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V pátek 12. srpna 2011 probìhl ve vyprodaném sále 
Mìstského kulturního domu Elektra závìreèný 
Galakoncert XV. roèníku Akademie V. Hudeèka. 

V prùbìhu koncertu byly studentùm rozdány 
diplomy a ti nejlepší si odnesli ceny. Tøetí cenu získala 
Veronika Košatová. Druhou cenu, mistrovský smyèec 
z ateliéru SALDO Luboše Odlase, pøevzal Anton 
Èonka z Prešova. Hlavní cenu, mistrovské housle, 
postavil pro tuto pøíležitost Mistr Petr Rácz z Lubù 
u Chebu, který osobnì vítìzce, šestnáctileté Markétì 
Dominikusové z Letohradu, cenu pøedal.

„Letos jsem to mìl obzvláštì tìžké, protože byla 
velmi vyrovnaná úroveò úèinkujících, a musel jsem se 
rozhodovat až na koncertech. To byly ty poslední 
kapky, kdy se ty váhy pøevážily na tu nebo onu stranu. 
Mám radost pøedevším z toho, že se k nám pøipojili 
ètyøi úplnì noví lidé, a jsou to mladí lidé kolem 
dvanácti tøinácti let. Takže nastupuje nová generace,“ 
hodnotil Václav Hudeèek.

„Já jsem to vùbec neèekala, jsem hroznì 
pøekvapená a vážím si toho. Na housle hraju od svých 
ètyø let. Letos jsem na kursech pana Hudeèka podruhé 
a musím øíct, že se sem strašnì ráda vracím, protože je 
tady skvìlá atmosféra a super lidi. Pan Hudeèek je 
hroznì milý pán,“ sdìlila vítìzka, šestnáctiletá 
Markéta Dominikusová, která studuje na pražské 
konzervatoøi u profesora Pavla Kudeláska. 

Projekt byl také letos rozdìlen do dvou èástí – 
edukativní a koncertní. V té první èekalo studenty 
dvanáct dnù tvrdé práce pod vedením Václava 
Hudeèka. Za pomoci korepetitorù zvládali  
každodenní cvièení. Koncertní èást obsahovala devìt 
koncertù nejen v Luhaèovicích, ale i na zámku Nový 
Svìtlov a v poutním kostele Narození Panny Marie ve 
Štípì. 

Olga Skovajsová

Již tradiènì fanfárami z Janáèkovy Sinfonietty byl 
u busty skladatele zahájen 20. jubilejní roèník 
Festivalu Janáèek a Luhaèovice, který pøipravila za 
podpory sponzorù spoleènost Láznì Luhaèovice, a. s., 
jež festival v plné míøe pøevzala v roce 2009 od jeho 
zakladatele pana PhDr. Jaromíra Dlouhého. 

Snahou akciové spoleènosti je festival udržet 
a rozvíjet do dalších let. Souèasnì chceme pøipra-
venou dramaturgií s hodnotnou a také pro širší 
veøejnost pøístupnou nabídkou dosáhnout co nejvyšší 
návštìvnosti. Proto jsme také letos zaøadili do 
programu koncert vymykající se ryze klasické, vážné 
hudbì – a to koncert Hradiš�anu s Jiøím Pavlicou, jenž 
byl speciálnì pro festival koncipován a vycházel 
z Janáèkova kladného vztahu k lidové hudbì 
a folkloru. Souèasnì respektujeme pùvodní zámìr 
festivalu, aby pøi každém koncertu zaznìla alespoò 
jedna Janáèkova skladba.

Pøáním každého poøadatele festivalu èi pøehlídky je 
nabídnout pøi jubilejním roèníku nìco výjimeèného èi 
mimoøádného. V našem pøípadì to byl nejen pondìlní 
zahajovací koncert v kostele svaté Rodiny, kde bylo 
prvnì v historii festivalu a souèasnì i v historii 
Luhaèovic provedeno Janáèkovo vrcholné dílo, 
Glagolská mše, kterou v Augustiniánském domì 
v Luhaèovicích v roce 1926 zkomponoval, ale také 
i závìreèný koncert, jenž patøil první dámì èeské 
operní scény, paní Evì Urbanové, jejíž jméno se zaskví 
v galerii umìlcù Festivalu Janáèek a Luhaèovice a na 
stránkách kroniky více jak stoletého Lázeòského 
divadla.

Ohlédnutí za jubilejním 
roèníkem Festivalu Janáèek 
a Luhaèovice

Hodnocení XV. roèníku 
Akademie Václava Hudeèka

Každé dva roky poøádá JAWA klub Luhaèovice ve 
spolupráci s mìstem pøehlídku motocyklù znaèky 
Jawa. Na letošní sjezd v sobotu 20. srpna se 
zaregistrovalo 190 úèastníkù. Vystaveno bylo 250 
motocyklù pøevážnì znaèky Jawa a ÈZ. Ve tøináct 
hodin úèastníky èekala tradièní projížïka po trase 
Biskupice, Ludkovice, Øetechov, Pozlovice, 
Luhaèovice. 

„V roce 2003 pøijelo asi 150 motocyklù znaèky 
Jawa. Následující roky jsme to už rozšíøili o jiné èeské 
motocykly. V roce 2005 a 2007 jsme dosáhli až na èíslo 
200 motocyklù a dbáme o to, aby to byly èistì èeské 
motorky,“ vysvìtlil Miroslav Nakládal, hlavní 
organizátor sjezdu.

Prestiž luhaèovickému sjezdu dodala návštìva 
z nejpøíhodnìjších. Vnuk Františka Janeèka, 
zakladatele nejstarší fungující èeské firmy zabývající 
se výrobou motocyklù Jawa, 84letý Karel Janeèek, 
který od organizátorù dostal èestné uznání.

„To gró našeho úspìchu bylo v tom, že jsme využili 

Na 5. sjezd jawistù 
po 70 letech pøijelo
do Luhaèovic 250 motocyklù

nejmodernìjších technických prvkù a že Jawa 
vyhrávala závody, byla velice rychlá. A i auta 
vyhrávala, byla to normální sériová auta, ale 
našlapaná,“ øekl Karel Janeèek.

Na 5. sjezdu jawistù byl vyhodnocen nejvzdálenìjší 
èeský úèastník. Ten do Luhaèovic pøijel z Rakovníka. 
Nejvzdálenìjší zahranièní úèastník pøijel z Košic. 
Ocenìn byl nejstarší 81letý úèastník a nejmladší, ti 

byli dva: jeden 8letý a druhý 10letý, ten starší jel 
dokonce kousek projížïky. Cenu a diplom získal 
unikátní stroj Laurin a Klement. Vyhodnoceno bylo 
dobové obleèení a nejhezèí motocykl Jawa. Ocenìní si 
z Luhaèovic odnesly všechny ženy na motocyklu, tìch 
bylo letos sedm.

PROGRAM

Než pøijde pan uèitel / koncert zahranièních

souborù 

(Lázeòské námìstí)

Už jsme tady / koncert souborù z ÈR 

(Lázeòské námìstí)

Už jsme tady / koncert zahranièních souborù 
(Pozlovice)

Zpívající kolonáda / volná vystoupení dìtských

souborù a Brnìnského rozhlasového orchestru

lidových nástrojù 

(Lázeòské námìstí)

Roztanèená kolonáda / volná vystoupení 
soborù

(námìstí kolem øíèky)

U nás na vsi / komponovaný poøad

(Lázeòské námìstí)

 

Vesnice 2011 / vyhlášení výsledkù celostátní 
soutìže 

(Lázeòské námìstí)

Taneèní dílna / vystoupení mezinárodní tvùrèí

dílny 

(Lázeòské námìstí)

Roztanèená ulice / prùvod úèinkujících 

(od pošty na Lázeòské námìstí)

Písní a tancem / pøehlídkový poøad všech 
souborù

(Lázeòské námìstí)

Pátek 9. záøí 10.00 hod. 

Pátek 9. záøí 15.00 hod.

Pátek 9. záøí 17.00 hod.

Pátek 9. záøí 19.30 hod.

Sobota 10. záøí 13.30 hod.

Sobota 10. záøí 14.00 hod.

Sobota 10. záøí 16.00 hod.

Nedìle 11. záøí 9.30 hod.

Nedìle 11. záøí 13.00 hod.

Nedìle 11. záøí 14.00 hod.

PÍSNÍ A TANCEM 
9.-11. ZÁØÍ 2011

Jarmark lidových øemesel – sobota a nedìle 
od 9 hod. (Lázeòské námìstí)
Úèinkující:
Zahranièní soubory z Maïarska, Makedonie, Ruska 
a Slovenska. Soubory z Èeska – Èervánek (Hradec 
Králové), Kamínek (Žïár nad Sázavou), Køenováèek 
(Køenovice u Brna), Malé Zálesí (Luhaèovice), 
Vonièka (Havíøov). Finalisté celostátní soutìže 
Zpìváèek a úèastníci Mezinárodní taneèní tvùrèí 
dílny.

DOPROVODNÉ PROGRAMY

 pokraèování na str. 2

Zápis do kroužkù DDM 
Luhaèovice

Úspìch luhaèovické házenéHistorie loutkového divadla

Olga Skovajsová
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(Glagolskou mši nastudovala Filharmonie 
Bohuslava Martinù dle slov dirigenta Stanislava 
Vavøínka po dvaceti  letech. Spoluúèinkoval 
Akademický sbor Žerotín a vybraní sólisté: Petra 
Alvarez Šimková, Eliška Weissová, Michal Lehotský, 
Jiøí Sulženko a Petr Rajnoha.  Janáèkovou Glagolskou 
mší jsme i v letošním roce symbolicky propojili náš 
Festival Janáèek a Luhaèovice s festivalem Janáèkovy 
Hukvaldy, kde byla rovnìž zaøazena do programu).

S velkým ohlasem se setkal také úterní koncert 
houslového virtuosa Pavla Šporcla a klavíristy Petra 
Jiøíkovského. V jejich podání kromì jiného zaznìla 
Dvoøákova Sonatina G dur. Skladby Antonína 
Dvoøáka, jehož 170. výroèí narození si letos 
pøipomíná celá svìtová hudební veøejnost, byly 
zaøazeny do programu každého festivalového 
koncertu. 

Široké publikum si získala zajímavá støedeèní 
pøednáška vynikajícího muzikologa – janáèkologa, 
skladatele a pedagoga prof. Miloše Štìdronì, kterou 
pøiblížil osobnost svìtovì proslulého skladatele Leoše 
Janáèka. Hostem pøednášky byla klavíristka Dagmar 
Panèochová, pocházející ze zdejšího regionu – 
Biskupic u Luhaèovic, jež koncertovala s celou øadou 
hudebních tìles. V souèasné dobì pùsobí na brnìnské 
konzervatoøi. 

Pøi koncertu ve støedu, jenž rozeznìl hudbou již 
podruhé ve festivalovém týdnu kostel svaté Rodiny, se 
pøedstavil vyhlášený èeský varhaník Jaroslav Tùma 
spoleènì s hobojistkou Libìnou Séquardtovou.

K doprovodnému programu patøil také celodenní 
zájezd do Hukvald, rodištì L. Janáèka, který se 
uskuteènil v sobotu a zúèastnili se jej hosté i ze 
zahranièí. 

Tìší nás, že se všechny festivalové koncerty 
jubilejního 20. roèníku setkaly s tak velkým ohlasem. 
Všechny koncerty byly vyprodány, hosté odcházeli 
vždy nadšeni, plni nádherných umìleckých zážitkù 
a interprety odmìòovali dlouhotrvajícím potleskem.

