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Luhaèovice (11. záøí). Øíká se „Konec dobrý, 
všechno dobré“! O Mezinárodních festivalech 
dìtských folklorních souborù Písní a tancem Luha-
èovice platí „Všechny tøi dny dobré“! A to zejména, 
když se vydaøí poèasí jako letos.

„Nádherná tradice záøijového setkávání dìtí 
z národopisných souborù z rùzných koutù Èeské 
republiky s dìtmi z folklorních souborù jiných zemí 
už devatenáct let mìní Lázeòské námìstí a kolonádu 
na pestrobarevný jazykový babylon. Na místo, kde se 
za zpìvu, tance a muziky potkávají nejrùznìjší 
kultury a jejich dìtští protagonisté,“ zdùraznila 
v nedìli odpoledne na závìr letošního festivalu jeho 
prezidentka Radka Ehrenbergerová. „Jeho zdárný 
prùbìh i výborné vyvrcholení jak po stránce 
dramaturgické, tak i obsahové a organizaèní nás 
zavazuje k tomu, aby se pøíští – již jubilejní dvacátý 
roèník – opìt stal oslavou základní myšlenky, kterou 
festival dostal do vínku u svého zrodu v roce 1992 – 
písní a tancem oslavit pedagogický odkaz velkého 
uèitele národù Jana Ámose Komenského.“

O radost z tance, písnièek, melodií a her se letos 
s diváky v Luhaèovicích podìlilo celkem 280 chlapcù 
a dìvèat – èlenù domácích a zahranièních souborù 
Èervánek (Hradec Králové), Kamínek (Žïár nad 
Sázavou), Køenováèek (Køenovice u Brna), Vonièka 
(Havíøov) a Malé Zálesí (Luhaèovice), Jadlovèek 
(Margecany), Dìtské taneèní studio Státního sou-
boru Ural (Èeljabinsk), Julia Lerner (Tököl) a Jonce 
Hristovski (Skopje). 

I v letošním roce se publiku pøedstavili èlenové 
Taneèní dílny poøádané v rámci Dnù tradièní kultury 
a vítìzové celostátního finále dìtských zpìvákù 
lidových písní Zpìváèek 2011.

Na luhaèovický MFDFS Písní a tancem jsou po 
léta pravidelnì zváni i finalisté dìtské ankety o nej-
oblíbenìjšího uèitele Ámos, kterou každoroènì 
poøádá obèanské sdružení Dìtská tisková agentura. 
Uèitelky a uèitelé, kteøí se vìtšinou také vìnují 
zájmové èinnosti dìtí, tak mìli jedineènou možnost 
promluvit si s vedením FoS ÈR i se èleny folklorních 
souborù a dalšími spoluorganizátory akce.

Již po tøetí festival obohatila významná celore-
publiková událost - vyhlášení výsledkù soutìže 
Vesnice roku. Tuto soutìž na podporu rozvoje 

Jan Haluza Otevøené brány 2011 
v Luhaèovicích

Akce v øíjnu

Za pøítomnosti hejtmana Zlínského kraje Sta-
nislava Mišáka a dalších pozvaných hostù byla ve 
støedu 7. záøí slavnostnì otevøena novì zrekon-
struovaná hlavní budova Støední odborné školy 
v Luhaèovicích.

Po projevech a hodnocení byl hejtmanem 
Stanislavem Mišákem, statutárním námìstkem 
Liborem Lukášem a radním pro oblast školství, 
mládeže a sportu Josefem Slovákem zasazen strom 
èi spíše stromeèek pøed budovou školy. Následnì 
byla pøestøižena páska a pak už si hosté mohli 
prohlédnout opravenou budovu.

„Rekonstrukce je významná pøedevším v tom, že 
škola soustøedí výuku do jedné budovy, to znamená, 
že žáci nebudou roztroušeni po celém mìstì, jak 
tomu bylo dosud, ale budou všichni soustøedìni zde. 
Navíc budou v moderních prostorách, které 
signalizují, že jsme v 21. století a jak by školství 
v tomto století mìlo vypadat,“ uvedl Karel Milièka, 
øeditel Støední odborné školy Luhaèovice.
 Rekonstrukce v hodnotì 24,169 milionù korun 
zaèala v èervenci 2010 a byla rozdìlena do tøí etap. 
Investorem byl Zlínský kraj. Nejprve byla budova 
novì zastøešena, následnì se postupovalo v opra-
vách tak, aby vìtšina nároènìjších prací probíhala 
v dobì prázdnin. V podkroví byly vybudovány dvì 
odborné pracovny, výtvarný ateliér, sociální 
zaøízení, kanceláøe vedení školy a ekonomický úsek. 
V uvolnìných prostorách ve 2. podlaží jsou nyní 
kabinety vyuèujících a prostornìjší komunikaèní 
prostory pro pobyt studentù v dobì pøestávek. 
Imobilní studentùm slouží nový osobní výtah, 
øešený ze vstupní haly v pøízemí až do podkroví, tím 
je zajištìn bezbariérový pøístup do všech prostor 
školy.

