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Naplnil se další rok 
v lidské historii, ten-
tokrát s kombinací dvou 
j e d n i è e k  n a  k o n c i .  
Zhodnotíme-li tento rok 
z pohledu uèitelského 
vnímání jednièky jako 
nejlepší, urèitì to tak ve 
vìtšinì pøípadù nebude. 
Ekonomické problémy, 
se kterými se Evropa 
a nejenom ona potýká, 
jsou takového rázu, že 
zasahují svým zpùsobem každého obèana. Neklid 
v celé spoleènosti je pomìrnì velký, navíc úspìšnì 
živený rùznými aférami ze všech sfér.

Pøipravme se na to, že ten rok pøicházející zøejmì 
v tìchto událostech nijak pøevratný nebude. Špatné 
ekonomické vyhlídky pøinesou zøejmì další problémy 
ve všech oblastech našeho života. Nejvìtším umìním 
tedy bude dokázat se s tìmito problémy, které øada 
z nás nikdy nezažila, vyrovnat a najít taková øešení, 
která celou spoleènost neuvrhnou do ještì vìtších. 
A to nebude vùbec jednoduché.

Pøesto všechno vìøím v pozitivní a optimistický 
pøístup vìtšiny lidí k životu. V jejich snahu splnit si svá 
tajná i veøejná pøání, dokázat se prosadit v zamìstnání 
nebo v oboru, ve kterém pracuji, užívat si rodinného 
a spoleèenského života a být prospìšný druhým lidem.

Pøeji nám všem, aby nadcházející rok pøinesl naše-
mu mìstu co nejménì problémù, abychom se alespoò 
o malilinký kousíèek dokázali posunout kupøedu. 
Vám, milí Luhaèovjané, pak pøeji hodnì zdraví, udrže-
ní si svých pracovních míst, trochu toho štìstíèka a ví-
ru, že spoleènì tyto neklidné èasy co nejdøíve 
pøekonáme.
A� tedy žije nový rok 2012.

PhDr.František Hubáèek, starosta mìsta

           Vážení spoluobèané!

Živý betlém

Oslavy 600. výroèí 
první písemné zmínky 
o Luhaèovicích v roce 2012

Nová nadìje zápisu Luhaèovic 
na Seznam památek UNESCO 

Návštìva v Domovech
pro seniory

Lázeòské mìsto vstoupí do roku oslav 600. výroèí 
první písemné zmínky o Luhaèovicích. Tato význam-
ná událost se bude prolínat všemi významnými 
akcemi ve mìstì po celý rok.

První písemnou zmínku o Luhaèovicích najdeme 
v Knize Petra z Kravaø èi ze Strážnice z roku 1412. Text 
pøepisu zápisu podle edice latinsky psaných zemských 
desek cúdy olomoucké zní takto: Elska de Swyetlow 
Jaroslaum de Sternberg alias de Wessele et 
Stephanum filium Wilhelmi de Pernstein suscipit ad 
veram vnionem bonorum suorum hereditariorum, que 
habet in et super Castro Swyetlow, et super villis 
Rzetechow Prowodow, Pozlowicze, Lytkowicze, 
Luhaczowicze, Zylyn, et super media Vstye, Item super 
villa Boykowicze, et vniuersis supradicti Castri et 
villarum pertinencijs, Eciam suscepit eos ad veram 
vnionem sui dotalicij, quod habet a marito suo olim 
Wokone in et super villis Bartossowicze, Zygoticze, et in 
Zylyna quidquid habet sui dotalicij cum eorum 

pertinencijs vniuersis.
V souvislosti s tímto výroèím vydalo mìsto pro-

pagaèní materiál s pøipomínkou této události a ka-
lendáøem vybraných akcí, který spolu s logem navrhla 
Gabriela Gergelová z MìDK Elektra.  

Oslavy budou zahájeny poèátkem roku výstavou 
pohlednic, které ukazují známá i zaniklá místa v Lu-
haèovicích na historických pohledech ze soukro-
mých sbìratelských sbírek. Expozice bude spojená 
s výstavou výtvarných prací Základní umìlecké školy 
Luhaèovice, která oslavuje v tomto roce 25. výroèí od 
svého založení. Výstava v galerii Mìstského domu 
kultury potrvá od 12. ledna do 1. bøezna.

Všechny kulturní a sportovní organizace pùsobící 
ve mìstì se pøedstaví v programu nazvaném Luha-
èovice mùj domov dne 13. ledna. U této pøíležitosti 
podìkují pøedstavitelé mìsta, starosta František 
Hubáèek a místostarostka Marie Semelová, všem 
dobrovolníkùm, kteøí se dlouhodobì vìnují volno-
èasovým aktivitám dìtí a mládeže a svou energii bez 
nároku na finanèní zhodnocení vynaloženého úsilí 
odevzdávají výchovì mladé generace.

O víkendu 11.–13. kvìtna budou posvìceny mine-
rální prameny. Tøídenní program pro celou rodinu 
bude zahájen v pátek Turnajem svìtlovského panství, 
kdy se žáci z místních a okolních škol utkají v turnajích 
na novém školním høišti a v plavání na mìstské 
plovárnì. Sobotní historický program bude vìnován 
rùzným obdobím, nebudou chybìt dobové kostýmy, 
historické automobily, kola, dìti si budou moci zkusit, 
jak si hráli naši pøedkové. V lázních tak bude možno 
narazit na historická období od pozdního støedovìku 
pøes novovìk až po moderní dobu. Vrcholem 
sobotního programu bude veèerní koncert Lenky 
Filipové s projektem Concertino v MìDK Elektra. 

V nedìli po slavnostní mši svaté vyjde krojovaný 
prùvod s knìzem k jednotlivým pramenùm, které 
budou následnì posvìceny. Trasa povede jako obvykle 
od pramene svatého Josefa pøes Ottovku až ke kapli 
svaté Alžbìty. Po celé dopoledne prameny ožijí také 
vystoupeními souborù u pramenù.   

Pestrost víkendu zajistí i projekt Otevøené brány, 
podpoøený Zlínským krajem a Arcibiskupstvím 
olomouckým. Od 1. kvìtna do 30. záøí budou kostel 
svaté Rodiny i zámecká kaple svatého Josefa 
pøístupny zdarma v pravidelném návštìvnickém 
režimu a s kompetentní službou prùvodcù. Kaple tak 
bude veøejným prohlídkám otevøena zcela poprvé. 

Luhaèovická pou� se v tomto roce výjimeènì 
prodlouží na dvoudenní oslavy. Od 7. do 8. èervence 
ulice mìsta a Lázeòské námìstí ožijí dechovou 
hudbou, mažoretkami a jarmarkem. Mše svatá za 
obyvatele mìsta a rodáky bude sloužena v nedìli 
v kostele svaté Rodiny.

Dále se již v Luhaèovicích pøipravují tradièní 
divadelní, folklorní festivaly, akademie, výstavy, 
kolonádní koncerty, zábavné veèery, sportovní akce 
a další. Poznání a zajímavé akce pro všechny 
pøipravují muzeum, knihovna, dùm dìtí a mládeže, 
sportovní organizace, školy a další poøadatelé. Na 
závìr roku nebude chybìt ani osvìdèený Vánoèní 
jarmark, který rok oslav uzavøe. 

Dále je možné již nyní vybírat z bohatého kultur-
ního programu, který pøipravují Láznì Luhaèovice, 
a. s., MìDK Elektra po celý rok 2012: Tanec ètyø století 
v podání èlenù operního orchestru, sólistù baletu 
a èlenù èinohry Národního divadla Ostrava. Koncerty 

Dìti a mládež luhaèovické farnosti pøipomenuli 
èetným divákùm, pøedevším dìtem, pøíbìh o narození 
Ježíše, živým betlémem 26. prosince pøed kostelem 
Svaté Rodiny v Luhaèovicích.

Letošní pøedstavení bylo  zajímavé také tím, že se  
hlavních rolí Marie a Josefa ujali dlouholetí orga-
nizátoøi a herci v luhaèovickém živém betlémì, man-
želé Lucka a Laïa Šústkovi se svým šestitýdenním 
Ježíškem (Jakubem). Poprvé si mohli také všichni 
pøed prastarým pøíbìhem o narození Ježíše zazpívat  
koledy v kostele s folklorním souborem Mladé Zálesí.

vážné hudby nebudou chybìt na letošním Festivalu 
Janáèek a Luhaèovice, napø. se pøedstaví G. Deme-
terová, Schola gregoriana Pragensia, Iva Bittová 
a Škampovo kvarteto, Dagmar Pecková. Èinohru 
zastoupí tento výbìr poøadù: Bùh masakru ze 
Slováckého divadla, Žena vlèí mák  H. Maciuchové, 
Mùj bájeèný rozvod E. Balzerové, Hodnì smíchu a pár 
slz aneb Co život dal a vzal Betty MacDonaldové 
T. Kostkové a C. Mayerové, Dívèí válka autora F. R. 
Èecha a mnoho dalších akcí bude následovat, sledujte 
nabídku kulturních, sportovních a spoleèenských 
akcí na www.luhacovice.cz, v mìsíèníku Kam v Lu-
haèovicích. Pøespolní, vybírejte z pestré nabídky 
lázeòských a wellness pobytù v Luhaèovicích, kde vás 
èekají zážitky nejenom kulturní, ale ideální kombi-
nace k celkové relaxaci tìla i ducha. Luhaèoviètí, 
využívejte kulturní a spoleèenské akce, wellness a re-
laxaèní centra, plovárnu k vzájemnému potkávání 
a setkávání, propojení zážitkù tìla i ducha je nabízeno 
i vám.

Krásnì strávený èas a nové zážitky v našem mìstì 
v roce oslav 600. výroèí první písemné zmínky 
o Luhaèovicích.

