém a již 14. dubna rozhodla o zachování, případně rozšíření těchto dětských hřišť 
a pískovišť: 

Zahradní čtvrť – 1 hřiště, zahrada v zámku – 1 hřiště, Družstevní ul. mezi 1. a 2. panelákem 
                         1 hřiště, pod vilou Grand – 1 hřiště, u jeslí - 1 hřiště, u mateřské školy - 
hřiště                                se 6 pískovišti,  ul. Solné – 1 hřiště, u SC Radostova – 1 hřiště a
v obci Polichno -  1 hřiště. 

Hřiště a pískoviště, která zůstanou zachována, budou upravena podle norem a bude 
garantována jejich kvalita.  

Jak zaručíte kvalitu hřišť a pískovišť, co bude na místě zrušených hřišť a pískovišť? 

Kvalitu zaručíme tak, že necháme hřiště a pískoviště odborně posoudit a zjištěné nedostatky 
odstraníme. Nelze vyloučit ani možnost, že některá zařízení budeme muset odstranit úplně. 
V každém případě musíme připravit provozní řády a zabezpečit zakrývání pískovišť.  

O tom, co zůstane na místě zrušených hřišť, rozhodnou jak odborníci, kteří posoudí 
vytipované plochy z hlediska bezpečnosti, tak budeme respektovat i názory občanů žijících 
v dané oblasti.  

Kdo o tom, která hřiště budou zachována, rozhodoval a podle jakých kritérií? 

Rozhodla Rada města Luhačovic, kdy jsme dali přednost kvalitě před kvantitou. Je 
skutečností, že spousta dětských hřišť je podle našich průzkumů nevyužitá a raději budeme 
investovat do zkvalitnění těch hřišť, která zůstanou zachována, protože celý tento problém 
nelze zjednodušit pouze na pískoviště, ale musíme se také zamýšlet nad tím, zda je na 
živelně budovaných průlezkách dostatečně zajištěna bezpečnost dětí. Věřím tomu, že 
nakonec i rodiče raději půjdou se svým dítětem o kousek dál, ale budou mít jistotu, že je 
hřiště udržováno a kontrolováno. 



Mohou ještě občané  rozhodnutí  RML změnit? 

Uvědomujeme si, že tato problematika je velmi závažná. Občané se mohou k tomuto 
problému samozřejmě vyjádřit a na jejich závažné připomínky bude brán ohled. Asi by 
nebylo vhodné, aby toto rozhodnutí bylo interpretováno jako rušení hřišť, tedy akce 
namířená proti dětem. Naopak my chceme i v našem městě dodržovat zákony a normy, tedy 
děti co nejvíce chránit a předcházet jejich úrazům.  

Počátkem prosince  se objeví v prodeji nová publikace Zámek Luhačovice 
s podtitulem Barokní sídlo v proměnách času, jejímž autorem je PhDr. Zdeněk Pokluda, 
ředitel archívu na Klečůvce. Knihu vydává město Luhačovice. Autor se zabýval především 
historickými fakty, která velmi čtivou formou přibližuje čtenářům. Velkou předností je 
zpracování rodokmenů v přehledných tabulkách, případně je zde možné najít ještě nikdy 
nepublikované fotografie Serényiů nebo nalézt odpověď na otázku, jak se vlastně Serényi či 
Šerény má správně psát a vyslovovat. Knížka je ale zároveň velmi moderní, a to především 
díky působivému grafickému zpracování Mgr. Františkem Petrákem. Pozornému čtenáři 
jistě neunikne malé logo edice Prameny, která vznikla při městě Luhačovice a vzala si za 
úkol připomínat našim malým i velkým čtenářům zapomenuté okamžiky z historie našeho 
krásného města. 

Knížku je možné zakoupit  v Městském informačním středisku Luha info, Masarykova 
950.     

Přiblížit dětem klasické pohádky, odvést je od počítačů a televize a ukázat jim krásu 
mluveného slova, to vše a ještě dobře pobavit si dali za úkol členové dramatického kroužku 
při DDM pod vedením Reginy Bittové v sobotu 13. listopadu na pohádkovém dopoledni 
v zámku. Podle velkého potlesku a zaujetí i těch nejmenších bylo vidět, že se jim to 
povedlo. 

My se jenom můžeme těšit na další pohádková odpoledne či dopoledne, protože pracovníci 
DDM slíbili pokračování tohoto, pro mnohé děti již netradičního, setkání s pohádkou. 

Podzim se už pomalu chýlí k zimě. Počasí svádí k zamyšlení, zavzpomínání na časy 
minulé. Snad i právě proto se v knihovně besedovalo s dětmi na téma báje a pověsti. 
Navštívili nás žáci ze 4. tříd. Vyprávění všechny zaneslo do dob našich prababiček a na místa dávno zaniklá. 
Luhačovické pověsti měly velký úspěch, zejména když dvě z nich byly sehrány jako scénky. Vydatně nám 
pomáhal student SOŠ knihkupecké Milan Zahradník, kterému tímto děkujeme. 