Olga Skovajsová

Slavnostní otevøení 
SOŠ Luhaèovice

V pátek 16. záøí byl za pøítomnosti èelních 
pøedstavitelù Zlínského kraje a mìsta Luhaèovice 
slavnostnì otevøen zrekonstruovaný sportovní areál 
základní školy. Rekonstrukce trvala s pøestávkami 
pìt let a stála více než 20 milionù korun.

O projektu se zaèalo hovoøit v letech 2005–2006. 
Plány na pøestavbu již zastaralého sportovištì 
vypracoval dnes již zesnulý Ing. arch. Ludìk Cahel. 
Podle jeho plánù se zaèalo høištì v roce 2007 
rekonstruovat. Dotace z ministerstev školství a fi-
nancí èinily více než 11 milionù korun. Zlínský kraj 
pøispìl dotací 40 tisíc na jeho sportovní vybavení.
 Generálním dodavatelem nového sportovištì 
byla firma PTÁÈEK – pozemní stavby, s. r. o., 
Kojetín.

„Já si myslím, že toto sportovištì je na velmi 
vysokém standardu. Myslím, že to místní ocení až za 
deset dvacet let, protože tyto konstrukce jsou 
pomìrnì nadèasové a høištì bude svému úèelu 
sloužit opravdu dlouho,“ uvedl Leoš Ptáèek, majitel 
dodavatelské firmy PTÁÈEK – pozemní stavby, 
s. r. o., Kojetín.

„Víceúèelové sportovištì bude pøedevším k dispo-
zici pro školní tìlocvik, ale využíváno bude i  pro 
organizované aktivity v odpoledních hodinách. 
V pátek tady bude pùsobit oddíl házené, který je na 
velmi vysoké úrovni. Støeda bude patøit DDM. 
Všechno bude organizováno pod dohledem dospì-
lých, kteøí budou za provoz na høišti zodpovídat. 
Hodnota díla je pøece jen velká a nechat høištì jen tak 
otevøené by nebylo dobøe,“ vysvìtlil Roman Lebloch, 
øeditel základní školy Luhaèovice.

V rámci slavnostního otevøení høištì uspoøádala 
základní škola mezinárodní atletický trojboj. Nové 
høištì si vyzkoušely dìti z partnerských mìst 
Topo¾èan a Pieš�an a ze spolupracující školy ze 
Slavièína. Závodilo se ve sprintu na 60 metrù, skoku 
do dálky a bìhu na jeden kilometr.

Celkové poøadí družstev: 1. místo ZŠ Luhaèovice, 
2. místo ZŠ Slavièín, 3. místo ZŠ Pieš�any, 4. místo 
ZŠ Topo¾èany.

Olga Skovajsová

Slavnostní otevøení víceúèelového 
høištì u základní školy

venkova vypisuje již sedmnáct let Ministerstvo pro 
místní rozvoj ÈR, Spolek pro obnovu venkova ÈR, 
Svaz mìst a obcí ÈR a Ministerstvo zemìdìlství ÈR. 
Kdo obsadí 2. a 3. místo v celostátním kole a pøe-
devším, kdo ponese titul Vesnice roku 2011, to se 
dozvìdìli vítìzové krajských kol v sobotu 11. záøí na 
Lázeòském námìstí, kdy byly bìhem programu 
festivalu „naživo“ otevøeny obálky s výsledky. 
Hodnotící komise první místo pøisoudila obci 
Komòa na Uherskohradiš�sku, na druhém místì 
skonèila obec Hlavenec z okresu Praha-východ 
a tøetí pøíèka patøí obci Skalièka na Pøerovsku.

Také Folklorní sdružení ÈR vyhlásilo vítìznou 
obec, která pøevezme na podzim v Senátu Parla-
mentu ÈR Putovní pohár za nejvýraznìjší program 
dlouhodobé péèe o místní lidové tradice. Tou je 
celkový vítìz soutìže – obec Komòa na Uhersko-
hradiš�sku.

Pøíští – jubilejní XX. MFDFS Písní a tancem 
Luhaèovice se uskuteèní druhý záøijový víkend 2012.

