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Centrála cestovního ruchu Východní Moravy 
vyhlásila v úterý 24. ledna, na své výroèní konferenci 
konané ve Spoleèenském domì, výsledky soutìže 
o nejlepší produkt turistické oblasti. „Východní 
Morava – Hit sezony 2012“. Hlavní cenu v podnika-
telském sektoru získal produkt akciové spoleènosti 
Láznì Luhaèovice – Schnupperwoche v lázeòském 
hotelu Palace v Luhaèovicích.

„Ocenìní si nesmírnì vážíme a je to pro nás ocenìní 
práce na systematickém rozvoji a pøípravì produktù 
pro získávání nové klientely. Schnupperwoche 
v lázeòském hotelu Palace je zamìøen na rakouskou 
klientelu, ale máme obdobu i pro èeské klienty. 
Základem je vyzkoušet si klasické lázeòství. Zároveò je 
tento produkt rozšíøen o další benefity, které jsou 
v cenì pobytu. Je to napøíklad zájezd do okolí Luha-
èovic, vstup na kulturní akci, slavnostní veèeøe v hotelu 
Alexandria. Pro rakouský trh je v cenì doprava z Vídnì 
do Luhaèovic a zpìt,“ vysvìtlil Jiøí Dìdek, obchodní 
øeditel Lázní Luhaèovice, a. s.

Kvalitu pøedložených zámìrù posuzovala pìti-
èlenná odborná porota tvoøená zástupci CK, marke-
tingových odborníkù a odborníkù v cestovním ruchu. 
Letos bylo pøihlášeno  celkem 14 produktù 
- 8 z podnikatelského sektoru a 6 z neziskového 
sektoru. 

„My jsme si øekli, že je potøeba iniciovat tvorbu 
produktù v cestovním ruchu v našem turistickém 
regionu. Pøed tøemi lety jsme vyzvali jak veøejný, tak 
soukromý sektor, aby k nám hlásily své produkty, kte-
rými oslovují klienty. Vítìzové jednotlivých kategorií se 
mohu tìšit na marketingovou podporu ze strany 
Centrály cestovního ruchu, ale i mediálních partnerù. 
U nás mají jistotu, že je budeme velice dobøe propa-
govat,“ uvedla Dana Daòová, øeditelka Centrály 
cestovního ruchu Východní Moravy.

Cenu z prestižní soutìže HIT sezony 2012 získala 
„Dálková Bike Tour podél øeky Moravy – Z hornatého 
Valašska na rovinatou jižní Moravu (projekt využívá 
cyklostezky kolem øeky Beèvy)“. Významný poèin 
v cestovním ruchu v roce 2011 – Hotel Horal Velké 
Karlovice.

Ocenìní o nejlepší valašskou hospodu pøevzal 
majitel Hospody Kyèerka ve Velkých Karlovicích (cenu 
udìluje veøejnost). Ocenìní získala také Základní 
škola v Luhaèovicích – za rozšíøenou výuku zemìpisu 
vedoucí k poznávání rodného kraje.

„Centrála cestovního ruchu si všimla, že jsme zaèali 
vyuèovat volitelný pøedmìt – zemìpis cestovního 
ruchu. Snažíme se dìtem ukázat náš rodný kraj, láznì 
Èeské republiky a také se dìti v tomto pøedmìtu 
dovídají o svìtovém dìdictví UNESCO. Protože 
Luhaèovice o vstup do této prestižní spoleènosti stále 
usilují,“ vysvìtlil Roman Lebloch, øeditel ZŠ 
Luhaèovice.

V Luhaèovicích se udìlovaly 
ceny HIT SEZONY 2012

Živý betlém

Upozornìní obèanùm 
  

Více než 200 úèinkujících se pøedstavilo v pátek 
13. ledna v sále Rondo MìDK Elektra. Program 
Luhaèovice mùj domov  pøedstavil Luhaèovice jako 
místo, ve kterém pùsobí školy, zájmové organizace, 
sportovní organizace pro dìti i dospìlé, do nichž je 
možné se zapojit. První z mnoha programù, které se 
uskuteèní u pøíležitosti 600. výroèí první písemné 
zmínky o Luhaèovicích, zahájil starosta mìsta 
František Hubáèek. U vchodu návštìvníky vítal Dívèí 
saxofonový orchestr. V zaplnìném sále Rondo pak 
bylo možné sledovat roztomilé dìti z mateøské školy, 
historické osobnosti Luhaèovic ztvárnìné žáky 
základní školy, zástupce ze 461 èlenù rùzných krouž-
kù domu dìtí a mládeže. Do pestrého programu se 
zapojily i sportovní kluby a oddíly pùsobící v našem 
mìstì. Základní umìleckou školu zastupovaly komor-
ní a žes�ový soubor a žákynì taneèního oboru. Vtipné 
reklamy luhaèovických firem v podání èlenù Luhaèo-
vického okrašlovacího spolku Calma a divadla Jednou 
za rok? vrátily diváky do první poloviny dvacátého 
století. Ve více než dvouhodinovém programu 
nechybìl ani folklor v podání souboru Malé Zálesí. 
Pøíjemný veèer zakonèil Smíšený pìvecký sbor Leoše 
Janáèka.

Luhaèovice zahájily oslavy 

Výstava Luhaèovice v historických pohledech chce 
pøipomenout dobu, kdy mìsto Luhaèovice vypadalo 
úplnì jinak. Starší návštìvníci si urèitì zavzpomínají 
a mladší ani netuší, že krásné zákoutí s romantickými 
domy ustoupilo nové výstavbì, že Lázeòské námìstí 
bylo døíve øekou rozdìleno na dvì èásti a mnoho 
dalších vìcí. Díky nìkolika nadšeným sbìratelùm, 
Jiøímu Šùstkovi, Jiøímu Koneènému, Radimu Su-
chánkovi, Zdeòkovi Petrželkovi, Jaroslavu Krato-
chvílovi aj., kteøí se s námi ochotnì dìlí o své vzácné 
poklady, se dnes mùžeme vrátit do nostalgických èasù 
kdy pohlednice ,byly pro lázeòské hosty jediným 
spojením s domovem. Pohlednice v dobì nedo-
stupnosti fotoaparátù, videokamer jsou vzácným 
archivním vyobrazením navštívených míst.  

Nejstarší exponáty, kterých je celkem vystaveno 
500 kusù, pocházejí z poèátku 20. století. Tyto 
topografické pohlednice v litografickém provedení 
vydal tiskaø Th. Böhn v Novém mìstì nad Metují 
v roce 1899. Rozsáhlý soubor svìtlotiskových 
pohlednic vydal Julius Motal, který v Luhaèovicích 
založil v roce 1898 první svìtlotiskový závod na 

Výstava Luhaèovice 
v historických pohledech

Moravì. Kolekci topografických pohlednic z konce 
90. let tiskl i místní nakladatel Iren Jeslík. Litografická 
zobrazení doplnìná dekorem sloužila k výzdobì 
lázeòských pohárkù a sklenièek, které si lázeòští pa-
cienti odváželi jako vkusný suvenýr do svých domovù. 
Ukázka pítek minerálních vod je na výstavì zastou-
pena 53 kusy. Luhaèovice mìly to štìstí, že sem jezdila 
øada renomovaných a známých malíøù – zejména 
krajináøù, jejichž vysoce umìlecky pùsobivé motivy 
a obrazy s luhaèovickou tematikou sloužily jako 
pohlednice, kolorované svìtlotisky a fotomontáže. 
V pohlednicové formì se zachovala díla takových 
umìlcù, jako byl A. Slavíèek, St. Lolek, O. Blažíèek, 
F. Duša, A. Frolka, V. Malý, B. Jaronìk, J. Uprka, 
F. Šetelík, A. Kalvoda a místní malíø K. Zápeca.

Na výstavì jsou zastoupeny ukázky nejstarších 
a nejvzácnìjších litografických pohlednic. Dále 
hlubotiskové, kolorované, ofsetové, okénkové, 
celkové zábìry na mìsto z dálky, bližší zábìry již 
neexistujících vil nebo topografických míst. Vystaven 
je i velký formát èernobílých pohlednic. Jsou to 
kvalitní èernobílé lesklé fotopohledy. Proto mají 
zábìry na pohlednicích 60. let 20. století velkou 
dokumentární hodnotu. 

Expozice, kterou pøichystali pracovníci MìDK 
Elektra, je spojená s výstavou dìtských výtvarných 
prací k 25. výroèí ZUŠ Luhaèovice. Otevøena je od 
12. ledna a slavnostní dernisáž výstavy se uskuteèní 
29. února v 17.00 hod. v galerii Elektra Mìstského 
kulturního domu Elektra Luhaèovice.

Hana Slováková a Regina Bittová

11. – 13. kvìten

èerven 

21. èerven 

7. – 8. èervenec 

9. – 13. èervenec 

16. – 21. èervenec 

30. èervenec – 10. srpen

20. – 25. srpen 

14. – 16. záøí

7. prosinec

Otevírání pramenù

Zahájení letní divadelní sezony

Koncert Hudby Hradní stráže a Policie ÈR

Luhaèovická pou�

Lázeòský švihák

Festival Janáèek a Luhaèovice

Akademie Václava Hudeèka  

Divadelní Luhaèovice

Mezinárodní festival dìtských folklorních 
souborù Písní a tancem 

Vánoèní jarmark

KULTURNÍ AKCE ROKU 2012

Sociální odbor informuje Èištìní Luhaèovické 
pøehrady pøed koncem

Pohodový koncert Turnaj rodinných dvojic 
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ZML vydalo obecnì závaznou vyhlášku è. 5/2011 
o místních poplatcích.
ZML nesouhlasilo s prodejem èásti pozemku parc. 

2è. 428/5 o výmìøe cca 83 m  a èásti pozemku parc. 
2è. 417/3 o výmìøe cca 3 m  k. ú. Luhaèovice.

