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V sobotu 11. února se v luhaèovické sokolovnì 
uskuteènily už 72. tradièní Šibøinky. Letos s rázem 
– 600 let Luhaèovic aneb I takoví jsme byli.

„Já si myslím, že Šibøinky mùžeme považovat za 
jakési rodinné støíbro Luhaèovic. Ráz jsme si 
trošku vypùjèili z Luhaèovic, protože letos mìsto 
slaví velké výroèí. Tomu byly pøizpùsobeny i masky. 
Byli tady lázeòští šviháci a Okrašlovací spolek 
Calma se svým vystoupením. Naše dìvèata 
vytvoøila krásné pásmo s názvem Luhaèovické 
prameny, byli tady úžasní pionýøi. Myslím si, že se 
podaøilo udìlat výbornou atmosféru. Jsme rádi, že 
jsme místní obyvatele vytáhli ven a že jsme se 
dokázali krásnì bavit,“ uvedl Petr Mikulec, 
starosta TJ Sokol Luhaèovice.

K tanci a poslechu hrála kapela Vacek Band, 
letos s novìjším obsazením. V tombole bylo 189 
cen. Hlavní cenou byla, tak jako každým rokem, 
cena s èíslem roèníku Šibøinek. Výherce si odnesl 
plazmový televizor.

TJ Sokol a TJ Slovan dìkují všem sponzorùm, 
kteøí vìnovali dary do tomboly na Šibøinky a Pocho-
vávání basy.

Živý betlém

Upozornìní obèanùm 
  

V úterý 7. února probíhaly zápisy do prvních 
roèníkù školního roku 2012/1013. K zápisu do 
Základní školy Luhaèovice pøišlo 52 dìtí, z tohoto 
poètu by mìlo být asi 6 odkladù.

„Do prvních roèníkù by v záøí mìlo nastoupit asi 
46 dìtí, které budou rozdìleny do dvou tøíd. Jak už 
je na naší škole dlouhodobá praxe, paní uèitelky, 
které v souèasné dobì uèí tøetí tøídy, svoji tøídu na 
konci školního roku opustí a vrátí se k prvòákùm. 
Jedná se o paní uèitelky  Elišku Svitákovou a Ilonu 
Matulovou,“ uvedl Roman Lebloch, øeditel ZŠ 
Luhaèovice.

Pùvodnì se dìlaly zápisy v budovì bývalých 
jeslí, kde mají první roèníky tøídy. Z hlediska 
prostoru a vìtšího komfortu se zápisy pøed tøemi 
lety pøesunuly do respiria školy. Malé pøedškoláky 
si u vchodu vyzvedávali žáci prvního stupnì, 
pøevleèení za pohádkové postavièky a zvíøátka. 
Následnì pak dìti obcházely jednotlivá stanovištì, 
kde je paní uèitelky provìøovaly ze znalostí 
a schopností.

„Z mateøské školy odešlo k zápisu 48 dìtí, z toho 
jde pouze 45 do Základní školy v Luhaèovicích. 
Ostatní dìti vìtšinou mìní trvalá bydlištì a od-
cházejí do Zlína, Uherského Brodu nebo Zá-
horovic. Oproti loòskému roku je to více dìtí, které 
jdou od nás k zápisu.

V loòském roce to byla tøicítka pøedškolákù,“ 
uvedla Jana Malaníková, øeditelka MŠ Luha-
èovice.

Ve stejný den probíhal také zápis v Základní 
škole Pozlovice. Také tady paní uèitelky 
provìøovaly znalosti budoucích prvòákù.

„K zápisu pøijde 14 dìtí. Poèítáme se dvìma 
tøemi odklady. V záøí by do první tøídy mìlo 
nastoupit asi 10 dìtí. Devìt dìvèat a dva chlapci. 
Poèty jsou zhruba stejné jako v pøedcházejících 
letech. Zmìna je v tom, že oproti minulým rokùm, 
kdy jsme mìli více chlapcù, by v tomto roce mìlo 
nastoupit více dìvèat,“ uvedl Jaroslav Hoøák, 
øeditel ZŠ Pozlovice. 

Olga Skovajsová

Zápisy do 1. tøíd Základní školy 
Luhaèovice a Pozlovice

Dìtské šibøinky jsou tradiènì v nedìli po Šibøin-
kách dospìlých. Letos na parketu sokolovny 
dovádìly desítky masek. Protože mìsto slaví kulaté 
výroèí, tematicky byly Šibøinky ladìny po 
vodnickém zpùsobu.

„Bez zázemí, které nám poskytují Tìlovýchovná 
jednota Sokol a Slovan, by to nešlo. Sál je nádhernì 
vyzdobený. Pan Anders pouští skvìlou muziku. 
Pøesnì ví, co má hrát, sleduje dìtskou hudbu 
a výbornì se s ním spolupracuje. Letos si hrajeme 
na vodnickou školu. Soutìže se týkají lovu rybièek 
a pentlièek, pøenášení dušièek, èištìní vody,“ 
vysvìtlila Eva Tomalová, øeditelka DDM 
Luhaèovice.

„Já jsem pøekvapená, že letos tady máme plno 
civilních masek, jsou tu policisté, hasièi nebo 
myslivci. Líbí se mi tu chlapeèek, který je 
pøevleèený za nádražáka, opravdu mu ta maska 

Medvìd, smrtka, policista, turek nebo tøeba 
fotograf, to byli èlenové folklorního souboru Malé 
Zálesí, kteøí v sobotu 18. února v masopustním 
prùvodu procházeli mìstem. Fašank na Luhaèov-
ském Zálesí je specifický masopustním prùvodem. 

„K nejtypiètìjším maskám patøí maska 
medvìda neboli pohøebenáøe. V té starší podobì 
byl medvìd obleèen v hrachovinì. V té novìjší 
podobì je medvìd obleèený v kožešinì. Ale máme 
tøeba záznamy, že pro Kladnou Žilín byla typická 
maska kozy,“ uvedla Blanka Petráková, øeditelka 
Muzea luhaèovického Zálesí a dodala, „zoomorfní 
masky, tedy masky zvíøat, byly nedílnou souèástí 
masopustního prùvodu. K tìm se družily masky 
antropomorfní, to znamená, že hlavnì muži se 
pøevlékali do ženských šatù. Stylizovali se do 
nejrùznìjších povolání, osobností, parodovali 
starostu nebo hlavní pøedstavitele obce.“

K masopustnímu prùvodu patøilo nevázané 
veselí, taneèek s paní domu a pohoštìní. Pálenka, 
teplý èaj a smažená jídla -  koblihy a boží milosti. To 
mìlo spojitost  s nadcházejícím pùstem. Co bylo 
tuèné, to bylo výživné a na dlouho takto mastné 
jídlo zahnalo hlad.

velice sluší. Ale jinak klasika – princezny, kov-
bojové, berušky,“ vypoèítala Táòa Heinzová, 
školitelka a vzdìlavatelka TJ Sokol Luhaèovice, 
a dodala, „chtìla bych podìkovat pøedevším 
pracovníkùm domu dìtí a mládeže a jejich 
pomocníkùm, protože jejich program je prostì  
úžasný.“

Olga Skovajsová

Fašankový prùvod maškar 
procházel mìstem

Olga Skovajsová

150. výroèí narození 
Františka Veselého

Desítky dobrovolných 
dárcù krve 

Po dvou letech ožila 
zámecká strašidla

Starší žáci oddílu házené 
mezi 12 nejlepšími družstvy v ÈR

Olga Skovajsová

Šibøinky 2012

Dìtské šibøinky
na vodnický zpùsob
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Zprávy z 10. zasedání Zastupitelstva
mìsta Luhaèovice konaného 26. 1. 2012

ZML schválilo pro volební období 2010–2014 ne-
uvolnìným èlenùm zastupitelstva odmìny ve výši: 
èlen rady 1 800 Kè, pøedseda komise, výboru 900 Kè, 
èlen zastupitelstva 600 Kè a penìžité plnìní fyzickým 
osobám ve výši: a) penìžité plnìní fyzickým osobám, 
které jsou èleny výborù a komisí a nejsou èleny zastu-
pitelstva obce, za každou úèast na jednání výborù 
a komisí 200 Kè, s výjimkou zamìstnancù obce, b) 
penìžité plnìní fyzickým osobám, které jsou èleny 
osadních výborù a nejsou èleny zastupitelstva, ve výši: 
pøedseda 300 Kè mìsíènì, èlen 150 Kè mìsíènì.
ZML schválilo pøedání majetku z hospodaøení 
Technických služeb Luhaèovice, pøíspìvkové 
organizace, zpìt k hospodaøení mìstu Luhaèovice 
dle pøedloženého návrhu. (Jedná se o budovu 
knihovny.)
ZML schválilo pøedání majetku k hospodaøení Tech-
nickým službám Luhaèovice, pøíspìvkové organizaci. 
(Jedná se o dokonèené investièní akce, skládku Loska, 
opìrnou zeï u lázeòských garáží a parkovištì za 
kostelem.) 
ZML souhlasilo s podáním žádosti o dotaci z ROP 
Støední Morava oblast podpory 2.2.9 Integrovaný 
plán pro mìsta nad 5 000 obyvatel na Rekonstrukci 
pìší zóny ul. Dr. Veselého v rámci integrovaného 
projektu Revitalizace mìstského a lázeòského 
území Luhaèovice a souhlasilo s dofinancováním 
projektu z rozpoètu mìsta Luhaèovice. 
ZML schválilo Smlouvu o partnerství a spolupráci pøi 
realizaci Konceptu pro podoblast podpory 2.2.9 
Integrovaný plán pro mìsta nad 5 000 obyvatel 
s názvem „Revitalizace mìstského a lázeòského 
území Luhaèovice“ mezi mìstem Luhaèovice 
a Lázeòskou kolonádou Luhaèovice, o. p. s.
ZML souhlasilo s podáním žádosti o dotaci z ROP 
Støední Morava oblast podpory 2.2.6 Rozvoj 
krizové infrastruktury na Informaèní vyrozumíva-
cí a varovací systém Luhaèovice v rámci integro-
vaného projektu Informaèní vyrozumívací a varo-
vací systém Zlínského kraje a souhlasilo s dofinan-
cováním projektu z rozpoètu mìsta Luhaèovice. 
ZML souhlasilo s podáním žádosti o dotaci ze Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury na vybudování 
pøechodu pro chodce u divadla a souhlasilo s dofinan-
cováním projektu z rozpoètu mìsta Luhaèovice. 
ZML souhlasilo s podáním žádosti o dotaci z Ope-
raèního programu životní prostøedí na projekt 
„Úspory energie ZŠ Luhaèovice 2“ a souhlasilo 
s dofinancováním projektu z rozpoètu mìsta 
Luhaèovice. 
ZML souhlasilo s podáním žádosti o dotaci z Ope-
raèního programu životní prostøedí na projekt 
„Úspory energie MŠ Luhaèovice“ a souhlasilo s dofi-
nancováním projektu z rozpoètu mìsta Luhaèovice.