 FoS ÈR

Jubilejní MFDFS 
Písní a tancem opìt už pøíští rok

Redesign ulice Na Radostovì se pøedvedly 
desítky šampionù
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RML vzala na vìdomí hospodaøení mìsta Luhaèo-
vice za I. pololetí roku 2011 a doporuèila ZML 
souhlasit s hospodaøením mìsta Luhaèovice za I. pol. 
roku 2011.
RML vzala na vìdomí hospodaøení pøíspìvkových 
organizací mìsta: Technické služby Luhaèovice, 
Mìstský dùm kultury Elektra Luhaèovice, Sportovní 
centrum Radostova Luhaèovice, Základní škola 
Luhaèovice, Mateøská škola Luhaèovice, Dùm dìtí 
a mládeže Luhaèovice za I. pololetí roku 2011 a dopo-
ruèila ZML souhlasit s hospodaøením pøíspìvkových 
organizací mìsta.
RML souhlasila s uzavøením nájemní smlouvy na 
dobu neurèitou mezi Základní školou Luhaèovice 
a Støední odbornou školou Luhaèovice na pronájem 
prostor cvièné kuchynì a šatny v objektu Základní 
školy Luhaèovice za úèelem praktické výuky v oboru 
kuchaø/èíšník.
RML doporuèila ZML schválit zøízení vìcného bøeme-
ne na èásti pozemkù parc. è. 2876, parc. è. 2846 a parc. 
è. 2468/1 k. ú. Luhaèovice v majetku mìsta pro 
umístìní zaøízení distribuèní soustavy - realizované pod 
názvem „Luhaèovice, Hrazanská, venkovní NN“, 
spoèívající v umístìní nového venkovního vedení NN, 
nového sloupu NN a zemnící pásky ve prospìch firmy 
E-ON Èeská republika, s. r. o., za jednorázovou úplatu 
2 500 Kè + DPH.
(Jedná se o pozemky v ulici Mlýnská a Hrazanská.)
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta nabýt 
do vlastnictví koupí èást pozemku parc. è. 2442/11 

2k. ú. Luhaèovice o výmìøe cca 400 m . (Jedná se 
o pozemek, který je souèástí místní komunikace v ulici 
Solné.)
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta nabýt do 
vlastnictví koupí èást pozemku parc. è. 2442/12 

2k. ú. Luhaèovice o výmìøe cca 140 m . (Jedná se o poze-
mek, který je souèástí místní komunikace v ulici Solné.)
RML doporuèila ZML schválit zøízení vìcného 
bøemene na pozemku parc. è. 786/15 k. ú. Luhaèo-
vice v majetku mìsta pro umístìní zaøízení distri-
buèní soustavy - realizované pod názvem „Luhaèo-
vice, Novosád, pøípojka 50 m“, spoèívající v umístì-
ní nového kabelového vedení NN a pøípojkové skøínì 
ve prospìch firmy E-ON Èeská republika, 
s. r. o., za jednorázovou úplatu 1 455 vèetnì DPH. 
(Jedná se o pozemek v ulici Výsluní.) 
RML doporuèila ZML zrušit è. 36/Z2/2010-2014 ze 
dne 9. 12. 2010 na úplatný pøevod objektu è. p. 668 na 
pozemku st. pl. 831, pozemku st. pl. 831 – zast. plocha 

2 o výmìøe 62 m a pozemku parc. è. 2064/1 – ostatní 
2plocha o výmìøe 5 786 m  firmì TREVO Engineering, 

s. r. o., z dùvodu nedoøešených majetkových pomìrù. 
(Jedná se o objekt restaurace Mat vèetnì pøilehlých 
pozemkù.)   
RML jmenovala hodnotící komisi výbìrového øízení 
na grantový projekt Systematickým vzdìláváním 
k rozvoji zamìstnancù a kvalitì øízení MìÚ Luhaèo-
vice z OP LZZ ve složení:
PhDr. František Hubáèek, Mgr. Roman Lebloch, 
Ing. Michael Jahoda.

ZML souhlasilo se zpracováním zmìny územního plá-
nu Luhaèovice na pozemcích parc. è. 950/2 a 950/3 k. ú. 
Luhaèovice z pùvodního pozemku plnícího funkce lesa 
– L - na plochu obèanské vybavení – lázeòství – OL (vrty 
BV 341 a BJ 340) podle žádosti Lázeòského léèebného 
domu Praha.
ZML souhlasilo s hospodaøením mìsta Luhaèovice 
za I. pololetí roku 2011.
ZML souhlasilo s hospodaøením pøíspìvkových organi-
zací mìsta: Technické služby Luhaèovice, Mìstský dùm 
kultury Elektra Luhaèovice, Sportovní centrum Ra-
dostova Luhaèovice, Základní škola Luhaèovice, 
Mateøská škola Luhaèovice, Dùm dìtí a mládeže 
Luhaèovice za I. pololetí roku 2011. 
ZML schválilo pøedèasnou splátku úvìru dle Smlou-
vy o úvìru è. 7500010200018 ze dne 13. 1. 2010 ve výši 
8 mil. Kè. (Jedná se o úvìr na stavbu plovárny.)
ZML souhlasilo s prominutím pohledávky vzniklé pøí-
spìvkové organizaci Technické služby Luhaèovice za rok 
2007 firmou ZEPSTAV PLUS, Zlín, ve výši 23 282 Kè.

ZML rozhodlo o prodeji nebytové jednotky è. 185/7 
vèetnì spoluvlastnických podílù o velikosti 188/6308 
na spoleèných èástech domu a pozemku st. pl. 215 k. 