ZML schválilo prodej pozemku parc. è. 1974/5 
2 2 o výmìøe 214 m  k. ú. Kladná Žilín za cenu 20 Kè/m

a úhradu nákladù spojených s pøevodem. (Jedná se 
o pozemek v místní èásti Kladná Žilín.)
ZML schválilo 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 smìòo-
vaných pozemkù a podmínky vybudování pøíjezdo-
vé komunikace, úhradu nákladù spojených s pøe-
vodem hradí žadatelé. (Jedná se o pozemky vedle 
restaurace MAT za pozemky mìsta vedle Penny 
Marketu a zahrady TS Luhaèovice.)
ZML schválilo smìnu pozemkù parc. è. 1857/2 o vý-

2 2mìøe 921 m , parc. è. 1857/5 o výmìøe 590 m , parc. 
2è. 1980/98 o výmìøe 97 m , parc. è. 1858/4 o výmìøe 

268 m  k. ú. Kladná Žilín za lesní pozemek parc. 
2 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 po-
zemky v Kladné Žilínì, na kterých je v územním plánu 
øešena èistièka odpadních  vod – za lesní pozemek 
v majetku mìsta v lokalitì Zastupova v Luhaèovicích.)
ZML souhlasilo se zrušením vìcného pøedkupního 
práva na bytovou jednotku è. 540/2 v domì è. p. 
540, ul. Ludkovická v Luhaèovicích, vèetnì spolu-
vlastnických 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.
ZML schválilo likvidaci majetku mìsta dle pøed-
ložených návrhù likvidaèní a škodní komise  a uložilo 
vedoucím organizací provést likvidaci vyøazeného 
majetku.
ZML schválilo pøevzetí majetku od Mìstského 
domu kultury Elektra, pøíspìvkové organizace, dle 
pøedloženého soupisu pøedaného majetku pro 
organizaèní složku Mìstská knihovna Luhaèovice.
ZML schválilo zøízení vìcného bøemene na èásti 

2pozemku parc. è. 644/3 o výmìøe cca 720 m  a parc. 
2è. 644/1 o výmìøe cca 10 m  k. ú. Luhaèovice v majetku 

spoleènosti Láznì Luhaèovice, a. s., pro mìsto Luha-
èovice pro vybudování Stezky pro chodce a cyklisty od 
Sluneèních lázní po Jurkovièovu alej.
ZML schválilo zøízení vìcného bøemene na èásti 

2pozemku parc. è. 649/1 o výmìøe cca 1 760 m  k. ú. 
Luhaèovice v majetku spoleènosti Lesy Èeské re-
publiky, s. p., pro mìsto Luhaèovice pro vybu-
dování Stezky pro chodce a cyklisty od Sluneèních 
lázní po Jurkovièovu alej.
ZML schválilo zøízení vìcného bøemene na èásti po-

2zemku parc. è. 2468/1 o výmìøe cca 70 m  k. ú. Luha-
èovice v majetku spoleènosti Povodí Moravy, s. p., pro 
mìsto Luhaèovice pro vybudování Stezky pro chodce 
a cyklisty od Sluneèních lázní po Jurkovièovu alej.
ZML schválilo uzavøení dodatku è. 2 ke kupní 
smlouvì s firmou VAVRYS CZ, s. r. o., na prodej po-
zemkù parc. è. 736/1, 736/4, st. pl. 423 k. ú. Luha-
èovice,  jehož pøedmìtem je prodloužení 
rozvazovací podmínky uvedené ve smlouvì týkající 
se lhùty pro zahájení stavebních prací do 1. 12. 
2014.
ZML souhlasilo s nákupem pøístroje na dávkování 
aktivního uhlí do relaxaèního bazénu a 2 ks mì-øících 
pøístrojù (dìtský bazén, whirpool) v celkové hodnotì 
302 000 Kè bez DPH. (Jedná se o dodržení 
hygienických norem podle nové vyhlášky na mìstské 
plovárnì.) 
ZML souhlasilo s prominutím dlužné èástky na 
nájmu bytu v ul. Družstevní ve výši 30 822 Kè paní 
H. P.

ZML schválilo bezúroènou pùjèku ve výši 500 000 Kè 
Charitì Svaté rodiny v Luhaèovicích na financování 
dotaèního projektu „Pomoc už je na cestì“ 
v roce 2012.
ZML schválilo rozpoètové provizorium na rok 
2012.
ZML souhlasilo 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, souhlasilo s dofinan-
cováním projektu z rozpoètu mìsta Luhaèovice 
v maximální výši 1 mil. Kè a povìøilo Ing. Hanu 
Slovákovou, øeditelku Mìstského domu kultury 
Elektra, pøíspìvkové organizace mìsta Luhaèovice, 
zpracováním a podáním této žádosti.
ZML schválilo Smlouvu o spolupráci pøi realizaci 
projektu „Otevøené brány“ se Zlínským krajem 
a Øímskokatolickou farností Luhaèovice.

MUDr. Eduard Bláha, generální øeditel Lázní 
Luhaèovice, a. s., a Lázní Jáchymov, a. s., pozdravil 
pøítomné èleny rady, podìkoval panu starostovi za jeho 
ochotu a nasazení pøi vyjednávání smlouvy na údržbu 
lázeòského areálu Technickými službami, ke které 
nakonec nedošlo z dùvodu neúspìchu pøi vypovìzení 
stávající smlouvy.
Pan øeditel krátce zhodnotil spolupráci Lázní Luha-
èovice, a. s., s mìstem za jeho období ve funkci jako velmi 
kladnou a vstøícnou. Seznámil s nejbližšími plány do 
budoucna, zejména uvedení do praxe povolení cyklotu-
ristiky pøes území lázní, rekonstrukci Rehabilitaèního 
pavilonu v pøíštím roce a Sluneèních lázní v budoucnu, 
se zámìrem komplexnì propojit sousedící budovy pod 
jednu recepci. S ohledem na plánované zmìny v lázeò-
ské péèi se spoleènost bude zamìøovat na více cílových 
skupin klientù lázní. Akciová spoleènost také uvažuje 
o zøízení vyhrazených parkovacích míst pro zamìstnan-
ce Lázní Luhaèovice z dùvodu malé parkovací kapacity 
ve mìstì. Dále pan øeditel vyslovil svùj názor na 
pøípadné zvyšování lázeòského poplatku, kterého èást 
by se podle jeho názoru v budoucnu mìla reinvestovat do 
údržby areálu. K plánované rekonstrukci ulice Dr. 
Veselého mají Láznì vypracovánu pøedbìžnou studii. 
RML souhlasila s uzavøením smlouvy o výkonu 
architektonické èinnosti pro mìsto Luhaèovice na rok 
2012 s Ing. arch. Jaroslavem Habartou.
RML souhlasila s nabytím finanèních darù v cel-
kové výši 21 925 Kè a vìcného daru ve výši 1 649 Kè 
Mateøskou školou Luhaèovice, pøíspìvkovou 
organizací. 
RML souhlasila s uzavøením nájemní smlouvy na 

2užívání nebytových prostor o výmìøe 57 m  ve II. 
nadzemním podlaží v objektu è. p. 137, ul. 
Masarykova, od 1. 1. 2012 s Úøadem práce ve Zlínì za 

2cenu 1 000 Kè/m /rok.
RML nesouhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta 
prodat èást pozemku parc. è. 312/1 k. ú. Luha-

2èovice o výmìøe cca 750 m . (Jedná se o pozemek 
v lokalitì Branka nad lyžaøským svahem.)
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta smìnit 

2pozemek st. pl. 150 o výmìøe 38 m , který je souèástí 
místní komunikace, za èást pozemku parc. è. 1974/4 

2a  dokoupení dalších 60 m  z pozemku parc. è. 1974/4, 
vše k. ú. Kladná Žilín. (Jedná se o pozemky v místní 
èásti Kladná Žilín.) 
RML souhlasila se zpracováním projektové doku-
mentace energetických úspor a energetického 
auditu Mateøské školy Luhaèovice a s podáním žá-
dosti o dotaci na projekt Úspor energie MŠ Luhaèo-
vice a se zaøazením této èástky potøebné na 
zpracování podkladù pro žádost o dotaci do návrhu 

Zprávy z 24. schùze Rady mìsta
Luhaèovice konané 20. 12. 2011

rozpoètu mìsta na rok 2012. 
RML se zásadním a rozhodným zpùsobem distanco-
vala 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.

Termíny zasedání zastupitelstva mìsta 
v roce 2012:

15. 3., 24. 5., 28. 6., 6. 9., 25. 10., 13. 12.

RML schválila Plán odpadového hospodáøství mìsta 
Luhaèovice 2011–2016.
RML doporuèila ZML schválit bezúplatný pøevod 

2èásti pozemku parc. è.  2468/3 o výmìøe 26 m  k. ú. 
Luhaèovice za podmínky úhrady nákladù spoje-
ných s pøevodem. (Jedná se o pozemek v ulici 
Družstevní v Luhaèovicích.)
RML doporuèila ZML schválit prodej èásti pozemku 
parc. è. 2458/1 a èásti pozemku parc. è. 2469/1 k. ú. 

2Luhaèovice o celkové výmìøe cca 100 m . (Jedná se 
o pozemky vedle zahrady u domu è. p. 396 ul. 
Komenského.)
RML nesouhlasila s umístìním vèelína na èásti 
pozemku parc. è. 1346/3 k. ú. Luhaèovice. (Starý 
høbitov.)
RML doporuèila ZML schválit smìnu pozemku st. pl. 

2150 o výmìøe 38 m  k. ú. Kladná  Žilín, který je 
souèástí místní komunikace, za èást pozemku parc. 

2 è. 1974/4 k. ú. Kladná Žilín o výmìøe cca 100 m ve 
2vlastnictví mìsta za podmínky úhrady 30 Kè/m  za 

rozdíl ve výmìrách smìòovaných pozemkù a úhrady 
nákladù spojených s pøevodem.  
RML souhlasila s pøevodem nájmu bytu 3+1 v do-
mì è. p. 635, ul. Pøíèní v Luhaèovicích, na dobu 
neurèitou. (Pøevod na souèasného uživatele z dù-
vodu úmrtí nájemce.) 
RML nesouhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta 
prodat èást  pozemku parc. è. 312/12 k. ú. Luhaèovice 

2o výmìøe cca 200 m . (Jedná se o pozemek v lokalitì 
Branka.)
RML doporuèila ZML schválit zøízení vìcného 
bøemene na pozemku parc. è. 2685/1 k. ú. Luha-
èovice v majetku mìsta pro umístìní stavby 
plynárenského zaøízení realizované pod názvem 
„Pøeložka plynovodu Luhaèovice“ ve prospìch 
firmy JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno, za 
jednorázovou úplatu 1 200 Kè vèetnì DPH. (Jedná 
se o pozemek v ulici A. Václavíka.)
RML souhlasila s použitím znaku mìsta Luhaèovice 
organizací TJ Sokol Luhaèovice, oddílem kuželek, na 
pozvánce na 1. roèník Mistrovství Moravy – Luha-
èovice open 2012.
RML souhlasila s úèastí místostarostky mìsta 
Luhaèovice Ing. Bc. Marie Semelové na odborné 
exkurzi v Itálii, poøádané Sdružením lázeòských 
míst v termínu 20.– 25. 5. 2012.

Zprávy z 1. schùze Rady mìsta
Luhaèovice konané 10. 1. 2012

Upozornìní obèanùm 
  Finanèní odbor mìsta Luhaèovice upozoròuje 

všechny poplatníky poplatku ze psù a poplatníky nebo 
spoleèné plátce poplatku za provoz systému shromaž-
ïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòo-
vání komunálních odpadù, že v roce 2012 nebudou 
rozesílány poštovní poukázky pro úhradu tìchto dvou 
poplatkù. 

Obecnì závazná vyhláška è. 5/2011 o místních 
poplatcích stanovuje výši poplatkù, pøípadné osvobo-
zení od poplatkù, jejich splatnost. Obecnì závazná 
vyhláška je k dispozici na internetových stránkách 
mìsta Luhaèovice www.mesto.luhacovice.cz (doku-
menty mìsta).
Sazby poplatkù jsou stejné jako v roce 2011.
Splatnost poplatkù: 
- poplatek ze psù je splatný do 31. 3. 2012, je-li výše 
poplatku vìtší jak 500 Kè, je poplatek splatný ve dvou 
stejných splátkách v termínech do 31. 3. 2012 a do 
31. 8. 2012,
- poplatek za provoz systému shromažïování, sbìru, 
pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunál-
ních odpadù je splatný do 30. 4. 2012, je-li výše poplat-
ku vìtší jak 1500 Kè za kalendáøní rok a domácnost, je 
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Od 1. 1. 2012 došlo v dùsledku zákona è. 329/2011 
Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním pos-
tižením a o zmìnì souvisejících zákonù, ke zmìnám, 
které se budou dotýkat mnoha obèanù Luhaèovic.

Veškerá výplata nepojistných sociálních dávek bu-
de od  1. 1. 2012 vyplácena prostøednictvím  Krajské 
poboèky Úøadu práce ÈR ve Zlínì, to znamená veške-
ré dávky pro osoby se zdravotním postižením a osoby 
v hmotné nouzi, které dosud vyplácel MìÚ Luhaèo-
vice, bude vyplácet Krajská poboèka ÚP ÈR Zlín. 