Ceny za nájem hrobových míst užívaných na základì 
smluv uzavøených do 31. 1. 2012 zùstávají  v pùvodní 
výši  do uplynutí doby v tìchto smlouvách uvedených.
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta 
pronajmout pozemky: èást parc. è. 1089/10 o vý-

2 2mìøe 10 m , èást parc. è. 2465/13 o výmìøe 35 m , 
2èást parc. è. 1657/7 o výmìøe 22 m , èást parc. 

2è. 1644/5 o výmìøe 45 m , parc. è. 1657/6 o výmìøe 
2 243 m , parc. è. 1667/10 o výmìøe 213 m , parc. 

2è. 1667/9 o výmìøe 307 m , èást parc. è. 1682/4 
2o výmìøe 432 m , èást parc. è. 1576/16 o výmìøe 

2 2468 m , parc. è. 2465/2 o výmìøe 45 m , parc. è. 
21634/5 o výmìøe 71 m , èást parc. è. 2465/1 

2o výmìøe 21 m , èást parc. è. 2466/1 o výmìøe 234 
2 2m , èást parc. è. 2465/14 o výmìøe 66 m . (Jedná se 

2o pozemky o celkové výmìøe 2 012 m  v k. ú. 
Luhaèovice.)
RML doporuèila ZML schválit pøedání majetku 
z hospodaøení Technických služeb Luhaèovice, 
pøíspìvkové organizace, zpìt k hospodaøení mìstu 
Luhaèovice dle pøedloženého návrhu. (Jedná se 
o budovu knihovny.)
RML doporuèila ZML schválit pøedání majetku 
k hospodaøení Technickým službám Luhaèovice, 
pøíspìvkové organizaci. (Jedná se o skládku 
Loska, opìrnou zeï u lázeòských garáží a par-
kovištì za kostelem.)
RML rozhodla o vylouèení z další úèasti v zadávacím 
øízení uchazeèe VERA, spol. s r. o., se sídlem Lužná 2, 
160 00 Praha 6 – Vokovice, IÈ 62587978. (Výbìrové 
øízení na veøejnou zakázku na dodávky „Mìsto 
Luhaèovice – Rozvoj služeb eGovernmentu obce 
s rozšíøenou pùsobností a v obcích správního 
obvodu“.)
RML rozhodla o výbìru nejvhodnìjší nabídky 
hodnocené dle základního hodnotícího kritéria – 
nejnižší nabídkové ceny zadané v otevøeném øízení 
dle § 27 zákona è. 137/2006 Sb., o veøejných 
zakázkách ve znìní pozdìjších pøedpisù na veøej-
nou zakázku na dodávky „Mìsto Luhaèovice – 
Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšíøenou 
pùsobností a v obcích správního obvodu“ takto: 
Poøadí è. 1: GORDIC, spol. s r. o., Erbenova 4, 586 
01 Jihlava, nabídková cena vèetnì DPH: 6 437 305 
Kè, poøadí è. 2: GEOVAP, spol. s r. o., Èechovo 
nábøeží è. p. 1790, 530 03 Pardubice, nabídková 
cena vèetnì DPH: 6 713 288 Kè, poøadí è. 3: Asseco 
Solutions, a. s., Zelený pruh 1560/99, 140 02 
Praha 4, nabídková cena vèetnì DPH: 7 318 850 
Kè, a povìøila starostu mìsta PhDr. Františka 
Hubáèka podpisem smlouvy o dílo s vybraným 
uchazeèem GORDIC, spol. s r. o., v souladu 
s nabídkou uchazeèe.
RML schválila pøílohy è. 1 a è. 2 Organizaèního øádu 
Mìstského úøadu Luhaèovice ze dne 18. 11. 2008.
RML schválila Plán kontrol pro rok 2012. 
RML doporuèila ZML schválit pro volební období 
2010–2014 neuvolnìným èlenùm zastupitelstva 
odmìny ve výši: èlen rady 1 800 Kè, pøedseda komise, 
výboru 900 Kè, èlen zastupitelstva 600 Kè a penìžité 
plnìní fyzickým osobám ve výši: a) penìžité plnìní 
fyzickým osobám, které jsou èleny výborù a komisí 
a nejsou èleny zastupitelstva obce, za každou úèast na 
jednání výborù a komisí 200 Kè, s výjimkou zamìst-
nancù obce, b) penìžité plnìní fyzickým osobám, 
které jsou èleny osadních výborù a nejsou èleny 
zastupitelstva, ve výši: pøedseda 300 Kè mìsíènì, èlen 
150 Kè mìsíènì.
RML souhlasila s podáním žádosti o dotaci z Fon-
du mládeže a sportu Zlínského kraje na organizaci 
1. roèníku Florbalového turnaje, poøádaného 
Domem dìtí a mládeže Luhaèovice, pøíspìvkovou 
organizací, 19. 5. 2012.
RML souhlasila s úèastí starosty mìsta Luhaèovice 
Františka Hubáèka na studijní cestì do Itálie 
28. 4. –  5. 5. 2012, poøádané Svazem historických 
sídel ÈMS.

Zprávy z 2. schùze Rady mìsta
Luhaèovice konané 26. 1. 2012

dovolte mi, abych Vám a Vaším prostøednictvím 
všem obèanùm Vašeho mìsta ze srdce podìkovala za 
upøímné projevy soustrasti. Spontánní úèast veøej-
nosti mì pøesvìdèila o tom, že myšlenkový svìt, 
obèanské postoje i politická rozhodnutí Václava Havla 
zùstávají hodnotou pevnì spojenou s našimi 
novodobými dìjinami. Hodnotou, kterou - jak vìøím - 
nelze zapomenout, kterou nelze obejít a která dokáže 
v dùležitých okamžicích silnì zaznít. Bude-li tomu 
skuteènì tak, považovala bych to za nejlepší ocenìní 
jeho díla a jsem dojata tím, jak se obèané Vašeho 
mìsta k nìmu pøihlásili.

Vaše Dagmar Havlová
RML schválila s úèinností od 1. 2. 2012 ceny za nájem 
hrobových míst na veøejném pohøebišti v Luhaèo-
vicích a služby spojené s nájmem. 

Finanèní odbor mìsta Luhaèovice upozoròuje 
všechny poplatníky poplatku ze psù a poplatníky 
nebo spoleèné plátce poplatku za provoz systému 
shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání 
a odstraòování komunálních odpadù, že v roce 2012 
nebudou rozesílány poštovní poukázky pro 
úhradu tìchto dvou poplatkù. 

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 komu-
nálních odpadù je splatný do 30. 4. 2012, je-li výše 
poplatku vìtší jak 1500 Kè za kalendáøní rok 
a domácnost, je poplatek splatný ve dvou stejných 
splátkách v termínech 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, KS 0308, VS 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 poplatní-
ka. Poplatníci, u kterých nedošlo ke zmìnì v povin-
nostech úhrady poplatkù v roce 2012 oproti roku 
2011, mají èísla variabilních symbolù stejná jako 
v roce 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.
  

Cena za pronájem hrobového místa a služby s tím spojené

2 1 m 250 1500 1 750
23 m  750 1 500 2 250

(1,2 2,5 m)
2dvojhrob 6 m  1 500 1 500 3 000

(2,4×2,5 m)

jednohrob
×

  Rozmìr nájem
v Kè/10 let 

služby cena celkem
v Kè /10 let Kè/10 let

jednohrob

Cena za pronájem místa v urnovém háji

  Rozmìr nájem
v Kè/10 let 

služby cena celkem
v Kè /10 let Kè/10 let

urnové 
místo (0,5m×0,5m)

20,25 m  621 500 1 562

 Vynikajícího úspìchu dosáhlo družstvo tøídy 8. D, 
ve složení L. Záhorská, P. Zapletalová, K. Jakšová, 
M. Ležáková, pod vedením paní uèitelky Mgr. Aleny 
Kavkové. Jejich projekt „Dìti a finance“ v soutìži 
Partners in LearningForum 2012 byl vybrán vyhla-
šovatelem - spoleèností  Microsoft - jako jeden z 11 
nejlepších v ÈR a dìvèata jej byla prezentovat v sídle 
firmy v Praze. Jsou to první úspìchy po zavedení 
nového pøedmìtu Finanèní gramotnost.
   Velký dík také patøí spoleènosti Miramare, s. r. o., 
Luhaèovice, a paní øeditelce Záhorské, protože nám 
sponzorsky zajistila dopravu a ubytování v Praze.