2 ú. Luhaèovice o výmìøe 226 m paní I. D. za kupní 
cenu 320 990 Kè.
ZML rozhodlo o prodeji nebytové jednotky è. 185/8 
vèetnì spoluvlastnických podílù o velikosti 444/6308 
na spoleèných èástech domu a pozemku st. pl. 215 k. ú. 

2Luhaèovice o výmìøe 226 m  paní B. L. za kupní cenu 
1 701 500 Kè.
ZML rozhodlo o prodeji nebytové jednotky è. 185/9 
vèetnì spoluvlastnických podílù o velikosti 686/6308 
na spoleèných èástech domu a pozemku st. pl. 215 k. 

2ú. Luhaèovice o výmìøe 226 m   S. P. za kupní cenu 
2 058 000 Kè.
ZML schválilo smìnu èásti pozemku parc. è. 819/54 

2 o výmìøe 98 m za èást pozemku parc. è. 815/4 o výmìøe 
25 m  ve vlastnictví mìsta k. ú. Luhaèovice za podmínky 

2 úhrady 100 Kè/m ìrách smìòovaných 
pozemkù.  (Jedná se o smìnu pozemkù v ulici Újezda 
a Lesní.) 
ZML schválilo nabytí do vlastnictví koupí èásti 
pozemku parc. è. 802/14 k. ú. Luhaèovice o výmìøe 

214 m  za cenu 100 Kè/m² a úhradu nákladù spoje-
ných s pøevodem. (Jedná se o pozemek, který je 
souèástí místní komunikace v ulici Újezda.) 
ZML nesouhlasilo s prodejem èásti pozemku parc. 

2è. 41/1 k. ú. Luhaèovice o výmìøe cca 50 m . (Jedná se o 
pozemek kolem domu è. p. 279 u panelových domù 
v ulici Družstevní.)
ZML schválilo prodej bytového domu s èísly 
popisnými 635 a 636 na pozemku st. pl. 784, poze-

2 mek st. pl. 784 o výmìøe 333 m a pozemek parc. 
2è. 719/1 o výmìøe 912 m  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.)
ZML schválilo zøízení vìcného bøemene na èásti po-
zemkù parc. è. 2876, parc. è. 2846 a parc. è. 2468/1 
k. ú. Luhaèovice v majetku mìsta pro umístìní zaøízení 
distribuèní soustavy - realizované pod názvem „Lu-
haèovice, Hrazanská, venkovní NN“, spoèívající 
v umístìní nového venkovního vedení NN, nového 
sloupu NN a zemnící pásky ve prospìch firmy E-ON 
Èeská republika, s. r. o., za jednorázovou úplatu 2 500 
Kè + DPH. (Jedná se o pozemky v ulici Mlýnská 
a Hrazanská.)    
ZML schválilo zøízení vìcného bøemene na pozem-
ku parc. è. 786/15 k. ú. Luhaèovice v majetku mìsta 
pro umístìní zaøízení distribuèní soustavy - reali-
zované pod názvem „Luhaèovice, Novosád, pøípoj-
ka 50 m“, spoèívající v umístìní nového kabelového 
vedení NN a pøípojkové skøínì ve prospìch firmy 
E-ON Èeská republika, s. r. o., za jednorázovou 
úplatu 1 455 Kè vèetnì DPH. (Jedná se o pozemek 
v ulici Výsluní.) 
ZML zrušilo usnesení è. 36/Z2/2010-2014 ze dne 
9. 12. 2010 na úplatný pøevod objektu è. p. 668 na 
pozemku st. pl. 831, pozemku st. pl. 831 – zast. plocha 

2o výmìøe 62 m  a pozemku parc. è. 2064/1 – ostatní 
2plocha o výmìøe 5 786 m  firmì TREVO Engineering, 

s. r. o., z dùvodu nedoøešených majetkových pomìrù. 
(Jedná se o objekt restaurace Mat vèetnì pøilehlých 
pozemkù.) 
ZML rozhodlo o prodeji bytové jednotky è. 452/6 1+1 
vèetnì spoluvlastnických podílù o velikosti 549/2992 
na spoleèných èástech domu a pozemku st. pl. 505 

2k. ú. Luhaèovice o výmìøe 315 m  a spoluvlastnického 
podílu id. 1/6 pozemku parc. è. 819/111 – zahrada 

2 o výmìøe 178 m paní E. H. za cenu 700 000 Kè.
ZML rozhodlo o prodeji bytové jednotky è. 185/4 2+1 
vèetnì spoluvlastnických podílù o velikosti 716/6308 
na spoleèných èástech domu a pozemku st. pl. 215 k. ú. 