Od ledna 2012 bude osobám se zdravotním posti-
žením vyplácet Krajská poboèka ÚP Zlín pouze tyto 
dávky: pøíspìvek na mobilitu, pøíspìvek na zvláštní 
pomùcky a pøíspìvek na péèi.

Pøíspìvek na mobilitu (400 Kè/mìsíc) nahradil 
pøíspìvek na provoz motorového vozidla (bìžnì 
žadateli nazýván pøíspìvek na benzin).

MìÚ Luhaèovice, odbor sociální již NEBUDE 
VYPLÁCET ŽÁDNÉ DÁVKY. 

V Luhaèovicích budou pracovníci Krajské poboèky 
Úøadu práce Zlín úøadovat vždy dva dny v týdnu: 
pondìlí a støeda od 8.00 hod. do 17.00 hod. v budo-
vì na ul. Masarykova è. 137 (naproti prodejny 
Albert) v 1. poschodí. Obèané si zde mohou podat 
žádosti pro osoby zdravotnì postižené a pro dávky 
hmotné nouze.

Kompetence odboru sociálního MìÚ Luhaèovice 
od 1. 1. 2012:

lOdbor sociální bude nadále vykonávat sociálnì-
právní ochranu dìtí v rozsahu obce s rozšíøenou 
pùsobností.

lVydání parkovacího prùkazu oznaèujícího vozidlo 
pøepravující osobu tìžce zdravotnì postiženou 
(è. O7) pro držitele ZTP nebo ZTP/P (nahrazuje 
stávající oznaèení vozidel).

lRozhodování o zvláštním pøíjemci dávek dùcho-
dového pojištìní.

lVýkon veøejného opatrovnictví.
lVýkon odborného sociálního poradenství.
lIndividuální práce s osobami v hmotné nouzi ve 

spolupráci s ÚP.

Muzeum luhaèovického Zálesí vás v únoru zve na 
autorské ètení Mileny Štráfeldové, redaktorky Èeské-
ho rozhlasu. Fejetony a povídky oblíbené autorky 
z cest po Moravì reflektují setkávání s osobnostmi 
moravské kultury a vìdy.

Akce se uskuteèní v úterý 28. února 2012 od 16.00 

Sociální odbor informuje

Co mì nauèilo listí

hodin.
Milena Štráfeldová
Co mì nauèil bobkový list

„Pán miloval hovìzí, muselo se mu vaøit poøád. 
Každý den. S okurkovou, køenovou, s houbovou 
omáèkou nebo jako svíèková, na capari, na pepøi.“ – 
Asi takhle kdysi popsala chutì svìtoznámého 
skladatele Leoše Janáèka jeho hospodynì Marie 
Stejskalová. Vìdìla, o èem mluví, u Janáèkù sloužila 
víc jak ètyøicet let. Dožila se devadesátky a její 
vzpomínky pozdìji vydaly na knihu. 

Èetla jsem ji už hodnì dávno. A tehdy mne poprvé 
napadlo, jak dobrodružné mohou být životy vedlejších 
postav. Maøa, jak se jí u Janáèkù øíkalo, nepochybnì 
vedlejší postavou byla. Janáèkovské biografie se o ní 
sice zmiòují, jen ale jaksi na okraj. Jen aby dokreslily 
a okoøenily život samotného Mistra. Opery, které mu 
táhly hlavou a které dnes vyvolávají ovace v New 
Yorku, Sydney, Londýnì nebo v Tokiu, se asi opravdu 
nedají srovnávat s žehlením jeho košil. Alespoò ne na 
první pohled. Co ale na ten druhý? 

Maøa ráno vstávala brzy, zrovna svítalo. Na 
nedalekém Zelném trhu v Brnì právì rachotily první 
žebøiòáky, které pøivážely èerstvou zeleninu. Bude ji 
potøebovat pánovi na polívku. Ostatní ještì dávno 
spali, Maøa ale už zatápìla v kuchyòských kamnech, 
aby mìl Janáèek svaøenou kávu a horkou vodu na 
holení, sotva se probudí. Pokud zrovna nemìla nape-
èeno z pøedešlého dne, bìžela honem pro èerstvé 
rohlíky, protože bez nich by byl už od rána sakra-
mentsky nerudný. A to by u Janáèkù nikdo neriskoval! 
Rychle ještì zkontrolovala, jestli je pánùv oblek 
perfektnì vyžehlený, na tom si dával náramnì záležet, 
a pro jistotu, i když je veèer dùkladnì vycídila, ještì 
jednou pøejela kartáèem jeho boty. Poprvé si 
oddechla, když se za ním zavøely dveøe. S paní Zdenou 
si koneènì mohly v kuchyni vypít i to svoje kafe 
s mlíkem. Maøa si do nìj ráda dávala škraloup. 

Po snídani pán odcházel do školy, cestou tam 
i zpátky se ale zastavil v oblíbené kavárnì. Maøa zatím 
bìžela na trh, k øezníkovi, do koloniálu a k ševci, 
nanosila ze studny na dvoøe vodu a z kùlny další døevo 
na otop, oškrábala zeleninu a dala vaøit hovìzí. To se 
vaøí dlouho. Mezitím zadìlala tìsto na Mistrovy 
oblíbené oøechové rohlíèky, ustlala a namoèila horu 
prádla. V pánovì pracovnì utøela prach, hlavnì 
z Beethovenovy busty, na oknì ale zahlédla šmouhu, 
tak je honem umyla. Obìd dovaøila pøesnì v poledne, 
na to si pán potrpìl. Moc by se zlobil, kdyby musel 
èekat. I dnes se jí to ale podaøilo! No není to dost 
dobrodružné?

Pak si pán na chvilku zdøímnul, právì tak, aby 
staèila umýt nádobí a nachystat mu svaèinu. Když 
znovu odešel, tentokrát nejspíš na zkoušku orchestru 
nebo pro zmìnu zase do kavárny, nastal doma 
požehnaný klid. Hodiny v kuchyni poklidnì tikaly 
a Maøa se mohla pustit do štupování ponožek. Pokud 
ovšem nebylo pondìlí, protože ten den se pralo 
a všechno bylo vzhùru nohama. Nebo úterý, kdy 
musela nakropit a vyžehlit všechny ty pánovy ztuha 
naškrobené límce a hromadu košil, na kterých ale 
nesmìl být ani faldík. Ve støedu málem nebylo do èeho 
píchnout, to se jen leštilo støíbro, blýskaly lustry i skla 
v knihovnách a otíral se prach. Tìch pár kobercù, co 
Maøa snesla na dvùr a vyprášila na klepadle, ani 
nestálo za øeè. Ve ètvrtek mívali u Janáèkù hosty, tak se 
celý den chystalo, peklo a vaøilo, a pak bylo zas tøeba 
uklidit. Pán ale pøitom hrával krásnì na klavír, to zas 
poznala! V pátek se ovšem drhly podlahy a to je nìjaká 
døina! Kdo sám nezaklekl, nevzal do ruky rejžák 
a nedrbal ta prkna pìknì dobìla, neuvìøí. Veèer se 
kolikrát nemohla ani narovnat a o tom, jak má pak 
èlovìk otlaèená kolena, škoda mluvit. Vedle toho bylo 
sobotní mytí schodù z bytu až dolù na dvùr vlastnì 
odpoèinek. A v nedìli byla nedìle. Když po obìdì 
sklidila ze stolu a umyla nádobí, mohla jít do parku na 
procházku.

A co teprve vecer, to se delo vecí! Po veceri – mohla 
být i studená, pán pocházel z chudých pomeru; když 
prišel do Brna jako zpevácek na kur, sám mel prý 
kolikrát k veceri jen pár švestek – odcházel casto na 
koncert. To se dalo leccos stihnout, pozašívat, tu a tam 
poklidit, ale taky postát se služkou od domácích na 
pavlaèi a trochu si poklábosit. Maøa se ale nesmìla 
moc zapovídat, kolem desáté už byl pán zase zpátky 
a mohl se teprve pustit do práce. Když byla veèer zima, 

poplatek splatný ve dvou stejných splátkách v termí-
nech do 31. 4. 2012 a do 30. 9. 2012.
Žádáme všechny poplatníky výše uvedených poplatkù, 
aby poplatky zaplatili ve správné výši a vèas. Vèas 
nezaplacené poplatky mùže správce poplatku zvýšit až 
na trojnásobek.  
Místní poplatky mohou poplatníci zaplatit: 
- bezhotovostním pøevodem na bankovní úèet mìsta 
Luhaèovice è. 1409197309/0800, k.s. 0308, v.s. èíslo 
poplatníka z evidence MìÚ,
- platbou v hotovosti v pokladnì Mìstského úøadu 
Luhaèovice, nám. 28. øíjna 543 (pøízemí). Pøi platbì 
bezhotovostním pøevodem je nutné uvádìt správné 
èíslo variabilního symbolu pro identifikaci poplat-
níka. Poplatníci, u kterých nedošlo ke zmìnì v povin-
nostech úhrady poplatkù v roce 2012 oproti roku 
2011, mají èísla variabilních symbolù stejná jako v ro-
ce 2011.
V pøípadì potøeby informací týkajících se úhrady 
poplatkù kontaktujte: 
- poplatek ze psù – paní Radmilu Holubovou, 
tel.: 577 197 437, 
e-mail: holubova@mesto.luhacovice.cz
- poplatek za provoz systému shromažïování, sbìru, 
pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunál-
ních odpadù – paní Evu Majzlíkovou, tel.: 577 197 
436, e- mail: majzlikova@mesto.luhacovice.cz.

musela mu honem zatopit v pracovnì a uchystat èaj 
a nìco k zakousnutí, protože ho èekala dlouhá noc. 
Pán totiž skládal až v noci!

Moc se pøitom natrápil, to ví sama nejlíp! Nìkdy si 
šla poslechnout za dveøe jeho pokoje, jak hraje. Šla po 
špièkách, docela potichu, aby ho nerušila. Chvílemi to 
odtud bouøilo, že se až divila, jak v tom mohou ostatní 
spát! Jindy tam ale bylo takové divné, tìžké ticho, až 
dostávala o pána strach… A jednou – ještì teï ji z toho 
mrazí – pán v návalu zoufalství, vzteku a marnosti 
popadl celou Pastorkyòu a hodil ji do ohnì! A to ji 
pøitom skládal léta. Nebýt toho, že sama zaèala ty 
ohoøelé listy holýma rukama vytahovat z plamenù, 
zùstala by z celé opery jen hromádka popela. Pán byl 
pøitom celý bledý a tøásl se, hrùza pomyslet…
A Oluška? Na tu strašnou noc, kdy umírala, Maøa do 
smrti nezapomene! Bylo jí, chudìrce, sotva jedna-
dvacet. Taková pìkná, a nadaná! Vladimír Janáèkùm 
umøel ještì jako chlapec, tak se oba upnuli k ní. Už ani 
nemohla dýchat, vyrážela jen: „Já nechci umøít… 
mám takový strach… co bude?“ – a pán sedìl 
neš�astnì vedle její postele a ta její poslední slova 
zapisoval do not. Nìkdo by možná øekl, že byl blázen – 
umírá mu jediná dcera a on si píše notièky! Kolikrát ho 
pak ale zahlédla, jak si ty zápisky prohlíží… Moc dobøe 
ví, že na Olušku pán nikdy nepøestal myslet. – Jen se to 
pak o to víc pokazilo s jeho paní. Co se jen ta doma 
naplakala kvùli tìm jeho vìèným ženským!

