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dostáváte do rukou poslední èíslo Luhaèovických 
novin v tomto roce. Opìt je tu prosinec a s ním 
i bilancování právì prožitého roku. Jaký tedy byl rok 
2011 z pohledu lázeòského mìsta Luhaèovice?

Velmi složitá celosvìtová ekonomická situace se 
odráží nejenom v naší republice, ale také v hos-
podaøení jednotlivých mìst a obcí. Propad výbìru 
daní v Luhaèovicích bude v roce 2011 více než dva 
miliony korun oproti plánovaným pøedpokladùm. 
Tento stav pochopitelnì není nijak radostný, pøesto 
však nebude pro mìsto znamenat katastrofu. Vìøím, 
že strany vládní koalice najdou spoleènou øeè 
v nastavení nového rozpoètového urèení daní 
a od roku 2013 se nám bude v tomto smìru lépe 
dýchat.

Pøesto však rok 2011 znamenal pro Luhaèovice 
urèitý posun kupøedu i v oblasti investic. Díky využití 
rùzných dotaèních fondù a titulù bylo možné 
dotáhnout do konce dvì velké akce. Dokonèit 
sportovní areál u základní školy, což znamená velký 
posun v rozvoji základního školství v Luhaèovicích. 
Moderní sportovištì pro míèové hry a atletiku, 
spojené s využitím prostoru pro výuku nejen tìlesné 
výchovy, ale i prací na pozemcích, patøí k nej-
modernìjším v kraji. Zároveò jej však mohou využívat 
i všichni ostatní obyvatelé Luhaèovic. Druhou velkou 
investicí, která byla letos dokonèena, je rekultivace 
skládky Loska. Úprava tohoto území do souèasné 
podoby pøispìje nejenom k zajištìní skládky samotné, 
ale vìøím, že se stane i místem, kam je možné 
smìøovat cíl vycházky do okolí Luhaèovic. Vznikl zde 
opravdu krásný kus upravené krajiny. Zároveò s tím 
byl upraven v ulici Rumunská i žleb nad lyžaøským 
vlekem tak, aby zde bylo možné zabezpeèit ujíždìjící 
cestu.

Velkým problémem se neustále jeví parkování ve 
mìstì. V tomto roce byl k parkování upraven prostor 
za kostelem a farnost upravila a zlegalizovala své 
parkovištì u kostela. Ke zmìnì ve využívání 
parkujících vozidel došlo i v Bílé ètvrti, kde je možné 
volné parkování pøi využití parkovacích hodin. Pøesto 
však velký problém zùstává v dolní èásti mìsta. Spolu 
s odborem dopravy pøipravujeme alespoò doèasné 
øešení situace, které by mìlo vstoupit v platnost 
zaèátkem nového roku. Je jím legalizace parkování 
v ulici Družstevní alespoò v noèních hodinách. Do 
budoucna však bude nutné tento problém øešit daleko 
komplexnìji. To však bude záležet na rozhodnutí 
zastupitelstva a jeho dalších krocích.

Rok 2011 byl také prvním rokem provozu mìstské 
plovárny. Po tomto roce musím konstatovat, že její 
realizace byla pro Luhaèovice velmi dobrým poèinem, 
který vyšel vstøíc jak obèanùm mìsta, tak také jeho 
návštìvníkùm a lázeòským hostùm. Prozatímní 
ohlasy jsou veskrze pozitivní a úroveò nabízených 
služeb je velmi kladnì hodnocena. Z dalších drob-
nìjších investièních akcí je nutno vzpomenout 
výmìnu další èásti oken v MìDK Elektra a rekon-
strukci sociálního zaøízení v kinì. Taktéž zámek se 
doèkal další èásti rekonstrukce oken. Bohužel nám 
nevyšla dotace na zateplení druhé budovy základní 
školy, která se tak odsouvá na pøíští období. Ne-
pohnuli jsme se ani v pokraèování cyklostezky smì-
rem na Uherský Brod. Zde jsou však problémy s ma-
jiteli pozemkù, takže další pokraèování je momen-

           Vážení spoluobèané, tálnì na mrtvém bodu. Další velkou investièní akcí, 
která však probíhá mimo pøímý vliv mìsta, je èištìní 
pøehrady. Podle posledních informací by tato akce 
mìla být ukonèena nejpozdìji v polovinì února 2012 
tak, aby již v létì pøíštího roku bylo možné pøehradu 
využívat. Já pevnì vìøím, že tomu tak bude.

Milí Luhaèovjané, v dobì, kdy budete èíst tyto 
øádky, již bude opravdu pøedvánoèní èas. Rozsví-
cením vánoèního stromu zaèíná období, kdy bychom 
se mìli více vìnovat rodinì, duchovnu a vnitønímu 
pøemýšlení. Zklidnit ten uspìchaný èas a možná 
i v urèitý moment vypnout pøíjem informací, které se 
na nás každou minutou dnes a dennì valí. Udìlat si 
poøádek ve svých myšlenkách, zamyslet se nad 
konèícím rokem a zhodnotit, co jsme udìlali správnì, 
co naopak bylo špatnì a èeho se urèitì v budoucnu 
budeme chtít vyvarovat. Mùžeme být obklopeni 
spoustou vìcí a takzvaným blahobytem. Pøesto však 
základ celého lidského blahobytu tkví pøedevším v nás 
samotných. V uznání a vážení si všech lidí, kteøí kolem 
nás žijí a mají spolu s námi chu� prožít život na tomto 
svìtì ve vzájemném souladu, úctì a pospolitosti. Pøeji 
nám všem, aby takovýchto lidí bylo kolem nás co 
nejvíce. 

Krásný nadcházející vánoèní èas vám všem pøeje 
váš starosta.

Štìdrej veèer nastal …
Marie Anežka Suchánková

Z oblohy se sype sníh,

svítí lampy v ulicích.

Kde jsou všichni? Je tu klid …

Nechce se jim z domù jít?

V kruhu celé rodiny,

odbíjejí hodiny.

Že se pùlnoc blíží,

mnohý k jeslím míøí 

– poklonit se Jezulátku,

rozmilému pacholátku.

Za hlasy zvonù – k betlému,

spìchejte k dítku malému.

U jeslièek pokleknìte èi postùjte

a Ježíšku zanotujte:

„Zpívala synu matièka …“,

co potìší všechna srdíèka.

Rekultivace staré ekologické 
zátìže ukonèena

Slavnostní otevøení nejmo-
dernìjší kompostárny v ÈR

 

Mìstskou plovárnu si vyzkoušela 
mistrynì svìta ve freedivingu

Zaniklé usedlosti 
v Kladné Žilínì

     

Luhaèovickým 
házenkáøùm se daøí

09:00–17:00 hod.

15:00–16:00 hod.

9:00–17:00 hod.



Mìstu Luhaèovice byla v mìsíci øíjnu poskytnuta
z rozpoètu Zlínského kraje neinvestièní dotace ve 
výši 55 000 Kè na výdaje spojené s èinností 
Jednotky sboru dobrovolných hasièù mìsta 
Luhaèovice.
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Zprávy z 20. schùze Rady mìsta
Luhaèovice konané dne 25. 10. 2011

RML schválila s úèinností od 11. 11. 2011 cenu 60 Kè za 
1 den stání silnièních motorových vozidel ve mìstì 
Luhaèovice v lokalitách vymezených v èl. 1 písm. a), d), 
f) a g) naøízení mìsta Luhaèovice è. 4/2011, o vymezení 
oblastí mìsta, ve kterých lze místní komunikace nebo 
jejich urèené úseky užít ke stání silnièních motorových 
vozidel jen za sjednanou cenu. (Parkovací karta typu C, 
která opravòuje ke stání pouze na zvláštní povolení 
MìÚ Luhaèovice.)
RML doporuèila ZML  schválit pøedèasnou splátku 
è. 2 úvìru dle Smlouvy o úvìru è. 7500010200018 ze 
dne 13. 1. 2010 ve výši 3 mil. Kè. (Jedná se o úvìr na 
plovárnu.)
RML doporuèila ZML schválit zmìnu splatnosti splát-
ky ve výši 300 000 Kè pro rok 2011 dle kupní smlouvy ze 
dne 17. 10. 2005, uzavøené s Rybáøským svazem Luha-
èovického Zálesí, na splatnost do 20. 12. 2012. 
RML souhlasila s použitím finanèních prostøedkù 
z rezervního fondu MìDK Elektra Luhaèovice ve výši 
50 000 Kè k posílení investièního fondu a finanèní 
prostøedky z investièního fondu ve výši 88 000 Kè 
použít na opravy stropu v salonku u hlavního sálu ze 
stropních podhledù termatex a dìlící pøíèky mezi 
diskotékou a salonkem.
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta smìnit 
pozemky parc. è. 2064/4 o výmìøe 722 m2 a parc. 
è. 2064/5 o výmìøe 798 m2 za èást pozemku parc. 
è. 1867/2 o výmìøe cca 1 800 m2, pozemek parc. 
è. 1867/1 o výmìøe 732 m2 a pozemek parc. è. 1867/13 
o výmìøe 10 m2 k. ú. Luhaèovice. Podmínky pøevodu 
budou dohodnuty pøi projednání smìny. (Jedná se 
o pozemky vedle restaurace MAT, pozemky mìsta vedle 
Penny Marketu a zahrady TS Luhaèovice.)
RML doporuèila ZML schválit zøízení vìcného 
bøemene na èásti pozemkù parc. è. 2845 a parc. 
è. 2468/1 k. ú. Luhaèovice v majetku mìsta pro umís-
tìní zaøízení distribuèní soustavy – realizované pod 
názvem „Luhaèovice, Hrazanská, Sedláø, pøípojka 
NN“, spoèívající v umístìní nového kabelového 
vedení NN v délce 20 m ve prospìch firmy E-ON 
Èeská republika, s. r. o., za jednorázovou úplatu 
3 960 Kè vèetnì DPH. (Jedná se o pozemky v ulici 
Hrazanská.)  
RML schválila technicko-ekonomickou studii øešení 
koncových prvkù vyrozumívání a varování pro mìsto 
Luhaèovice v rámci integrovaného projektu „Informaè-
ní vyrozumívací a varovný systém Zlínského kraje“.
RML souhlasila s vypsáním výbìrového øízení na 
veøejnou zakázku na dodávku v rámci projektu 
„Mìstský informaèní systém a doplnìní mobiliáøe 
mìsta Luhaèovice“ a oslovením firem: Urbania, 
s. r. o., Hlavní 21, 664 48 Moravany, SANACE ZLÍN, 
spol. s r. o., Pod Šternberkem 306, 764 03 Zlín–Louky, 
Marek Èabla, Pøíkrá 2347, 760 01 Zlín,NEW 
ARTEPP Zlín, s. r. o., Jateèní 169, 760 01 Zlín– 
Prštné, mmcité, a. s., Bílovice 519, 687 12 Bílovice.
RML souhlasila s vypsáním výbìrového øízení na ve-
øejnou zakázku na stavební práce – opravy chodníku 
v ulici L. Janáèka v rámci projektu „Mìstský informaèní 
systém a doplnìní mobiliáøe mìsta Luhaèovice“ a oslo-
vením firem: KKS, spol. s r. o., Pøíluky 386, 760 01 Zlín,
FAKT, spol. s r. o., Pozlovice 67, 763 26 Luhaèovice, 
SMO a. s., Zlínská 172, 765 02 Otrokovice, DIPS Zlín, 
spol. s r. o., Nábøeží 599, 760 01 Zlín, 3V & H, s. r. o., 
Neradice 2324, 688 01 Uherský Brod.
RML jmenovala komisi pro otevírání obálek na veøej-
nou zakázku na dodávku v rámci projektu „Mìstský 
informaèní systém a doplnìní mobiliáøe mìsta 
Luhaèovice“ ve složení: èlenové: PhDr. František 
Hubáèek, Ing. Jiøí Šùstek, Ing. Marian Ležák, 
náhradníci: Ing. Bc. Marie Semelová, Zdenìk 
Koneèný, Mgr. Tomáš Mejzlík, a hodnotící komisi na 
veøejnou zakázku na dodávku v rámci projektu 
„Mìstský informaèní systém a doplnìní mobiliáøe 
mìsta Luhaèovice“ ve složení: èlenové: Ing. Bc. 
Marie Semelová, Ing. Jiøí Šùstek, Ing. Marian Ležák, 
Mgr. Roman Lebloch, Ing. Michael Jahoda, 
náhradníci: Bc. Eva Tomalová, Zdenìk Koneèný, 
Mgr. Tomáš Mejzlík, Ing. Karel Zicha, Zdenìk 
Linhart.
RML jmenovala hodnotící komisi na veøejnou zakázku 
na stavební práce opravy chodníku v ulici L. Janáèka 
v rámci projektu „Mìstský informaèní systém a dopl-
nìní mobiliáøe mìsta Luhaèovice“ ve složení: èlenové: 

