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Od støedy 26. øíjna se na dno Luhaèovické 
pøehrady vrátí nákladní auta, bagry a  buldozery. 
Po ètyøech mìsících zde bude obnovena tìžba 
sedimentu.  Asi 60 000 metrù krychlových zbylých 
sedimentù bude firma OHL ŽS a.s.,  která vyhrála 
veøejnou soutìž,  tìžit a odvážet maximálnì do 
konce února. Státní podnik Povodí Moravy by 
tìžbu rád ukonèil co nejdøíve, nejlépe do konce 
roku, vše podle øeditele Povodí Moravy Radima 
Svìtlíka záleží na poèasí. Nádrž by se mìla naplnit 
z jarního tání na jaøe 2012. Tìžbu pozastavil 
zhotovitel, firma OHL ŽS, a. s. k poslednímu 
èervenci, kdy státní podnik vyhovìl žádosti 
starostù okolních obcí a pøedevším starostce 
mìstyse Pozlovice, která chtìla zahájit koupání 
v aquaparku Duha. Pùvodnì mìli dìlníci obnovit 
tìžbu v záøí, ale kvùli pøívalové povodni v polovinì 
srpna, kdy se pøehrada ze dvou tøetin bìhem jediné 
noci zaplnila, se zaèátek tìžby posunul.

„Posunutý termín ale život místních obyvatel 
pøíliš neovlivní. Nádrž jsme plánovali napouštìt 

Digitalizace Ulice Dr. Veselého

Vánoèní trhy byly odedávna symbolem blížících 
se Vánoc. Ve sváteènì ladìném prostøedí si zájemci 
chodili prohlížet zboží, nakupovali a bavili se 
a pøispívali na dobroèinné úèely.

Na 2. prosince pøipravujeme od 9.00 Vánoèní 
jarmark øemesel a krajových specialit i v našem 
mìstì, doplnìný o dnes již tradièní výstavu 
betlémù zruèných øezbáøù, keramikù a dalších 
umìlcù v galerii MìDK. Souèasnì mùžete využít 
pøíležitost seznámení s umìním techniky paliè-
kované krajky, které pøedstaví èlenky Klubu pa-
lièkované krajky pøi DDM Uherský Brod. Výrobu 
vánoèních ozdob z drátkù a korálkù pøedvede 
J. Machová z Uherského Brodu. Výtìžek dobro-
volného vstupného bude urèen Charitì Svaté 
rodiny.

Nebude chybìt ani rozsvícení vánoèního 
stromu s ohòostrojem. Na jarmarku ovšem 
nemusíte pouze nakupovat, ale bude možné podle 
vzoru prvotního úèelu vánoèních stromù poskyt-
nout pomoc potøebným, pokladnièka nebude 
chybìt u stánku Charity Svaté rodiny a letošní 
novinkou bude podávání starostenského èaje 
zdarma, kdy budou moci zájemci pøispìt obèan-
skému sdružení Korunka Luhaèovice. Další no-
vinkou bude možnost pøinesení vánoèních dárkù 
pro dìti do šesti let k vánoènímu stromu pøed 
radnici (prosíme pouze nové vìci, napø. plenky, 
obleèení, hraèky atd.), které obèanské sdružení 
Korunka pøedá dìtem z Kojeneckého ústavu ve 
Valašském Meziøíèí. 

V kulturním programu se od 16.00 pøedstaví 
Smíšený pìvecký sbor Leoše Janáèka, fanfáry v po-
dání žákù ZUŠ Luhaèovice, nebude chybìt ani 
Mikuláš. Celodenní program vyvrcholí ohòo-
strojem v cca 16.30.

Veèer se v kostele svaté Rodiny v 18.00 usku-
teèní Benefièní koncert pro Charitu.

V programu vystoupí Schola Luhaèovice, 
folklorní soubor LELUJA z Provodova, žáci hu-
debního oboru ZUŠ Luhaèovice a Michaela 
Talašová. 

Vánoèní jarmark v Luhaèovicích 

Obnovení tìžby 
na Luhaèovické pøehradì

V Øetechovì žije jeden
z nejtvrdších hasièù svìta

Výroèí sta let pøehrady 
trochu jinak

Charita Svaté rodiny Luhaèovice si Vás dovoluje 
pozvat na ètvrtý Benefièní koncert pro Charitu, 
který se bude konat v kostele svaté Rodiny 
v Luhaèovicích v pátek 2. 12. 2011 v 18.00 hodin. 

V programu vystoupí Schola Luhaèovice, 
folklorní soubor LELUJA z Provodova, žáci hu-
debního oboru ZUŠ Luhaèovice a Michaela Tala-
šová, kterou mnozí možná znáte, protože pochází 
z Pozlovic a své umìlecké krùèky zaèínala právì 
v Luhaèovicích, vystudovala pražskou konzerva-
toø a nyní studuje popularizaci hudby na vysoké 
škole. Mohli jste ji slyšet napøíklad v muzikálu Kla-
divo na èarodìjnice nebo s kapelou Scarlet rose.

Výtìžek koncertu bude zdvojnásoben Nadací 
Divoké husy a bude využit na vybavení keramické 

Pozvánka na koncert pro Charitu

z jarních vod, což platí i v souèasnosti. Navíc je pro 
region štìstím, že nádrž byla v dobì pøívalové vlny 
prázdná. Luhaèovice a okolí tak byly ochránìny 
pøed následky povodnì, která byla vìtší než v roce 
1997,“ uvedl Radim Svìtlík, generální øeditel  
Povodí Moravy, s.  p.

S tìžbou sedimentù se bude pokraèovat v sou-
ladu s doporuèením odborníkù na sinice z Centra 
pro cyanobakterie a jejich toxiny. Ti zkoumali,  jak 
novì pøibylá voda v nádrži ovlivnila kvalitu 
zbývajících nánosù a navrhli další postup. Podle 
nich kvalitní vodu v nádrži zajistí dotìžení zbytku 
sedimentu a hlavnì promrznutí zbylého nánosu. 

„Zlínský kraj vyvíjel dlouhodobý tlak na 
vyèištìní pøehradní nádrže v Luhaèovicích, pro-
tože taková údržba zde neprobìhla témìø pùl 
století. Je to i dùležitá souèást naší systematické 
podpory cestovního ruchu v regionu. Ten je dùle-
žitý jak pro okolní obce, tak pøedevším pro lázeòské 
mìsto Luhaèovice. Jsem rád, že se nám podaøilo 
zajistit zbývající peníze na doèištìní nádrže, i když 
to nebylo jednoduché,“ uvedl Libor Lukáš, 
statutární námìstek hejtmana Zlínského kraje.

Ke konci èervna bylo ze dna nádrže vyvezeno 
235 000 kubických metrù sedimentu. Celková 
hodnota díla byla 125 milionù korun bez DPH. 
Dodateènou tìžbou dalších  šedesáti tisíc ku-
bických metrù sedimentù se èástka navýší o zhru-
ba 20 a pùl milionu korun. Tìžba je financována 
z Ministerstva zemìdìlství a státního podniku 
Povodí Moravy.

Olga Skovajsová 

dílny Denního stacionáøe pro seniory a zdravotnì 
postižené.

Srdeènì Vás zvou všichni pracovníci a dobro-
volníci Charity Svaté rodiny Luhaèovice.
 A nezapomeòte, že „JSME TU PRO VÁS“.

Lenka Semelová

Netopýøí trus nièí trámy 
na luhaèovickém zámku

Srdeènì zve mìsto Luhaèovice
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Zprávy z 18. schùze Rady mìsta
Luhaèovice konané dne 27. 9. 2011

RML souhlasila s podáním žádosti Mìstského domu 
kultury Elektra, pøíspìvkové organizace mìsta Luha-
èovice, Státnímu fondu pro podporu a rozvoj èeské 
kinematografie na poøízení DCI projekèní technologie 
a pøíslušenství a na DCI technologie pro pøehrávání 
a správu digitálního obsahu ve výši 1 800 000 Kè a po-
vìøila Ing. Hanu Slovákovou, øeditelku Mìstského 
domu kultury Elektra, pøíspìvkové organizace mìsta 
Luhaèovice, zpracováním a podáním této žádosti. 
RML vzala na vìdomí informaci o obnovení tradice 
zápisù významných návštìv mìsta do pamìtní knihy.
RML doporuèila ZML schválit nabýt do vlastnictví 
koupí èást pozemku parc. è. 2442/11 k. ú. Luhaèovice 

2 2o výmìøe cca 400 m  za cenu 100 Kè/m  a úhradu 
nákladù spojených s pøevodem. (Jedná se o pozemek, 
který je souèástí místní komunikace v ulici Solné.)
RML doporuèila ZML schválit nabýt do vlastnictví 
koupí èást pozemku parc. è. 2442/12 k. ú. Luhaèovi-

2 2ce o výmìøe cca 140 m  za cenu 100 Kè/m  a úhradu 
nákladù spojených s pøevodem. (Jedná se o pozemek, 
který je souèástí místní komunikace v ulici Solné.)
RML souhlasila se zahájením prací na projektové 
dokumentaci „Stezky pro chodce a cyklisty Sluneèní 
láznì – Jurkovièova alej“. 
RML souhlasila s pøevodem nájemní smlouvy ze dne 
12. 12. 2004, uzavøené s MUDr. Karlem Malíkem, 

2na užívání nebytových prostor o výmìøe 53,96 m  
v objektu zdravotního støediska è. p. 315, ul. Ma-
sarykova v Luhaèovicích, na firmu MAL-MEDIK, 
s. r. o., se sídlem Luhaèovice, Masarykova 315.  
RML souhlasila s použitím znaku mìsta Luhaèovice 
akciovou spoleèností Láznì Luhaèovice pro úèely 
propagace opravy pódia venkovního taneèního 
parketu Spoleèenského domu.
RML souhlasila s použitím znaku mìsta Luhaèo-
vice pøíspìvkovou organizací Mìstský dùm kultury 
Elektra na pamìtních medailích mìsta.

RML souhlasila s pøijetím dotace ve výši 55 000 Kè na 
výdaje spojené s èinností jednotky dobrovolných 
hasièù. 
RML doporuèila ZML schválit bezúplatný pøevod 

2èásti pozemku parc. è. 2486/13 o výmìøe cca 5 m  
k. ú. Luhaèovice za podmínky úhrady nákladù 
spojených s pøevodem.
(Jedná se o pozemek v ulici Mlýnská u domu è. p. 42.)
RML souhlasila s pøevodem nájmu na byt è. 3 ve dru-
hém poschodí v domì è. p. 636, ul. Pøíèní v Luhaèovi-
cích. 
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta 

2prodat pozemek parc. è. 1974/5 o výmìøe 214 m  
k. ú. Kladná Žilín. (Jedná se o pozemek v místní èásti 
Kladná Žilín u domu è. p. 16.)
RML souhlasila s uzavøením nájemní smlouvy od 
1. 11. 2011 na užívání bytu è. 12 o jednom pokoji, 
kuchyni s pøíslušenstvím ve 3. podlaží Domu 
s peèovatelskou službou Strahov, Holubyho 383. 
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta nabýt 
bezúplatným pøevodem pozemek parc. è. 406/3 

2o výmìøe 1311 m  k. ú. Luhaèovice. (Jedná se 
o pozemek nad budovou è. p. 137.)
RML souhlasila s realizací kanalizaèního øádu Zále-
sím, a. s., za podmínky, že trasa po pozemcích mìsta 
povede za plotem uvnitø sbìrného dvora. Se Zálesím, a. 
s., bude uzavøena smlouva o možném napojení dalších 
objektù na tento kanalizaèní øád a Zálesí, a. s., uhradí 
poplatky za zøízení vìcného bøemene.
RML doporuèila ZML schválit zadání zpracování 
projektové dokumentace na „Stezku pro chodce 
a cyklisty Sluneèní láznì – Jurkovièova alej“.
RML doporuèila ZML souhlasit se zapojením mìsta 
Luhaèovice do sériové nominace na zapsání do 
Seznamu památek UNESCO.
RML souhlasila s použitím znaku mìsta Luhaèo-
vice Sdružením lázeòských míst u pøíležitosti 
konání 14. konference SLM, která se uskuteèní 
10. 11. – 12. 11. 2011 v Luhaèovicích.