Ale co tady ztrácím èas planými tlachy, øekla by si 
teï nejspíš vedlejší postava Marie Stejskalová. Je už 
nejvyšší èas zaèít vaøit! Dneska bude svíèková. Je 
tøeba nastrouhat mrkev, celer a petržel, pøidat nové 
koøení, pepø a bobkový list… – Maøa musí skoèit do 
koloniálu pro pepø, minule jí došel. Bobkového listu 
ale má na roky dopøedu! Staèí pøeci jen obrat pánovy 
vavøínové vìnce, co chvíli teï pøinese nìjaký domù. 
Jako onehdy, co mìla premiéru ta opera o té divné 
ženské, co žila tøi sta let. To bylo ovací! A vìncù! 

Jen nesmí být pozlacené, z tìch tedy svíèkovou 
neuvaøí. 

Svìtská sláva – bobkový list, napadlo pak možná 
Maøu cestou do koloniálu. Mne by to tedy napadlo.

Èištìní Luhaèovické 
pøehrady pøed koncem
Tìžba sedimentu byla po letní pøestávce opìt 

obnovena na konci mìsíce øíjna. Pøerušení tìžby pøes 
letní sezonu si vyžádali hoteliéøi v okolí pøehrady 
a také starostka mìstyse Pozlovice Olga Tkáèová, 
která chtìla zajistit nerušené koupání v Aquaparku 
Duha, který je v tìsné blízkosti vodního díla.

„Práce na odstranìní sedimentù z Luhaèovické 
pøehrady finišují. Bohužel však musíme konstatovat, 
že oproti svižnému tempu na poèátku tìžby se nyní 
tìžba kvùli deštivému poèasí trochu zpomalila. V tuto 

3 chvíli zbývá odtìžit zhruba 25 000 m nánosù z pùvod-
3ních 295 000 m . Oèekáváme tedy, že v pøípadì pøízni-

vého poèasí práce ukonèíme na pøelomu ledna a úno-
ra,“ uvedla Veronika Slámová, tisková mluvèí Povodí 
Moravy, s. p.

Podle pùvodního plánu se s èištìním pøehrady mìlo 
zaèít na jaøe 2010. Nejprve termín èištìní odsunul 
nedostatek penìz, následnì migrace zákonem 
chránìných živoèichù. Každoroènì na pøelomu 
dubna a kvìtna nalézají v pøehradì útoèištì stovky 
kusù ropuchy obecné a malý podíl skokana hnìdého. 
Ti pøehradu využívají k rozmnožování. Loni zaèala 
migrace žab v polovinì bøezna, pokud zhotovitel 
termín vyèištìní a následného napouštìní dodrží, 
nebudou se muset na dnì pøehrady pracnì vybudo-
vávat umìlá jezírka. Vzácní živoèichové tak budou mít 
vìtší nadìji na pøežití.

Podle pracovníkù, kteøí na pøehradì pracují, je 
ideální teplota na vyvážení sedimentù nìkolik stupòù 
pod nulou. Pokud je konzistence sedimentù tekutá, 
tìžko se s ní pracuje. Termín dokonèení prací je tedy 
mimoøádnì závislý na poèasí. 

„Na druhou fázi, tedy dodateèné èištìní, které se 
provádí od letošního øíjna, bylo vyèlenìno zhruba 
20,5 milionù korun. Celková hodnota díla je 125 
milionù korun bez DPH. Zhotovitelem stavby je  OHL 
ŽS, a. s. Akci financuje Ministerstvo zemìdìlství 
a Povodí Moravy, s. p. Sedimenty se v souèasné dobì 

Ing. Alena Ehrenbergerová

Mgr. Miluše Netíková

Blanka Petráková
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Evropské Vánoce se slavily v nedìli 8. ledna v ho-
telu Radun v Bílé ètvrti. Základní umìlecká škola pro 
své hosty pøipravila komponovaný poøad, kde zaznìly 
vánoèní skladby z Maïarska, Polska, Nìmecka, Špa-
nìlska, Chorvatska, Itálie nebo Finska. Ve více než 
hodinovém programu byly mezi jednotlivými sklad-
bami pøedstavovány krajové speciality. Návštìvníci 
Radunu mohli ochutnat pravý originální anglický 
puding, velké francouzské vánoèní poleno nebo 
turrón – španìlskou pochoutku.

„Já jsem mìla ve škole velice hodnou paní pro-
fesorku zpìvu a od ní jsem získala materiál v podobì 
nejrùznìjších koled a vánoèních písní z celé Evropy. 
Dnes zaznìl jen zlomek toho, co ještì mám, a tak 
bychom rádi z tohoto vánoèního koncertu udìlali 
tradici. Hlavním úèinkujícím byl komorní pìvecký 
sbor Puellae Carminum, který v základní umìlecké 
škole vznikal postupnì. Je tvoøen z bývalých žákù. 
Z bývalých i souèasných uèitelù školy a pøátel 
komorního souboru. Puellae Carminum funguje 
sedmým rokem,“ uvedla  Markéta Prouzová, hlavní 
organizátorka vánoèního poøadu.

„My jsme tento krásný vánoèní koncert základní 
umìlecké školy rádi podpoøili. Vidìl jsem v našem ma-
lém improvizovaném koncertním sále spoustu míst-
ních obèanù, lidí, kteøí se tøeba do Radunu ještì 
nedostali. Bylo to opravdu velice pohodové a sváteèní 
odpoledne,“ zhodnotil  Marek Nesázal, majitel hotelu 
Radun.

Na koncertu mìl svou premiéru i dìtský pìvecký 
sbor Pramínek.

„Oficiálnì zaèínáme až od nového školního roku. 
Dnes se dìti uvedly a pøedstavily. Zatím je nás jen pár, 
ale byla bych ráda, kdyby další dìti pøibyly, protože 
Luhaèovice bez Pramínku být nemohou,“ dodala 
s úsmìvem Markéta Prouzová.

Olga Skovajsová

Pohodový koncert 
v nedìlních Luhaèovicích

Kladná Žilín bývala ještì na poèátku 20. století 
vzkvétací osadou s více než 750 obyvateli. Domy byly 
stavìny z cihel z nepálené hlíny, ale velká èást jich byla 
zcela døevených. Hospodáøské budouvy byly prak-
ticky bez výjimky døevìné, stavìné tesaøi a sekerníky 
bez použití jediného høebíku. Mezi mistry tohoto øe-
mesla, jejichž dílo mùžeme obdivovat dodnes, patøili 
Josef Mikulièka a Jan Durïák. Stolaøi, jako Josef Ma-
tula, Josef Koláø, Alois Martínek a František Rak, se 
vìnovali výrobì nábytku a dalších dùležitých pøedmì-
tù ze døeva pro domácnost a hospodáøství. Práci 
tìchto øemeslníkù mùžeme dnes ocenit o to více, že 
vše bylo vyrábìno ruènì bez použití veškeré techniky, 
protože elektøina byla do obce zavedena až po 2. svì-
tové válce. Kováøi, jako Antonín Ïurïák nebo Fran-
tišek Janík, kovali konì, kterých bylo v obci šestnáct 
párù. Vyrábìli a opravovali pluhy a brány, kovali møíže 
a další kovové pøedmìty. Byla tu ale i další øemesla, 
která bychom tu dnes tìžko hledali. Opravám, ale 
i výrobì nové obuvi se vìnovali ševci a bylo jich tu šest. 
Toto øemeslo, stejnì jako mnohá jiná, èasto pøechá-
zelo z otce na syna, jako Alois Rak starší a mladší, 
Hynek Mikulièka, Josef Goleš, Ladislav Mikulášek 
a Jan Kavka. Krejèí tu byli hned ètyøi, Josef Ševèík 
a jeho syn, František Rak a Josef Mikulášek. Švadlen 
bylo pìt, a to Bohumila Janíková, Františka Talašová, 
Andìla Záhorovská, Marie Ševèíková a Františka 
Svitáková. Kožešnictví se vìnoval Alois Záhorovský 
a Ludvík Máselník. Byl tu také bednáø, který vyrábìl 

Øemesla a živnosti v Kladné Žilínì
v první polovinì minulého století

    

Od kvìtna 2011 se naše škola zapojila do celo-
státního projektu Øešení vrstevnických vztahù. Tento 
projekt realizuje Vzdìlávací institut ochrany dìtí 
Praha pod záštitou MŠMT a je spolufinancován 
z rozpoètu ESF a ÈR. Projekt si klade za cíl zlepšování 
celkového klimatu školy, a to nikoliv nìjakým naøí-
zením vedení školy èi uèitelù, ale pomocí vyškolených 
dobrovolníkù – podporovatelù z øad žákù. Východis-
kem celé práce je pøedpoklad, že každému èlovìku je 
dána schopnost a ochota pomoci jiným lidem. 
  Na základì tohoto pøedpokladu se mezi žáky vytvo-
øila skupinka tzv. podporovatelù, kteøí jsou dostateènì 
empatiètí, zodpovìdní a ochotní vìnovat svùj èas a síly 
ostatním žákùm školy. Pøi výbìru podporovatelù ne-
hrál hlavní roli školní prospìch, ale osobnost tìchto 
žákù. Podporovatelé v prùbìhu projektu absolvují 
školení zamìøená na osobnostní rùst jedince, zlepšují 
se v aktivním naslouchání, schopnostech komunikace 
a hledání možných øešení problémù. 
  V pøípadech, kdy se vyskytne problém nad síly 
podporovatelù, je jim k dispozici tzv. garant projektu, 
tedy uèitel – školní metodik prevence, který bude tyto 
složitìjší problémy dále øešit. Naši podporovatelé se 
pojmenovali Helpíci, jako své oznaèení si zvolili 
kapitánské pásky a ostatní žáci se s nimi mohou potkat 
o pùlhodinových pøestávkách v respiriu. Vìøíme, že 
pøi øešení drobných konfliktù a nedorozumìní mezi 
spolužáky dokážou Helpíci pomoci.

Mgr. Denisa Gbelcová, školní metodik prevence

Projekt Øešení vrstevnických 
vztahù v ZŠ Luhaèovice
      

Výroèní setkání sboru dobrovolných hasièù Èech, 
Moravy a Slezska, tedy 13. okrsku – okresu Zlín, pro-
bìhlo v sobotu 21. ledna v budovì bývalé školy 
v Øetechovì.

Okrsek zahrnuje 9 obcí – Luhaèovice, Biskupice, 
Øetechov, Polichno, Pozlovice, Kladnou Žilín, 
Pradliska, Ludkovice a Podhradí. Celkem je tu 
registrováno kolem 360 dobrovolných hasièù.

13. okrsek je pomìrnì velký okrsek a jednotlivé 
sbory mají mnoho soutìžních, kulturních a sportov-
ních èinností.

„Ale hlavním posláním je dobrovolnì pomoci tam, 
kde je to zapotøebí. Pomoci druhému pøi rùzných 
pohromách, živelných událostech a nehodách.

Hasièská èinnost je stále nároènìjší hlavnì na èas 
a peníze. Ale je to ve vìtšinì lokalit jediná složka, která 
drží mimo jiné i kulturu a sport ku prospìchu vesni-
ce,“ uvedla Jitka Vydarená, jednatelka 13. okrsku.

V loòském roce se slavila dvì významná výroèí. 
Založení SDH v Luhaèovicích a v Øetechovì. Oba 
sbory tìmto událostem vìnovaly velkou péèi.

V Luhaèovicích probìhla taktická pøíprava v dálko-
vém vedení vody do lokality Loska. A køest nového 
zásahového vozidla, které je nyní používáno pøi výjez-
dech. Prùvod mìstem a ukázky staré i nové techniky.