RML nesouhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta prodat 
2èást pozemku parc. è. 428/5 o výmìøe cca 83 m  a èást 

2pozemku parc. è. 417/3 o výmìøe cca 3 m  k. ú. Luha-
èovice. (Jedná se o pozemky v ulici Rumunská.)                   
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta smì-

2nit pozemky parc. è. 1857/2 o výmìøe 921 m , parc. 
2è. 1857/5 o výmìøe 590 m , parc. è. 1980/98 o výmìøe 

2 297 m , parc. è. 1858/4 o výmìøe 68 m  k. ú. Kladná 
Žilín za lesní pozemek parc. è. 616/1 o výmìøe 4 016 

2m  k. ú. Luhaèovice v majetku mìsta. (Jedná se o po-
zemky v Kladné Žilínì, na kterých je v územním plá-
nu øešena èistièka odpadních vod, za lesní pozemek 
v majetku mìsta v lokalitì Zastupova v Luhaèovicích.) 
RML souhlasila s vytvoøením pìti pracovních míst 
v rámci veøejnì prospìšných prací v Technických 
službách Luhaèovice, pøíspìvkové organizaci, po dobu 
spolufinancování úøadem práce.

PhDr. František Hubáèek, Ing. Jiøí Šùstek, Ing. Marian 
Ležák, náhradníci: Ing. Bc. Marie Semelová, Zdenìk 
Koneèný, Mgr. Tomáš Mejzlík.
RML doporuèila ZML schválit zøízení vìcného 
bøemene na èásti pozemku parc. è. 2443/2 k. ú. 

2Luhaèovice o výmìøe cca 19 m  v majetku Zlínského 
kraje pro mìsto Luhaèovice pro zøízení pøechodu 
pro chodce u divadla.
RML stanovila s úèinností od 1. 1. 2012 poèet úøedníkù 
sociálního odboru MìÚ Luhaèovice na ètyøi.
RML souhlasila s pøevzetím záštity nad benefièním 
koncertem pro Charitu Luhaèovice starostou mìsta 
a s použitím znaku mìsta na propagaèních mate-
riálech k tomuto koncertu.

ZML schválilo pøedèasnou splátku è. 2 úvìru dle 
Smlouvy o úvìru è. 7500010200018 ze dne 13. 1. 
2010 ve výši 3 mil. Kè.  (Jedná se o úvìr na plovárnu.)
ZML schválilo zmìnu splatnosti splátky ve výši 300 000 
Kè pro rok 2011 dle kupní smlouvy ze dne 17. 10. 2005 
uzavøené s Rybáøským svazem Luhaèovického Zálesí 
na splatnost do 20. 12. 2012.
ZML schválilo prodej èásti pozemku parc. è. 815/1 

2o výmìøe cca 75 m  k. ú. Luhaèovice za cenu 800 
2Kè/m  a úhradu nákladù spojených s pøevodem 

spoleènosti Léèebné láznì Luhaèovice – sanatorium 
MIRAMARE, s. r. o., Bezruèova 338, Luhaèovice.
ZML nesouhlasilo s prodejem pozemkù parc. 
è. 1211/6, parc. è. 1867/1, parc. è. 2872  a parc. è. 33/2 
k. ú. Luhaèovice. (Jedná se o tyto pozemky: pozemek 
parc. è. 1211/6 k. ú. Luhaèovice pøed RD Køièkových, 
V Drahách, pozemek parc. è. 1867/1 k. ú. Luhaèovice 
vedle Penny Marketu, pozemek parc. è. 2872 k. ú. Luha-
èovice v ulici Družstevní vedle bytovky è. p. 2, pozemek 
parc. è. 33/2 k. ú. Luhaèovice v ulici Družstevní vedle 
panelového domu è. p. 93.)
ZML schválilo nabytí do vlastnictví koupí èást 
pozemku parc. è. 2442/11 k. ú. Luhaèovice o výmìøe 

2 2cca 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.)
ZML schválilo nabytí do vlastnictví koupí èást pozemku 

2parc. è. 2442/12 k. ú. Luhaèovice o výmìøe cca 140 m  
2za cenu 100 Kè/m  a úhradu nákladù spojených s pøe-

vodem. (Jedná se o pozemek, který je souèástí místní 
komunikace v ulici Solné.)
ZML schválilo bezúplatný pøevod èásti pozemku 

2parc. 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.)
ZML schválilo zadání zpracování projektové doku-
mentace na „Stezku pro chodce a cyklisty Sluneèní 
láznì – Jurkovièova alej“.
ZML schválilo zøízení vìcného bøemene na èásti 
pozemkù parc. è. 2845 a parc. è. 2468/1 k. ú. 
Luhaèovice v majetku mìsta pro umístìní zaøízení 
distribuèní soustavy - realizované pod názvem „Lu-
haèovice, Hrazanská, Sedláø, pøípojka NN“, spoèí-
vající v umístìní nového kabelového vedení NN v dél-
ce 20 m ve prospìch firmy E-ON Èeská republika, 
s. r. o., za jednorázovou úplatu 3 960 Kè vèetnì DPH. 
(Jedná se o pozemky v ulici Hrazanská.)  
ZML schválilo zøízení vìcného bøemene na èásti 
pozemku parc. è. 2443/2 k. ú. Luhaèovice o výmìøe cca 

219 m  v majetku Zlínského kraje pro mìsto Luhaèovice 
pro zøízení pøechodu pro chodce u divadla.
ZML schválilo nabýt bezúplatným pøevodem 
pozemek parc. è. 406/3 k. ú. Luhaèovice o výmìøe 

21 311 m . (Jedná se o pozemek z majetku Pozem-
kového fondu ÈR nad budovou è. p. 137 – Mìstský 
úøad II, ul. Masarykova.)
ZML schválilo zøízení vìcného bøemene na èásti 
pozemku parc. è. 638/8 k. ú. Luhaèovice o výmìøe cca 

223 m  v majetku Lázní Luhaèovice, a. s., pro mìsto 
Luhaèovice pro zøízení pøechodu pro chodce u divadla.
ZML nesouhlasilo se zrušením organizaèní složky 
Mìstská knihovna Luhaèovice a pøechodem její 
èinnosti do èinnosti pøíspìvkové organizace Mìstský 
dùm kultury Elektra.
ZML souhlasilo se zapojením mìsta Luhaèovice do 
sériové nominace na zapsání do seznamu památek 
UNESCO.
ZML souhlasilo s provádìním údržby zelenì na 
všech veøejných prostranstvích Technickými 
službami Luhaèovice, pøíspìvkovou organizací.

Zprávy z 8. zasedání Zastupitelstva 
mìsta Luhaèovice konaného 3. 11. 2011

Zprávy z 21. schùze Rady mìsta
Luhaèovice konané dne 8. 11. 2011

Zaèátkem roku vstoupí v platnost novela zákona 
è. 328/1999 o obèanských prùkazech, která znamená 
další zmìnu pøi podávání žádostí o vydání obèanského 
prùkazu, rozšiøuje okruh držitelù obèanského prùkazu 
a mìní jeho vzhled, pøièemž obèanské prùkazy dosud 
vydané zùstávají všechny v platnosti po dobu v nich 
uvedenou.

Od 1. ledna mohou vlastnit obèanský prùkaz i nezle-
tilé dìti a obèané bez trvalého pobytu v ÈR. Nové ob-
èanské prùkazy budou obsahovat nové prvky, kterými 
budou èárový kód (tzv. 2D kód), bezpeènostní osobní 
kód (BOK), který si obèan zvolí pøi pøevzetí obèanského 
prùkazu, a na žádost bude obèanovi vyhotoven obèan-
ský prùkaz s kontaktním elektronickým èipem. Vydání 
tohoto typu obèanského prùkazu podléhá správnímu 
poplatku 500 Kè. Vydání obèanského prùkazu obèa-
nùm starším 15 let, pro které je obèanský prùkaz 
povinný, je zdarma, dìti zaplatí 50 Kè. Údaj o rodin-
ném stavu není povinný, nezapíše se, pokud obèan sdìlí, 
že si jeho zapsání nepøeje. Na žádost obèana lze nadále 
zapisovat titul, narozdíl od cestovních pasù, kam se od 
1. ledna titul zapisovat nebude.

O obèanský prùkaz mohou obèané žádat na kterém-
koli obecním úøadì s rozšíøenou pùsobností (pro náš 
územní obvod jen v Luhaèovicích, nebude to již možno 
ve Slavièínì). Obèané se musí dostavit osobnì, nebu-
dou pøedkládat fotografii, protože se bude zpracovávat 
žádost a poøizovat fotografie pøímo na pracovišti. 
V pøípadì žádosti o první obèanský prùkaz nebude tøeba 
pøedkládat „Osvìdèení o státním obèanství“, postaèí 
rodný list dítìte a oddací list (nebo rodné listy) rodièù, 
pøípadnì cestovní pas dítìte. Nebudou se vyžadovat 
doklady potvrzující  údaje uvedené v obèanském 
prùkazu.