V týdnu od 16. záøí 2011 do 22. záøí 2011 prožily 
Luhaèovice období, kdy se nejen dìti, ale také stu-
denti, senioøi a široká veøejnost pøipojili k evropské-
mu Týdnu mobility. 

Organizaci celé akce na sebe vzal dùm dìtí a mlá-
deže v èele s øeditelkou Bc. Evou Tomalovou. Na rozdíl 
od minulých let neposkytovalo Ministerstvo pro život-
ní prostøedí žádné dotace v souvislosti s touto akcí, 
pøesto se podaøilo dát dohromady velice zajímavý 
a pouèný program, zajistit pøednášky na odborné té-
ma, jízdy zruènosti, jízdy vláèkem, návštìvy doprav-
ního høištì v Malenovicích, závody na kole èi bruslích 
pro všechny vìkové kategorie a v neposlední øadì také 
velmi oblíbené odbìry glykémie a mìøení choleste-
rolu. Týden mobility završil svìtový Den bez aut.

V pondìlí 3. øíjna se na radnici v Luhaèovicích sešel 
tým organizátorù, aby zhodnotil a posoudil, jak celá 
akce probíhala, co vázlo, co by se dalo zlepšit, kde 
pøidat nebo naopak ubrat. Toto setkání ale mìlo mimo 
hodnocení akce odpovìdìt na zásadní otázky – zda se 
Týden mobility v našem mìstì pøíští rok znovu usku-
teèní a zda jsme schopni jej zvládnout i bez finanèní 
podpory ministerstva.

Z diskuse jednoznaènì vyplynulo, že tato zdravot-
nì-bezpeènostní akce si našla své místo v kalendáøi 
aktivit pro dìti, mládež i širokou veøejnost. Všichni 
pøítomní se vyslovili pro další pokraèování v roce 2012 
s tím, že nìkteré aktivity budou pøesunuty na mìsíc 
duben – v souvislosti s jiným projektem: Duben – 
mìsíc bezpeènosti. Zápisem závìreèné hodnotící 
zprávy byla povìøena Bc. Eva Tomalová, která rovnìž 
pøipomnìla, že trvale udržitelným pøínosem v roce 
2011 ze strany mìsta Luhaèovice bylo vybudování 
bezpeèného parkování za zdravotním støediskem.

Olga Skovajsová

Na radnici probìhla hodnotící 
schùzka k Týdnu mobility

Není žádným tajemstvím, že pohyb cyklistù v láz-
ních bude od pøíštího roku podøízen novým pravid-
lùm. O pøipravované zmìnì jsme si povídali s gene-
rálním øeditelem Lázní Luhaèovice, a. s., MUDr. 
Eduardem Bláhou.

Proè akciová spoleènost pøistoupila k tìmto zmìnám?
Pøekvapilo mne, že zákaz pohybu cyklistù pøes støed 

lázní je, protože tu cyklisty vidím a vidím je v nemalém 
poètu. Je pravda, že není moc š�astné, že cyklisté jezdí po 
písku, kde se naši hosté pohybují dost neøízenì a mean-
drovitì. Nejsou tam chodníèky a je to volná plocha, pro-
to pustit tam cyklisty není úplnì organizaènì dobré. Tam 
pøedpokládáme, že cyklista bude muset sesednout z ko-
la. Ale kde to jde, to znamená po zpevnìných plochách, 
tam bychom chtìli, aby cyklisté byli vpuštìni. Cyklistika 
je nìco, co se rozvíjí, a naši lázeòští hosté i pacienti na 
kolech jezdí. Takže my tomu chceme jít vstøíc a chceme 
to jen trochu regulovat a nastavit nìjaká pravidla.
V jaké fázi je celý projekt?

My nejsme ti, co projektují, to musí udìlat pøíslušný 
odbor dopravy. My jsme zatím sdìlili vedení mìsta, že 
jsme pøipraveni tu vìc nìjak øešit a chceme jí dát 
pravidla. Teï èekáme na všechny normy a zákony, kvùli 
technickým parametrùm. Pokud bude všechno 
v poøádku, pøes zimu se to vyøeší. Se zaèátkem jara tady 
bude nìco namalováno a vybaveno znaèkami. Na 
druhou stranu pak budeme trvat na tom, aby mìstská 
policie kontrolovala, jak se úèastníci provozu chovají.
Kdo by mìl tuto nabídku využít?

Sám si kladu otázku, jaké cyklisty sem chceme 
vpouštìt. Když se na to dívám oèima èlovìka, který na 
kole sportuje, myslím si, že to není sportovec, kdo by mìl 
pøes støed lázní projíždìt. Kdo chce podávat sportovní 
výkony, ten se bude tìžko podøizovat sesedání. Prùjezd 
je spíše pro rodiny s dìtmi, lidi, kteøí jsou na nedìlním 
výletu a hospodaøí trochu jinak s èasem než sportovec. 
Myslím si ale, že by se pak nemìlo øíkat: „Máme hotovo, 
mohu si projet láznìmi.“ Ale mìla by se najít øešení ještì 
pro sportovce. Tam budeme navrhovat øešení, že by se 
projelo nìkde za øeditelstvím lázní nebo naopak za 
Chaloupkou. Tak by se opravdu lázeòská zóna dala objet 

ve sportovním tempu. Hlavní proud by mìl vést spíše 
bokem. Možnosti tu jsou, jen je potøeba pøiložit ruku 
k dílu a cesty vyznaèit. My je rádi poskytneme.

Olga Skovajsová

Akciová spoleènost Láznì 
Luhaèovice k cyklistùm vstøícnìjší

Èeská televize na pøelomu záøí a øíjna 2011 rozší-
øila svou digitální sí� o digitální pøevadìè ÈT Luhaèo-
vice – Branka.

Èeská televize je provozovatelem vlastní sítì 1 pro 
digitální zemské vysílání (DVB-T), takzvaného 
multiplexu veøejné služby. Ten divákùm nabízí všech-
ny ètyøi programové okruhy ÈT v digitální kvalitì 
(ÈT1, ÈT2, zpravodajský ÈT24 a sportovní ÈT4) 
a digitální doplòkové služby (jako je teletext nebo 
elektronický programový prùvodce EPG). 

Digitální zemské vysílání lze pøijímat pomocí set-
top-boxu nebo digitálního televizoru s DVB-T tune-
rem. Nezbytná je také nepoškozená, správnì nasmì-
rovaná pevná venkovní anténa (pokojová dostaèuje jen 
ve výjimeèných pøípadech) a anténní svod z odpovídají-
cího, neponièeného koaxiálního kabelu. Zásadní potí-
že mùže pùsobit nevyhovující zesilovaè èi rozboèovaè 
signálu. Bezpodmíneènì nutná je odborná úprava 
pøevážné vìtšiny systémù spoleèných televizních antén 
(STA) v bytových domech. Èeská televize upozoròuje, 
že u novì spouštìných digitálních opakovaèù mùže za 
nepøíznivých místních podmínek dojít bìhem nejbliž-
ších dnù až týdnù k následné úpravì vysílací techno-
logie z opakovaèe na pøevadìè a tím pádem ke zmìnì 
vysílacího kmitoètu. ÈT proto doporuèuje poèítat 
s touto možností pøi pøípadných úpravách STA. 

Více o digitalizaci Èeské televize na stránkách inter-
netového speciálu www.digict.cz, v teletextu ÈT1 (stra-
na 650) a v Diváckém centru ÈT – horká linka digita-
lizace 261 13 74 74 (dennì od 7.30 do 20.00 hodin).

Tzv. MUX2, jehož operátorem jsou Èeské Radioko-
munikace a obsahuje programy Nova, Nova Cinema, 
Prima, Prima Cool a TV Barandov, bude spuštìn nej-
pozdìji 30. 11. 2011 z vysílaèe Tlustá hora, po zkuše-
nostech s MUX1 zøejmì také nepokryje celé území 
mìsta, ale o dokrývaèi ještì rozhodnuto není. Obèany 
Luhaèovic, kteøí pøijímají Luha TV (mikrovlnné TV vy-
sílání), prozatím žádné zmìny neèekají. O tom, kdy bu-
de mikrovlnné TV vysílání ukonèeno, rozhodne zastu-
pitelstvo mìsta a obèané budou vèas informováni, aby 
si mìli možnost pøíjem TV vysílání zajistit (zøejmì 
prosinec 2012). Od ledna pøíštího roku již nebude 
v nabídce mikrovlnného TV vysílání placený program 
Eurosport cz. Vysílání zpráv a novinek z Luhaèovic již 
nyní mùžete sledovat na www.luhacovice.cz a na 
www.mesto.luhacovice.cz.

Digitalizace

Akciová spoleènost Láznì Luhaèovice zahájila re-
konstrukci již technicky nevyhovujícího pódia na 
Lázeòském námìstí. Rekonstrukce bude stát sedm set 
padesát tisíc korun. Zlínský kraj pøispìl èástkou sto tisíc 
korun. Mìsto Luhaèovice na rekonstrukci vyèlenilo tøi 
sta tisíc korun. Naposledy se pódium opravovalo pøed 
tøinácti lety, tehdy bylo na povrch použito dubové døevo. 
Pøi souèasné rekonstrukci nahradí tento materiál 
bankirai. Je to velmi tìžké a tvrdé døevo, které je velmi 
vhodné na exteriérové podlahy. Je velmi odolné proti 
vodì a mrazùm.

„K rekonstrukci jsme pøistoupili trošku šíøeji, s vý-
hledem na delší období než deset patnáct let. Na pódium 
dáváme tropické døevo bankirai. Toto døevo se bude dá-
vat do spodu do úchytù i na povrch jako prkna, po kte-
rých se budou úèinkující pohybovat. Døevo by mìlo mít 
vìtší životnost a hlavní výhodou je bezúdržbovost. Døe-
vo se položí, naolejuje, ale už se nemusí natírat a udržo-
vat,“ vysvìtli Jiøí Dìdek, øeditel Spoleèenského domu. 

Zájmem akciové spoleènosti je dokonèit opravu 
v podzimních mìsících. Jednou z prvních vìtších akcí by 
mìlo být Otevírání pramenù v roce 2012.

„O zastøešení se také uvažovalo a bylo souèástí za-
dání a nacenìní. Ovšem náklady by se vyšplhaly pøes 
milion a bylo by to technicky nároèné. Navíc by to bylo 
jen nadstøešení vlastního pódia a návštìvníci by nebyli 
chránìni, takže by efekt nebyl plnohodnotný,“ dodal Jiøí 
Dìdek, øeditel Spoleèenského domu.