„Další roèník Festivalu Janáèek a Luhaèovice 
pøipravujeme již nyní. Pøedbìžnì jsme domluveni 
s rektorem Janáèkovy akademie múzických umìní 
v Brnì na zapojení jejích studentù do programu. 
Souèástí festivalové nabídky by mohl být spoleèný 
koncert Škampova kvarteta a èeské zpìvaèky, 
houslistky a hereèky Ivy Bittové, která patøí k nejvý-
raznìjším osobnostem èeské alternativní hudební 
scény. Ale víc už prozrazovat nemohu, vše je zatím ve 
stádiu jednání,“ uzavøela Milena Hrbáèová, kulturní 
manažerka Lázní Luhaèovice, a. s.

RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta nabýt 

do vlastnictví koupí èást pozemku parc. è. 802/14 
2k. ú. Luhaèovice o výmìøe 14 m . (Jedná se o pozemek, 

který je souèástí místní komunikace v ulici Újezda.)
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta 

prodat èást pozemku parc. è. 41/1 k. ú. Luhaèovice 
2o výmìøe cca 50 m . (Jedná se o pozemky kolem domu 

è. p. 279 u panelových domù v ulici Družstevní.)
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta 

pronajmout èást pozemku parc. è.  2934/1 o výmìøe 
2cca 50 m  a èást pozemku parc. è. 576/6 o výmìøe cca 

260 m . (Jedná se o pozemek za mìstskou plovárnou 
pøed hotelem Radun.) 
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta 

prodat bytový dùm s èísly popisnými 635 a 636 na 

pozemku st. pl. 784, pozemek st. pl. 784 o výmìøe 
2 2333 m  a pozemek parc. è. 719/1 o výmìøe 912 m  

v k. ú. Luhaèovice v souladu s pravidly pro prodej 

bytù a bytových domù v majetku mìsta Luhaèovice. 

(Jedná se bytový dùm v ulici Pøíèní a pøilehlý 

pozemek.)
RML souhlasila se èlenstvím tajemníka Mìstského 

úøadu Luhaèovice ve Sdružení tajemníkù mìstských 

a obecních úøadù.

Zprávy z 12. schùze Rady mìsta 
Luhaèovice konané 28. 6. 2011

RML na základì doporuèení hodnotící komise na 
veøejnou zakázku „Mìsto Luhaèovice – Rozvoj služeb 
eGovernmentu obce s rozšíøenou pùsobností a obcích 
správního obvodu“ vylouèila na základì § 76 odst. 
6 zákona è. 137/2006 Sb. uchazeèe Asseco Central 
Europe, a. s., Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9, 
IÈ 27074358, a VERA, spol. s r. o., Lužná 2, 160 00 
Praha 6 – Vokovice, IÈ 62587978, pro nesplnìní 
zadávacích podmínek. 

Zprávy ze 13. schùze Rady mìsta 
Luhaèovice konané 30. 6. 2011

RML souhlasila se zmìnou opatrovníka M. G. 
RML souhlasila s nabytím finanèního daru 
pøíspìvkovou organizací  Mateøská škola 
Luhaèovice v celkové hodnotì 10 000 Kè 
a s použitím finanèních prostøedkù z rezervního 
fondu ve výši 25 000 Kè na projekt modernizace 
školní zahrady.
RML souhlasila s nabytím vìcných darù v hodnotì 
2 500 Kè, finanèních úèelových darù v hodnotì 15 000 
Kè a finanènì neúèelových darù v hodnotì 8 420 Kè 
pøíspìvkovou organizací Dùm dìtí a mládeže 
Luhaèovice.
RML souhlasila se zakoupením lavic a židlièek do 
prvních tøíd v budovì ZŠ II. do hodnoty 80 000 Kè 
Základní školou Luhaèovice a s finanèním 
pokrytím nákupu z rezervního fondu Základní 
školy Luhaèovice. 
RML souhlasila s navýšením úhrady nákladù o 4 400 
Kè za dopravu na zájezd do Olomouce a muzea 
v Lošticích, který poøádal Domov pro seniory.
RML doporuèila ZML schválit smìnu èásti 

2pozemku parc. è. 819/54 o výmìøe 98 m  za èást 
2pozemku parc. è. 815/4 o výmìøe 5 m  ve vlastnictví 

mìsta v k. ú. Luhaèovice za podmínky úhrady 100 
Kè/m2 za rozdíl ve výmìrách smìòovaných 
pozemkù. (Jedná se o smìnu pozemkù v ulici Újezda 
a Lesní.)
RML souhlasila s uzavøením nájemní smlouvy na 
užívání èásti pozemku parc. è. 450/15 v k. ú. 

2Luhaèovice o výmìøe cca 17 m  za úèelem vybudování 
stání pro dva osobní automobily za cenu 500 Kè 
+ DPH za rok. (Jedná se o pozemek v ul. Ant. Slavíèka.) 
RML souhlasila s uzavøením nájemní smlouvy na 
užívání èásti pozemku parc. è.  2934/1 o výmìøe cca 

250 m  a èást pozemku parc. è. 576/6 o výmìøe cca 
260 m  za úèelem vybudování vjezdu k hotelu Radun 

s firmou Dvùr, s. r. o., Bílá ètvr� 447, Luhaèovice, za 
cenu 3 500 Kè + DPH/rok. (Jedná se o pozemek za 
mìstskou plovárnou pøed hotelem Radun.) 
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta smìnit 

2pozemky parc. è. 2463/27 o výmìøe 201 m , parc. è. 
22462/6 o výmìøe 162 m  a parc. è. 1345/10 o výmìøe 

27 m  za pozemek mìsta parc. è. 1437/21 o výmìøe 
2200 m  v k. ú. Luhaèovice. (Jedná se o pozemky, které 

jsou souèástí místní komunikace v ulici Ludkovická.) 
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta 
prodat byt è. 4 ve 3. nadzemním podlaží domu 
è. p. 185 „Palma“, ul. Masarykova v Luhaèovicích, 
na který není uzavøena nájemní smlouva, formou 
zveøejnìní výbìrového øízení.
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta prodat 
byt è. 6 ve 4. nadzemním podlaží domu è. p. 452 
„Maják“, ul. Lesní v Luhaèovicích, na který není 
uzavøena nájemní smlouva, formou zveøejnìní 
výbìrového øízení. 
RML rozhodla na základì doporuèení hodnotící 
komise v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. 
b) zákona è. 137/2006 Sb. o zrušení zadávacího 
øízení, nebo� z úèasti v zadávacím øízení byli 
vylouèeni všichni dodavatelé a souhlasila 
s vypsáním nového výbìrového øízení prostøe-
dnictvím firmy MCI SERVIS, s. r. o., Vavreèkova 
5262, Zlín. (Jedná se o projekt „Mìsto Luhaèovice 
– Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšíøenou 
pùsobností a v obcích správního obvodu“ 
(zkrácenì Technologické centrum pro ORP 
Luhaèovice). 
RML souhlasila se zøízením kontaktního pracovištì 
Úøadu práce v Luhaèovicích.

Zprávy z 14. schùze Rady mìsta 
Luhaèovice konané 12. 7. 2011

RML doporuèila ZML schválit zaznamenávání 
výsledku hlasování k jednotlivým usnesením 
s uvádìním jmen zastupitelù a zmìnit v této 
souvislosti Jednací øád zastupitelstva ze dne 9. 12. 
2010.
R M L  d o p o r u è i l a  Z M L  v y d a t  s o u h l a s  s e  
zpracováním zmìny územního plánu Luhaèovice 
na pozemcích parc. è. 950/2 a 950/3 k. ú. 
Luhaèovice z pùvodního pozemku plnícího funkce 
lesa na plochu obèanské vybavení – lázeòství podle 
žádosti Lázeòského léèebného domu Praha.
RML doporuèila ZML schválit pøedèasnou splátku 
úvìru dle Smlouvy o úvìru è. 7500010200018 ve výši 
8 mil. Kè. 
RML rozhodla o prominutí pohledávek vzniklých 
pøíspìvkové organizaci Technické služby 
Luhaèovice: ZEPSTAV PLUS, Zlín – 2 428 Kè; 
Veva, s. r. o., Kyjov – 2 912 Kè, 4 188 Kè; La Femme, 
s. r. o., Olomouc – 2 094 Kè, 2 128 Kè, 2 111 Kè, 
2 128 Kè; Ženèuch V., Havíøov – 9 975 Kè; 
Brynzová, Luhaèovice – 843 Kè.                                                                                                             
RML doporuèila ZML rozhodnout o prominutí 
pohledávky vzniklé pøíspìvkové organizaci Technické 
služby Luhaèovice za rok 2007 u firmy ZEPSTAV 
PLUS, Zlín, ve výši 23 282 Kè.
RML schválila použít v roce 2011 na odstranìní 
závad z revize elektrozaøízení v pøíspìvkové 
organizaci Mateøská škola Luhaèovice jednak 
finanèní prostøedky z vyšších výnosù ze školného 
v èástce 61 050 Kè, jednak 30 000 Kè z investièního 
fondu, do kterého pøevede organizace finanèní 
prostøedky ve výši 30 000 Kè z fondu rezervního.
RML schválila, že finanèní prostøedky vybrané 
pøíspìvkovou organizací MìDK Elektra Luhaèovice 
za užívání veøejného prostranství pøi kulturních 
akcích „Otevírání pramenù“ a „Luhaèovická pou�“ 
budou od roku 2012 pøíjmem této organizace.
RML doporuèila ZML schválit nabytí do vlastnictví 
koupí èást pozemku parc. è. 802/14 k. ú. 

2Luhaèovice o výmìøe 14 m  za cenu 100 Kè/m² 
a úhradu nákladù spojených s pøevodem. (Jedná se 
o pozemek, který je souèástí místní komunikace v ulici 
Újezda.) 
RML nedoporuèila ZML schválit prodej èásti 
pozemku parc. è. 41/1 k. ú. Luhaèovice o výmìøe cca 

250 m . (Jedná se o pozemky kolem domu è. p. 279 
u panelových domù v ulici Družstevní.) 
RML doporuèila ZML schválit prodej bytového 
domu s èísly popisnými 635 a 636 na pozemku 

2st. pl. 784, pozemek st. pl. 784 o výmìøe 333 m  
2a pozemek parc. è. 719/1 o výmìøe 912 m  v k. ú. 

Luhaèovice v souladu s pravidly pro prodej bytù 
a bytových domù v majetku mìsta Luhaèovice. 
(Jedná se bytový dùm v ulici Pøíèní a pøilehlý 
pozemek.)
RML doporuèila ZML schválit smìnu pozemkù parc. 

2è. 2463/27 o výmìøe 201 m , parc. è. 2462/6 o výmìøe 
2 2162 m  a parc. è. 1345/10 o výmìøe 7 m  za pozemek 

2mìsta parc. è. 1437/21 o výmìøe 200 m  v k. ú. 
Luhaèovice za podmínky úhrady 100 Kè/m² za rozdíl 
ve výmìrách smìòovaných pozemkù. (Jedná se 
o pozemky, které jsou souèástí místní komunikace v ulici 
Ludkovická.) 
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta 

2prodat pozemek parc. è. 815/1 o výmìøe cca 75 m  
v k. ú. Luhaèovice. (Jedná se o pozemek vedle 
Sanatoria Miramare v ulici Pod Kamenou.) 
RML souhlasila s uzavøením rámcové partnerské 
smlouvy mezi mìstem Luhaèovice a Luhaèovským 
Zálesím, o. p. s., Pozlovice. 