Koncem října jsme opět přivítali čtvrťáčky spolu s dětmi z 5. tříd. Členové Kynologického klubu Biskupice 
Jana Hubáčková a Jana a Emil Manovi nachystali přednášku o psech, jejich výchově a výcviku. Přítomnost 
živých psů - německého ovčáka Malty a yorkshirského teriéra Sandry jejich přednášku skvěle doplnila. Kromě 
mnoha cenných rad týkajících se např. výživy, výchovy či ošetření, mohly děti díky přítomnosti figuranta 
kynologického klubu Bronislava Žáka vidět ukázku výcviku německého ovčáka. 

Na blížící se pohádkový čas Vánoc všechny jistě naladil kouzelný příběh Dobro a zlo, který v knihovně 
začátkem listopadu sehrála s loutkovým divadlem Jana Tomková z DDM spolu s Reginou Bittovou. Loutky 
byly příjemným překvapením a je vidět, že tato forma divadla má v naší zemi velkou tradici, v dnešní době 
bohužel opomíjenou. 

Ani prosinec nás nezastihne nepřipravené. Dne 16. 12. 2004 vás srdečně zveme na vánoční jarmark, kde si děti 
budou moci vlastnoručně napéct perníčky, vyrobit ze slámy, papíru či modelovací hlíny ozdoby na stromeček 
nebo vánoční stůl. Akce je zdarma a děti si nemusí nosit žádný materiál, vše máme pro ně přichystáno. 
Jarmárek bude probíhat celý den až do 17.30 hodin. 



Také vás upozorňujeme na otevírací dobu v průběhu vánočních svátků, která bude vyvěšená na hlavních 
dveřích knihovny. 

Přejeme všem pohodové Vánoce a do nového roku 2005 splnění všech vašich přání. 

 - Vaše knihovna - 

Novinky v knihovně 

Beletrie pro děti: 

Drijverová -        České pověsti pro malé čtenáře 2 

Sojková -          Čteme od A do Z 

Deary -             Děsivé dějiny: Kruté zločiny 

Baddiel -           Děsivé umění: Tajemná magie 

Reeve -             Noc oživlých brokol 

Brezina -           Ségry na zabití 

Holasová -         Strašidelné město 

Žáček -             V Tramtárii, tam je hej 

Adams -           Tři malé čarodějky 

W. I. T. CH. 

  

Naučná literatura pro děti: 

Krzyzanek -      Evropská unie pro děti 

Birás -              Junior kvíz 

Moje první abeceda: Figurky a dekorace z papíru 

Koch -              Nylonové náramky a ozdoby 

  

Beletrie pro dospělé: 

Denker -           Adopce 

Vaverková -       Bílá moc 

Donelly -           Čajová růže 



Johnston -         Deník kanadské manželky 

Ford -               Deset tisíc 

Rücker -           Ela 

Paolini -            Eragon 

Gerritsen -        Chirurg 

Tan -                Klub radosti a štěstí 

Mac Nab -         Konečná stanice Bagdád 

Maxwell -          Královna rebelů 

Burgess -          Mechanický pomeranč 

Karonová -        Mitfordské jesličky 

Vanoyke -         Milostné příběhy faraonů 

Connolly -         Mizerové 

Hassel -            Monte Cassino 

Christiane F. -   My děti ze stanice ZOO 

Cole -               Nejtemnější obavy 

King -               Pavučina snů 

Brent -              Podvržené dítě 

Elphinstone -     Plavci 

Berg -               Pokoj k pronajmutí 

Štolbová -         Život s nadváhou 

Francková -       Mezičas 

Váňová -           Sestra a sestřička 

Wood -                         Sedm démonů 

Steel -             Strážný anděl 

Roberts -          Prvorozená 

  

Naučná  literatura pro dospělé: 



Domin -            Čtení z ruky snadno a rychle 

Hale -               Feng-šuej 

Pondělíček -      Jak dobře psát dopisy 

Goodman -        Sluneční znamení 

Nováková -        Testy všeobecné 2005 

Hubeňáková -    Testy z českého jazyka 2005 

Havlínová -        Testy z matematiky 2005 

Hubáček -         Odsouzená loď 

Hořec -             Počátky české knihy 

  

  

Vánoce  v průběhu věků 
Asi většinu lidí by zajímalo, jak je možné, že se vánoční svátky v průběhu let tolik změnily.  
Tedy jsem se několika lidí zeptala na jejich názor. Všichni odpověděli shodně. Vánoce se 
změnily. Například dárky. Dříve byly dárky sice levnější, ale to větší radost. Dnes se dětem 
rodiče levnými dárky nezavděčí, děti jsou náročnější a často soudí dárky podle jejich ceny. 
Play station, mobil, auto na dálkové ovládání, mluvící panenky již nejsou výjimečnými 
dárky 

pro děti dnešní doby. A jak je to opačně? Myslí děti na své rodiče, dávají jim dárky? Dříve 
se dárky rodičům vyráběly ručně (obrázky, tašky, rukavice), dnes se kupují. Většinou jsou 
to maličkosti pro radost nebo i praktické dárky. Zajímala jsem o názor lidí různých 
věkových skupin, ale názor všech na Vánoce byl podobný. Dříve byly klidnější pohotovější, 
dávalo se více lásky… Dnes jsou Vánoce více o komerci, obchodu, jsou stresovější, 
uspěchanější, finančně náročnější, ale přes to všechno se všichni shodli na tom, že pocity 
napětí, překvapení a radosti zůstávají i u Vánoc dnešní doby. 

