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O víkendu 11.–13. kvìtna budou vysvìceny mine-
rální prameny pøi tradièní tøídenní slavnosti Otevírání 
pramenù 2012. Celý projekt se uskuteèní pod záštitou 
hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka. 
V letošním roce se téma spojuje s první písemnou 
zmínkou o Luhaèovicích, od které uplynulo 600let. 

Dramaturgický plán je pøi této pøíležitosti sestaven 
tak, aby se každý návštìvník akce støetl s atmosférou 
historického období od doby pozdního støedovìku až 
po souèasnost.

V samotném úvodu slavností bude možné prohléd-
nout si nejen kostel svaté Rodiny, ale navíc i zámeckou 
kapli svatého Josefa. Kaple se  nachází v budovì 
zámku, který patøil šlechtickému rodu Serényiù, a od 
roku 1785 sloužila jako farní kostel.

V páteèním programu pod názvem Turnaj Svìt-
lovského panství mohou milovníci sportu navštívit 
klání základních škol z Luhaèovic, Pieš�an, Topolèan, 
Bojkovic a Slavièína. Soutìžit se bude v plavání (mìst-
ská plovárna), atletice (sportovní areál ZŠ), florbalu 
(SC Radostova).

V divadle Svìtlovského panství vystoupí ZUŠ 
Luhaèovice s divadelní hrou ze Don Šajn 
a herecký soubor z Provodova ProLiDi se pøedstaví 
hrou Bacilínek. Úsmìvné inscenace plné humoru 
pobaví v páteèní podveèer malé i velké diváky v kinosále 
MìDK Elektra.

14. století 

Živý betlém

Stavba roku 2011 
Zlínského kraje

Od sobotních ranních hodin bude zahájen celo-
denní Jarmark, který bude umístìn od ulice Nábøeží až 
k vile Najáda. Návštìvníci mùžou ochutnávat z roz-
manité a pestré nabídky výrobkù farmáøského trhu, 
zasoutìžit si u stánku Klasa, prohlédnout si umìlecká 
øemesla s pøedvádìním, která spadají do doby od první 
písemné zmínky Luhaèovic. 

Nostalgickou vzpomínkou s velkou dokumentární 
hodnotou se stane výstava Luhaèovice v historických 
pohledech. Pøipomene dobu, kdy každý lázeòský host 
poslal srdeèný pohled z lázní. Svìtlotiskové pohled-
nice vydával již Julius Motal, který v Luhaèovicích zalo-
žil v roce 1898 první svìtlotiskový závod na Moravì. 
Nostalgická atmosféra nás neopustí ani u pøehlídky 
historických vozidel, která zaparkují na nìkolik hodin 
na Lázeòském námìstí u Jurkovièova domu. Dobu 
pøed nìkolika desítkami let pøipomenou i historická 
kola s dobovì obleèenými cyklisty, která se budou pro-
jíždìt po celém areálu. Zájemci si mohou vyzkoušet, 
jak složité je usedat do automobilu nebo øídit bicykl.

Interaktivní program pro malé i velké, zábava pro 
rodiny s dìtmi s názvem Putování èasem, bude probí-
hat v lázeòském areálu a bude realizován ZŠ, ZUŠ, 
DDM, SOŠ Luhaèovice a spolkem Calma. V jednotli-
vých støedovìkých etapách si budou návštìvníci zkou-
šet dobové hry, mohou zavítat na návštìvu ke kováøi, 
hrnèíøi, zachytit zvuk ostøí meèe, podívat se na rene-
sanèní tance, šerm a potyèky, zhlédnout prezentaci 
historického vèelaøství (brtnictví) z období 15. století 
s dobovými obleky i s ukázkou práce brtníkù, maketou 
dutého stromu, ve kterém budou umístìny umìlé plás-
ty. Baroko bude zastoupeno hlavnì hudbou a ladným 
tancem. 

Období let 1890–1918 se ponese v duchu nového 
stylu – secese. Do svìta módy pøicházely nové tendence 
a trendy. Repliky nádherných šatù budou k vidìní na 

Pátek 11. kvìtna
Otevøené brány (prohlídky kostela svaté Rodiny a zámecké kaple)
99..0000–18.00 Turnaj Svìtlovského panství Sportovištì ve mìstì
19.00 Divadlo Svìtlovského panství     Kinosál MìDK

Sobota 12. kvìtna 
9.00–17.00 Jarmark                                                                          Ulice Nábøeží
11.00–12.00 Tobogan s Alešem Cibulkou a jeho hosty           Spoleèenský dùm
14.00 Otevøení výstavy Luhaèovice v historických pohledech a Památky oèima  dìtí  

                Hala Vincentka
14.00–15.00         Výlety ÈRo2 s Pavlem Kudrnou                         Lázeòské námìstí
14.00–16.00 Putování èasem                                          Lázeòský areál
14.00–17.00    Pøehlídka historických vozidel Lázeòský areál, mìsto

(Výjezd ve 13.30 hodin od požární stanice, pøehlídka u Jurkovièova domu)
14.00–17. 00 Projížïka  historických bicyklù Lázeòský areál
16.00–17.00 Putování staletími, hudba staletí  Lázeòské námìstí
19.30 Beseda u cimbálu Sokolovna
19.30 Koncert Lenky Filipové – Concertino MìDKElektra

  
Nedìle 13. kvìtna
 8.30 Slavnostní mše svatá Kostel svaté Rodiny
10.00 Prùvod se svìcením pramenù Trasa po pramenech
10.00–12.00 Roztanèené prameny Lázeòský areál
15.00–17.00 Návrat k tradicím Lázeòské námìstí

V nedìlním programu vystoupí folklorní soubory Dìcka, Skoronice, Ètyølístek, Nové Strašecí, Leluja, 
Provodova, Vonica, Zlín, Malé Zálesí, Luhaèovice.

19.30 Koncert ZUŠ Luhaèovice Kostel svaté Rodiny
7.–30. kvìtna            Výstava Luhaèovice v historických pohledech a Památky oèima dìtí Hala Vincentka

Kostel svaté Rodiny
–12.30

Úspìšný projekt Øímskokatolické farnosti Luha-
èovice, mìsta Luhaèovice a Zlínského kraje Otevøené 
brány pokraèuje i v letošním roce. Umožòuje zdarma 
prohlídky kostela svaté Rodiny s prùvodcem a novì 
bude zpøístupnìna i kaple svatého Josefa. 
Kostel svaté Rodiny: 
Kvìten – záøí všední dny (mimo pondìlí) a soboty: 
9.00–12.00 a 13.00–17.00, nedìle 13.00–17.00, 
v dobì církevních obøadù, koncertù a jiných akcí se od 
prohlídek upouští.  
Kaple svatého Josefa: 
Kvìten – záøí každou støedu od 13.00 do 17.00 hodin.

Otevøené brány 
1. kvìten – 30. záøí 2012

námìstí a u jednotlivých zastavení bude možné 
vyzkoušet si honìní kovových obruèí, hru v špaèky, 
zhlédnout potulné loutkové divadlo, zaposlouchat se 
do hudby a vyprávìní. Navazující pøehlídkový program 
jednotlivých souborù na podiu Putování staletími, 
kulturnì spoleèenská akce s historickou a lidovou 
tematikou a hudební procházka staletími v podání 
Smíšeného pìveckého sboru Leoše Janáèka jistì 
zaujme malé i velké návštìvníky.

Sobotní veèer uzavøe Beseda u cimbálu a koncert 
Lenky Filipové, vìnovaný klasické kytaøe, zpìvu, irské 
harfì v úpravách lidových písní, keltských balad, 
s ukázkami francouzských šansonových písní 
a samozøejmì i nejznámìjšími hity zpìvaèky.

V nedìli probìhne slavnostní svìcení jednotlivých 
pramenù, kterým již nìkolik let žehná faráø P. ThDr. 
Hubert Wojcik. U jednotlivých pramenù vystoupí 
folklorní soubory s krátkým pásmem a pøítomným 
budou pøipomenuta základní fakta o jednotlivých pra-
menech. Poslední zastavení prùvodu je u kaple svaté 
Alžbìty, kterou v polovinì 18. stol. nechal postavit 
hrabì Serényi. Právì u této kaplièky probíhalo døíve 
tradièní zahajování lázeòské sezony se mší pod širým 
nebem. S duchovním a kulturním rozmìrem celého 
svìcení se zájemci v odpoledních hodinách pøesunou 
na Lázeòské námìstí, kde vystoupí a pøedstaví se jed-
notlivé folklorní soubory v krásných lidových krojích, 
písních a tancích. Slavnostního ukonèení se doèkáme 
od koncertu hudebního oboru ZUŠ Luhaèovice, která 
vždy nabídne nádherný umìlecký zážitek a dojemné 
rozlouèení s tøemi atraktivními dny v nádherném 
lázeòském mìstì. 

V putování ale mùžeme pokraèovat. V mìsíci èer-
venci je pøipraven další program pro lázeòské hosty, 
turisty, místní rodáky. XV. Luhaèovická pou� s jar-
markem a pøehlídkou dechových hudeb. Bude 
vyvrcholením letošních oslav první písemné zmínky 
o Luhaèovicích, od které uplynulo 600 let.

OTEVÍRÁNÍ PRAMENÙ LUHAÈOVICE  11. –  13. KVÌTNA 2012

Vìtšina programù se uskuteèní za každého poèasí. V pøípadì vytrvalého deštì budou programy z Lázeòského 
námìstí pøesunuty do Spoleèenského domu a MìDK Elektra, nedìlní svìcení probìhne ve zkrácené formì 
v kostele svaté Rodiny. Tento projekt se uskuteèní pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava 
Mišáka. 

Hasièi i policisté obstáli 
na výbornou

Celonárodní ètení Bible 
poprvé v Luhaèovicích

Více než úspìšná sezona 
skikrosaøe Jiøího Èecha     

Místní obyvatelé i návštìvníci 
využili bezplatné vyšetøení

Regina Bittová

9.00–12.30
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Luhaèovice konané 27. 3. 2012

RML doporuèila ZML schválit prodej pozemku 
2parc. è. 1657/6 o výmìøe 43 m  a pozemku parc. è. 

21657/9 o výmìøe 45 m  k. ú. Luhaèovice J. B. za ce-
2nu 10 Kè/m  a úhradu nákladù spojených s pøevo-

dem. (Jedná se o pozemky v majetku mìsta v lokali-
tì nad Molkovými.) 
RML doporuèila ZML schválit prodej pozemku parc. 