Olga Skovajsová

Rekonstrukce pódia 
na Lázeòském námìstí

Zprávy z 19. schùze Rady mìsta 
Luhaèovice konané 11. 10. 2011



Rozvoj hrabìcích lázní v prùbìhu celého 19. století 
ovlivòoval život v Luhaèovicích a podnìcoval i sta-
vební ruch v obci. Výstavba nových objektù se neome-
zovala jen na lázeòské centrum, ale rozšíøila se i na 
prostor mezi láznìmi a pùvodní zástavbou, soustøe-
dìnou kolem hrabìcího zámku. Nejvìtší stavební 
boom na tomto území ale nastal až po roce 1902, kdy 
vznikla lázeòská akciová spoleènost a øeditelem lázní 
se stal MUDr. František Veselý. Na poèátku 20. století 
byly budovány nové vily a penziony pøedevším 
v pozlovické Pražské ètvrti, která byla v roce 1925 
zmìnou katastrálních hranic pøipojena k Luhaèo-
vicím. Další domy rostly na svazích Malé Kamenné, 
pod Zalužným a pozdìji v Bílé ètvrti. Nejvìtším 
rozvojem prošla oblast, tvoøící spojnici mezi láznìmi 
a vesnicí, nazývaná Rayon. Podél hlavní tøídy, dnešní 
Masarykovy ulice, i podél Tržní tøídy, pøejmenované 
pozdìji na ulici Dr. Veselého, vyrùstaly soukromé vily, 
urèené k ubytování hostù. Na stavbì vil v Pražské 
ètvrti a kolem hlavní ulice – soukromé vily Milica 
(Monika), Haná, Chorvatka (Luïka) a Srbka (Ma-
ruška), Svìtlana, Kvìta, Bellevue, Bellaria (Elektra), 
Alžbìta (Rùža) a další – se podílely stavitelské firmy 
z místa a blízkého okolí. Jejich architektonický styl 
vycházející z tzv. alpského neboli švýcarského 
lázeòského slohu dominoval mìstské zástavbì ještì 
v první polovinì 20. století. Døevìné dekorativní 
prvky, typické pro tento styl, byly však vìtšinou 
znehodnoceny pozdìjšími úpravami. Po stavebním 
útlumu v období první svìtové války a následné 
hospodáøské krizi nastala nová vlna výstavby 
v lázních i ve mìstì. U meziváleèných zakázek 
pøevažoval historizující styl, vìtší realizace mìly již 
pøevážnì charakter funkcionalismu. Až na výjimky 
dostávaly novì vyrùstající vily jména èeská a slo-
vanská, zcela v duchu vlastenecké atmosféry 
vládnoucí v Luhaèovicích na poèátku 20. století. Kos-
mopolitní prvorepublikový duch tento trend poz-
mìnil ve prospìch cizojazyèných názvù domù 
a vil. 
 Tržištì a skromné krámky na Tržní tøídì, dnešní 
ulici Dr. Veselého, nahradily postupnì výstavnìjší 
domy. Bìhem prvních desetiletí 20. století byly pù-
vodní krámky nahrazeny patrovými vilami, jejichž 
fasády byly obohaceny plastickými døevìnými prvky. 
Stejnì jako na lázeòském území, tak i kolem hlavní 
ulice a podél ulice Dr. Veselého se rozvíjely živnosti 
a služby zamìøené na letní hosty i na místní obyvatele. 
K nim patøilo celé odvìtví módního prùmyslu: krejèí, 
ševci, opraváøi obuvi, modistky, holièi, kadeøníci, 
vlásenkáøi, obchody s galanterií, metráží, obuví 
a módními doplòky. Bohatou škálu obchodù a služeb 
v dnešní ulici Dr. Veselého doplòovala pestrá nabídka 
obèerstvení, kaváren, restaurací, penzionù a hotelù. 

Kolem roku 1930 byla výstavba v ulici Dr. Veselého 
na dlouhá desetiletí uzavøena. Ve ètyøicátých letech 
20. století došlo k arizaci nìkterých podnikù a také ke 
zmìnì vlastníkù a názvù domù. K dalším majetkovým 
zmìnám došlo po roce 1948. Vìtšina staveb zaèala 
postupnì podléhat chátrání, navíc bìhem tendenè-
ních oprav ztrácely fasády pùvodní plastické øezbo-
vané architektonické prvky. V hlavních rysech se však 
charakter ulice nemìnil až do restitucí a radikálních 
pøestaveb po roce 1989. Za posledních dvacet let byla 
vìtšina pùvodních domù v ulici vybourána a na jejich 
základech vyrostly zcela nové vícepatrové stavby, kte-
ré promìnily charakter ulice. Pøed dvìma lety došlo 
k vykácení stromoøadí pøekrásných stoletých platanù. 
Funkce živé spojnice mezi mìstem a láznìmi zùstala 
ulici Dr. Veselého pøes všechny zmìny až do 
souèasnosti. 

V blízké budoucnosti èeká ulici moderní revitali-
zace. Tím více je zajímavé nahlédnout do její historie 
a oživit pøíbìhy jednotlivých domù. V dalším pátrání 
by mohli muzeu pomoci pamìtníci, sbìratelé histo-
rických pohlednic a fotografií, ale i žáci místních škol.

Struèná historie nìkterých domù, hotelù a vil 
v ulici Dr. Veselého (od vily Merkur smìrem do 
lázní): 
     Dnes je první stavbou v ulici Dr. Veselého Poštovní 

Ulice Dr. Veselého
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úøad (è. p. 468). Byl vystavìn roku 1930 na okraji 
moèálovitého svahu nad hospodáøskými stavbami. 
Stavbì pošty pøedcházelo nároèné zpevnìní nesta-
bilního terénu. Autorem architektonického øešení 
pošty byl Kotìrùv žák Ladislav Machoò, autor reali-
zací nìkolika poštovních úøadù v republice, architekt 
mnoha významných pražských staveb i atraktivních 
zahranièních projektù. Poštovní úøad ve stylu 
organického funkcionalismu je památkovì chránìný. 
V místech dnešní pošty stával již koncem 19. století 
hotel Moravia (è. p. 163), jehož majitelem byl 
obchodník Jan Sonnenschein a po nìm jeho syn 
Vilém. Za hotelem Moravia byla roku 1908 vypro-
jektována pozoruhodná zahradní besídka, konstru-
ovaná ze zdobné litinové konstrukce s prkennou 
støechou. Hotel Moravia byl po první svìtové válce 
zboøen, aby uvolnil místo poštì. Autorem Hospo-
dáøského dvora (è. p. 236) pod poštou z roku 1902, 
zbouraného v 60. letech 20. století, byl Dušan 
Jurkoviè. Pøed poštou bývala vysazena lípa svobody. 
S budovou pošty sousedila starší jednopatrová 
hrázdìná stavba tzv. Lidohotelu (è. p. 158). V roce 
1880 byla stavba v majetku rodiny Küchlerovy. 
V hotelu Lido nabízela na poèátku 20. století svoje 
produkty bojkovická mlékárna. V roce 1934 si zde 
zøídil krupaøství, obchod s máslem, vejci, tvarohem 
a uzeninou, ovocem, zvìøinou a rybami, prodej piva 
a sodovek v uzavøených lahvích Alois Rosenberg. Jako 
oblíbený mléèný bar dožil Lidohotel až do konce éry 
komunismu, zboøen byl v roce 1993. 
 Vlastníkem hotelu Litovel (è. p. 195) i sousedního 
Lidohotelu byl poèátkem 20. století Alois Zicha. 
V srpnu 1930 zanikla v hotelu Litovel Grossova kon-
cese na provozování židovské rituální restaurace. Od 
roku 1926 zde krátce vedl obchod se smíšeným zbo-
žím Gustin Moøic. Po roce 1934 provozoval v hotelu 
Litovel Adolf Gold výrobu vázanek. Ve 30. letech vedla 
v hotelu Litovel obchod s názvem „Delikatesy a jižní 
ovoce“ Anna Sonnenscheinová, dcera Viléma 
Sonnenscheina, majitele obchodu se smíšeným zbo-
žím ve vsi naproti zámku. Nabízela zde šunku, rybiè-
ky, sýry, exotické ovoce a podobné lahùdky. V prvním 
patøe hotelu Litovel si Marie Teimerová otevøela za 
první republiky salon k pìstìní krásy. Roku 1939, kdy 
byl v Luhaèovicích sepsán pøehled živnostníkù, 
pùsobilo v hotelu Litovel celkem 13 rùzných provozo-
ven: prodejnu zde mìla bojkovická mlékárna, Marie 
Anderleová provozovala sezonní modiství, Jindøich 
Glosa zde vedl sezonní obchod s galanterií, Kateøina 
Hrevušová sezonní obchod s výšivkami, Otakar Janí-
èek vedl øeznictví a uzenáøství, pùsobil zde holiè a ka-
deøník Hubert Panák, pánský krejèí Josef Remeš 
a švadlena Žofie Holubová, Alois Rosenberk mìl 
lahùdkáøství a Arnošt Karlík hodináøství, Anna 
Sonnenscheinová obchodovala s lahùdkami a ovo-
cem, Josef Záhorovský zde provozoval prodejnu 
peèiva a majitel Litovle Vladimír Zicha vedl restau-
raci, kavárnu a hotel. 
     Vedlejší vilu Vìru (è. p. 140) vlastnil v roce 1910 pan 
Orlický, ve 40. letech zde pùsobila Knìžská nemo-
censká pokladna. Od vily Vìry vedlo schodištì k pøe-
chodu pøes silnici a k zadnímu vchodu hotelu Palace. 
Majitelkou penzionu Nadìžda (è. p. 177) byla Marie 
Útratová, po první svìtové válce byli novými spolu-
vlastníky vilky Barviè a Gerdenichová. Josefína 
Barvièová získala roku 1922 koncesi na ubytování 
cizincù v dobì lázeòské sezony ve vile Nadìždì, ale 
také na podávání kávy, mléka a èaje cizincùm zde 
ubytovaným. Od roku 1927 tuto koncesi pøevzala 
Anna Gerdenichová a v roce 1939 vedla penzionát ve 
vile Nadìždì Marie Gerdenichová. Majitelem 
sousední vily Lhoták (è. p. 141) byl podle sèítání v roce 
1910 Josef Lhoták a ve 40. letech ji vlastnila E. Lho-
táková. Vedlejší vila (è. p. 173), která mìla pùvodnì 
název Bohemia a patøila Jakubu Löwovi, byla ve 30. 
letech pøejmenována na Odboj a její majitelkou byla 
paní Sosíková. Vila Hedvika (è. p. 182), další v øadì, 
patøila za první republiky Ing. Novákovi. V té dobì 
v Hedvice v sezonì ordinoval specialista pro vnitøní 
choroby, dr. D. Ritter. 
 Jeden z nejstarších známých pohledù na ulici 
s komplexem nízkých domkù, tvoøících tehdejší Tržní 
tøídu, pochází z roku 1883. Jsou na nìm vyobrazeny 