                                                                                 - M. Blahutová SOŠ a SOU – 

  

Vánoce se kvapem blíží. Obchodní centra, supermarkety, hypermarkety praskají ve švech, 
nervózní lidé se snaží utratit co nejvíce peněz a při tom zapomínají, že Vánoce jsou svátky 
klidu, míru a pohody. V dřívějších dobách se slavily poněkud skromněji. Když jsem se ptala 
své babičky, jak probíhaly Vánoce jejího mládí, tak jsem se dozvěděla, že v malém 
domečku se dvěmi světničkami žilo 7 dětí a rodiče. Její maminka napekla na Vánoce tři 
druhy cukroví, vánočku, uvařila brambory a rodina se mohla sejít k štědrovečerní večeři, jež 
se skládala z brambor a mléka. Dárek dostalo pouze nejmladší dítě v rodině. 

A jak je to dnes? Přání dnešních dětí: mobil, pokud možno co nejlepší, hru na počítač, 



mluvící panenku, brusle. Zeptala jsem se několika rodičů. Odpovědi byly většinou shodné 
(nejmodernější, nejdražší dárek ovlivněný reklamou). U rodin sociálně slabších se rodiče 
mnohem více stresují, na drahé dárky nemají peníze a i oni by se chtěli svým dětem 
zavděčit. 

Já osobně si myslím, že Vánoce postupem času ztrácejí své kouzlo. Neměli bychom se 
zajímat o hodnotu dárku, ale těšit se z toho, že na nás někdo myslel a chtěl nám udělat 
radost. 

- K. Janálová SOŠ a SOU - 
  

 Charita Svaté Rodiny Luhačovice vás srdečně zve na BAZÁREK  VÁNOČNÍHO  CUKROVÍ, který se 
bude konat poslední adventní neděli  

19. prosince 2004 po mších svatých a v 11.30 hodin v kostele Svaté Rodiny. 

Pokud máte zájem a chuť, můžete přispět vlastním výrobkem. Kdo chce, může přispět za zákusek nebo koláč 
finančním darem. Sběr vašich výrobků bude probíhat v sobotu 18. prosince 2004 od 14-16 hodin v „Obchůdku 
u kostela“. 

Srdečně zveme širokou veřejnost. 

  

Tříkrálová sbírka 2005 

Obecným účelem sbírky je POMOC RODINÁM A LIDEM V NOUZI U NÁS  

I V ZAHRANIČÍ. Pořadatelem je sdružení Česká katolická charita se sídlem v Praze. Sbírka je v souladu 
s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.  

V Luhačovicích se bude sbírka konat v sobotou 8. ledna 2005. V tento den vás navštíví děti převlečené za 
krále v doprovodu dospělé osoby. Koledníci budou vybírat finanční dary do zapečetěných pokladniček.  

Podle rozhodnutí rady sdružení České katolické charity a se souhlasem České biskupské konference bude 
výnos této sbírky ve farnosti Luhačovice a Pozlovice (z koledování a ze složenek) rozdělen následovně : 

65% obdrží organizátor sbírky, tj. Charita Svaté Rodiny Luhačovice 

15% obdrží diecézní charity 

10% připadne na humanitární pomoc 

5% sekretariátu  

5% režie sbírky 

Číslo sbírkového konta SČKCH, na které budou vybrané částky asistenti  odesílat: 

a)      bankovním převodem: 369-369369369/0800, variabilní symbol 777  

b)     složenkou: 3690369369369/0800, variabilní symbol 777  



Luhačovická charita výtěžek z TKS v r. 2005 využije pro dovybavení dispečinku charitní ošetřovatelské a 
pečovatelské služby a pro zahájení činnosti denního stacionáře na adrese Hradisko 100. V průběhu roku bude 
eventuální zbylý výtěžek použit i na přímou sociální pomoc rodinám s dětmi. 
  

BLAHOPŘÁNÍ 
Věra Haluzová má zvláštní dar pozorovat věci, které unikají zájmu a očím druhých. Umí 
vysvětlit své myšlenky, vždy vytvoří příjemnou a nezapomenutelnou atmosféru. Dokáže 
přiblížit svět hudby, písní a tance dětem tak, aby se jim stal srozumitelným. Všichni si 
hluboce vážíme těch, kteří dokáží děti nejen mnohému naučit, ale současně jim dát i to 
nejlepší ze sebe - své nadšení, zápal, schopnost zvládnout dlouhodobé a těžké úkoly a přitom 
se umět radovat ze života.  

- M. Pilátová- 

Dne 30. listopadu oslavila 80. narozeniny paní Věra Haluzová. 

  

Podle výše uvedených řádků se dá říct, že tato osobnost má všechny dary a ochotně je 
rozdává. Co jí tedy přát? To snad nejdůležitější, ZDRAVÍ.    
  