Mgr. R. Lebloch

Upozornìní obèanùm

Vážený pane starosto,

Dìti a finance 
v ZŠ Luhaèovice
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Dne 18. bøezna 1862, 
tedy pøesnì pøed 150 lety, se 
v Bystøici nad Pernštejnem 
narodil František Veselý. Bez 
tohoto vynikajícího a obìta-
vého lékaøe, øeditele luhaèo-
vických lázní v letech 1902 
až 1909, významného bal-
neologa, èlovìka s darem 
velkého vcítìní k trpícím 
a sociálnì slabým, vlastence 

a neúnavného propagátora myšlenky slovanské 
vzájemnosti a èeského lázeòství, by Luhaèovice dnes 
byly jen stìží nejvìtšími a nejznámìjšími moravskými 
láznìmi.

V poutavé knize Kouzelník z vily pod Lipami 
popisuje autor František Kožík podrobnì Veselého 
poèátky v Brnì, aktivity okruhu umìlcù a intelektuálù 
v Klubu pøátel umìní, seznámení s Dušanem 
Jurkovièem, kontakty s Leošem Janáèkem a bratry 
Mrštíkovými, jeho neúnavný mnohaletý boj o vy-
tvoøení èeské lázeòské akciové spoleènosti a od-
koupení lázeòského území od hrabìte Otty Serényiho 
i obtíže a osobní obìti pøi budování základù 
moderního lázeòství v Luhaèovicích. 
 Díky usilovné práci, pøesvìdèování, shánìní penìz 
a pøíznivcù se F. Veselému podaøilo v roce 1902 
prosadit vznik akciové spoleènosti na obnovu 
luhaèovických lázní. Následující sezony potvrdily, že 
øeditel F. Veselý a akciová spoleènost pøinesli lázním 
nový život. Hostù rok od roku pøibývalo, zlepšovala se 
péèe o nì a rozvíjela se výstavba v lázních. Souèasnì 
však témìø od poèátku projevovala rada spoleènosti 
nepochopení pro Veselého úsilí investovat do dalšího 
rozvoje bez vydávání dividend a brzdila další rozvoj. 
Kritizovala i Jurkovièovo pùsobení v Luhaèovicích. 
Neshody se správní radou o dalším smìøování lázní 
narùstaly. Proto F. Veselý v øíjnu 1905 svolal 
mimoøádnou valnou hromadu, na které se chtìl vzdát 
svojí funkce, pokud akcionáøi nebudou souhlasit 
s jeho postojem k investicím spoleènosti: „…správní 
rada z obavy pøed nìkolika málo nedoèkavými 
akcionáøi nechce letos mimo prádelny – jako podniku 
znaènì výnosného – nièeho jiného stavìti. Z pøebytku 
letošní saisony (54.000 K) dala by se snad platiti již 
letos dividenda, ale pravidelnì vypláceti slušnou 
dividendu jest možno toliko podniku h o t o v é m u. Tím 
však láznì dosud nejsou, pøes veškeren nepopíratelný 
znaèný pokrok. Bylo by høíchem z pouhé nedoèkavosti 
zdravý rozkvìt závodu zaraziti… Jestli ještì rok èi dva 
vydržíme bez spoleèenského domu a bez kanalizace, 
tedy jsou èetné jiné naléhavé otázky: Tak úprava 
pramenù a zvìtšení kolonády, stavba parostrojní 
prádelny, domku pro hudebníky a infekèní nemocnice 
atd… Nechci jako zakladatel akc. spoleènosti svádìti 
pp. akcionáøe ku plýtvání a oddalovati vyplácení 
dividendy do nekoneèna, nýbrž považuji za svoji 
povinnost øíci, že zdar a další vzestup podniku 
vyžaduje, bychom byli pøipraveni na pøíští saisonu.“  
Proti výtkám správní rady vùèi hospodaøení 
øeditelství lázní byl nucen obhajovat všechny své 
kroky a bránil se tìmito argumenty: „Kvùli informaci 
uvádím zde veøejnì obsah mé smlouvy a podotýkám, že 
tantiéma z vody èinila r. 1902 1590 K, r. 1903 1767 K 
a roku loòského 2085 korun. Naproti tomu zøekl jsem 
se tantiém jako èlen správní rady, neúètoval nièeho za 
cestu do Emže roku 1903, kde jsem studoval zpùsob 
zachycení pramenù vynikajícím odborníkem inž. 
Schererem (alespoò 600 K), za cestu do Bìlehradu na 
I. kongress srbských lékaøù, kdež jsem pøednášel 
o Luhaèovicích (asi 300 K), dále nespoèetné cesty do 
Prahy a do Vídnì, dále jsem daroval 850 vyspìlých 
stromù v cenì 700 K na osazení stránì nad èítárnou, 
zakoupil originály sl. Vorlové ku reprodukci za 160 K, 
zaplatil téže sleènì za reklamní obraz „panorama 
Luhaèovic“, správní radou nepøijatý a mnou na cestách 
po Èechách pøi pøednáškách ukazovaný 916 K, dále 
zaplatil za propuštìný personál do pokladny dlužných 
450 K, dále pøiplácel jsem døívìjšímu úèetnímu ze 

svého 40 K mìsíènì po 14 mìsícù atd. atd., což mùj 
pøíjem znaènì ztenèilo… Z èísel hoøejších sezná každý 
akcionáø, že honoráø mùj za práce mnou konané nebyl 
nikterak nepøimìøený, nýbrž poctivì zasloužený. Pøi 
tom nesmí se zapomínati, že zachycením pramene 
Aloisky, pøi nìmž jsem v bøeznu t. r. 16 dní v Luha-
èovicích strávil a jež jsem bez drahých odborníkù 
zøídelních sám provedl, uspoøil jsem spoleènosti mnoho 
tisíc…“ 

Pøes stoupající návštìvnost lázní a úspìšnou, 
spoleèenskými a kulturními událostmi nabitou 
sezonu, se na srpnové schùzi 1909 postavila správní 
rada proti F. Veselému. Jeho postavení v akciové 
spoleènosti, kterou sám zakládal a tìžce prosazoval, 
bylo podvráceno. Došlo k otevøené roztržce mezi 
F. Veselým a profesorem A. Veselým, èlenem správní 
rady: „ Prof. Veselý velmi se mýlí, domnívaje se, že jsem 
pro Luhaèovice vykonal, co jsem mohl. Mé poslání zde 
se zaèalo teprve vyvíjet a teprve budoucnost dokáže 
a uzná, zda láznì takového významu a takových dispo-
zic jako Luhaèovice mohou býti budovány bez ideálu – 
hokynáøsky,“ vyjádøil se po svém odchodu v dopise 
olomouckému lékaøi dr. Pøecechtìlovi. Za situace, kdy 
se jeho funkce mìla omezit na dozor bez jakýchkoliv 
pravomocí, rozhodl se F. Veselý Luhaèovice opustit. 
Odcházel z Luhaèovic s pocitem køivdy a nevdìku, 
v tichosti a témìø bez rozlouèení. „Neodcházím 
nikterak poražen, ale uražen a roztrpèen do hloubi 
duše a rád bych vidìl kohokoliv na mém místì, kdo by 
nebyl…“  Když v roce 1910 správní rada odhlasovala, 
aby vrátil tantiémy za uplynulý rok, odeslal z Varšavy 
rozhoøèený dopis tohoto znìní: „Dodati chci jen tolik, 
že ti páni, kteøí odhlasovali vrácení tantiémy, se mýlí, 
pak-li myslí, že moje ztráty a obìti pro Luhaèovice 
mohou jíti do nekoneèna… Neèekal jsem nikdy 
hmotného zisku z Luhaèovic, pracoval jsem pro ideu, 
ale že mne ta idea bude státi tolik ztrát, tak jsem pøece 
jen neoèekával…“
 V roce 1912 byl F. Veselý vyzván èernohorskou vlá-
dou, aby pomohl vybudovat velké moøské láznì. 
K uskuteènìní projektu nedošlo z dùvodu vypuknutí 
balkánské války. F. Veselý Balkán neopustil a zùstal 
zde dobrovolnì sloužit jako vojenský lékaø na tyfovém 
oddìlení v bìlehradské nemocnici. Z Bìlehradu si 
odvezl vážné onemocnìní, které jej o 10 let pozdìji 
pøipravilo o život. 
     Po odchodu z armády pùsobil F. Veselý jako lékaø 
a øeditel mìstských lázní Bohdaneè. Po vzniku 
Èeskoslovenské republiky se na pøelomu let 
1919–1920 stal èlenem Tusarovy vlády tzv. „rudo-
zelené koalice“, v níž pùsobil jako ministr spravedl-
nosti. Poté byl jmenován generálním inspektorem 
lázní a zøídel na Slovensku a další  rok se vìnoval 
lékaøské praxi a øeditelství lázní ve Sliaèi. Na sezonu 
1922 se rozhodl vrátit do Luhaèovic. Doufal, že 
s novými balneologickými zkušenostmi mùže svým 
lékaøským pùsobením pøispìt k dobrému zvuku 
Luhaèovic. Koncem dubna 1922 toto rozhodnutí 
oznamoval písemnì svým kolegùm a známým: 
„Vážený pane kollego! Opustiv státní postavení na 
Slovensku, budu od 1. kvìtna ordinovati v Luhaèovicích 
ve vile Slavii po zvìènìlém MUDru Arn. Kuèerovi… 
Vdova po nìm, paní Marie Kuèerová, povede svùj 
výborný pensionát dále. Pøípadným pacientùm raète 
dáti pár øádkù s sebou a buïte jist, že jim vìnuji 
všemožnou péèi. S kolegiálním pozdravem a dokonalou 
úctou MUDr. F. Veselý.“  Na  závìru lázeòské sezony 
byl kolegy pøizván do správní rady. Hrabì Otto Sere-
nyi 18. 12. 1922 napsal jménem usnesení užšího výbo-
ru správní rady osobní dopis, ve kterém jej zval na 
schùzi v Brnì 6. 1. 1923. Této schùze se však F. Veselý 
nedožil. Zemøel v Praze v den jejího konání 6. ledna 
1923. 