Zprávy z 15. schùze Rady mìsta 
Luhaèovice konané 16. 8. 2011

Poskytnutí úèelové 
neinvestièní dotace 
Mìstu Luhaèovice byla v mìsíci èervenci 

poskytnuta z rozpoètu Zlínského kraje neinvestièní 
dotace ve výši 100 000 Kè na výdaje na zabezpeèení 
akceschopnosti jednotky SDHO Luhaèovice. Celkové 
roèní výdaje této jednotky èiní 900 000 Kè (800 000 Kè 
je hrazeno z rozpoètu mìsta).

Olga Skovajsová
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Luhaèovice mají v souèasnosti nevyhovující 
systém znaèení turistických a mìstských cílù. Èást 
znaèení neodpovídá skuteènosti nebo zcela chybí. 
Osazení mobiliáøe, pøedevším lavièky a odpadkové 
koše, neodpovídá hustotì využívání tras pro pìší. 
V rámci podpory cestovního ruchu mìsto požádalo 
o dotaci na projekt – Mìstský informaèní systém 
a doplnìní mobiliáøe mìsta.

„V rámci regionálního operaèního programu byly 
pro Luhaèovicko vyèlenìny finanèní prostøedky. 
Nejvìtší investicí byla výstavba mìstské plovárny 
a vzhledem k tomu, že tam nevelká èást prostøedkù 
ještì zùstala, tak jedním z projektù, na který jsme 
chtìli požádat o dotaci, byl právì nový informaèní 
systém a mobiliáø mìsta,“ uvedl Jiøí Šùstek, vedoucí 
odboru správy majetku mìsta.

Jedná se o výmìnu starých smìrovníkù do ulic, 
které jsou až na pár výjimek z roku 1992. Dále jsou to 
smìrovníky pro motoristy na hlavní cíle v Luha-
èovicích, jako je pošta, mìstský úøad nebo nádraží. 
Výmìna plakátovacích ploch, informaèních map, 
vitrín. Jedná se o úøední desky a vitríny u pošty a na 
nádraží. Seznam doplòují tøi pøístøešky u auto-
busových zastávek a mobiliáø mìsta. To jsou tøi 
desítky lavièek a témìø stovka košù, pøedevším 
u radnice a na hlavní tøídì. Souèástí projektu je 
výmìna infoboxu, který je umístìn u Mìstského 
informaèního centra.

„Poslední èástí projektu je rekonstrukce chodníku, 
na který je vyèlenìno 15 procent z celkového objemu 
prostøedkù. Bude se rekonstruovat chodník v Pražské 
ètvrti na ulici Leoše Janáèka, kde se propadá asfalt. To 
pøedstavuje velké riziko pro chodce, kteøí tuto spojnici 
mezi Pozlovicemi a Luhaèovicemi hojnì využívají. 
Projekt je ve fázi, kdy máme schválenou první etapu, 
a teï èekáme na schválení druhé etapy. Pak budou 
následovat výbìrová øízení,“ dodal Jiøí Šùstek, 
vedoucí odboru správy majetku.

Hodnota projektu èiní 6,5 milionù korun, z toho 
mìsto dofinancuje 15 procent nákladù, což je zhruba 
850 tisíc korun. Pokud vše pùjde podle plánu, projekt 
bude zrealizován na jaøe 2012 tak, aby na letní sezonu 
už mìlo mìsto odpovídající informaèní systém 
a mobiliáø.

Mìsto øeší nevyhovující 
informaèní systém 
a doplnìní mobiliáøe

V roce 2011 si pøipomínáme 130. výroèí narození 
pìvkynì, básníøky a spisovatelky, významné 
osobnosti první poloviny 20. století – Marie Calmy 
Veselé. Byla druhou manželkou budovatele 
moderních luhaèovických lázní MUDr. Františka 
Veselého, a pøestože strávila v Luhaèovicích pouhé tøi 
lázeòské sezony, zapsala se významnì do jejich 
kulturní historie. Její umìlecký pseudonym pøijal do 
svého názvu Luhaèovický okrašlovací spolek Calma, 
zamìøující se na poøádání kulturních programù, 
promenád a vystoupení v replikách historických 
kostýmù, pøevážnì z období secese.

Marie Calma  se narodila se 8. záøí 1881 v Unhošti 
v Èechách. Od dìtství vynikala v hudbì a vystudovala 
hru na klavír a zpìv. Od sedmnácti let koncertovala 
v Praze, ve Vídni, ve Varšavì i v Mnichovì. Z této doby 
pochází její umìlecké jméno Calma, pøejaté z italské 
písnì. Bylo jí nabídnuto angažmá v mnichovské 
opeøe, ale na naléhání rodièù se operní dráhy vzdala 
a smíøila se jen s obèasnými koncerty. O to více se 
zaèala vìnovat literární tvorbì. Byla umìlkyní, která 
v mnohém pøedbìhla svoji dobu. Její literární dílo, 
velké zásluhy na objevení a uvedení moderní èeské 
a slovanské písòové tvorby do koncertních síní, 
tvorba koncertních cyklù lidových písní, stejnì jako 

realizace výchovných koncertù pro dìti jsou 
odvážnými a moderními poèiny, které by nemìly být 
zapomenuty. 

Marie Calma je autorkou desítek fejetonù 
a nejrùznìjších pøíspìvkù pro Lumír, Národní 
politiku, Venkov, Národní listy, Luhaèovické lázeòské 
listy, Samostatnost, Zvon, Zlatou Prahu a další 
periodika. Vydala pøes tøicet knih, mezi nimi nìkolik 
básnických sbírek, napøíklad Nekoneènou cestou, 
Písnì moderní Markétky, Strom poznání, Jarní zpìvy, 
Rozhovory s Bohem, Nad strží. Za sbírku Sny 
v sonetech obdržela v roce 1927 cenu akademie. 
Motivy pro svoji literární tvorbu èerpala v pražské 
spoleènosti i na venkovì. Její verše s oblibou 
zhudebòovali soudobí èeští skladatelé. Pøekládala 
z polštiny a nìmèiny. Zajímala se také o lidovou 
kulturu a psala pohádkovou a povídkovou literaturu 
pro dìti s národopisnou tematikou. Dnes je její 
literární dílo témìø zapomenuto a tìžko dostupné, ale 
ve své dobì razilo moderní myšlenky a pøekonávalo 
dobové pøedsudky, pøedevším v oblasti ženské 
emancipace a umìlecké svobody. 

V souvislosti s Luhaèovicemi je èasto pøipomínáno 
seznámení Calmy s Leošem Janáèkem: V den 
Mariiných dvacátých sedmých narozenin, 8. záøí 
1908, pozval František Veselý do svého bytu 
v lázeòské vilce Lipové nìkolik nejbližších pøátel, 
mezi nimi Leoše Janáèka, který zde byl v té dobì na 
léèení. Na tento den pozdìji vzpomínala Marie Calma 
takto: Na pianinì ležel nerozøezaný klavírní výtah Její 
pastorkynì. Janáèek rozøezal nìkolik listù a sedl 
k pianinu. „Prý pìknì zpíváte, tak ukažte, co umíte!“ 
Byl pøekvapen, že dovedu zazpívat Jenùfu i Kostelnièku 
z listu. A mnì bylo, jako kdyby Jenùfu pro mne 
komponoval. Tak mi byla hned napoprvé známá 
a blízká. Toto setkání a navázání pøátelství mìlo pro 
Janáèka velký význam. Marnou snahu prosadit jeho 
hudební dílo v Praze mu pomohli manželé Veselí 
pøekonat za pomoci svých spoleèenských stykù, 
diplomatického úsilí a umìleckého zanícení. Roli 
sehrála i Calmina touha zpívat Jenùfu. Když v roce 
1915 František Veselý pøijal funkci vedoucího lékaøe 
v lázních Bohdaneè, vytvoøili manželé kolem sebe 
stejnì jako pøedtím v Luhaèovicích kulturní prostøedí 
a soustøedili zde významné umìlce. Tady pokraèoval 
promyšlený a soustøedìný zápas o uvedení Janáèkovy 
opery v pražském Národním divadle. Veselí 
pøesvìdèovali hudební kruhy v Praze o umìleckém 
a ideovém významu Janáèkovy opery. Marii Calmì se 
podaøilo získat svého bývalého uèitele z hudební školy 
Karla Kovaøovice, dirigenta, dramaturga a šéfa opery 
Národního divadla, natolik, že pøekonal poèáteèní 
nedùvìru k Janáèkovì hudbì a po seznámení 
s partiturou (do které vnesl drobné úpravy, dodnes 
akceptované) se rozhodl uvést Její pastorkyòu na jaøe 
1916 na scénì Národního divadla. Uvedení opery 
v Praze bylo obrovským úspìchem a otevøelo 
stárnoucímu Janáèkovi vytouženou cestu do 
pražských a evropských hudebních síní. I když po 
úspìchu opery vztah s Veselými ochladl, Marie Calma 
jeho dílo obdivovala a prosazovala po celý život. 

V èervnu 1909 zaèaly vycházet Luhaèovické 
lázeòské listy. Jejich vydavatelem byl lázeòský lékaø 
Zikmund Janke, redaktorkou byla po celou první 
sezonu Marie Calma. Noviny vycházely dvakrát 
týdnì. Marie Calma  se snažila, aby se zde lázeòští 
hosté dozvìdìli vše, co by je mohlo o místním dìní 
zajímat, ale také to, co mohlo vzejít z Luhaèovic jako 
poselství èeské a slovenské veøejnosti. V prvním èísle 
otiskla programový fejeton „U nás“ – jako výzvu 
k navštìvování domácích, neponìmèených lázní. 
Vycházely zde referáty a postøehy o všem zajímavém, 
co se v Luhaèovicích a okolí dìlo, trasy výletù do okolí, 
verše i odborné èlánky a zamyšlení. Zahájila anketu 
o budoucnosti lázní, kde nastínila svoji pøedstavu 
velikých Luhaèovic. V polovinì sezony mìl být 
otevøen nový lázeòský dùm. Na rok 1909 pøipadlo 25. 
výroèí úmrtí Bedøicha Smetany. Protože v Luha-
èovicích poèátkem roku 1909 zemøela jeho druhá 
žena Bettyna a dosud zde bydlela jejich dcera Zdenka 
Heydušková, provdaná za lesmistra luhaèovického 
panství, navrhla Marie Calma, aby nová budova 

dostala jméno Smetanùv dùm, a dokázala tento návrh 
pøes nepøíznivé politické tlaky prosadit. Otevøení 
domu spojila se smetanovským  hudebním 
festivalem, Smetanovu bustu odhalila jeho vnuèka 
a po pouti k hrobu paní Bettyny se slavnost skonèila 
ohòostrojem. Zásluhy o Smetanùv festival zhodnotil 
v Lázeòských listech profesor doktor Theurer: „Vkusu 
a úsi l í  Marie  Calmy se  podaøilo  vykouzlit  
v Luhaèovicích veèer tak nádherný a slohovì jednolitý, 
tak umìlecky posvìcený, jak se podaøí zøídka kdy a na 
který se nezapomíná.“ Pøes úspìch festivalu i nes-
porný celkový vzestup lázní se na srpnové schùzi 1909 
správní rada lázní postavila proti doktoru Veselému. 
Došlo k ostré názorové konfrontaci. Veselého 
postavení v akciové spoleènosti, kterou sám zakládal 
a tìžce prosazoval, bylo úplnì podvráceno. Za této 
situace se Veselý rozhodl Luhaèovice opustit. Muselo 
být pro nìj bolestné zanechat zde svoje nevìtší 
a nejmilejší životní dílo v dobì, kdy nebylo zdaleka 
dokonèeno.