KRONIKA 
Vyprávění z obecní kroniky popisuje, jak vypadaly Luhačovice v minulosti. Záměrně jsou 
některé názvy  zachovány v původní podobě. 

Po obědě hrál venku houslista presidentovu oblíbenou píseň „Teče voda, teče“. 

V 13.30 opustil president s doprovodem sál a odjel do Újezdce. 

V listopadu se jednalo o připojení Luhačovic k západomoravským elektrárnám. Díky učiteli 
Jakubu Balharovi byl ustanoven Odbor Klubu československých turistů.  

Obecní účty za rok 1924 

Příjmy 342 832 60 K 

Výdaje 368 018 03 K 

Vyšel nový Průvodce Lázněmi a okolím od Jakuba Balhara s mapkou okolí, plánem lázní. 
Průvodce vydal tiskem Josef Uher, majitel cestovní kanceláře z Prahy. Prodával se za cenu 
15,- K. jednalo se již o IV. přepracované vydání. 

Rok 1925 

Pražská čtvrť obce Pozlovice připojena k Luhačovicím. 



Splnilo se přání pozlovské Pražské čtvrti, aby byli připojeni k Luhačovicím, aby se tato 
hosty hojně vyhledávaná lázeňská část ve svém vnějšku ladně upravovala, neboť obec 
Pozlovice se o ni valně nestarala. Byla vytýčena nová hranice obcí. Obec Luhačovice byla 
povinna vyplatit obci Pozlovice podle nařízení vlády přiměřenou náhradu 70 000 – 
100 000,- Kčs. Připomínkám obce Pozlovice a některých majitelů domů a pozemků 
v Pražské čtvrti vláda nevyhověla. Vláda nevyhověla rovněž žádosti akciové společnosti 
lázní Luhačovice, aby byla z lázeňského obvodu utvořena nová obec Lázně Luhačovice. 

Pozemky pro příští náměstí 

V sezení zastupitelstva bylo rozhodnuto, aby byly od A. Drtílka a M. Seichertové 
zakoupeny pozemky u Lípy Svobody od silnice směrem k Aloisce 1 m2 za 25,- K. Pozemky 
budou sloužit k vybudování příštího náměstí.  

Snížení silnice 

V místech od Lípy Svobody až před hotel Litovel byla upravena silnice. Obecní budova č. p. 
75 byla nově opravena a mimo bytů pro chudé v ní byla zřízena školní kuchyně pro žákyně 
měšťanské školy. 

Hudební pavilon byl přenesen z náměstí, kde uzavíral prostranství od silnice mezi hotelem a 
Janovým domem, vzhůru nad pramen Amandka. 

Husovy oslavy 

Konají se každoročně 5. nebo 6. července na lázeňském náměstí za obrovské účasti 
občanstva. 

Snížené ceny za elektrický proud 

Od 1. listopadu 1925 byla jedna kilowatová hodina za 6,80 K s podmínkou, že roční 
spotřeba bude 25 KWh. Ne- li, bude takovým domácnostem předepsán měsíční paušál 20,- 
K. Při spotřebě  200 KWh se účtuje 6,20 K. 

Poplatky za spotřebu vody z vodovodu byly zastupitelstvem stanoveny 1 pokoj celoročně 
12,- K ( pouze v sezóně 6,- K ), kuchyně celoročně 12 K, prádelna celoročně 12 K, záchod 
celoročně 4 K, koupelna  20 K, z 1 kusu dobytka 6 K. Náhradní hydrant 40 K. Za vodu 
podle vodoměru za 1 m3 1 K 30 h, při stavbách za 1 m3 10 h . 

V sezoně zahájil dopravu autem Zdeněk Zicha. Lidohotel koupil po sezoně od Jana Drchala 
Zicha Alois za 340 000,- K, hotel Třeboň přešel koupí na nového majitele Vaňka za 
160 000,- K. Dne 14. ledna zemřela Anna Dostálová ve věku 99,5 roku. V tomto roce také 
Odbor klubu československých turistů 120 km ??? cest pod vedením J. Balhara. Orientační 
mapy visí jedna na hotelu u Karla IV., druhá v lázních. 

V zimě prováděla místní osvětová komise vzdělávací večírky. Byly čteny přednášky ke 
světelným ze státní ústředny diapozitivů. Vstupné bylo 1 K, chudí zdarma. Pro děti byly 
obrazům. Celkem bylo přečteno 23 přednášek a promítnuto přes 2300 obrazů vypůjčených,  
odpoledne čteny pohádky se světelnými obrazy za vstupné 20 h.   



 SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Vítáme mezi nás nové „občánky“:  

Marka Zacha                           Luhačovice 50 
Sebastiana Bednaříka               Luhačovice 880 

Rodičům srdečně blahopřejeme! 

Sňatky 

Stanislav Piják a Iva Dohnálková, Luhačovice 761 

Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem! 

Výročí narození 

František Skovajsa      Polichno 65                 88 let 
Marie Slezáková          Luhačovice 380           87 let 
Aloisie Žáčková           Luhačovice 407           85 let 
Cecilie Čermáková      Luhačovice 52             90 let 
Jozefína Košuličová     Luhačovice 383           80 let 

Srdečně blahopřejeme!  