I na konci života myšlenky MUDr. Františka 
Veselého patøily Luhaèovicím. V èerném sešitì, 
jednom z øady, do nichž od bøezna 1921 zapisoval 
poznámky k pøednáškám a èlánkùm, osobní postøehy 
i koncepty dopisù, jsou poslední zápisy vìnovány 
Luhaèovicím. Propagaèní a osvìtové texty o Luhaèo-
vicích velebí lázeòské místo, jeho prameny a pøíjemné 
podmínky pro pacienty: „Po 13 letech vrátil jsem se do 
Luhaèovic a shledal tu znaèný pokrok. První dojem 
ukazuje na vzrùst smyslu pro pìkné a zdravotní 

uspoøádání celého lázeòského obvodu. Majitelé vill se 
pøedstihují v èistotì úpravy domù a jejich okolí. 
Chodník z nádraží do lázní je vysypán bílým pískem 
jako cestièky v lázních. Smrduté stoky kol silnic již 
zmizely a odpadové vody odtékají kanálem. Pøibylo 
mnoho vill a krámy nabyly skoro velkomìstské úpravy… 
Také øeditelství lázní si pospíšilo s opravami a úpravou 
vnitøní i zevní. Na dokonèení moderního velkolepého 
inhalatoria se horlivì pracuje… Proto nech� páni lékaøi 
pošlou své nemocné do Luhaèovic již teï a získají sobì 
jejich vdìènost…“ Na Luhaèovice myslel F. Veselý 
i v posledních chvílích svého života. 

(Více v èlánku: Petráková, B.: František Veselý – 
budovatel moderních lázní v Luhaèovicích. In Acta 
musealia, 2002/1, Muzeum jihovýchodní Moravy ve 
Zlínì, s. 95–102)

Blanka Petráková

na školní rok 2012/2013

Koná se ve dnech 27. a 28. bøezna 2012 
v dobì od 13.00 do 16.00 hodin 

v prvním pavilonu MŠ.

Rodièe si pøinesou:
Obèanský prùkaz
Rodný list dítìte

Vyplnìnou žádost o pøijetí
Potvrzené vyjádøení lékaøe

Tiskopisy ke stažení na www.ms.luhacovice.cz

Øeditelka školy poskytne informace o možnosti 
zapsat Vaše dítì do logopedické tøídy.

16. roèník reprezentaèního lázeòského plesu 
v Luhaèovicích poøádaný akciovou spoleèností Láznì 
Luhaèovice byl podle oèekávání vrcholem letošní 
sezony ve Zlínském kraji. Ve Spoleèenském domì 
bylo doslova nabito, taneèní parket v hlavním sále, ale 
i v pøilehlých prostorách nemohl vychladnout. 
V nejlepším slova smyslu ozdobou plesu byla jeho 
moderátorka Iva Kubelková. „Luhaèovice a zdejší 
láznì mne doslova okouzlily, pøijela jsem s dìtmi 
a manželem už v pátek, ubytovali jsme se v rodinném 
apartmánu ve vile Alpská rùže a byli jsme tam moc 
spokojeni, každopádnì se do Luhaèovic brzy vrátíme. 
Co se týèe vlastního plesu, moc se mi líbil a pracovnì 
jsem se rovnìž cítila skvìle,“ podìlila se stále 

ZÁPIS DO MATEØSKÉ ŠKOLY 
LUHAÈOVICE

Muzeum luhaèovického Zálesí vás zve na 
vernisáž výstavy 

Pøíbìhy domù a vil

dne 29. bøezna 2012 od 17.00 hodin. 

Výstava v Muzeu luhaèovického Zálesí, otevøená 
od 29. bøezna 2012, se zamìøuje na vykreslení 
pøíbìhù pozoruhodných luhaèovických staveb 
nejen po stránce architektonické, ale i z hlediska 
jejich stavebníkù a obyvatel, kteøí byli èasto 
spolutvùrci architektonické koncepce. Výstava 
pøipomíná osudy projektù Dušana Jurkovièe, 
Bohuslava Fuchse, Vladimíra Šlapety a mnoha 
dalších architektù a stavitelù. Promítají se v nich 
i návštìvy slavných osobností, umìlcù, politikù 
a vìdcù, trávících zde své lázeòské pobyty. Výsta-
vu doprovází øada doplòkových poøadù a inte-
raktivní program pro školy. 

150. výroèí narození
Františka Veselého

Vrchol spoleèenské sezony 
se vydaøil 
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Charita Svaté rodiny Luhaèovice rekonstruuje 
prostory Denního stacionáøe a suterén budovy. 
Rekonstrukce provádí firma FAKT, spol. s.r.o., 
Pozlovice, která vyhrála výbìrové øízení a nejlépe 
splnila požadovaná kritéria.

Úèelem rekonstrukce je zlepšit dispozièní øešení 
prostor, tak aby vyhovovaly potøebám zdravotnì 
postižených, pøedevším vozíèkáøùm. V rámci rekon-
strukce se vybudují dvì bezbariérové koupelny a pro-
bìhne výmìna kanalizace. Suterén budovy Charity 
Luhaèovice bude pøebudován na keramickou dílnu 
a spoleèenskou místnost, která bude sloužit k pracov-
ním aktivitám, ale také ke konání programù a besed 
pøedevším pro veøejnost.

Jak finance poskytnuté Místní akèní skupinou 
Luhaèovské Zálesí (MAS LZ) napomohly pøi realizaci 
projektu? 

„Finance poskytnuté MAS LZ napomohly pøe-
vážnou èástí k realizaci projektu této rekonstrukce. 
Bez této finanèní dotace bychom nebyli schopni 
projekt zrealizovat,“ øíká øeditelka Charity Luhaèovice 
Mgr. Lenka Semelová, DiS.

Dìkujeme mìstu Luhaèovice za poskytnutí bezúroè-
né pùjèky na pøedfinancování celého projektu. Druhá 
èást financí je èerpána z Tøíkrálové sbírky 2011.

Lenka Semelová

Akce nazvaná DARUJ KREV S KORUNKOU 
LUHAÈOVICE se 8. února konala v transfúzní stanici 
Krajské nemocnice T. Bati ve Zlínì. Od 6 hodin pøišlo 
krev darovat celkem 107 dobrovolných dárcù, z toho 
pouze 12 dárcùm lékaøi odbìr krve ze zdravotního 
hlediska zamítli. Akci na podporu dobrovolného dár-
covství podpoøila øada osobností, mezi nimi i statu-
tární námìstek hejtmana Libor Lukáš a extraligoví 
hokejisté Martin Hamrlík a Michal Dùras. 

„Vìtšina z dobrovolných dárcù pøišla darovat krev 
na základì naší výzvy, kterou jsme iniciovali v médiích 
a na našich internetových stránkách. Všem tìmto 
lidem moc dìkujeme, velmi si jejich rozhodnutí 
vážíme. Krve totiž není nikdy dostatek a je potøeba na 
tento problém poukázat a lidi nabádat k dárcovství,“ 
øekla øeditelka obèanského sdružení KORUNKA 
LUHAÈOVICE Veronika Záhorská. 

Mezi dobrovolnými dárci, kteøí se zapojili do výzvy 
KORUNKY LUHAÈOVICE, nechybìli ani profe-
sionální a dobrovolní hasièi, zdravotníci nebo stu-
denti Støední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy 
zdravotnické Zlín. „Jsme rádi, že nám v náboru 
nových dárcù krve Korunka Luhaèovice pomùže, 
protože spotøeba krve v naší nemocnici je velká. 
Mnohdy potøeba pøevyšuje množství darované krve. 
Nejvíce nám chybí v období prázdnin a také v období 
chøipek. A musíme si uvìdomit, že krev nikde v su-
permarketu nekoupíme. Navíc bez dárcù krve by 
nebyli lékaøi schopní dìlat operace,“ øekla Yvetta 
Stavaøová, primáøka transfúzního oddìlení KNTB, 

Každý ètvrtek, už tøetím rokem, se schází na zám-
ku ženy, kterým mùžete vitalitu závidìt. Pod vedením 
akreditované cvièitelky paní Jitky Vydarené cvièí 
tantra-jógu s tajuplným názvem -mohendžodáro.

Ze cvièení mají ženy mnohostranný užitek, a to na 
úrovni zdravotní, tìlesné, energetické. Z èistì zdra-
votního hlediska cvièení u starších žen odstraòuje 
problémy s inkontinencí, proplasem dìlohy, výraznì 
zmenšuje riziko opakovaných zánìtù a krvácení. 
U mladších žen mírní nebo úplnì eliminuje bolesti pøi 
menstruaci.

„Je to pøedevším práce s energií. To co já cvièím, to 
jsou první ètyøi ásany (tìlesné pozice), které se 
jmenují – Mateøský okruh. Žena vytváøí pøesnì danou 
pozici a v té se uèí pracovat s pánevním dnem, drob-
nými svaly malé pánve, prodýchávat. Pracuje s energií 
a s dechem,“ vysvìtlila Jitka Vydarená, cvièitelka mo-
hendžodára. A dodala: „Já jsem se k tomuto cvièení 
dostala pøes Meditaèní centrum v Lažánkách u Brna. 
Jezdila jsem tam na semináøe reiki a pulsovního 
dýchání. A taky jsem si øešila zdravotní problémy.“

Mohendžodáro aktivuje energii pánevního dna 
a skrze ženské orgány a srdce ji rozvádí do celého tìla, 
které pak posiluje a harmonizuje. Rozvíjí vnitøní krásu 
ženy. Pøi cvièení se do tìla uvolòuje velké množství 
estrogenù. Cviky zachovávají dynamiku mládí. Ženy, 
které pravidelnì cvièí mohendžodáro, jsou známé 
svojí krásou a svìžestí do vysokého vìku. Žena se 
zharmonizuje a potom tak, jak se cítí, to vyzaøuje do 
okolí. Je spokojená, laskavá, klidná.