Louèení s Luhaèovicemi bylo hlavnì pro Veselého 
velmi tìžké. Marie Calma je v Luhaèovickém 
památníku poeticky opsala tìmito slovy: A dnes jsme 
se pøišli rozlouèit. Schválnì jsme zùstali pøes nedìli, 
abychom si vyšli na známá místa, k milým cestám 
s výhledy do údolí. Bývali jsme tu zjara i v podzimu, než 
Luhaèovice zaplavil shon saisony, naslouchala jsem 
tam se zájmem nadšeným slovùm svého muže. Vidìl 
svou luhaèovskou pohádku zkrášlenu, zvìtšenu a ještì 
rostoucí. Luhaèovice byly jeho láskou, cílem jeho 
ctižádosti, jediným myšlením. A teï jsme se pøišli 
rozlouèit. Stáli jsme nahoøe, vysoko nad „búdou“ a pod 
námi mizela „Nížina“ v lehké mlze veèerního šera. Nic 
jsme nemluvili. Ale stejné struny vzpomínek znìly nám 
v uších. Osm let práce, budování, úsilí, štìstí tvoøení 
i bolesti zklamání – všeho musilo být tady vzpomenuto, 
znovu dobojováno.

Manžela pøežila Marie Calma Veselá o více než 
ètyøicet let. Svùj život dožila v pražském karlínském 
bytì v osamìní 7. dubna 1966. Její dílo je dodnes 
inspirativní. Luhaèovický okrašlovací spolek Calma si 
vzal za úkol starost o její hrob na pražských Olšanech. 

Blanka Petráková

Vzpomínka 
na Marii Calmu Veselou

Olga Skovajsová

Významné výroèí narození Marie Calmy Veselé 
pøipomene Luhaèovický okrašlovací spolek Calma 
ve spolupráci s muzeem kulturním programem ve 
dnech 3., 4. a 8. záøí, na který srdeènì zveme 
všechny zájemce. 

Sobota 3. záøí 2011 v 19.30 
v Lázeòském divadle

NAD HNÍZDY LIDSKÝMI JSEM ZPÍVALA 
Koncert k 130. výroèí narození pìvkynì, 

básníøky a spisovatelky Marie Calmy Veselé
Zpìv: Marika Žáková

Klavír: Galina Aleshkevich
Vstupné: 50 Kè

Nedìle 4. záøí 2011 v 15.00 hodin 
na Lázeòském námìstí
KOLONÁDA S CALMOU

Kolonádní koncert spojený s historickou módní 
pøehlídkou a prùvodním slovem vìnovaný 

památce Marice Calmy Veselé
Úèinkuje: Komorní smyècový orchestr Zlín

Luhaèovický okrašlovací spolek Calma

Ètvrtek 8. záøí 2011 v 19.00 
v Muzeu luhaèovického Zálesí

PRO SLÁVU SVOU JSEM NEPSALA
Komponovaný program o životì, básnické 

a literární tvorbì Marie Calmy Veselé 

MUZEUM V ZÁØÍ
Ve ètvrtek 29. záøí vás zve Muzeum luha-

èovického Zálesí na komponovaný program 
o válkách s Turky v dobách Serényiù a jejich 
ohlasech v lidové tradici na Zálesí nazvaný 
ZA TURKA PROVDANÁ. Program s hudebními 
vstupy doprovází aktuální výstavu Pøíbìhy 
hrabìcích lázní. Hostem je Alena Kotišová. 
Uskuteèní se v 10.00 a v 19.00 hodin. 
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Letošní nepøíliš sluneèný srpen nám pøispìl ke 
zvýšené návštìvnosti knihovny a k vìtšímu množství 
vypùjèených knih. Jen za uplynulý mìsíc bylo 
vypùjèeno o 200 knih více než v loòském roce v témže 
mìsíci.

Nejvìtší poptávka je po knihách Simony Monyové, 
detektivních románech Stiega Larssona a u dìtí vítìzí 
veškeré knihy s upírskou tematikou. Pokud máte 
o nìjakou knihu zájem a jste naším ètenáøem, mùžete 
si ji zarezervovat na našem webu www. knihovna-
luhacovice.cz. Pro ostatní je na stránkách umístìn 
katalog, kde si mùžete prohlédnout naši nabídku 
knih.

Také máme radost, že si k nám nacházejí cestu 
maminky s dìtmi, které jsou zde na léèebných 
pobytech. Kromì ètení èi návštìvy internetu si dìti 
i s rodièi mohou zahrát stolní hry, kreslit nebo si jen 
tak hrát s hraèkami, které máme v dìtském koutku. 
Návštìva i internet jsou zdarma a deštivý den rychleji 
uteèe.

Srdeènì Vás zveme do naší knihovny. 

Knihovna v srpnu

Od 1. záøí 2011 probíhají zápisy do kroužkù 
a zájmových èinností na školní rok 2011/2012. 
Nabízíme: pravidelné èinnosti, pøíležitostné èinnosti, 
spontánní èinnosti, táborové èinnosti, Klubík pro 
rodièe s dìtmi pondìlí– støeda  9.00–11.00 hod.

Uvítáme vaše námìty a pøipomínky k pøizpùsobení 
nabídky vašim zájmùm, rádi poradíme pøi výbìru 
vhodné zájmové èinnosti.

Nabízíme aktivity pro dìti, mládež, studenty, 
dospìlé i rodièe s dìtmi. 

Podrobnìjší nabídka bude zveøejnìna v prùbìhu 
mìsíce záøí, informace o našich èinnostech obdrží 
i dìti v základní a mateøské škole.

Pøihlášky osobnì v DDM, na webových stránkách, 
pøedbìžné pøihlášky telefonicky.

Vyplnìné pøihlášky odevzdejte v DDM do 31. 10.
Kontakt pro podrobnìjší informace: 
www.ddmluhacovice.cz,
 e-mail. ddm@ddmluhacovice.cz, 
tel.: 577 131 686, 577 131 687.
Pøipravované akce v záøí:

V první polovinì záøí probìhnou seznamovací akce 
pro tøídní kolektivy 6. tøíd ZŠ Luhaèovice, zápis do 
zájmových kroužkù i akcí v ZŠ, MŠ, v DDM 
s rozdáváním letáèkù.

Sobota 10. 9. 2011 Vycházka za pohádkou (pøi 
nepøíznivém poèasí nedìle 11. 9.). 

V týdnu od 16. do 22. 9. 2011 se uskuteèní 
Evropský týden mobility v Luhaèovicích. Bìhem 
Týdne mobility bude probíhat souèasnì nìkolik akcí 
na rùzných místech našeho mìsta. 

Sobota 17. 9. od 15.00 hod. Orientaèní závod pro 
rodièe s dìtmi.                               

Nedìle 18. 9. od 14.00 do 17.30 hod.  Cyklobruslo-
závody na pøehradì (závody na kole, koleèkových 
bruslích) pro všechny vìkové kategorie. 

Úterý 20 9.  dopoledne Senioøi  v Chari-
tì/pøednáška, odbìr glykémie, mìøení cholesterolu. 

Ètvrtek 22. 9. dopoledne Ukázky Besip týmu, 
motocyklový a automobilový trenažér, simulátor 
nárazu a èinnosti složek IZS v ulici Nábøežní (hasièi, 
záchranka, policie) pro žáky ZŠ, veøejnost.       

Podpoøte tyto aktivity svou úèastí na jednotlivých 
akcích a také tím, že napøíklad 22. 9. NECHÁTE 
AUTO DOMA a vyrazíte pìšky nebo na kole nebo 
využijete jiného hromadného dopravního prostøedku. 
Vždy� pøirozenìjší je chùze pìšky, zdravìjší je jízda na 
kole.

Sobota 24. 9.2011 Zámecká pou� Den dìtí podruhé 
od 14.00 hod., náhradní termín nedìle 25. 9. 2011. 

Bližší informace o pøipravovaných akcích najdete 
vèas na plakátech, na webových stránkách DDM 
Luhaèovice, na vyžádání vám je zašleme také na vaši 
e-mailovou adresu.

Zápis do kroužkù DDM 
Luhaèovice

Velmi významným uèivem v 9. tøídì je téma 
2. svìtové války, pøíèiny a souvislosti nejvìtší tragédie 
v dìjinách lidstva. Aby bylo toto téma obohaceno, 
pøipravili uèitelé nìkolik akcí, které se vztahují 
k tomuto závažnému tématu. Žáci zhlédli film 
o Nicolasi Wintonovi Síla lidskosti, dále absolvovali 
exkurzi do koncentraèního tábora v polské Osvìtimi, 
který je skuteènì otøesným svìdectvím nesmyslné 
války, což si zde žáci velmi dobøe uvìdomili.

Velmi vzácná návštìva k nám pøijela z Lidic. 
Pracovníci Památníku Lidice pod vedením paní 
Rezkové a pana Horešovského, který jako tzv. lidické 
dítì pøežil tento masakr, pùsobivì nastínili prùbìh 
jedné z nejzákeønìjších akcí proti civilnímu 
obyvatelstvu v prùbìhu války. Velmi cenné je i to, že 
paní Rezková deklarovala možnost pøijet do 
Luhaèovic každý rok. Další exkurze se odehrála na 
blízké Ploštinì, kde v místním muzeu byla žákùm 
pøiblížena nesmyslná tragédie zdejších kopanièáøù 
jen nìkolik dnù pøed koncem války.

Pøedposlední akcí byla pøednáška o holocaustu. Na 
konci školního roku pak žáci zhlédli slavný film Vyšší 
princip režiséra J. Krejèíka o osudu tøí nevinných 
maturantù, kteøí se stanou obìtí pomsty, jež v dané 
dobì zaèínající heydrichiády nemùže mít jiné než 
tragické následky.

Uèivo bylo tedy doplnìno souhrnem akcí, které 
dokumentují dobu, jež by nikdo nechtìl prožít. Je 
tøeba žákùm neustále pøipomínat, že 2. svìtová válka 
vznikla na území tak vyspìlého svìtadílu jako je 
Evropa. Nikdy nemùžeme vylouèit, že se objeví nové 
síly, které by chtìly nìco podobného vyvolat. Je tøeba 
bránit svobodu, která není samozøejmostí. V tomto 
projektu budeme pokraèovat i v nastávajícím školním 
roce.

R. Lebloch

Dìjepis v 9. tøídì

Na Klubu seniorù v Kladné Žilínì si povídáme 
o všem možném.  Muži komentují probíhající 
sportovní akce, ženy se vìnují dìtem a vnukùm 
a obecnì praktiètìjším vìcem. Mìl jsem pøipraveno 
nìkolik témat k diskuzi, ale nedošlo na nì. Pøednost 
dostal sám život a kupodivu velmi intimní téma.

Zaèalo to tím, že jsem se zeptal Bedøicha, zdali si už 
nasbíral kvìty hlohu, protože potøebuje trochu posílit 
srdíèko, aby s námi byl alespoò do stovky. „Jó, byl jsem 
tam, ale nechoï tam, je tam vysoká tráva a spousta 
klíš�at,“ povídá Bedøich.  Tak nevinná informace a co 
všechno z ní mùže být.

„To mi ani nepøipomínejte,“ vstoupil náhle do 
diskuze Pepa. 