Úmrtí 

Vincenc Malík  Luhačovice 50 80 let 
Olga Mislerová,           Luhačovice 768           81 let 
Marie Vondráčková     Luhačovice 380           82 let 
Jindřich Beníček        Luhačovice 771           66 let 
Věra Horská                Luhačovice 180          77 let 
František Breznický   Luhačovice 98               58 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 

  

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2004 - Římskokatolická farnost Luhačovice 
Posvátné ticho betlémské stáje, ať Vám umožní přijmout atmosféru 
nesmírné lásky Boha Otce,která nás obdarovává zrozením vykupitele 
Kéž Vás Svatá Rodina zahrne svou přízní po celý příští rok, Vám přeje a žehná 

P. Hubert Wojcik 

  

Pátek 24.12. 7.30 ZK, POZ, 21.00 BIS, 21.00 ŘET, 24.00 KSR, POZ, 15.30 KSR, POZ- Děti 
Sobota 25.12. 8.30, 10.15, 17.00 KSR,               8.00, 10.00 POZ 

Neděle 26.12. 8.30, 10.15, 17.00, KSR, 16.00 Živý Betlém, 8.00, 10.00 POZ 



Pondělí 27.12. 18.15 - žehnání vína,                    17.00 POZ - žehnání vína 

Úterý 28.12. 9.00 KSR,                                   17.00 POZ 

Středa 29.12. 18.15 KSR,                                 17.00 POZ 

Čtvrtek 30.12. 17.00 KSR,                                 18.15 POZ 

Pátek 31.12. 16,00 KSR,                                 17.30 POZ 

Sobota 1. 1. 8,30, 10,15, 17.00 KSR,               8.00, 10.00 POZ 

Neděle 2.1. 8,30, 10,15, 17.00 KSR,               8.00, 10.00 POZ 

  

KSR -Kostel Svaté Rodiny 

ZK- Zámecká kaple 

ŘET- Řetechov 

LUD - Ludkovice 

POZ- Pozlovice 
 

BLAHOPŘÁNÍ 

Farníci z Luhačovic srdečně blahopřejí svému duchovnímu správci P. Hubertovi Wójcikovi k úspěšnému 
ukončení doktorského studia a k získání titulu doktor teologie. 

  

PODĚKOVÁNÍ 

Upřímné poděkování všem, kteří doprovodili dne 23.10. 2004 

mého manžela, našeho tatínka, strýce a dědečka  

pana VINCENCE MALÍKA 

na jeho poslední cestě. 

Zároveň děkujeme za slova útěchy a projevy soustrasti 

Manželka a děti s rodinami 

  

VZPOMÍNKA 

V letošním roce uplynulo již 5 let a 15 let, co nás opustili naše maminka Růžena Pražáková  

a náš tatínek Julius Pražák. 

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 

Rodina Pražákova a Kuncova 

  

VZPOMÍNKA 



Člověk se neztrácí – zůstává v myslích živých – pokud vzpomínají. 

Dne 13. 12. 2004 uplynul rok od úmrtí mého drahého manžela  

pana Oldřicha Talaše. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte se mnou. 

Manželka Mária s rodinou 

Podzim a zima, to je nástup hlavní sezóny ve Sportovním centru Radostova. Jak je hala 

připravena? Je dostatečné využívána? Na tyto dotazy odpovídá Ivo Nováček, ředitel 

Sportovního centra Radostova. 

Dá se říct, že sportovní hala je od listopadu tohoto roku až do března příštího roku zcela 
zaplněna. Na sportovce a hosty  jsme připraveni velmi dobře, neboť máme již zkušenosti 
z loňského roku, kdy byl o naše služby mimořádný zájem. 

Jaké aktivity v současné době v hale probíhají? 

V dopoledních hodinách je hala využívána k výuce SOŠ a SOU Luhačovice, odpolední a 
večerní hodiny jsou zaplněny různými zájmovými kroužky a sportovními oddíly (ZŠ, DDM, 
Sokol), tréninky fotbalových mužstev, ale i soukromými zájemci o sportování v hale. Od 
září do června probíhají také v menším aerobikovém sále pravidelná cvičení pro veřejnost 
(jazz+ modern dance, power jóga, aerobic, Tae-bo, karate). 

Je možné si halu pronajmout i soukromě a za jakou cenu? 

Halu si může pronajmout prakticky kdokoliv, cena pronájmu za 1 hodinu je 400,- Kč. Máme 
zde k dispozici i dva nové stoly na stolní tenis, který je možné hrát v malém sále za cenu 
250,- Kč / hod. Zájemci si mohou zapůjčit i sportovní náčiní (míče, pálky na stolní tenis, 
rozlišovací dresy apod.) zcela zdarma.  

O konkrétním pronájmu se můžete dohodnout na vrátnici SC Radostova, tel. 577134112, 
nebo s panem Nováčkem (777663991), nebo Talašem (777663990) , kteří mají přehled o 
aktuálním obsazení haly (aerobicového sálu) v daném termínu. Kuželkářskou dráhu je 
možné si pronajmout u pana Nakládala (732653746) nebo Kudláčka (603507711). 
Restauraci s výbornou kuchyní provozuje pan Lysák (603101534). Bowlingové centum 
provozuje pan Jiří Hubáček (577132083, 608976976). 