V souvislosti s pøechodem na výrobu nového typu 
obèanského prùkazu bude provoz pracovištì osobních 
dokladù na Mìstském úøadu v Luhaèovicích omezen 
takto:
- požádat o vydání stávajícího typu obèanského prù-

kazu bude možné nejpozdìji do 14. prosince 2011 
(obèané s trvalým pobytem jinde než v Luhaèovicích 
do 30. listopadu),

- požádat o vydání cestovního pasu bude možné nej-
pozdìji 19. prosince; dne 18. listopadu, stejnì jako 
v období od 27. do 30. prosince nebude možno 
cestovní pas ani pøevzít,

- ve shora uvedených dnech bude možno vydávat pouze 
obèanské prùkazy s dobou platnosti 1 mìsíc a cestovní 
pasy bez biometrických údajù (zelené).

Pracovištì obèanských prùkazù i cestovních dokla-
dù bude plnì funkèní od 2. ledna 2012.

Vladislava Janíková 

Zmìny ve vyøizování obèanských 
prùkazù od 1. ledna 2012 
a s tím související opatøení na pracovišti 
mìstského úøadu na konci roku 2011

Alois Gajdùšek
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Od 3. ledna 2012 bude v ulici Družstevní zmìna 
dopravního znaèení. Místní úprava provozu spoèívá 
pøedevším v umístìní nových svislých dopravních 
znaèek zákaz stání s dodatkovou tabulkou omezující 
dobu zákazu stání od 8.00 do 18.00 hod. (Auta bude 
možné parkovat v ulici Družstevní pouze od 18.00 do 
8.00 hod.).

I když o vìci, které jsou kolem nás, peèlivì peèu-
jeme, zub èasu se tvrdì do nich zahlodává a je nutno je 
opravovat, aby to hezké, co vytvoøili ti, co žili pøed 
námi, bylo zachováno pro ty, kteøí pøijdou po nás. 
V letošním roce se opravovaly betonové zídky scho-
dištì u zadního vchodu domu, dále schody u zadního 
i pøedního vchodu, rovnìž se provádìla oprava soklù 
kolem celého domu a jejich natøení. U zadního vchodu 
na západní stranì se provádìla obnova a natøení všech 
døevìných prvkù ve støední èásti domu a to pøesnì tak, 
jak to bylo kdysi krásnì øemeslnì provedeno za po-
moci památkáøù, kterým patøí velký dík. Toto vše se 
mohlo uskuteènit s poskytnutou úèelovou neinves-
tièní dotací z rozpoètu Zlínského kraje z Programu 
regenerace mìstských památkových rezervací a mìst-
ských památkových zón a Mìstského úøadu v Luhaèo-
vicích. Vyslovujeme dík za pomoc. U vily Lékárna 
v letošním roce probìhla velká zmìna. Bývalá lékárna 
se promìnila v pøíjemnou kavárnu. Zmìnil se celkový 
vzhled vily provozované od roku 1868. Vrátil se pù-
vodní pohled na vilu tím, že se odstranily pøerostlé 
túje, které stínily krásnému vzhledu vily a pùsobily 
vlhkost vnikající do zdiva.
 Vila Lékárna je významnou kulturní památkou, 
novorenesanèní stavbou kombinovanou se švýcar-
ským stylem. Je dvoupodlažní s obdélníkovým pùdo-
rysem a zajímavou nárožní vìží. V prùèelí má balkon. 
Zábradlí u pøedního vchodu je tvoøeno kuželkami, 
sloupy vynášejí konstrukci balkonu. Zajímavé jsou 
døevìné prvky zdobící dùm. Pøed vilou Lékárna je 
socha významného èeského sochaøe Jana Kavana 
s názvem Jarní kvìty. Je to dívenka s kvìty vzbuzující 
v srdci nìhu. Podaøilo se odstranit jalovec, který ji 
obklopoval a zakrýval, a nyní vyniká její krása v kvìti-
novém záhonku tvaru slzy. Dík všem, kdo pomohli. 
Vlastní kvìtinovou úpravu provedly TS Luhaèovice.  
Jan Kavan pro Luhaèovice vytvoøil v roce 1958 
Bruselskou fontánu.

Jaroslava Tomanová

Dne 1. 11. 2011 se na radnici v Luhaèovicích sešli 
zástupci Koordinátora veøejné dopravy Zlínského 
kraje, s. r. o., dopravní spoleènosti ÈSAD Vsetín, a. s., 
provozovny Luhaèovice, a také starostové dotèených 
mìst a obcí.

Koordinátor veøejné dopravy svolal schùzku za úèe-
lem projednání návrhu omezení linkových spojù do-
pravce ÈSAD Vsetín, a. s., s platností pro rok 2011/ 
2012. 

Navržená opatøení se týkala šesti linek a celkem 
ètrnácti spojù. Pøítomní starostové vyslovili nesou-
hlas s rušením spojù a omezením dostupnosti obyva-
tel jednotlivých obcí do spádových mìst, navrhli jiná, 
koncepèní øešení a také úpravu kritérií a podmínek, za 
kterých jsou navrhovány spoje ke zrušení. Jedním 
z navržených øešení je zakoupení mikrobusu èi jiného 
menšího pøepravního prostøedku, aby se zachovala 
alespoò stávající pøepravní autobusová sí�. Dalším 
navrženým opatøením bylo pøehodnotit stávající sí� 
v èasech, kdy se linky soukromých dopravcù pøekrý-
vají a mnohdy jedou nevytížené spoje po stejné trase 
v rozpìtí nìkolika minut.

Zrušení spojù má další dopady jednak na již v této 
dobì složitou situaci s parkováním osobních automo-
bilù ve spádových mìstech a obcích, dále také kompli-

kuje situaci v rodinách nejen sociálnì slabých, ale 
i starším obèanùm, kteøí nemají osobní automobil ani 
jinou alternativu dopravy. Druhotnì také mùže toto 
omezení zpùsobit i ztrátu zamìstnání.

Pøítomní se shodli na zachování stávající úrovnì 
ceny jízdného, také se shodli na zachování stejné výše 
pøíspìvku mìst a obcí na veøejnou pøepravu.

Marie Semelová

Sportovnì kulturní areál vzniká s využitím dotací 
v Kladné Žilínì. Na travnatém høišti za školou bude 
bìhem pùl roku vybudován malý komplex, který bude 
sloužit jak místním spolkùm, tak nedaleké škole.

„Na sklonku minulého mìsíce zde byla vybudová-
na betonová plocha, která bude sloužit jak pro sporto-
vání, tak pro zábavy. Na místì bude pódium, dìtské 
hrací prvky, pivní sety pro jednorázové akce, krb. Na 
tuto akci se nám podaøilo získat dotaci prostøed-
nictvím obecnì prospìšné spoleènosti Mikroregion 
Luhaèovické Zálesí z Programu rozvoje venkova, kdy 
Státní zemìdìlský intervenèní fond poskytuje na 
vybrané programy finanèní prostøedky,“ uvedl Jiøí 
Šùstek, vedoucí odboru správy majetku mìsta.

Celková èástka na výstavbu sportovnì kulturního 
areálu bude zhruba 650 000 korun. Dotace tvoøí té-
mìø 500 000 korun. Z rozpoètu mìsta by se mìlo uvol-
nit 150 000–200 000 korun podle toho, jak se podaøí 
nìkteré èásti vysoutìžit. Letos se za vydatné pomoci 
místních dobrovolných hasièù podaøila zrealizovat 
betonová plocha a základy pro pódium. 

Obdobnou situaci s nevyhovujícím sportovištìm 
øeší už øadu let v místní èásti Polichno, které nìkoli-
krát roènì poøádá hojnì obsazené volejbalové turnaje.

„Na Polichnì bychom chtìli situaci obdobnì øešit 
v pøíštím roce. S osadním výborem Polichna se bude-
me domlouvat, jak tuto už nevyhovující plochu upra-
vit. K jakým sportovním èi kulturním akcím by mìla 
sloužit. Do èervna bychom chtìli pøipravit žádost 
o dotaci ze stejného dotaèního programu, aby i na 
Polichnì mìli odpovídající kulturnì spoleèenské 
zázemí,“ dodal Jiøí Šùstek, vedoucí odboru správy 
majetku mìsta.

Olga Skovajsová

K poslednímu øíjnu byla dokonèena rekultivace 
skládky odpadù Loska. Stavba, kterou realizovala akci-
ová spoleènost Rovina, trvala bezmála rok a z velké 
vìtšiny byla hrazena dotacemi z Evropské unie.

„Celková hodnota díla byla 42 milionù korun vèetnì 
DPH. Z toho stavební práce tvoøily 37 milionù korun 
vèetnì DPH. Na projekt jsme získali dotaci z Operaè-
ního programu Životní prostøedí, kdy z 85 % byl spolu-
financován Evropskou unií – Fondem soudružnosti 
a z 5 % Státním fondem životního prostøedí ÈR, 10 % 
celkových nákladù dofinancovalo mìsto. V rámci 
projektu se rekultivovala plocha 24 932 m2, z toho 
zafóliovaná plocha je 21 000 m²,“ uvedl Jiøí Šùstek, 
vedoucí odboru správy majetku mìsta Luhaèovice.

„Skládka Loska byla specifická svým geologickým 
umístìním, kdy se nacházíme v tektonickém zlomu. 
Trošku nás potrápilo, že kvùli melioraèní soustavì 
zbudované v 70. letech ve spodní èásti docházelo ke 
zvodnìní, a mìli jsme tam dva velké sesuvy. Ve spolu-
práci s geologem a projektantem jsme to museli 
okamžitì øešit,“ vysvìtlil Václav Bajtek, stavbyvedoucí 
Rovina, a. s. A dodal: „Tato skládka mìla zbytkový 
skládkový plyn nulový. Nicménì projektant navrhl 
plynový závrt v hloubce 6 metrù, kdy jsme se dostali na 
èistokrevný skládkový materiál. Navíc je v provozním 
øádu provádìní monitoringu skládkových plynù 
a vody, která z bývalé skládky vytéká.“ Záruèní doba na 
dílo je šedesát mìsícù. Plocha bývalé skládky Loska 
bude zatravnìna. Do budoucna se poèítá s odstra-
nìním plotu v pøední èásti pozemku.
Skládka fungovala na východním okraji mìsta od 
sedmdesátých let, komunální odpad se na ni vyvážel do 
roku 1996. V posledních letech na ni bylo zakázáno 
ukládání odpadù a sloužila jako deponium zeminy.