„Já jsem loni taky chytil klíštì, ale nepøejte si vìdìt, 
kam se mi zakouslo.“

„Do zadku, že jó, “ zaèaly se pøekøikovat ženské. 
„Tam taky, ale aj o trochu níž,“ pokýval smutnì hlavou 
Pepa. „ Je tam taková ta krabatá kùžièka a v jednom 
z tìch varhánkù byla ta mrcha zakousnutá.“  Se 
slzami v oèích nad tím neštìstím jsem si uvìdomil, že 
Pepa i na relativní dálku poznal, že to byla samièka. 
Ale Pepa pokraèoval: „To na zadku mi nakonec vytáhla 
manželka, bylo sice hodnì blízko, no víte èeho, takže 
jsem si myslel, že upadne samo, ale jak jsem ho 
pozoroval zrcátkem, tak jen zmìnilo barvu, ale 
drželo.“  Byl to asi otužilý sameèek, napadlo mne. 
„Ale ta mrcha dole se ne a ne pustit a i manželka to 
nakonec vzdala. Zkoušel jsem všechno možné, ale 
úspìch se nedostavil.  Vzal jsem tedy zrcátko a bøitvu, 
odhodlán k nejhoršímu.“

„Opatrnì!“ špitla z kuchynì manželka a rychle 
vybìhla na dvùr. „Šmik, krev vystøíkla, ale ne 
z klíštìte, ta mrcha tam byla dál.“  Uslzená manželka 
se vrátila ze dvora a povídá: „Tady máš 30 korun a bìž 
na støedisko.“  „To bylo to nejhroznìjší, co mì mohlo 
potkat,“ zesmutnìl Pepa.

„Byla tam naštìstí taková už postarší sestøièka, 
a když jsem si cudnì nazdvihnul nohavici u trenýrek, 
vykulila oèi a s úèastí pravila: „Proboha, kdo vám to 
udìlal, chudáèku.“  „Pak mi na to nìco nakapala, 
museli jsme chvíli èekat a pak pøišlo to hlavní.“ 
Poruèila: „Pøidržte si to, tu kùži trochu napnìte, a� se 

Ta drží jako klíštì

k tomu dostanu.“ „A snažila se k tomu dostat.“  Náhle 
se otevøely dveøe a vešly dvì mladinké sestøièky z ved-
lejších ordinací: „ Marcelo, máš tady kafe…, co to tady 
proboha dìláš?“

„Ale nemùžu ho vytáhnout“ odpovìdìla 
soustøedìná Marcela. Holky vyprskly: „Neboj, za 
chvíli vyklouzne sám,“ a rozbìhly se s touto zprávou 
po støedisku. „Kdybych se alespoò mohl nìkam na 
chvíli schovat,“ povzdechl si Pepa, „ale Marcela byla 
vytrvalá a nakonec ho vytáhla!“  

(j. h.)

Luhaèovice jsou již dlouhá léta pojmem mezi 
láznìmi. Mají dlouhou tradici,kulaté oplatky 
a kolonádu. Mají ještì spoustu podnikù, typické vilky, 
úžasné hotely a taneèní veèery. A to nejdùležitìjší – 
pestrou škálu lázeòských hostù, kteøí se sjíždí ze všech 
koutù republiky i ze zahranièí. Jsou to lidé, kteøí si 
jedou odpoèinout a oblažit své tìlo léèebnými 
procedurami a mysl posezením na baru a veèerním 
taneèkem. I letos,  již po tøetí,  vyjeli dva z našich 
klientù do ètyøhvìzdièkového hotelu v samém centru 
Luhaèovic. Stejnì jako loni i s osobní asistencí, nebo� 
jsou upoutáni na invalidní vozík. Bylo o nì úžasnì 
postaráno, snaha o splnìní všeho splnitelného byla na 
denním poøádku, nebo� kvalita nabízených
služeb je v tomto lázeòském mìstì skuteènì velmi 
vysoká. Po mìstì i hotelu Palace jsme se pohybovali 
naprosto bez problémù, všude jsou nájezdy nebo
vydláždìné cesty. A když se sešeøilo, i my jsme vytáhli 
do ulic na taneèek pro šviháky, nebo� toto mìsto i veèer 
skuteènì žije. Hledaly jsme s kolegyní pro své klienty 
živou hudbu, pøíjemné prostøedí a pokud možno 
bezbariérový vstup. A vlastnì ještì nìco – rovnocenný 
pøístup jako ke zdravým hostùm. Naši klienti – Martin 
a Pavel – jsou pøíjemní mladí muži, ale nejsou jen 
vozíèkáøi, ale jejich postižení je v kombinaci 
s postižením mentálním. I pøes dlouhou cestu 
tolerance a pochopení spoleènosti si stále ještì 
pøipouštíme možnost, že obèas mùžeme narazit. Ale 
nestalo se tak. Hotel Krystal v centru Luhaèovic má 
nejen úžasný bar, kde se tanèí pøi živé hudbì, ale také 
fantastickou obsluhu, která je závidìníhodná. Nejen 
že se o nás èíšníci starali jako o vlastní, pomohli nám 
ochotnì zdolat ètyøi schodky u vchodu pøi vstupu 
a stejnì tak s grácií i pøi odchodu, když jsme o pùlnoci 
opouštìli plac. Nechali nás tanèit, hráli pro nás 
a chovali se k nám úplnì obyèejnì a pøitom úžasnì. 
Touto cestou tak chceme podìkovat Krystal Baru za 
to, že jsme se tam cítili dobøe, a mìstu Luhaèovice 
poblahopøát k tomu, že má takové podniky. Je to sice 
malá odmìna, ale velkého významu…

Svìtlana Šálková, vedoucí sociálního úseku, Hrádek – 
domov pro osoby se zdrav. postižením, Fryšták

Tak to pøipravoval státní podnik Povodí Moravy, 
který má celou akci na starost. Plány narušil prudký 
déš�, který zasáhl území Zlínského kraje z pondìlí 
15. na úterý 16. srpna, kdy na vodním díle Luhaèovice 
byly zaznamenány srážkové úhrny asi 70 mm/hod. 
Pøehrada se až neuvìøitelnì rychle z poloviny naplnila 
vodou. Vzhledem k aktuální situaci Povodí Moravy, 
s. p., nemùže stanovit termín zahájení tìžby. 
Vodohospodáøi vodu odpouští, nádrž by mìla být 
vyprázdnìná asi do mìsíce.

„Naším cílem je obnovit tìžbu v záøí, nicménì bude 
záležet na poèasí a na tom, jak bude vypadat nádrž po 
vypuštìní,“ uvedla Veronika Slámová, mluvèí Povodí 
Moravy, s. p.

Povodí Moravy nyní jedná o zpùsobu financování 
dodateèných prací v objemu asi 20,5 milionu korun. 

„Lze pøedpokládat, že budeme financování øešit 
z vlastních zdrojù, což zatíží státní podnik. O tomto 

Podìkování

Práce na tìžbì sedimentu 
z Luhaèovické pøehrady 
by se mohly rozebìhnout 
bìhem záøí

Milana Mikulcová

Eva Tomalová (redakènì upraveno a zkráceno)
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postupu a jeho schválení jednáme s ministerstvem 
zemìdìlství,“ uvedl generální øeditel Radim Svìtlík. 
Mluvèí ministerstva Tereza Dvoøáèková informovala, 
že státní podnik opìtovnì požádal o zvýšení dotace až 
na devadesát procent pracovních nákladù, což 
v èervnu resort schválil.

Do 30. èervna 2011 bylo podle projektové 
dokumentace z pøehrady odtìženo 235 000 m³.

Od 1. èervence se na stavbì provádí pouze 
doprovodné práce. V minulém týdnu bylo pro 
zajištìní èištìní spodních výpustí ve dnì pøehrady 
vybudováno úvazištì pontonù z ocelových trubek. 
Zároveò se vyváží sedimenty z doèasného úložištì na 
pozemcích státního podniku Povodí Moravy na 
skládku v Dolní Lhotì. V pøípravì jsou práce na 
opravì komunikací a ostatní èinnosti potøebné pro 
správné pøedání a pøevzetí díla.

Provoz Povodí Moravy, s. p., Uherské Hradištì, 
využil stavu vypuštìné pøehrady a na pravém bøehu 
provádí opevnìní paty svahu záhozovým kamenem 
v délce asi 100 metrù od hráze.

„Èištìní Luhaèovické pøehrady postupuje velmi 
rychle a celá akce je ve srovnání s bìžným postupem 
odstraòování sedimentù z obdobných vodních dìl 
zkrácena asi o jeden rok. Napuštìní pøehrady pak 
bude závislé na velikosti pøítoku do nádrže. V jeho 
prùbìhu totiž nesmí zùstat pod nádrží suché koryto 
a nelze tedy zadržet veškerou pøitékající vodu. Proto 
jde zvláštì v období nízkých prùtokù o zdlouhavý 
proces,“ dodala Veronika Slámová, tisková mluvèí 
Povodí Moravy, s. p.

Ètvrtý závod ve sjezdu na horských kolech WBS 
2011 Giant Sabbath Luhaèovice se jel v nedìli 7. srpna 
na osvìdèené trati v lese pod høbitovem. Startovalo 90 
bikerù, z toho 3 ženy. Nejmladšímu sjezdaøi bylo 
devìt, nejstaršímu pak ètyøicet ètyøi let. Závodilo se 
v šesti kategoriích: støelci do 13 let, junioøi do 15 let, 
muži, ženy, absolutní poøadí a old nad 35 let.

„Luhaèovice jsou standardnì velice pìkné 
technicky. Jsou tu už pevnì vyjeté tratì, což je základ, 
protože tøeba závod na nové trati ve Slopném mìl 
úplnì jiné podmínky. Tady už je to tak øíkajíc 
vydupané. Protože se tady už jezdí nìjaký ten rok, je to 
velice pìkná, technická tra�,“ uvedl Jiøí Haferník, 
øeditel seriálu Z-STUDIO WOOD BIKE SERIES.

Luhaèovická tra� je již léta provìøená stovkou 
bikerù, a tak si ji vychutnaly všechny kategorie jezdcù. 
Jak ti nejmenší, tak ostøílení borci na pevných rámech. 
Tra� je dynamická a rychlá i za mokra. Jsou zde 
klopenky, dvojáky, klády, koøeny, propady do velkých 
dìr i výjezdy pøes horizont.

V závodì se prezentovalo i družstvo DH Slovan 
Luhaèovice za podpory TJ Slovan Luhaèovice. Za 
juniory závodil Daniel Mikel, Pavel Heinz, Jaroslav 
Frýželka. Hardtail reprezentoval David Šùstek 
a Martin Boøuta a za muže Jiøí Frýželka, který do 
samotného závodu nenastoupil kvùli zranìní nohy.
Luhaèovští si v celkovém poøadí poháru vedou velice 
dobøe. Daniel Mikel 9. místo, Pavel Heinz 11. místo, 
Jaroslav Frýželka 32. místo, David Šùstek 5. místo, 
Martin Boøuta 19. místo a Jiøí Frýželka 4. místo.

„Myslím si, že divácky je tato tra� atraktivní jak za 
sucha, tak za mokra. Za mokra se více projevují 
zkušenosti jezdcù, jezdí se o nìco pomaleji. Ovšem 
díky dnešnímu nádhernému poèasí jsme pøivítali 
spoustu divákù nejen z Luhaèovic, ale i ze Zlínského 
kraje a je tady hodnì zastoupeno i Slovensko,“ 
vysvìtlil Stanislav Duháò, hlavní organizátor závodu.