2è. 2681/9 k. ú. Luhaèovice o výmìøe 9 m  firmì 
TEKOO REALITY, s. r. o., Široká 2282, Uherský 
Brod, za cenu 500 Kè/m2 a úhradu nákladù spojených 
s pøevodem. (Jedná se o pozemek v ulici L. Janáèka.)
RML souhlasila s uzavøením nájemní smlouvy na 
užívání bytu 2+1 s pøíslušenstvím v 1. nadzemním 
podlaží domu è. p. 865, ul. Družstevní, o výmìøe 

256,68 m  manželi B. na dobu neurèitou.
RML souhlasila s uzavøením nájemní smlouvy na 
užívání bytu 2+1 s pøíslušenstvím ve 2. nadzemním 
podlaží domu è. p. 866, ul. Družstevní, o výmìøe 

2 61,32 m s panem R. H. na dobu neurèitou od 1. 5. 
2012.
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta 
pronajmout na dobu neurèitou byt o dvou pokojích 

2 s pøíslušenstvím o výmìøe 50,35 m ve 2. nad-
zemním podlaží v Domì s peèovatelskou službou 
Strahov, Holubyho 383.
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta pro-
najmout na dobu neurèitou byt 1+1 ve 2. nadzemním 
podlaží domu è. p. 866 ul. Družstevní v Luhaèovicích 

2 o výmìøe 33,65 m vèetnì sklepa. 
RML souhlasila s ukonèením nájemní smlouvy ze 
dne 12. 12. 1994 na pronájem nebytových prostor 
o celkové výmìøe 53,9 m2 v pøízemí objektu zdra-
votního støediska è. p. 315, ul. Masarykova v Luha-
èovicích. 
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta pronaj-
mout nebytové prostory o celkové výmìøe 53,9 m2 
v pøízemí objektu zdravotního støediska è. p. 315, ul. 
Masarykova v Luhaèovicích, za úèelem provozování 
soukromé lékaøské praxe v oboru pediatrie.
RML schválila Pravidla pro umís�ování reklam-
ních smìrovníkù a reklamních zaøízení na území 
mìsta Luhaèovice.
RML souhlasila s uzavøením smlouvy o partnerství 
pøi pøípravì a realizaci Integrovaného projektu Infor-
maèní vyrozumívací a varovací systém Zlínského kra-
je mezi Zlínským krajem a 11 ORP ZK. (Pøedmìtem 
smlouvy je vytvoøení sdruženého zadavatele pro zadá-
ní veøejných zakázek za úèelem zajištìní kompatibi-
lity dopracování projektu IVVS ZK.)
RML nesouhlasila s úpravou nájemného objektu 
Bowling football club spoleènosti BELPO-
PRODUKT, s. r. o.
RML souhlasila s uzavøením Dohody o ukonèení ná-
jemní smlouvy na užívání bytu è. 6 ve  2. nadzemním 

2podlaží o 1 pokoji s pøíslušenstvím o výmìøe 35,6 m  
ke dni 31. 03. 2012 s paní Z. V.
RML souhlasila s uzavøením Dohody o ukonèení 
nájemní smlouvy na užívání bytu è. 23 o 1 pokoji 

2 s pøíslušenstvím o výmìøe 31,56 m ve 3. nad-
zemním podlaží Domu s peèovatelskou službou 
Strahov, Holubyho 383, Luhaèovice ke dni 
31. 03. 2012 s paní M. B.
RML souhlasila s uzavøením nájemní smlouvy na 
užívání bytu è. 6 o 1 pokoji s pøíslušenstvím o výmìøe 

235,6 m  ve 2. nadzemním podlaží Domu s peèova-
telskou službou Strahov, Holubyho 383, Luhaèovice 
s paní M. B.
RML jmenovala komisi pro otevírání obálek s na-
bídkami a hodnotící komisi výbìrového øízení na 
grantový projekt Systematickým vzdìláváním 
k rozvoji zamìstnancù a kvalitì øízení MìÚ Luha-
èovice z OP LZZ ve složení: Mgr. Marta Èerná, 
Lucie Vebrová, Ing. Michael Jahoda.
RML vzala na vìdomí rezignaci Ing. Jana Bruštíka na 
funkci èlena kontrolní komise.
RML jmenovala èlenem kontrolní komise pana 
Lukáše Toboláka.
RML souhlasila s uzavøením Mateøské školy Luhaèo-
vice, pøíspìvková organizace v dobì 09. 07. 2012 – 
27. 07. 2012.

RML vzala na vìdomí zapojení Domu dìtí a mlá-
deže Luhaèovice, pøíspìvková organizace, do Ope-
raèního programu Vzdìlávání pro konkurence 
schopnost.
RML povìøila Bc. Silvu Beblavou k zastupování ORP 
Luhaèovice v souladu se zákonem 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, § 91, odst. 6 ve znìní pozdìjších 
pøedpisù. (Jedná se o zastupování osob, které nejsou 
schopny samy jednat a dosud nemají soudnì usta-
noveného zákonného zástupce.) 
RML souhlasila s použitím znaku mìsta v rámci 
projektu Celonárodní ètení bible, který poøádá Cír-
kev bratrská Zlín 07. 04. 2012.
RML vzala na vìdomí informaci o vyhlídkových jíz-
dách autovláèku na komunikacích mìsta Luhaèovice.

Zprávy z 6. schùze Rady mìsta 
Luhaèovice konané 10. 4. 2012

RML doporuèila ZML schválit bezúplatné nabytí 
z majetku Zlínského kraje tìchto pozemkù: v k. ú. 

2Kladná Žilín: parc. è. 1980/27 (194 m ), 1980/56 
2 2 2(155 m ), 1980/61 (105 m ), 1980/64 (23 m ), 1980/68 

2 2 2(20 m ), 1980/73 (271 m ), 1980/82 (352 m ), 1980/83 
2 2(84 m ), 1980/84 (171 m ), v k. ú. Luhaèovice: parc. è. 

2 2 22510/7 (71 m ), 2510/8 (4 m , 2510/9 (12 m ), 
2 2 22510/10 (53 m ), 2510/12 (158 m ), 2510/13 (6 m ), 
2 2 22510/17 (88 m ), 2510/20 (47 m ), 2510/23 (46 m ), 

2 2 22453/21 (77 m ), 2453/10 (404 m ), 2453/9 (416 m ), 
2 2 22453/11 (4 m ), 2453/12 (4 m ), 2453/13 (24 m ), 

22453/14 (7 m ). (Jedná se o pozemky v k. ú. Kladná 
Žilín a k. ú. Luhaèovice, komunikace 2. tøídy.) 
RML doporuèila ZML schválit bezúplatný pøevod do 
majetku Zlínského kraje tìchto pozemkù: v k. ú. 

2Kladná Žilín: parc. è. 1976/9 (8 m ), 1980/6 
2 2 2(15 m ), 1980/7 (36 m ), 1980/35 (17 m ), 1980/45 
2 2 2(27 m ), 1980/60 (16 m ), 1980/67 (2 m ), 1980/71 

2 2 2(24 m ), 1980/77 (220 m ), 1980/80 (14 m ), 1980/85  
2 2(30 m ), v k. ú. Luhaèovice: parc. è. 2510/11 (49 m ), 

2 2 22510/14 (84 m ), 2453/16 (2 m ), 2453/17 (4 m ), 
2v k. ú. Øetechov: parc. è. 2179/4 (7 m ), 2179/6 

2 2(22 m ), 2179/6 (26 m ). (Jedná se o pozemky v k. ú. 
Kladná Žilín, Luhaèovice a Øetechov.)
RML souhlasila s uzavøením nájemní smlouvy na 
užívání nebytových prostor o celkové výmìøe 53,9 m2 
v pøízemí objektu zdravotního støediska è. p. 315, 
ul. Masarykova v Luhaèovicích, za úèelem provozová-
ní soukromé lékaøské praxe v oboru pediatrie s MUDr. 

2Jitkou Kandrnálovou za cenu 1 200 Kè/m  na dobu 
neurèitou od 1. 7. 2012.
RML souhlasila s uzavøením nájemní smlouvy na 
užívání bytu o dvou pokojích s pøíslušenstvím o vý-

2mìøe 50,35 m  ve 2. nadzemním podlaží v Domì 
s peèovatelskou službou Strahov, Holubyho 383, 
s L. F. na dobu neurèitou od 1. 5. 2012.
RML souhlasila s uzavøením nájemní smlouvy na uží-
vání bytu 1+1 s pøíslušenstvím o celkové výmìøe 

233,65 m  ve 2. nadzemním podlaží domu è. p. 866, ul. 
Druž-stevní v Luhaèovicích, s A. V. na dobu neurèitou 
od 1. 5. 2012.
RML doporuèila ZML schválit zøízení vìcného bøe-
mene na èásti pozemku parc. è. 417/3 a pozemku 
parc. è. 426/1 k. ú. Luhaèovice v majetku mìsta pro 
umístìní zaøízení distribuèní soustavy realizované 
pod názvem „Luhaèovice, JOKR, kab. NN“, 
spoèívající v umístìní nového venkovního vedení 
NN, ve prospìch firmy E.ON Èeská republika, 
s. r. o., za jednorázovou úplatu 8 000 Kè + DPH. 
(Jedná se o pozemky v ulici Rumunská.) 
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta pro-
najmout na dobu neurèitou byt o 1 pokoji s pøíslu-

2 šenstvím o výmìøe 31,56 m ve 3. nadzemním podlaží 
Domu s peèovatelskou službou Strahov, Holubyho 
383, Luhaèovice.
RML souhlasila s ukonèením nájemní smlouvy na 
garáž u è. p. 811 v ulici Školní ke dni 10. 4. 2012.
RML rozhodla na základì doporuèení hodnotící 
komise o výbìru nejvhodnìjší nabídky hodnocené dle 
základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové 
ceny na veøejnou zakázku na služby „Systematickým 
vzdìláváním k rozvoji zamìstnancù a kvalitì øízení 
Mìstského úøadu Luhaèovice“ takto: Poøadí 

)

è. 1: TEMPO TRAINING & CONSULTING, a. s., 
Nad Porubkou 838, 721 00 Ostrava – Svinov, 
nabídková cena 184 800 Kè bez DPH.
RML povìøila starostu mìsta PhDr. Františka Hu-
báèka podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchaze-
èem TEMPO TRAINING & CONSULTING, a. s., 
v souladu s nabídkou uchazeèe.

Dne 26. èervna 2012 pøestávají platit zápisy dìtí 
v cestovních dokladech rodièù. Pro každé dítì, které 
cestuje do zahranièí, a� už s rodièi, nebo napø. se 
školou, platí, že od 27. èervna 2012 musí mít sa-
mostatný cestovní doklad. Dítì tak mùže mít buï 
cestovní pas (potom mùže cestovat po celém svìtì), 
do zemí Evropské unie je postaèujícím dokladem 
obèanský prùkaz. Oba tyto doklady lze poøídit všem 
obèanùm vèetnì právì narozených dìtí na pracovišti 
obèanských prùkazù a cestovních dokladù Mìstského 
úøadu v Luhaèovicích. Spoleènì s dítìtem se na 
pracovištì musí dostavit jeden z rodièù a musí pøed-
ložit rodný list dítìte a svùj obèanský prùkaz. Správní 
poplatek èiní u dìtí do 15 let pro cestovní pas 100 Kè, 
pro obèanský prùkaz 50 Kè, lhùta k vyøízení je 
stanovena na 30 dnù, platnost dokladù je 5 let.