„Každá lekce má svou formu. Necvièíme celé dvì 
hodiny. Na zaèátku vždy tancujeme, abychom se 
uvolnily, pak provádíme jednotlivé pozice a prodýchá-
váme. Na konci cvièení se provádí jedna z Oshových 
tzv. aktivních meditací. V úplném závìru se relaxuje. 
Do Luhaèovic pøijíždìjí cvièit ženy ze Slavíèina, Pozlo-
vic nebo Dolní Lhoty,“ uvedla Jitka Vydarená.

Mohendžodáro není cvièení v tom smyslu slova, 
jak ho dnes používáme a chápeme. Je to tantrický 
rituál, který vede ženu k tomu, aby se vìnovala sobì. 
Má ženu transformovat a vést do svého nitra, k sobì, 
ke svobodì, kreativitì a ženské intuici.

mimoøádnì pohledná dáma o své dojmy.
Pøítomní si mohli vybírat z bohaté hudební 

nabídky. Poprvé se pøedstavil Top Band Jana Smolíka 
a sklízel zasloužený potlesk v hlavním sále. Pøítomní 
ocenili pøedevším jeho vynikající taneèní repertoár. 
Další formace, Caroline band a Marathon band, svou 
kvalitou jen potvrdily, proè je organizátoøi zvou 
opakovanì. Kdo mìl náladu na cimbálovou muziku, 
svìøil se do hudební péèe kyjovské cimbálovky Pavla 
Rùžièky. „Myslím, že po této stránce vše dopadlo na 
jednièku, ohlasy taneèníkù byly výborné,“ potìšilo 
kulturní manažerku Lázní Luhaèovice, a.s., Milenu 
Hrbáèovou.

Svými vystoupeními nadchli návštìvníky repre-
zentaèního lázeòského plesu i Michal David a Petra 
Janù. „Díky za váš dlouhý aplaus, moc mne potìšilo, 
že jsem po delší dobì zase tady mezi pøáteli v Lu-
haèovicích,“ usmívala se Petra Janù. Michala Davida 
stejnì tìšil zájem nabitého sálu. „Vystoupení jsem 
protáhl z pùvodních 45 na 60 minut, rád a v pohodì,“ 
projevoval spokojenost po vystoupení.

Více než hodinu také znìly sálem nestárnoucí hity 
nepøekonatelných „Broukù“ v podání skupiny The 
Beatles revival.

Skvìlá byla i další, neménì dùležitá, tváø vrcholu 
letošní spoleèenské sezony – rautová tabule. Tu mìl 
na starost další z lázeòských manažerù Miroslav 
Procházka: „Hitem byla vepøová panenka v domácí 
slaninì, jedineèná byla studená italská kuchynì, ne-
chybìly speciality, jako tøeba kachní prsa na portském 
vínì nebo kanèí kýta na èerném pivu. Pochvalu urèitì 
zaslouží poèetná skupina mistrù kuchaøù, vedených 
Leošem Rùžièkou, ale stejnì tak mistrovská díla 
z èokolády, jimž dominovaly tøiceticentimetrové 
sladké sochy,“ vypoèítával Procházka.

Na lázeòském plese se skvìle bavilo 760 hostù. 
„Jsme moc rádi, že naše pozvání pøijali naši obchodní 
pøátelé, partneøi i mnozí další a že odcházeli s pocitem 
výbornì stráveného veèera a noci,“ zhodnotil vrchol 
letošní plesové sezony v širokém okolí obchodní 
øeditel Lázní Luhaèovice, a.s., Jiøí Dìdek.

„Tak dobøe jsme se skuteènì dlouho nepobavili, 
myslím, že jde o ples, který nemá v širokém okolí 
konkurenci, jeho úroveò je hodnì vysoká, pøitom tu 
organizátoøi dokážou vytvoøitskvìlou pøíjemnou 
atmosféru, za rok na shledanou,“ znìlo hluboko po 
pùlnoci z úst spokojených návštìvníkù reprezentaè-
ního lázeòského plesu. 

Jiøí Dìdek

s tím, že bìhem støedeèního dopoledne pøišlo vùbec 
poprvé darovat krev 38 dárcù z 95 dobrovolníkù.

Dárcem se mùže stát zdravý èlovìk, který se s nièím 
neléèí, ve vìku 18–65 let. Ten, kdo pøichází darovat 
krev poprvé, musí mít s sebou zdravotní dokumentaci 
od svého praktického lékaøe, dále pak kartièku po-
jiš�ovny a nemìl by ráno zapomenout posnídat a pøed 
samotným odbìrem vypít alespoò pùl litru tekutin, 
nejlépe èaje. Po pøíchodu vyplní krátký dotazník 
a zdravotníci mu odeberou kontrolní vzorek krve, 
z nìhož se udìlá krevní obraz. Poté stav zhodnotí lékaø 
a rozhodne o pøípadném  odbìru krve. Samotný odbìr 
450 ml krve je poté hotový do sedmi minut.

Michaela Mitáèková

Témìø všechny komnaty luhaèovického zámku by-
ly v sobotu 28. ledna jen spoøe osvìtleny blikotavým 
svìtlem svíèek. Ze sklepa se ozývaly hrùzostrašné 
skøeky a bouchání sekyry. Na zámku strašilo. Kat 
Mydláø, umrlec v márnici, høbitov, vražda v zámecké 
koupelnì. A do toho ty hrozné skøeky. Na šedesát dìtí 
se pøišlo do zámku krásnì bát.

„Nejprve si návštìvníci vyrobí svùj talisman – 
papírové strašidlo. To si povìsí na krk, aby je po celou 
dobu strašidelné prohlídky ochraòovalo. Pak si vyrobí 
svoje vlastní penízky, které musí použít v zámeckých 
komnatách, aby si vysloužili písmenka, která budou 
hledat mezi zámeckými strašidly. Písmenka jim na 
konci vytvoøí speciální tajenku. Aby to pro dìti nebylo 
moc dìsivé, budou je v komnatách provázet prùvodci 
a ti jim vždycky dopøedu øeknou, co je kde èeká,“ 
vysvìtlila Jana Ïurïová, pedagog volného èasu 
v luhaèovickém domì dìtí a mládeže.

„Bála jsem se dost. Nejhorší byl asi kat Mydláø, to 
když jsem mìla hlavu na špalku a kamarádka musela 

rychle ve tmì sbírat penízky,“ postìžovala si na konci 
prohlídky devítiletá Gábina. A její stejnì stará  kama-
rádka rychle dodala: „Nejhorší byly ty skøeky ve tmì, 
pùsobilo to hroznì dìsivì, dost jsem byla vydìšená.“

Olga Skovajsová

Jeden z hercù divadelního souboru Jednou za rok? 
Zdenìk Linhart pøirovnal soubor ke døímající sopce. 
Mìl na mysli, že èlenové se snaží zùstávat v myslích 
svých vìrných divákù po celý rok. Nedávno vystoupil 
spoleènì s Okrašlovacím spolkem Calma u pøíle-
žitosti velkých oslav 600 let od první zmínky o Luha-
èovicích. Tuto úspìšnou pøehlídku si zopakoval na 
letošních Šibøinkách. A co pøipravuje soubor pro 
letošní rok? V roce 1962 se na plátnech kin objevil 
nesmrtelný agent 007 James Bond. Na poèest jeho 
padesátých narozenin sehraje spolek hru James 
Blond – Agent, který mì rajcoval. Nebude chybìt 
akce, napìtí, krásné ženy, padouši a pøedevším šarm 
hlavního hrdiny, který jistì okouzlí nejednu divaèku. 
Premiéra se odehraje tradiènì v kinì Elektra v pátek 
6. 4. 2012 v 19.00 h. Repríza následujícího dne v ten-
týž èas na stejném místì. Soubor má nové èlenky, 
které se již osvìdèily v prosincovém pøedstavení hry 
Rychlé kulky v Creegle Townu. Pro tento rok se 
divadelníci rozhodli oživit jednu ze starších her. 
Která to bude?  Brzy se to dozvíte. Novinky a za-
jímavosti ze zkoušek se dozvíte na facebooku – 
http://www.facebook.com/pages/Jednou-za-
rok/165655096569.

Olga Skovajsová

Desítky dobrovolných 
dárcù krve se pøipojily 
ke Korunce Luhaèovice

Charita Luhaèovice rekonstruuje

Po dvou letech ožila 
zámecká strašidla

James Blond - Agent,
který mì rajcoval

Na mohendžodáro jezdí 
ženy z širokého okolí
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Dne 4. 2. 2012 se mladší pøípravka FK Luhaèovice 
roèník 2003 a mladších zúèastnila turnaje  Memoriál 
Miroslava Garaji ve Valašských Kloboukách. Pøihlá-
šeno bylo 5 týmù – TJ Spartak Valašské Klobouky, FK 
Luhaèovice, FC Elseremo Brumov, TJ Štítná nad 
Vláøí, FC TVD Slavièín. Družstvo Luhaèovic po 
vynikajícím výkonu obsadilo se ziskem 8 bodù a skóre 
8:3 1. místo. Nejlepším støelcem celého turnaje byl 
hráè Luhaèovic Lukáš Garaja se 4 vstøelenými bran-
kami. Toto ocenìní je pro nás významné i proto, že 
memoriál je pojmenován po dìdeèkovi uvedeného 
nejlepšího støelce.

Dìkujeme klukùm za vynikající výkony ve všech 
zápasech, jejich bojovnost a nasazení. Dále patøí velké 
díky rodièùm, kteøí se aktivnì úèastnili celého turnaje 
a naše nadìje povzbuzovali. 
Sestava: Jan Novák, Jakub Slovák, Lukáš Garaja, 
Karel Plášek, Patrik Šùstek, David Velich, Jáchym 
Gregor, Josef Skovajsa, Jakub Garaja. Trenéøi: Petr 
Garaja, Josef Šùstek. 
Koneèné poøadí: 1. FK Luhaèovice, 2. TJ Spartak 
Valašské Klobouky, 3. TJ Štítná nad Vláøí, 4. FC TVD 
Slavièín, 5. FC Elseremo Brumov

Renata Garajová

Memoriál Miroslava Garaji

V sobotu 11. 2. 2012 se družstvo starších žákù TJ 
Sokol Luhaèovice zúèastnilo 3. kola Žákovské ligy, 
které se pro skupinu I konalo ve sportovní hale 
Chemik v Lovosicích. 