V Øetechovì se do toho dali už na jaøe, když zaèali 
upravovat høištì, a chtìli tím dokázat, že hasièi umí 
vzít za práci a jsou tou složkou, která zde pracuje velmi 
dobøe.

Pøi oslavách bylo toto høištì slavnostnì otevøeno 
starostou Luhaèovic Františkem Hubáèkem. Položen 
byl základní kámen pro výstavbu nové zbrojnice, která 
je v Øetechovì tolik potøeba. Mimo jiné pro velmi 
dobré družstvo mužù, které v požárním sportu dosa-
huje úspìchù i  v krajských soutìžích. Reprezentuje 
tak dùstojnì celý 13. okrsek, za což jim patøí velký dík.

„Tøináctý okrsek je pomìrnì velkým okrskem. Mys-
lím si, že pracuje dobøe. Jen bych mìl malou výtku. 
Jako vedení 13. okrsku nás  trochu mrzí, že aèkoli sbo-
ry doma pracují dobøe, v rámci okrsku je jejich aktivita 
menší,“ hodnotil Pavel Novosad, starosta 13. okrsku.

A starosta Okresního sdružení hasièù Zlín Josef 
Bernátík doplnil: Aktivita všech složek 13. okrsku je 
velice dobrá, hlavnì na místní úrovni. Èinnost je velice 
rozmanitá, od zásahové èinnosti pøes soutìžní 
výsledky až po spoleèenskou èinnost, která je hlavnì 
v tìch  malých obcích nezastupitelná.”

Unikátní výstava akademického malíøe, grafika 
a ilustrátora Josefa Velèovského, s pøispìním prací 
Jiøího Vápa, byla slavnostní vernisáží otevøena ve 
støedu 21. prosince v galerii Støední odborné školy 
v Luhaèovicích.

V atriu je vystavena asi tøicítka litografií a také 
kresby, pøedevším ilustrace knih (Josef Velèovský má 
na svém kontì na 120 ilustrovaných knih). 

Je pøedstavitelem umìleckého smìru zvaného 
poetismus. Tento ryze èeský smìr vznikl v Èeské re-
publice ve 20. letech minulého století a nikdy se neroz-
šíøil za hranice naší zemì. Cílem poetismu je zobra-
zení optimistického pohledu na svìt, vyvolávající pocit 
radosti a štìstí.

„Já jsem spíš malíø, který maluje dlouho. Ten ná-
pad je okamžité vzplanutí, ale než to dozraje, než se to 
v hlavì uspoøádá do té koncepce a než si ujasním, co od 
toho obrazu chci, co od nìho oèekávám, to trvá nìkdy 
déle. K nìkterým obrazùm se vracím i po letech. 
Inspiruje mì všechno, nìkdy je to verbální komuni-
kace, tøeba vìta, kterou nìkde zaslechnu. Je to jen 
motiv, který zhmotním,“ uvedl Josef Velèovský, aka-
demický malíø, grafik a ilustrátor. 

Poetická tvorba Josefa Velèovského je zamìøena 
nejèastìji na ženu a pøírodu. Snové krajiny, které 
zobrazuje na svých plátnech do náznakù linií žen-
ských tìl, prsù a klínù, v nichž ženské tìlo splývá 
s jezery, pahorky, lány, sady…                                                                  

„Významný podíl na tom ženství, které v tìch svých 
obrazech mám, je moje ilustraèní èinnost. Já jsem 
zaèal být známý pøedevším pøes ilustrace, nejdøíve 
novinové a potom knižní. Mìl jsem štìstí, že jsem 
vyrùstal v silné generaèní vlnì spisovatelù, jako byli Jiøí 
Žáèek, Jaroslav Holoubek nebo Karel Sýs. To jsou 
básníci, kteøí tvoøili profil èeské poezie. Všem tìmto 
kamarádùm jsem ilustroval knihy. V té poezii je 
samozøejmì z osmdesáti procent nìkde v pozadí žena. 
Pøes tyhle ilustrace jsem se k tomuto tématu pøipou-
tal,“ dodal šestašedestiletý Josef Velèovský.

V galerii jsou i dva rozmìrné obrazy pedagoga 
Støední odborné školy Jiøího Vápa. Ten na škole pùso-
bí patnáct let. Uèí kresbu a technologii keramiky.                                               
„Jsou tu vìci, které jsem dìlal v létì na jednom pøí-
jemném sympoziu v severních Èechách. Øíkal jsem si, 
že zrovna tyto dva obrazy by tu mohly být, protože 
tento prostor je pro nì ideální,“ uvedl Jiøí Váp.

Výstava v galerii Støední odborné školy je prodejní, 
vystavená díla jsou v hodnotì od 1 500 do 4 000 korun. 
Prohlédnout si je mùžete po dohodì s vedením školy. 
Výstava bude otevøena do 15. bøezna 2012.

Olga Skovajsová

vyvážejí na doèasné úložištì v blízkosti pøehrady. 
Majitelem tìchto pozemkù je Povodí Moravy,“ dodala 
Veronika Slámová, tisková mluvèí státního podniku 
Povodí Moravy.

Na konec ledna, k ukonèení tìžby sedimentù, 
plánuje vedení Povodí Moravy tiskovou konferenci. 
O jejím výstupu vás budeme aktuálnì informovat.

Olga Skovajsová

beèky a soudky. Jmenoval se Antonín Máselník. Ale 
i sedláø, který vyrábìl sedla, chomouty a postroje. Byl 
to Jan Máselník. Dále dva øezníci, Karel Máselník 
a Josef Kovaøík, zahradník Josef Mikulec, modistka 
Ludmila Ïurïáková, kožkaø Alois Zápeca a dva holièi, 
Jan Kavka a Jan Rak. Zvìroklestièstvím se zabývali 
Ignác, Rostislav a František Kudláèkovi a Karel, Josef 
a Alois  Koláøovi.
    Vìtšina obyvatel se však zabývala zemìdìlstvím 
a ovocnáøstvím. Kolem osady byly rozsáhlé ovocné 
sady. Byly èinìny i úspìšné pokusy s pìstováním vína 
na svazích obrácených k jihu. Podle vzpomínek 
pamìtníkù, zde bylo více než 2000 ovocných stromù 
na více než šesti hektarech pùdy. Nepøekvapí tedy, že 
tu existovalo dvacet ètyøi sušáren ovoce a dvì pálenice 
Baèova a Rakova. Byla tu také mydlárna, klasický 
Martincùv vodní mlýn, dva obchody smíšeným 
zbožím, kde se vykupovalo i mléko. Obchodu se 
vìnoval Stanislav Slovák a Bohumila Baèová. Byly tu 
dvì hospody „U Mikuláškù“, kde se scházeli staøí 
a hráli se hlavnì karty, a „U Kovaøíkù“, kde se scházeli 
mladí a tancovalo se. Snad je zajímavé, že se tu uživil 
i soukrový masér Alois Boráò i porodní bába. Jme-
novala se Vašková, její køestní jméno je však dosud 
tajemstvím. Tak takové to bývalo v Kladné Žilínì 
v první polovinì minulého století. A teï...?      

Za poskytnuté informace dìkuji èlenùm Klubu 
seniorù v Kladné Žilínì.    

                                                                                             (j.h.)

Obrazy èisté, mírumilovné a laskavé

Hasièi chválili i kritizovali

Olga Skovajsová
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Od 18. ledna tohoto roku byl Obvodním oddìlením 
Policie ÈR v Luhaèovicích spuštìn nový projekt 
„Informovaností spoleènì proti kriminalitì.“ Jde 
o odkaz na webových stránkách mìsta ve složce – rad-
nice. Zde jsou tøi odkazy. První vás nasmìrují na kon-
takty policistù Obvodního oddìlení v Luhaèovicích. 

„Druhý odkaz vám sdìlí krátké zprávy z mìsta 
a okolí, kde policisté z obvodního oddìlení pùsobí. 
V souèasné dobì jsou zde informace o dopravní neho-
dì mezi Biskupicemi a Polichnem a napad trestné 
èinnosti za rok 2011 spáchané na území mìsta 
Luhaèovice. Poslední odkaz je pro nás nejdùležitìjší 
a kvùli nìmu jsme projekt zøizovali. Jedná se o žádost 
obèanù o spolupráci pøi pátrání po neznámých 
pachatelích, kteøí páchají trestnou èinnost na území 
obvodního oddìlení. To se bude dít na základì zveøej-
òovaných fotografií a videozáznamù. Informace 
mohou obèané sdìlovat i anonymnì na linku 158, 
mobil 725 292 345  nebo mail zloopluhac@mvcr.cz ,“ 
vysvìtlil Petr Kroèil, vedoucí Obvodního oddìlení 
Policie ÈR v Luhaèovicích.

V souèasné dobì je na stránkách mìsta žádost 
o pátrání po pachatelích, kteøí ve dnech 26. až 27. pro-
since 2011 nastøíkali nápisy na fasádu multifunkèní 
budovy na ulici Masarykova u parkovištì v blízkosti 
lázeòských garáží.

„Postøíkáním barvy vznikla škoda v øádu nìkolika 
desítek tisíc korun. Podobné nápisy jsme zaznamenali 
na Uherskohradiš�sku. Konkrétnì ve mìstì Uherské 
Hradištì se vyskytl stejný rukopis. Tímto žádáme 
obèany o jakékoliv informace vedoucí k objasnìní této 
trestné èinnosti,“ dodal Petr Kroèil.

Na Obvodním oddìlení Police ÈR v Luhaèovicích, 
pracuje 25 policistù, kteøí mají na starost obvod èíta-
jící patnáct obcí. V samotném mìstì Luhaèovice dosa-
huje napad 75 % celé èinnosti obvodního oddìlení.

Olga Skovajsová 

 Sdìlení Obvodního oddìlení 
Policie ÈR v Luhaèovicích 
novì na webu mìsta

Stalo se tradicí, že náš Dívèí saxofonový orchestr 
vystoupil ve ètvrtek 12. ledna u pøíležitosti zahájení 
veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2012 v Brnì, 
pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj Èeské 
republiky. V rámci doprovodného programu se konala 
soutìž o královnu regionù Region Regiana 2012, 
které se zúèastnila i èlenka našeho orchestru Pavla 
Orsáková, která v silné konkurenci obsadila 2. místo. 
Støíbrnou korunku jí odevzdal ministr pro místní 
rozvoj pan Jankovský. Jako další cena jí byla pøedána 
èástka 10 000 Kè na pobyt v Paøíži.

Vladimír Schlimbach

Saxofony na Regiontouru v Brnì

V sobotu 7. ledna probìhl na území Charity Luha-
èovice již dvanáctý roèník Tøíkrálového koledování. 

Již podvanácté se koledovalo na území luhaèo-
vické Charity Svaté rodiny. Do letošní Tøíkrálové 
sbírky bylo zapojeno 51 koledujících skupinek a byla 
vybrána èástka bezmála o 8 000 Kè vyšší než v loò-
ském roce.
 V letošním roce se k obcím spadajícím pod Luha-
èovicko pøipojilo Polichno, které døíve koledovalo pod 
Charitou Uherský Brod. Podle vedoucích jednotli-
vých skupinek se pøes vyšší výtìžek mezi lidmi odráží 
finanèní krize a v letošním roce stejnì jako loni zùstalo 
mnoho dveøí uzavøených, oproti tomu však ti, kdo 
otevøeli, dávali vyšší èástky. Nejvìtší úspìch zazna-
menávají skupinky a místa, kde chodí jako vedoucí 
skupinek již nìkolik let jeden èlovìk. Sbírka je 
poøádána Charitou Èeská republika. Celkovì bylo 
v regionu Luhaèovicka vykoledováno 280 813 Kè.
Luhaèovice 92 289 Kè, Kladná Žilín 11 365 Kè, 
Polichno 7 774 Kè, Øetechov 9 040 Kè, Ludkovice
19 647 Kè, Biskupice 20 021 Kè, Pozlovice 40 933 Kè, 
Podhradí 11 455 Kè, Dolní Lhota 23 100 Kè, Horní 
Lhota 18 041 Kè, Sehradice 27 148 Kè.