Pracovištì obèanských prùkazù a cestovních 
dokladù je obèanùm k dispozici v úøedních hodinách, 
to je pondìlí a støeda od 7.30 do 12.00 hod. a od 13.00 
do 17.00 hodin, v úterý, ètvrtek a pátek dopoledne po 
objednání na tel. 577 197 414. Protože poøízení 
žádosti, zvláštì s malým dítìtem, zabere urèitý èas, 
doporuèujeme pøijít minimálnì ètvrt hodiny pøed 
koncem úøedních hodin.

Vladislava Janíková 

Upozornìní obèanùm

Mìsto Luhaèovice a ZŠ Luhaèovice se rozhodly 
pøihlásit víceúèelové høištì u školy do této prestižní 
soutìže, jejímž hlavním cílem je prezentace kvalitních 
projektù v oblasti stavebnictví v kraji a pøiblížení tako-
vých staveb a jejich autorù širší veøejnosti. Dùvodù, 
proè bylo høištì pøihlášeno, je hned nìkolik. Stavba 
sama o sobì byla realizována v èlenitém a svážném 
terénu uprostøed okolní zástavby.

Hodnota díla je 20 027 000 Kè,  pøièemž dotace 
z MF a MŠMT èinily 13 milionù, zbytek financí dodalo
mìsto Luhaèovice  a na vybavení pøispìl i Zlínský kraj. 
Dominantou stavby jsou mohutné železobetonové 
opìrné zdi, kvalitní sportovní povrch CONIPUR, dále 
terasovitá úprava školního pozemku, pøístupová 
cesta, oplocení a sklad náøadí.

Areál høištì pak dotváøí  komplex školy jako 
logický celek v této èásti mìsta.

Stavaøi pracovali podle projektu Ing. arch. Luïka 
Cahla.Ten se zapsal do historie školy také tím, že 
vytvoøil plány pro pøístavbu hlavní budovy, která byla 
otevøena v roce 1997. Projekt na realizaci sportovního 
povrchu pak zpracovala firma EKKL, a. s., Kromìøíž.

Stavbu provedla spoleènost Ptáèek – pozemní 
stavby, s. r. o., Kojetín, a lze si jen pøát, aby toto roz-
sáhlé dílo sloužilo dlouhá léta naší mládeži.

                                                                        R. Lebloch

Stavba roku 2011 
Zlínského kraje

Luhaèovický zpravodaj má narozeniny. 1. 5. 1972 
vyšlo v našem mìstì jeho první èíslo v menším formá-
tu, který si pamìtníci jistì dobøe vybavují. Tehdejší 
náklad byl 2000 kusù a vycházel jedenkrát za dva 
mìsíce. Øídil ho pan uèitel, autor knihy a významný 
èlen luhaèovického kulturního dìní Miroslav Kafka 
s radnièní radou. O grafickou úpravu obálky se posta-
ral Jiøí Dratva. 

Toto první vydání informovalo o složení rady a ko-
misí tehdejšího MìNV v Luhaèovicích, vzpomnìlo 
osvobození Luhaèovic, které bylo 2. 5. 1945, informo-
valo o sportu, historii, kultuøe, èinnosti organizací. 

Milana Mikulcová

Výroèí Luhaèovického 
zpravodaje
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Na zaèátek bych ráda vzpomnìla Noc s Anderse-
nem, vìnovanou Jiøímu Trnkovi a jeho pohádkovému 
dílu Zahrada. Jako každoroènì jsme ji poøádali ve 
spolupráci s DDM. Zúèastnilo se rekordních 36 dìtí. 
Bohatý program jim zpestøil ètením Povìstí z kraje 

Novinky z knihovny 

   

pod Komoncem náš každoroèní host Mgr. Roman 
Lebloch. Velký zájem vzbudil svým vystoupením èlen 
Záchranné služby Zlín pan Oskar Sviták, který dìti 
seznámil se základy poskytování první pomoci a se 
zajímavostmi, které provází záslužná zachranáøská 
práce. Dìkujeme našim hostùm za ochotu a èas, který 
nám vìnovali.
  Již potøetí se v prostorách naší knihovny uskuteè-
nila pìvecká soutìž pro první stupeò ZŠ. Zúèastnily se 
dìti z luhaèovické základní školy a ze sedmi škol 
z okolí Luhaèovic. Zaznìly zejména lidové písnì. Jako 
nejlepší se v kategorii 2.a 3. tøíd umístila Eliška Mud-
ráková z Luhaèovic a v kategorii 4. a 5. tøíd obsadila 
první místo opìt Nikola Pelánková z Luhaèovic. Vý-
borné obèerstvení pro soutìžící i porotu pøipravila 
mistrová odborného výcviku ze støední integrované 
školy Alena Stolaøíková. Patøí jí velké podìkování 
a my jsme rádi, že se z této akce stává již tradice.

Bìhem dubna probìhly i besedy pro støedoškoláky 
na téma Holocaust a Horor – svìt se mìní, ale strach 
zùstává. Ani senioøi nezùstali stranou a navštívili jsme 
je v peèovatelském domì Strahov s vyprávìním pod 
názvem Prokletá místa Èech a Moravy. 

Také jsme se zúèastnili prvního luhaèovického 
Celonárodního ètení Bible, které se konalo už potøetí 
o Velikonocích v desítkách mìst a obcích po celé 
republice.

PhDr. Jana Pelanová nám vyšla vstøíc a díky ní se 
mohla uskuteènit beseda pro veøejnost i pro žáky ZŠ 
Peru – zemì v barvách aury. Paní Pelanová poutavì 
povykládala o svých zážitcích z této jihoamerické ze-
mì a své vyprávìní obohatila promítáním fotografií. 
Musíme jí podìkovat za ochotu a vstøícnost, s jakou 
k této akci pøistupovala. Promítání by se nemohlo 
zrealizovat bez projektoru a plátna. Tyto nezbytnosti 
nám zapùjèily organizace Charita a MìDK Elektra, 
kterým tímto velmi dìkujeme.

Jelikož letošní rok patøí seniorùm, probìhla akce 
Internet pro seniory.

Na našich webových stránkách stále probíhá sou-
tìž Poznej své mìsto a v dubnu vyhrála paní Libuše 
Horáková vstupenky do kina. Blahopøejeme a tìšíme 
se na vás nejen jako úèastníky soutìží, ale zejména 
jako návštìvníky knihovny a ètenáøe. Zveme vás také 
na Facebook, kde se dozvíte o aktuálním dìní 
v knihovnì. Odkaz na Facebook najdete i na našich 
webových stránkách www.knihovna-luhacovice.cz, 
které jsou plné informací nejen o našich akcích, ale 
také o našem knižním fondu. Koho zajímá historie, 
jistì zaujme na webu Kalendárium, které pravidelnì 
informuje o zajímavostech a osobnostech týkajících 
se našeho malebného mìsteèka.

Milana Mikulcová

Den Zemì je slaven 22. dubna jako svìtový svátek 
životního prostøedí, kdy si lidé více uvìdomují, jak 
dùležité je spoleènì chránit pøírodu a zachovat životní 
prostøedí i pro budoucí generace. Zapojují se 
organizace, školy i jednotlivci.

V mateøské škole ve dnech 16.–21. 4. probíhal 
projektový týden ke Dni Zemì, kdy hravou formou 
a pøimìøenì vìku byly dìti vedeny k vytváøení si klad-
ného vztahu k pøírodì a k místu, kde žijí, a k vytváøení 
si povìdomí o vlivu èlovìka na životní prostøedí.

Zaèínali jsme aktivitami smìrovanými k tøídìní 
odpadu, kde se dìti uèily poznat papír a vyhodit ho do 
správné nádoby (modré) a poznat plast a vyhodit ho 
do správné nádoby (žluté). Ve spolupráci s DDM 
probìhlo zábavné soutìžní odpoledne „Soutìžení 
s dráèkem Fráèkem“ – Ekoškolièka pro rodièe s dìt-
mi, kde si spoleènì rozšíøili své vìdomosti, co se týká 
tøídìní odpadu.

Abychom mìli hezké i blízké okolí mateøské školy, 
posbírali jsme v rámci „Jarního úklidu mìsta“ od-
padky, které sem nepatøí. Chceme pøece bìhat a hrát si 
v èistém a upraveném prostøedí.

Dìti se seznámily s nìkterými volnì žijícími dravci, 
pìvci a savci pøi „Povídání sovy Rozárky“. Výukový 
program ZO ÈSOP Hoš�álková pro nás pøipravila 
MVDr. Kamila Køupalová a pøedstavila dìtem své „svì-
øence“ a povídala jim o èinnosti záchranné stanice.

Ve dnech 29. 3. a 30. 3. 2012 probìhl na ZŠ 
v Luhaèovicích pod vedením paní Mgr. Valérie 
Baniové a jejích lektorù z øad žákù 7. až 9. tøíd nauènì 
zábavný program Hodina Zemì pro žáky 1., 3., 4., 5. 
a 6. tøíd.
   Tento program pøipravili v rámci ekologické 
regionální soutìže Zlínská CO  liga, kterou vyhlašuje 2

již po ètvrté Centrum Veronica Hostìtín. Cílem této 
soutìže pro studenty SŠ a žáky ZŠ je informovat nejen 
je, ale i veøejnost o globálních zmìnách klimatu 
v souvislosti se spotøebou energie a produkcí CO  2

i o vlivu jedince na tuto situaci. Záštitu nad akcí 
pøevzala Energetická agentura Zlínského kraje.

Výukový program Hodina Zemì mìl žáky ZŠ 
v Luhaèovicích seznámit s historií Hodiny Zemì, 
s fakty  o globálním oteplování i možnostech, jak 
každý z nás mùže snížit spotøebu energie. Žáci se pod 
vedením o nìkolik let starších lektorù dozvìdìli, že 
Hodina Zemì je nejvìtší celosvìtovou akcí na ochra-
nu klimatu a že se jedná o symbolické hodinové 
vypnutí veøejného osvìtlení èi zhasnutí svìtel v do-
mácnostech (letos 31. 3. 2012 od 20.30 do 21.30 
hodin), abychom se nauèili šetøit energií a tím 
postupnì snížili emise CO  a zabránili oteplování naší 2

planety. Formou køížovky a soutìží lektoøi ovìøili 
nabyté vìdomosti žákù. V další vyuèovací hodinì 
zhlédli žáci videofilm o globálním oteplování Zemì 
a Hodinì Zemì ve svìtì v minulých letech i døevìný 
model vrtulníku na sluneèní energii a opìt si za-
soutìžili ve družstvech v sestavování pøipravené 
skládaèky. Žáci si také zahráli maxi Èlovìèe, šetøi 
a nezlob se. Vyvrcholením výukového programu na 
ZŠ v Luhaèovicích bylo hodnocení práce družstev, 
rozdání odmìn všem žákùm i vítìzùm a diskuze, ze 
které vyplynulo, že se žákùm výukový program 
Hodina Zemì líbil.

Tomuto výukovému programu pøedcházela nejen 
peèlivá pøíprava, ale i návštìva tøí zástupcù žákù 
u starosty mìsta Luhaèovic, kteøí jej seznámili s pøi-
pravovanou akcí a s možností pøipojení mìsta Luha-
èovice k Hodinì Zemì. V sobotu 31. 3. 2012 pak 
èlenky týmu zapojeného do Zlínské CO  ligy roznášely 2

letáky o Hodinì Zemì v terénu v ulicích Luhaèovic.
Kdo to myslíte s životním prostøedím vážnì, 

udìlejte nìco dobrého pro naši Zem!