2Luhaèovice o výmìøe 226 m  ve stanoveném poøadí 
takto: 1. S. P., nabídnutá cena: 1 720 000 Kè, 2. I. D., 
nabídnutá cena: 1 685 010 Kè, 3. J. V. a J. V., nabídnutá 
cena: 1 301 000 Kè.
ZML schválilo zaznamenávání výsledku hlasování 
k jednotlivým usnesením s uvádìním jmen zastupi-
telù a zmìnilo Jednací øád zastupitelstva ze dne 
9. 12. 2010 takto: v èlánku 8 odst. 2 se za text „vlast-
noruènì podepsaná listina pøítomných“ vkládá text 
„jmenovitý pøehled hlasování zastupitelù o jednotli-
vých usneseních“.
ZML nesouhlasilo s poøizováním záznamu ze zasedání  
Zastupitelstva mìsta Luhaèovice.
ZML souhlasilo s jmenováním PhDr. Františka 
Hubáèka, starosty mìsta Luhaèovice, èlenem 

 za rozdíl ve vým

Zprávy ze 7. zasedání ZML
konaného 8. 9. 2011

dozorèí rady spoleènosti Best price energy, o. p. s.
ZML souhlasilo s uzavøením smlouvy o partnerství pøi 
pøípravì a realizaci integrovaného projektu integrova-
ného vyrozumívacího a varovného systému Zlínského 
kraje mezi Zlínským krajem a 13 obcemi s rozšíøenou 
pùsobností Zlínského kraje, pøedmìtem které je 
realizace výbìrového øízení na dodavatele koncových 
prvkù IVVS. 

RML doporuèila ZML zrušení organizaèní složky 
Mìstská knihovna Luhaèovice, se sídlem Masarykova 
350, 763 26 Luhaèovice, a pøechod její èinnosti do 
èinnosti pøíspìvkové organizace Mìstský dùm kultury 
Elektra, pøíspìvková organizace, se sídlem Luhaèovi-
ce, ul. Masarykova è. p. 950, dnem 1. 1. 2012.
RML schválila harmonogram výbìrového øízení na 
poskytnutí grantù mìsta Luhaèovice pro rok 2012 ve 
znìní: 
Mìsto Luhaèovice vyhlašuje výbìrové øízení na poskytnutí 
grantù mìsta Luhaèovice pro rok 2012. Granty jsou 
urèeny na èinnosti, které mají pøímý vztah k mìstu 
Luhaèovice a splòují tematická zadání, viz „Obecná 
pravidla pro udìlování grantù mìsta Luhaèovice“ – 
uvedená na internetových stránkách mìsta – 
www.luhacovice.cz.
Žádost se podává na formuláøích žádostí, které jsou 
k dispozici na internetových stránkách mìsta Luhaèovice 
– www.luhacovice.cz nebo na finanèním odboru 
Mìstského úøadu, nám. 28. øíjna 543, 763 26 
Luhaèovice. Žádosti o grant na pøedepsaném formuláøi 
pøijímá do 4. 11. 2011 do 12.00 hodin mìsto Luhaèovice 
prostøednictvím podatelny MìÚ, razítko podání je 
rozhodující pro dodržení termínu podání. Pøedkládaný 
projekt smí být uplatnìn pouze v rámci jednoho 
tematického zadání a musí být realizován v roce 2012. 
Žadatel, který nepøedloží žádost ve stanoveném termínu, 
je vyøazen z výbìrového øízení.
Výsledky výbìrového øízení budou zveøejnìny na 
internetových stránkách mìsta Luhaèovice – 
www.luhacovice.cz do 31. 3. 2012. Podané projekty, 
vèetnì jejich pøíloh, mìsto Luhaèovice nevrací. Se 
žadateli, kteøí uspìjí ve výbìrovém øízení, bude uzavøena 
smlouva o poskytnutí grantu.
RML schválila Organizaèní smìrnici è. 6/11 o odpi-
sování dlouhodobého majetku.
RML souhlasila s nákupem venkovního vysavaèe 
z rezervního fondu Základní školy Luhaèovice.
RML doporuèila ZML schválit prodej èásti pozemku 

2parc. è. 815/1 o výmìøe cca 75 m  k. ú. Luhaèovice za ce-
2nu 800 Kè/m  a úhradu nákladù spojených s pøevodem.

(Jedná se o pozemek vedle Sanatoria Miramare v ulici 
Pod Kamenou.) 
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta 
bezúplatnì pøevést èást pozemku 2486/13 o výmìøe 