Regina Bittová, Hana Slováková

Hotel Alexandria 
slavil prvenství

Benefièní akce 2011 
plná podìkování

Pøedvánoèní pøekvapení 
s Veronikou Záhorskou



Rada mìsta Luhaèovice se zásadním a roz-
hodným zpùsobem distancuje od výrokù, které 
pod hlavièkou Svazu mladých komunistù 
Èeskoslovenska zveøejnil Lukáš Kollarèík, 
zastupitel mìsta, k úmrtí prezidenta Václava 
Havla a doporuèuje Lukáši Kollarèíkovi, aby 
zvážil své další pùsobení v Zastupitelstvu mìsta 
Luhaèovice.
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Zprávy z 22. schùze Rady mìsta
Luhaèovice konané dne 22. 11. 2011

RML souhlasila s použitím vyšších výnosù ze 
školného na nákup 12 ks zásobníkù na tekutá mýdla 
v hodnotì 7 200 Kè v Mateøské škole Luhaèovice, 
pøíspìvkové organizaci. 
RML doporuèila ZML schválit pøevod finanèních 
prostøedkù ve výši 150 000 Kè z položky spotøeby 
plynu na položku DDHIM na nákup vybavení III. 
a V. tøídy nábytkem v Mateøské škole Luhaèovice, 
pøíspìvkové organizaci.
RML doporuèila ZML souhlasit s nákupem pøístroje 
na dávkování aktivního uhlí do relaxaèního bazénu 
a 2 ks mìøicích pøístrojù (dìtský bazén, whirpool) 
v celkové hodnotì 302 000 Kè bez DPH. (Jedná se 
o dodržení hygienických norem podle nové vyhlášky 
na mìstské plovárnì). 
RML doporuèila ZML  schválit prodej pozemku 

2 parc. è. 1974/5 o výmìøe 214 m k. ú. Kladná Žilín 
2za cenu 20 Kè/m  a úhradu nákladù spojených 

s pøevodem. (Jedná se o pozemek v místní èásti 
Kladná Žilín u domu è. p. 16.)
RML doporuèila ZML schválit smìnu pozemkù 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 
1 400 m2, èást pozemku parc. è.  1867/1 o výmìøe cca 
700 m2 a pozemek parc. è. 1867/13 o výmìøe 10 m2 
k. ú. Luhaèovice, vše v majetku mìsta, za podmínky 
úhrady 1 000 Kè/m2 za rozdíl ve výmìrách 
smìòovaných pozemkù a podmínky vybudování 
pøíjezdové komunikace. (Jedná se o pozemky vedle 
restaurace MAT za pozemky mìsta vedle Penny 
Marketu a zahrady TS Luhaèovice.)
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta 
bezúplatnì pøevést èást pozemku parc. è.  2468/3 

2o výmìøe 26 m  k. ú. Luhaèovice. (Jedná se o poze-
mek v ulici Družstevní v Luhaèovicích.)
RML souhlasila s uzavøením nájemní smlouvy na 
užívání služebního bytu o velikosti 3+1 v objektu 
mateøské školy è. p. 301 na dobu urèitou od 1. 12. 
2011 po dobu výkonu funkce.
RML rozhodla na základì doporuèení hodnotící 
komise v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zá-
kona è. 137/2006 Sb., o výbìru nejvhodnìjší 
nabídky, hodnocené dle základního hodnotícího 
kritéria – nejnižší nabídkové ceny, zadané dle § 18 
odst. 3 zákona è. 137/2006 Sb. (VZ malého 
rozsahu dle metodiky ROP SM) na veøejnou 
zakázku na stavební práce „Mìstský informaèní 
systém a doplnìní mobiliáøe mìsta Luhaèovice“ 
takto: 1. SMO, a. s., Zlínská 172, 765 02 
Otrokovice, nabídková cena bez DPH 886 072 Kè, 
2. KKS, spol. s r. o., Pøíluky 386, 760 01 Zlín, 
n a b í d k o v á  c e n a  b e z  D P H  9 2 3  3 4 3  K è ,  
3. STAVBEST Morava, a. s., Žerotínovo námìstí 
961/14, 750 02 Pøerov, nabídková cena bez DPH 
998 834 Kè, 4. RENOSTAV, spol. s r. o., Nábøeží 
971, 763 26 Luhaèovice, nabídková cena bez DPH 
1 163 192 Kè, 5. FAKT, spol. s r. o., Pozlovice 67, 763 
26 Luhaèovice, nabídková cena bez DPH 1 264 004 
Kè, a povìøila starostu mìsta PhDr. Františka 
Hubáèka podpisem smlouvy o dílo s vybraným 
uchazeèem SMO, a. s., Zlínská 172, 765 02 
Otrokovice, v souladu s nabídkou uchazeèe.
RML rozhodla v souladu s ustanovením § 60 zákona 
è. 137/2006 Sb. o vylouèení z další úèasti v zadávacím 
øízení uchazeèe NEW ARTEPP Zlín, s. r. o., Jateèní 
169, 760 01 Zlín–Prštné, IÈ 27728251.
RML rozhodla v souladu s ustanovením § 60 
zákona è. 137/2006 Sb. o vylouèení z další úèasti 
v zadávacím øízení uchazeèe Marek Èabla, Pøíkrá 
2347, 760 01 Zlín, IÈ 60576618.
RML rozhodla na základì doporuèení hodnotící 
komise v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona 
è. 137/2006 Sb., o výbìru nejvhodnìjší nabídky, 
hodnocené dle základního hodnotícího kritéria – 
nejnižší nabídkové ceny, zadané ve zjednodušeném 
podlimitním øízení na veøejnou zakázku na dodávku 
„Mìstský informaèní systém a doplnìní mobiliáøe 

mìsta Luhaèovice“ takto: 1. mmcité, a. s., Bílovice 
519, 687 12 Bílovice, nabídková cena bez DPH 
4 633 414 Kè, a povìøila starostu mìsta PhDr. 
Františka Hubáèka podpisem smlouvy o dílo 
s vybraným uchazeèem mmcité, a. s., Bílovice 519, 
687 12 Bílovice, v souladu s nabídkou uchazeèe.
RML souhlasila s ukonèením nájemní smlouvy na 
byt o velikosti 2 + 1 v ul. Družstevní è. p. 865 k 23. 11. 
2011. 
RML doporuèilo ZML souhlasit s prominutím dlužné 
èástky na nájmu bytu v ul. Družstevní ve výši 
30 822 Kè paní H. P.
RML souhlasila s uzavøením Domu dìtí a mládeže 
Luhaèovice, pøíspìvkové organizace, v dobì 19. 12. 
2011 – 2. 1. 2012.

RML doporuèila ZML schválit smìnu pozemkù parc. 
2è. 1857/2 o výmìøe 921 m , parc. è. 1857/5 o výmìøe 

2 2590 m , parc. è. 1980/98 o výmìøe 97 m , parc. è. 
2 1858/4 o výmìøe 68 m k. ú. Kladná Žilín za lesní 

2 pozemek parc. è. 616/1 o výmìøe 4 016 m k. ú. 
Luhaèovice v majetku mìsta za podmínky úhrady 
22 000 Kè za rozdíl ve výmìrách smìòovaných 
pozemkù a úhradu nákladù spojených s pøevodem 
rovným dílem. (Jedná se o pozemky v Kladné Žilínì, 
na kterých je v územním plánu øešena èistièka 
odpadních vod, za lesní pozemek v majetku mìsta 
v lokalitì Zastupova v Luhaèovicích.) 
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta pro-
dat èást pozemku parc. è. 2458/1 a èást pozemku 
parc. è. 2469/1 k. ú. Luhaèovice o celkové výmìøe 

2cca 100 m . (Jedná se o pozemky vedle zahrady 
u domu è. p. 396 u nádraží v ulici Komenského.) 
RML doporuèila ZML souhlasit se zrušením vìcného 
pøedkupního práva na bytovou jednotku è. 540/2 
v domì è. p. 540, ul. Ludkovická v Luhaèovicích, 
vèetnì spoluvlastnických podílù id. 775/6208 
k pozemku st. pl. 741, pozemku parc. è. 1337/2 – 
zahrada, pozemku parc. è. 2905 – ostatní plocha 
a spoleèným èástem budovy è. p. 540. 
RML doporuèila ZML schválit likvidaci majetku 
mìsta dle pøedložených návrhù likvidaèní a škodní 
komise a uložit vedoucím organizací provést 
likvidaci vyøazeného majetku.
RML doporuèila ZML schválit pøevzetí majetku od 
Mìstského domu kultury Elektra, pøíspìvkové 
organizace, dle pøedloženého Soupisu pøedaného 
majetku pro organizaèní složku Mìstská knihovna 
Luhaèovice.
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta 

2 pronajmout nebytové prostory o výmìøe 57 m ve 
II. nadzemním podlaží v objektu è. p. 137, ul. 
Masarykova v Luhaèovicích, pro úèely umístìní 
detašovaného pracovištì Úøadu práce ve Zlínì.
RML jmenovala komisi pro otevírání obálek na 
veøejnou zakázku „Mìsto Luhaèovice – Rozvoj služeb 
eGovernmentu obce s rozšíøenou pùsobností 
a v obcích správního obvodu“ ve složení: èlenové: Ing. 
Michael Jahoda, Ing. Ladislav Èapek, Ing. Jiøí Šùstek, 
náhradníci: PhDr. František Hubáèek, Ing. Bc. Marie 
Semelová, Mgr. Jan Dostál a  hodnotící komisi na 
veøejnou zakázku „Mìsto Luhaèovice – Rozvoj služeb 
eGovernmentu obce s rozšíøenou pùsobností 
a v obcích správního obvodu“ ve složení: èlenové: 
PhDr. František Hubáèek, Ing. Michael Jahoda, Ing. 
Alois Gavlas, Ing. Ladislav Èapek, Ing. Jiøí Šùstek, 
náhradníci: Ing. Bc. Marie Semelová, Ing. Alena 
Ehrenbergerová, Ing. Marian Ležák, Mgr. Jan Dostál, 
Bc. Eva Tomalová.
RML doporuèila ZML schválit zøízení vìcného 
bøemene na èásti pozemku parc. è. 644/3 o výmìøe 

2 2cca 720 m  a parc. è. 644/1 o výmìøe cca 10 m  k. ú. 
Luhaèovice v majetku spoleènosti Láznì Luha-
èovice, a. s., pro mìsto Luhaèovice pro vybudování 
stezky pro chodce a cyklisty od Sluneèních lázní po 
Jurkovièovu alej.
RML doporuèila ZML schválit zøízení vìcného 
bøemene na èásti pozemku parc. è. 649/1 o výmìøe cca 

Zprávy z 23. schùze Rady mìsta
Luhaèovice konané 5. 12. 2011

21 760 m  k. ú. Luhaèovice v majetku spoleènosti Lesy 
Èeské republiky, s. p., pro mìsto Luhaèovice pro 
vybudování stezky pro chodce a cyklisty od Sluneè-
ních lázní po Jurkovièovu alej.
RML doporuèila ZML schválit zøízení vìcného 
bøemene na èásti pozemku parc. è. 2468/1 o vý-

2mìøe cca 70 m  k. ú. Luhaèovice v majetku spoleè-
nosti Povodí Moravy, s. p., pro mìsto Luhaèovice 
pro vybudování stezky pro chodce a cyklisty od 
Sluneèních lázní po Jurkovièovu alej.
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta 
pronajmout èást parc. è. 1346/3 k. ú. Luhaèovice 