Žákovská liga je soutìž staršího žactva s unikátním 
herním systémem inspirovaným televizní soutìží 
Nejslabší, máte padáka. Do dalšího kola totiž postu-
pují všechna družstva, která se úèastní kola pøedcho-
zího, s výjimkou tìch družstev, která skonèí na posled-
ních místech. Tento celoroèní seriál konèí finálovým 
turnajem, do kterého postoupí zbylých 6 nejlepších 
družstev. Žákovská liga je jedním z nejstarších 
projektù Èeského svazu házené. 

Ve 3. kole se utkala družstva systémem každý 
s každým 2 × 20 minut.

V prvním utkání turnaje jsme podlehli domácím 
Lovosicím 19:28  (poloèas 7:13).

Ve druhém našem vystoupení nás soupeø z Karviné 
jednoznaènì pøehrál pomìrem 35:14 (pol. 14:6). 

V posledním našem utkání, v  „utkání pravdy“,  
jsme zvítìzili nad Sokolem Úvaly 19:14 (pol. 9:8) a tím 
si zajistili postup mezi 12 nejlepších týmù Èeské 
republiky. 

Závìreèná tabulka turnaje 3. kola skupiny I 
1. HK Mìsto Lovosice 6 bodù, 2. HCB Karviná 4 b, 
3. TJ Sokol Luhaèovice 2 b, 4. TJ Sokol Úvaly 0 b.

Ètvrté kolo se uskuteèní v prvním bøeznovém ví-
kendu. Výsledky z ostatních turnajù, tabulku støelcù 
a další prùbìh Žákovské ligy mùžete sledovat na strán-
kách Èeského svazu házené http://www.muzi.chf.cz. 

Robert Kolaøík

Ne, nejde o souèasnost. Tato historie je stará již 
více než sedmdesát let. O své vzpomínky se 
s Oldøiškou Mlèkovou podìlila dvaadevadesátiletá 
paní Andìla Dostálková z Luhaèovic. Ponechme nyní 
stranou duševní svìžest obou žen, která je obdi-
vuhodná, protože jejich vzpomínky jsou jasné a kon-
krétní, ale pozornì si všímejme i skuteèností, které 
k založení ochotnického divadla tehdy vedly. Dejme 
tedy slovo paní Andìle: „V roce 1938 byly zakázány 
všechny taneèní zábavy. Mládež, která chodívala 
tancovat do hospody  U Kovaøíkù, to pochopitelnì 
tìžce nesla. Jediný, kdo trochu znal práci v divadle, byl  
Karel Mikulec, který navrhl, že bychom mohli hrát 
divadlo, a tím bavit nejen sebe, ale i ostatní a ještì si 
nìco pøivydìlat. Ujal se tedy role režiséra a my jsme 

zaèali zkoušet, malovat kulisy, šít kostýmy. Každý 
tehdy dìlal všechno, co bylo potøeba. Scházeli jsme se 
každý den. V hospodì bylo pódium, takže prkna, která 
znamenají svìt, jsme mìli také. Ochotníkù bylo 
hodnì, zpoèátku jsme hráli jen my mladí, ale postupnì 
se pøidávali i starší a dìti. Naší premiérou byla opereta 
Na tý louce zelený. Kdo nikdy nehrál divadlo, tak si 
nedovede pøedstavit tu atmosféru v sále. Na jevišti 
osvìtleném jen petrolejovými lampami vidí místní 
diváci své dìti nebo rodièe hrát a zpívat. A co teprve 
herci samotní, bylo nutno pøekonat trému, udìlat ze 
sebe blázna a ještì si pamatovat pracnì nauèený text 
a umìt zpívat. A jaká byla radost, když se všechno 
podaøilo. Radoval se nejen režisér, ale všichni. Bylo to 
prostì o nìèem jiném, než si dnes sednout k televizi 
a dívat se na seriál. Naše sláva se rychle šíøila, a tak 
jsme nastudovali další repertoár. Další hrou bylo Mé 
štìstí má zlaté vlasy a dále Okolo rybníka roste hezké 
kapradí. Brzy došlo k tomu, že se naši diváci, a to nejen 
z Kladné Žilína, ale i z Pøeèkovic a Petrùvky, do hos-
pody nevešli. Museli jsme proto vyrazit na zájezdy 
a hostování. Hráli jsme tedy i v Pøeèkovicích, Rudi-
movì a v Petrùvce. V létì se jezdilo na žebøiòáku taže-
ném koòmi, v zimì na saních. Jedinou odmìnou hercù 
byla tehdy veèeøe. Vše, co se vybralo na vstupném, 
padlo na pronájem sálu a drobné výlohy nutné pro 
provoz divadla samotného.“ Paní Andìla se usmívá 
a vzpomíná na další hry, které se tehdy hrály ve velkých 
mìstech a ve vesnici, kde tehdy nebyla ani elektøina, 
také. Možná si øíkáte, že vzpomínky na mládí jsou 
vždycky krásné a je to urèitì pravda. Ale doba byla 
tehdy velmi zlá a jakémukoli umìní nepøíznivá. Øíká 
se, že mezi zbranìmi mlèí Múzy. Ale v Kladné Žilínì 
tomu tak tehdy nebylo.

                                                                                                        j. h.

AKCE DDM BØEZEN

Pátek 6. 3. 18.30 zámek

Støeda –pátek 7.–12. bøezna 15.00 –17.00 hod.

Støeda 7. 3. 10.00 –10.30 hod. 

Sobota 17. 3. 14.00 hod. DDM

Úterý 27. 3. od 14.30 hod.

Pátek 30. 3. 19.00 hod. zámek, knihovna

Sobota 31. 3.  18.00 hod. sraz u zámku

AKCE V KLUBÍKU

MUZIKOTERAPIE  
Odpoèinkový hudební podveèer s netradièními 
nástroji. 
Pro mládež a dospìlé. Pøihlášky pøedem. Poplatek 60 
Kè/osoba.

BAZÁREK

Prodejní bazar se zamìøením na dìtské jarní a letní 
sportovní vybavení. Maximální poèet vìcí k prodeji 
30 ks/osoba. Prodávané vìci pøineste pøedem 5. a 6. 
3. od 15.00 do 17.00 hod. Neprodané vìci 
k vyzvednutí 12. 3. od 15.00 do 17.00 hod. Poplatek: 
40 Kè/prodávající osoba.  

LOUTKOVÉ DIVADLO STØÍBRNÝ KOŽÍŠEK

Výlet do Hluku na loutkovou pohádku. 
Pøihlášky pøedem, doprava vlastní, vstupné zdarma.  

DÍLNIÈKY JARNÍCH DEKORACÍ   

Ceny dílnièek od 30 do 100 Kè.

TØÍDNÍ PÌTIBOJ  H. T.

Pro žáky 4. a 5. tøíd. Pøihlášky týmù (8 závodníkù + 2 
náhradníci) a zaplacení startovného 20 Kè/závodník 
do 23. 3. 

NOC S ANDERSENEM 

Poplatek: 30 Kè/osoba, spaní. Pøihlášky pøedem do 
23. 3.   

SVÌTLUŠKOVÝ PRÙVOD 

Svítící lampion s sebou. Prùvod povede k radnici, kde 
bude program s ohòovou show. 
Akcí se pøipojíme ke kampani Hodina Zemì 2012, 
kterou mùže podpoøit každý symbolickým hodino-
vým zhasnutím svìtel 31. 3. od 20.30 do 21.30 míst-
ního èasu.

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

6., 13., 20., 27. 3. Hravé cvièení s hudbou s A. Koti-
šovou, 0 Kè (èlenové), 20 Kè (neèlenové).
12., 26., 3. Výtvarné tvoøení, 20 Kè (èlenové), 40 Kè 
(neèlenové).
19. 3. Rozvoj øeèi, 0 Kè (èlenové), 20 Kè (neèlenové).

V mìsíci bøeznu budou probíhat: výukové programy 
dopravní výchova, keramika a úèast vybraných 
hráèù ze zájmových kroužkù Š.O.F.L. a florbal na 
turnaji v Napajedlích.

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

Státní podnik Povodí Moravy každoroènì zveøej-
òuje každé úterý, v exponovaných dnech i každý den, 
informace o tlouš�ce ledu a zásobách vody ve snìhu. 
Letos Povodí Moravy pøišlo s novinkou, která by mìla 
návštìvníkùm webových stránek www.pmo.cz zjed-
nodušit vyhledávání informací. Veøejnost ocení 
zejména novou, pøehlednìjší podobu webu.

„Dispeèeøi a technici Povodí Moravy mají ne-
pøetržitou službu a monitorují dìní na vodních tocích 
a nádržích. Èasto musí reagovat nìkolik dní/hodin 
dopøedu, aby zabránili povodním nebo naopak sta-
vùm sucha. V tìchto mrazivých dnech sledují zejména 
zásoby vody ve snìhu a sílu ledu, který se na øekách 
a nádržích vytváøí. Protože máme informace tak 
øíkajíc z první ruky – od našich pracovníkù v terénu, 
mùžeme zajistit i seriózní a aktuální zpravodajství 
o hydrologických údajích,“ uvedla Veronika Slámová, 
tisková mluvèí Povodí Moravy, s. p.

Návštìvníci webových stránek se tak v teple domo-
va dozví o ledových jevech na vodních tocích, tlouš�ce 
ledu na vybraných nádržích, které nádrže ve správì 
Povodí Moravy jsou vypuštìny, o narùstání vodní sed-
liny, zásobách vodní hmoty ve snìhu nebo o aktuální 
meteorologické situaci. 