Olga Skovajsová

Ve støedu 16. listopadu 2011 byla ve Slavièínì slav-
nostnì otevøena nejmodernìjší kompostárna v ÈR, 
kterou vybudovala firma JOGA LUHAÈOVICE.
Popis technologie kompostárny: 

Regionální kompostárna Slavièín se nachází v are-
álu skládky Slavièín Radašovy cca 1,5 km za intravi-
lánem mìsta Slavièín, což je dostateèná vzdálenost 
z hlediska možných hlukových a pachových emisí 
z provozu kompostárny. Cena kompostárny je celkem 
60 300 000 Kè a byla vybudována i z dotací SFŽP. Re-
gionální kompostárna Slavièín je vybavena nejmoder-
nìjší technologií BDB (biologicky dosoušená bioma-
sa), automatickým systémem mìøení teplot, regulací, 
kontrolním systémem, vzduchotechnikou a splòuje 
stávající naøízení ES 1774/2002. Nejvìtším pøínosem 
technologie BDB je vylouèení nebo selhání lidského 
faktoru, protože celý systém hygienizace a fermentace 
pøi výrobì biomasy nebo kompostu je øízen øídící jedno-
tkou v operaèním systému v PC, který pomocí 24hodi-
nového mìøení teplot, vlhkosti automaticky hlídá 
a kontroluje proces hygienizace v hygienizaèním boxu 
a zrání BRO v aerobních krechtech, takže nemùže dojít 
napø. lidskou chybou nebo omylem k pøedèasnému 
ukonèení hygienizace nebo pøedèasnému ukonèení 
fermentace v krechtech. Všechny údaje z automatic-
kých sond se ukládají v softwaru v operaèním systému 
v PC a jsou kdykoliv k dispozici pro obsluhu kompos-
tárny a samozøejmì pro kontrolní orgány.
Propoèet surovinové skladby pro první rok (zkušební 
provoz intezifikovaného zaøízení):

Její modernost spoèívá tìchto parametrech:
1. Veškerý BRO je zpracováván v krytých halách, takže 
v prostoru kompostárny není volnì uložený žádný 
biologický odpad.
2. Celý proces kompostování, celou technologii øídí 
speciální software, takže je vylouèeno selhání lidského 
faktoru. To znamená, že hygienizace, fermentace 
i ukonèení komponovacího procesu hlídá kontrolní 
software, který až po splnìní parametrù hygienizace 
(70 °C po dobu 1 hod.) a kompostování (teplota klesne 
pod 40 °C) dá pokyn k dalšímu použití. Celý proces je 
ukládán do pamìti øídícího softwaru v PC, takže lze 
tento technologický proces a jednotlivé úkony 
kompostování kontrolovat.
3. Nová technologie BDB dokáže realizovat souèasnì 
technologii pro kompostování i technologii pro výrobu 
biomasy.
Parametry kompostárny: pøes 24 000 tun BRO.

Ing. Josef Gabryš, JOGA LUHAÈOVICE, s. r. o.

V úterý 15. listopadu byla v hotelu Radun slav-
nostnì otevøena komorní výstava výtvarníka Marcela 
Hubáèka. Motto výstavy „vidím, a proto musím 
malovat“ vystihuje pravou podstatu jeho tvorby, jeho 
sepìtí s pøírodou, využití pøírodních materiálù, sym-
boliky, køes�anských a východních nauk. Svou inspi-
raci nachází uprostøed pøírody, na želechovických 
pasekách, kde bydlí. Spojení s pøírodou se pro nìj stalo 
nutností, která mu dává tvoøivou i léèebnou sílu. Dva-
cet pìt rozmìrovì vìtších akrylù v masivních rámech, 
které si sám vyrábí, najdete na schodištích a mezi-
patrech prvorepublikového hotelu. Hoteloví hosté 
i návštìvníci si mohou tak øíkajíc užít umìní, které se 
jim nenásilnì staví do cesty. 

„Maluji z nìjaké vnitøní potøeby, že se dívám na svìt 

odpad – surovina tun/rok % suš. tun suš.
biologický odpad 2 190    30    657
z gastroprovozù
rostlinné tkánì 8 624     35  3 018
døevní odpady 7 300  46,6  3 400
ostatní BRO  2 406  19,4    467
rostlinná biomasa 1400     80  1 120
jako surovina
kaly z ÈOV  2800     25    700
èerstvý kompost 24 720 37,9 9 362

Upozornìní na zmìnu 
dopravního znaèení 
v ulici Družstevní

Starostové jednoznaènì 
odmítli rušení 
autobusových spojù

V Kladné Žilínì 
vzniká sportovištì

Rekultivace staré ekologické 
zátìže ukonèena

Otevøení nejmodernìjší 
kompostárny v ÈR
 

Komorní výstava malíøe 
Marcela Hubáèka
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Blížil se 28. øíjen, svátek republiky a svátek také 
náš. Již týden pøedem jsme všechny èlenky Dívèího 
saxofonového orchestru žily pøípravami na cestu do 
Prahy na Pražský hrad. Letos již podvanácté jsme ráno 
28. øíjna vyjíždìly z Luhaèovic zúèastnit se této 
významné akce a zároveò pøispìt k reprezentaci 
Luhaèovic a Zlínského kraje.

Nádhernì vyzdobené prostory Španìlského sálu, 
spousta svìtel, øada významných osobností a hlavnì 
setkání s panem prezidentem, to je odmìna za naši 
celoroèní práci.

Dìkujeme panu uèiteli Vladimíru Schlimbachovi 
za to, že díky jemu umíme hrát na saxofon a je nám 
umožnìno vidìt významná a  krásná místa nejen naší 
republiky, ale i v zahranièí.

Jana Nakládalová

Saxofony na HradìCo se dìje v mateøské škole?
 Zaèátkem záøí probìhla velmi zdaøilá akce ve spo-

lupráci s DDM – vycházka pohádkovým lesem. Dìti 
s pomocí pohádkových bytostí plnily zadané úkoly. Na 
závìr si všichni v pøíjemné atmosféøe opékali špe-
káèky. Následoval pestrý Týden mobility, kdy mìly dìti 
možnost vidìt hasièe a policii v akci. Velké dìti navští-
vily hasièskou zbrojnici. Tam si prohlédly vše zblízka 
a mohly si vyzkoušet hasièské obleèení a taky „hasit 
požár“. Na dopravním høišti v Malenovicích si dìti 
prakticky vyzkoušely roli øidièe i chodce. Prohloubily si 
své dosavadní znalosti o dopravì a bezpeèném cho-
vání na ulici. Jedna tøída jela vlakem na výlet. V øíjnu 
jsme se ve tøídách sešli k „veselému dýòování“. Rodièe 
s dìtmi vyzdobili svými krásnými výtvory okolí a zahra-
du MŠ a naveèer se sešli ke spoleènému „rozsvìcování 
dýní“. Tato akce se konala poprvé a mìla velký úspìch. 
MŠ navštívila divadelní spoleènost ŠIKULKA z Vra-
cova. Dìti zhlédly tøi pìkné loutkové pohádky. Na 
listopad byly pro dìti pøipraveny Kašpárkovy pohádky 
Hoffmannova divadla z Uherského Hradištì. Dále 
jsme ve spolupráci s rodièi vyrábìli draky a sešli se na 
drakiádì s táborákem.  V prosinci navštíví dìti tradiènì 
Mikuláš a v jednotlivých tøídách pøipravujeme pøedvá-
noèní akce pro dìti a rodièe. Tìsnì pøed svátky nás pøí-
jemnì naladí Vánoèní zpívánky herce a zpìváka Karla 
Èapèucha. Bližší informace o dìní v mateøské škole 
najdete na našich webových stránkách:
www.ms.luhacovice.cz.

Dìti a zamìstnanci mateøské školy pøejí všem 
spoluobèanùm veselé vánoèní svátky.

byl název konference konané ve dnech 10. a 11. listo-
padu ve Spoleèenském domì akciové spoleènosti 
Láznì Luhaèovice. Jednalo se už o 14. konferenci 
Sdružení lázeòských míst Èeské republiky. Akce 
mezinárodního významu byla uspoøádána ve 
spolupráci s Èeskou centrálou cestovního ruchu – 
CzechTurism. Na konferenci, kde bylo hlavním 
tématem kromì lázeòství také souèasné nastavení 
zdravotní reformy, pøijela zhruba stovka úèastníkù. 
Starostové lázeòských míst, pøedstavitelé lázeòských 
spoleèností, ministerstev, kulturních a vzdìlávacích 
zaøízení, cestovního ruchu. Jedním z hlavních témat 
byla pøipravovaná reforma ve zdravotnictví, potažmo 
redukce v pøíspìvcích na lázeòskou péèi.

„Pro sdružení lázeòských míst by takto nastavená 
omezení znamenala to, že jestliže ze tøí miliard, které 
celkovì pøipadnou na lázeòství, což dìlá z celkových 
výdajù ze strany zdravotních pojiš�oven necelá dvì 
procenta, tak ponížení na 1,5 miliardy, což signalizují 
zdravotní pojiš�ovny v tomto roce, by bylo neúnosné. 
Protože omezení poskytování zdravotních poukazù se 
pohybuje mezi 13–16 % u jednotlivých lázeòských 
míst, tak hlavnì v pøíhranièních oblastech, které jsou 
obzvláštì závislé na pojištìnecké klientele, tak by to 
pro øadu tìchto míst bylo likvidaèní,“ vysvìtlil Ing. Jiøí 
Houdek, pøedseda Sdružení lázeòských míst ÈR.

„Pro lázeòská místa, která mají procentuálnì velký 
podíl pojištìncù, tak by to mohlo znamenat propad na 
výkonnosti až o polovinu a to je nìco, co mùže 
v nìkterých lokalitách vést k velkému útlumu rozvoje. 
Pro vlastní spoleènosti k zásadnímu omezení rozsahu 
služeb, uzavøení nìkterých objektù, snížení poètu 
zamìstnancù. A mìlo by to další dominový efekt. Nám 
nejvíce vadí, že nevíme, jaké bude definitivní øešení, 

V sobotním dopoledni 22. øíjna se na mìstské plo-
várnì konal ètvrtý roèník Zlín Cup 2011 v bazénových 
disciplínách freedivingu. Na startu nechybìli úspìšní 
èeští reprezentanti z nedávného mistrovství svìta 
v hloubkových disciplínách v Øecku, mistrynì svìta 
v dynamické apnoi Barbora Ivanská nebo Mat Malina 
z Polska, èerstvý vicemistr svìta v disciplínì FIM.

Freediving je doslova pøeloženo jako potápìní na 
jeden nádech nebo volné potápìní. Jde o to podat 
výkon na jeden nádech. 