Den Zemì v mateøské škole

Hodina Zemì na ZŠ 
v Luhaèovicích

(umístìní na sloupech veøejného osvìtlení nebo 
nadzemních vedení bez ohledu na jejich vlastníka)
- Jedná se o umístìní reklamních smìrovníkù 
a reklamních zaøízení (dále jen „RZ“) podnikatel-
ských i nepodnikatelských subjektù a to na základì 
schválené žádosti investora. U subjektù poskytujících 
ubytovací služby budou povolovány RZ jen subjek-
tùm s kapacitou nad 20 stálých lùžek.
- Umís�ování RZ na sloupy veøejného osvìtlení budou 
zajiš�ovat TS Luhaèovice.
- RZ budou na jednotlivých místech umís�ovány vždy 
stejným zpùsobem (na støed, na stranu). Zpùsob 
osazení stanoví ve svém stanovisku odbor správy 
majetku a odbor dopravy MìÚ Luhaèovice.
- Pøi umístìní RZ musí být vždy dodržena podchodná 
výška min. 2,20 m a pøi umístìní nesmí zasahovat do 
dopravního prostoru komunikace.
- Poèet RZ na jednom místì bude maximálnì 4 ks 
s ohledem na konkrétní umístìní a lokalitu.
- RZ nesmí být na sloupech umís�ováno spoleènì 
s dopravními znaèkami, resp. dopravním zaøízením.
- RZ nesmí být svým provedením zamìnitelné s do-
pravními znaèkami a souèasnì nesmí oslòovat 
úèastníky silnièního provozu.
- Na jednom místì (sloupu nebo stožáru)nelze kom-
binovat umístìní reklamních smìrovníkù a reklam-
ních zaøízení.
- Reklamní smìrovníky budou stejného rozmìru jako 
oznaèení ulic v rozmìru 100 × 20 cm, výrobce a typ 
bude stanoven TS Luhaèovice nebo stanoviskem 
odboru správy majetku.
- Reklamní zaøízení bude rozmìru 0,65 (š) × 0,9 (v), 
výrobce a typ bude stanoven TS Luhaèovice nebo 
stanoviskem odboru správy majetku.
- RZ  mohou být umístìny za úplatu na sloupech veøej-
ného osvìtlení ve správì TS Luhaèovice na základì 
smlouvy o umístìní, a to až po spoleèném souhlasném 
stanovisku odboru správy majetku a odboru dopravy 
MìÚ Luhaèovice.
- K žádosti o umístìní RZ na sloupech NN ve vlast-
nictví E.ON nebo jiného vlastníka doloží žadatel sou-
hlas tohoto vlastníka.
- TS Luhaèovice vedou evidenci všech povolených RZ 
a prùbìžnì (nejménì 2× roènì) kontrolují jejich stav 
a umístìní, zejména sledují, zda na území mìsta 
nejsou umístìny RZ bez povolení dle tìchto pravidel 
(smìrnice).
- Na umístìní RZ není právní nárok.
- Pøednostnì budou umís�ovány RZ s informacemi 
o cílech na území mìsta Luhaèovice.
- Ceny za umístìní reklamních smìrovníkù a reklam-
ních zaøízení stanovují Technické služby Luhaèovice.
- Od poplatku za umístìní jsou osvobozeny pøíspìv-
kové organizace zøízené mìstem.
Pravidla nabývají úèinnosti dne 1. 4. 2012.
Rada mìsta Luhaèovice schválila pravidla dne 27. 3. 
2012 usnesením è. 73/R5/2012.
Pøechodná ustanovení: 
- Reklamní smìrovníky a reklamní zaøízení, které 
odporují dopravním pøedpisùm, budou odstranìny 
ihned pøi instalaci nových reklamních zaøízení.
- Pro výmìnu stávajících reklamních smìrovníkù 
a reklamních zaøízení se stanovuje pøechodné období 
do 31. 5. 2012. Po tomto datu budou nepovolené RZ 
a RZ nedopovídající pravidlùm odstranìna. 

Pravidla pro umís�ování 
reklamních smìrovníkù 
a reklamních zaøízení
na území mìsta Luhaèovice 

Hodnì jsme také tvoøili, nìkteøí zkoušeli vyrobit 
ruèní papír, zemìkouli nebo plakát, namalovali jsme 
si na zahradì ke každému pískovišti skákacího 
panáka a na tvoøivých dílnách s rodièi jsme z PET 
lahví vyrobili zajímavá zvíøata, kvìtiny a ozdùbky, 
které byly pøipevnìny na venkovní plot a tím byly 
vystaveny pro veøejnost.

Na zahradì mateøské školy se podaøilo vytvoøit 
spoleènými silami rodièù a dìtí bylinkovou zahrádku, 
která bude sloužit dìtem k výukovým programùm, 
jednoduchým pracovním èinnostem, bádání a pozo-
rování. K tomuto projektu paní kuchaøky zaøadily do 
jídelníèku èerstvé byliny a bylinné èaje.

Dìkujeme všem rodièùm, kteøí podpoøili Den 
Zemì svou úèastí, a tìm, kteøí jakkoliv pomohli pøi 
realizaci bylinkové zahrádky pro dìti.

Lenka Vrbová

Ten nevlídný druhý dubnový víkend jsem se vracel 
z práce pomìrnì brzy. Èekala na mne Vendulka 
s Luïkem, aby mi povìdìli, jak šikovné myslivce 
v Kladné Žilínì máme. Nejen že se celou zimu starali 
o strádající zvìø, ale  i teï, po zimì, uklidili všechny 
odhozené plastové lahve, pneumatiky, papíry, staveb-
ní su� a textil od pasek až k farmì, smìrem k Bílému 
køíži, dále pøes Žilín, Kladnou až k Pøeèkovicím, 
kolem pøehrady a na Sudince. Nevìøili byste, co dnes 
lidé kolem cest odhodí. Bylo toho na dva kontejnery. 
Jsem velmi rád, že nejen mladí lidé, kteøí èistí lesní 
studánky, ale i jejich rodièe, kterým není lhostejné, 
v jakém prostøedí žijí, se takto chovají a zasluhují za to 

Klobouk dolù, páni myslivci
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Charita Svaté rodiny Luhaèovice rekonstruovala 
prostory Denního stacionáøe a suterén budovy.  Tyto 
prostory budou pøedstaveny veøejnosti v rámci 
letošního Týdne s Charitou Luhaèovice v nedìli 23. 9. 
2012 od 14.00 hodin.

Dovolte nám informovat vás o rekonstrukèních 
pracích v Charitì Luhaèovice, které jsou již u konce, 
aspoò po praktické stránce. Pøipomínáme, že úèelem 
rekonstrukce bylo zlepšit dispozièní øešení prostor, 
tak aby vyhovovaly potøebám zdravotnì postižených, 
pøedevším vozíèkáøùm. V rámci rekonstrukce se 
pøebudovaly dvì bezbariérové koupelny a probìhla 
výmìna kanalizace. Suterén budovy Charity Luhaèo-
vice byl pøebudován na keramickou dílnu. 

Rekonstrukci provádìla firma FAKT, spol. s.r.o., 
Pozlovice, finance poskytla Místní akèní skupina Lu-
haèovské Zálesí (MAS LZ) a mìsto Luhaèovice nám 
poskytlo bezúroènou pùjèku na pøedfinancování 
celého projektu. Druhá èást financí byla èerpána 

Aktuálnì z Charity Luhaèovice

Letos o Velikonocích se Luhaèovice poprvé 
pøipojily k již 4. roèníku Celonárodního ètení Bible. 
Akce se uskuteènila v sobotu  7. 4. 2012 u Mìstského 
kulturního domu Elektra. Pozvaní hosté i náhodní 
kolemjdoucí pøeèetli postupnì Lukášovo evangelium. 
To mnohé posluchaèe pøivedlo k zamyšlení a umoc-
nilo sváteèní atmosféru ve mìstì. Smysl ètení tím byl 
naplnìn a snad byly položeny základy další pìkné 
tradice.

Letošního Celonárodního ètení Bible se zúèast-
nilo pøes šedesát míst z celé Èeské republiky. 

Celonárodní ètení Bible 
poprvé v Luhaèovicích

Každý rok jinak. I tak by se mohl jmenovat diva-
delní soubor Jednou za rok?. Do jeho hereckých øad 
jsem mìla tu èest vstoupit pøed ètyømi lety. Sedìla 
jsem tehdy s pøítelem v jisté pozlovické restauraci 
a vychutnávala si tamní specialitu, když tu nás oslovila 
slavná luhaèovická režisérka Jaroslava Hynštová 
s tím, že zoufale hledají alternaci za èarodìjku, kterou 
tehdy hrála zaneprázdnìná Klárka Pospíšilová. 
Pøekvapenì jsem polkla a rozradostnìná a zároveò 
trochu vystrašená jsem kývla. Taková nabídka se pøece 
neodmítá – první pøedstavení, které jsem od Jednou za 
rok? vidìla, byla Luhanovela a ta mì skuteènì 
nadchla. Horororošáda, které jsem se pøi první repríze 
mìla úèastnit už jako jevištní figura, se v mých oèích, 
tedy oèích nadšeného fandy luhaèovických ochotní-
kù, jevila jako neménì velkolepé dílko. Popravdì jsem 
vùbec netušila, jestli jsem obdaøená hereckým ta-
lentem. A i kdyby – tøeba se ve mnì vùbec neprobere... 
Cosi se ale probudilo a s hlasitým zíváním mì pozvol-
na zaèalo pøetváøet v mámivou èarodìjnici, Drákulo-
vu Máryšku, pozdìji v operní pìvkyni Slavìnu 
Slavíkovou nebo pomstychtivou kovbojku Sundance. 
Po telenovele, hororu, detektivce, westernu a mnoha 
dalších žánrech jsme byli zvìdaví, s èím nápaditá 
milovnice filmu Jarka Hynštová pøijde letos. Nemohli 
jsme se divit, když vytasila scénáø protkaný jménem 
„James Blond“. Veleslavný agent 007 totiž v roce 2012 
oslavuje 50 let od natoèení prvního snímku o své 
šarmantní, neodolatelné a bezchybné osobì. Jak to ale 
vypadá, když se z Bonda stane Blond (Zdenìk Liška), 
a svìtlovlasý špion zaène ztrácet své schopnosti? To se 
dozvìdìli všichni pøíznivci divadla, kteøí na premiéru 
a  n á s l e d n o u  r e p r í z u  i n s c e n a c e  z a v í t a l i  
6. a 7. dubna do kina Elektra. Po oba dny zaplnili sál do 
posledního místeèka i pøes to, že byly velikonoèní 
svátky. Za celý ansámbl divákùm upøímnì dìkuji, 
jejich smích a spontánní reakce jsou pro nás, ama-
térské umìlce, balzámem na duši. Náš vøelý dík putuje 
také k Markovi Machù, díky nìmuž svìtla svítila 
a hudba hrála, a neúnavné výtvarnici Gabriele Gerge-
lové, která nejen pro hru James Blond – agent, který 
mì rajcoval vyèarovala oslòující kostýmy a odpovída-
jící scénu. V neposlední øadì dìkujeme pracovníkùm 
Mìstského domu Elektra za poskytnutí zázemí i všem 
kamarádùm a známým, kteøí nás léta podporují 
a pomáhají nám. 