2cca 5 m  k. ú. Luhaèovice. (Jedná se o pozemek vedle 
Sanatoria Miramare v ulici Pod Kamenou.)  
RML nesouhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta prodat 
pozemky parc. è. 1211/6 (V Drahách), parc. è. 
1867/1(vedle Penny Marketu), parc. è. 2872 (ul. Druž-
stevní) a parc. è. 33/2 (ul. Družstevní) k. ú. Luhaèovice.
RML souhlasila s umístìním technického zaøízení 
pro zajiš�ování veøejné komunikaèní sítì firmy 
AVONET, s. r. o., na objektu Strahov, Holubyho 383, 
za èástku 3 000 Kè + DPH za rok.
RML rozhodla o výbìru nejvhodnìjší nabídky hodno-
cené dle základního hodnotícího kritéria – ekonomické 
výhodnosti nabídky zadané dle § 18 odst. 3 zákona 
è. 137/2006 Sb. (VZ malého rozsahu) a Metodického 
pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ na veøejnou 
zakázku na služby „Systematickým vzdìláváním 
k rozvoji zamìstnancù a kvalitì øízení Mìstského úøadu 
L u h a è o v i c e “  t a k t o :  T E M P O  T R A I N I N G  &  
C O N S U L T I N G ,  a .  s . ,  Na d  Po r u b k o u  8 3 8 ,  
721 00 Ostrava – Svinov, celková nabídková cena: 770 
640 Kè vè. DPH. Povìøila starostu mìsta PhDr. 
Františka Hubáèka podpisem smlouvy o dílo s vybra-
n ý m  u c h a z e è e m  T E M P O  T R A I N I N G  &  
CONSULTING, a. s., v souladu s nabídkou uchazeèe.
RML souhlasila s vytvoøením jednoho pracovního 
místa v Technických službách Luhaèovice, pøíspìv-
kové organizaci, v rámci veøejnì prospìšných prací.
RML schválila smlouvu o poradenství a správì 
odbìrných míst pøi spotøebì elektrické energie a zem-
ního plynu s Best price energy, o. p. s., Domanín 232, 
696 83 Hodonín, IÈ: 292 83 272.

Zprávy ze 17. schùze Rady mìsta
Luhaèovice konané 13. 9. 2011



V mìsíci èervenci letošního roku byl na Mìst-
ském úøadì Luhaèovice zahájen projekt „Syste-
matickým vzdìláváním k rozvoji zamìstnancù 
a kvalitì øízení Mìstského úøadu Luhaèovice“, na 
který byla získána dotace ve výši témìø 1,5 milionù 
korun. Cílem projektu je zlepšení kvality øízení 
a managementu MìÚ prostøednictvím zefektiv-
nìní vzdìlávání, odborné pøípravy a rozvoje 
zamìstnancù úøadu. 

Mìsto Luhaèovice uspìlo se svou žádostí o dotaci 
z Operaèního programu Lidské zdroje a zamìstna-
nost na projekt „Systematickým vzdìláváním k roz-
voji zamìstnancù a kvalitì øízení Mìstského úøadu 
Luhaèovice“. Celkové náklady budou èinit 1 734 000 
Kè, z toho 1 474 000 Kè pøipadne na podporu z Evrop-
ského sociálního fondu. Zbývajících cca 260 000 Kè 
uhradí mìsto z vlastních zdrojù. Projekt byl oficiálnì 

zahájen 1. èervence 2011 a bude probíhat do 31. 
bøezna 2014.

Cílem projektu je zlepšení kvality øízení a manage-
mentu MìÚ prostøednictvím zefektivnìní vzdìlávání, 
odborné pøípravy a rozvoje zamìstnancù úøadu. Po-
tøeba projektu s takto koncipovaným dalším prùbìž-
ným vzdìláváním úøedníkù (mimo povinného vzdìlá-
vání ze zákona: zák. è. 312/2002 Sb., zák. è. 262/2006 
Sb.) vyplynula z výsledkù analýzy vzdìlávacích 
potøeb, která se uskuteènila v roce 2009 a byla aktuali-
zována v øíjnu roku 2010. Projekt je zamìøen na 67 
úøedníkù (26 úøedníkù, 31 starších úøedníkù a 10 
vedoucích úøedníkù vèetnì starosty, místostarosty 
a tajemníka) a jejich zapojení, podle kategorie úøed-
níka, do 3 vzdìlávacích programù. Vzdìlávací progra-
my obsahují 20 typù vzdìlávacích kurzù, reflektují-
cích aktuální kvalifikaèní znalostní a dovednostní 

úroveò jednotlivých úøedníkù. Souèasnì respektují 
potøebu vzdìlávání zástupcù vedoucích úøedníkù, tzv. 
personálních záloh. Projektem je novì zavádìn pro-
ces evaluace do hodnocení realizace vzdìlávání a jeho 
pøínosù úèastníkùm vzdìlávání. 

Realizaci projektu zajistí realizaèní tým a externí 
dodavatel vzdìlávacích aktivit.

Projekt „Systematickým vzdìláváním k rozvoji 
zamìstnancù a kvalitì øízení Mìstského úøadu 
Luhaèovice“ (CZ.1.04/4.1.01/69.00060) je finan-
cován z Operaèního programu Lidské zdroje a za-
mìstnanost, oblast podpory 4.4A.1 Posilování 
institucionální kapacity a efektivnosti veøejné 
správy.

D a l š í  i n f o r m a c e  k  p r o j e k t u  n a j d e t e  n a  
http://www.luhacovice.cz.