Jaká akce se v nejbližší době chystá, na co byste veřejnost do Sportovního centra 
Radostova pozval? 

Určitě by veřejnost neměla vynechat již třetí ročník Mikulášského sportovního dne v sobotu 
4. prosince, který pořádá již potřetí DDM společně s TJ Slovan Luhačovice. Od ranních až 
do odpoledních hodin se budou ve všech prostorách SC Radostova konat sportovní a jiné 
aktivity pro děti i dospělé (nebudou chybět ani hry a soutěže o ceny). Dále bychom 
veřejnost pozvali na přátelská utkání reprezentačních týmů kadetek ve volejbalu ČR a SR, 
která proběhnou 7. prosince od 19.00 hod. a 8. prosince od 9.00 hod. Ve dnech 19. – 22. 
prosince bude ve SC probíhat již poněkolikáté volejbalový kemp Zdeňka Haníka (trenér 
reprezentace mužů ČR v letech 2000 – 2001). Podrobnosti a další aktuální informace 



zveřejňujeme na informační tabuli SC Radostova naproti České spořitelny, na infokanálu 
nebo na internetových stránkách www.radostova.cz.  

Je zájem o ubytování v hale? Kteří významní hosté byli letos v hale ubytováni? 

O naše ubytovací služby je díky vysokému standartu pokojů a jejich nízké ceně velký 
zájem, především v létě a v zimě. Kvalitu poskytovaných služeb ocenili již i někteří 
významní hosté. Za všechny můžu jmenovat basketbalistky reprezentace ČR, nebo 
Vladimíra Špidlu, který u nás odpočíval před odjezdem do Evropského parlamentu 
v Bruselu. Všem se líbila úroveň ubytování a příjemné prostředí.  

Co připravujete na příští rok? 

Z plánovaných aktivit je to v první řadě profesionálně zařízené SPINNING centrum. Toto 
SPINNING centrum bude jako první v Evropě vybaveno novými speciálními SPINNERY 
NXT. SPINNING je energeticky účinné skupinové cvičení na stacionárních kolech pod 
vedením instruktora za doprovodu hudby. Je to moderní způsob tréninku, který na malém 
prostoru dokáže za velmi krátkou dobu (cca 45 minut) výrazně zvýšit kondici nebo shodit 
přebytečnou tukovou tkáň jeho účastníků. SPINNING vychází z cyklistiky, využívá 
revoluční stacionární kolo SPINNER, které věrně simuluje jízdu na opravdovém kole. Lze 
vytvořit stejný terén i obtížnost jako na kole venku. SPINNING program je určen pro 
všechny věkové kategorie (do 80 let) a všechny úrovně kondice. I naprostý „antisportovec“ 
může přijít na SPINNING a pomalu pracovat na své kondici. SPINNING se díky své 
univerzálnosti a všeobecné dostupnosti letos uchází o zařazení do programu Brno-zdravé 
město a jeho sportovních aktivit pro všechny. Z vlastní zkušenosti mohou prohlásit, že 
každý, kdo jej navštíví, si ho oblíbí. 

Počátkem června 2005 se uskuteční druhý ročník maratónu na horských kolech. První 
ročník byl účastníky hodnocen velmi pozitivně a věřím, že tentokrát nám vyjde i počasí, 
které průběh tohoto prvního ročníku značně zkomplikovalo. 

V příštím roce proběhne ve SC několik vícedenních školení a seminářů Power jógy pod 
vedením zakladatele Power Yoga akademie a mistra světa ve sportovním aerobiku Václava 
Krejčiříka a další zajímavé akce, o kterých budeme občany včas informovat. 

Jednáme také o položení umělého povrchu na venkovní házenkářské hřiště a vybudování 
tenisového kurtu  s umělou trávou na místě před restaurací SC Radostova. Dále by na místě 
současného škvárového hřiště mohla být vybudována fotbalová plocha s umělou trávou třetí 
generace, která by pomohla zvýšit a rozvíjet již tak kvalitní služby našeho sportovního 
centra. 
  

VESELÉ VÁNOCE 

výstava  o lidových vánočních zvycích 

Scénář: Blanka Petráková 

Výtvarník: František Petrák 



     Vánoce představovaly pro naše předky stejně důležité a slavnostní chvíle jako dnes pro 
nás. Přicházely v období hospodářského klidu, kdy těžkou letní práci na poli, v hospodářství 
i v lese vystřídala zima s krátkými dny a dlouhými večery, naplněnými přástkami, draním 
peří a s nimi spojenými besedami s žertovným i strašidelným vyprávěním. Základem 
křesťanských Vánoc je biblický příběh o narození Ježíše Krista a oslava této události, která 
navázala na pohanské slavnosti zimního slunovratu. K vánočnímu období se vázala řada 
pověrečných magických praktik, zvyků a náboženských obřadů. Chvíle radosti z narození 
Spasitele předcházel čtyřtýdenní půst. Po čas adventu se z běžného života vytrácely taneční 
zábavy, návštěvy hospod i svatby.  