„Je to rozdìleno na dynamické a statické disciplíny, 
statické apnoi a dynamické apnoi. V tìch dynamic-
kých disciplínách jde o to doplavat na jeden nádech co 
nejdále a to s ploutvemi, nebo bez ploutví. Souèástí 
výkonu je provést po vynoøení protokol, to znamená, 
že si závodník musí sundat všechno z oblièeje a ukázat 
potápìèský znak, ukazováèek a palec se spojí do 
písmene o, což znamená, jsem v poøádku. Následnì 
anglicky øekne I´am O. K., to je podle mezinárodních 
pravidel. Statická apnoi je podobná protokolem, ale 
podstatný rozdíl je v tom, že se závodník nepohybuje, 
jen na místì splývá. Ve statické apnoi jde o èas, 
v dynamické o metry,“ vysvìtlila Jarmila Sloven-
èíková, hlavní organizátorka Zlín Cup 2011 a záro-
veò letošní vicemistrynì svìta v disciplínì konstantní 
váha bez ploutví.

Ètvrtý roèník Zlín Cupu 2011 se konal v Luhaèovi-
cích, ty pøedcházející ve zlínské pìtadvacítce. Na 
luhaèovické plovárnì se závodilo v disciplínì statická 
apnoi a dynamická apnoi bez ploutví, kdy body z obou 
disciplín se sèítaly. Freediving nemá vìkové rozdìlení, 
pouze dvì kategorie, muži a ženy. Závodníkovi nesmí 
být ménì než 16 let a do 18 let mùže závodit pouze se 
souhlasem rodièù.

„Tady je krásný nový bazén, který nám trošku víc 
vyhovuje než ten zlínský. Má rovné dno, nemá skosené 
boky, jako mají klasické bazény. To skosení pak zá-
vodníky mate a èastìji se vyboèuje z dráhy. Podle pra-
videl máme na závodech doktora a zároveò každého 
závodníka hlídá jistící potápìè,“ dodala Jarmila 
Slovenèíková.

Zlín Cup má status mezinárodních závodù, což se 
urèuje podle úrovnì rozhodèích. Tady hodnotí mezi-
národní rozhodèí, takže mohou uznávat mezinárodní 
rekordy a to nejen èeské, ale i celosvìtové.

Nejvíce bodù získal Michal Rišian (Apneaman 
team), èerstvý vicemistr svìta v disciplínì CNF (84 
m), který ve statice zùstal na jeden nádech pod vodou 
6 minut a 24 sekund a v dynamice uplaval 154 metrù. 

Nejlepší ženskou závodnicí byla teprve 21letá stu-
dentka Vysoké školy ekonomické z Ostravy Barbora 
Ivanská, která ve statice zùstala na jeden nádech pod 

Mìstskou plovárnu si vyzkoušela 
mistrynì svìta ve freedivingu

Poklidný dennodenní tok našeho bìžného života 
každoroènì rozèeøí festival Sokolka žije. Letos již 19. 
roèník se tradiènì uskuteènil v sokolovnì v Luha-
èovicích. Slogan tohoto festivalu zní „divadlo – hudba 
– film – umìní“ a v tomto duchu je to skuteènì nezá-
vislý a nekomerèní festival. Hlavní myšlenkou je 
pøedstavit divákùm alternativní kulturu. Iniciátorem 
a centrálním mozkem této akce je zapálený vizionáø 
Lubomír Ferdus, který jako bájný don Quijote svádí 
neustálý boj s vìtrnými mlýny. 

Tato akce by v minulých letech nedokázala bez 
výrazné podpory mecenášù umìní z øad soukromého 
sektoru nalákat do našeho lázeòského mìsteèka ikony 
èeské hudební a kulturní scény, hudebníka Davida 
Kollera, legendární kapelu The Plastic People of the 
Universe, básníka Ivana Magora Jirouse èi osobního 
fotografa Václava Havla pana Bohdana Holomíèka. 
Co diváci mohli vidìt letos? Z divadelní nabídky jme-
nujme hru Mistero Bufo, v níž strhujícím a brilantním 
hereckým výkonem nadchl pøítomné diváky Radim 
Schwab z brnìnského divadla Husa na provázku, 
nebo netradièní a provokující divadlo pro mládež, 
které vzniklo na základì komiksu Svìt podle Fagi. 
Poprvé v Luhaèovicích bylo možné zhlédnout 
dokumentární snímky z cyklu Jeden svìt, které ve 
spolupráci s nadací Èlovìk v tísni ukazují drásavým 
zpùsobem nešvary souèasného svìta – rasismus, 
bídu, hlad, násilí èi totalitu. Festival úzce spolupracuje 
s místní základní a støední školou, a proto dopolední 
program byl urèen pro žáky a studenty tìchto škol. 
Letošními kmotry byli pábitel, cestovatel a naivistický 
malíø Libor Vojkùvka a legenda èeského under-
groundu František „Èuòas“ Stárek. Vyvrcholením 
Sokolky bylo sobotní vystoupení nestorù èeské 
rockové scény a beatového nebe Jasné páky. Pamìtníci 
si mohli zazpívat jejich nejvìtší pecky vèetnì hitù Pal 
vodsuï, hajzle, Špinavý záda èi Majolenka v neza-
mìnitelném podání Davida Kollera. 

Sokolka žije a bude žít!

kolem sebe a potom to ztváròuji do svých pøedstav. 
Používám akrylové barvy. Obrazy vznikají tak, že na 
sebe vrstvím rùzné vìci, které najdu, a� jsou to staré 
látky, peøí, døevo, kovy, všechno, co mne jakýmsi zpù-
sobem zaujme. Zkouším tomu dát zase nový život. 
V mých obrazech se spojuje tibetská mystika se západ-
ním stylem života,“ vysvìtlil výtvarník Marcel 
Hubáèek.

Prodejní výstava obrazù Marcela Hubáèka potrvá 
v hotelu Radun do 21. ledna pøíštího roku.

a ministerstvo nám ho nesdìlilo ani jeden a pùl mìsíce 
pøed datem, kdy má platit,“ dodal MUDr. Eduard 
Bláha, prezident Svazu léèebných lázní ÈR.

Dvoudenní konference poskytla úèastníkùm 
i spoustu neformálních setkání a poznávání. Nìkolika 
tiskových konferencí se zúèastnili šéfredaktoøi 
èasopisù o cestovním ruchu a lázeòství, jako je 40+ 
Moje generace, èasopis TIM, C. O. T. a zástupci 
regionálního tisku.

Olga Skovajsová

Prostory vetché sokolovny vždy ožijí mladým umì-
ním zaèínajících výtvarníkù, performerù, divadelních 
a hudebních amaterských souborù a všech lidí dobré 
vùle. Genius loci tohoto magického místa pøímo 
vybízí k neformálním setkáním. Závìrem, je to jediný 
známý èeský a možná svìtový festival, který je v kon-
taktu s Fantomasem, jenž nìkolikrát osobnì ve svém 
voze na Sokolku zavítal.

David Hubáèek, Zbynìk Lekeš
Olga Skovajsová
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V souèasné dobì reprezentují oddíl v mistrovské 
soutìži 4 družstva. 

Dorostenci již dorostli do kategorie mužské. 
Tìlovýchovnou jednotu Sokol Luhaèovice ještì 
reprezentují starší žáci, mladší žáci a minižáci.

Prùbìžné poøadí v mistrovské soutìži po podzimní 
èásti sezony 2011/2012:
muži – 12. místo ve Støedomoravské lize, 
starší žáci – 1. místo ve Støedomoravské lize – 
skupina B.
Starší žáci si svými výkony v podzimní èásti soutìže 
zajistili postup do elitní soutìže Støedomoravské ligy, 
která je èeká na jaøe 2012. Zároveò vybojovali postup 
do Žákovské ligy (turnajový pøebor Èeské republiky). 
Po sobotním vítìzství v baráži jsou naši starší žáci 
nominováni jako nejlepší tým Støedomoravské oblasti 
(Zlínský a Olomoucký kraj).
mladší žáci – 3. místo ve Støedomoravské lize – 
skupina C,
minižáci – se pravidelnì úèastní turnajù miniházené 
4+1 ve Zlínské oblasti.

Pro chlapce a dìvèata z 1., 2., 3. a 4. tøíd je pøi 
Základní škole v Luhaèovicích zøízen sportovní 
kroužek HÁZENÉ. Tréninky dìtí probíhají 2krát 
týdnì. 

V úterý ve sportovní hale SC Radostova a v pátek 
v tìlocviènì ZŠ, vždy od 14.00 do 15.30 hodin. Více 
informací získáte na telefonním èísle 777 795 047.

Luhaèovickým házenkáøùm 
se daøí

Zbìžným pohledem do katastru nemovitostí se 
mùže každý pøesvìdèit o tom, že v souèasné dobì je 
v Kladné Žilínì celkem 134 popisných èísel a u kaž-
dého z nich je uvedeno, kdo pøíslušnou nemovitost 
vlastní. To však neplatí bez výjimek. Existuje celkem 
ètrnáct èísel popisných, které kdysi oznaèovaly 
usedlosti, které už na jejich místech nenajdete. Zbylo 
jen èíslo a mnozí už si ani nemohou vzpomenout, kde 
pøíslušná usedlost stávala, kdo v ní bydlel a jak se 
stalo, že v tìchto místech dnes roste jen tráva. Možná, 
že pro tyto èasto malé domky je usedlost pøíliš honos-
ným názvem, ale snad i proto jim dopøejme tøeba jen 
malou vzpomínku. Malý domek è. 28 stával nad ny-
nìjším èíslem 22, hned vedle è. 29, a bydleli v nìm 
Koláøovi, kterým se pøezdívalo Hoferovi. V domku 
s èíslem 33, v prostoru nad dnešním èíslem 34, bydleli 
Matulovi. Domek s èíslem 37, který stál na rozcestí 
pøed è. 35, v prostoru nynìjší Kainovy zahrady, patøil 
Zápecovým. V domku s èíslem 38, který stál na místì 
dnešního èísla 131, bydleli Slováèkovi. Domek s èí-
slem 39, kde bydleli Martincovi, stával nad dnešním 
èíslem 35. Toto èíslo bylo pozdìji pøidìleno novému 
domu Šustkových. Malý domek s èíslem 58, ve kterém 
bydleli Mikuláškovi, se nacházel nad dnešním èíslem 
59. Domek s èíslem 64, ve kterém bydleli Flámovi, stál 
nad dnešním èíslem 65. Domek s pùvodním èíslem 72 
stával nad dnešním èíslem 71 a bydleli v nìm Svitá-
kovi. Po zboøení domu bylo èíslo pøidìleno Volaøíko-
vým. Z okna svého domu mi paní Oldøiška ukazuje 
další lokality a dodává: „A na místì, kde stojí nová 
hospoda nehospoda, bydleli v èísle 91 Nevrklovi. Na 
stejné úrovni, ale na druhém bøehu Kladenky, stávalo 

Zaniklé usedlosti 
v Kladné Žilínì

     

„Mít dìti není samozøejmost. V bìhu všedních 
radostí a starostí si to èasto neuvìdomujeme. Zastav-
me se dnes na chvíli. Zapalme dnes svíèku za dìti, 
které zde s námi už nejsou. Vzpomeòme na nì a uctì-
me tak jejich památku. Naše láska stále trvá.“

„Zapalme svíèku“ – svìtový den památky zesnu-
lých dìtí – vychází z tradice mezinárodní organizace 
Soucitní pøátelé (www.thecompassionatefriends.org). 