Kdo ještì nemìl možnost zhlédnout Jamese 
Blonda v podání souboru Jednou za rok?, musí se 
vydat 9. èervna do Lázeòského divadla.  Tìšíme se na 
Vás!

Šárka Hánová

Místní ochotníci pøedstavili 
hru James Blond – agent, 
který mì rajcoval

V posledním bøeznovém víkendu se na Radostovì 
konal 1. nominaèní závod první a druhé výkonnostní 
kategorie ve sportovním aerobiku, fitness a hip hopu. 
Po úspìšném absolvování všech tøí nominaèních 
závodù se lze kvalifikovat na mistrovství Evropy a ná-
slednì na mistrovství svìta.

Celkem se do luhaèovického závodu pøihlásila 
témìø tisícovka závodníkù z celé Èeské republiky. 
Vyhlašovatelem 1. nominaèního závodu FISAF 
AEROBIC and DANCE 2012 je Èeský svaz aerobiku, 
fitness a tance FISAF.CZ. Poøadatelem Aerobik klub 
Zlín.

„Máme dva panely porotcù. Jeden hodnotí spor-
tovní aerobic a fitness teamy. Druhý panel hodnotí hip 
hop, protože tanec má pøece jen jiná pravidla. 
Potøebuje jiné oèi. Na hip hop pøijedou speciální 
porotci. Aerobní panel je stejný pro první i druhou 
výkonnostní kategorii. Porota je složená z vysokoškol-
ských pedagogù, kteøí se hodnocením zabývají øadu 
let. Mají speciální školení a následnì dlouholetou 
praxi. V naší porotì máme i dvì mezinárodní 
porotkynì,“ uvedla Zdena Šteflová, hlavní organi-
zátorka nominaèního závodu.

„My do Luhaèovic jezdíme velice rádi, protože hala 
je nádherná a je tady vždy perfektní organizaèní 
zajištìní,“ svìøila se hlavní rozhodèí závodu Jana 
Hájková a dodala, „pøed sedmi lety byl vytvoøen nový 
technický kodex, kdy stejnì jako v jiných gymnastic-
kých sportech byl vytvoøen systém prvkù, které mají 
svou bodovou kvalitu. Hip hop má stejná kritéria, ale 
z hlediska techniky se zamìøuje na jednotlivé styly.“

Jana Hájková je mezinárodní porotkyní, a tak 
povídání o rùzných pøístupech jednotlivých národù 
nebralo konce. „Rusky jsou více zamìøené na 
techniku, Italky jsou kreativní, ale èasto bez náboje…“ 

Olga Skovajsová

Špièkový aerobic na Radostovì

náš obdiv. Ruku na srdce, ten nepoøádek kolem cest 
lesní zvìø asi neudìlala a každý, kdo nìco odhodí do 
zemì nikoho,  by si mìl uvìdomit, že musí pøijít jiný, 
který po nìm ten svinèík uklidí. Takže, páni myslivci, 
klobouk dolù.

                                                                                                (j. h.)    

Ve støedu 4. dubna probìhlo ve Støední odborné 
škole v Luhaèovicích provìøovací cvièení jednotek 
požární  ochrany. Úkolem byl zásah pøi požáru 
uèebny školy. 

„Poprvé byl v nové nástavbì školy vyzkoušen 
varovný systém. Dvacet šest pedagogických pracov-
níkù a témìø tøi stovky studentù organizovanì opustili 
školu. Evakuace trvala dvì minuty. Pøed dvìma lety 
jsme mìli podobný nácvik a evakuaci v dílnách 
umìleckých øemesel. Tam policie nezasahovala, 
protože je tam vìtší prostor pro manipulaci,“ popsal 
situaci Karel Milièka, øeditel Støední odborné školy 
Luhaèovice.

Poplach byl vyhlášen v 10.36. Bìhem dvou minut 
dorazili na místo profesionální hasièi z Luhaèovic. 
O tøi minuty pozdìji jednotka JPO2 (jednotka sboru  
dobrovolných hasièù z Luhaèovic).Vzápìtí pøijela 
hlídka Policie Èeské republiky místního obvodního 
oddìlení, která okamžitì zaèala usmìròovat dopravu 
v místì zásahu. Jako poslední, ètrnáct minut po vyhlá-
šení poplachu, dorazila ke škole pozlovická JPO3.

„Cílem cvièení bylo vyzkoušet reakci jednotek 
požární ochrany a policie. Provìøovali jsme  dojezdo-
vé èasy jednotlivých sborù a samotnou evakuaci školy. 
O cvièení vìdìl jen velitel požární stanice, policie 
a nejužší vedení školy. Na místì jsme lokalizovali 
pøípadný požár, zjiš�ovali jsme, jaké množství vody 
bychom potøebovali, kontrolovali jsme, v jakém dosa-
hu jsou hydranty,“ vysvìtlil Petr Kroèil, velitel obvod-
ního oddìlení Policie ÈR Luhaèovice, a dodal, 
„myslím, že úèel cvièení byl splnìn, dojezdové èasy 
byly velice dobré. Musím pochválit dobrovolné hasièe 
z Pozlovic, kteøí mìli skuteènì výborný dojezdový 
èas.“

Olga Skovajsová

Hasièi i policisté obstáli 
na výbornou

z Tøíkrálové sbírky 2011. Celkové náklady na tento 
projekt byly 599192 Kè a výše dotace od MAS LZ byla 
452  010 Kè.

V souèasné dobì se projekt administrativnì ukon-
èuje a probíhá dovybavování keramické dílny. 
Zároveò však svádíme boj o finanèní prostøedky na 
další fungování a provoz Charity Luhaèovice. Celková 
výše dotací (z rùzných zdrojù) na naši èinnost 
vzhledem k pøedchozímu roku znatelnì poklesla a to 
znamená, že peníze nebudou staèit na stávající 
celoroèní provoz.

Celkem 305 000 korun stál zvon, který byl odlit 
a už brzy bude zavìšen do baziliky na Svatém Hostýnì. 
Témìø rok vybírali farníci z Luhaèovic a Pozlovic 
peníze na jeden ze sedmi nových zvonù. Zvon se 
jmenuje Svatá rodina a váží 385 kilogramù.

„Protože naši farníci mají úzký vztah k Pannì 
Marii Svatohostýnské, zrodil se nápad neposílat 
pøíspìvky pøímo na Hostýn, ale pokud by se nám 
podaøilo sehnat pøíslušný obnos,  vybrat si jeden ze 
zvonù a ten celý zaplatit. Nebylo pøímým úkolem shro-
máždit celou èástku, ale spíše oživit vztah k tomuto 
poutnímu místu. Každý dával pøíspìvek s úmyslem 

Zvon Svatá rodina 
bude už brzy viset 
v bazilice na Svatém Hostýnì

Jaro v Luhaèovicích
Ve støedu 18. dubna probìhla ve spolupráci s MŠ 

a ZŠ Luhaèovice, TS Luhaèovice výchovnì-
vzdìlávací akce „Jaro v Luhaèovicích“ zamìøená na 
úklid vybraných lokalit ve mìstì, spojená s doprovod-
ným programem  Ekoškola. Tato tradièní akce je 
organizovaná ke Dni Zemì. 

Cílem akce je posílit vìdomí dìtí i žákù o nutnosti 
poøádku ve mìstì, pomocí vlastní zkušenosti u dìtí 
a žákù vytváøet vztah k poøádku jako souèásti zdra-
vého životního prostøedí. 

Žáci nasbírali 30 pytlù odpadkù. 
Podaøilo se nám uklidit v okolí areálu škol, zámku 

a zámecké zahrady, Sportovní haly Radostova, Mìst-
ského kulturního domu Elektra, radnice, sídlištì 
s dìtským høištìm a ulici Družstevní, sídlištì Masary-
kova, ulici Pod Kamennou, okolí Ottovky, Jurkovièo-
vu alej, ulici Hrazanskou až k Jezírku lásky, ulici 
Nábøeží, parkovištì za prodejnou Albert, ulici Pøíèní 
s parkovištìm a travnatou plochou za zdravotním 
støediskem, ulici Mlýnskou, Hrazanskou, V Drahách, 
Ludkovickou, okolí Aloisky a travnatých ploch u Ma-
rionu, okolí areálu školy v Kladné Žilínì. V zámecké 
zahradì byl pro žáky pøipraven zajímavý vzdìlávací 
program zamìøený na tøídìní odpadù, pohybovou 
èinnost. Zúèastnìní si odnášeli nové poznatky a dobrý 
pocit z dobøe udìlané práce.

Novou informací pro všechny byla informace 
øeditele Technických služeb o možnosti tøídìní 
nápojových kartonù ve mìstì od 1. 6. 2012.

 Vìøím, že i vy pøispìjete k našemu úsilí mít poøádek 
ve mìstì, a to úklidem po sobì, neodhazováním obalù 
od potravin kolem sebe a úklidem po svých 
ètyønohých miláècích.

Dìkujeme všem za spolupráci.

        Bc. Eva Tomalová, øeditelka DDM Luhaèovice 

podìkování a vdìènosti. Ty prostøedky byly vìnovány 
od srdce k srdci. Všem, kteøí pøispìli,  moc dìkuji,“ 
uvedl P. Hubert Wójcik, faráø luhaèovické farnosti.

Luhaèoviètí a pozloviètí farníci pøispívali nejen do 
kasièek a zasíláním penìz pøímo na úèet. Na zvon byl 
mimo jiné použit výtìžek z køes�anského plesu, 
výtìžek z koncertu pozlovické scholy nebo výtìžek 
z tomboly plesu v Øetechovì. Slavnostní žehnání zvo-
nu vykoná otec arcibiskup Jan Graubner pøi mši svaté 
v nedìli 6. kvìtna. Bìhem mìsíce kvìtna a èervna 
budou zvony zavìšeny do vìží baziliky.

Anna Martincová Olga Skovajsová
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Letošní finále turnaje jednotlivcù amatérù Luha-
èovické kuželkáøské ligy bylo zvláštní v tom, že se do 
nìj podaøilo probojovat témìø polovinì hráèù, kteøí 
v poøadí jednotlivcù v dlouhodobé èásti LKL zaujímali 
pøíèky ve spodních patrech tabulky. Už proto byli 
všichni zvìdaví, jestli ve finále potvrdí svoje dobré 
kvalifikaèní výkony. Dva hráèi z kvalifikovaných letos 
nemohli ve finále nastoupit, takže startovní pole se 
upravilo dodateèným zaøazením náhradníkù. 