2o výmìøe cca 16 m  za úèelem umístìní vèelína. (Jedná 
se o pozemek na bývalém starém høbitovì v ul. 
Ludkovická.)  
RML doporuèila ZML vydat obecnì závaznou 
vyhlášku o místních poplatcích.
RML doporuèila ZML schválit v roce 2012 bez-
úroènou pùjèku ve výši 500 000 Kè Charitì Svaté 
rodiny v Luhaèovicích na financování dotaèního 
projektu „Pomoc už je na cestì“.
RML doporuèila ZML schválit rozpoètové 
provizorium na rok 2012.
RML pøedložila návrh grantù pro rok 2012 k pro-
jednání finanènímu výboru zastupitelstva mìsta.
RML souhlasila s nabytím finanèního daru orga-
nizací Sportovní centrum Radostova Luhaèovice, 
pøíspìvková organizace, ve výši 60 000 Kè.
RML souhlasila s vypsáním výbìrového øízení na 
dodavatele zakázky „Zpracování 14 projektových 
žádostí integrovaného projektu Informaèní vyrozu-
mívací a varovný systém Zlínského kraje – IVVS ZK“ 
a se znìním zadání výbìrového øízení.
RML souhlasila s uzavøením Mìstské knihovny Lu-
haèovice v dobì vánoèních svátkù 27. 12. – 30. 12. 
2011.
RML schválila plán zimní údržby místních komu-
nikací v Luhaèovicích a integrovaných obcích na 
období let 2011–2012. 
RML doporuèila ZML souhlasit s podáním žádosti 
Mìstského domu kultury Elektra, pøíspìvkové 
organizace mìsta Luhaèovice, Státnímu fondu ÈR 
pro podporu a rozvoj èeské kinematografie (V. vlna 
digitalizace kin) na poøízení DCI projekèní 
technologie a pøíslušenství a na DCI technologie 
pro pøehrávání a správu digitálního obsahu a sou-
hlasit s dofinancováním projektu z rozpoètu mìsta 
Luhaèovice v maximální výši 1 mil. Kè a povìøit Ing. 
Hanu Slovákovou, øeditelku Mìstského domu 
kultury Elektra, pøíspìvkové organizace mìsta 
Luhaèovice, zpracováním a podáním této žádosti.
RML souhlasila s uzavøením Mateøské školy Luha-
èovice, pøíspìvkové organizace mìsta, v dobì vánoè-
ních svátkù 23. 12. – 30. 12. 2011.
RML souhlasila s pøijetím finanèního neúèelového 
daru Domem dìtí a mládeže, pøíspìvkovou 
organizací mìsta Luhaèovice, ve výši 4 600 Kè.
RML doporuèila ZML schválit Smlouvu o spolupráci 
pøi realizaci projektu „Otevøené brány“ se Zlínským 
krajem a Øímskokatolickou farností Luhaèovice.

Harmonogram schùzí rady mìsta v roce 2012:
10. 1., 26. 1. (ètvrtek), 14. 2., 6. 3., 27. 3., 10. 4., 
24. 4., 15. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6., 10. 7., 7. 8., 
28. 8., 18. 9., 2. 10., 16. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12., 
18. 12.
Harmonogram zasedání zastupitelstva mìsta 
v roce 2012:
26. 1. (pracovní), 15. 3., 24. 5., 28. 6., 6. 9., 
25. 10., 13. 12.
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Celkem 3 548 hlasù získal vítìzný luhaèovický 
hotel Alexandria patøící akciové spoleènosti Láznì 
Luhaèovice v soutìži Mùj projekt. Tu vyhlásila 
Regionální rada Regionu soudržnosti Støední 
Morava, která je garantem rozdìlování penìz 
Evropské unie z Regionálního operaèního programu 
Støední Morava.

Mezi 432 projekty dotovanými z ROP Støední Mo-
rava témìø osmi a pùl miliardami korun je prvenství 
hotelu Alexandria více než pøesvìdèivé. Druhé místo 
patøí projektu modernizace Støední školy gastrono-
mie a služeb v Pøerovì s 1 131 hlasem, tøetí skonèilo 
Relax centrum Kolštejn, pro které na internetu 
hlasovalo 830 soutìžících.

„Do hlasování se zapojilo pøesnì 12 517 hlasují-
cích, je to poèet, který nás velmi pøíjemnì pøekvapil. 
Mezi lety 2007–2013 míøí na nové projekty v Olo-
mouckém a Zlínském kraji témìø sedmnáct miliard 
korun,“ pøipomnìla Renata Škrobálková, mluvèí 
Úøadu regionální rady ROP Støední Morava.

Ètyøhvìzdièkový hotel Alexandria je po nároèné 
rekonstrukci dominantou a chloubou Luhaèovic a je 
vyvrcholením rekonstrukèních snah akciové spoleè-
nosti Láznì Luhaèovice.

„Ocenìní a jasné prvenství v prestižní soutìži je 
pro nás signálem, že jsme se vydali správným smìrem, 
a tìší nás o to víc, že hlasovala veøejnost,“ potìšilo 
generálního øeditele Lázní Luhaèovice, a. s., Eduarda 
Bláhu.

Jen do konce øíjna navštívilo novì rekonstruovaný 
hotel Alexandria bezmála 4 700 návštìvníkù. „Tìžili 
jsme v hlasování z jejich spokojenosti, oslovili jsme je 
e-mailem a byli jsme zvìdavi, zda dají Alexandrii svùj 
hlas. Myslím, že spousta z nich nám za naše služby, a� 
pøi ubytování, v gastronomii nebo pøi relaxaèních 
aktivitách, podìkovala tím nejsprávnìjším zpùso-
bem. Prvenství hotelu v soutìži mezi 432 dalšími 
projekty je jejich zásluhou a odrazem spokojenosti,“ 
øíká øeditelka hotelu Alexandria Miloslava Fialová.

Ing. Jiøí Dìdek, tiskový mluvèí Láznì Luhaèovice, a. s.

V polovinì letošního roku byly opìt obnoveny 
snahy o zápis Luhaèovic na Seznam památek 
UNESCO. Složitý proces nominace byl odstartován 
v roce 2006, kdy byla zpracována a zaslána do Paøíže 
do Centra svìtového dìdictví UNESCO obsáhlá 
dokumentace, kterou na základì podnìtu Lázní 
Luhaèovice, a.s., zpracoval tým Ministerstva kultury 
ÈR, v té dobì se pøipravovala nominace lázeòského 
støedu Luhaèovic s dominantním podílem staveb 
Dušana Jurkovièe. V roce 2007 pøijelo nìkolik skupin 
expertù, kteøí mìli posoudit, zda budou Luhaèovice 
jako první mìsto, jehož hlavní funkcí je kurativní 
lázeòství, zapsány a budou moci tuto skuteènost 
následnì využít. I pøes to, že pracovní tým složený ze 
zástupcù ministerstva kultury, mìsta, lázní, Zlínské-
ho kraje, odborníkù na památkovou péèi udìlal maxi-
mum pro to, aby byl výsledek pro nás pøíznivý, koneè-
ný verdikt Výboru svìtového dìdictví, který o zápisu 
rozhoduje, nepadl. Výbor doporuèil Èeské republice, 
která byla pøedkladatelem návrhu, zahrnout do 
nominace i další èeská a evropská lázeòská mìsta 
a vytvoøit spoleènou nadnárodní nominaci. Nezávisle 
na této studii byla navržena ještì jedna možná va-
rianta. Zahrnout do spoleèné nominace i další stavby 
Dušana Jurkovièe na území Èeské i Slovenské re-
publiky. Ministerstvo kultury nakonec rozhodlo 
pokraèovat ve spoleèné, sériové nominaci èeských 
lázní (Luhaèovice, Karlovy Vary, Mariánské Láznì, 
Františkovy Láznì), nìmeckých (Baden Baden, 
Wiesbaden), italských (Montecatini–Terme) a bel-
gických (Ville de Spa). Tyto vybrané láznì již podepsa-
ly deklaraci, ve které potvrdily své odhodlání požádat 
prostøednictvím vlád svých zemí o spoleèný zápis na 

Starosta mìsta Luhaèovice František Hubáèek 
a øeditelka obèanského sdružení Korunka Luha-
èovice Veronika Záhorská rozdávali v pátek 9. pro-
since vánoèní dárky. Dìlo se tak v Kojeneckém 
a Dìtském centru ve Valašském Meziøíèí.

Bìhem Vánoèního jarmarku v Luhaèovicích se pøi 
starostenském èaji, který rozdával sám starosta 
mìsta, vybralo 6 422 korun a rozdalo se více než 100 
litrù èaje. Za vybrané peníze se nakoupily dárky pro 
Kojenecké centrum.

„Ta spolupráce s paní Veronikou Záhorskou a po-
tažmo Korunkou trvá více než šest let. Pøi každo-
roèních benefièních koncertech v Luhaèovicích paní 
Záhorská myslí i na nás a èást výtìžku vìnuje našemu 
centru. My jsme za to nesmírnì vdìèni. Od letošního 
roku je Veronika naší patronkou, èehož si nesmírnì 
považujeme. Díky Korunce jsme vybavili celé patro, 
vybudovali jsme pokoj pro maminky, návštìvní míst-
nost, podaøilo se nám kompletnì vybavit jednotlivé 
herny a ložnice. Myslím, že za spolupráce s paní 
Záhorskou jsme udìlali skuteènì kus poctivé prá-
ce,“uvedla Dagmar Stárková, øeditelka Kojeneckého 
a Dìtského centra Valašské Meziøíèí.

Starosta mìsta František Hubáèek byl celé dopo-
ledne v obležení dìtí a nestaèil rozbalovat dáreèky. 
Vysvìtloval tøíleté Marušce, jak se staví látkový do-
meèek, nebo dvouletému okatému Justienovi, co 
všechno velké hasièské auto umí.

„Spolupráce s Korunkou probíhá dlouhodobì, ale 
ta myšlenka spojit vánoèní jarmark, starostenský èaj 
a dáreèky pro dìti, to nás napadlo pøi debatách, které 
spolu vedeme. Výsledkem je nová tradice v Luha-
èovicích – starostenský èaj, za to, co Luhaèovjani 
a návštìvníci Luhaèovic pøidali do kašièky, se nakou-
pily dárky a odvezli jsme to do Kojeneckého centra ve 
Valašském Meziøíèí. Dìti mají z dárkù velkou radost. 
A tak to má být,“ øekl František Hubáèek, starosta 
mìsta Luhaèovice.

Kojenecké a Dìtské centum ve Valašském Meziøíèí 
pro dìti, které vyžadují okamžitou pomoc, je nestát-
ním zdravotnickým zaøízením, jehož zøizovatelem je 
Zlínský kraj. Zaøízení má kapacitu 32 dìtí od narození 
do tøí let vìku. V souèasné dobì je zde dvacet dìtí, 
o které se stará 34 pracovníkù. Prùmìrná délka 
pobytu jsou ètyøi mìsíce. 

Hotel Alexandria slaví 
prvenství, suverénnì zvítìzil 
v soutìži Mùj projekt  

Nová nadìje zápisu Luhaèovic 
na Seznam památek UNESCO 

Starosta mìsta rozdával 
vánoèní dárky

Seznam svìtového a kulturního dìdictví. Poèátkem 
pøíštího roku by již mìlo být stanoveno, co bude 
v daném místì nominováno, pøesný název spoleèné 
nominace (zøejmì Láznì – salony Evropy) a zahájeny 
práce na pøípravì nominaèní dokumentace. Doba 
trvání celého procesu pøíprav bude záviset na pøipra-
venosti všech úèastníkù, ale i na podpoøe jednotlivých 
vlád. Dá se pøedpokládat, že zaslání nominaèní doku-
mentace a hodnocení experty se uskuteèní pøibližnì 
v roce 2014 a samotné rozhodnutí o zapsání 
Luhaèovic v roce 2015.  