Poprvé byl organizován v roce 1997 ve Spojených 
státech a koná se vždy druhou nedìli v prosinci.

Tento den spojuje rodiny a pøátele po celém svìtì. 
Svíèky se zapalují 11. 12. 2011 v 19.00 hodin míst-

ních èasù a tvoøí virtuální vlnu svìtla. Stovky a tisíce 
lidí spoleènì vzpomínají a uctívají památku dìtí, které 
zemøely v jakémkoliv vìku a z jakékoliv pøíèiny.

Letos se ke svìtové akci chceme pøipojit i u nás. 
Obèanské sdružení Dlouhá cesta pøipravuje na tento 
den akce nejen v Praze, ale napø. i u nás ve Zlínském 
kraji – kostel Èeskobratrské církve evangelické na 
Slovenské ul. ve Zlínì. 

Velmi nás potìší, pokud se zapojíte do podpory 
tohoto dne – pøipomínkou na nìjaké veøejné kulturní 
èi jiné akci nebo jen doma v soukromí. 

Iveta Coufalíková, Dlouhá cesta, obèanské sdružení, 
e-mail: iveta@dlouhacesta.cz, telefon: +420 725 039 009

„Zapalme svíèku“ – 11. 12. 2011. 
Svìtový den památky zesnulých dìtí

Ke spoleènému pøátelskému posezení se sešli v pá-
tek 11. listopadu senioøi z Luhaèovic, Kladné Žilína, 
Polichna a Øetechova. V témìø dvouhodinovém pro-
gramu vystoupily folklorní soubor Malé Zálesí a Zá-
leská z Luhaèovic a folklorní soubor Leluja z Provo-

Den pro seniory

dova, který patøí k historicky nejmladším souborùm 
okresu.

Starosta mìsta František Hubáèek pozdravil pøí-
tomné. Nastínil události, které se mìstu podaøily 
v uplynulém roce, a plány mìsta do budoucna. Pøi-
pomnìl, že nová mìstská plovárna má za sebou rok 
provozu. V prùbìhu roku bylo otevøeno nové moderní 
sportovištì u základní školy. Luhaèovice dostaly 
podruhé možnost pøipojit se na prestižní seznam 
památek UNESCO. V Kladné Žilínì se buduje 
sportovnì kulturní areál. Podobná aktivita s využitím 
dotací se rýsuje v Polichnì, kde mají øadu let 
nevyhovující høištì.

Místostarostka Marie Semelová pøivítala obèany 
Luhaèovic, návštìvníky z Domova s peèovatelskou 
službou Strahov a Domova pro seniory. Krátce 
pøipomnìla události ze sociální sféry. Pozvala seniory 
na výstavu betlémù v galerii Elektra, Vánoèní jarmark 
pøed radnicí, kde se budou po celý pátek 2. prosince 
prodávat výrobky denního stacionáøe.

Ètvrtý benefièní koncert pro charitu se uskuteèní 
v pátek 2. prosince od osmnácti hodin v kostele svaté 
Rodiny, výtìžek z akce bude zdvojnásoben nadací 
Divoké husy. Paní místostarostka pøipomnìla pøipra-
vované oslavy 600. výroèí první písemné zmínky 
o Luhaèovicích.

Také letos místní organizace zahrádkáøù ocenila 
práci nadšencù, kteøí ve svém volném èase neúnavnì 
zkrášlují své zahrádky, balkony a pøedzahrádky.  
Komise složená z èlenù organizace hodnotila dvì 
kategorie – balkony a pøedzahrádky. Letos na podzim 
uspoøádali zahrádkáøi ve spolupráci s mìstskou 
knihovnou soutìžní výstavu podzimních kvìtù.  

V kategorii balkony byli ocenìni: paní Hrabicová, 
ulice Rumunská èp. 518, pan Martinec, ulice Lesní 
èp. 761, manželé Káòovi, ulice Kamenná èp. 758.

V kategorii pøedzahrádky: paní Jahodová, penzion 
Monika námìstí 28. øíjna 171, paní Mališková, ulice 
Cihelna 934, manželé Kohoutkovi, ulice V Drahách 18.

Z výstavy podzimních kvìtù si pøišly pro ocenìní 
paní Ludmila Fialová, jejíž kvìty nejvíc zaujaly 
odbornou porotu i hlasující diváky, paní Ladislava 
Gondová a paní Jindøiška Hájková, které získaly cenu 
poroty, a paní Jiøina Koláøová a paní Ludmila 
Juráková, které získaly cenu divákù.  

Velké podìkování za vydaøené odpoledne patøí 
výboru pro obèanské záležitosti, mìstu Luhaèovice 
a Mìstskému kulturnímu domu Elektra. 

Olga Skovajsová

èíslo 90, ve kterém bydleli Rakovi, pøezdívaní Potoètí. 
V domku s èíslem 106 na Kopanicích bydleli Mikulá-
kovi, pøezdívaní Trtasovi. Èíslo 121 patøilo také nyní 
již neexistujícímu ovèínu.“ Venku je ponìkud chlad-
no, a tak s povdìkem pøijímám fakt, že se nepùjdeme 
podívat dál smìrem k farmì, i když je to kousek. „Tady 
po pravé ruce bývalo èíslo 97, tam bydlel Josef 
Coufalík. V domì s èíslem 98, který dosud stojí, jsem 
døíve bydlela já. V èísle 99, hned vedle, pak Ferdinand 
Coufalík.“ Paní Oldøiška se odmlèela. Zbývá nám 
ještì èíslo, ke kterému už neumíme najít místo, a to 
èíslo 130. „Vypadá to nìkde na horní konec Žilína,“ 
pokyvuje hlavou Oldøiška. „Musíme se zeptat Boženy, 
ta to má všechno zapsané.“ Nakonec nám Boženka 
poradila: „To je pøece Bílý dùm na farmì, ale ten zatím 
stojí. Však si to, Oli, musíš pamatovat.“ A máme to. 
V duchu si øíkám, jak jsou vìci kolem nás pomíjivé. Jak 
je to dlouho, co odešli lidé z míst, kde urèitou dobu žili, 
kde asi byla kuchynì, kde ložnice a co z toho všeho 
zbylo. Jen èíslo a možná i vzpomínky na události, které 
jsou dosud vybavitelné v myslích pamìtníkù. Tam 
bydlela panímáma, která nosila dìtem, co pásly husy, 
koláèky. Tam nevìsta, která utekla od oltáøe. Tam švec 
øeèený Halúzka, co spravoval, na co si kdo vzpomnìl. 
Tam se chodilo ke studni. Tady bývaly studánky. Tady 
byl brod, mlýn, žernov. Co o tom všem asi vìdí cyklisté 
na cyklostezce odpoèívající na lavièce v místech, kde 
panímáma vkládala do pece chléb, nebo øidièi aut 
víøící jen prach z rozpadlých kotovic. Zbyly jen støípky 
vzpomínek a i ty se brzy ztratí. Asi to tak má být. Staré 
musí ustoupit novému, ale spolu s tìmi starými domy 
se ztrácejí i døíve obvyklé upøímné vztahy mezi lidmi 
a to pro naši budoucnost urèitì dobøe není.
Za vìcnou korekturu dìkuji paní Boženì Mikuláškové 
a paní Oldøišce Mlèkové.

 (j. h.)

V listopadu jsme díky Šárce Horsákové Zang 
mohli uspoøádat besedu o Èínì. Šárka pobývala 
a studovala v této zajímavé zemi rok a pùl a za tu dobu 
nasbírala spoustu zajímavých zkušeností a zážitkù, 
o které se podìlila na své pøednášce. Posluchaèi se 
zaujetím naslouchali, kladli dotazy a vzhledem 
k velkému zájmu se další èást pøednášky bude konat ve 
støedu 7. 12. 2011 v 16 hodin, opìt v prostorách 
knihovny. Vyprávìní bylo doprovázeno fotografiemi 
a krátkými filmy, mapujícími život v èínských mìstech 
i na venkovì. Dìkujeme Šárce za ochotu a vstøícnost 
a také velké podìkování patøí firmì Craft za zapùjèení 
plátna a projektoru.
   Na poslední mìsíc v roce plánujeme ještì setkání 
s vybranými hráèi extraligového hokejového týmu 
PSG Zlín, které se bude konat v knihovnì ve ètvrtek 
1. 12. 2011 ve 14 hodin. Vstup zdarma. Kromì toho se 
budou konat i besedy s vánoèní i jinou tematikou 
urèené dìtem ze základní a støední škol. 
   Bližší informace o dìní se dozvíte z plakátù, 
infokanálu a také na našich webových stránkách. 
Chystáme pro vás také nový elektronický katalog, 
který vás jistì pøíjemnì pøekvapí.
   Srdeènì vás zveme do knihovny nejen na besedy, ale 
hlavnì za pestrým výbìrem knih, který mìsíènì 
rozšiøujeme o nejnovìjší tituly. 
   Tìšíme se na vaši návštìvu a pøejeme všem pokojné 
a š�astné vánoèní svátky.

Milana Mikulcová
                       

vodou 5 minut a 32 sekund, v dynamické disciplínì 
uplavala najeden nádech 107 metrù.

„Jsem s tìmito závody celkem spokojená, samo-
zøejmì jsem unavená, protože jsem se pøed týdnem 
vrátila z mistrovství svìta, a to se odrazilo na mém 
dnešním výkonu. Urèitì to dnes nebylo žádné maxi-
mum. Døív jsem se potápìla pøístrojovì, a protože mì 
nebavilo tahat všechny ty pøístroje, tak jsem hledala 
nìco jiného a narazila na freediving a taky mì inspi-
roval film Magická hlubina,“ svìøila se tìsnì po závo-
dech sympatická Barbora Ivanská z Apneaman Team. 

Olga Skovajsová

Novinky z knihovny
    

Robert Kolaøík



Narození

Rodièùm srdeènì blahopøejeme.

Stanislav a Marie Kobylkovi
 Blahopøejeme.

Miloslav a Františka Mikuláškovi
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.