Po kvalifikaci, které se letos zúèastnilo 73 hráèù, 
uskoèil svým soupeøùm pouze první hráè, ale odstup 
velmi vyrovnaného startovního pole pronásledova-
telù byl minimální. Zbývající hráèi se vmìstnali do 
rozpìtí 12 kuželek, což bylo nevídané a dávalo šanci na 
dobré umístìní témìø všem.  Kdo si mezi sebe rozdìlí 
medailové pozice? Zda vedoucí Jarda Juøík s 282 
kuželkami, nebo trio pronásledovatelù, v poøadí 
Staòa Skovajsa a Karel Adámek z Avoneru – shodnì 
275 – a pøekvapení Martin Humpola (MediaMix) – 
273, to byla první otázka. Pokud by však zahráli svùj 
standard Jožka Vojáèek, Ivan Nakládal a Lexa Gavlas 
se ztrátou ètyø resp. pìti  kuželek na ètvrtou pozici, 
mìli rovnìž výbornou šanci pro zisk medailí. A jak se 
pozdìji ukázalo, o poøadí na všech místech rozho-
doval letos naprosto pøekvapivý a neoèekávaný  
prùbìh finále, k èemuž pøispìly již zmiòované 
nejtìsnìjší bodové odstupy v kvalifikaci.

Po polovinì soutìže vedl pøekvapivì Tomáš Molek, 
který z pozice náhradníka druhým nejlepším výko-
nem finále (285) pøeskoèil všechny své lépe umístìné 
soupeøe. Finalisté se pøedvádìli v tom nejlepším 
svìtle, za což jim samozøejmì  náležel potlesk zcela 
zaplnìné kuželny, i když jen 10 z nich pøekonalo své 
kvalifikaèní výkony.

Dva náhozy pøed koncem se do vedení o ètyøi body 
pøed Tomáše Molka dostal Tomáš Stolaøík (Avoner) 
za výkon 279 kuželek. Pøed nástupem závìreèné 
ètveøice vedl Ivan Nakládal z Renovy, po tøetím 
nejlepším finálovém výkonu 284 s celkovým souètem 
551 kuželek. Pro zdravotnì indisponovaného vítìze 
kvalifikace Jardu Juøíka nezaèal zápas na, pro nìho 
netradièních, drahách 3–4 zcela podle jeho pøedstav. 
Dvacetikolkovou ztrátu na soupeøe èásteènì elimino-
val jeho kvalifikaèní náskok. Po výmìnì drah byla 
situace nepøehledná vzhledem ke znaènému bodo-
vému rozptylu hráèù poslední ètveøice, kteøí tak dávali 
šanci na lepší koneènou pozici svým níže umístìným 
kolegùm. Chleba se však zaèal lámat v závìreèné 
dorážce. Znaènì ztrácel Martin Humpola, Jarda Juøík 
i Karel Adámek zaostávali za svými kvalifikaèními 
výkony. Závìr se tak stal sólovou jízdou pro Standu 
Skovajsu, který skvìlým finálovým výkonem, rovných 
300 kuželek, získal pro sebe pohár vítìze a zároveò 
obhájil své loòské prvenství.  

Celkovým souètem 575 tak pøekonal o dva kolky 
svùj loòský výkon. 

Druhé místo zùstalo Ivanu Nakládalovi s odstu-
pem 24 kolkù za vítìzem. Tøetí poøadí nakonec udržel 
Tomáš Stolaøík výkonem 545 a vylepšil si tak svoje 
loòské umístìní na páté pozici. Ètvrté místo vybojoval 
už zmiòovaný Tomáš Molek, který zaznamenal nej-
vìtší posun ve finálovém poøadí. Nesporným úspì-
chem a milým pøekvapením je páté místo Pepy 
Kuchaøe z Veolie s celkovým èíslem 538 kolkù. Jeho 
v poøadí šestý finálový výkon 272 èekal málokdo.

Karel Adámek se propadl s celkovým výkonem 537 
až na šestou pøíèku, jeden kolek pøed malinko 
zaváhajícího (ve finále 267) Jožku Vojáèka z S-Teamu. 
Vítìzi kvalifikace se letos nedaøilo a klesl až do druhé 
poloviny startovního pole. 

Do nejlepší desítky se podaøilo ještì prodrat v po-
øadí osmému Zbyòovi Matulovi (Klimastav) – 532, 
devátému Lojzovi Kuèerovi (Media) – 530 a desátému 
Jarkovi Stolaøíkovi st (Avoner ) – 528 kuželek. 

Komu se letos podaøilo zlepšit svùj výkon z kva-
lifikace, znamenalo to pro nìho pøi letošní velké 
vyrovnanosti dosažených výkonù po kvalifikaci lepší, 
ne-li medailové koneèné umístìní. Nejvíce pozic ve 
finále patøilo Renovì a Avoneru – po pìti zástupcích.     

Martin Stolaøík
                         

Luhaèovická kuželkáøská liga  

V pátek 13. dubna 2012 hodnotili na valné 
hromadì sportovci z TJ Slovan Luhaèovice rok 2011.

Èlenská základna byla výkonným výborem 
informována o sportovních i ekonomických výsled-
cích. K tomu pøedseda výkonného výboru Petr 
Mikulec mimo jiné øekl: „Chci vìøit tomu, že každý 
èlen poci�uje urèitou hrdost nad tím, že je èlenem TJ 
Slovan, jež je plnì respektována v našem mìstì a svou 
èinností obohacuje jeho život nejenom sportovní, ale 
i kulturní a spoleèenský. Je dobré, že díky sportovním 
výsledkùm jsou naše jednota i mìsto známy po celé 

Valná hromada 
TJ Slovan Luhaèovice

Øeè je o našem nadìjném skikrosaøi, devate-
náctiletém Jiøím Èechovi. Sympatický Jiøí je odcho-
vancem oddílu TJ Slovan Luhaèovice. Jeho letošní 
skikrosová sezona byla více než úspìšná. Podruhé se 
stal juniorským mistrem Èeské republiky ve skikrosu. 
Závod se jel ve Špindlerovì Mlýnì, zde získal i ètvrté 
místo mezi muži. Velmi tìší jedenácté místo z MS 
juniorù v italském Valmalencu. Nesmíme zapome-
nout na Èeský pohár ve skikrosu, kde se mezi muži 
pravidelnì umis�uje na vysokých postech. Letos 
vyhrál i jeden závod série.

 Co je to za sport a jak  ses ke skikrosu dostal?

Laik si mùže skikros  pøedstavit jako závod, kdy 
jedou ètyøi závodníci vedle sebe na umìlé trati. Zde 
jsou rùzné skoky a zatáèky. Vždy jedou ètyøi závodníci 
vedle sebe a postupují dva do dalších rozjíždìk. 
Rozjíždìk je asi osm a postupuje se až do finále.

Skikrosu se vìnuji dva roky. Zaèal jsem tím, že 
jsem se zúèastnil mistrovství Èeské republiky, a tam 
jsem hned v prvním roce vyhrál titul mistra ÈR 
v juniorech. Tento úspìch mì tak nìjak navedl, abych 
se tomuto sportu vìnoval. Pøedtím jsem lyžoval 
v alpských disciplínách, ale zázemí tady nebylo na 
pøíliš vysoké úrovni, takže jsem se nemohl srovnávat 
s ostatními.Také to rozhodlo, že jsem pøešel ke 
skikrosu. Je to adrenalinový sport. Nejde tolik 
o lyžaøskou techniku, ale o to, co lyžaø pøedvede na 
lyžích všeobecnì. Myslím si, že jsem na tom velmi 
dobøe. Je to hlavnì o skákání a soupeøení s ostatními, 
nebát se toho do nich tøeba zajet, dostat se s nimi do 
kontaktu.

K lyžování jsem se dostal díky dìdovi (František 
Dostálek), který byl dlouholetým vedoucím oddílu 
lyžaøù. Ten vedl celou naši rodinu k lyžování. Další 
okolností bylo to, že bydlíme hned naproti lyžaøskému 
svahu tady v Luhaèovicích.

Jakým zpùsobem trénuješ?

Teï když jsem se dostal do reprezentace, tak mám 
pøipravený detailní tréninkový plán, který je rozdìlen 
na zimní a letní pøípravu. Letní pøíprava je silová, tedy 
zamìøená na nabývání fyzických sil. Zimní pøíprava je 
v podstatì absolvování rùzných soustøedìní. Tady 
spíše lyžujeme a vìnujeme se technice lyžování. 
Junioøi, muži i ženy mají spoleènou reprezentaèní 
pøípravu. Spoleènì jezdíme také na všechny závody, 
jsme sehraný tým.

Jak vidíš budoucnost?

V pøíštím roce bych se chtìl zúèastnit všech závodù 
série svìtového poháru. Tady bych se chtìl hlavnì 
kvalifikovat na zimní olympijské hry, které budou za 
dva roky v ruské Soèi.

Jsem ve ètvrtém roèníku na Støední prùmyslové 
škole ve Zlínì, studuji obor stavitelství. Za tøi týdny 
maturuji. Teï máme období svatého týdne. V bu-
doucnu bych se chtìl uplatnit nìkde ve stavitelství, 
bavila by mne architektura. Podal jsem si pøihlášku na 
pražskou ÈVUT, obor architektura, stavitelství.

Více než úspìšná sezona 
skikrosaøe Jiøího Èecha     

Èeské republice. Dokumentuje to pomìrnì široký 
zábìr sportovní èinnosti a to nejen na výkonnostní, ale 
i na vrcholové úrovni. Je velmi potìšitelné, že 
výborných výsledkù dosahují mládežnické kategorie 
ve všech oddílech. 

Výkonný výbor ve složení Petr Mikulec, Ing. Libor 
Slezák, Lenka Vlèková, Miloš Dynka, Pavel Majzlík, 
Ing. Pavel Køenek, Luboš Ferdus, Ing. Jaroslav 
Hubáèek, Václav Hamouz, Alena Žmolíková a Ing. 
Martin Plášek se zamìøil v roce 2011 na zabezpeèení 
sportovní èinnosti jednotlivých oddílù, ekonomickou 
stabilitu TJ i oddílù, prohlubování spolupráce s mìs-
tem i dalšími organizacemi a v neposlední øadì na 
udržení spoleèenského postavení TJ Slovan. Jednota 
se výraznì podílela na poøádání Šibøinek, Dìtských 
šibøinek, Pochovávání basy, Mikulášského sportov-
ního dne. Souèástí valné hromady bylo i ocenìní 
nejlepších sportovcù v roce 2011 startujících za 
místní oddíly a kluby. Tato aktivita je podle slov Petra 
Mikulce snahou ocenit èi pøipomenout bez jakého-
koliv zaujetí zejména mladé sportovce, kteøí startují 
za místní TJ. „Chceme docílit toho, aby se široká 
luhaèovická veøejnost dozvìdìla o tom, že i v pod-
mínkách tak malého mìsta je možné v našich øadách 
vychovat úspìšné závodníky, kteøí dosahují vynika-
jicích výsledkù.“ 

Bylo ocenìno družstvo starších žákù oddílu 
házené, které hrálo ve složení: Bránkaø – Martin 
Jakùbek, David Bøezovský, Oldøich Èernocký, Michal 
Kolaøík, Martin Milton, Tomáš Sek, Martin Šùstek, 
Ondøej Vavrys, Jan Èernocký, Štìpán Slovák, Patrik 
Talaš, Jakub Vavrys, David Kolaøík – posila 
z  ml.  žákù.