tzv. Krajíèkovy domy a v popøedí patrový hotel 
symetrické dispozice se dvìma štíty, pozdìjší hotel 
Smetana (è. p. 169), dnes hotel Vltava. Ještì v roce 
1910 byl majitelem domu Josef Frankl a obývala jej 
rodina Krajíèkova. V hotelu byla v první polovinì 20. 
století vedena sezonní košer restaurace pro židovské 
hosty. Hotel Smetana založil koncem roku 1876 
Marek Smetana a v poèátcích šlo o malý domek se 
ètyømi hostinskými pokoji. Postupnì byl podnik 
rozšiøován a pøed první svìtovou válkou získal novou 
podobu a vìhlas. Po smrti Marka Smetany se v roce 
1922 ujal vedení hotelu jeho syn Leopold, který dal 
hotelu moderní ráz. Pøistavìl a pøebudoval podnik na 
hotel s nejnovìjším vybavením, vèetnì kuchynì a jí-
delny. Do novì zaøízených pokojù byla napøíklad 
zavedena tekoucí teplá voda, kuchynì byla vybavena 
lednicemi a patentními sporáky, které ohøívaly vodu 
hotelových pokojù a lázní, a dalším nejnovìjším zaøí-
zením. Rituální a dietní kuchyni vedla Leova manžel-
ka Emilie Smetanová. Hotelová restaurace pøipravo-
vala kromì rituálního jídelníèku zvláštní dietu pro 
nemocné cukrovkou a pro nemoci žaludku, na kvalitu 
dietních jídel dohlížel pøítomný dietolog. Èepoval se 
zde Plzeòský Prazdroj. Hotel Smetana nabízel 
každodennì po celou sezonu koncert a dvakrát týdnì 
spoleèenský veèer pod vedením taneèního mistra, 
konec zábavy však byl urèen na jedenáctou hodinu, 
aby nebyli rušeni ostatní klienti. Souèástí hotelové 
nabídky byly jarní a podzimní slevy. Vzhledem ke své 
vysoké úrovni byl hotel Smetana jako jeden z prvních 
židovských podnikù v Luhaèovicích arizován a pøe-
jmenován na Vltavu. Majitel, jeho manželka i dcerka 
Alice zahynuli v koncentraèních táborech.
 Jednou z nejstarších staveb dodnes stojících na 
ulici Dr. Veselého je vila Slavie. Nechal ji postavit 
rožnovský lékárník Ignác Seichert již v roce 1887. Vil-
ka sloužila jako ordinace lékaøù. V letech 1895–1921 
zde pùsobil lázeòský lékaø dr. Arnold Kuèera. Jeho 
manželka Marie Kuèerová vedla v Slavii sezonní 
penzionát. Po úmrtí Arnolda Kuèery zde v sezonì 
1922 ordinoval pùl roku pøed svojí smrtí i MUDr. 
František Veselý, øeditel luhaèovických lázní v letech 
1902 až 1909. František Veselý pùsobil od roku 1915 
jako øeditel lázní Bohdaneè, po skonèení války v roce 
byl v roce 1919 povolán jako vrchní lázeòský inspek-
tor na Slovensko (rok pøedtím pùsobil v první povále-
né èeskoslovenské vládì jako ministr spravedlnosti). 
Budovatel moderních luhaèovických lázní František 
Veselý zemøel v Praze 6. února 1923. Právì z dùvodu 
jeho pobytu ve Slavii na konci života je po této 
významné osobnosti pojmenována popisovaná ulice 
Dr. Veselého.
 Na okraji lázeòského území v ulici Dr. Veselého 
stojí tøi vily v historizujícím slohu – Ta�ána (è. p. 302), 
Dagmar (è. p. 310) a Bystrica (è. p. 372). vila Wajs 
(èili vila Vajs, pozdìji pøejmenovaná na Ta�ánu) 
patøila Marii Walsové. Stavitelem vily Dagmar byl 
Josef Klír, jenž vystavìl v Luhaèovicích více budov 
v Bílé ètvrti, které pozdìji pøešly do jiných rukou. Vila 
Dagmar po restitucích zùstala v majetku Klírovy 
rodiny až do roku 2007 a je památkovì chránìná. Jako 
poslední v této øadì vyrostla roku 1924 dvoupatrová 
vila Justina, pozdìji pojmenovaná Bystrica. Jejími 
stavebníky byli tehdejší majitelé lékárny, manželé 
Otto a Justina Tauberovi.  
 Poslední stavbou v ulici Dr. Veselého je Vila s lé-
kárnou (è p. 178). Byla postavena již roku 1886 
Ignátem Seichertem v historizujícím slohu, doplnì-
ném na fasádì døevìnými prvky a konstrukcemi 
pøevzatými z alpského stylu. Pùvodní název vily byl 
Austria a pozdìji Vila u Najády. Od poèátku plnila vila 
ubytovací funkci, doplnìnou o provoz lékárny, ve 
které se vystøídalo bìhem století nìkolik nájemcù. (Po 
I. Seichertovi to byl lékárník Hugo Tauber a posled-
ním majitelem pøed únorem 1948 byl lékárník Fran-
tišek Toman. Roku 1950 byla lékárna znárodnìna. Do 
majetku Tomanovy rodiny byla vila navrácena v resti-
tuèním procesu po roce 1989.) Vila je jednou z nej-
autentiètìji zachovalých staveb lázeòského souboru 
a je nemovitou kulturní památkou. V posledních le-
tech byla s velkou péèí pod dohledem památkáøù 
opravena. Pøed vilou stojí pískovcová socha Jarní 
kvìty, jejímž autorem je Jan Kavan.

Blanka Petráková
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V mìsíci øíjnu jsme rádi pøivítali maminky s novo-
rozenci a kojenci na pøednášce fyzioterapeutky 
Mgr. Jindøišky Mlèkové. Maminky se dozvìdìly øadu 
zajímavých informací o fyzickém vývoji dìtí a zároveò 
si mohly zkusit cvièení pøímo se svými dìtmi. Fyziote-
rapeutka se vìnovala individuálnì každému dítìti 
a poskytla cenné rady, jak s miminkem zacházet.

Vedoucí lekce  Mgr. et Mgr. Jindøiška Mlèková 
vystudovala obor fyzioterapie na 2. lékaøské fakultì 
Univerzity Karlovy pod vedením doc. PaedDr. Pavla 
Koláøe, Ph.D. Na bakaláøském stupni promovala 
s èerveným diplomem. Zabývala se fyzioterapií u ne-
urodegenerativních onemocnìní a vlivem fyzioterapie 
na pohybový aparát u výkonnostních dìtských spor-
tovcù. Pracovala na Klinice rehabilitace a tìlový-
chovného lékaøství ve Fakultní nemocnici v Motole, 
pozdìji jako vedoucí fyzioterapeut v nestátním zdra-
votnickém zaøízení (NZZ) GeRI, spol. s r. o. Témìø dvì 
sezony dojíždìla do HC Slavia Praha, kde se starala 
o „A“ tým a pozdìji i o juniory a starší dorost. 
Docházela také do TK Sparta Praha peèovat o mladé 
tenisty. Dosud externì pøednáší na 2. lékaøské fakultì 
pro studenty fyzioterapie. V souèasné dobì má vlastní 
ordinaci v Polichnì, kde se vìnuje rovným dílem 
dìtem všech vìkových kategorií, sportovcùm, 
dospìlým i seniorùm. Zároveò spolupracuje s dìt-
ským centrem Kaštánek ve Valašských Kloboukách. 
Pokud byste se chtìli dozvìdìt více a nebo získat 
kontakt na fyzioterapeutku, veškeré informace 
získáte na www.fyzioterapie-polichno.cz. 
   Paní Mlèkové tímto velmi dìkujeme za spolupráci 
a ochotu. Pro velký zájem se bude další pøednáška 
konat 23. 11. 2011 v Mìstské knihovnì Luhaèovice 
v 10.00 dopoledne. Pøednáška bude zdarma a všichni 
jsou srdeènì zváni.
 V týdnu od 17. 10. do 21. 10. jsme poøádali ve 
spolupráci s DDM Luhaèovice Týden komiksu. Již 
v záøí jsme oslovili žáky ZŠ, dìti z MŠ, studenty SOŠ 
Luhaèovice a klienty Denního stacionáøe Charity 
s prosbou o namalování komiksu. Všichni oslovení 
nám velmi ochotnì vyhovìli a díky nim vznikla 

V Domovì pro seniory v Luhaèovicích probìhl ve 
støedu 12. øíjna tradièní Den otevøených dveøí. Tento 
den slouží pro potenciální klienty a zároveò i rodinné 
pøíslušníky stávajících klientù, aby mìli možnost si 
prohlédnout, v èem jejich blízcí žijí. Zároveò je to 
pøíležitost k setkávání pro bývalé zamìstnance.

Domov pro seniory má kapacitu padesát klientù, 
kteøí jsou rozdìleni do dvou budov. Hlavní budova 
slouží pro klienty, kteøí jsou imobilní nebo mají stí-
žený pohyb a potøebují vìtší zdravotnickou péèi. 
Druhá budova je v bezprostøední blízkosti hlavní bu-
dovy a je urèena pro seniory, kteøí tak velkou péèi 
nepotøebují.

„Zamìstnancù máme v pøepoèteném stavu 35. Je 
to místo øeditelky, ekonomky, sociální pracovnice, 
ergoterapeutky, rehabilitaèní pracovnice, dále je to 
zdravotnický personál, peèovatelky a obslužný per-
sonál. Myslím tím pradleny, kuchaøky, uklízeèky 
a údržbáøe,“ vysvìtlila Marta Ševèíková, øeditelka 
Domova pro seniory v Luhaèovicích.

Z bývalé koupelny byla vybudována místnost pro 
ergoterapii. Tady mají i lidé na vozíku možnost zapojit 
se do aktivní èinnosti. Klienti pletou, vyrábìjí obrázky, 
malují a dìlají další èinnosti, které rozvíjejí jemnou 
motoriku.

Olga Skovajsová

V domovì pro seniory mají novou 
ergoterapeutickou dílnu

Co nového v knihovnì – øíjen 2011

   

Setkání spisovatelù 
na radnici mìsta

K pøátelskému povídání se starostou mìsta Fran-
tiškem Hubáèkem se ve ètvrtek 13. øíjna sešla delega-
ce èlenù PEN KLUBU Èeské republiky a CS PEN ze 
Slovenska. Mezi pozvanými byli Vìra Nosková, Alex 
Koenigsmark, Ladislav Ballek nebo pøedseda SC 
PEN Gustáv Murín.

Starosta mìsta vyjádøil potìšení ze setkání, které 
po letech navázalo na tradici luhaèovických Porad 
Èechù a Slovákù. Setkání spisovatelù PEN KLUBÙ 
obou republik se jmenuje Literární most.

„S nápadem na setkávání pøišel náš vzácný èlen 
a zároveò èlen výboru Ladislav Ballek, bývalý dlou-
hodobý velvyslanec Slovenské republiky v Praze, 
a musím øíci, že jsme byli všichni touto myšlenkou 
nadšeni. Teï je skuteènì zaèátek nové tradice. Náš 
program je velmi nabitý. Mìli jsme besedy s žáky 
støední odborné školy, kterou vede pan Karel Milièka, 
který je dobrým duchem celé akce. V knihovnì se 
odpoledne sejdeme s knihovnicemi z celého okolí. 
Hovoøit budeme o vývoji èeské a slovenské literatury, 
propagaci slovenštiny na èeských školách a v èeském 
kulturním prostøedí nebo o pøijetí èeských knih 
slovenskou veøejností,“ vysvìtlil Gustáv Murín, 
pøedseda SC PEN Slovenská republika.

Èeské centrum mezinárodního PEN klubu je 
souèástí samostatných svìtových spoleèenství PEN. 
Poèet národních center se každoroènì mìní, nyní je 
jich 145 ve 104 zemích celého svìta. Sdružují kolem 
dvaceti tisíc tvùrcù – lidí, kteøí, obraznì øeèeno, 
vládnou perem (PEN - Playwrights, Poets, Essayists, 
Novelists). Cílem jejich snažení je zejména – podle 
mezinárodní charty – svoboda vyjadøování, svoboda 
slova a svobodný život èlovìka. Èeský PEN (založený 
Karlem Èapkem v roce 1925) mìl v bøeznu 2008 sto 
osmdesát osm èlenù v èele s pøedsedou Jiøím 
Dìdeèkem.