Ve ètvrtek 24. listopadu byl v salesiánském støedis-
ku v sousedství kostela na Jižních svazích, slavnostnì 
vyhodnocen letošní roèník projektu Otevøené brány. 
Ojedinìlý projekt Zlínského kraje a Arcibiskupství 
olomouckého Otevøené brány se konal letos potøetí 
a zapojilo se do nìho 21 sakrálních památek ve Zlín-
ském kraji. Cílem projektu Otevøené brány je zvýšení 
povìdomí obyvatel o památkách sakrálního významu 
a zároveò propagace významných turistických cílù.

Od kvìtna do záøí, kdy byl v kostelích návštìvnický 
režim s prùvodcem zajiš�ován, jej využilo 95 271 
turistù všech vìkových kategorií, z toho bylo 10 677 
cizincù. Nejvzdálenìjší návštìvníci byli z Japonska, 
Austrálie a Kanady. Nejstarší návštìvník pøiznal vìk 
98 let.

„Z mé strany je tøeba vyjádøit pøedevším radost, že 
se taková vìc rozbìhla a že funguje. Je nutné, aby 

Projekt Otevøené brány 
byl slavnostnì ukonèen. 
Luhaèovice obstály na výbornou

církev a obèanská spoleènost hledaly spoleèné plochy, 
kde mohou spolupracovat. Každý máme své pole 
pùsobnosti a církev má zásadní poslání nejen pro své 
èleny, ale i pro zbytek spoleènosti. Dìkuji Zlínskému 
kraji, mìstùm, obcím, farnostem i konkrétním lidem, 
kteøí se do tohoto projektu zapojili,“ øekl arcibiskup 
Jan Graubner. 

Luhaèovický kostel sv. Rodiny se stal takovým ma-
lým rekordmanem. Hned v prvním roce, kdy se far-
nost do projektu zapojila, navštívilo pomìrnì mladý 
kostel 13 051 turistù. Kostel sv. Rodiny v Luhaèovi-
cích návštìvníky mile pøekvapil živou varhanní 
hudbou a powerpointovou prezentací. Návštìvníci 
využili smíšený provoz, kdy pøed sezonou byl kostel 
s prùvodcem otevøen víkendovì a v sezonì pak 
celodennì. O návštìvníky se staralo osm odbornì 
vyškolených prùvodcù.

„V letošním roce jsme opìt zaznamenali nárùst 
návštìvnosti, to nás utvrzuje v pøesvìdèení, že tento 
projekt má svùj nezpochybnitelný význam. Jednak 
široké veøejnosti pøedstavuje sakrální památky, je-
jichž poznání s sebou nese hodnotu estetickou, histo-
rickou i duchovní. Ale také je zajímavým produktem 
cestovního ruchu v regionu, který láká návštìvníky 
nejen z domova, ale i ze vzdálených míst Evropy,“ 
konstatoval Jindøich Ondruš, námìstek hejtmana 
Zlínského kraje zodpovìdný za kulturu, památkovou 
péèi, cestovní ruch a spolupráci s církvemi.

Otevøené brány mají ještì jeden nepopiratelný 
efekt, díky projektu vzniklo 140 nových pracovních 
míst, kdy prùvodcovské služby zastávali pøedevším 
lidé z øad maminek na mateøské dovolené, studenti 
a senioøi. V roce 2011 byla dotace ze Zlínského kraje 
500 000 korun a dotace obcí èi mìst v souètu 60 500 
korun. Další finance zajistily farnosti, jejich výše byla 
zcela individuální podle možností jednotlivých 
subjektù.

Otevøené brány jsou zatím v Èeské republice oje-
dinìlým projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství 
olomouckého a mìst a obcí v regionu.

„Jednáme o tom, že Zlínský kraj s podporou Èeské 
biskupské konference nabídne svùj model  na 
veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR i dalším 
krajùm, které o to již projevily pøedbìžný zájem,“ 
prozradil Pavel Macura, šéf odboru kultury a pa-
mátkové péèe krajského úøadu, který organizaci 
projektu za Zlínský kraj zajiš�uje.

Olga Skovajsová 

„ “

KORUNKA Luhaèovice rozdìlila 
na benefièním koncertu 
bezmála 480 000 korun

Rekordních 480 000 korun se rozdìlilo nemoc-
ným, handicapovaným nebo opuštìným dìtem pøi 
Vánoèním koncertu dìtem, který v sobotu 10. prosin-
ce uspoøádalo obèanské sdružení KORUNKA 
LUHAÈOVICE. Benefice, pøi níž vystoupila øada 
známých osobností, se konala v Kulturním domì 
Elektra. V letošním roce tak KORUNKA LUHA-
ÈOVICE už pøerozdìlila zhruba 1,2 milionu korun.

Patronkou veèera byla moderátorka Ivana Gottová 
a námìstek hejtmana Zlínského kraje Libor Lukáš. 
Na pódiu se pøedstavila Ilona Csáková, která si zazpí-
vala s handicapovanou, velmi talentovanou Kristý-
nou Odložilovou. Dále veèer svým pìveckým a taneè-
ním vystoupením zpestøil Ben Cristovao, Monika 
Bagárová a také Michaela Talašová. Veèerem provázel 
a svým humorem diváky pobavil herec a moderátor 
Petr Rychlý. Pøedávání vánoèních dárkù a šekù se 
ujala spoleènì s hosty moderátorka Gábina Party-
šová. Celý veèer ochraòovali malí andìlíèci z folklor-
ního souboru Leluja z Provodova.
„Já jsem byla oslovena, jestli bych se zúèastnila tohoto 
bohulibého veèera, který byl vynaložen na podporu 
dìtí. Vzhledem k tomu, že mám i jiné aktivity, kterých 
se úèastním, ráda Korunku podpoøím,“ sdìlila 
zpìvaèka Ilona Csáková.

„Celý veèer byl nabitý emocemi. Pro øadu dìtí a hlav-
nì jejich rodièe bylo pøedávání dárkù velkým pøekva-
pením a nikdo z nich neskrýval svoji radost. Moc mì 
potìšilo, že jsme mohli obdarovat osm dìtí, dále jsme 
dárky i penìzi pøispìli dìtskému domovu z Vizovic 
a také Dìtskému a Kojeneckému centru ve Valašském 

Olga Skovajsová 
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Benefièní akce 2011 
plná podìkování
V pátek 2. 12. 2011 probìhla benefièní akce Charity 

Luhaèovice. Otevøeli jsme výstavu betlémù v galerii 
MìDK Elektra, zúèastnili jsme se Vánoèního jarmar-
ku pøed mìstskou radnicí a uspoøádali jsme 4. Bene-
fièní koncert pro Charitu v kostele svaté Rodiny 
Luhaèovice.

Výstava betlémù byla otevøena za spoluúèasti èle-
nek Klubu palièkované krajky Uherský Brod. Dámy 
návštìvníkùm pøedvedly výrobu a techniky palièkova-
né krajky a vánoèních ozdob z korálkù. Na výstavì 
najdete betlémy rùzných tvarù, velikostí a materiálù 
od žákù a zamìstnancù škol, dobrovolníkù, pracovní-
kù denního stacionáøe, lidových tvùrcù anebo zapùj-
èených ze soukromých sbírek. Dìkujeme všem, kteøí 
se na pøípravì výstavy betlémù podíleli, pracovníkùm 
Denního stacionáøe Charity Luhaèovice a pracov-
níkùm MìDK Elektra.

Stánek Charity Luhaèovice pøed mìstskou radnicí 
prezentoval jak naši èinnost, tak výrobky uživatelù 
denního stacionáøe. Dìkujeme všem zúèastnìným 
dobrovolníkùm.

Kulturní teèkou za celým dnem byl 4. Benefièní 
koncert pro Charitu Luhaèovice. Dosud neuzavøená 
výše výtìžku èiní 21 550 Kè. Výtìžek z koncertu bude 
zdvojnásoben Nadací Divoké husy a bude využit na 
vybavení keramické dílny denního stacionáøe pro 
seniory a zdravotnì postižené. Dìkujeme všem úèin-
kujícím – Schole Luhaèovice, folklornímu souboru 
Leluja, žákùm hudebního oboru ZUŠ Luhaèovice 
a jejich uèitelùm, zpìvaèce Michaele Talašové. 
Dìkujeme také všem sponzorùm, starostovi mìsta 
Luhaèovice PhDr. Františku Hubáèkovi a mìstysu 
Pozlovice za udìlenou záštitu. Dìkujeme všem 
dobrovolníkùm a otci Hubertu Wójcikovi za možnost 
uskuteènit koncert v nádherných a dùstojných 
prostorách kostela svaté Rodiny.

Anna Martincová

Meziøíèí, které KORUNKA LUHAÈOVICE podporuje 
již øadu let a je jejím oficiálním partnerem,“ øekla 
ø e d i t e l k a  o b è a n s k é h o  s d r u ž e n í  K O RU N K A  
LUHAÈOVICE Veronika Záhorská.

KORUNKA LUHAÈOVICE se snaží pomáhat 
pøedevším dìtem ve Zlínském kraji. Obdarované 
vybírá na základì doporuèení pediatrù, lékaøù a dal-
ších odborníkù. „Bìhem letošního roku jsme dostali asi 
50 žádostí o pomoc. Bohužel jsme všem nemohli 
vyhovìt. Ale v pøíštím roce se budeme snažit je znova 
oslovit a pomoci jim,“ dodala øeditelka KORUNKY 
LUHAÈOVICE Veronika Záhorská. 

Benefièní koncert pøipravila KORUNKA LUHA-
ÈOVICE ve spolupráci s øetìzcem lázeòských hotelù 
ROYAL SPA a znaèkou Victoria Magic. Nejvìtší 
podìkování patøí všem úèinkujícím, stálým partne-
rùm veèera a také divákùm, kteøí zakoupením 
vstupenky pøispìli ke krásné vánoèní atmosféøe. 

Olga Skovajsová

Pilotní projekt tak zvaných CykloPointù byl odstar-
tován na sklonku léta v Luhaèovicích a okolí. Jde 
o výstavbu záchytných míst pro cyklisty. Na projektu 
se podílí mìsto Luhaèovice, Mikroregion Luhaèovské 
Zálesí, o. p. s., a BiFu Luhaèovice. Letos se podaøilo 
vybudovat tøi místa – v Cykloservisu Stanislava Du-
hánì, ulice Nádražní, ve sportovním hotelu Vega 
v Pozlovicích a v restauraci na Maleniskách.

„Jedná se o to, že pokud sem dorazí cyklisté, tak by 
jim toto místo mìlo zaruèit, že tu dostanou veškeré 
informace, které se týkají cyklostras – znaèených 
i neznaèených. Dále dostanou individuální doporu-
èení dle jejich požadavkù. Ty jim budou poskytnuty na 
základì zkušeností cyklistù, kteøí CykloPoint trasy 
pravidelnì projíždìjí a kontrolují jejich stav. Tady jde 
o doporuèení trasy. Další službou bude nabídka 
základního náøadí na bìžné opravy a jednoduché 
náhradní díly, jako jsou duše, pláštì nebo lanka 
s bowdenem. U nás v Cykloservisu dostane cyklista 

Projekt CykloPoint se letos 
rozebìhl už na tøech místech 

odbornìjší servis. Na tìch ostatních místech bude 
zatím informaèní servis, bedna s náøadím, hustilka 
a tlaková myèka – vapka na umytí kola,“ vysvìtlil Sta-
nislav Duháò, jeden z iniciátorù projektu CykloPoint.