„Informace o aktuální situaci lidé naleznou hned 
na nìkolika místech webu. Návštìvníci mají možnost 
nastavit si také službu RSS. Zmìny a nové informace, 
které Povodí Moravy zveøejní na svých stránkách, tak 
mohou mít pohodlnì ve svých RSS èteèkách èi 
e-mailových schránkách. V pøípadì potøeby jsou naši 
dispeèeøi k dispozici 24 hodin dennì na telefonní lince 
541 211 737,“ dodala Veronika Slámová, tisková 
mluvèí.

Olga Skovajsová

Ledový únor pøilákal do mìstské knihovny více ète-
náøù, než bylo obvyklé. Pùjèovaly se zejména detek-
tivky severských autorù, napøíklad Keplerùv Hypno-
tizér a Paganiniho smlouva, nové knihy od Vondrušky 
a romantické romány. Veškerou nabídku našich 
nových knih mùžete sledovat na webových stránkách 
knihovny v online katalogu a také Vás upozoròujeme 
na možnost rezervovat si knihy, o které máte zájem.

Vítìzem únorového kola  soutìže Znáš svoje mìsto 
a poukázku od firmy Vavrys v hodnotì 500 Kè získává 
za správnou odpovìï Olga Skovajsová. Blahopøejeme 
a otázky pro další mìsíc budou opìt uveøejnìny na 
webovkách.

Kromì ètenáøù nás navštívily dìti ètvrtých tøíd na 
besedì Báje a povìsti z kraje pod Komoncem.

Beseda byla doplnìna scénkami O siláku Petrovi, 
po kterém byla pojmenována obec Petrùvka, a Èech 
a Lech, známé postavy z èeských dìjin.

Na mìsíc bøezen pro vás chystáme nový desing 
našich webových stránek a také nás budete moci najít 
na Facebooku. Na 1. bøezna plánujeme také výstavu 
prací studentù SOŠ Luhaèovice – umìleckého oboru 
a pøihlašování ètenáøù zdarma. 

Blíží se také oblíbená Noc s Andersenem, která 
probìhne 30. 3. v prostorách knihovny a DDM.

                                                 Milana Mikulcová

Starší žáci oddílu házené mezi
12 nejlepšími družstvy v ÈR

Ochotnické divadlo 
v Kladné Žilínì

Zimní zpravodajství 
na webu Povodí Moravy

Novinky z knihovny



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.

Anežka Mrkvièková
Vanda Oksnerová
Václav Køapa

Rùžena Znorovská 92 let
Marie Skovajsová 86 let
Ludmila Zubatá 87 let
Eliška Ištoková 90 let
Františka Baèová 88 let
Františka Fòukalová 80 let
Vìra Heømanská 80 let
Gertruda Juøíková 87 let
Žofie Máèalová 86 let
Otto Bzenecký 80 let
Marie Mikulièková 86 let
Anna Rozová 89 let
Bohumila Divoká 80 let

Ladislav Slovák  84 let
Svìtlana Hubíková  62 let
Mária Eliášová  75 let
Olga Kudová  79 let
Alois Zeman  88 let
Karel Halaxa  82 let
MUDr. Alois Rùžièka  86 let

Výroèí narození

Pøijmìte naši srdeènou gratulaci.

50 let výroèí svatby   
Marie a František Mahdalovi 

60 let výroèí svatby  
Libuše a Jaroslav Jahodovi 

Spoleèenská kronika
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Do dalších let pøeje 
hodnì zdraví, štìstí 
aspokojenosti syn Radovan. 

Loutky

Dne 1. bøezna 2012 
ubìhnou 2 roky 
od úmrtí naší milované 
maminky, babièky, sestry 
paní Jindøišky Janèové.

Vzpomínka

S láskou vzpomíná dcera Jana s rodinou, 
sestra Milena. 

Dne 1. bøezna 2012 
uplynuly 2 roky, 
co nás navždy opustil manžel, 
tatínek a dìdeèek
pan Ing. František Anders.

Vzpomínka

S láskou vzpomínají manželka a dìti. 

Dne 24. bøezna uplyne 1 rok, 
co nás navždy opustila naše 
milovaná maminka a babièka
paní Jarmila Valeriánová.

Vzpomínka

S láskou vzpomínají maminka a dìti s rodinami. 

Dne 28. bøezna uplyne 25 let, 
co nás opustil mùj manžel 
a náš tatínek, dìdeèek
pan Vlastimil Mikulášek.

Vzpomínka

S láskou vzpomínají manželka Anna, syn 
Vlastimil s rodinou a dcera Alena s rodinou. 

3. Druhý zøizovatel loutkového divadla (SRPŠ pøi 
základní škole (1958–1962)

Další inscenace, která byla v tomto roce uvedena, 
pohádka Zdeòka Schmoranze Zaèarovaný les, se stala 
na dlouhou dobu oblíbeným divadelním pøedstave-
ním celého souboru i malých divákù (od roku 1952 až 
do roku 1979). Vaškùv boj s drakem pùsobil úsmìvnì, 
drak vypadal spíš komicky než strašidelnì. Rekvizity 
efektních svatojánských mušek a „stoleèku, prostøi 

pokraèování pøíštì

se“ pro tuto pohádku vyrobili technici Máèala a Kout-
ný a paní Èanèíková.

Na zaèátku  února 1959 se zaèala oproti tomu 
zkoušet hra Josefa Kopty Král žrout. Premiéra se ko-
nala už na konci mìsíce. Inscenace si nezískala publi-
kum ani herce, pøestože bylo její provedení kvalitní. 
Hra se nereprízovala a soubor proto zaèal se zkouška-
mi nároènìjší pohádky Zlý dìdek Pikuliš (V. Cinybulk). 

Co se týèe vybavení, v prodejnì Výstavnictví v Pra-
ze a v Moravské ústøednì v Únanovì u Znojma bylo 
zakoupeno pìt nejbìžnìjších typù závìsných 80cm 
loutek na moderních vahadlech. Popelka v plesových 
šatech za dvì stì tøicet sedm korun, Kašpárek za sto 
padesát sedm korun, pan Franc za sto osmdesát 
korun, loutka èlena SNB za sto sedmdesát a maminka 
za sto padesát korun. 

Vahadla, sloužící k manipulaci loutek, byla již 
zastaralá. Soubor ještì nezavedl v té dobì bìžnì 
používaná vahadla vertikální, a proto se rozhodl 
o postupném pøevázání všech loutek na vertikální typ 
vahadel podle vzoru zakoupených loutek z Únanova. 
Prvních deset vahadel vyrábí pro divadlo zdarma èlen 
výboru SRPŠ pan Civáò.

Konec loutkové scény v sokolovnì 
Sedm let po posledním všesokolském sletu, který 

se stal první vážnou politickou krizí nového režimu, 
uspoøádal socialistický stát vlastní verzi masového 
tìlocvièného divadla – spartakiádu. Autorsky bylo 
toto dílo sokolùm ukradeno, a to jak tìm cvièícím, tak 
organizátorùm.

Na jaøe roku 1959 TJ Slovan Luhaèovice zaèal 
s nácvikem na místní i okresní spartakiádu. Bylo 
potøeba uvolnit natrvalo všechny prostory sokolovny, 
èímž soubor nemohl uvádìt svá pøedstavení v lout-
kovém sále. Našel však øešení. Zaèal hrát v I. a II. 
dìtské lázeòské léèebnì dr. Sekaniny, kde je na 
zaèátku 60. let poprvé odehráno pøedstavení pro 
pacienty. Od této chvíle hraje soubor pro dìtské 
publikum v lázeòských domech pravidelnì až do 
konce své èinnosti. 

Premiéra hry Ludmily Tesaøové – Vodníkova 
Hanièka – byla uvedena 30. ledna 1960. Zajímavostí 
se stalo výtvarné øešení scény vodníkovy øíše. Byla ze 
sklenìných korálkù (popínavé rostliny), rampa 
a praktikábly potaženy zeleným sametem  a stanio-
lem, pøed oponou visela prùhledná zelená organza. 
Na loutku vodníka a krále ušila Slávka Èernocká nový 
kostým.

Dne 3. 3. 2012 
oslaví zlatou svatbu 
manželé 
Marie a František Mahdalovi, 
bytem Polichno u Luhaèovic 
è. p. 111.

Blahopøání

Dne 15. ledna 2012 uplynulo 
14 let od doby, 
kdy neoèekávanì zemøela 
naše maminka
paní Božena Kranzová,
a dne 10. bøezna  2012 to bude 
již 17 let, co nás rovnìž náhle 
opustil náš tatínek 
pan Karel Kranz.
Na milované rodièe s láskou stále 
vzpomínají dcery Jana a Božena 
s rodinami. Dìkujeme všem, kteøí 
vzpomenou s námi.

Vzpomínka

Dne 29. 3. uplynou 2 roky ode 
dne, kdy nás navždy opustil 
milovaný manžel a tatínek
pan Josef Man.  

Vzpomínka

S láskou vzpomínají manželka Ludmila a dcera 
Renata s manželem a synem Petrem. Dìkujeme 
všem,  kteøí vzpomenou s námi.

Den otevøených dveøí MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a. s.

Spoleènost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., provozo-
vatel vodovodù a kanalizací na Zlínsku, Olomoucku a Prostì-
jovsku, Vás u pøíležitosti oslav Svìtového dne vody srdeènì zve 
na Den otevøených dveøí, a to v pondìlí 19. bøezna 2012 
v odpoledních hodinách. Exkurze povedou zamìstnanci spo-
leènosti s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti vodního 
hospodáøství, kteøí rovnìž budou pøipraveni reagovat na 
pøípadné dotazy návštìvníkù. 