Tøíkrálové koledování

Do letošního koledování bylo zapojeno celkem 
51 skupinek a asi 153 koledníkù. Velmi dìkujeme 
všem, kteøí pro dìti pøipravili nìjakou sladkost a teplý 
èaj na zahøátí. Každoroènì èást výtìžku putuje na 
pøímou pomoc rodinám s dìtmi. Vìtší èást však 
budeme zøejmì v letošním roce vìnovat na udržení 
stávajících služeb a projektù. 

Velmi dìkujeme pracovníkùm Mìstského úøadu 
Luhaèovice, mìstyse Pozlovice a všem pracovníkùm 
obecních úøadù, kteøí nám peèetí pokladnièky a poèí-
tají celkový výtìžek. Dìkujeme všem vedoucím 
skupinek, kteøí se ochotnì zapojili, a také malým 
Tøíkrálovým koledníkùm. Bez jejich ochoty zapojit se 
by tak velkou akci nebylo možné uskuteènit.

Mgr. Lenka Semelová

Pøedposlední den v roce už tradiènì patøí na kužel-
nì turnaji rodinných dvojic. Letos se konal v pátek 
30. 12. 2011 už jeho 11. roèník. Zúèastnilo se 
30 dvojic, z toho jedna startovala mimo soutìž. 
Letošní roèník turnaje rodinných dvojic potvrdil 
loòský klesající trend, co se týká dosahovaných 
výkonù. O poøadí na èelních místech rozhodovala 
každá kuželka. Odstup mezi nejlepšími byl pouze šest 
kuželek. Rozdíl mezi tøetí až pátou dvojicí byl také 
velmi vyrovnaný, èinil pouze 17 kuželek, a o vítìzi 
muselo rozhodovat, pøi stejném bodovém výkonu, až 
pomocné kritérium. Celkových 500 kuželek se 
podaøilo shodit podobnì jako loni pouze osmi 
dvojicím. Vloni žádná dvojice z první pìtky 
z minulého roèníku nebodovala, tentokráte však 
tomu bylo jinak. Tøi dvojice udržely svùj loòský 
standard a umístnily se na hodnocených pozicích.

Vítìzem jedenáctého roèníku a zároveò držitelem 
putovního poháru starosty TJ Sokol Luhaèovice se 
stala bratrská dvojice Ivan (279) a Miroslav (262) 
Nakládalovi s celkovým výsledkem 535 kuželek. 
Potvrdili svou vzestupnou tendenci a loòský bronz 
pøetavili letos v kov nejcennìjší. Úspìch je zvýraznìn 
tím, že se jedná o ryze amatérskou dvojici, pøièemž 
Ivanových 279 kolkù byl nejlepší amatérský výkon, 
který nakonec rozhodoval o první pozici.

Na druhém místì skonèili loòští, také amatérští, 
obhájci – strýc se synovcem Jaromír Stolaøík starší 
a Stanislav Skovajsa celkovým výkonem podobnì 
jako vítìzové 535 kuželek (Jarek 263 a  Standa  272).  
Poprvé nám tak muselo o vítìzi rozhodnout pomocné 
kritérium, které øíká, že pøi stejné bodové rovnosti 
rozhoduje vyšší dosažený výkon.  

Bronzový stupínek patøí nejvìtšímu pøekvapení 
letošního turnaje, další bratrské dvojici Karlovi (266) 
a Jakubovi (263) Adámkovým s celkovým výsledkem 
529 kuželek.  Po vyrovnaných výkonech se tato, loni 
až osmnáctá, dvojice nenápadnì propracovala až na 
medailové pozice. A to rozdílových 6 kuželek na vítìze 
bylo urèitì v jejich možnostech. 

Na dalších hodnocených místech skonèila pak se 
ètrnáctibodovým odstupem dvojice ze Slavièína – 
otec a syn Gorecètí výkonem 515 kuželek (Ros�a st. 
238, Ros�a ml. 277), kteøí startovali poprvé a hned se 
dokázali propracovat na hodnocená místa až z pos-
lední startovní ètveøice.

Na posledním hodnoceném pátém místì se pak 
umístnila dorostenecká dvojice bratrancù Stolaøí-
kových, kteøí si z loòského ètvrtého místa pohoršili 
o jednu pøíèku, když po vyrovnaných výkonech 
(Tomáš 259 a Jarda 253) dosáhli celkem 512 kuželek.

Nejlepším amatérským hráèem se stal hráè vítìzné 
dvojice Ivan Nakládal výkonem 279 kuželek, což byl 
zároveò druhý nejlepší individuální výkon letošního 
roèníku. Nejdùležitìjší však bylo, že rozhodlo 
pomocné kritérium o umístìní na první pozici a zisku 
putovního poháru. Jenom informativnì – poøadí 
amatérù na dalších místech bylo následující:
Stanislav Skovajsa 272, Jaroslav Juøík 271, Alexandr 
Gavlas 269, Karel Adámek 266, Vratislav Kunc st. 
264.
Další cena, nejlepší ženský výkon, se stala koøistí 
hráèky v poøadí tøinácté dvojice Hanky Krajíèkové 
výkonem 249 kuželek. V letošním roèníku startovalo 
devìt žen. Poøadí žen na dalších místech bylo 

Turnaj rodinných dvojic 
2011 – 11. roèník

následující:
Vladimíra Koláèková 236, Jana Mikulcová 229.  
Už nyní vás všechny organizaèní výbor turnaje zve na 
pøíští, už 12. roèník. 

František Stolaøík

V roce 2011 se v Luhaèovicích narodilo 58 dìtí, 
z toho 31 chlapcù a 27 dìvèátek. To je od roku 1996 
zatím nejvíce. Nejblíže tomuto èíslu byly poèty 
narozených dìtí v roce 2000, kdy se v Luhaèovicích 
a místních èástech narodilo 50 miminek (nejménì od 
roku 1996 to bylo v roce 2004 – 35 dìtí).

Nejèastìjšími jmény loòského roku byli Tomáš (3), 
Matyáš (3). Dìvèátka se nejèastìji jmenovala Adriana 
(2), Michaela (2) a Karolína (2). 

„Z 58 dìtí jsou jedna dvojèátka – chlapci. Prvním 
dítìtem (obèánkem Luhaèovic) je holèièka jménem 
Madeleine Cleo, která se sice narodila v USA, ale 
mamince s trvalým bydlištìm v Luhaèovicích. Teprve 
potom následuje jen o nìkolik dnù mladší Lea 
Petrášová,“ uvedla Vladislava Janíková, vedoucí 
správního odboru Mìstského úøadu v Luhaèovicích.

V roce 2011 na území Luhaèovic a místních èástí 
žilo 5 266 obyvatel (v roce 2010 to bylo 5296 obyva-
tel), z tohoto poètu je 58 cizincù s trvalým pobytem. 
Poèet obyvatel v Luhaèovicích na konci roku 2011 byl 
4 535. V Kladné Žilínì 221, v Polichnì 286, v  Øete-
chovì 224 obyvatel.

„Obèanù starších 90 let je 29, letos k nim pøibude 
sedm 90letých jubilantù. Nejstarší obèankou je paní 
Božena Gregorová, které bude letos 100 let. Násle-
duje ji paní Anna Zhánìlová, která letos oslaví 97. 
narozeniny. Obì tyto paní jsou v Domovì pro seniory 
v Luhaèovicích,“ vysvìtlila Vladislava Janíková.

V roce 2011 zemøelo 61 obèanù, z toho 32 žen a 29 
mužù. V prùmìru se lidé dožívali 75,3 let vìku.

Olga Skovajsová

I v letošním roce pokraèuje na našich webových 
stránkách soutìž Poznej knihu. Správnì hádající sou-
tìžící mohou vyhrát roèní vstup do knihovny zdarma. 
Také pøibyla i nová soutìž Poznáš svoje mìsto, kterou 
jsme vyhlásili k 600. výroèí první písemné zmínky 
o Luhaèovicích. I zde mùžete získat zajímavé ceny.

Od samého zaèátku roku bylo v knihovnì rušno. 
Pøivítali jsme støedoškoláky z 2. M na pøednášce 
o komiksu a studenti knihovnictví se seznámili 
s praktickým chodem a funkcí knihovny. Ani na pøed-
školáky jsme nezapomnìli. Ti zde strávili pøíjemné 

Zájemce o recepty na pøípravu bylinných èajù 
a další rady a návody pøi léèení onemocnìní, s nimiž se 
nejèastìji setkáváme, bude urèitì zajímat nová kniha 
Domácí receptáø pøírodní medicíny luhaèovického 
autora JUDr. Mirka Køivánka. Publikace obsahuje 
souhrn metod domácího léèení pøírodními prostøed-
ky, používaných v lidovém léèitelství a ovìøených zku-
šenostmi generací, ale také recepty opírající se 
o poznatky moderní vìdecké fytoterapie a fyziatrie. 
Obsahuje témìø 2 000 receptù k pøípravì léèivých 
èajù, 1 000 receptù na jiná léèiva k vnitønímu použití, 
stejný poèet k vnìjšímu použití s úèinkem na více než 
450 chorob a zdravotních potíží. Je urèena široké 
veøejnosti, je pøehledná, a proto také úprava, struèný, 
jednoduchý text a výrazové prostøedky v nìm jsou 
voleny tak, aby byla pokud možno každému srozu-
mitelná. Publikace podobného druhu v této komplet-
ní formì, lékopisné úpravì a rozsahu nebyla dosud 
vydána. 

Autorovým životním koníèkem jsou procházky 
v pøírodì, spojené se sbìrem léèivých bylin. Na knize 
pracoval nìkolik desítek let a jeho ochota podìlit se 
o své zkušenosti formou pøednášek a besed na téma 
bylinky v domácím léèitelství je dobøe známa nejen 
starší generaci v Luhaèovicích.

Regina Bittová
 

V roce 2011 o dvacet 
narozených dìtí více

Nový domácí receptáø

Leden v knihovnì

pokraèování na stranì 6



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.

František Škoda
Julie Duháòová
Viktor Bludský
Tomáš Macejko
David Kubík

Emílie Hráèková 85 let
Marie Mikulcová 92 let
Marie Kovaøíková 91 let
Jarmila Majzlíková 93 let
Hilda Hanáèková 87 let
Anežka Hubáèková 91 let
Emílie Semelová 80 let
Artur Stoja 85 let
Marie Èumíèková 85 let
Margita Janíková 88 let
Antonín Pecháèek 85 let

Františka Maèková 84 let
Marie Semelová 92 let
Milan Bonk 73 let
Karel Kolínek 73 let
Ladislav Slovák 85 let

Výroèí narození

Pøijmìte naši srdeènou gratulaci.

Spoleèenská kronika

strana 6spoleèenská kronika ....

Dne 22. ledna oslavila naše 
milovaná maminka 
paní Marie Kranzová 80let. 
Do dalších let jí ze srdce 
pøejeme pevné zdraví, štìstí 
a spokojenost.

Blahopøání

Manžel, dcera a syn s rodinami.