Mìstský úøad Luhaèovice, finanèní odbor, 
upozoròuje poøadatele tomboly, že dle zákona 
è. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 
je nutné tuto èinnost provozovat s náležitým povole-
ním. Øízení o povolení tomboly probíhá v souladu se 
zákonem è. 500/2004 Sb., správním øádem. Povolo-
vací øízení probíhá na základì písemné žádosti, která 
musí být podána vèas, aby mohla být øádnì vyøízena. 
Hlavním znakem, kterým se liší tombola od ostatních 
sázkových her, je prodej losù a výdej výher pouze v den 
a na místì slosování. Slosování musí být veøejné. 
V pøípadì tomboly s herní jistinou nad 50 000 Kè 
probíhá losování za pøítomnosti notáøe (mimo orgán 
státního dozoru, který musí být pøítomen vždy u tom-
bol s herní jistinou nad 20 000 Kè). Do slosování 
mohou být zaøazeny pouze prodané losy tombol.  

Povolení k provozování tomboly s herní jistinou do 
50 000 Kè a vìcnou loterii s herní jistinou do 200 000 
Kè vydává Mìstský úøad Luhaèovice, finanèní odbor, 
na základì písemné žádosti provozovatele tomboly na 
akcích poøádaných v územním obvodu mìsta dle 
zákona è. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podob-
ných hrách, ve znìní pozdìjších pøedpisù, v ostatních 
pøípadech ji povoluje Ministerstvo financí ÈR. 
U tombol provozovaných pøi slavnostech a zábavách, 
pøi nichž výhry jsou dotovány pøevážnì z vìcných 
darù èlenù poøádající organizace, rozhodne výji-
meènì o podmínkách provozování tomboly Mìstský 
úøad Luhaèovice podle vlastního uvážení a místních 
pomìrù.

Formuláø žádosti je možno vyzvednout na poklad-
nì MìÚ Luhaèovice nebo je ke stažení na webových 
stránkách mìsta http://www.mesto.luhacovice.cz/. 
Kontaktní osoba: 
paní Radmila Holubová, tel.: 577 197 437,
e-mail: holubova@mesto.luhacovice.cz

Upozornìní pro poøadatele 
spoleèenských akcí, kteøí 
plánují uspoøádat tombolu

Luhaèovice tøetí v prestižní 
soutìži Mìsto pro byznys 
Zlínského kraje

Týdeník Ekonom pøedával ceny ètvrtého roèníku 
krajského srovnávacího výzkumu Mìsto pro byznys. 
V prostorách krajského úøadu byla ve ètvrtek 15. záøí 
ocenìna první tøi mìsta kraje – Kromìøíž, Holešov 
a Luhaèovice. Unikátní prùzkum Mìsto pro byznys 
hodnotí 205 mìst a 22 pražských obvodù podle 
padesáti kritérií v šesti oblastech podnikání. Partnery 
srovnávacího prùzkumu, který vyhlašuje týdeník 

Ekonom, jsou zpracovatel výzkumu agentura Datank 
a spoleènost Eurovia CS.

„Musím øíci, že letošní roèník soutìže byl pro nás 
trošku diskriminující, protože jsme v té dobì pøedìlá-
vali webové stránky mìsta. A právì webové stránky 
byly jedním z kritérií, takže jsme byli trochu znevý-
hodnìní,“ uvedla Marie Semelová, místostarostka 
mìsta Luhaèovice.

Kromìøíž se z loòské druhé poloviny žebøíèku letos 
posunula na první místo a stala se nejlepším mìstem 
pro podnikání Zlínského kraje. V rámci Zlínského 
kraje dosáhla také nejlepších výsledkù v oblasti 
hodnotící pracovní trh. V ní se zohledòuje napøíklad 
míra nezamìstnanosti, výše prùmìrného platu èi 
konkurence na pracovním trhu.
 O tøi místa si oproti loòsku polepšilo druhé i tøetí 
mìsto. Loni pátý Holešov získal letos druhé místo 
zejména za výsledky v oblasti pracovního trhu a ceno-
vých podmínek. Na tøetí místo z loòského šestého se 
vyšplhalo lázeòské mìsto Luhaèovice. To získalo dílèí 
prvenství v oblasti kvalita lokality, dobøe si však vedlo 
i v oblasti kvality veøejné správy, pracovního trhu 
a podnikatelského prostøedí.

V roce 2009 Luhaèovice získaly dokonce druhé 
místo v krajské soutìži. Tehdy si podnikatelé pochva-
lovali oblast kvality veøejné správy a webové stránky 
z hlediska podnikatelù.

Otevøené brány 2011 
v Luhaèovicích

Zpøístupnìní významných sakrálních památek ve 
Zlínském kraji

Projekt Otevøené brány nabízí možnost poznat 
církevní architekturu, filozofii a historii vybraných 
kostelù ve Zlínském kraji. Otevírá možnost tìm, kteøí 
toto prostøedí neznají, chtìjí poznat konkrétní 
památku èi více pochopit místa, kde se právì 
nacházejí. Do projektu bylo v roce 2011 zaøazeno 20 
kostelù Zlínského kraje. 