Olga Skovajsová

Pìtaètyøicetiletý Josef Vlk bydlí v Øetechovì deva-
tenáct let. Žije ve velkém upraveném domì na konci 
vesnice, má ženu, dvì dospívající dìti a skøíò plnou 
medailí a pohárù. Skromný, pøíjemný, pracovitý. 
A v èem je tak výjimeèný? Pøed pìti lety se jako pro-
fesionální hasiè dostal k pomìrnì mladému hasièské-
mu sportu TFA. Od té doby je tak øíkajíc k nezastavení 
a každoroènì vozí ze svìtových závodù jednu medaili 
za druhou. Tu poslední a nejcennìjší si pøivezl letos 
v záøí. Bylo to druhé místo ze Svìtových policejních 
a hasièských her v New Yorku. 

Zkus laikovi vysvìtlit, o jakou soutìž a disciplíny se 
jednalo?

Oficiální název je TFA – což, volnì pøeloženo, 
znamená Nejtvrdší hasiè pøežije. Letos jsem se 
zúèastnil v New Yorku Svìtových policejních a ha-
sièských her, které se konají jednou za dva roky. Tam 
jsem v této disciplínì dosáhl v mezinárodní úèasti výše 
jmenovaného støíbrného umístìní. Mým nejvìtším 
individuálním úspìchem je asi zlatá medaile z ka-
nadského Vancouveru pøed dvìma lety v bìhu do 
schodù v tìžké hasièské výstroji. TFA, to je speciální 
hasièský závod, který se skládá ze ètyø èástí. V první se 
roztahují a motají hadice, ve druhé se vybíhá ètyø-
patrové lešení s motorovou pilou a pak znovu s hadi-
cemi. Ve tøetí èásti se bouchá kladivem a pøisouvá se 
válec a následnì se tahá osmdesátikilová figurína na 
vzdálenost ètyøiceti metrù. Poslední ètvrtou èástí je 
výbìh po schodech do posledního patra nejvyšší 
budovy, která je v daném místì. 

Letos jsem však odjíždìl na závody s celkem silnou 
virózou a mìl jsem z toho obavy. Kvùli hurikánu Irene 
se celé závody odložily o tøi dny a tak jsem se stihl dát 
do poøádku a nakonec jsem skonèil druhý za skvìlým 
Brazilcem. Proto si tohoto umístìní docela považuji.

Letos se mi ještì podaøilo vyhrát mistrovství Evropy 
TFA v nìmeckém Monchengladbachu. Loòským nej 
úspìchem bylo asi tøetí místo TFA v jihokorejském 
Daegu, kde se konaly Svìtové hasièské hry, tam jsme 
soutìžili jako družstvo. V bìhu do schodù jsem skon-
èil jako pátý, což v té velké konkurenci považuji docela 
za úspìch. Všechny tyto závody jsem absolvoval ve své 
vìkové kategorii, tedy nad 40 let.
Jak ses k povolání hasièe dostal?

Profesionálním hasièem jsem od roku 1992, pøíští 
rok tomu tedy bude už dvacet let. Tehdy jsem nastoupil 
k hasièskému záchrannému sboru do Zlína a zùstal 
jsem tam až dodnes. V práci jsem hasiè-lezec 
specialista.

Tìmto závodùm se vìnuji pátým rokem. Za tìch pìt 
let jsem získal pøes tøicet ocenìní a umístìní. Nìkterá 
jsou skuteènì významná nebo prestižní, nìkterá jsou 
regionálního významu, ale já jsem takový srdcaø, 
takže jsem rád za každé umístìní.
TFA je skuteènì extrémnì nároèný sport, kde si èlovìk 
èasto skuteènì sahá až na samé dno svých sil. Hrával 
jsem fotbal, hokej, hokejbal, ale všechno na ama-
térské bázi, protože jsem zaèal vždycky pozdì. Nikdy 
mì ale nenapadlo, že na sklonku své sportovní kariéry, 
kdy už jsem pomýšlel na odchod do sportovního 
dùchodu, mì èekají takové sportovní úspìchy a sláva. 
I když, jak já øíkám, všechna sláva polní tráva, úspìch 
a vítìzství platí v jedinou chvíli a nedá se z toho vìènì 
žít a pak taky mince má i svùj rub a tou je hlavnì to, že 
èas, který vìnuji tréninku a závodùm, zase chybí jinde, 
no a tady by mohla povídat spíš moje žena.
Jaké máš doma zázemí?

S manželkou pøíští rok oslavíme dvacetileté výroèí, 
kdy jsme si øekli své ano. Syn David bude mít v øíjnu 
osmnáct. O rok a pùl mladší Daniela je skuteènì velmi 
sportovnì nadaná. Odmalièka jsem ji vedl k atletice, 
ale èasto to bylo stylem cukr a biè. Napøed jsem slibo-
val a pøemlouval a pak snad i trochu nutil. V okam-
žiku, kdy jsem si myslel, že to vzdá, tak se holka chytla 
sama a teï má úspìchy ve skoku do výšky a souèasnì 
zaèala dìlat trojskok.
Kde na to všechno bereš èas? Zamìstnání, rodina, dùm 
a hlavnì hodnì trénování.

Nevím, to je zase spíš otázka pro mou manželku, 
ale snažím se podle možností. Je to skuteènì extrémnì 
fyzicky a èasovì nároèné, zvláštì když je sezona. 
V práci máme posilovnu a také vedení mi vychází 
vstøíc. Když je sezona, chodím po veèerech bìhat. Nej-
radìji mám kopec od Pozlovic k nám do Øetechova.

Já jsem zamìstnání hasièe hledal, až jsem ho našel. 
Pùvodnì jsem se hlásil u mìstské policie, ale tam mì 
nevzali a pak jsem poznal budoucího švagra, který mi 
pomohl k profesionálním hasièùm. Dnes to považuji 
za veliké štìstí a vyloženì životní rozhodnutí. Dnešní 
hasiè, to už není jen hašení ohnì, ale hlavnì 
záchranáøská složka, na rozdíl tøeba od policie, která 
je pøevážnì represivní. Proto snad i ta vìtší obliba 
u veøejnosti, která vyplývá z náplnì práce. A to je 
pøesnì v duchu toho hesla, podle kterého já se øídím – 
Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci. Toto mne naplòuje 
a nìjakým zpùsobem vnitønì uspokojuje. Protože co 
mùže být lepší než pomáhat bližnímu v nouzi.

Soutìž známá pod názvem TFA (Toughest 
Firefighter Alive – Nejtvrdší hasiè pøežije) se sestává 
z disciplín, které dokonale provìøí fyzickou a psychic-
kou kondici hasièe. Celá soutìž je co nejvíce pøiblížena 
reálnému zásahu. Probíhá ve výstroji, kterou hasièi 
používají pøi zásazích.

Soutìží se v jednotlivých vìkových kategoriích. 
Zde jsou mé nejlepší umístìní za nìkolik posledních 
let. 2007 – 2. místo mistrovství ÈR v TFA (Zlín), 2008 
– 1. místo pøekážková dráha, Svìtové hasièské hry 
Liverpool (England), 3. místo bìh do schodù, Svìtové 
hasièské hry Liverpool (England), 2. místo mistrov-
ství Evropy v TFA, Monchengladbach (Germany), 
2009 – 1. místo bìh do schodù, Svìtové policejní 
a hasièské hry Vancouver (Canada), 3. místo TFA 
družstva, Svìtové policejní a hasièské hry Vancouver 
(Canada), 2. místo mistrovství Evropy v TFA, 
Monchengladbach (Germany), 1. místo mistrovství 
Slovenska v TFA, (Banská Bystrica), 1. místo 
mistrovství ÈR v TFA (Olomouc), 2010 – 3. místo TFA 

družstva, Svìtové hasièské hry Daegu (Korea), 2. mís-
to mistrovství Evropy v TFA,  Lipsko  (Germany), 
2011 – 2. místo TFA, Svìtové policejní a hasièské hry 
New York (USA), 1. místo mistrovství Evropy v TFA, 
Monchengladbach (Germany), 1. místo mistrovství 
Rakouska v TFA (Siegendorf).

Olga Skovajsová
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Jako každý rok i letos místní organizace zahrád-
káøù chce ocenit a vyzvednout práci nadšencù, kteøí se 
ve svém volném èase snaží zkrášlit své pøíbytky, a tím 
pøispívají k neopakovatelnému rázu našeho mìsteèka.

Korzující hosté i místní se jistì rádi podívají na 
hezky upravenou pøedzahrádku èi bohatì kvetoucí 
balkon. Jsou mezi námi skuteèní mistøi a mohou být 
pyšní na své zahrádkáøské mistrovství.
Komise letos hodnotila takto: 
Kategorie balkony: D. Hrabicová –Rumunská 518, 
R. Martinec –Lesní 761, manželé Káòovi –Kamenná 
758. Kategorie pøedzahrádky: I. Jahodová – penzion 
Monika, námìstí 28. øíjna 171, M. Mališková –Cihelna 
934, manželé Kohoutkovi – V Drahách 18.

Všem ocenìným blahopøejeme a prosíme je, aby se 
dostavili na slavnostní vyhlášení do sálu Rondo 
v pátek 11. 11. 2011 v 16 hodin.

                                 Za výbor ZO ÈZS Mgr. Zbynìk Lekeš 

Kvetoucí Luhaèovice

Mìstys Pozlovice vydal nákladem 1000 kusù no-
vou výroèní turistickou známku. Nová známka pøipo-
míná výroèí sta let od zahájení stavby Luhaèovické 
pøehrady, stojí 30 korun a zakoupit si ji mùžete 
i v Mìstském informaèním a turistickém centru 
v Luhaèovicích.

„Pøíští rok si budeme pøipomínat sto let od zaháje-
ní stavby Luhaèovické pøehrady. Tuto významnou 
událost se snaží mìstys Pozlovice pøipomenout vy-
dáním výroèní turistické známky. Tato známka navá-
že na sérii známek, které se u pøíležitosti významných 
výroèí v Pozlovicích v minulosti vydávaly,“ uvedla 
Olga Tkáèová, starostka mìstyse Pozlovice.

První turistická známka byla v nákladu 500 kusù 
vydána u pøíležitosti znovuudìlení titulu mìstys 
Pozlovice v roce 2008. Další vyšla k 50. výroèí úmrtí 
profesora Antonína Václavíka. Tato známka byla vy-
dána nákladem 500 kusù a tak jako ta pøedcházející je 
v tuto chvíli rozebraná. 1000 kusù bylo vyrobeno 
známky k výroèí pøehrady, protože mìstys pøed-
pokládá, že o téma pøehrady bude vìtší zájem.

„Firma, která má na výrobu kulatých døevìných 
známek licenci, chce návrh. My øekneme, k jaké pøíle-
žitosti ji chceme, a grafický návrh pøipravujeme do 
prostoru emblému. Dìláme prvotní návrh, vše ostatní 
už zajiš�uje firma,“ dodává Olga Tkáèová, starostka 
mìstyse Pozlovice.

Každá turistická známka je od ledna 2010 doplnì-
na její zmenšenou verzí. S tímto papírovým koleèkem 
se mùžete zapojit do celorepublikové sbìratelské hry. 
Po nasbírání urèitého poètu známek, získáváte sbìra-
telský odznak s vaším jménem v barvì pøíslušného 
kovu – bronzový, støíbrný – zlatý. Turistické známky 
jednotlivých míst mají èísla. Výroèní turistické znám-
ky vznikají k dùležitým událostem, mají hodnotu 
Žolíka a nahrazují jakékoliv èíslo. 

„Prodejní cena známky je 30 korun. Poøídit si ji 
mùžete v informaèním centru v Luhaèovicích a u nás 
na úøadì. Pøedpokládáme, že i recepce hotelù budou 
mít zájem o sbìratelsky zajímavou vìc,“ dodala Olga 
Tkáèová.