Iniciátoøi letos zajistili tøi kontaktní místa. Od 
pøíštího roku budou vybudována další místa, až na 
celkový poèet osm.

„Ještì plánujeme postupné proškolování recep-
èních na hotelech a pracovníkù mìstského informaè-
ního centra, aby každý cyklista dostal informace, které 
potøebuje, a odjíždìl spokojen,“ dodal Stanislav 
Duháò.

Do pilotního projektu CykloPointù se zapojil i øe-
ditel hotelu Vega v Pozlovicích Marian Ležák, který si 
program náramnì pochvaluje. „Myslím si, že jako 
sportovní hotel by byla ostuda, kdybychom nemìli 
zájem se podílet na rozvoji regionu a cyklistiky v tomto 
nádherném a pro cyklisty velmi vstøícném místì. 
Finanèní náklady nejsou tak velké, abychom je jako 
hotel nezvládli. Pøímo u nás je možnost získat mapky, 
základní informace o cyklotrasách, servis, náhradní 
díly. Cyklista si mùže kolo umýt nebo se obèerstvit.“

Olga Skovajsová

Ve ètvrtek 1. prosince jsme mohli pøivítat v knihov-
nì netradièní hosty. Ètyøi èlenové extraligového 
hokejového týmu PSG Zlín – Jakub Sedláèek, Petr 
Zámorský, Roman Vlach a Petr Holík se pøijeli podìlit 
se svými zážitky a zkušenostmi z ledové plochy i ho-
kejového zákulisí. Pøišli se za nimi podívat fanoušci 
všech vìkových kategorií a zejména u starších dìtí 
mìli obrovský úspìch. Dìkujeme pøíjemným hoke-
jistùm a nadšeným hokejovým fandùm za pìknou akci 
se spontánní atmosférou.
      Zájemcùm o východní kulturu a zvyky mohlo pøijít 
vhod pokraèování besedy Šárky Horsákové  Zang. 
Šárka si pøipravila zajímavé vyprávìní o Èínì, ve které 
delší dobu žila a studovala. Pøednášku doplnila 
projekcí fotek a výstavou typicky èínských pøedmìtù, 
které si dovezla. 
  V adventních dnech zpøíjemnil náladu v knihovnì 
Mikuláš, který nadìlil novì registrovaným ètenáøùm 
roèní poplatek zdarma a na každého návštìvníka 
pamatoval s drobnou sladkostí nebo kávou.
  Vánoèní atmosférou byly prodchnuty besedy pro 
dìti z mateøské školky a také obyvatele Domu s peèo-
vatelskou službou Strahov.
  V pøíštím roce naše mìsto oslaví 600 let od svého 
vzniku. Také my se rádi pøipojíme k oslavám pøipravo-
vanými akcemi, z nichž jednu zahájíme od ledna 2012. 
Každý mìsíc bude na našich webových stránkách 
zveøejnìna otázka týkající se luhaèovických domù. 
Úèastníci soutìže budou mít za úkol poznat podle 
zveøejnìných indicií budovu a poslat nám název domu 
na naši e-mailovou adresu. Vylosovaný výherce, který 
správnì na otázku odpoví, bude odmìnìn pìknou ce-
nou, kterou nám vìnovali naši sponzoøi. Díky firmám 
Vavrys, Kare, Pizzerie Rimini, BIFU, Mìstská 
plovárna a MìDK Elektra se mùžete tìšit napøíklad na 
lístky do bazénu, dárkové poukazy, pizzu èi volné 
vstupenky do kina. Sledujte naše webové stránky 
a urèitì se dozvíte i jiné zajímavosti o dìní v knihovnì. 
 Dìkujeme všem spolupracujícím organizacím a na-
šim sponzorùm za ochotu a nezištnost pøi spolupráci. 
Jsme za to vdìèní. Našim návštìvníkùm a ètenáøùm 
dìkujeme za jejich návštìvy, které vždy potìší, a tìší-
me se na Vás. Všem pøejeme krásný nový rok 2012.

Milana Mikulcová

Knihovna v prosinci

V Øetechovì, kde mají velkou základnu Sboru 
dobrovolných hasièù, už øadu let øeší nevyhovující 
stav budovy hasièské zbrojnice. V minulosti se snažilo 
mìsto zajistit zlepšení alespoò dílèími opravami 
støechy nebo elektrozaøízení. Budova je v tak špatném 
technickém stavu, že mìsto pøistoupilo k razantnímu 
øešení.

„Bohužel se nám nepodaøilo najít žádný z dotaè-
ních programù. Mìsto po zpracování projektové 

V Øetechovì se staví 
nová hasièská zbrojnice

dokumentace a vyøízení stavebního povolení a po 
dohodì se zástupci SDH Øetechov rozhodlo, že 
v letošním roce zahájí výstavbu nové zbrojnice,“ uvedl 
Jiøí Šùstek, vedoucí odboru správy majetku mìsta.

Celkové náklady budou okolo 2,5 milionù korun. 
V øíjnu a listopadu byly provedeny výkopové práce 
a položení základové desky. V této první etapì bude 
proinvestováno zhruba 470 000 korun, z toho Sbor 
dobrovolných hasièù Øetechov provede práce asi za 
sto tisíc korun. Náklady z rozpoètu mìsta budou 
370 000 korun.

„Pøi výbìrovém øízení byla jedna z podmínek, aby 
firma umožnila èást prací provádìt svépomocí. Toto 
bylo po dohodì se  spoleèností FAKT, spol. s r. o., která 
sídlí v Pozlovicích, umožnìno. Ne každá firma tuto 
podmínku respektuje z dùvodù bezpeènosti práce, 
návazných prací, dodržení záruk a podobnì. 
Pokraèování prací bude závislé na možnostech 
rozpoètu mìsta. Stará hasièská zbrojnice bude 
následnì zbourána,“ dodal Jiøí Šùstek, vedoucí 
odboru správy majetku mìsta.

Pùvodní hasièská zbrojnice v Øetechovì byla 
postavena v roce 1955. Poslední vìtší opravy se pro-
vádìly v roce 1974. Èlenská základna má 51 aktivních 
èlenù. Muži se pravidelnì úèastní soutìží v požárním 
sportu. Letos skonèili v okrskovém kole na prvním 
postupovém místì. V okresním kole se jim vedlo stejnì 
dobøe. Krajské kolo v soutìži požárního sportu bylo 
velmi vyrovnané a soutìžní mužstvo skonèilo ve 
støedu tabulky.

Olga Skovajsová

Každoroènì si na Nový rok dáváme dobrá pøed-
sevzetí, která vìtšinou nesplníme. Pøejeme si hodnì 
zdraví a štìstí a pøitom si èasto vùbec neuvìdomu-
jeme, že záleží hlavnì na nás, zda toho dosáhneme. 
Lidské štìstí není trvalý stav, kdyby to tak bylo, tolik 
bychom si ho nepøáli. Stejné je to se zdravím, pokud 
ho máme, pokládáme to za samozøejmost, a teprve 
když se nám ho nedostává, zaèneme si ho více vážit 
a toužit po nìm. Všichni víme, že o zdraví musíme 
peèovat i tehdy, když ho máme. Pravidelné 
procházky nebo jakákoli práce na èerstvém vzduchu 
alespoò 40 minut minimálnì tøikrát týdnì ještì 
nikoho nezabila. Zdravé jídlo a èistá voda také ne. 
Nezaškodí omezit maso a jíst více ryb. O ovoci 
a zeleninì taky víme své. Peèujme rovnìž o svou mysl. 
Nelitujte se!

Sebelítost vás jen poškozuje a k nièemu nemoti-
vuje. Buïte vdìèní! Za co? Je toho málo, co máte 
a mít byste nemuseli? Nesnažte se zmìnit to, co není 
ve vašich silách, ale to, co je, s tím udìlejte cokoli teï 
hned, dokud je èas. Cviète svou pamì� a nikdy si ne-
øíkejte: „To si nezapamatuji.“ Zkuste to jinak 
a pøikažte si: „To si musím zapamatovat!“ Je to 
možná trochu pøekvapivé, ale to, co oèekáváme, že se 
stane, se opravdu èasto stane. Oèekávejte tedy to 
lepší a nechte se pøíjemnì pøekvapit. Mìjte sny
a klaïte si velké cíle, dosáhnete jich, dopøejte si to! 
Nehledejte štìstí v hromadìní hmotných vìcí, není 
tam. Uète se novým vìcem bez ohledu na váš vìk, 
dìlejte navyklé vìci jinak, hromaïte spíše vìdomosti 
a zkušenosti, v nich štìstí urèitì najdete. Pøijímejte 
s pokorou i vìci, které vám radost nedìlají, ale všude 
je chleba o dvou kùrkách a i každá mince má dvì 
strany, kdyby nebylo smutku, nebylo by ani radosti. 
Nebojte se udìlat chybu, pokud se z ní pouèíte. 
Opakovat ale stále stejnou chybu a nepouèit se je 
k pláèi. Buïte k sobì laskaví a nezlobte se na sebe ani 
na druhé. Na to je lidský život pøíliš krátký. Mìjte se 
rádi, lásky a laskavosti není nikdy dost, stejnì jako 
trpìlivosti a pokory. Tancujte, smìjte se co nejvíce, 
a i když štìstí není trvalý stav, prožijete možná 
chvilky, které vám to urèitì pøipomenou. Prosté 
radosti života existují všude kolem vás, tak je 
hledejte. Jsou dostupné každému a za peníze je 
koupit nemùžete. Radujte se, smìjte a prožívejte 
pøítomnost jako stav, který se už nikdy nevrátí. 
Chvilky štìstí a zdraví na vás už èekají v budoucnosti. 
P. F. 2012      

 (j. h.)

O dobrých pøedsevzetích
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Chtìli bychom se s vámi podìlit o úspìchy, kterých 
dosáhli naši sportovci. I bìhem loòského roku se 
èlenové všech našich oddílù zapojovali do znaèného 
poètu závodù nejen v Èeské republice, ale i v zahranièí.
DH Slovan Luhaèovice – Freeridový sjezd na kole

V loòském roce náš tým èítal 5 závodníkù. Kluci 
jezdí kategorii Muži – Jiøí Frýželka, Hardtail – David 
Šùstek a Junior – Dan Mikel, Pavel Heinz, Jaroslav 
Frýželka. Zúèastnili jsme se dvaceti šesti závodù 
v Èeské a Slovenské republice.
Naše nejlepší úspìchy:
Moravsko-slovenský pohár
V závodì ve Velké Raèi David Šùstek v hardtailech 
zvítìzil a odvezl si ze Slovenské republiky zlatou 
medaili.
IXS DH Cup Špièák – mistrovství Evropy: Junioøi – 
Dan Mikel 10. místo.