Jednotlivci bez udání poøadí: Jakub Køenek, 
František Dostálek, Jirka Èech ml. (lyžování),  Michal 
Hubáèek, Barbara Vavrysová, Vojtìch Sýkora, Štìpán 
Mudrák, Jonáš Hubáèek (orientaèní bìh), Tomáš 
Stolaøík (kuželky), Jakub Køenek (kopaná), David 
Šùstek (downhill).
Všem ocenìným sportovcùm blahopøejeme! 

Výbor Slovanu dìkuje svým èlenùm za hojnou 
úèast,také dìkujeme sponzorùm.
                                                                                           T. Heinzová

Spoleènost Novo Nordisk v rámci 48. diabetolo-
gických dnù uspoøádala ve ètvrtek 19. dubna už páté 
bezplatné veøejné mìøení krevního tlaku, hladiny 
cholesterolu a krevního cukru.

Od desáté ranní do sedmnácté odpolední hodiny 
se takto nechalo vyšetøit pøes tøi sta padesát lidí. Je 
potìšující, že nebyl zachycen žádný výskyt diabetu. 
Na druhou stranu mìlo 70 % vyšetøených  zvýšený 
krevní tlak a hladinu cholesterolu. Vìková hranice se 
stále snižuje. Je alarmující, že zvýšenou hladinu 
cholesterolu mìli nejvíce mladí lidé kolem tøiceti let.

„My máme ve stanu takové uspoøádání, že lidé 
jsou nejprve vyšetøeni a pak si mohou promluvit s naší 
konzultantkou. Ta jim dá mimo jiné radu na úpravu 
jídelníèku a zvýšení fyzické aktivity. Pokud jsou 
namìøené hodnoty opravdu hodnì vysoké, tak dopo-
ruèí návštìvu praktického lékaøe nebo specialisty. 
Máme obzvláštì velkou radost, že možnost vyšetøení 
využívají i mladší lidé, protože oèekáváme spíše tu 
starší generaci, která trošku víc dbá na pravidelná 
vyšetøení u lékaøù,“ uvedla Iva Piljarová, manažerka 
projektu.

Firma  Novo Nordisk je svìtovou jednièkou v péèi 
o pacienty s diabetem. Stala se jí díky své rozsáhlé 
nabídce produktù pro diabetiky. V souèasné dobì trpí 
cukrovkou v Èeské republice témìø 800 000 obyvatel. 
Toto èíslo se každoroènì zvyšuje.

V rámci 48. diabetologických dnù pøijelo do 
Luhaèovic 700 lékaøù a 380 sester. V Mìstském 
kulturním domì Elektra vystavovalo 40 lékaøských 
firem.

Olga Skovajsová

Místní obyvatelé i návštìvníci 
využili bezplatné vyšetøení

Olga Skovajsová



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.

Matìj Kubela
Emílie Inka Slámová
Ella Pochylá

Jaroslav Ïurïa 80 let
Božena Ardelyová 86 let
Ludmila Civáòová 87 let
Svatopluk Šùstek 80 let
Gerlinde Hrušovská 80 let
Marie Ševèíková 87 let
Žofie Šoustková 87 let
Anna Mališková 90 let
Erna Mitková 87 let
Vladislav Martinec 80 let
Karla Schoøová 80 let
Helena Hubáèková 80 let
Marie Rùžièková 80 let
Libuše Jahodová 86 let
Nadìžda Opelíková 85 let
Marie Jindøichovská 87 let

Milada Martínková 81 let
Ludmila Mikulášková 84 let
Karel Plášek 88 let
Evžen Slovák 80 let
Oldøich Koláø 68 let
Jana Orihelová 62 let 

Výroèí narození

Pøijmìte naši srdeènou gratulaci.

50 let výroèí svatby   
Bohumil a Ludmila Vyoralovi

Spoleèenská kronika
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V dubnu tomu bylo 5 let, 

co nás opustila 

paní Ludmila Nuzíková, 

a 10 let, co nás opustila 

její dcera 

paní Stanislava Hrabalová 

(roz. Nuzíková).

Vzpomínky

S láskou vzpomíná rodina.

Oèím odešel, srdcím zùstal.
Dne 3. dubna 2012 uplynuly 
ètyøi roky od úmrtí 
pana Ladislava Pláška.

Vzpomínka

S láskou a vdìèností stále 

Dne 4. kvìtna uplyne již 19 let 

od úmrtí 

pana Miloslava Mlèka 

a 29. 5. tomu bude 10 let, 

kdy nás navždy opustila 

paní Mária Mlèková.

Vzpomínky

S láskou vzpomínají dcera 

Olga s rodinou, syn Miloslav 

s rodinou a synové Jaroslav 

a Rostislav.

vzpomínají manželka Jaroslava, synové Karel, 
Ladislav a dcera Dagmar s rodinami.
Dìkujeme za vzpomínku všem, kdo ho znali.

Dne 5. kvìtna 2012 uplyne
10 let od doby, 
kdy zemøela maminka 
paní Ludmila Vítková,
a dne 8. èervna 2012 uplynou 
2 roky, co nás náhle opustil 
náš bratr 
pan Karel Vítek.

Vzpomínky

S láskou vzpomíná syn Jaroslav 

s rodinou. Dìkujeme všem, kdo 

vzpomenou s námi.

Nikdy nejsme tak zranitelní,
jako když milujeme,
nikdy tak zoufale neš�astní,
jako když ztrácíme milovanou 
osobu.

Vzpomínka

Dìkujeme všem, kdo vzpomenou s námi. 
Manželka s rodinou Kafkovou a Koutnou.

Uplynulo smutných 20 let, kdy nás neèekanì 
opustil milovaný manžel, tatínek a dìdeèek 
pan Miroslav Kafka, uèitel základní školy.
Mìl rád svoji rodinu, pøátele, svoje mìsto, 
vìnoval se obìtavì a nezištnì kulturnímu 
a spoleèenskému dìní v Luhaèovicích.

Muzeum luhaèovického Zálesí vás zve na 

pøednášku Ladislavy Horòákové k probíhající 

výstavì Pøíbìhy domù a vil

Architekt Bohuslav Fuchs 
a Luhaèovice

Ve ètvrtek 24. kvìtna 2012 od 17. 00 
hodin. 

Pøednáška pøipomíná osudy projektù 

architekta evropského významu 

Bohuslava Fuchse v Luhaèovicích. 

Navazuje na ni komentovaná 

procházka Bílou ètvrtí zakonèená prohlídkou 

nejkrásnìjší Fuchsovy vily Radunu.  

V pátek 18. kvìtna oslavíme MEZINÁRODNÍ 

DEN MUZEÍ. V tento den je vstup do muzea 

zdarma a návštìvníkùm nabízíme od 16.00 

hodin KOMENTOVANOU PROHLÍDKU 

VÝSTAVY Pøíbìhy domù a vil. 

Zápis do Základní umìlecké školy 
Luhaèovice

Pøijímací talentové zkoušky pro školní rok 
2012/2013 probìhnou v týdnu

od 28. 5. 2012 do 1. 6. 2012 
(14.00 hod. – 17.00 hod.) v budovì školy.

Podrobné informace jsou k dispozici na webových 
stránkách èi v øeditelnì školy.

Nabídka nových pøedmìtù 
ve školním roce 2012/2013

SLAVÍÈEK aneb UÈÍME SE HROU!
V záøí školního roku 2012/2013 zahájí svoji èinnost 

estetická výchova „Slavíèek“, která je vìnována 
dìtem 5–6 let vìku.

Cílem výchovy je probudit u dìtí talent a zájem 
o umìní, vytvoøit hravou formou dobrý základ pro 
výbìr konkrétní umìlecké aktivity.

V prùbìhu výuky budou mít dìti možnost nahléd-
nout do všech umìleckých oborù ZUŠ, osvojí si 
základní hudební, pohybové  a  výtvarné dovednosti.

            DÌTSKÝ  PÌVECKÝ  SBOR  PRAMÍNEK
Pøihlásit se mohou dìti od 7 do 14 let, talentové 

zkoušky probìhnou v pátek 1. 6. 2012 v budovì školy.

HRA NA CIMBÁL
Úspìšnou folklorní tradici v Luhaèovicích rozšíøí 

novì otevøený pøedmìt v ZUŠ  HRA  NA  CIMBÁL.
Pøihlásit se mohou dìti od 5 let, které bude svìtem 

„kouzelného nástroje“ provázet cimbalistka 
MgA. Radka Weisháb.

Zakoupení vlastního nástroje není podmínkou! 
K dispozici bude cimbál v budovì školy.

Úspìchy žákù ZUŠ Luhaèovice
I v letošním roce se žáci naší školy úspìšnì 

zúèastnili Národních soutìží ZUŠ, a to hned v nì-
kolika oborech.

V soutìži dechových nástrojù (zobcová flétna, 
trubka) získali pod vedením paní uèitelky Bc. Rity 
Ryndové a pana uèitele Zdeòka Gahury 7 prvních 
míst, 2 místa druhá a 1 místo tøetí; v krajském kole pak 
3 místa první, 2 druhá a 1 místo tøetí.

Žákynì taneèního oboru, tøídy paní uèitelky Vìry 
Èernohorské byly ocenìny v okresním kole tøemi 
prvními místy s postupem do krajského kola.

1. bøezna 2012 poøádala naše škola již tradièní 
Soutìž souborù lidových nástrojù, tentokrát okresní 
kolo, kterého se zúèastnilo celkem jedenáct souborù. 
Cimbálová muzika ZUŠ Luhaèovice, pod vedením 
p. uèitele Jiøího Sládka, získala první místo a následnì 
v kole krajském se umístila na pøíèce tøetí.

Také Smyècový soubor ZUŠ Luhaèovice, tøídy 
p. uèitele Jiøího Sládka, velmi dobøe reprezentoval 
houslové oddìlení.
 V okresním kole Národní soutìže smyècových 
souborù a orchestrù byl ocenìn diplomem s prvním 
místem, v krajském kole pak s místem druhým. 

Mezi další úspìchy našich žákù patøí pøijetí 
absolventky školy Lenky Bobèíkové ke studiu na 
Konzervatoøi Leoše Janáèka v Ostravì, kde se bude 
vìnovat høe na zobcovou flétnu. Pod vedením paní 
uèitelky Bc. Rity Ryndové obstála v konkurenci 
mnoha uchazeèù a byla hodnocena jako jedna 
z nejlepších.

Všem žákùm a jejich pedagogùm blahopøejeme.