Lubomír Kašèák

50 let výroèí svatby

60 let výroèí svatby

Františka Kratìnová 80 let
Josef Žáèek 80 let
Miroslav Janèa 80 let
Miloslav Gacek 80 let
Aloisie  Žáèková 92 let
František Grošek 85 let
Jarmila Svobodová 89 let
Stanislav Velek 85 let
Marie Semelová 86 let
Františka Mikulášková 88 let

Olga Falešníková 72 let

Výroèí narození

Pøijmìte naši srdeènou gratulaci.

Spoleèenská kronika
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Pováleèné období a obnovení èinnosti loutkového 
divadla

Mnohá marionetová divadla byla za války 
znièena. Jejich veškerý inventáø v dobì války beze 
stopy zmizel nebo byl zcela znièen. Luhaèovický 
loutkový inventáø naštìstí zùstal nedotèen. 
Osvobození vlasti znamenalo nové nadechnutí se 
loutkového souboru k další práci, divadelní život ve 
mìstì mohl být obnoven. 

V roce 1940 pøišel na zdejší mìš�anskou školu 
uèitel Štìpán Karlovský, který se stal záhy spo-
lupracovníkem divadla. Mìl bohaté zkušenosti s lout-
kovým divadlem získané na školách, kde døíve vy-
uèoval. V roce 1946 se stal vedoucím divadla a zùstal 
jím až do roku 1979. Pod jeho vedením bylo 2. února 
1946 uvedeno v sokolovnì první pováleèné pøed-
stavení Pohádka o Rusalce autora B. Schweigstilla.

Vedle toho bylo na repertoáru souboru dalších 
5 pøedstavení. Mužské role recitovali pánové 
Dostálek, Pacák, Vrba a Schotli (ten propùjèoval 
svùj hlas postavì Kašpárka od roku 1945 do roku 
1973), kteøí zvládli role Škrholy, Pivoòky, Honzy, 
souseda, èarodìje, loupežníka, krále, prince, èerta 
atd. Ženské role recitovala paní Šimanová, Kafková, 
Bártlová. Mezi nové vodièky, které si brzy osvojily 
nesnadnou techniku vodìní loutek, se pøiøadily nové 
èlenky souboru: Marie Semelová, paní Stavìlová, 
Pospíšilová Vítková, Koláøová, Øiháèková, Vobor-
ná, Máèalíková aj. O scénu a osvìtlovací techniku se 
staral František Pátek. Štìpán Karlovský se vìnoval 
vedení souboru, režii, výbìru repertoáru atd. Jeho 
zprávy o èinnosti loutkového odboru vypovídají 
o souèasném stavu divadla.  Bilanci návštìv dìtí, 
jejich zájmu o loutková pøedstavení, hodnotil pøízni-
vì. Všechna pøedstavení v roce 1946 navštìvoval 
dostatek vdìèných divákù, celkem ètyøi sta šedesát 
dìtí a sto osmdesát dospìlých. Každé pøedstavení 
navštívilo prùmìrnì sedmdesát šest dìtí a tøicet 
dospìlých divákù. Na vstupném se vybraly tøi tisíce 
dvì stì padesát šest korun a ètyøicet haléøù, vydání 
èinilo osmdesát korun a ètyøicet haléøù. Pøihlížel-li 
k úrovni a provedení her, jeho názor na situaci byl 
velmi kritický. K recitaci bylo zapotøebí více žen 
i mužù, aby bylo možné používat barvu hlasù k typu 
urèené role. Ve zprávì o èinnosti loutkáøského 
odboru jednoty za rok 1946 Štìpán Karlovský píše:  
„…Když by se nás o tu práci tolik podìlilo, tak by 
divadlo nebylo horší nebo stejné, ale lepší a lepší. 
Neøíkejte, že jste to ještì nikdy nedìlali. Všichni 
loutkáøi to jednou zaèali a pøed tím to též nikdy 
nedìlali. Málokterý ale, který drápkem uvízl, se 
z toho dostal. Neøíkejte, že byste nenašli èas. U nás to 
vypadá tak, že každý druhý dospìlý èlovìk má 
nìjakou funkci. Nìkteøí jich máme více. Kdo tedy má 
èas? Musíte rozlišovat ale práci dobrou, špatnou, 
zbyteènou a nutnou…“ 
Pøevratné zmìny ve spoleènosti po roce 1948
 Nìkolik pováleèných let bylo obdobím pøe-

Historie loutkového divadla 
v Luhaèovicích

kotného kulturního vývoje a politických zmìn. Po 
roce 1948 zaèala nová éra ve vývoji loutkového 
divadla v ÈSR. Prostøednictvím novì zøízených 
institucí se øízení divadla ujaly orgány státní, ve 
spolupráci s celospoleèenskými masovými orga-
nizacemi. Pøevod souborù na základnu odborových, 
kulturních zaøízení a závodních výborù Revoluèního 
odborového hnutí byl èasto násilný, špatnì 
pøipravený a nedomyšlený. Ústøedí lidové tvoøivosti 
vyhlásilo Soutìž aktivity souborù, v níž byly 
hodnoceny pøedevším ideová hodnota programu, 
provedení, kulturnì politická aktivita souboru 
a budovatelská aktivita èlenù. Pro øadu starých 
tradièních marionetáøských souborù bylo nemožné 
se takovým zmìnám podøídit. Následkem toho øada 
souborù zanikla. Ty, které zùstaly a zaèlenily se 
zejména do závodních klubù ROH, získaly zcela 
nové a mnohdy i velkorysé organizaèní a eko-
nomické podmínky k další èinnosti. 

V luhaèovickém loutkovém souboru nastaly 
pøevratné zmìny v roce 1949. Inventáø divadla sice 
zùstal nedotèený, ale mnoho lidských životù 
poznamenala válka. Do souboru nastoupili noví 
èlenové, kteøí už nebyli tak silnì citovì svázáni 
s marionetáøskou tradicí. 

Do èinnosti souboru se zapojili akad. arch. Pavel 
Liebscher, akad. sochaøka Vìra Liebscherová, 
pozdìji akad. malíøka Vlasta Èanèíková. Divadlo 
bylo vybaveno zastaralou pùvodní sérií tištìných 
dekorací, která se stala pro velikost jevištì a loutek 
nevyhovující. Spolupráce výtvarníkù s divadlem 
byla nanejvýš potøebná. Nový tým realizoval roz-
sáhlé moderní úpravy a pøestavìl jevištní konstrukci. 
Pùvodní zadní ochoz byl rozšíøen o ochozy boèní, 
takže jevištì bylo jimi obklopeno ze tøí stran; zvìtšila 
se i hloubka jevištì. Nová scéna tak získala další 
pozitivní klad. Odpadla starost o boèní výkryty 
a jevištì. Nevznikla tzv. mrtvá místa, tj. nemìla 
žádné kouty, kam by divák z okrajových sedadel 
nedohlédl.

Zaèalo se také s modernizací mechanizmu vodìní 
loutek. Postupnì se pøecházelo od loutek na vodicím 
drátì k loutkám nitkovým. Práce s pøevazováním 
trvala více než dva roky a znamenala desítky 
dobrovolných hodin a volných veèerù pro vìtšinu 
souboru. Se závìsnými nitkovými loutkami se zaèalo 
hrát na podzim 1950.

S úpravami rozhodnì nesouhlasil zakladatel 
a budovatel divadla, jenž stál u jeho zrodu – zastánce 
konzervativních tradic marionetového divadla, 
František Pátek. Po vleklých neshodách tento 
dlouholetý èlen souboru, který vìnoval divadlu 
dvacet let nesmírnì obìtavé práce, z divadla odchází. 
I nìkteøí další èlenové cítili negativní atmosféru 
a postupnì odcházeli. Vedoucí souboru Štìpán 
Karlovský na delší dobu onemocnìl, oba manželé 
Liebscherovi dlouho nesetrvali a práce v souboru 
neoèekávanì zanechali. V únoru 1952 byl loutkový 
sál v sokolovnì na dva roky uzavøen a krize v souboru 
se zaèala prohlubovat.

Situaci pøitížila Tìlovýchovná jednota Slovan 
(v roce 1954 došlo k reorganizaci tìlovýchovy 
a jednota TJ Sokol dostala nový název TJ Slovan), 
která pøestávala mít o práci divadla zájem. Sekce 
a odbory nesouvisející s tìlovýchovou se postupnì 
odbourávaly. V roce 1954 se v TJ Slovan sice 
projednávalo co dál s divadelní èinností, ten mìl ale 
pøedevším zájem jak využít prostor hledištì divadla 
pro turistickou noclehárnu. Jednání se protahovalo 
a znovu odkládalo o další dva roky. Loutkovému 
divadlu pøišlo na pomoc Sdružení rodièù a pøátel 
školy. Jeho pøedseda Ing. Eduard Misler, zanícený 
propagátor divadla, dokázal vzbudit zájem o zno-
vuobnovení divadla mezi èleny SRPŠ. 

Dne 16. 12. 2011 

by se dožil 100 let 

pan Alois Panèocha.

Vzpomínka

Pokraèování pøíštì

S úctou a vdìèností vzpomínají synové 
s rodinami a rozsáhlé pøíbuzenstvo.

Nic z toho dobrého a krásného, 
cos uèinil, se neztratí.
Všechno zùstane.
Dne 12. prosince uplyne 10 let, 
co nás opustil náš drahý 
manžel,tatínek a dìdeèek 
pan Ing. Eduard Netík.

Vzpomínka

S láskou stále vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinami.

... to, že se rána zahojí je jen zdání,
v srdci bolest zùstává a vzpomínání …
Dne 21. 12. 2011 
uplynou již 4 roky,
co nás bez slùvka 
rozlouèení opustil,
náš milovaný syn Lukáš Coufalík.

Vzpomínka

S láskou stále vzpomínají  rodièe, brart Martin, 
prarodièe, pøíbuzní a kamarádi.
Dìkujeme všem, kteøí vzpomenou s námi. 

Dne 4. listopadu 
uplynul 1 rok, 
co nás opustila manželka, 
maminka  a babièka 
paní Danuše Pechancová. 
S láskou stále vzpomínají 
manžel a dìti s rodinami.

Vzpomínka

Dìkujeme všem, kteøí vzpomenou s námi. 

Regina Bittová
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Zákaznické centrum bude pøes svátky uzavøeno, 
ale provozy drží pohotovost

Spoleènost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. si dovo-
luje oznámit svým zákazníkùm, že mezi svátky, ve dnech 
od 26. 12. 2011 do 30. 12. 2011 vèetnì, budou uzavøena 
všechna Zákaznická centra spoleènosti MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a. s. v Olomouci, Prostìjovì, Unièovì, 
Konici, ve Zlínì i Valašských Kloboukách.  Výjimku 
tvoøí støeda 28. prosince 2011, kdy budou všechna 
centra pro zákazníky otevøena od 8 do 17 hodin.