Družstvo stolního tenisu TJ Luhaèovice pro sezonu 
2011/2012 postoupilo v rámci regionálních soutìží 
o tøídu výš a hraje nyní III. tøídu z pìti existujících. 
V polovinì soutìže je na ètvrtém místì z 12 družstev 
(ztráta na 2. místo dva body), což lze první rok v této 
soutìži považovat za úspìch. 
Závodní èinnost lyžaøského oddílu v sezonì 2010/ 2011

Aktivita závodního lyžaøského družstva Luhaèo-
vice byla v minulé zimní sezonì úspìšná. Úèastnili 
jsme se závodù nejenom v Èeské republice, ale také 
v Rakousku a Švýcarsku. Náš tým je ve složení Franta 
Dostálek, Mira Máèala, Jakub Kunc, Jiøí Èech, Jakub 
Køenek a zaèínající závodníci Vratik Kunc a Patrik 
Hiller. 

Èeský pohár v sezonì 2010/2011 se skládal ze tøí 
víkendových závodù. Tìchto závodù se zúèastnil celý 
náš tým. První závod se jel v Krušných horách v areálu 
Potùèky. Fanda Dostálek obsadil druhé a páté místo. 
Junior Jiøí Èech deváté a tøetí. Další závod byl na Dolní 
Moravì. Jiøí Èech získal páté a šesté místo, František 
Dostálek sedmé a osmé místo a Mirek Máèala osmé 
místo.

Posledním víkendovým závodem byl fisový závod 
ve Špindlerovì Mlýnì, kde se jelo také Mistrovství 
Èeské republiky. Zúèastnili se ho jezdci i z ostatních 
zemí, jako je napøíklad Argentina, Slovenko, Slo-
vinsko i Anglie. Jirka Èech se umístil na jedenáctém 
místì a Fanda Dostálek na dvanáctém.

V druhém závodì Mistrovství Èeské republiky se 
opìt daøilo a Jirka Èech si odnesl titul juniorského 
vícemistra Èeské republiky pro rok 2011. 

Prvního závodu sezony se zúèastnil Evropského 
poháru v Rakouském Jerzens, kde startovali jezdci ze 
svìtového poháru. Obsadil uspokojivé místo v po-
lovinì tabulky. Další závod Evropského poháru se jel 
ve Švýcarském Davosu. Švýcaøi jsou skicrossem 
posedlí, a proto byla úèast obrovská. Jirka se umístil 
v první polovinì startovního pole. Spoleènì s tímto 
závodem se konal také Švýcarský pohár juniorù, kde 
Jirka obsadil dobré osmnácté místo. 

V neposlední øadì se naši jezdci zúèastnili Ra-
kouského poháru na Hochfichtu, kde startoval Jiøí 
Èech a Franta Dostálek. Naší závodníci se umístili do 
dvacátého místa a dobøe reprezentovali Èesko a hlav-
nì lyžaøský oddíl TJ Slovan Luhaèovice. 
Oddíl kuželek bilancuje

Pro oddíl kuželek rok 2011 bohužel nepatøil, co se 
týèe výsledkù, úplnì k tìm, kterým by se oddíl 
vzhledem k minulým létùm mohl nìjak výraznì 
chlubit. Umístìní družstev mužù, tj. 8. místo v I. lize 
(i když ještì 4. kolo pøed koncem družstvo bojovalo 
o jednu z medailí), 7. místo v divizní soutìži a 7. místo 
v krajském pøeboru, není jistì dùvodem k oslavám. 
Toto potvrdilo i družstvo žen svým 10. místem v II. lize. 
Snad jen družstvo dorostu, kterému jen tìsnì unikl 
postup do celostátní soutìže o mistra ÈR, stojí za 
povšimnutí. 

V individuálních soutìžích je èásteèným úspìchem 
1. místo v soutìži o pøeborníka Zlínského kraje Pavla 
Kubálka v seniorské kategorii a Michala Markuse 
v kategorii dospìlých.

V polovinì soutìžního roèníku 2011/12 se našim 
družstvùm nijak výraznì nedaøí, kdy skoro všechna 
družstva se drží ve støedu aktuálních tabulek ve svých 
soutìžích.

Jen opìt družstvo dorostu ve své skupinì I. ligy je 

TJ SOKOL a TJ Slovan
pouze o 1 bod od postupu do celostátní soutìže 
o pøeborníka ÈR a Vra�a Kunc svým prozatím 
18. místem v kategorii mladších žákù má šanci se 
probojovat do závìreèného turnaje.

Doufejme, že v jarní èásti soutìží budeme úspìš-
nìjší a navážeme tak na výborné výsledky z minulých 
let.
Luhaèovickým házenkáøùm se daøí

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), 
kde jsou prozatím na druhém místì ve své skupinì.
Mladší žáci – 3. místo ve Støedomoravské lize – 
skupina C,
minižáci – se pravidelnì úèastní turnajù miniházené 
4+1 ve Zlínské oblasti.
Orientaèní bìh

Rok 2011 byl pro naše orientaèní bìžce velmi 
úspìšný.

Získali hned nìkolik medailí.
Mladší dorostenci – Jonáš Hubáèek získal tøi zlaté 

medaile na mistrovství republiky v klasice, v krátké 
trati a v noèním bìhu. Na mistrovství Evropy získal 
bronz ve štafetì. Štìpán Mudrák na mistrovství Evro-
py v noèním bìhu získal støíbrnou medaili.

Starší dorostenec Michal Hubáèek si vybìhal ve 
štafetì na mistrovství svìta juniorù bronz a na 
mistrovství republiky získal zlato v noèním bìhu.
TJ Sokol a TJ Slovan Vám pøejí pohodový a pøíjemný 
nový rok.

T. Heinzová

Nìkolik významných akcí se odehrálo v naší 
základní škole v posledních dnech.

Na konci listopadu se uskuteènily tøídní schùzky, 
které byly spojeny s prohlídkou školy a burzou SŠ. 
Dvacítka škol z okolí pøedstavila uèební obory pro 
pøíští školní rok.

V prosinci probìhl Mikulášský turnaj šesti 
okolních škol žákù 4. a 5. tøíd (1. Luhaèovice, 
2. Vysoké Pole, 3. Biskupice). V turnaji nešlo ale vùbec 
o poøadí, nýbrž o pøátelské setkání žákù a uèitelù. 

Družstvo žákù 9. D tøídy ve složení Nikol 
Nováková, Lenka Ševèíková a Roman Švagera se 
úèastnilo v partnerském mìstì Topolèany mezi-
národní nauèné soutìže TOPVEDÁM (Topolèian-
skyvedátori) a v oblasti chemie získalo cenu 
poøadatelù.

MO vèelaøù, žáci vèelaøského kroužku a naši 
uèitelé pak pøipravili Medový den. Návštìvníci 
ochutnali výrobky z medu a dozvìdìli se zajímavosti 
ze života vèel. Materiální zabezpeèení akce provedla 
spoleènost Miramare, s. r. o., které patøí velký dík. 
Pøíští rok bychom chtìli dát této pìkné akci ještì vìtší 
rozmìr.

Krajská rada Asociace školních sportovních klubù 
pak zapùjèila škole dlouhodobì florbalovou soupravu 
(mantinely, branky) v hodnotì desetitisícù. Tyto 
budou umístìny v hale, kde bude možno sehrát 
regulérní florbalové zápasy.

R. Lebloch

V sobotu 26. listopadu se konal v SC Radostova 
fotbalový turnaj mladších pøípravek roèníkù 2003 
a mladších. Zúèastnilo se 6 týmù – FK Luhaèovice, FC 
Elseremo Brumov, ÈSK Uherský Brod, TJ Jiskra 
Otrokovice, TJ Spartak Valašské Klobouky a SKSV 
Bojkovice. Pomìøili jsme síly s kvalitními oddíly 
krajské soutìže, s kterými se v soutìžním roèníku naší 
okresní soutìže nepotkáme. Patronem celého turnaje 
byl hráè FC Tescoma Zlín Jan Jelínek, který se podìlil 
s hráèi o své zkušenosti a daroval jim podepsané 
plakáty svého týmu.

Družstvo Luhaèovic po vynikajícím týmovém 
nasazení obsadilo se ziskem 13 bodù a skóre 15:3 
1. místo. Nejlepší støelec turnaje byl také hráèem 
Luhaèovic, a byl jím Jáchym Gregor se 7 vstøelenými 
brankami.

Dìkujeme klukùm za vynikající výkony ve všech 
zápasech, jejich bojovnost a nasazení. Dále patøí velké 
díky sponzorùm a hlavnì rodièùm, kteøí se aktivnì 
úèastnili celého turnaje a naše nadìje povzbuzovali. 
Sestava: Jan Novák, Jakub Slovák, Lukáš Garaja, 
Karel Plášek, Viktor Valèík, Patrik Šùstek, David 
Velich, Jáchym Gregor, Šimon Žmolík, Jakub Garaja, 
Daniel Kubíèek.
Trenéøi: Petr Garaja, Josef Šùstek. 

Renata Garajová

10. 12. 2011 jsme byly my, dìti Dìtského domova 
a Základní školy ve vizovicích, pozvané na 
charitativní vánoèní koncert v Luhaèovicích, který již 
posedmé poøádala Nadace Korunka. A vìøte mi, bylo 
to úžasné. Mohly jsme se setkat se spoustou známých 
osobností, které v programu vystoupily. Mezi 

Mladým fotbalistùm se daøilo

Pøedvánoèní pøekvapení 
s Veronikou Záhorskou

Významné akce v základní škole

V nedìli 13.12.2011 probìhla øetechovská 
premiéra rozsvìcovaní vánoèního stromku u kaplièky 
sv. Anežky. Byl to velice zdaøilý den na toto roèní 
období, sluníèko se pomalu s námi louèilo a z pøe-
krásného vystoupení øetechovské èásti folklorního 
souboru Leluja pod vedením paní Evy Janíkové, která 
také zajistila ozvuèení, jsme v pøedvánoèní atmosféøe 
s úžasem sledovali co se ti naši 4–8letí zpìváèci nauèili 
v tak krátké dobì (zkoušejí teprve tøi mìsíce).U vùnì 
teplého punèe a svaøeného vína jsme rozsvítili vá-
noèní stromek a s ohromením sledovali mini-
ohòostroj. V tomto pøátelském kruhu nám naši místní 
hasièi naservírovali teplé cigárko pøímo z udírny 
a v pøedvánoèním duchu jsme se ubírali s pocitem 
blaženosti a dobré nálady ke svým domovùm. 

Libor Kratina

Rozsvícení vánoèního stromu 
v Øetechovì

úèinkujícími byli Monika Bagárová a Ben Christovao, 
Ilona Èáková a celý veèer uvádìl vynikající Petr Rychlý 
s Gábinou Partyšovou. Setkali jsme i s paní Gottovou 
a samozøejmì s Veronikou Záhorskou, která je 
øeditelkou Nadace Korunka. Hodnì mne dojalo, jak 
lidé vìnovali velké obnosy penìz dìtem, kterým to 
pomùže. Tøeba dìtem zdravotnì postiženým nebo 
dìtem na vozíku. Druhý den jsme se sešly s paní 
Záhorskou znovu a ta nám pomáhala pøi nákupu 
vánoèních dárkù. Zažily jsme nákupní horeèku, 
kterou jsme si ani nedovedly pøedstavit. Bylo to vážnì 
úžasné. A tak vdìèíme paní Veronice za nádherné 
odpoledne a nádherné Vánoce.  