Výroèí sta let pøehrady 
trochu jinak

Mìstská plována v Luhaèovicích, která byla uve-
dena do provozu 22. listopadu loòského roku, má za 
sebou první letní sezonu. Aèkoliv byly oba letní mìsí-
ce, co se týká poèasí, odlišné, v návštìvnosti to patrné 
nebylo. V èervenci si pøišlo zaplavat 11 400 lidí, v srp-
nu zhruba o tøi sta lidí více, tedy 11 700 návštìvníkù.

„Èervenec byl velmi klimaticky studený a pršelo, 
ale u nás bylo plno. Na druhou stranu srpen byl 
teplejší, ale návštìvnost byla velmi podobná. Po první 
sezonì mùžu øíci, že poèasí nìjak zásadnì návštìvnost 
bazénu neovlivnilo. Ve skladbì návštìvníkù domino-
vali turisté. Samozøejmì máme prodánu spoustu èipù 
místním a ti sem chodí pravidelnì.

„Pokud bylo pìkné poèasí, terasa byla otevøena 
a lidé ji využívali a slunili se. Osvìdèilo se nám dát vy-
užití terasy do ceny, tedy libovolný pøístup na terasu. 
Jsme krytý bazén, tak by to mìlo být tak, že v zimì je 
vyšší návštìvnost, u nás je to trošku obrácenì. Tím že 
Luhaèovice jako lázeòské mìsto jsou v èervenci 
a srpnu plné, byla návštìvnost zhruba o 40 % vyšší než 
v zimních mìsících. Nejvíce sem chodí lidé o víkendu 
a je vidìt, že hotely jsou stále ještì plné,“ vysvìtlil To-
máš Mejzlík, øeditel Sportovního centra Radostova.

V dopoledních hodinách využívá bazén Plavecká 
škola Uherské Hradištì pro výuku žákù základní ško-
ly. Opìt zaèalo plavání kojencù, plavání seniorù a krou-
žek plavání pro školáky. Od pøíštího týdne zaène pra-
videlné cvièení aquaerobiku. Všechny dùležité infor-
mace o cenách, aktuálních vstupech nebo teplotì vody 
získáte na www.plovarnaluhacovice.cz.

Olga Skovajsová

Poèasí návštìvnost mìstské 
plovárny zásadnì neovlivnilo

originální výstava komiksù, která byla umístìna 
v prostorách knihovny a pozdìji se pøestìhovala do 
vestibulu luhaèovického kina. Nejlepší výkresy byly 
ohodnoceny odbornou komisí a ocenìny knihou 
a drobnými dárky. Kromì malování byl tento týden 
vyplnìn øadou doprovodných akcí pro menší dìti. 
Støedeèní dopoledne pro dìti prvního stupnì ZŠ 
probìhlo ve znamení her v sokolovnì a bylo doplnìno 
vyprávìním o nejznámìjších komiksových postavách. 
Na závìr celého týdne byl uspoøádán lampionový 
prùvod, který konèil zábavným podveèerem plným 
her a dobrodružství.
   Tímto bychom chtìli srdeènì podìkovat všem 
dìtem, studentùm, pedagogùm všech škol a klientùm 
a pracovníkùm Charity za ochotu, snahu a neotøelé 
nápady pøi výrobì komiksových obrázkù. Také velké 
podìkování patøí èlenùm TJ Sokol za bezplatné za-
pùjèení sokolovny, bez níž bychom se neobešli. Ne-
smíme zapomenout ani na pracovníky KD Elektra, 
kteøí nám poskytli panely na výstavu, a také za uvedení 
filmu Barbar Conan, èímž se také zapojili do našeho 
programu. 
 Dne 13. 10. probìhlo v prostorách knihovny ko-
morní setkání spisovatelù, èlenù èeského a sloven-
ského PEN klubu s regionálními knihovníky. Zúèast-
nili se ho napøíklad spisovatelka Vìra Nosková, Lydie 
Romanská Lidmilová, Gustav Murín – prezident PEN 
klubu, profesor Lubomír Machala z katedry bohe-
mistky v Olomouci nebo slovenský velvyslanec a kan-
didát na slovenského prezidenta v roce 1998 Mgr. 
Ladislav Ballek. Hovoøilo se zejména o slovenské 
a èeské kultuøe, o jejím šíøení na školách a mezi mla-
dými lidmi. Bylo to velmi poetické odpoledne, na které 
budeme rádi vzpomínat.
   Kromì výše uvedených akcí zde byly na besedì ještì 
dìti z Provodova z MŠ a ZŠ, studenti SOŠ na vyprá-
vìní o drogách v literatuøe, žáci ZŠ na besedì o holo-
caustu. 
 Ani druháci, kteøí navštìvují školu v Kladné Žilínì, 
nebyli ochuzeni a s pracovníky DDM jsme je pøímo ve 
škole navštívili s besedou o indiánech.
   Bližší informace o dìní doplnìné fotografiemi z akcí 
získáte na našich webových stránkách www.knihovna-
luhacovice.cz.
                                                    Pøejeme Vám krásný podzim. 

Milana Mikulcová

Netopýøí trus nièí trámy 
na luhaèovickém zámku
Pracovníci technických služeb vyklízeli pùdu luha-

èovického zámku. V následujících dnech se zde budou 
provádìt opatøení k zakrytí èásti trámù a podlahy na 
pùdì. Sídlí zde totiž jedna z nejvìtších letních kolonií 
velmi vzácného netopýra velkého a vrápence malého.  
Pracovníci z CHKO zde napoèítali až 3000 tìchto 
velmi vzácných netopýrù. Opatøení bude spoèívat ve 
vyèištìní trámù a podlahy pùdy od netopýøího trusu, 
jeho odvozu a likvidaci. Na nejohroženìjší trámy bude 
nainstalována chránièka vytvoøená z poloviny 
plastové trubky, která zajistí ochranu trámù pøed 
trusem a zároveò umožní øádné odvìtrávání trámù. 
Na podlahu bude položena parapropustná folie, která 
zachytí vìtšinu trusu. Kromì ochrany podlahy se 
i zjednoduší èištìní celého prostoru. V rámci 
Programu péèe o krajinu v roce 2011 z Ministerstva 
životního prostøedí, bude na tato opatøení uvolnìna 
èástka 43 630 korun.

„Pravidelnì se netopýøi v zámku poèítají. Jsou zde 
od bøezna do øíjna. Potom hledají stabilní poèasí 
v jeskyních. A právì od øíjna vždy probíhá èištìní 
podlahy a trámù od trusu. Netopýøi se spoèítají na 
metru ètvereèním a pak se to vynásobí prostorem, ve 
kterém se netopýøi nacházejí,“ uvedla Eva Tomalová, 
øeditelka domu dìtí a mládeže, který v zámku sídlí.

Netopýr velký žije v pøírodì v jeskyních, ale je 
schopný se pøizpùsobit i soužití s èlovìkem, kdy si 
buduje svá hnízda na pùdách starých domù, ve 
sklepech a štolách. V dobì letních mìsícù vytváøí 
kolonie v místech, kde není prùvan. Nìkteré kolonie 
èítají až 1000 jedincù. Na období zimního spánku 
vyhledává oblasti, kde by mohl osamotì pøezimovat. 
Jedná se o místa, která nepromrzají a která se mohou 
nacházet i nìkolik stovek kilometrù daleko od letních 
loviš�.

Pùvodními letními úkryty vrápence malého byly 
krasové jeskynì, od støedovìku však zaèal využívat 
pùdy budov, zejména zámkù a kostelù. V zimním 
období vyhledává vrápenec malý jeskynì, štoly a skle-
py. Zimuje v teplejších jeskynních prostorách 
s minimálním proudìním vzduchu a s teplotou 6 až 
9°C a témìø 100% vlhkostí. Zde zimuje zcela 
výhradnì jednotlivì. Pøi zimování se zcela balí do 
létací blány a svým tvarem pøipomíná hrušky. Zimní 
spánek (hibernace) nastává zpravidla od øíjna do 
dubna. Mezi úkryty pøeletuje vrápenec malý pouze na 
krátké vzdálenosti; je to druh relativnì stálý. Letní 
kolonie jsou tvoøeny zpravidla 10 až 150 dospìlými 
samicemi. Vznikají od konce dubna a rozpadají se asi 
v polovinì srpna. Samci žijí v létì samostatnì a se 
samicemi se setkávají na podzim pøed zaèátkem 
zimování. Maximální vìk vrápence malého zjištìný 
na našem území je 26 rokù. Zimní úkryty jsou 
obsazovány od záøí do listopadu. Hlavní èást potravy 
vrápence malého tvoøí noèní motýli a dvoukøídlí. 
Vrápenec malý se živí nìkterými škodlivými druhy 
hmyzu, je proto užiteèný.

Olga Skovajsová

Mezinárodní jednání pøedstavitelù nejvyšších 
kontrolních institucí šesti evropských zemí - Slo-
venska, Polska, Maïarska, ÈR, Rakouska a Slovinska 
- probìhlo 22.–23. záøí v luhaèovickém hotelu 
Augustiniánský dùm. 

Kontrolní orgány jednaly o využívání auditního 
softwaru a o vzájemné integraci používaných modulù 
k zajištìní vysoké kvality kontrolní èinnosti. Byla 

Wellness hotel Augustiniánský 
dùm hostil prezidenty NKÚ 

naladìna øada otázek pøeshranièní spolupráce zúèast-
nìných zemí. Dùležitým tématem bylo vydávání 
národních zpráv o finanèním øízení EU. 

„Hosté ocenili špièkový servis, který jsme jim 
poskytli, kompaktní prostory hotelu, který nabízí 
podmínky jak pro nároèná pracovní jednání, tak pro 
relaxaci èi individuální rozhovory. To ve spojení s ma-
lebností a upraveností Luhaèovic v hostech vyvolalo 
velmi pozitivní dojem,“ øíká Roman Ta�ák, øeditel 
hotelu Augustiniánský dùm.  

Volba místa konání akce byla výsledkem komuni-
kace èeského Nejvyššího kontrolního úøadu se 
zlínskou Centrálou cestovního ruchu Východní Mo-
ravy, která je zapojena do celostátního projektu 
podporujícího tzv. kongresovou turistiku. Spoko-
jenost evropských kontrolních úøedníkù s prostøedím 
a zázemím, které bylo pro jednání vytvoøeno, svìdèí 
o potenciálu a schopnostech regionu poøádat akce pro 
nároènou klientelu. 

Dana Daòová



Narození

Rodièùm srdeènì blahopøejeme.

Martin Krajèa a Zuzana Kubáèková
 Blahopøejeme.

Miroslava a Josef Boráòovi
Blahopøejeme.

Úmrtí

Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast.

Pokud nemáte zájem o zveøejnìní ve spoleèenské 
kronice, sdìlte to prosím do redakce LN (tel.: 577 
133 980) nebo na matriku MìÚ Luhaèovice.

Adéla Semelová

Svatby

50 let výroèí svatby

Zdeòka Vebrová 86 let
Vìroslava  Šafáøová 80 let
Františka Dulíková 86 let
Bohumil Blahoš 91 let
Marie Valášková 87 let
Marie Ïurïová 80 let
Marie Vávrová 86 let
Dušan Kováø 85 let
Eliška Høibová 86 let
Miloslav Èoudek 90 let
Marie Martincová 90 let
Karel Klimeš 86 let

Jaroslav  Šustek    56 let
Helena Schlimbachová    73 let
Františka Ptáková    81 let
Antonín Šmarda    67 let
Jitka Ševeèková    38 let
Olga Mikulášková    88 let

Výroèí narození

Pøijmìte naši srdeènou gratulaci.