     Výstava ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně představuje ve zkratce veselé i 
tajemné stránky předvánočního a vánočního období našich předků. Najdeme zde drobné 
stavbičky z jablek a sušeného ovoce, které se kupovaly na předvánočních trzích, figurky 
čertů ze sušených švestek, zahrádky a ježky pamlsků, které v Čechách dříve nadělovaly 
maminky dětem za okno, mikulášské figurky z kynutého těsta, perníky, vizovické pečivo a 
další půvabná dílka, která patří k Vánocům.  

     Z mnoha tradičních zvykoslovných předmětů a obyčejů můžeme načerpat inspiraci a 
obohatit Vánoce současné, jak si to vyzkoušely děti ze ZUŠ Luhačovice při přípravě druhé 
výstavy v Elektře nazvané TVOŘIVÉ VÁNOCE. Děti pod vedením Kateřiny Potůčkové 
tvořily již od konce září drobné artefakty inspirované lidovou tradicí. Vystavují masky 
postav svatých, které v předvánočním čase obcházely venkovská stavení, stejně jako hračky, 
ozdoby a dekorace. Obě výstavy doprovodí řada vánočních dílen, na které zveme školy i 
veřejnost.   

- B. Petráková- 

  

                   Dům dětí a mládeže Luhačovice, Zámek 76,763 26 Luhačovice  

                  tel.: 577 131 686,  577 131 687 , 

                  e-mail: ddmluh@zlineu.cz, www.ddmluhacovice.cz 

Volný čas s námi 

            Kromě každodenních pravidelných zájmových kroužků uskutečňujeme v průběhu 
roku i celou řadu akcí. 

Na měsíc prosinec jsme pro vás připravili: 

BESEDA NA TÉMA: KOMUNIKACE 

Ve středu a čtvrtek 1. – 2. 12. 2004 proběhnou oblíbené besedy na téma KOMUNIKACE pro studenty 
SOŠ a SOU Luhačovice a ZŠ Luhačovice v Městské knihovně Luhačovice.   



Š.O.F.L. 

(šikovných ogarů florbalová liga) - pravidelné pondělní zápasy ve Sportovním centru Radostova od 15.30 
do 17.30 hodin. Všichni diváci a hráči jsou srdečně zváni.  

Pozor na změnu v rozpise utkání – hraje se v pátek 3.12. od 14.00 do 16.00 hodin 

4. KOLO 
Hrací den 1. utkání  2. utkání  

pátek 

3.12.2004 

14.00 – 15.00 

GLADIÁTOŘI X HAPAPARAGA 

15.00 – 16.00 

NO FEAR X DRTIČI 
pondělí 

13.12.2004 

15.30 – 16.30 

HAPAPARAGA X DRTIČI 

16.30 – 17.30 

GLADIÁTOŘI X NO FEAR 
pondělí 

3.1.2005 

15.30 – 16.30 

DRTIČI X GLADIÁTOŘI 

16.30 – 17.30 

NO FEAR X HAPAPARAGA 

MIKULÁŠSKÝ SPORTOVNÍ DEN 
V sobotu 4. 12. 2004 je ve Sportovním centru Radostova připraven pestrý sportovní program pro všechny 

zdarma od 9.00 do 18 hodin. Doporučujeme družstvům se zájmem o florbal, přehazovanou nebo vybíjenou, 
aby se přihlásili předem u vyučujících TV nebo v DDM. Nutná čistá sportovní obuv se světlou podrážkou a 

sportovní oblečení!  

MIKULÁŠ V ZÁMKU 

V pondělí 6. 12. 2004 v 14.00 hodin navštíví děti v Klubáčku a Klubu Mikuláš, anděl a čert. Odpoledne 
bude spojeno se soutěžemi a plněním čertovských úkolů. Nakonec šikovné děti budou odměněny  

dobrotami. 

 VÁNOČNÍ OZDOBY Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ  

V úterý 7. 12. 2004 od 15.00 hodin budeme vyrábět vánoční ozdoby a ozdůbky ze sušeného ovoce, 
pomerančů, jablíček, drátků, korálků, koření… Cena je 20,- za materiál. Vyrobené ozdůbky si účastníci 

odnesou domů. 

VYSTOUPENÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 
Ve čtvrtek 2. 12. 2004 vystoupení v Domově důchodců Luhačovice. 

V úterý 14. 12. 2004 vystoupení v sálo Rondo v MěKD Elektra pro handicapované spoluobčany. 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU 

V pátek 10. 12. 2004 společně ozdobíme vlastnoručně vyrobenými i klasickými ozdobami zámecký 
stromeček. Povídání o vánočních tradicích. 

TEN VÁNOČNÍ ČAS, DOČKALI SME ZAS… 

Dramatický kroužek spolu s folklórním souborem MALÉ ZÁLESÍ a Dětská cimbálová muzika při ZUŠ 



Luhačovice vás zvou na vánoční koncert „Ten vánoční čas, dočkali sme zas…“  

v pátek 10. 12. 2004 v 19.30 hodin v Lázeňském divadle v Luhačovicích. 