Loutky

Dìkuji všem, kteøí se pøišli 
rozlouèit s mým manželem
Karlem Kolínkem.
Dìkujeme za slova útìchy
 a kvìtinové dary.

Podìkování

Jménem zarmoucené rodiny manželka Terezie 
a syn Karel s rodinou.

Dne 11. února uplynou 4 roky, 
co nás opustil 
milovaný manžel a tatínek
pan René Hiller.

Vzpomínka

S láskou vzpomínají manželka a dìti. Dìkujeme 
všem za tichou vzpomínku.

Dne 12. února 2012 uplyne 
1 rok, co nás opustil mùj 
manžel a náš tatínek, dìdeèek 
a pradìdeèek 
pan Ladislav Majzlík. 

Vzpomínka

S láskou vzpomínají manželka a dìti s rodinami.

Dne 14. února uplynou
3 roky od chvíle, 
kdy nás navždy opustila 
paní Andìla Doleèková. 

Vzpomínka

Všem, kdo vzpomínají, dìkuje dcera s rodinou.

Dne 19. února 2012 
uplyne rok od úmrtí naší 
maminky, babièky 
a prababièky 
paní Marie Kovaøíkové.

Vzpomínka

S láskou vzpomínají dcera Helena, syn Karel 
s rodinou a ostatní pøíbuzní.
Dìkujeme všem, kteøí vzpomenou s námi.

Dík za to, èím jsi nám v životì 
byl …
Dne 28. února
 vzpomeneme 9. výroèí úmrtí 
pana Drahomíra Máèaly. 

Vzpomínka

Vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinami. 

3. DRUHÝ ZØIZOVATEL LOUTKOVÉHO 
DIVADLA
SRPŠ PØI ZÁKLADNÍ ŠKOLE LUHAÈOVICE
(1958—1962)

Pro nedostatek prostoru, neménì však i pro nezá-
jem ze strany TJ Slovan, zmìnilo divadlo roku 1958 
zøizovatele, kterým se stalo SRPŠ. Znovuobnovení 
èinnosti souboru pod jeho záštitou však pøedcházela 
øada jednání a úprav prostorù sokolovny. Na podzim 
roku 1957 se po jednání SRPŠ s TJ Slovan zaèalo 
s úklidem zákulisí a jevištì. 

Sdružení rodièù a pøátel školy pøi OSŠ v Luha-
èovicích 22. 10. 1957: „Výbor SRPŠ pøevzal od 
jednoty Slovan bývalé sokolské loutkové divadlo. Aby 
se v nìm co nejdøíve mohla obnovit èinnost, bude 
zapotøebí uvést do poøádku jevištì, loutky, zákulisí, 
scénu. Mnohé z prací si mùžeme udìlat sami 
pomocnou bri-gádou. Prosím níže uvedené èlenky 
SRPŠ, aby se dostavily ve støedu 30. t. m. v 19.30 hod. 
do zákulisí loutkového divadla. Vezmìte si s sebou 
prachovku a hadr na mytí!“ V kvìtnu 1958 byl poøízen 

seznam èlenù výboru SRPŠ a rodièù dìtí, kteøí 
pøislíbili odbornou pomoc pøi obnovì loutkové scény 
a technického zaøízení divadla: elektrikáøi Josef 
Hampl, Josef Malùrek, Ladislav Perutka, František 
Ševèík, zámeèníci Josef Máèala a Jaroslav Surý, 
bednáø a stolaø Karel Kranz a Josef Šíma.
Po šestileté pøestávce zaèalo divadlo hrát opìt 
v sokolovnì, tentokrát však pod hlavièkou SRPŠ. 
TJ Slovan si stanovil podmínku, aby se publikum pøed 
vstupem do hledištì pøezouvalo a úèinkující uklízeli 
po pøedstavení všechny lavièky a židle, aby byl prostor 
volný ke cvièení a stále k dispozici upøednostnìným 
tìlovýchovným jednotám.
Loutkovému souboru se podaøilo probudit 
z nìkolikaletého tvrdého spánku loutky, o nichž se už 
právem pochybovalo, zda je ještì nìkdo dokáže 
vzkøísit. Staèilo pár dovedných a ochotných rukou, 
které všechen inventáø divadla peèlivì oprášily 
a dùkladnì pospravily. O Vánocích dne 21. prosince 
1958 mohla být uvedena premiéra – hra J. Prùchy 
Kašpárek dvorním lékaøem pod vedením Štìpána 
Karlovského. Nenároèná Prùchova hra se podaøila. 
Soubor ji pøipravil na šesti zkouškách, bìhem nichž se 
mìnili recitátoøi, což se nakonec ukázalo prospìšné, 
protože pøedstavitel role krále, pan Brzák, na 
premiéru úplnì zapomnìl a nedostavil se na 
pøedstavení. Naštìstí ho dokázal zaskoèit jiný 
recitátor, aniž by pøedstavení ztratilo na úrovni. Malí 
návštìvníci divadla byli samozøejmì vrcholnì 
spokojeni. Luhaèovická veøejnost proto právem 
oèekávala, že ani Kašpárek, ani princezna a ostatní 
pohádková dvorní spoleènost se už víc neschovají do 
svých úkrytù v bednách, ale budou opìt rozdávat 
radost a dobrou pohodu všem místním dìtem.

pokraèování pøíštì

 je otevøený nejen pro všechny Luhaèovské, ale i pro 
zájemce všech vìkových kategorií z okolí: od 
nejmenších dìtí s rodièi pøes dìti a mládež až po 
seniory, a to v prùbìhu celého školního roku od rána 
až do veèera.

V souèasné dobì si mùžete vybrat z nabídky kurzù 
pro studenty SŠ a dospìlé: Keramika + toèení na 
kruhu, Dietní poradenství, Kurz první pomoci, Kurz 
první pomoci pokroèilí, Kurz poèítaèe zaèáteèníci pro 
dospìlé. Na jarní prázdniny pøipravujeme 3denní 
pøímìstský tábor od 20. 2. do 22. 2.

Od února se mùžete hlásit na letní tábory. Pøipra-
vujeme pøímìstské tábory pro školní i pøedškolní dìti 
a pobytový tábor ve Vizovicích od 8. 7. do 12. 7. 

Dùm dìtí a mládeže Luhaèovice

dopoledne, ve kterém si zdokonalili své znalosti, jež 
budou potøebovat pøi zápisu do základní školy. A na-
konec došli prváèci na besedu Z pohádky do pohádky.

Velmi se tìšíme na vaši návštìvu za dobrou knihou 
èi internetem. Pokud vás zajímají bližší informace 
týkající se dìní v knihovnì nebo si budete chtít 
prohlédnout fotografiie z akcí, sledujte naše webové 
stránky www. knihovna-luhacovice.cz

Milana Mikulcová 

pokraèování ze strany 6

Pokraèujeme v našem vyprávìní starých kronikáøù, 
dostáváme se  do roku 1936.

President republiky dr. Edvard Beneš v Luhaèo-
vicích dne 18. a 19. èervna 1936.

V letech 1770–1800 nalézáme v literatuøe další 
záznamy, jednak nová užití jako vod léèivých.  Kolem 
roku 1790 byl dán základ k nynìjším lázním na tomto 
místì, kterému domácí lid øíkal Slanica. Pramen 
Vinencùv byl znovu upraven, pøistavìn hostinec 
s nìkolika pokoji pro hosty, zøízeny koupelny. K tìmto 
se pak postupnì družily budovy další, z nich mnohé 
jsou dosud pamìtníky té doby. Další novou úpravu 
lázním dal majitel velkostatku Jan Serenyi, který 
zachytil nové prameny (Janùv, Luisin), a døívìjší 
døevìné koupelny umístil v Janovì domì.

Když poèet hostù neustále vzrùstal (roku 1885 
navštívilo tyto láznì 1 500 hostù a bylo pøipraveno 
9 000 koupelí), nestaèily dosavadní ubikace, a proto 
byla vystavìna na úpatí malé Kamenné Rùžová vila 
a upravena ze zrušeného mlýna Lipová vila. Od té 
doby mohu Vám, pane presidente, podati vývoj lázní
 v posledním pùl století dle vlastních poznatkù. Témìø 
pøed 50 lety byl jsem zde léèen a pak zamìstnán 
urèitou dobu v právì otevøené lékárnì PhMr. 
Seicherta. Vzpomínám na svùj pokojík u laboranta 
v malé, doškem kryté chaloupce vedle lékárny, na 
tehdejší kolonádu a zapáchající jezírko u Janovky, na 
bývalý kravín, kde nyní stojí Spoleèenský dùm, na 
jednotlivé budovy, oznaèené nápisy, i na hosty, z nichž 
znaèná èást (z Vídnì, z Brna) hovoøila nìmecky. Brzy 
nato od 1895 bylo lze pozorovati, že láznì vzrùstají, 
naopak návštìva poèala klesati, láznì zaostávaly.

Kronika

pokraèování pøíštì
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Pozvánka

11. 2. 2012 – ŠIBØINKY 
ráz – 600 LET LUHAÈOVIC ANEB I TAKOVÍ 
JSME BYLI
vstupenky možno zakoupit 1. 2. 2012 
17.30 – 18.30 v sokolovnì 
nebo na mob.: 728 270 640
zahájení v 19 hodin vstupné 120 Kè

12. 2. 2012 – DÌTSKÉ ŠIBØINKY
zahájení ve 14 hodin        

14. 2. 2012 – POCHOVÁVÁNÍ BASY
Vstupenky bude možno zakoupit v Mìstském
informaèním støedisku Luhainfo od  6. 2. 2012  

                        Všechny srdeènì zveme

OTEVÍRACÍ DOBA

2.–19. 3. 2012

Kondièní plavání 
PO–ST    6.30–8.00 hod.
PO–ÚT 16.00–21.00 hod.
ST 14.00–21.00 hod.
ÈT–NE   9.00–21.00 hod.

Parní kabina v provozu vždy od 14.00 hod. 
(PO–ÚT od 16.00 hod.)

Zprávy, rady, informace z vodáren – èást 2. Jak 
zøídit novou pøípojku nebo vyøídit zmìnu 
odbìratele

Na webových stránkách www.smv.cz spoleè-
nosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. (dále jen 
MOVO) si zákazník mùže stáhnout veškeré 
tiskopisy. Najdete je buï na hlavní stránce ve žluté 
bublinì uprostøed Formuláøe ke stažení, nebo v ka-
pitole Zákazníci / Formuláøe. Osobnì nás mùžete 
navštívit v  zákaznických centrech ve Zlínì nebo 
Valašských Kloboukách, kde jsou papírové 
formuláøe k dispozici a kde Vám naši pracovníci 
rádi poradí.

Pøed zapoèetím žádostí o vodovodní a kanali-
zaèní pøípojku je nutno na vodárnách požádat 
o vyjádøení k dokumentaci a souhlas s napojením. 
Potøebný formuláø Žádost o vyjádøení je na webu 
nebo fyzicky na zákaznických centrech a je nutno 
k nìmu doložit „situaci umístìní napojovaného 
objektu“.