Závodilo se ve stylu automobilové rally. Na dvou 
mìøených úsecích, celkem ètyøi rychlostní zkoušky, 
kdy se èasy sèítaly. Absolutním vítìzem závodu se stal 
Michal Èervenka z týmu Èervenka Subform Meafly, 
ètyønásobný mistr Èeské republiky. Druhý byl 
v celkovém poøadí Martin Kolajík z týmu SBT Fryšták. 
A tøetí, vynikající bývalý silnièáø, dnes sjezdaø Tomáš 
Musil z Cykloservisu Zlín.

„Jednoznaènì chci podìkovat organizaènímu 
týmu kolem Stanislava Duhánì. Zvládají to už 
tradiènì velice dobøe. Zabezpeèili stromy a kompletnì 

Giant sabbath  Luhaèovice
na špièkovì pøipravené trati

celou tra�. Pøipravili špièkový závod, a ten je na jejich 
dané podmínky velice dobrý,“ hodnotil Tomáš Musil, 
tøetí v závodu. 

O víkendu 19.–21. srpna 2011 se oddíl házené TJ 
Sokol Luhaèovice zúèastnil  velmi kvalitnì 
obsazeného turnaje ve Zlínì. Turnaj chlapeckých 
družstev, na kterém nechybìly kvalitní týmy z Moravy, 
Èech a Slovenska, se konal v areálu zlínské sokolovny. 
Soutìž probíhala za velmi teplého letního poèasí. 
V kategorii Mini 4+1 sbírali cenné zkušenosti naši 
nejmladší hráèi a hráèky. Výkon jejich smíšeného 
družstva (chlapci a dìvèata) zcela jistì ovlivnila 
nepøítomnost klíèových hráèù.

Mladší žáci po 3 výhrách a 4 prohrách obsadili ve 
své kategorii celkové pìkné 7. místo a nenechali 
nikoho z pøihlížejících na pochybách, že se házené 
v Luhaèovicích daøí. Nejvìtší úspìch z našich 
družstev zaznamenali v letošním roèníku turnaje 
starší žáci.

Po základní èásti šli naši kluci do dalších bojù 
z první pozice skupiny B se ztrátou jediného bodu po 
remíze se Sokolem Velké Meziøíèí. V semifinálovém 
utkání jsme si poradili s týmem HCB Karviná „A“. 
V nedìlním finále nás èekali chlapci z MŠK Povážská 
Bystrica „A“, které jsme již v základní èásti porazili. 
Do finálového utkání jsme ovšem nevstoupili pøíliš 
š�astnì a soupeøi jsme i pøes obrovskou snahu 
nepøíznivý vývoj zvrátit podlehli. Obsadili jsme 
v turnaji celkové 2. místo a svým výkonem sklidilo 
družstvo starších žákù TJ Sokol Luhaèovice obdiv 
pøítomných divákù, hráèù i trenérù. Družstvo starších 
žákù hrálo ve složení: Oldøich Èernocký, Michal 
Kolaøík, Martin Milton, Tomáš Sek, Martin Šùstek, 
Ondøej Vavrys, Jan Èernocký, Martin Jakùbek, Štìpán 
Slovák, Patrik Talaš, Jakub Vavrys. Nejlepším 
støelcem turnaje v kategorii starších žákù byl vyhlášen 
náš Ondra Vavrys. Chtìl bych podìkovat hráèùm 
a hráèkám za reprezentaci, trenérùm a rodièùm za 
jejich úsilí a èas, který vìnují házené v Luhaèovicích.

Úspìch luhaèovické házené 
v Holiday Cupu 2011

Druhý oficiální a tøetí neoficiální roèník 
otevøeného pøeboru v triatlonu byl odstartován 
v nedìli 14. srpna na rybníku Køešov nad Slopným. 
Oddíl orientaèního bìhu TJ Slovan Luhaèovice 
originální závod dobøe zorganizoval, a tak se na start 
postavilo 32 závodníkù. Všichni také triatlon 
dokonèili. 26 mužù závodilo na standardní trati 
(540 m plavání, 22 km kolo, 9 km bìh). Velký obdiv si 
zaslouží šest závodníkù na zkrácené trati (360 m 
plavání, 20 km kolo, 7,5 km bìh), pìt žen a nejmladší 
muž, tøináctiletý Libor Èernocký.

Nejmladší ženou byla Barbara Vavrysová (4. místo 
v ženách – 2:36,33), roèník narození 1997.
Nejstarší závodnicí byla Mirka Vlažná (5. místo 
v ženách – 2:36,59), roèník narození 1958.

Vítìzem roèníku 2011 se stal Johan Vavrys 
(1:56,00), druhý dobìhl Zdenìk Slezák (1:58,26) 
a tøetí Petr Vavrys (2:00,10).

„Minulý rok jsem mìl defekt, tak jsem propadl 
hned na kole. Tento rok jsem se vyvaroval všech 
technických problémù a prakticky jsem jel na vedoucí 
pozici celý závod a udržel jsem to až do konce,“ sdìlil 
Johan Vavrys, vítìz  závodu.

Nejrychlejší bìžec na trati, loòský vítìz Marek 
Cahel, obsadil páté místo.

Mezi ženami probìhla jako první cílovou páskou 
Pavla Hubáèková (2:24,35).

„Voda studená, poèasí nepøálo minulý týden 
a sobotní prùtrž mraèen udìlala z kola obrovskou 
divoèinu. Musím pøiznat, že se skláním pøed všemi 
ženami na trati. Pocity skvìlé, pøeji to zažít všem pøíští 
rok,“ svìøil se po závodu Libor Slezák, hlavní 
organizátor triatlonu.

Olga Skovajsová
 

Johan Vavrys vítìzem 
LCE3aTlonu 2011 

Prázdniny tak trochu pracovnì trávilo osm školákù 
ve Sportovním areálu Golf v Luhaèovicích Na Jamì. 
V týdnu od 8. do 12. srpna se na pøímìstském táboøe 
uèili bruslit. Byly to dìti pøedevším z Luhaèovic 
a Pozlovic. Pod laskavým dohledem školených 
instruktorù se uèily jízdu do oblouku, padat na trávì, 
zapojovat ruce pøi jízdì, pøekládání vpøed nebo 
otáèení. Dìti byly na táboøe od 8 do 16 hodin a kromì 
výuky bruslení podnikaly výlety do okolí, hrály 
spoleèenské hry a pøedevším zažívaly spoustu legrace.

„Naše mateøská firma vypracovala manuál, podle 
kterého se øídíme. Je to koncipováno tak, aby dìti 
zaèínaly od nejjednodušších prvkù a pomalu získávaly 
vìtší jistotu. Máme tady jen jedno dítì, které na 
bruslích nikdy nestálo, ale jde mu to moc dobøe. Jinak 
jsou to spíše malí bruslaøi, u kterých se snažíme 
odbourat špatné návyky. Bruslíme maximálnì tøi 
hodiny dennì, aby je to bavilo. Naši instruktoøi jsou 
vyškolení, takže není problém se na cokoliv zeptat, 
s rodièi konzultujeme výstroj, tøeba kolik do zaèátku 
investovat do bruslí a chránièù,“ vysvìtlil Patrik 
Hetmer, vedoucí luhaèovické poboèky HEPA outdoor 
fitness.

In-line bruslení se k nám dostalo pøed nìkolika lety 
z USA a mnoho používaných termínù je odvozeno 
z americké angliètiny. Kolébka in-line bruslení však 
leží v Evropì. Bruslení mimo ledovou plochu bylo 
poprvé veøejnì pøedvedeno kolem roku 1760 a od té 
doby prošlo pøekotným vývojem. Teprve koncem 
19. století se dostaly na trh první koleèkové brusle. Na 
poèátku 20. století se zaèaly zakládat první spolky. 
Nejvìtším cílem dnešních bruslaøù je dostat in-line 
bruslení jako jednu z disciplín na olympijské hry.

Olga Skovajsová

Prázdniny na bruslích

Na tenisových dvorcích u Ottovky se v sobotu 
20. srpna hrál šestý roèník tenisového turnaje 
zamìstnancù radnice a jejich pøátel. Martin Plášek 
obhajoval loòské vítìzství v tenisovém turnaji 
Radnice Cup 2011 a daøilo se mu. Na dvorcích mu 
skvìle asistoval Tomáš Mejzlík, øeditel Sportovního 
centra Radostova.

„V letošním roce jsem vzpomínal na loòský rok. 
Jestli si nalosuji nìkoho tak dobrého, jako byl 
Bronislav Malý, který hrál v zastoupení stavebního 
úøadu. Myslím si, že se mi to podaøilo. Pøíprava na 
letošní roèník spoèívala v tom, že jsem o prázdninách 
zaèal chodit pøíležitostnì na tenis. Moc se tìším na 
dnešní turnaj, jak to dopadne,“ sdìlil tìsnì pøed 
prvním míèem vítìz turnaje Martin Plášek.

„Dnes je tu šestý roèník, ale hrajeme poosmé, první 
dva roèníky byly nulté. Pùvodnì jsme mìli domluveno 
šestnáct hráèù, ale kvùli dovoleným a nemocem se 
nám to zúžilo na dvanáct tenistù. Když jsme zaèínali 
pøed osmi lety, tak jsme hráèe vymezili na 
zamìstnance radnice, zamìstnance pøíspìvkových 
organizací a zastupitele. Èasem nìkteøí odešli do 
dùchodu, jako Pepa Pilát nebo Bob Marhoul. Proto 
jsem musel pozvat i rodinné pøíslušníky zamìstnancù 
radnice,“ øekl Zdenìk Linhart, prezident turnaje.

Tenisový turnaj pravidelnì zašti�uje starosta mìsta 
František Hubáèek, který se nìkterých roèníkù jako 
hráè zúèastnil. Letos na kurtech chybìly ženy. První 
tøi dvojice si z turnaje kromì pohárù odnesly láhev 
šampaòského.

„Tento turnaj je takový rekreaèní, je tu dobrá 
nálada, je to turnaj na posezení a udìlat si chu� na 
pivko,“ dodal Zdenìk Linhart, prezident turnaje 
Radnice Cup.

1. Martin Plášek, Tomáš Mejzlík
2. Ladislav Pavlacký, Bronislav Malý
3. Ivo Kaplan, Marek Zábojník
4. Vladislav Bìhunek, Kamil Šmotek
5. Libor Slezák, Josef Pilát
6. Zdenìk Linhart, Stanislav Malaník

Tenisový turnaj ve ètyøhøe 
Radnice Cup 2011

Olga Skovajsová

Olga Skovajsová

Olga Skovajsová

 Robert Kolaøík
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Narození
Adriana Boèáková
Šimon Gahura
Vojtìch Kudláèek
Klaudie Kovaøíková
Martin Ponišèják
Rodièùm srdeènì blahopøejeme.

Svatby
Petr Jeglík a Lucie Mikulášková
Luboš Mareèek a Natálie Abrahámová
 Blahopøejeme.

50 let výroèí svatby
Josef a Ludmila Hlaïákovi  
Blahopøejeme.

60 let výroèí svatby
František a Marie Majzlíkovi  
Blahopøejeme.

Výroèí narození
Ludmila Èechová 91 let
Marie Máèalová 86 let
Marie Plecháèová 86 let
Anna Zápecová 86 let
Alois Kudláèek 87 let
Karel Plášek 88 let
Jiljí Kudláèek 88 let
Jiøina Slezáková 80 let
Helena Vydarená 80 let
Pøijmìte naši srdeènou gratulaci.