Základní 
umìlecká škola 
Luhaèovice informuje

Markéta Prouzová



oznámení a inzerce .... strana 7

Platba za vodu na termi-
nálech Sazky obnovena
Spoleènost Veolia Voda a spoleènost MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a. s., obnovily oblíbenou službu, která 
zákazníkùm umožòuje hradit faktury za vodné a stoèné na 
4300 terminálech spoleènosti Sazka. Široká dostupnost 
tìchto terminálù není jedinou výhodou, klienti ušetøí také na 
poplatcích.
Zákazníci spoleènosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. 
(èlena skupiny Veolia Voda), kteøí platí vodné a stoèné nebo 
zálohy fakturou, tedy mohou využít obnovené služby 
a zaplatit na jednom ze 4300 terminálù SAZKY (kromì 
terminálù na poboèkách Èeské pošty). On-line terminály 
s p o l e è n o s t i  S A Z K A  j s o u  s n a d n o  d o s t u p n é :  
v supermarketech, veèerkách, sázkových kanceláøích nebo 
èerpacích stanicích otevøených i ve veèerních hodinách 
nebo nonstop. 
K provedení platby staèí pøedložit èárový kód umístìný na 
faktuøe. Další nespornou výhodou této služby je pouze 
15korunový poplatek, který se na rozdíl od poplatkù na 
poštì nemìní ani podle výše placené èástky.

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

GEODETICKÁ KANCELÁØ
GEOMMA, 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.

Pronajmu prodejnu v obci Polichno.
Prodejna je vybavena + sklad 

a pøíjezdová rampa.
Možno i na zøízení skladu nebo 

kanceláøe pro firmu.
Pronájem dohodou: tel.: 725 006 041

KOSMETIKA
Dovolte mi nabídnout Vám služby kosmetického 

salonu v AMP visage.
Ošetøení pleti francouzskou kosmetikou 

ELEMENTS  za polovièní ceny a pedikúra 
s potìšujícím dáreèkem.

Nabídka platí od 1. 5. do 14. 5.
Budeme se tìšit na Vaši návštìvu.

S pozdravem Markéta Havránková, 
tel.: +420 776 120 077

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 

Stavební firma Poluss  provádí: 
rekonstrukce bytù, zateplování 

rodinných domù, obklady, dlažby, 
terénní úpravy + zámková dlažba, 

sádrokartony a tesaøské práce.
Tel.: 603 827 853, 

poluss@centrum.cz
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Vydávání povoleno. Èíslo registrace: MK ÈR E 11027. Toto èíslo vychází 1. 5. 2012.

strana 8kam za kulturou ....

kam v Luhaèovicích
1. 5. – 30. 9.   

Pátek 4. 5. 19.00 hod.

Pátek 4. 5 19.30 hod.

Pátek – nedìle 11. – 13. 5.

Støeda 9. 5.               17.00 hod.

Ètvrtek 17. 5. 19.00 hod.

Pátek 18. 5.        19.00 hod.

Sobota  20. 5.     14.00 hod.                     

Nedìle 20. 5.

Støeda 23. 5. 19.30 hod.

Pátek 25. 5. 19.30 hod.

Pátek 25. 5.     19.00 hod.

Nedìle 27. 5. 15.00 hod.

Ètvrtek 31. 5.   19.00 hod.

Støeda 30. 5. 18.00 hod.

Ètvrtek 31. 5. 18.00 hod.

Každý pátek a sobotu  19.30 hod.

OTEVØENÉ BRÁNY – bezplatné prohlídky 
s prùvodcem

Kostel svaté Rodiny, kaple svatého Josefa

SURF EVA A VAŠEK
MìDK Elektra, sál Rondo

VEÈER S CM HORA
LH Palace – kavárna

OTEVÍRÁNÍ PRAMENÙ
Slavnostní svìcení minerálních pramenù a oslav 
600. výroèí první písemné zmínky o Luhaèovicích

PARTIÈKA 
MìDK Elektra, sál Rondo 

VACENOVJÁCI Z VACENOVIC/Moravské 
Slovácko
TANEÈNÍ ZÁBAVA

MìDK Elektra, sál Rondo 

LUHAÈOVICE – MÌSTO ZDRAVÍ A MÓDY
MìDK Elektra, sál Rondo

MAXIM TURBULENC – KORUNKA DÌTEM
MìDK Elektra, sál Rondo

KK / DÍVÈÍ SAXOFONOVÝ ORCHESTR 
Z LUHAÈOVIC

Lázeòské námìstí

VÍM, VZPOMÍNÁŠ …
Veèer operetních melodií v podání sólistù 
Mìstského divadla Brno

Lázeòské divadlo

ŽENA VLÈÍ MÁK / N. Chatelet
Hraje: Hana Maciuchová

Lázeòské divadlo

SURF EVA A VAŠEK
MìDK Elektra, sál Rondo 

KK / ŠTRAJCHKAPELA Z KNÌŽPOLE
Lázeòské námìstí

DH HANAÈKA Z BØESTU
/ Støední Morava, Haná 

MìDK Elektra, sál Rondo 

KONCERT ŽÁKÙ ZÁKLADNÍ UMÌLECKÉ 
ŠKOLY LUHAÈOVICE / Taneèní obor

Lázeòské divadlo

KONCERT ŽÁKÙ ZÁKLADNÍ UMÌLECKÉ 
ŠKOLY LUHAÈOVICE / Hudební obor

Lázeòské divadlo

 TANEÈNÍ VEÈER
WH Alexandria, night club

Úterý  29. 5. 19.30 hod.
JAROMÍR NOHAVICA

                                                                        

3. 5.  sraz ve 14.00 hod. na nádraží

9. 5.  sraz v 16.00 hod. u Pomnìnky

12. 5. 19.30 hod.

17. 5. sraz ve 14.00 hod. na nádraží

23. 5. 

4. 6. 19.00 hod.

5. 6. 15. 00 hod.

Obìtová  nebo Jezírko lásky 
výlet dle poèasí

Návštìva slováckého sklípku u Márinky

Koncert L. Filipové, na prùkazky SAS
MìDK Elektra Rondo

Vycházka / Barrandov a údolí Gáborky

Plavání

Divadlo Mùj bájeèný rozvod
MìDK Elektra Rondo

Informace o zájezdu do Buchlovic
Salonek MìDK Elektra

Spolek aktivních 
seniorù 

Od 9.30 do 11.30. Vstup 20 Kè

Denní stacionáø CHSR, Hradisko 100, 

STRAHOV, Holubyho 383

2. 5. STRAHOV / Trénink pamìti 

9. 5. STRAHOV / Obìhový systém 2, beseda

 / PharmDr. Valentová 

16. 5. STRAHOV / Potápìní v Chorvatsku

 / Petr Vratislavský

23. 5. STRAHOV / Dìti z MŠ

30. 5. STRAHOV / Výlet na Provodov 

/ P. Antonín Fiala

4. 5. Tvùrèí dílna / šijeme hraèky 

14. 5. Ruské kuželky

21. 5. Keramická dílna / zvonkohra

28. 5. Sváteèní slovo / P. Antonín Fiala

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

Charita Svaté 
rodiny 

Výstavy
Do 11. 5.  

12. 5. – 1. 6.            

Od 7. 5. do 30. 5. 2012  

Vladimír Zálešák 
Obrazy

MìDK Elektra, galerie

Jolana Palajová, Eva Lauková, Lubomír Šalát
Tajomstvá prírody

MìDK Elektra, galerie

Výstava LUHAÈOVICE V HISTORICKÝCH 
POHLEDECH

Hala Vincentka

Kino nehraje - probíhá digitalizace kina.

  Každé úterý 20.00 hod.

 Každé pondìlí 19.30 hod. 

 VEÈER POSLECHOVÝCH MELODIÍ
WH Alexandria, night club

 VEÈER S HARMONIKOU
LH Morava, kavárna 

Pátek 4. 5. 18.00 –19.00 hod., zámecká zahrada 

Pátek 4. 5. 19.15 hod., sraz u zámku 

Úterý 15. 5. 15. 30 hod., zámecká zahrada

Sobota 19. 5. 8.30–15.30 hod., SC Radostova

Sobota 19. 5. 15.00–18.00 hod., zámek

Úterý 22. 5. 16.00 hod., zámecká zahrada 

Sobota 26. 5. 15.00 hod. 
kynologické cvièištì ZKO Biskupice

POHÁDKOVÉ SOUTÌŽENÍ 
Pohádková maska s sebou, poplatek: 20/osoba.

POHÁDKOVÝ PRÙVOD
Svìtýlkový prùvod mìstem, hledání pokladu, 
ohòová show, s sebou svítící lampion, pohádkovou 
masku. 

JARNÍ HRÁTKY SE ZVÍØÁTKY
V pøípadì nepøíznivého poèasí bude akce 22. 5., 
poplatek: 20/dítì.

PØÁTELSKÝ FLORBALOVÝ TURNAJ
 mladších žákù

VOÒAVÁ SOBOTA 
Masáž, vìštìní z karet, léèebná moc kamenù, jarní 
promìna – kosmetika, støíhání vlasù, úprava vlasù – 
vlny žehlièkou, pøidìlání barevného pramenu, 
profesionální kadeønické pøípravky za nákupní ceny, 
barvení a trhání oboèí, masáž oblièeje, diagnostika 
plosky nohy, klasická masáž – baòky, èajový obchù-
dek – odborné poradenství, ochutnávka a prodej 
výrobkù, relax u èaje a kávy, andìlské a vílí karty, 
vzkazy...

ZAHRADA NARUBY
Zábavné odpoledne pro èleny kroužkù a jejich 
vedoucí.

HAFANI – BAFANI
Startovné 30 Kè/pes.
Vstup s pejskem pouze po pøedložení platného 
oèkovacího prùkazu.
V pøípadì nepøíznivého poèasí pøeloženo na 27. 5. 
v 10.00 hod.
AKCE V KLUBU
Program pro dìti a mládež v klubovnách DDM 
Luhaèovice
Po domluvì možnost využití v klubu zábavné, herní 
konzole Xbox 360 kinect, poplatek 20 Kè za 
hod./osoba, maximálnì skupinka šesti hráèù, 
vyhrazené dny a hodiny.
AKCE V KLUBÍKU 
Program pro maminky s dìtmi v klubovnách DDM 
Luhaèovice, poplatek 20 Kè pro neèleny Klubíku.
14. 5. 10.00–11.00 hod.  Zpívánky – hudebnì 
pohybové hry s hudebními nástroji pro dìti od 2 do 
4 let.
15. 5. 10.00–11.00 hod. Hravé cvièení s hudbou 
21. 5. 9.30–11.00 hod. Beseda s terapeutkou Jitkou 
Ponczovou 
22. 5. 9.00–11.00 hod. Beseda s Mgr. et Mgr. 
Jindøiškou Šobáòovou  Mlèkovou, praktické ukázky 
a cvièení pro dìti od 1roku zamìøené na bederní páteø 
V mìsíci kvìtnu také probìhne:
Pátek 4. 5. 8.00–12.00 hod. Oblastní kolo postupové 
soutìže mladých cyklistù 
Sobota 12. 5.  Úèast vybraných hráèù ze zájmových 
kroužkù Š.O.F.L. 
(vìková kategorie 1996 a mladší) na florbalovém 
turnaji v Otrokovicích
Ve spolupráci s Mìstskou knihovnou Luhaèovice 
výukový program Staré povìsti èeské pro žáky ZŠ 
Luhaèovice

AKCE DDM KVÌTEN

Bližší informace najdete na podrobných plakátech. 
Telefon: 577 131 687, 736 487 999, 
www.ddmluhacovice.cz

MìDK Elektra, sál Rondo 
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