Realizace a pøihlášení nové vodovodní pøípojky
Je nutno vyplnit formuláø Žádost o zøízení 

vodovodní pøípojky ve dvou vyhotoveních, 
zákazník vyplòuje pouze silnì orámovanou èást. 
K žádosti je nutno doložit kopie dokladù vypsaných 
v bodì 4 formuláøe, tj.: 
- povolení stavebního úøadu,
- projektová dokumentace,
- snímek z pozemkové mapy,
- doklad o vlastnictví (kopii výpisu z katastru 
nemovitostí, starý max 12 mìsícù, nikoli však 
náhled z internetu)

Pokud je vlastníkem vodovodního nebo kanali-
zaèního øadu jiný subjekt než VaK Zlín, a. s. 
(napøíklad soukromý vlastník nebo obec) je nutný 
souhlas tohoto vlastníka nebo obce (s kulatým 
razítkem). Vlastníka øadù zákazník zjistí na 
oddìlení vyjadøování k sítím na zákaznickém 
centru ve Zlínì (e-maily na tato pracovištì jsou 
k dispozici  také na webových stránkách 
www.smv.cz v kapitole Služby/Vyjádøení). MOVO 
vždy provádí napojení na vodovodní øad, dodávku
 a montáž potrubí dle dohody.

Pøihlášení nové kanalizaèní pøípojky
Pokud již vodovodní pøípojka existuje nebo 

nemovitost využívá studnu, tak pøi nahlášení nové 
kanalizaèní pøípojky je nutný formuláø Žádost 
o zøízení kanalizaèní pøípojky v jednom vyhoto-
vení. K nìmu se pøikládají kopie stejných dokladù 
jako u vodovodní pøípojky a dále zápis o kontrole 
provedení napojení na veøejnou kanalizaci. MOVO 
neprovádí fyzickou realizaci kanalizaèních 
pøípojek. 

Pokud zákazník žádá o vodovodní a zároveò 
kanalizaèní pøípojku najednou, staèí doložit pouze 
projektovou dokumentaci ke kanalizaèní pøípojce k 
dokladùm uvedeným výše v odrážkách.

Zmìna odbìratele
Vyplnìný a podepsaný formuláø Zmìna odbì-

ratele mùže zákazník spolu s kopií výpisu z ka-
tastru nemovitostí zaslat poštou na zákaznické 
centrum. V pøípadì, že jde o právnickou osobu, tak 
zákazník pøiloží i výpis z obchodního rejstøíku nebo 
kopii živnostenského listu.

Pøi jakékoli zmìnì majitele nemovitosti (napø. 
prodej domu nebo úmrtí pùvodního majitele) je 
nutno nahlásit tuto zmìnu na zákaznickém centru 
vodáren, kde zákazník obdrží informace nutné 
k uzavøení nové smlouvy.

Pøi jakémkoli kontaktu se zákaznickým centrem 
nebo call centrem 840 668 668 je tøeba znát 
evidenèní èíslo, popøípadì technické èíslo odbìr-
ného místa (OM). Tyto údaje najdete vždy v levém 
horním kvadrantu faktury (zhruba v úrovni 
zvýraznìného èísla daòového dokladu).
POZOR: Zmìny vlastníkù bytových jednotek v pa-
nelových nebo èinžovních domech provádí 
pøíslušný správce bytového domu nebo družstva 
a nikoli zákaznické centrum vodáren!

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

– 

Úèto, danì, levnì. 
Tel.: 608 611 991 Pøijmeme spolehlivou vedoucí 

a servírku do cukrárny – kavárny 
v Luhaèovicích, praxe výhodou. 

Tel. 777 014 705

Mùžete se pøihlásit do zájmových kroužkù s volnými 
místy za polovièní poplatky.

DÌTSKÉ ŠIBØINKY 
Vystoupení vybraných kroužkù DDM.

POPCORNOVÁ NOC / VALENTÝNSKÁ PARTY 
Pro dìti od 1. do 5. tøídy. Poplatek 30 Kè/osoba. 
Pøihlášky pøedem do 15. 2.

 

PRÁZDNINOVÉ ÈERTOVINY
Veselý prázdninový program pro dìti a rodièe s dìtmi 
od 4 let.
Poplatek 20 Kè/dítì. Pøihlášky pøedem do 2. 2.

JARNÍ PØÍMÌSTSKÝ TÁBOR 
Pro dìti od 1. do 5. tøídy. Poplatek 100Kè/den/osoba. 
Pøihlášky pøedem do 17. 2.  

Program pro maminky s dìtmi, vždy od 10.00 do 
11.00 v klubovnách DDM Luhaèovice
7. 2., 14. 2., 21. 2., 28. 2. Hravé cvièení s hudbou 
s Alenou Kotišovou 
14. 2. 13. 2. Výtvarné tvoøení v Klubíku, vstup 20 Kè 
(èlenové Klubíku), 40 Kè (neèlenové)
14. 2. Vázání šátkù na miminka s Žanetou 
Urbancovou 20 Kè (èlenové Klubíku), 40 Kè 
Na únor pøipravujeme výlet rodièù s dìtmi do Hluku 
na loutkovou pohádku Støíbrný kožíšek loutkového 
divadla – EMIL pøi DDM Hluk.  

V mìsíci únoru budou probíhat: úèast kroužku 
Š.O.F.L. na florbalovém turnaji v Želechovicích, 
výukové programy první pomoci pro ZŠ, výukové 
programy – bezpeèný domov (zdravovìda) pro ZŠ. 

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

Nedìle 12. února 14.00 sokolovna

Pátek 17. února 19.00 zámek

Pátek 3. února od 10.00 do 12.00

Pondìlí 20. 2.  –  støeda 22. února 

AKCE V KLUBÍKU

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

AKCE DDM ÚNOR

Helena Koutná
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kam v Luhaèovicích
Ètvrtek 2. 2. 19.30 hod.

Ètvrtek 2. 2.    8.00 a 9.30 hod. 

Pátek 3. 2.  20.00 hod.             

Pátek 3. 2. 20.00 hod.

Sobota 4. 2.      20.00 hod.

Ètvrtek 9. 2. 19.30 hod.

Pátek 10. 2.      20.00 hod.                                

Pátek 10. 2. 20.00 hod.

Sobota 11. 2. 20.00 hod.            

Støeda 15. 2. 16.00 hod.

Ètvrtek 16. 2. 20.00 hod.

Pátek 17. 2. 20.00 hod.

Pátek 17. 2.   19.30 hod.

Ètvrtek 23. 2. 20.00 hod.

Pátek 24. 2. 19.30 hod.

Každou sobotu  20.00 hod. 

STÁLE HRANÉ, POSLOUCHANÉ, ŽÁDANÉ …

LH Palace, kavárna

SVÌT KOLEM NÁS  I. DÍL     

Kinosál MìDK

HASIÈSKÝ PLES / hraje dechová hudba 
Mistøíòanka

Sál MìDK

STANLEY´S DIXIE STREET BAND

WH Alexandria, night club

PLES RÙŽÍ ÈSSD / Hraje taneèní kapela 
Marathonba

Sál MìDK

VEÈER S CIMBÁLOVOU MUZIKOU ŽENIÈKY

LH Palace, kavárna

PLES ODS / Hraje taneèní kapela Show Band 
Pavla Bøeziny a cimbálová muzika

Sál MìDK

POCTA FRANKU SINATROVI 

WH Alexandria, night club

AGRÁRNÍ PLES / TANEÈNÍ HUDBA

Sál MìDK

TULÁKEM NA ZÁPADNÍ POLOKOULI 
KANADA / Cestopisná pøednáška M. Císaøe, 
platí prùkazy SAS

Kinosál MìDK

DANA VRCHOVSKÁ & VOJTÌCH ECKERT

WH Alexandria, night club

PLES SOŠ LUHAÈOVICE / Hraje taneèní 
kapela Kasanova

Sál MìDK

SHADOW KVARTET

LH Palace, kavárna

GEORGES VALLIERE QUARTET

WH Alexandria, night club

VEÈER SVÌTOVÝCH POPULÁRNÍCH 
MELODIÍ A EVERGREENÙ

LH Palace, kavárna

TANEÈNÍ VEÈER

WH Alexandria, night club

Pátek 3. 2.  19.00 hod.

Sobota 4. 2. 19.00 hod.

Støeda 8. 2. 16.00 hod.

Pátek 10. 2. 19.00 hod.

Sobota 11. 2. 19.00 hod.

Pátek 17. 2. 16.00 hod.

 

Sobota 18. 2. 19.00 hod.

Sobota 25. 2. 16.00 hod.

Sobota 25. 2. 19.00 hod.

Støeda 29. 2. 19.00 hod.

  

JOHNY ENGLISH SE VRACÍ /titulky/

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU 

MUŽ A JEHO PES / BIO SENIOR

TWILIGHT SÁGA: ROZBØESK / 1. ÈÁST 

MUŽI V NADÌJI

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ / FILMÁSEK

ALOIS NEBEL 

KOCOUR V BOTÁCH

MUŽI V NADÌJI

PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY 

kino Elektra

PØEDPRODEJ VSTUPENEK 

v MTIC Luhainfo, tel. 577 133 980, 

v kinì 30 min. pøed zaèátkem pøedstavení.

Pøedprodej vstupenek
na kulturní akce MìDK zahájen:

Karneval (3. bøezen)   

Slovácké divadlo Uh. Hradištì  (25. duben)

Divadelní pøedstavení E. Balzerové (4. èerven)

Divadelní pøedstavení T. Kostkové a C. Mayerové 

(23. èerven)

Zpíváme a tanèíme s Míšou Rùžièkovou 

Bùh masakru   

Mùj bájeèný rozvod  

Hodnì smíchu a pár slz aneb Co život dal a vzal 

Betty MacDonaldové

Muzeum LZ
9. 2.    

16. 2.                         

Pøíbìh vyšívaného šátku /Pøedvádìní výroby

Dívka bojovnice /Komponovaný program 

Každé úterý 20.00 hod. 

Každé pondìlí 19.30 hod. 

VEÈER POSLECHOVÝCH MELODIÍ

WH Alexandria, night club

VEÈER S HARMONIKOU

LH Morava, kavárna 

1. 2. zaèátek 13.00 hod.

6. 2. 8.00 hod.

7. 2. 15.00 hod.

8. 2. 16.00 hod.

14. 2. sraz u zámku 14.00 hod.

15. 2. 16.00 hod.

21. 2. sraz u zámku 14.15 hod.

29. 2. zaèátek 13.00 hod.

Plavání

Kalibùv zloèin, divadlo Uh. Hradištì 
sraz na nádraží 

Vyprávìní o Austrálii paní M. Kuèerové
salonek MìDK Elektra

Muž a jeho pes, Bio senior (titulky), 50 Kè
                                               kino MìDK

Vycházka po cyklostezce, lze se pøipojit cestou

Cestopisná pøednáška Tulákem na západní 
polokouli                               kino MìDK Elektra

Bowling Radostova

Plavání

Služba v galerii MìDK na výstavì Luhaèovice 
v historických pohledech ve dnech: 5. 2., 12. 2.,
19. 2, 26. 2.

Spolek aktivních 
seniorù 

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

 6. 2. Sváteèní slovo / P. Antonín Fiala

13. 2. Výtvarná dílna / Valentýnky

20. 2. Vzpomínky na staré Luhaèovice

27. 2. Keramická dílna

1. 2. STRAHOV /  Posezení s klávesami

 8. 2. STRAHOV /  Sváteèní slovo / 
P. Antonín Fiala 

15. 2. STRAHOV /  Spoleèenské hry

22. 2. STRAHOV / Životní styl, pokraèování / 
PharmDr. Eva Valentová 

29. 2. STRAHOV / Pohybem k sobì / 
Mgr. Hana Šretrová

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

Charita Svaté 
rodiny 

Galerie Elektra
12. leden – 1. bøezen  

LUHAÈOVICE V HISTORICKÝCH 

POHLEDECH                 

Tematická výstava dobových pohlednic a doplòková 

výstava 25. výroèí ZUŠ Luhaèovice. 
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