Úmrtí
František Pazdera 82 let
Lýdie Svízelová     47 let
František Živnéø 80 let
Stanislav Mikulec 82 let
Anežka Paøízková 73 let
Vlasta Ležová 90 let
Josef Karmazín 47 let
Jiøí Slovák 61 let
Bohuslav Váòa 88 let
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.

Podìkování
Dìkujeme všem, 
kteøí se zúèastnili posledního 
rozlouèení
s panem Jiøím Slovákem, 
za slova útìchy, projevy 
soustrasti a kvìtinové dary. 
Jménem zarmoucené rodiny 
manželka Ludmila.

Dìkujeme za projevy upøímné soustrasti, 
kvìtinové dary a úèast na pohøbu naší drahé 
a milované maminky a babièky 
paní Vlasty Ležové.
Inka a Leonka Mahdalovy.

PodìkováníVzpomínka

Loutkové divadlo v Luhaèovicích bylo jedineèným 
fenoménem v dìjinách mìsta. Svým neopa-
kovatelným zpùsobem pojetí loutkového divadla, 
svou popularitou mezi obèany a pøedevším svou 
historií, v níž se odrážely všechny pováleèné kolize 
našeho národa, si zaslouží zvláštní pozornost. 
Rozhodnutí vìnovat se tomuto tématu urèila náhoda. 
Narazila jsem na èlánek Štìpána Karlovského, když 
jsem listovala starými roèníky Luhaèovického 
zpravodaje, v nìmž autor popisoval situaci 
loutkového souboru jako neudržitelnou, dokonce 
v nìm emotivními vìtami pøímo volal po pomoci. Od 
té chvíle mì zaèalo zajímat vše kolem problémù 
souboru, pøedevším však dramatického vývoje 
loutkového divadla v kontextu politických i spole-
èenských událostí, kterými soubor procházel. 

Loutkové divadlo v Luhaèovicích nikdy neneslo 
žádný název. Výše vstupného na jednotlivá 
pøedstavení byla od poèátku až do roku 1980 stálá – 
dìtská vstupenka stála jednu korunu, pro dospìlé 
diváky dvì koruny. Tento ryzí aspekt pøesvìdèivì 
ukazuje na ušlechtilou èinnost celé generace lidí, 
rodin, které vìnovaly velké úsilí èinnosti ve 
skromných, èasto velmi obtížných podmínkách, 
myslíc od samého prvopoèátku zásadnì na dìtského 
diváka jako na jediný cíl svého snažení. Vrchol jeho 
umìleckého zájmu se dostavil mezi lety 1930–39 
v dobì rozmachu Sokola, až do jeho pøerušení 
II. svìtovou válkou. Zájem o práci v loutkovém 
divadle v Luhaèovicích se vytrácel zaèátkem 70. let, 
kdy nejprve pozvolna upadal, až byla èinnost zcela 
ukonèena. Hlavním dùvodem ukonèení èinnosti 
zùstával nedostatek vhodného prostoru pro umístìní 
loutkové scény, který provázel soubor jako jakési 
„prokletí“ od samého poèátku. Bìhem let se divadelní 
scéna, loutky i kulisy stìhovaly nesèetnìkrát. Loutky 
byly ètyøikrát zmìnìny, tøikrát vymìnilo divadlo 
zøizovatele, v práci na vodicích mùstcích a v zákulisí 
se vystøídaly tøi generace amatérských loutkáøù. 
Soubor ukonèil svou èinnost v roce 1980 a tato 
kulturní tradice se již nikdy v Luhaèovicích ne-
obnovila. 

Zdroj informací od  roku 1927 do roku 1941 o èin-
nosti loutkového odboru se nachází v jednotlivých 
èíslech  Sokolského zpravodaje redaktora br. Hládka, 
jenž byl pozdìji za redakce bøí. Stavìly, Krystýnka, 
Hládka a Zatloukala pøejmenován na Sokolské 
zprávy. Tištìný dokument vycházel jako dvou-
mìsíèník pro èleny jednoty Sokol. Dnes se jednotlivé 
roèníky nacházejí v osobním archivu Otilie Kafkové, 
které jí v roce 1961 darovala manželka Jana 
Zatloukala. Další informace poskytují nedatované, 
nesignované písemnosti z let 1949–1979, vìtšinou 
volné listy psané na psacím stroji, které jsou uloženy 
ve Státním okresním archivu Zlín (poboèka Zlín – 
Kleèùvka). Tyto a jiné dokumenty byly do archivu 
pøedány v roce 1988 dcerou Štìpána Karlovského, 
Vlastimilou Chalupovou. Pod jednotlivými zápisy 
o loutkovém divadle není uvedeno jméno autora. 
Pøesto se mùžeme domnívat, že autorem vìtšiny 
záznamù byl právì dlouholetý vedoucí souboru 
a režisér Štìpán Karlovský. Podle ústní výpovìdi 
pamìtníkù není vylouèeno, že dokumentaci, tøebas 
jen sporadicky, zapisovalo více osob.

Dne 26. 9. uplyne 20 let, 
kdy nás navždy opustil mùj 
manžel, tatínek a dìdeèek 
pan Alois Baèa. 
S láskou stále vzpomínají 
manželka a dìti s rodinami.
Dìkujeme všem, 
kteøí vzpomenou s námi.

Dne 2. záøí uplyne 1 rok, 
kdy nás opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dìdeèek 
Kvìtoslav Kopunec.
S láskou stále vzpomínají 
manželka Zuzana, 
dcera Lenka, syn Kvìtoslav
a vnouèci.
Dìkujeme všem,
kteøí si vzpomenou s námi.

Vzpomínka

Dne 7. 9. 2011 by se dožil 82 let 
MUDr. Antonín Janèáø, 
dlouholetý øeditel Ès. státních 
lázní Luhaèovice.
Navždy nás neèekanì opustil 
1. ledna tohoto roku.
S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Hana a synové.

Vzpomínka

Èas letí a bolest v srdci zùstává. 
1. øíjna tomu bude 15 let, kdy 
nás opustil milovaný manžel, 
tatínek a dìdeèek 
pan Josef Mlèek.
Stále vzpomínají manželka 
a dìti s rodinami.

Vzpomínka

S láskou a úctou 
na nì vzpomíná 
celá rodina a všichni, 
kteøí je znali 
a mìli je rádi.
Dìkujme všem, 
kdo vzpomenou s námi.
Za všechny
Monika Hranèíková, 
dcera s rodinou.

Vzpomínka

Helena Slánská Edvard Slánský st. 

Edvard Slánský ml.

pokraèování pøíštì

Historie Loutkového divadla 
v Luhaèovicích

Ve ètvrtek 25. srpna 
zemøel ve vìku 97 let  

 
Te n t o  v y n i k a j í c í  è l o v ì k  
byl nìkolikrát pro své životní 
postoje a názory vìznìn, 
muèen a pronásledován 
a pøes všechna úskalí a nepochopení si uchoval
až do posledních dní nezdolný optimismus 
a pevnou víru.  Jeho zásluhy o rozvoj demokracie, 
humanity a lidská práva ocenil prezident Václav 
Klaus Øádem Tomáše Garrigua Masaryka. 
V pondìlí 29. srpna byl za pøítomnosti zarmoucené 
rodiny, mnoha pøátel a známých pochován 
v Moravském Písku.

JUDr. Jan  Haluza 

Regina Bittová
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Navzdory chladnému a deštivému létu letošní 
úroda švestek  zdá se být mimoøádnì bohatá, naše 
moravské modré zlato opìt vydá svùj lahodný lektvar, 
který proslavil naše kraje po celém svìtì, slivovici.

 Místní luhaèovická pálenice opìt na podzim ožije, 
celníky zaplombované kotle se roztopí naplno. 
Zkušený vedoucí pálenice Ladislav Mikulec se vìnuje 
„vaøení“ životadárného moku obdivuhodných  35 let, 
spoleènì s dalším pálenièáøem  Janem Janíkem pálí 
k všeobecné spokojenosti všech zájemcù, kteøí se 
k nim  do pálenice rádi vracejí.

 Letošní zápis kvasu probìhne v pátek 23. 9. od 15 
hodin do 18 hodin a v sobotu 24. 9. od 8 hodin do 10 
hodin. Cena pálení zùstala i pøes zvyšující se náklady 
zachována, tedy 195 Kè za 1 litr 100% alkoholu.

Místní zahrádkáøi také nabízejí pro luhaèovické 
i okolní zájemce další službu, moštování ovoce. 
Zájemci se již mohou objednávat  v drogerii 
v Družstevní ulici 187 – u  Umlaufù nebo na èísle 
602 659 171, moštovací den budou soboty .

Cena  je také stejná jako loni 3 Kè za 1 litr moštu, 
výpresky je nutné si odvézt s sebou.

Vìøíme, že všichni, kdo využijí námi nabízené 
služby, budou spokojeni a zase se vrátí do pìstitelské 
pálenice a moštárny i v dalších letech. 

 

              Moštování a zápis kvasu

Mgr. Zbynìk Lekeš, jednatel ZO ÈZS LUHAÈOVICE

Ochotnì ochotný divadelní spolek 

JEDNOU ZA ROK? vyhlašuje konkurz, zn. 

HLEDÁ SE ŽENA 17-99 LET.

V sobotu 17. záøí ve 14.00 hod. v kinì Elektra.

PONDÌLÍ 19. 9. 2011
8:00 – 15:30 Hradisko 100 – Denní stacionáø
Den otevøených dveøí Denního stacionáøe 
s harmonikou. 
14:00 – 15:30 Hradisko 100 – Poradna SPOLU
Dluhové poradenství – pøednáška Mgr. Ondøeje 
Prchlíka (zkušený dluhový poradce Charity 
sv. Anežky Otrokovice)
ÚTERÝ 20. 9. 2011 
9:30 – 11:00 Hradisko 100 – Denní stacionáø
B e s e d a  s  p a n e m  Pe t r e m  Vr a t i s l a v s k ý m  
(pøímý úèastník humanitárních misí)
11:00 – 13:00 Hradisko 100 – Denní stacionáø
Mìøení glykémie a cholesterolu (tradièní akce 
Charity Svaté rodiny Luhaèovice pod vedením 

CHARITA SVATÉ RODINY LUHAÈOVICE 
HRADISKO 100, 763 26 LUHAÈOVICE
Vás srdeènì zve na TÝDEN S CHARITOU 
LUHAÈOVICE VE DNECH 
19. 9. – 25. 9. 2011„JSME TU PRO VÁS.“

Jste spokojeni s dodávkami pitné vody 
a službami vodáren? 
Tuto otázku mohou zaslechnout zákazníci 
spoleènosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. od 
záøí do øíjna v telefonním sluchátku. Telefonický 
p r ù z k u m  s p o k o j e n o s t i  z á k a z n í k ù  v š e c h  
vodárenských spoleèností skupiny Veolia Voda 
provádí nezávislá spoleènost Ipsos Tambor. 
Operátorky osloví  asi  t isíc  zákazníkù na 
Olomoucku, Prostìjovsku a Zlínsku. Prùzkum se 
týká spokojenosti zákazníkù se službami vodáren, 
zákaznickým centrem, ale i kvalitou dodávané vody.
„Osloveno bude asi 1000 zákazníkù, z toho asi osm 
set domácností a stovka firem, stovka správcù 
bytových domù nebo zástupcù bytových družstev. 
Názory našich zákazníkù jsou pro nás velmi 
dùležitou zpìtnou vazbou. Vítáme každou možnost 
dozvìdìt se, s èím jsou naši zákazníci spokojeni 
a kde máme podle nich rezervy,“ uvedla mluvèí 
spoleènosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. 
Helena Koutná. Telefonický prùzkum probíhá již 
sedmým rokem a jeho výsledky budou k dispozici 
v listopadu.
Prùzkum probíhá tak, že operátorka zavolá 
zákazníkovi a ten, pokud má o rozhovor zájem, 
odpovídá asi patnáct minut na její otázky. Ty se týkají 
samozøejmì pitné vody a zvykù zákazníka: 
napøíklad zda je spokojen s kvalitou dodávané vody 
nebo se zpùsobem plateb za vodu. Padnou také 
otázky: zda zákazník ví, kdo je jeho provozovatelem 
v regionu, nebo zda je spokojen se službami vodáren 
èi s množstvím a dostupností informací o vodì.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668 – 24 h dennì havárie vody a novì 
i zákaznické služby                                     www.smv.cz

Hledám odborníka (odbornici) 
na rehabilitaci po náhlé CMP.
Luhaèovice tel.: 603 410 021

Oceòování nemovitostí 
776 006 307

zlinabc@centrum.cz
Kontakt: Emilie Matulová – soudní znalec

Novì otevøená prodejna dárkového skla
 v Luhaèovicích

Najdete nás vedle pošty
v „Zálesance“ Dr. Veselého 347.

PLAVECKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTÌ 
STØEDISKO LUHAÈOVICE
Nabídka kurzù plavání a informace k zápisu 
na školní rok 2011/2012:
KROUŽKY PLAVÁNÍ KOJENCÙ A BATOLAT
- pro dìti od 6 mìsícù do 3 let s asistencí rodièù 

ve vodì
KROUŽKY PLAVÁNÍ DÌTÍ DO 15 LET
- pro dìti od 3 do 15 let bez asistence rodièù 

ve vodì
KURZY PLAVÁNÍ PRO DOSPÌLÉ
- základní a zdokonalovací kurz

PLAVÁNÍ TÌHOTNÝCH
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA
Uzávìrka pøihlášek na nový školní rok je do 
12. 9. 2011. Telefon – 731 555 004
e-mail: zástupce.luh@plaveckaskolauh.cz,
osobnì – Mìstská plovárna Luhaèovice, 
12. 9. 2011, 15-17 hod. 
www.plaveckaskolauh.cz

Plavání dìtí 
– zápis nových plaváèkù do kurzu plavání 

kojencù, batolat a dìtí pøedškolního i školního 
vìku probìhne 

v úterý 13. 9. od 14:00 do 16:00 hod,
 v aquaparku v Luhaèovicích. 

Pøihlásit se mùžete i na telefonu 608 863 417 
(pí Sliveèková).

Tìšíme se na vás.

Františky Vratislavské, DiS.)
Orientaèní mìøení krevního cukru je zdarma (prvních 
50 zájemcù), mìøení cholesterolu za 50 Kè (náklad na 
materiál), které si zájemce platí sám.
STØEDA 21. 9. 2011
9:30 – 11:00 Holubyho 383 – Strahov
Léky a léèiva / beseda s PharmDr. Evou Valentovou
11:00 – 11:30 Holubyho 383 – Strahov
Prezentace Charity Svaté rodiny Luhaèovice 
s øeditelkou Mgr. Lenkou Semelovou, DiS.
ÈTVRTEK 22. 9. 2011
 9:30 – 12:00 Hradisko 100 – Denní stacionáø
Dopolední turnaj v ruských kuželkách 
(soutìž o atraktivní ceny)
13:00 – 14:30 Hradisko 100 – Poradna SPOLU
Životopis je Vaše vizitka 
(kreativní beseda s Mgr. Annou Martincovou)
PÁTEK 23. 9. 2011 10:00 – 12:00 
„Pomáhejte s námi!“ 
Kostel svaté Rodiny Luhaèovice 
Pøednáška pro støední a základní školu v Luhaèo-
vicích na téma „Haiti a Ukrajina“
16:00 – 18:00 Kostel svaté Rodiny Luhaèovice – 
Sál u kostela
 „Pomáhejte s námi!“ 
pøednáška pro veøejnost „humanitární pomoc od 
západu na východ - Haiti a Ukrajina“
„Pomáhejte s námi!“ je projekt zamìøený na 
vzdìlávání a osvìtu v oblasti humanitární pomoci 
a rozvojové pomoci chudým obyvatelùm nejménì 
rozvinutých zemí svìta. Realizátorem projektu je 
Arcidiecézní charita Olomouc za spolupráce 
CARITAS VOŠ sociální, a také je projekt podpoøen 
z prostøedkù Ministerstva zahranièních vìcí ÈR 
v rámci Programu zahranièního rozvoje spolupráce 
ÈR.
SOBOTA 24. 9. 2011
09:45 – 15:00 Fara Pozlovice, Hlavní 39 
(farní zahrada)
 „Putování se svatým Václavem“ (zábavné hry 
a soutìže s koordinátorem dobrovolníkù Mgr. Karlem 
Adámkem)
NEDÌLE 25. 9. 2011
08:30 – 09:30 Kostel svaté Rodiny Luhaèovice, 
Pod Kamennou 1000 – kostel
Mše svatá v kostele Svaté Rodiny v Luhaèovicích
Nedìlní mše svatá za Charitu Svaté rodiny 
Luhaèovice, za pracovníky, dobrovolníky, uživatele 
a všechny lidi dobré vùle, kteøí podporují èinnost 
Charity Luhaèovice.
Bližší informace: +420 577 132 355, +420 604 148 
416 nebo www.luhacovice.caritas.cz

Tel.: 728 737 717, IÈ: 74524151

PENZION LORETA 
V PRAŽSKÉ ÈTVRTI

VÁS ZVE
 K PØÍJEMNÉMU POSEZENÍ

V NEKUØÁCKÉ RESTAURACI
 A NA LETNÍ TERASE

Zajiš�ujeme ubytování, 
pøátelská posezení, rodinné oslavy, svatby, 

promoce, firemní akce a školení.
Tìšíme se na vaši návštìvu.

www.penzionloreta.cz
Tel.: 577 131 058, 728 298 028.

ZHUBNÌTE
PRO ZDRAVÍ I PRO KRÁSU

725 298 924
skvelakondice@seznam.cz



Od 9.30 do 11.30. Vstup 20 Kè

Denní stacionáø CHSR, Hradisko 100, 
Strahov, Holubyho 383

Další informace - mobil: 739 344 052, 
pevná linka: 577 132 363.

Charita Svaté 
rodiny 

Vydavatel a kontakty na redakci: Mìstský dùm kultury Elektra, pøíspìvková organizace, Masarykova 950, 763 26 Luhaèovice, IÈ: 00373281, DIÈ: 
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kam v Luhaèovicích kino Elektra

PØEDPRODEJ VSTUPENEK 

v MTIC Luhainfo, tel. 577 133 980, 

v kinì 30 min. pøed zaèátkem pøedstavení.

Ètvrtek 1. 9. 19.00 hod.

Ètvrtek 1. 9. 16.00 hod.

Pátek 2. 9. 19.30 hod.

Sobota 3. 9. 19.30 hod.

Nedìle 4. 9. 15.00 hod.

Ètvrtek 8. 9. 19.30 hod.

9. - 11. 9.

Støeda 14. 9. 19.30 hod.

Ètvrtek 15. 9. 19.00 hod.

Pátek 16. 9. 15.00 hod.

Pátek 16. 9. 20.00 hod.

Nedìle 18. 9. 15.00 hod.

Pátek 23. 9. 19.30 hod.

Úterý 27. 9. 19.30 hod.

Ètvrtek 29. 9. 19.00 hod.

Pátek 30. 9. 19.30 hod.

Taneèní zábava / Vacenovjáci

Sál Rondo MìDK Elektra

Komorní orchestr COPPELIA / KK

Lázeòské námìstí

Komorní koncert / PETRA JANÙ

Klavírní doprovod: KAREL ŠTOLBA 

Lázeòské divadlo

NAD HNÍZDY LIDSKÝMI JSEM ZPÍVALA

Lázeòské divadlo

KOLONÁDA S CALMOU

Lázeòské námìstí

N. Chatelet: ŽENA VLÈÍ MÁK

Hraje: HANA MACIUCHOVÁ
Lázeòské divadlo

/ Písní a tancem / Mezinárodní festival 
dìtských folklorních souborù

LÁÏA KERNDL A SVÌTOVÉ EVERGREENY 

Lázeòské divadlo

Taneèní zábava / Drietomanka

Sál Rondo MìDK

VYSTOUPENÍ folklorního souboru KOLO 
z Chorvatska

Lázeòské námìstí

RECITÁL VÁCLAVA HUDEÈKA, 

Prof. Petr Adamec – klavírní doprovod

Lázeòské divadlo

Dívèího saxofonový orchestr z Luhaèovic / KK

Lázeòské námìstí

Eric Assous: HERCI JSOU UNAVENI

Hrají: S. Skopal, S. Postlerová / V. Køížová, 
M. Zahálka / J. Š�astný, L. Zahradnická 
/ B. Petrová, V. Vydra / J. Èenský, 
N. Konvalinková /J. Boušková

Lázeòské divadlo

KONCERT SOUZNÌNÍ – Pavla Bøínková, 
Jan Ježek, Jiøí Pazour

Lázeòské divadlo

Taneèní zábava / Dechová hudba Antonína 
Koníèka

Sál MìDK Elektra

HANA A PETR ULRYCHOVI SE SKUPINOU 
JAVORY

Lázeòské divadlo

Sobota 3. 9. 19.30 hod.

Støeda 14. 9. 16.00 hod.

Sobota 17. 9. 19.30 hod.

Pátek 23. 9. 17.00 hod.

Sobota 24. 9. 19.30 hod.

Støeda 28. 9. 19.30 hod.

Pátek 30. 9. 17.00 hod.

V peøinì / PREMIÉRA

Jana Eyrová/ BIOSENIOR

Králova øeè

Harry Potter a Relikvie smrti 
- 2. èást / PREMIÉRA

Lidice

Králova øeè

Piráti z Karibiku 4: Na vlnách podivna 

5. 9. Spoleèenské hry

12. 9. Sváteèní slovo / P. Antonín Fiala

19. 9. Týden s Charitou / Posezení 
pøi harmonice

26. 9. Burza receptù / Brambory 
s medem

7. 9. STRAHOV / Staré Luhaèovice / 
povídání o Luhaèovicích

14. 9. STRAHOV / P. Antonín Fiala

21. 9. STRAHOV/  Léky a léèiva, beseda 
/ PharmDr. Eva Valentová

6. 9. Beseda o zdraví z hlediska celostní 

medicíny. 
Klub Energy, pøednáší Eva Kárská. 

Pøipravte si otázky.
Salonek Elektra v 15 hod.

12. 9. Vyjížïka na kole, sraz na nádraží 

v 18. hod.

22. 9. Výlet ke Zbojníèkovi, odjezd na Lipska 

z autobusového nádraží 13.10.

9. 9. Mìstská knihovna: Výstava zeleniny 

a kvìtin, sraz u knihovny 9.30.

14. 9. Plavání – mìstská plovárna ve 13. hod.

23. 9. Návštìva muzea ve Zlínì, odjezd 

z nádraží v 10. hod.

Spolek aktivních 
seniorù 

Markéta Dominikusová, 
vítìzka Akademie Václava Hudeèka.

Starší žáci, házená Luhaèovice na turnaji 
Holiday Cup 2011.

Závod ve sjezdu na horských kolech Giant sabbath.
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