ZÁMECKÝ VÁNOČNÍ JARMARK 
V sobotu 11. 12. 2004 vás zveme na jarmark od 15.00 do 18.00 hodin. 

Můžete si vlastnoručně vyrobit různé ozdoby a dárečky pod stromeček. 

VÁNOČNÍ CENA GRAND PRIX NA AUTODRÁZE 
Ve středu 15. 12. 2004 od 14.30 hodin proběhne v automodelářské klubovně v MěKD Elektra vánoční cena 

Grand prix v jízdě po autodráze. K jízdám vám zapůjčíme model auta, se kterým si můžete nejdříve zatrénovat 
a potom závodit. Startovné 10,- Kč. 

VÁNOČNÍ SVÍCEN   

Ve středu 15.12.2004 od 16.00 hodin si můžete v mateřské škole BISKUPICE vyrobit vánoční svícen.  

Vstupné 45,- Kč. 

VÁNOČNÍ KNIHOVNA 
Ve čtvrtek 16. 12. 2004 od 8.00 do 17.30 hodin se uskuteční akce v Městské knihovně v Luhačovicích, kde si 

můžete vyrobit slámové ozdoby, voňavé perníky, dárečky z keramické hlíny apod.  

Pro školní kolektivy s doprovodem vstup zdarma. 

  

VÁNOČNÍ DÁREČKY  

Výroba drobných vánočních dárků (ubrousková metoda, ozdoby z drátků) v pátek 17. 12. 2004 od 15.00 
hodin. Budeme vyrábět drobné dárečky pro radost maminkám, tatínkům, babičkám, tetám…, zkrátka pro 
všechny nám milé osůbky. Vyzkoušíme si ubrouskovou techniku, malování na textil, na papír, na svíčky, 
modelování z papírové pásky TWIST ART (vyrábí se z něho kytičky), malování na sklo, apod. S sebou si 

přineste věc, kterou chcete ozdobit a pomalovat. Cena  je 20,- Kč za výtvarný materiál. 

ÚTERNÍ ZÁMECKÝ BIJÁSEK 
Každé poslední úterý v měsíci (21. 12. 2004) se promítá vybraný film.  

Začátek promítání v 15.00 hodin. Určeno pro žáky od 6. třídy. 

PUDINKOVÁ PÁRTY 

Ve středu 22. 12. 2004 vás zveme na zámeckou PUDINKOVOU PÁRTY. Začátek od 16.00 hodin. 
Jedinou vstupenkou na tuto párty je s sebou přinesený domácí pudink. Přinesené pudinkové exempláře 

společně ochutnáme a zvolíme nejlepší recept. Pustíme si parádní hudbu a dáme pokec. 

            V měsíci listopadu se děti pobavily u svátku Halloween. Bílá a černá prostěradla 
proměnila děti v duchy, strašidelnou atmosféru vytvářely i svíčky ve vydlabaných dýních. 



Akce se odehrávala v zámku a vrcholila v zámecké zahradě. 

Beseda Člověk a pes. Sobotní odpoledne v zámku s členy kynologického klubu Biskupce 
přinesl dětem i dospělým spoustu informací i námětů, jak se chovat, když venku potkáme 
volně pobíhajícího psa, a co udělat, abychom lépe rozuměli svému pejskovi. Děti se 
dozvěděly hodně zajímavého o plemenech německý ovčák, jorkshier a mohly si je i 
pohladit. V zahradě se aktivně zúčastnily i výcviku psa. Pokud  máte zájem, aby se vaše dítě 
stalo dobrým páníčkem vašeho domácího miláčka, přihlaste je do kynologického kroužku 
při DDM. Schůzky kynologického kroužku se konají pravidelně v sobotu od 15.00 do 16.30 
hodin, v případě pěkného počasí na venkovním plácku za restaurací MAT, při nepříznivém 
počasí v DDM. 

            Do dob našich prababiček se přenesly děti druhých tříd v knihovně, kde zhlédly 
loutkové divadlo na téma „DOBRO a ZLO“. V sobotu dopoledne mohly zhlédnout děti 
spolu s rodiči toto loutkové divadlo a dvě krásné pohádky, zahrané nejmladšími členy 
dramatického kroužku . 

            Dívky navštěvující kroužky aerobic pod vedením Elišky Hubáčkové a Táni 
Heinzové se zapojily do soutěže organizované Domem dětí a mládeže Slavičín - Miss 
Aerobic 2004. Výsledky dosažené v jednotlivých kategoriích jasně ukázaly, že v 
Luhačovicích se dívky věnují aerobicu  na skvělé úrovni. Blahopřejeme dívkám, které se 
umístily na stupních vítězů, a rodičům děkujeme za spolupráci při dopravě.  

            Pokud jste dosud zaváhali s výběrem nějaké aktivity pro sebe nebo pro vaše děti, 
máte ještě možnost vybrat si z nabídky na www.ddmluhacovice.cz. 

Aktuální nabídka pro dospělé: Angličtina pro začátečníky - pravidelně každou středu od 
17.30 hod. - 18.30 hodin. 

                                                                                              Těšíme se na Vás. 
Eva Tomalová, ředitelka DDM Luhačovice  
 