Spoleèenská kronika
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Poèátky loutkového divadla v Luhaèovicích
První stálou scénou loutkového divadla se stala 

stará sokolovna (1928—1929). Do ní chodily dìti 
každou nedìli odpoledne „na Kašpárka“. Toto lidové 
oznaèení vzniklo díky popularitì postavy Kašpárka, 
který vystupoval skoro ve všech hrách.
               
 Pøed vchodem se pokaždé shromáždila velká 
skupina dìtí. Br. Hládek uvedl do sálu nejdøíve ty malé 
návštìvníky, kteøí v dlani svírali jednu korunu. Potom 
pouštìl dovnitø ty, kteøí peníze na vstupné nemìli. 
Lavièky v sále, urèené k tìlocvièným úèelùm, byly 
využívány variabilnì. Pøi divadelní produkci byly 
uspoøádány do dvou øad uprostøed s ulièkou. Na pravé 
stranì sedìla dìvèata a na levé chlapci.                

O interiéru se mnoho záznamù nedochovalo. Ne-
máme ani dostateèné množství dokladù, abychom si 
mohli udìlat obrázek o tom, jak vlastnì loutková 
pøedstavení ve staré sokolovnì probíhala. Urèitou 

Historie Loutkového divadla 
v Luhaèovicích

pøedstavu o nesnadné organizaci a pøípravì jednot-
livých pøedstavení nám poskytuje zápis z Výroèní 
zprávy TJ Sokol: „Ve staré sokolovnì stìhovalo se 
každého dne dvakráte. V sobotu dlouho do noci 
stavìla se scéna, v pondìlí se zase rozebírala. Nìkdy 
putovalo divadlo z kouta pod kruhy, do kouta 
u kamen, jindy do staré kùlny a sborovny…“

Èasem se zaèalo jednat o novém prostoru, protože 
budova sokolovny byla znièena povodnìmi. Bez 
nákladných oprav nemohla dál splòovat svùj úèel 
a v roce 1929 byla zboøena. Svízelné pomìry nastaly 
v dobì stavby nové sokolovny, nebo� nebyla k dispo-
zici náhradní místnost, kam divadlo  uskladnit, natož 
kde hrát. S nabídkou doèasného propùjèení sálu 
pøišel majitel Lidohotelu pan Zicha. V jeho hotelu se 
v zimním období v provizorních prostorách odehrálo 
osm pøedstavení: Kašpárek dvorním holièem (J. Prù-
cha), Kašpárkovy èertoviny, Jak èert vyplatil èerta 
a Èertík, švec a Kašpárek (B. Schweigstill), Probuzení 
(V. Baldessari Plumlovská), Strašidlo a ponocný 
(J. Žemla), Kašpárek a loupežník (O. Zoltán). Od jara 
do podzimu bylo divadlo uloženo ve sklepních 
prostorách místní pošty. 

Významným letopoètem se v Luhaèovicích stává 
rok 1930, kdy je nová sokolovna dne 20. èervence 
otevøena. Loutkový odbor tak získal divadelní sál 
s jevištìm – druhou stálou scénu loutkového divadla 
(1930-1962). Jeho prkna pak více než ètvrt století 
sloužila luhaèovickým ochotníkùm a jejich malým 
divákùm. Loutkáøi zahájili po roèní pauze èinnost 
v nové sokolovnì dne 7. prosince hrou Na støíbrné 
paruce autora B. Schweigstilla. Pøedstavení navštívily 
asi dvì stovky dìtí a dvacet dospìlých osob. Další 
pøedstavení téhož autora, Potopený zvon, bylo 
uvedeno 28. prosince téhož roku. 

Loutkový sál s pøíslušenstvím podle vzoru Sokola 
v Liberci, navrhl a vybudoval br. Pátek. Vybavení bylo 
moderní: pohodlná køesla s opìradly, nové kulisy, 
tøicet døevìných soustružených marionet o velikosti 
60 cm podle návrhu akademického malíøe Josefa 
Jelínka. Pìt loutek soubor obdržel od Obecní spo-
øitelny v Luhaèovicích. Používaly se svìtelné a zvu-
kové efekty. Malbu opony a pøední stìny zhotovil 
akademický malíø Karel Zápeca, výzdobu lamberií 
br. Matulík. 

František Pátek postupnì stále tvoøil a øešil úèelnì 
místnost pro jevištì a rekvizity, zhotovil dekorace, 
nábytek ve stylu jednotlivých historických období, 
nezapomnìl na osvìtlení jevištì a hudbu. Jeho 
zásluhou pak luhaèovická expozice na loutkové 
výstavì v Uherském Brodì v létì roku 1936 získala 
zaslouženou pochvalu.

Úspìchy a oblíbenost loutkového divadla dokazují 
výsledky loutkového odboru Sokola za pouhý rok 
provozu ve vlastním divadle. Prùmìrná návštìvnost 
jednoho pøedstavení v roce 1931 èinila sto padesát 
dìtí a deset dospìlých, odehráno bylo patnáct pøed-
stavení, vybráno dva tisíce dvì stì padesát devìt 
korun a padesát haléøù. Pamatovalo se i na dìti rodièù 
chudých nebo nezamìstnaných, kterým bylo daro-
váno dvì stì šedesát volných vstupenek. Repertoár 
divadla tvoøily tyto hry: Kašpárkovy èertoviny, Jak 
Petrovští ukradli kozu, Pohádka o Rusalce, Jak Honza 
èerta chytil aj. V pøíruèní loutkáøské knihovnì bylo 
správcem knihovny br. Pátkem evidováno dvì stì 
padesát ètyøi svazkù knih. V  loutkáøském odboru 
pracovalo osmnáct èlenù. 
Doba okupace 
 Divadelní èinnost se utìšenì rozvíjela až do 
tragických událostí let 1938–1939, které se neblaze 
dotkly spoleèenského života celého národa. Loutkový 
odbor v Luhaèovicích zùstal èinný pod hlavièkou TJ 
Sokol až do pøíchodu okupace, kdy byla veškerá 
èinnost Sokola zakázána (1941). Pod vlivem 
váleèných událostí došlo k rozpuštìní všech spolkù 
a korporací a následné konfiskaci jejich majetku 
a úplnému umrtvení amatérského loutkáøství. Luha-
èovická jednota byla také rozpuštìna a období 
II. svìtové války tedy znamenalo pøerušení 
divadelního života. Sokolovnu a loutkový sál obsadili 
nìmeètí vojáci, kteøí je využívali jako skladištì.

Dne 16.11. se dožívá 90 let 
pan Miloslav Èoudek
… léta ti, tatínku, ubíhají, 
èelo tvé zdobí vrásky,
 vlásky na hlavì ubývají, 
ale pro nás máš stále tolik lásky …

Podìkování

Pokraèování pøíštì

Hodnì zdraví do dalších let ti pøejí dìti Blanka, 
Milena, Petr, ze�ové Véna, Toník, snacha 
Pavlínka, všechna vnouèata, pravnouèata, 
manželka Blanka a  celá rodina.

Dìkujeme všem, kteøí
 se pøišli rozlouèit s paní 
Helenou Schlimbachovou, 
a za projevenou úèast, slova 
útìchy a kvìtinové dary.

Podìkování

Rodina Schlimbachova.

Dne 1. listopadu uplynul 
1 rok od úmrtí manžela, 
tatínka a dìdeèka
pana Ladislava Koneèného. 

Vzpomínka

S láskou vzpomínají manželka a dìti s rodinami.

Dne 5. 11. vzpomeneme 
10. výroèí, kdy nás navždy 
opustil pan Jiøí Koneèný. 

Vzpomínka

S láskou vzpomínají manželka a dìti s rodinami.

Dne 10. 11. 2011 
by se dožil 100 let 
pan Štìpán Karlovský, 
uèitel, zakladatel 
pìveckého sboru, vedoucí 
loutkového divadla 
a knihovník v Luhaèovicích. 

Vzpomínka

S láskou stále vzpomínají dcery s rodinami. 
Dìkujeme všem, kdo si vzpomenou s námi. 

Dne 30. listopadu uplyne 
dlouhých 10 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil
pan Stanislav Plášek. 
Kdo jste ho znali, vzpomeòte 
s námi. 

Vzpomínka

Manželka Vìra, dcera Hana a syn Jiøí 
s rodinami a ostatní pøíbuzní.

Kdo s Tebou žil, ten ví, 
co ztratil. Už nikdy nezavoláš, 
nepohladíš, nepomùžeš, 
neporadíš. Kdo znal, 
vzpomene, kdo mìl rád, 
nikdy nezapomene.
Vzpomínky na Tebe krásné máme,
které si po celý život uchováme. 

2. 6. 2010 náhle zemøela paní Marie Kuèná. 

Vzpomínka

S bolestí v srdci vzpomínáme manžel Zdenìk 
a rodina. 

Regina Bittová
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Projekt ,,Kvalita, efektivita a dostupnost – tøi 
dimenze poskytování sociálních služeb“
  Charitì sv. Vojtìcha Slavièín byla pøidìlena 
finanèní podpora z veøejných prostøedkù – z Evrop-
ského sociálního fondu (ESF) prostøednictvím 
Operaèního programu Lidské zdroje a zamìstnanost 
(OP LZZ) a státního rozpoètu ÈR – na grantový 
projekt s názvem ,,Kvalita, efektivita a dostupnost – 
tøi dimenze poskytování sociálních služeb“ s re-
gistraèním èíslem CZ.1.04/3.1.03/66.00101. 

Termín zahájení projektu je dne 1. 7. 2011 a termín 
ukonèení projektu je dne 30. 6. 2013. 

PRODEJNA BYTOVÉHO TEXTILU 
KOBERCÙ A PODLAHOVIN

ul. Masarykova 137 (budova Finanèního úøadu 
Luhaèovice)

Vás zve k nákupu
*záclon *dekoraèních látek *ubrusù, prostírání  

*ubrusovin *ložního povleèení *prostìradel 
*pøikrývek a polštáøù pro alergiky *koupelnových 

souprav * kobercù *PVC *záclonových tyèí, 
garnýží, kolejnièek, stínící techniky *bytových 

doplòkù *
ROZVOZ KOBERCÙ A PODLAHOVIN 

PO LUHAÈOVICÍCH ZDARMA
Stálá nabídka zbytkových záclon, dekoraèních 

látek, kobercù, PVC se slevou 20–50 %
Pro hotely a penziony:

Kompletní služby v oblasti dodávek textilního 
vybavení, vèetnì pokládky kobercù a PVC.
Tel./fax: 577 134 026,  tel. 604 691 274, 

e-mail. leora@tiscali.cz

Stavební firma Poluss  provádí zednické 
a obkladaèské práce, zateplení fasád, 
zámkové dlažby, rekonstrukce budov.

Novì otevøená sbìrna 
chemické èistírny 

v prodejnì a bazárku „ SLUNÍÈKO“,
v pasáži vedle hotelu Litovel. Spousta 

nového i bazarového zboží 
na Vaše dìti.

B § J
Úklidové služby
Jahodová Bronislava, mob.+420 736 247 267
Balajková Jarmila, mob. +420 608 325 615
e-mail: JBalajkova@seznam.cz

  

ZNALECKÉ POSUDKY 
A ODHADY NEMOVITOSTÍ
využití:
●    stanovení danì z prodeje, daru nemovitosti 
●    stanovení danì dìdické
●     exekuce
 Emilie Matulová, soudní znalec a koncesiovaný 
odhadce majetku. Mobil: 776 006 307,
e-mail: znaleckeposudky.matulova.e@seznam.cz,
zlinabc@centrum.cz 
Korespondenèní adresa: Ant. Slavíèka 806, 
Luhaèovice. 