Za celý dìtský domov: Josef Lambor, Dìtský domov 
a Základní škola Vizovice



Narození

Rodièùm srdeènì 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.

Matyáš Semela
Apolena Procházková
Sabina Slobodová
Jakub Šústek
Elena Klenk
Karolína Kolaøíková
Mikuláš Mlèek

Marta Hrubá 86 let
Zdeòka Horáková 80 let
Františka Maèková 85 let
Františka Brzáková 91 let
Marie Majzlíková 86 let
Drahomír Janèaøík 85 let
Karla Semelová 87 let
Dagmar Záhorovská 80 let
Marie Kranzová 80 let
Jiøí Šafáø 88 let
Dušana Procházková 80 let
Marie Šustková 93 let
Františka Dynková 80 let
Marie Majzlíková 90 let
Kvìtoslava Káòová 89 let
Šárka Pokorná 89 let

František Chupík 71 let
Antonín Kubíèek 86 let
František Frait 72 let
Anežka Hudeèková 86 let

Výroèí narození

Pøijmìte naši srdeènou gratulaci.

Spoleèenská kronika
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Tradièní Štìdroveèerní bìh Zahradní ètvrtí pøilákal 
24. prosince 88 závodníkù, a i za nepøíznivého poèasí 
mnoho divákù. Bìželo se ve ètyøech kategoriích 0-6 let 
(300 m), 7-9 let (300 m), 10-14 let (600), 15-99 let 
(2000 m). 
Výsledky:
0-6 let chlapci: 1. Jan Chromý, 2. Jakub Garaja, 
3. Šimon Sláma, 0-6 let dívky: 1. Monika Špendlíková, 
2. Nikol Janíková, 3. Adéla Malaníková.
7-9 let chlapci: 1. Šimon Žmolík, 2. Adam Køenek, 
3. Lukáš Garaja, 7-9 let dívky: 1. Dáša Hubáèková, 

Bìh

Dne 7. ledna uplynuly 3 roky,
co nás opustila naše drahá 
manželka a maminka
MUDr. Marcela Klimešová

Vzpomínka

S láskou vzpomínají manžel Jiøí, synové Jan, 
Jiøí a Michal.

V prosinci probíhaly výukové programy pro školní 
kolektivy v duchu vánoèních tradic a zvykù. Dìti si 
upekly èertíky z vánoèkového tìsta a povídaly si 
o vánoèních zvycích doma i ve svìtì. Probìhl také 
výukový program Letopisy Narnie.

Realizovali jsme projekt „Základy pro zdravý 
životní styl“, financovaný z dotace NADACE Dìti-
Kultura-Sport Uherské Hradištì. 

V sobotu 26. 11. probìhl zámecký vánoèní 
jarmark, který zaujal jak dìti, tak dospìlé. V dílniè-
kách se malovaly obrázky, vyrábìly se svícínky, 
pøáníèka, tvoøily se voòavé polštáøky, vánoèní závìsy, 
smaltovaní ptáèci, obrázky z vlny, zdobily se perníèky, 
postavièky – vánoèní dekorace na špejli a plno dalších 
vánoèních dáreèkù a dekorací. V dílnièkách nám 
pomáhali pracovnice mìstské knihovny, naši 
zamìstnanci i kamarádi. Každý návštìvník se mohl 
potìšit èi nabrat inspiraci z nazdobených vánoèních 
stromkù a odnést si vánoèní baòku darovanou firmou 
Kalada.

V sobotu 3. 12. se sportovalo v hale, vnitøní i ven-
kovní aktivity pro zájemce všech vìkových skupin byly 
pøipraveny ve spolupráci s TJ Sokol a TJ Slovan 
Luhaèovice, Sportovním centrem Radostova. 
Mikulášský sportovní den byl podpoøen sponzory – 
místními lékaøi (MUDr. Pavla Dostálová, MUDr. 
Vìra Vytopilová, MUDr. Olga Bartoníèková, MUDr. 
Jitka Slezáková, MUDr. Karel Malík), firmou Teko 
a Kalada, kterým tímto dìkujeme.

V pondìlí 5. 12. dopoledne probìhla Mikulášská 
nadílka ve sportovní hale v Dolní Lhotì a odpoledne 
v Luhaèovicích.

V sobotu 10. 12. se èlenové zájmových kroužkù 
Florbal zúèastnili 1. Matýskového pøátelského 
florbalového turnaje a umístili se na pìkném 5. místì. 
V DDM Luhaèovice a v Sokolovnì probíhal od 9. do 
11. 12. semináø historického šermu.

Všem ètenáøùm našich èlánkù, èlenùm, rodièùm 
i spolupracujícím subjektùm, zamìstnancùm, 

AKCE DDM LEDEN

V mìsíci lednu se mùžete pøihlásit do zájmových 
kroužkù s volnými místy za polovièní poplatky za 
kroužek. 

MUZIKOTERAPIE  
Odpoèinkový hudební podveèer s netradièními 
nástroji (africké djembe, brumle, didgeridoo, nebo 
tibetské mísy). Poplatek 60 Kè/úèastník. Pøihlášky 
pøedem do 11. 1. 

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
Pro rodièe s dìtmi ve vìku 3–7 let. Vstup pouze 
v èisté sportovní obuvi se svìtlou podrážkou.
Poplatek 20 Kè/dítì. 

ŠKOLA HISTORICKÝCH TANCÙ 
Lektor Miroslav Smaha (www.skolatance.cz). 
Poplatek 600 Kè (12 hodin, 4 lekce)
Ubytování: 100 Kè/osoba/noc.

SUCHÉ FILCOVÁNÍ  
Tvoøivá dílna pro veøejnost. Poplatek 100 Kè. 
Pøihlášky pøedem do 17. 1.

POPCORNOVÁ NOC – ZÁMECKÉ CASINO 
Pro mládež od 6.–9. tøídy. Poplatek: 30 Kè/osoba. 
Pøihlášky pøedem do 24. 1.

ZÁMECKÁ STRAŠIDLA 
Poplatek 20 Kè/osoba. Pøihlášky pøedem do 24. 1. 

Program pro maminky s dìtmi, vždy od 10.00 do 
11.00  v Klubovnách DDM Luhaèovice
3., 10., 17., 24., 31. 1. Hravé cvièení s hudbou 
s Alenou Kotišovou, zdarma 
16. 30. 1. Výtvarné tvoøení v Klubíku, 20 Kè (èlenové 
Klubíku), 40 Kè (neèlenové)
V lednu také probìhne program pro školní družinu.

Pátek 13. 1. 18.00  zámek

Sobota 14. 1. 15.00  tìlocvièna ZŠ

Pátek 20. 1. –  nedìle 21.1. zámek

Pondìlí 23. 1. 17.00  zámek

Pátek 27. 1. 19.00  zámek

Sobota 28. 1. 17.00  zámek

AKCE V KLUBÍKU

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

2. Karolína Chromá, 3. Renata Dufková.
10-14 let chlapci: 1. Vojtìch Sýkora, 2. Jakub Pachula, 
3. Jan Kadleèek, 10-14 let dívky: 1. Barbara Vavry-
sová, 2. Kamila Špendlíková, 3. Nikol Maceèková.
15-99 let muži: 1. Zdenìk Slezák, Dalibor Slovák, 
3. Marek Cahel, 15-99 let ženy: 1. Šárka Kukolová, 
2. Pavla Hubáèková, 3. Dagmar Hubáèková.

Stalo se milou tradicí, že v pøedvánoèním èase 
zajíždìjí pøedstavitelé mìsta Luhaèovice do domovù 
pro seniory, kde našli svùj nový domov bývalí obèané 
mìsta. Letos tomu nebylo jinak. Paní místostarostka 
Marie Semelová, vedoucí odboru správy majetku 
Vladislava Janíková a Vìra Høibová, bývalá pra-
covnice sociálního odboru, navštívily v úterý 13. pro-
since Luhaèovické v Domovech pro seniory 
v Buchlovicích, Napajedlích, Louèce a Nezdenicích.

Celkem 16 obyvatel postupnì pøivítalo návštìvu 
z Luhaèovic. Nejvíce lidí takto žije ve velice výstavním 
domovì v Nezdenicích.

„Domov v Nezdenicích vznikl v roce 1978. Od té 
doby prošel tøemi významnými rekonstrukcemi. 
K dnešnímu dni tady máme 165 uživatelù, kteøí jsou 
ubytováni v 69 jednolùžkových a ve 48 dvoulùžkových 
pokojích (služeb domova využívá devìt seniorù z Lu-
haèovic). Jsme zaøízení, které vytváøí zázemí pro 
uživatele z celého Zlínského kraje. Naší cílovou 
skupinou jsou senioøi starší 60 let. Kapacita je 
dlouhodobì zaplnìna na 98 %, èekací doba jsou 
zhruba 3 mìsíce,“ vysvìtlil Jaroslav Kopper, vedoucí 
Domova pro seniory Nezdenice.

Místostarostka pøivezla obyvatelùm domova 
balíèky s ovocem a sladkostmi. Senioøi se zajímali 
o dìní ve mìstì, èištìní Luhaèovické pøehrady, zápis 
do Seznamu UNESCO nebo vysílání Televize 
Luhaèovice.

Olga Skovajsová

Návštìva v domovech pro 
seniory

Co se uskuteènilo v DDM

dobrovolníkùm a pøíznivcùm pøejeme v novém roce 
jen to nejlepší a mnoho osobních i pracovních 
úspìchù.

Bc. Eva Tomalová, øeditelka DDM Luhaèovice
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Hledám pronájem levného  

malého nebytového prostoru 

(obchodu). 

Telefon (SMS): 737 722 028 

Vymìním byt v OV 2+1 

v Hodonínì za byt (domek) 

1+1 až 2+KK. 

Telefon (SMS): 775 477 353

Mìsto Luhaèovice a  výbor pro 

obèanské záležitosti dìkuje všem, kteøí se 

podíleli na pøípravì setkání pøedstavitelù 

mìsta s obèany, kteøí žijí v DPS Strahov 

Luhaèovice, v Domovech pro seniory 

v Luhaèovicích, Nezdenicích, Napa-

jedlích, Buchlovicích, Lukovì a Louèce, 

zvláštì paní Vìrce Èervenkové z firmy 

Lukrom za vìcný dar, paní Vìrce 

Stolaøíkové za pøípravu dárkových 

balíèkù, firmám CAPRO CZ, s. r. o. 

a PARTR, spol. s r.o., za finanèní dar, 

pracovníkùm Charity Luhaèovice,  

Domova pro seniory Luhaèovice a dìtem 

z Mateøské školy Luhaèovice.

Od 1. ledna pøíštího roku schválila vlastnická spo-

leènost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.  zvýšení ceny pro 

vodné a stoèné pro tarifní oblast zlínského regionu. 

Ke zvýšení ceny dochází v souvislosti s poklesem 

spotøeby vody, rùstem inflace a vyššími provozními 

náklady u novì budovaných a rekonstruovaných celkù 

(èistírny odpadních vod a nové kanalizace). Dalším 

dùvodem je nárùst nájemného hrazeného vlastníkovi 

infrastrukturního majetku, tento nájem je nezbytný 

k zajištìní obnovy nové i stávající infrastruktury. 