Minirozbor vody:
Návštìvníci i s dìtmi si mohou za pomoci laborantek MOVO 
provést rychlý minirozbor vody ze své studny, kterou si 
pøinesou s sebou. Voda musí být v èisté plastové 1,5l láhvi od 
neslazené minerálky. Na místì tak lze zjistit pouze orientaèní 
hodnoty dusiènanù, tvrdosti vody a amoniaku. Na základì 
orientaèního minirozboru si mohou pøíchozí objednat 
akreditovaný rozbor vody se slevou. 

Doby prohlídek na objektech MORAVSKÉ VODÁREN-
SKÉ, a. s.,  na Zlínsku:

*  Na ÈOV Malenovice ve Zlínì si návštìvníci mohou na místì 
zdarma zjistit orientaèní hodnoty 3 ukazatelù: dusiènanù, 
tvrdosti vody a amoniaku. A po té si mohou objednat 
akreditovaný rozbor se slevou.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
840 668 668   www.smv.cz

* ÈOV Malenovice-Zlín 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 

    ÈOV Vizovice 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 



oznámení a inzerce .... strana 7

NABÍZÍME:
*PRODEJ SORTIMENTU VODO–TOPO–PLYN
*SPOJOVACÍ MATERIÁL – VRUTY, ŠROUBY, 
HMOŽDINKY,…

PROVÁDÍME:
*MONTÁŽE A OPRAVY VODO–TOPO–PLYN
*VÝMÌNU KOTLÙ, OHØÍVAÈÙ, RADIÁTORÙ,…
*VÝMÌNU VODOVODNÍCH BATERIÍ, SANITÁRNÍ 
KERAMIKY
*KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VYTÁPÌNÍ
*SERVIS A PORADENSTVÍ V OBLASTI VODO–TOPO–PLYN

NÁDRAŽNÍ 282, LUHAÈOVICE
Tel. 577 133 230, mob. 721 902 830 

Úèto, danì, levnì. Tel.: 608 611 991

Pronájem nebytových prostor 

v Øetechovì (hostinec)

od 1. 9. 2012. Tel.: 737 034 282.

GEODETICKÁ KANCELÁØ
GEOMA, s.r.o.

Elektrárny 760 (pod hotelem U Brány)
688 01 Uherský Brod

www.geomma.cz
e-mail: geomma@geomma.cz

tel.: 572 639 578, mobil: 603 101 943

Geometrické plány
Vytyèení vlastnických hranic a staveb
Zamìøení pøípojek inženýrských sítí

Mapové podklady pro projektanty

Geodetické práce si mùžete objednat osobnì
v kanceláøi, telefonicky nebo e-mailem.

FITNESS CENTRUM V ALEXANDRIA **** 
SPA & WELLNESS HOTELU

1. 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 09.00–21.00 hod.

OTEVÍRACÍ DOBA

19. 3. – 4. 6. 2012
Kondièní plavání PO–ÈT 6.30–8.00 hod.

PO – ÚT 16.00–21.00 hod.
ST – ÈT      14.00–21.00 hod.
PÁ – NE 09.00–21.00 hod.

Plavání seniorù každou støedu (mimo školní 

prázdniny a státní svátky) od 13.00 hod. 
(pouze osoby starší 65 let.)

Parní kabina v provozu VŽDY
od 14.00 hod. po-út od 16.00 hod., st od 13.00 hod.)



Vydavatel a kontakty na redakci: Mìstský dùm kultury Elektra, pøíspìvková organizace, Masarykova 950, 763 26 Luhaèovice, IÈ: 00373281, DIÈ: 
CZ00373281, tel.: 577 133 980, e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz. Mìsíèník. Odpovìdný redaktor a autor nepodepsaných èlánkù: Ing. Hana Slováková. 
Vydávání povoleno. Èíslo registrace: MK ÈR E 11027. Toto èíslo vychází 1. 3. 2012.
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kam v Luhaèovicích
Ètvrtek 1. 3. 19.30 hod.

Pátek 2. 3. 20.00 hod.

Sobota 3. 3. 16.00 hod.

Ètvrtek 8. 3. 19.30 hod.

Ètvrtek 8. 3.

Pátek 9. 3. 20.00 hod.

Støeda 14.  3.        16.00 hod.

Ètvrtek 15. 3 19.30 hod.

Pátek 16. 3. 20.00 hod.

Sobota 17. 3.       19.00 hod.

Sobota 17. 3. 15.00 hod.

Úterý 20. 3. 18.00 hod.          

Ètvrtek 22. 3. 19.30 hod.

Pátek 23. 3. 20.00 hod.

Nedìle 25. 3.    19.00 hod.

Støeda 28. 3.    8.00 a 10.00 hod.

VEÈER S CIMBÁLOVOU MUZIKOU 
KYJOVSKO

LH Palace, kavárna

ABBA CHIQUITA REVIVAL

Hotel Alexandria, night club

ZPÍVÁME A TANÈÍME S MÍŠOU 
RÙŽIÈKOVOU - KARNEVAL

Sál MìDK

KOUZLO SAXOFONU A KLAVÍRU

LH Palace, kavárna

            

VELIKONOÈNÍ DÍLNA  

Muzeum

STANLEY´S DIXIE STREET BAND

Hotel Alexandria, night club

CESTOPISNÁ PØEDNÁŠKA/TULÁKEM 
NA ZÁPADNÍ POLOKOULI-USA

Kinosál MìDK 

JOŽKA ŠMUKAØ A JEHO CIMBÁLOVÁ 
MUZIKA

LH Palace, kavárna

EVERGREEN, EVERGREEN  …

Hotel Alexandria, night club

DIVADLO/VYŠETØOVÁNÍ ZTRÁTY TØÍDNÍ 
KNIHY/ DNO VIZOVICE

Kinosál MìDK 

KONCERT DÍVÈÍHO SAXOFONOVÉHO 
ORCHESTRU

Hala Vincentka

DIVADLO/POHÁDKA O ZLÉM HAJNÉM, 
DON ŠAJN,  LDO ZUŠ

Kinosál MìDK 

SOUBOR AKORDEÓN BRATISLAVA

LH Palace, kavárna

ELVIS PRESLEY REVIVAL

Hotel Alexandria, night club

KONCERT/ SZIDI TOBIAS - A� SE DOBRÉ DÌJE 

Sál MìDK

VÝCHOVNÝ KONCERT ZUŠ 

Kinosál MìDK 

Støeda 7. 3. 19.00 hod.

Støeda 28. 3.                        19.00 hod.

Pátek 30. 3.                             16.00 hod.

Pátek 30.3.                             19.00 hod.

I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY               

I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ / FILMÁSEK

ALOIS NEBEL

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:

Komedie/Divadelní pøedstavení Slovácké 

divadlo Uh. Hradištì  

Koncert/Concertino 

Komedie/Divadelní pøedstavení E. Balzerové

Komedie/Divadelní pøedstavení T. Kostkové 

a C. Mayerové 
                                    

Koncert/Balet/Orchestr Národního divadla 

moravskoslezského a Janáèkovy filharmonie 

Ostrava, sólisté baletu NDM a èlenové èinohry 

NDM.

BÙH MASAKRU  (25. 4.)

LENKA FILIPOVÁ (12. 5.)

MÙJ BÁJEÈNÝ ROZVOD  (4. 6.)

HODNÌ SMÍCHU A PÁR SLZ ANEB CO 

ŽIVOT DAL A VZAL BETTY 

MACDONALDOVÉ (23. 6.)

                     

TANEC ÈTYØ STOLETÍ (4. 7.)

Ètvrtek 29. 3. 19.30 hod.

Pátek 30. 3.                19.00 hod.

Pátek 30. 3. 20.00 hod.

Každou sobotu  19.30 hod.

Každé úterý 20.00 hod. 

Každé pondìlí 19.30 hod. 

FASCINATION BAND

LH Palace, kavárna

TALK SHOW/VŠUDE DOBØE, TAK CO DOMA 
- TOMIO OKAMURA

Sál MìDK

TANEC JE POHYB, POHYB JE ŽIVOT

Spoleèenský veèer s taneèními ukázkami  TK 
FORTUNA Zlín a krátkou výukou tance. 

Hotel Alexandria, night club

TANEÈNÍ VEÈER

WH Alexandria, night club 

VEÈER POSLECHOVÝCH MELODIÍ

WH Alexandria, night club 

VEÈER S HARMONIKOU

LH Morava, kavárna 

6. 3.   15.00 hod.

13. 3. sraz u Penny 14.15 hod.

21. 3. 

28. 3. sraz na plovárnì 13.00 hod.

29. 3. sraz na nádraží 14.00 hod.

Stolní hry, salonek 
MìDK Elektra

Exkurze, plastová výroba Zálesí

Návštìva solné jeskynì hotelu Litovel, 
vstup pro èleny 50 Kè, 
pøihlášky u J. Z. tel.: 737 833 355

Plavání

Vycházka okolo pøehrady

Spolek aktivních 
seniorù 

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

7. 3. STRAHOV / Novinky v regionu / 
Mgr. Anna Martincová 

14. 3. STRAHOV / Domácí receptáø pøírodní 
medicíny, beseda / JUDr. Mirko Køivánek 

21. 3. STRAHOV / Sváteèní slovo / P. Antonín 
Fiala

28. 3. STRAHOV / Zita Kabátová, beseda /
 Lucie Skládalová 

5. 3. Keramická dílna / zápich
 

12. 3. Cestujeme po Egyptì, beseda / 
Petr Vratislavský

19. 3. Sváteèní slovo / P. Antonín Fiala 

26. 3. Výtvarná dílna / kraslice

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

Charita Svaté 
rodiny 

Výstavy
Pátek 2. 3. –  pátek 23. 3.       

Ètvrtek 29. 3 – 28. 10.

Sobota 24. 3.– 13. 4.          

MOTIVY Z AUTOMOBILOVÉHO PROSTØEDÍ 

Galerie MìDK Elektra

PØÍBÌHY DOMÙ A VIL LUHAÈOVIC 

Muzeum

AK. SOCH. BOØEK ZEMAN 

Galerie MìDK Elektra
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