Pronajmu byt 2+KK se samostatným 
vchodem v pøízemí rodinného domu ve 

Slavièínì. Nová koupelna a vybavení 
kuchyòskou linkou s vestavìnými spotøebièi 

i lednicí. Možnost pøipojení satelitní TV , 
internetu, parkování osobního vozidla. 

2Celková plocha 43 m , 
nájem 4000 Kè + spotøeba elektrické 
energie a vody dle vlastních mìøidel.

Zn. Zahrada a klidné prostøedí, 
tel. 605 216 958.

KAMNÁØSTVÍ STRNAD
●

a sporákù. Teplovzdušných, sálavých – 
akumulaèních, kachlových, omítaných,
 jejich kombinace, topné stìny – hypokaust.
●    Prodej, dovoz a zapojení veškerých 
krbových kamen znaèky ROMOTOP 
a luxusních STORCH.
E-mail:strnadeste@seznam.cz, 
tel.: 737 019 929.

    Návrhy a stavby krbù, kamen 

Pøijmeme vedoucí – provozní do kavárny 
cukrárny Bonjour café v Luhaèovicích. 

Nejlépe s praxí. 
Kontakt:  777 014 705

Zprávy, rady, informace z vodáren – èást 
1.Vodovodní pøípojka, vodomìr a hlavní uzávìr

V roce 2001 byl vydán Zákon è. 274 Sb., O vodo-
vodech a kanalizacích, který pøesnì vymezil základní 
pojmy a stanovil práva a povinnosti  jak provozovatele, 
tak i odbìratele. Jednoznaènì urèil vlastnictví. Tedy-již 
neplatí døíve zavedené, že „po vodomìr je to vodáren“, 
ale vlastníkem vodovodní i kanalizaèní pøípojky je 
vlastník pozemku nebo stavby pøipojené na vodo-vod., 
který zodpovídá za celou vodovodní pøípojku 
a její stav. Tento zákon definuje vodovodní pøípojku 
takto: vodovodní pøípojka je samostatnou stavbou, 
tvoøenou úsekem potrubí od odboèení z vodovodního 
øadu k vodomìru, není-li vodomìr, pak k vnitønímu 
uzávìru pøipojeného pozemku nebo stavby. 

Opravy a údržbu pøípojek uložených v pozemcích, 
které tvoøí veøejné prostranství, zajiš�uje provozovatel. 
Jiná situace nastává pøi výmìnì nebo rekonstrukci 
pøípojek, kdy rekonstrukcí se rozumí zmìna trasy 
a prùmìru potrubí, o výmìnu se jedná pøi zachování 
trasy a prùmìru. Tyto náklady nese vlastník pøípojky.
Je-li pøípojka na neveøejném pozemku, jakékoliv práce 
s ní spojené hradí vlastník pøípojky. Ventil umístìný 
pøed i za vodomìrem je souèástí vodovodní pøípojky, 
jeho výmìnu vždy hradí vlastník nemovitosti pøipojené 
na vodovod. 

Odbìratel je povinen umožnit pracovníkùm 
vodáren pøístup k vodomìru, chránit vodomìr pøed 
poškozením, zvláštì v zimì musí být vodomìr 
ochránìn proti mrazu a bez zbyteèného odkladu 
oznámit vodárnì jakékoli závady v mìøení. Jakýkoli 
zásah do vodomìru èi plomby, která jej chrání, je 
nepøípustný. 

Uzávìry pøed a za vodomìrem je vhodné zhruba 
jednou za mìsíc uzavøít a otevøít, tedy nìkolikrát 
nenásilnì protoèit tak, aby byla zachována jejich 
funkènost. Touto jednoduchou èinností pøedejdete 
pøípadným škodám na majetku zpùsobených 
vytopením. 

Ve vlastním zájmu majitele pøípojky je, udržovat si 
povìdomí o umístìní a stavu hlavního uzávìru k jeho 
pøípojce. Ten musí být øádnì a viditelnì oznaèen. 
Majitel by mìl zabránit znepøístupnìní hlavního 
uzávìru, by� je umístìn na veøejném prostranství, tzn. 
zaasfaltování v cestì, zadláždìní v chodníku èi 
znepøístupnìní díky terénním úpravám. Pøi pøípadné 
poruše na pøípojce èas, po který zasahující pracovník 
hledá a zprovozòuje nepøístupný uzávìr, znásobuje 
možné škody na majetku. 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., 840 668 668
 – 24 hod dennì havárie i zákaznické záležitosti, 
www.smv.cz.

Technické služby Luhaèovice pøijmou 
uchazeèe o zamìstnání na veøejnì 

prospìšné práce. Podrobnìjší informace: 
tel.: 577 131 289, 724 651 033, 

e-mail:  reditel@tsluhacovice.cz.

Tel.: 603 827 853

Obsahem projektu je realizace vzdìlávacích aktivit 
pro vedoucí pracovníky a pracovníky v sociálních 
službách Charity sv. Vojtìcha Slavièín, Charity Svaté 
rodiny Luhaèovice a Charity Valašské Klobouky. 
Realizátorem projektu je Charita sv. Vojtìcha Slavièín 
a partnery bez finanèního pøíspìvku jsou Charita 
Svaté rodiny Luhaèovice a Charita Valašské 
Klobouky.

Bližší informace o projektu naleznete na strán-
kách www.slavicin.charita.cz 
a www.luhacovice.charita.cz.
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strana 8kam za kulturou ....

kam v Luhaèovicích
3. - 5. 11. 

Pátek 11. 11. 16.00 hod.  

Pátek 11. 11. 19.30 hod.

Sobota 12. 11. 20. 00 hod. 

Ètvrtek 17. 11. 19.00 hod.

Pátek 25. 11. 19. 30 hod.

Úterý 29. 11. 8.00 hod. 

Sokolka žije 

Festival hudby, divadla, filmu a umìní

Sokolovna

Den pro seniory z Luhaèovic

Sál Rondo 

Klobouky Dantes se pøedstavují 

LH Palace, kavárna

Svatohubertská noc

Sál Rondo 

Taneèní zábava / Dechová hudba Fialenka

Sál Rondo 

Šanson a svìtové hity s Janou Musilovou 

a Robertem Jíchou. 

LH Palace, kavárna

Planeta Zemì

Program pro ZŠ

Kinosál 

Taneèní veèer:  WH Alexandria – night club: 

každou sobotu od 20.00 hodin

Veèer s harmonikou LH Morava - kavárna: 

každé pondìlí od 19.30 hodin

Støeda 2. 11. 19.00 hod.

Sobota 5. 11. 19.00 hod.

Støeda 9. 11. 16.00 hod.

Pátek 11. 11. 19.00 hod.

Sobota 19. 11. 19.00 hod.

Pátek 25. 11. 16.00 hod.

Pátek 25. 11. 19.00 hod.

Sobota 26. 11. 19.00 hod.

Strom života

Jana Eyrová

Králova øeè / BIOSENIOR

V peøinì

Útìk ze Sibiøe

Kung Fu Panda 2 / FILMÁSEK

Muži v nadìji / PREMIÉRA

Muži v nadìji

kino Elektra

Upozornìní: od mìsíce listopadu budou filmová 

pøedstavení zaèínat v 19.00 hod. a v 16.00 hod.

PØEDPRODEJ VSTUPENEK 

v MTIC Luhainfo, tel. 577 133 980, 

v kinì 30 min. pøed zaèátkem pøedstavení.

Od 9.30 do 11.30. Vstup 20 Kè

Denní stacionáø CHSR, Hradisko 100, 
STRAHOV, Holubyho 383

7. 11. Harmonika

14. 11. Sváteèní slovo / P. Antonín Fiala

21. 11. Novoroèenky  

28. 11. Adventní vìnce 

2. 11. STRAHOV / Posezení s písnièkou

9. 11. STRAHOV / Nový Zéland, beseda
/ Richard Benko

16. 11. STRAHOV / Sváteèní slovo P. Antonín
Fiala

23. 11. STRAHOV / Alžírsko, beseda 
/ Petr Vratislavský

30. 11. STRAHOV / Význam životního stylu, 
beseda  / PharmDr. Eva Valentová 

Další informace mobil: 739 344 052, 731 646 717, 
pevná linka: 577 132 363

Charita Svaté 
rodiny 

1. 11. 15.00 hod. salonek Elektra

8. 11. 14.00 hod.  sraz na nádraží

9. 11. 14.00 hod. knihovna

9. 11. 16.00 hod. kinosál

11. 11. 16.00 hod. Sál Rondo 

14. 11. odjezd 8.15 hod. z nádraží

24. 11. 17.00 hod. muzeum  

30. 11. 13.00 hod.

Ukázka cvièení Tai-èi (pí Minaøíková) 

Vycházka k mohylám

Beseda o Èínì (Š. Horsáková)

Králova øeè, film, (vstup 55 Kè)

Setkání seniorù 

Slovácké divadlo Uh.Hradištì

Svatba na Zálesí, muzeum

Plavání

Spolek aktivních 
seniorù 

AKCE DDM LISTOPAD
Sobota 5. 11. 10.00 – 13.00

Sobota, nedìle 12., 13. listopadu 2011

Úterý 15. 11. 15.00, tìlocvièna ZŠ

Pátek 18. 11. 16.00, zámek

Sobota 26. 11. 15.00, zámek

AKCE V KLUBÍKU DOPOLEDNE 10.00–10.30, 
zámek 

HLEDAÈI  POKLADÙ  +  NORDIC  
WALKING
Poznání  Geocachingu a Nordic Walkingu. Délka trasy 
6 km. Za deštivého poèasí pøeloženo na 6. 11.
Pøihlášky pøedem do 2. 11. Poplatek: 20 Kè/osoba.

SEMINÁØ HISTORICKÉHO ŠERMU
Zájemci od 14 let. Pøihlášky pøedem do 10. 11. 
Možnost zapùjèení výcvikové zbranì.

TURNAJ VE VYBÍJENÉ 
Pro žáky 4. a 5. tøíd. Pøihlášky týmù (8 hráèù) do 11. 11.
Akce se uskuteèní v tìlocviènì ZŠ Luhaèovice od 15.00 
hod. Startovné 10  Kè/ hráè.

POJÏME, MAMI / TATI, BUDEME SI HRÁT  
Pro rodièe s dìtmi ve vìku  3–7 let, poplatek: 
30 Kè/dítì
Akce je podpoøena NADACÍ Dìti–kultura–sport 
Uherské Hradištì

10. VÁNOÈNÍ ZÁMECKÝ JARMARK
Poplatek 10–80 Kè (podle nákladù na materiál 
v jednotlivých dílnièkách).

Program pro maminky s dìtmi, vždy v dopoledních 
hodinách v klubovnách DDM Luhaèovice
1., 8., 15., 22., 29. 11. Hravé cvièení s hudbou /Alena 
Kotišová 
2. 11. Beseda zamìøená na chodidla a plosku nohy / 
fyzioterapeutka Jindøiška Mlèková, poplatek 20 Kè 
(èlenové Klubíku), 40 Kè ostatní. Pro rodièe s dìtmi od 
1 do 5 let. Zaèátek v 9.00.  
7., 21. 11. Výtvarné tvoøení pro malé, poplatek 20 Kè 
(èlenové Klubíku), 40 Kè ostatní.
V mìsíci listopadu také probìhnou v dopoledních 
hodinách výukové programy pro žáky ZŠ.

Podrobnìjší informace a pøihlášky 
na akce – telefon: 577 131 687, 736 487 999, 
www.ddmluhacovice.cz, plakáty.
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