Pøes svátky bude i nadále k dispozici zákaznická linka 
840 668 668, kde mohou zákazníci hlásit pøípadné po-
ruchy a havárie 24 hodin dennì. Provozy, jako jsou 
úpravny vody a èistírny odpadních vod, fungují 
v tøísmìnném provozu po celý rok. Pracovníci z rozvodu 
vody i kanalizací drží celé svátky pohotovost, a tak se 
odbìratelé nemusejí bát, že by v pøípadì havárie zùstali 
bez pomoci. V pohotovosti budou lidé, vozidla i tìžká 
technika.

„Vodohospodáøi drží pohotovost celé svátky, v pøípadì 
poruchy naši pracovníci zastaví unikající vodu i bìhem 
svátkù v prùmìru do jedné hodiny po nahlášení havárie. Ve 
vìtšinì pøípadù pak poruchu odstraníme ještì téhož dne 
nebo následující pracovní den,“ potvrdila tisková mluvèí 
s tím, že pokud pøerušení dodávky vody potrvá déle, budou 
cisterny s pitnou vodou i bìhem svátkù samozøejmostí.

Spoleènost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. pøeje všem 
svým zákazníkùm a partnerùm mnoho radosti a úspìchù 
v roce 2012.

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

BTH SLAVIÈÍN INFORMUJE
V dobì vánoèních svátkù je provozní doba upravena 
následovnì:
            Úterý   27.12.2011                7.00–11.00 hod. 
            Støeda  28.12.2011                7.00–11.00 hod. 
            Ètvrtek 29.12.2011                7.00–11.00 hod.
            Pátek    30.12.2011                7.00–11.00 hod

V pøípadì poruchy je možno volat na mobilní èísla:
provozní technik bytù  604 715 537
provozní technik kotelen  603 210 404        
BTH Slavièín, spol. s r. o. pøeje všem vlastníkùm a nájemníkùm 
spravovaných objektù, jakož i obchodním partnerùm, pøíjemné 
prožití svátkù vánoèních a v nadcházejícím roce 2012 hodnì 
zdraví, štìstí, spokojenosti, mnoho osobních i pracovních 

 Ing. Oldøich Kozáèek, øeditel BTH Slavièín, spol. s r. o.

Novì otevøená sbìrna 
chemické èistírny a prádelny 

v obchodì papírnictví – 
kanceláøské potøeby.

Družstevní ulice (u zámku). 

Otevírací doba 

Po–Pá 7.30–12.00  13.00–17.00
Sobota 8.30 –11.00

Tel.: 577 134 189

Všem našim zákazníkùm a pøátelùm
dìkujeme za projevenou dùvìru v letošním roce

a do nového roku 2012 pøejeme mnoho
zdraví, štìstí a spokojenosti.

Kolektiv zamìstnancù firmy vodo-topo-plyn Mrázek

POZVÁNKA
Vèelaøský kroužek mládeže ve spolupráci 

se Základní školou Luhaèovice poøádá 

MIKULÁŠSKÉ PEÈENÍ 
A ZDOBENÍ PERNÍÈKÙ.

Zváni jsou dìti i dospìlí. Akce se koná 6. 12. 
od 14.30 hod. v respiriu a uèebnì vaøení 

Základní školy Luhaèovice.
Pøijïte si se svými dìtmi vyzkoušet své 

dovednosti.
Tìšíme se na Vás. 

POZVÁNKY NA PROSINCOVÉ 
AKCE TJ SLOVAN A SOKOL

Sobota 3. 12. 2011  od 9.00 hod.  Sportovní 
centrum Radostova
Všechny srdeènì zve TJ Sokol, TJ Slovan, DDM, 
SC Radostova a ostatní sponzoøi akce, kterým 
bude veøejnì podìkováno.

ŠTÌDROVEÈERNÍ BÌH 
ZAHRADNÍ ÈTVRTÍ 
Sobota 24. 12. 2011  start ve 13 hod.

ŠTÌPÁNSKÝ POCHOD 
-ZASTÁVKA NA STARÉM SVÌTLOVÌ
Pondìlí 26. 12. 2011
Polévka zdarma. Bližší informace na nástìnce 
odd. softbalu 

TURNAJ RODINNÝCH DVOJIC 
V KUŽELKÁCH 
Pátek 30. 12. 2011 zahájení v 15.00 hod. 
na kuželnì

MIKULÁŠSKÝ SPORTOVNÍ DEN
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strana 8kam za kulturou ....

kam v Luhaèovicích
Ètvrtek 1. 12. 19.30 hod.

Pátek 2. 12.  od 9.00 do 17.00 hod.

Pátek 2. 12.  18.00 hod.

2. 12. 30. 12. 

Sobota 10. 12.  19.00 hod. 

Støeda 14. 12. 18.00 hod. 

Ètvrtek 15. 12. 19.30 hod. 

Nedìle 18. 12. 15.00 hod.   

Pondìlí 26. 12. 16. 00 hod.

Úterý 27. 12. 20.00 hod.

Støeda 28.12. 19.00 hod. 

Støeda 28. 12. 15.30 hod.

Støeda 28. 12. 20.00 hod. 

Ètvrtek 29. 12. 15.30 hod.

Ètvrtek 29. 12. 20.00 hod.

Ètvrtek 29. 12. 20.00 hod.  

Pátek 30. 12. 20.00 hod. 

Nedìle 1. 1.  14.00 a 16.00 hod.

ADVENTNÍ CHVÍLE S HUDBOU
Hala Vincetka

VÁNOÈNÍ JARMARK S KULTURNÍM 
PROGRAMEM A ROZSVÍCENÍM 
VÁNOÈNÍHO STROMU

námìstí pøed radnicí 

BENEFIÈNÍ KONCERT PRO CHARITU 
SVATÉ RODINY LUHAÈOVICE

kostel svaté Rodiny

VÝSTAVA BETLÉMÙ
galerie MìDK

VÁNOÈNÍ KONCERT DÌTEM
Charitativní vánoèní koncert nadace Korunka

sál Rondo MìDK 

VÁNOÈNÍ KONCERT ZUŠ
sál Rondo MìDK 

IVA BITTOVÁ A VLADIMÍR VÁCLAVEK
KONCERT – BÍLÉ INFERNO O ADVENTU

sál Rondo MìDK 

VÁNOÈNÍ KONCERT MALÉHO ZÁLESÍ
kinosál MìDK 

ŽIVÝ BETLÉM
pøed kostelem Svaté Rodiny Luhaèovice 

PERLIÈKY STØÍBRNÉHO PLÁTNA
LH Palace, kavárna

RYCHLÉ KULKY V CREEGLE TOWNU
Divadelní pøedstavení souboru Jednou za rok?

kinosál MìDK 

OKOLO HRADIŠ�A, TRADIÈNÍ 
PØEDSILVESTROVSKÉ ZPÍVÁNÍ 

Hala Vincentka

ŠANSON A SVÌTOVÉ HITY 
LH Palace, kavárna

ZIMNÍ LÁZEÒSKÁ KOLONÁDA 
Hala Vincentka

NÁVRATY ELVISE PRESLEYHO
WH Alexandria, night club

BARVY A TÓNY MORAVSKÉ LIDOVÉ PÍSNÌ
Veèer moravských lidových písnièek 
s cimbálovou muzikou DANAJ ze Strážnice

LH Palace, kavárna

CIGÁNSKI DIABLI 
Lázeòské divadlo

NEBE NA ZEMI PO CELÝ ROK, NOVOROÈNÍ 
KONCERT 

Lázeòské divadlo

–

Sobota 3. 12.  19.00 hod.

Støeda 7. 12. 16.00 a 19.00 hod.

Pátek 9. 12. 16.00 hod.

Pátek 9. 12. 19.00 hod.

Pátek16. 12. 16.00 hod.

Sobota 24. 12. 10.00 hod.

PÙLNOC V PAØÍŽI

MUŽI V NADÌJI

AUTA 2

JAN PAVEL II. – HLEDAL JSEM VÁS

ŠMOULOVÉ / FILMÁSEK

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL / POHÁDKA 
NA ŠTÌDRÝ DEN PRO CELOU RODINU

kino Elektra

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. 12. STRAHOV /  Výstava betlémù

14. 12. STRAHOV / Sváteèní slovo  / 
P. Antonín Fiala 

21. 12. STRAHOV  / Jak se žilo za císaøe pána 
v èase všedním i vánoèním, beseda / 
Milana Mikulcová,  pracovnice mìstské 
knihovny

5. 12. Burza receptù  / cukroví

12. 12. Sváteèní slovo  / P. Antonín Fiala

19. 12. Malé vánoèní dekorování 

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

Charita Svaté 
rodiny 

6. 12.   15.00 hod. Salonek Elektra     

13. 12.  14.00 sraz u zámku      

15. 12. 19.30 sál Rondo       

21. 12.      

28.-30. 12. 10.00 –12.00 a 14.00 –16.00 galerie 
Elektra

3. 1. 2012  15.00 salonek Elektra

Výroèní schùze SAS 

Vycházka Radostova, prohlídka høbitova

Koncert I. Bittové 

 

Plavání

Dozor na výstavì betlémù

Cvièení s rehabilitaèní pracovnicí,  karimatky 
a malé balony s sebou. 

Spolek aktivních 
seniorù 

AKCE DDM PROSINEC

Sobota 3. 12.                 od 9.00 do 19.30 hod.

Ètvrtek  8. 12. 16.00 hod. Domov pro seniory

Sobota 10. prosince                10.00 hod.

AKCE V KLUBÍKU

SC Radostova

MIKULÁŠSKÝ SPORTOVNÍ DEN

Pestrý sportovní program pro 
všechny zdarma, vstup do sálù SC 
pouze v èisté obuvi se svìtlou 
podrážkou. Zájemci o florbalový 
turnaj pøihlášky pøedem sesta-
vených týmù do 30.11. Zvoneèek pro pøivolání 
Mikuláše s sebou. Akce poøádaná ve spolupráci s TJ 
Slovan, TJ Sokol a SC Radostova.

VÁNOÈNÍ VYSTOUPENÍ vybraných kroužkù 
DDM

HLEDAÈI POKLADÙ + NORDIC WALKING 

v sobotu 10. prosince 2011 od 10.00 hod.

S sebou sportovní obleèení a boty (dle poèasí), batoh 
na záda, vlastní hole na Nordic Walking, poplatek 20 
Kè/osoba. Akce se koná za každého poèasí.

Délka trasy cca 6 km, pøihlášky pøedem do 8. 12.

Program pro maminky s dìtmi, vždy od 10.00 do 
11.00 v klubovnách DDM Luhaèovice

5. 12. Vánoèní tvoøení v Klubíku  – 20 Kè (èlenové 
Klubíku), 40 Kè (neèlenové)

6. 12. Hravé cvièení s hudbou s Alenou Kotišovou 

V mìsíci prosinci také probìhnou výukové programy 
pro žáky ZŠ a program pro školní družinu.

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