Kromì uvedených vlivù je nezanedbatelný i nárùst no-

vé sazby DPH z dosavadních 10 % na 14 %. Celková cena 

vodného a stoèného pro domácnosti na Zlínsku vzros-

te oproti loòské cenì s nižší daní o celkových 13,8 %. 

Nárùst cen vodného a stoèného je o 9,8 % bez DPH, 

celkovì je nárùst za 1 000 litrù vody pro obyvatele 

o 13,8 % vèetnì DPH. Zatímco letos vìtšina obyvatel 
3Zlínska zaplatí za 1 m  vodného a stoèného 73,15 Kè 

(s DPH), tak od nového roku to bude v celé tarifní oblasti 
383,28 Kè (s DPH) za 1 m . Schválené zvýšení cen má 

dopad na finanèní situaci prùmìrné ètyøèlenné rodiny ve 

výši 107 Kè za mìsíc.

3Cena vody platná od 1. 1. 2012:  (údaje v Kè/m )

Cena vodného a stoèného 
pro rok 2012 (okres Zlín)

Okres ZLÍN 2011 2012         2012 vèetnì

bez DPH bez       DPH (14 %)

vodné 34,97   36,98     42,16

stoèné 31,53   36,07     41,12

vodné + stoèné 66,50   73,05     83,28

DPH
Okres ZLÍN

Od 9.30 do 11.30. Vstup 20 Kè
Denní stacionáø CHSR, Hradisko 100, 
STRAHOV, Holubyho 383

9. 1. Sváteèní slovo / P. Antonín Fiala 

16. 1. Výtvarná dílna / panenky UNICEF

23. 1. Francouzská Guayana, beseda / 
p. Vratislavský

30. 1. Burza receptù / Bezmasá jídla

4. 1. STRAHOV /  Problematika hojení ran, 
beseda /  Pharm Dr. Ingrid Šustková

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

18. 1. STRAHOV / Prevence trestné èinnosti 
páchané na seniorech /  prap. Hrnèiøík 
a pprap. Vápeníková

25. 1. STRAHOV / návštìva výstavy Luhaèovice 
v historických pohledech

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

Charita Svaté 
rodiny 

3. 1. 15.00 hod. salonek Elektra

9. 1. 8.00 hod. sraz na nádraží

17. 1. 14. 00 hod. sraz na nádraží

25. 1. 

Cvièení. Míèe a karimatky s sebou. 

Divadelní pøedstavení v Uh. Hradišti. 

Prohlídka penzionu Stella. Možnost pøipojení 
u hotelu Alexandria. Pøezùvky s sebou. Na závìr 
posezení u kávy.

Plavání

Spolek aktivních 
seniorù 
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kam v Luhaèovicích
Ètvrtek 5. 1. 19.30 hod.

Pátek 6. 1. 20.00 hod.

Ètvrtek 12. 1. 19.30 hod.

Pátek  13. 1.  20.00 hod.

Pátek 13. 1.  18.00 hod.                                  

Sobota 14. 1. 20.00 hod.

Pátek 20. 1. 16.00 hod.

Ètvrtek 19. 1. 20.00 hod.

Pátek 20. 1. 19.30 hod. 

Sobota 21. 1. 20.00 hod.                                 

Ètvrtek 26. 1. 16.00 hod.                                    

Pátek 27. 1. 19.30 hod.

MELODIE PRO DOBROU NÁLADU

LH Palace, kavárna

SWINGOVÁ KAVÁRNA
 s orchestrem Melody Gentlemen Lednice

WH Alexandria, night club

VEÈER S OPERETOU 

LH Palace, kavárna

POCTA FRANKU SINATROVI 

WH Alexandria, night club

LUHAÈOVICE MÙJ DOMOV  

Zahájení oslav 600. výroèí první písemné 
zmínky o Luhaèovicích. Vystoupení místních 
škol, spolkù a sdružení.

Sál Rondo MìDK 

PLES ZÁLESÍ / HRAJE TANEÈNÍ KAPELA 
RIVIERA

Sál Rondo MìDK 

PEJSEK A KOÈIÈKA /  DIVADELNÍ 
PØEDSTAVENÍ MALÉ SCÉNY ZLÍN 

kinosál MìDK

DANA VRCHOVSKÁ & VOJTÌCH ECKERT

WH Alexandria,  night club

JERRY & SWING BAND 

LH Palace, kavárna

KØES�ANSKÝ PLES / HRAJE DECHOVÁ 
HUDBA FIALENKA,VYSTOUPÍ ZUŠ OBOR 
LDO

Sál Rondo MìDK 

MOJE DLOUHÉ MLÈENÍ / AUTORSKÉ 
ÈTENÍ Z KNIHY ERIKY BEZDÍÈKOVÉ

Muzeum LZ

DIXIELANDU NENÍ NIKDY DOST

LH Palace, kavárna

Pátek 20. 1. 19.00 hod.

Sobota 21. 1. 19.00 hod.

Støeda 25. 1. 19.00 hod.

Pátek 27. 1. 16.00 hod.

Sobota 28. 1. 19.00 hod.

ALOIS NEBEL 

MOJE KRÁSNÁ UÈITELKA

PERFECT DAYS I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY 

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL / FILMÁSEK

DÙM

–

kino Elektra

PØEDPRODEJ VSTUPENEK 

v MTIC Luhainfo, tel. 577 133 980, 

v kinì 30 min. pøed zaèátkem pøedstavení.

Galerie Elektra
12. leden – 1. bøezen  

LUHAÈOVICE V HISTORICKÝCH 

POHLEDECH          

Výstava pohlednic a výstava k 25. výroèí ZUŠ 

Luhaèovice. 

A. ZBYTKOVÝ ODPAD  /  KONTEJNERY  1100 l  
(vždy v pátek)

6. 1., 13. 1., 20. 1., 27. 1., 3. 2., 10. 2., 17. 2., 24. 2., 
2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3., 6. 4., 13. 4., 20. 4., 
27. 4., 4. 5., 11. 5., 18. 5., 25. 5., 1. 6., 8. 6., 15. 6., 
22. 6., 29. 6. 

                          

B .  ZBYTKOVÝ  ODPAD  / NÁDOBY   120,  240  l

Trasa: od vesnice po nádraží + Malá Kamenná 
(mimo 10. 4. vždy v pondìlí)                           

2. 1., 9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1., 6. 2., 13. 2., 20. 2., 
27. 2., 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3., 2. 4., 10. 4., 16. 4., 
23. 4., 30. 4., 7. 5., 14. 5., 21. 5., 28. 5., 4. 6., 
11.  6., 18. 6., 25. 6.                 

Trasa:  od nádraží  po Pražskou ètvrt 

(mimo 30. 4. a 7. 5. vždy v úterý)                 

3. 1., 10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1., 7. 2., 14. 2., 21. 2., 
28. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4., 10. 4., 17. 4., 
24. 4., 30. 4.,  7. 5., 15. 5., 22. 5., 29. 5., 5. 6., 12. 6., 
19. 6., 26. 6.

C.  PAPÍR  /  NÁDOBY  A  KONTEJNERY 

(vždy ve ètvrtek, 14denní svoz)

5. 1., 19. 1., 2. 2., 16. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 
26. 4., 10. 5.,  24. 5., 7. 6., 21. 6.

INTEGROVANÉ   OBCE  /  zbytkový  odpad /  
nádoby  110 l (vždy ve støedu)

4. 1., 11. 1., 18. 1., 25. 1., 1. 2., 8. 2., 15. 2., 22. 2., 
29. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3., 4.  4., 11. 4., 18. 4., 
25. 4., 2. 5., 9. 5., 16. 5., 23. 5., 30. 5., 6. 6., 13. 6., 20. 
6., 27. 6.

Sbìr nebezpeèných odpadù pro obèany integro-
vaných obcí probìhne mobilním zpùsobem 
v   dubnu.

D. SKLO  /  NÁDOBY   A  KONTEJNERY 

(vždy ve ètvrtek, 1x za mìsíc)

12. 1., 9. 2., 8. 3., 5. 4., 17. 5., 14. 6.   

E. SBÌR   PLASTU (mimo 2. 5. vždy první úterý 
v mìsíci)

 3. 1., 7. 2., 6. 3.,  3. 4., 2. 5., 5. 6.                                                                                  

SEZONNÍ  PØISTAVENÍ  VELKOKAPACITNÍCH   
KONTEJNERÙ

VELKOOBJEMOVÝ   ODPAD 

Kontejnery  na stanovištích budou pod dozorem 
pracovníka TS a ještì týž den budou odvezeny. Tato 
služba je výhradnì pro obèany. Podnikající osoby 
fyzické nebo právnické musí øešit likvidaci odpadù 
dle zákona 185/2001 Sb. samostatnì a na své 
náklady. Sestava 3 kontejnerù slouží pro uložení: 
velkoobjemového odpadu, který svým rozmìrem 
pøesahuje možnosti popelnice, døeva, železa.

Upozoròujeme, že ostatní odpady vèetnì ne-
bezpeèných nebude možné do kontejnerù uložit. 
Tento odpad mohou obèané Luhaèovic ukládat na 
sbìrném dvoøe v provozních hodinách zdarma, 
podnikatelé za úplatu. Rovnìž nefunkèní, ale 
kompletní elektropøístroje je možné uložit na 
sbìrném dvoøe, kde je zøízeno místo zpìtného 
odbìru elektrozaøízení.

Sbìrné místo pro VKK : (èas  9. 00 16. 00 hod.)

Branka, Rumunská                     sobota 21. 4.

ul. L. Janáèka, Solné – Marion       sobota 28. 4.

Újezda, parkovištì za Alfamarketem      sobota 5. 5.                                             

Polichno    pátek 20. 4. 

Kladná Žilín    pátek 27. 4. 

Øetechov       pátek 4. 5.

Provozní  doba  sbìrného  dvora  v  ulici   
Uherskobrodská

ZIMNÍ   LETNÍ 

- návaznost na zimní èas           - návaznost na letní èas           

úterý 14.00–17.00 hod.    úterý 15.00–19.00 hod.

ètvrtek14.00–17.00 hod.    ètvrtek 15.00–19.00 hod. 
sobota 9.00 –15.00 hod.        sobota 9.00–15.00 hod.

–

Harmonogram svozu 
domovního odpadu
 v  I. pololetí 2012

Pátek 27. 1. 20.00 hod.

Sobota 28. 1. 19.30 

TANEÈNÍ VEÈER k tanci a poslechu hraje 
skupina Remix

WH Alexandria,  night club

16. REPREZENTAÈNÍ LÁZEÒSKÝ PLES 

K tanci a poslechu hrají: Top Band Jana Smolíka, 
Marathon Band, Caroline Band 
a Cimbálová muzika Pavla Rùžièky z Kyjova. 
Moderuje Iva Kubelková. 

Hosté veèera: Petra Janù, Michal David, 
The Beatles Revival.

Spoleèenský dùm 

–

hod.
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