Poèátkem letošního roku se Øímskokatolická 
farnost Luhaèovice a mìsto Luhaèovice zapojily do 
projektu. Od 1. kvìtna do 30. záøí byl kostel svaté 
Rodiny pøístupný v pravidelném návštìvnickém 
režimu a s kompetentní službou jedenácti prùvodcù. 
Zájemci si mohli prohlédnout tuto církevní památku 
podobnì jako tøeba hrady a zámky. S tím rozdílem, že 
tato služba byla zdarma. Realizací projektu se 
pøispìlo ke zlepšení a rozšíøení nabídky v oblasti 
cestovního ruchu. Celkový zájem o prohlídku v obdo-
bí mìsíce kvìtna až záøí projevilo 10 500 návštìvníkù. 
Z toho jeden tisíc zahranièních. 

Starosta mìsta Luhaèovic František Hubáèek 
projekt vyhodnotil tìmito slovy: „Jsem velmi rád, že 
projekt, do kterého mìsto spolu s øímskokatolickou 
farností v loòském roce vstupovalo, se tak úspìšnì 
ujal. Ukázalo se, že pøíspìvek mìsta na podporu této 

akce byl správným krokem. Obohatil nabídku Luha-
èovic o další zajímavé místo, které lze pøi návštìvì 
našeho lázeòského mìsta navštívit. V pøíštím roce bu-
deme chtít v tomto projektu nejen dále pokraèovat, ale 
po dohodì s farností jej ještì rozšíøit o prohlídky 
zámecké kaple,“ uvedl na závìr starosta.

Regina Bittová

V úctyhodném vìku 97 let 
zemøel neobyèejný èlovìk, který 
si i pøes svùj tìžký život plný ne-
spravedlnosti, žaláøe, muèení 
uchoval do posledních let 
nezdolnou víru, optimismus 
a životní elán.

Návod na takový sice nelehký, ale spokojený život 
mùžeme najít v jeho slovech, která vyslovil v knize 
Oldøicha Koudelky Trénoval jsem Emila, a v jeho 
posledním rozhovoru pro Luhaèovické noviny.

„Svým zpùsobem jsem mìl díky lehké atletice krásný 
život. Sport mi nic nevzal, naopak mne obohatil 
o radost, když jsem vyhrával, lidi se kupili kolem mne, 
projevovali mi obdiv, pøi bìhání jsem poznal spoustu 
kamarádù a ostatnì i svoji manželku Vìrušku.

To jsou ubozí lidé, kteøí se rozvádìjí, to není dobré, 
oni hned vzplanou a brzy je to pøejde. To milování je 
hezké a také vzájemná úcta a respekt, to je to 
nejkrásnìjší, co mùže jeden druhému dát.

Vìøím v lepší budoucnost èlovìka a také v to, že je 
dùležitìjší dlouhodobé zhodnocení našich èinù než 
okamžitý zisk. Nelituji nejcennìjších let svého života, 
protože jsem bojoval a zvítìzil.  

Morální poškození národa se bude hojit velmi po-
malu, ty rány jsou tak hluboké, že to mùže trvat i dvì 
generace. Ale my s Vìruškou jsme optimistiètí, vìøí-
me, že se vše pøekoná. Na tuto víru máme morální 
právo. Náš život byl hodnì tìžký a nic jsme nikdy 
nedostali zadarmo. Vše, co máme, jsme vydìlali 
vlastníma rukama, hlavou a co je dùležité, pøedevším 
poctivì. Kdo má èistý štít, nemusí se nièeho bát.

Život se se mnou nemazlil a do cesty mi postavil 
pøíliš mnoho trnitých nástrah. Ale i tak jsem hrdý, že 
jsem se nikdy nezpronevìøil svým životním ideálùm, 
tomu, co mi vštìpovala od malièka maminka.
Myslím si, že Bùh mi na vìènosti nahradí to, co mi kdy 
vzal, nebo� mne nauèil pokoøe, odpouštìní a je ke 
každému spravedlivý.“ 

I když ocenìní jeho zásluh o rozvoj demokracie 
a lidská práva v podobì Øádu Tomáše Garriqua 
Masaryka, který pøevzal v loòském roce z rukou prezi-
denta republiky, svitku s blahopøáním svatého otce 
Benedikta XVI. s podìkováním za celoživotní práci 
i vytoužená svoboda pøišly pro nìj pøíliš pozdì, zùstá-
vá JUDr. Jan Haluza vzácným pøíkladem morální 
stateènosti a lidskosti.    

Jan Haluza
narozen 12. èervence 1914, 
zemøel 25. srpna 2011
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ROYAL SPA slaví 15 let svého 
pùsobení v lázeòství koncertem 
i velkou letní soutìží 
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V Luhaèovicích bylo podepsáno 
dùležité memorandum

Na mezinárodní konferenci svolané Sdružením 
pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravì byla ve 
ètvrtek 15. záøí ve Spoleèenském domì podepsána tzv. 
Luhaèovická výzva. Tato výzva je rozdìlena do nìko-
lika pasáží. Jednou z nich je podnìt, aby došlo ke stabi-
lizaci rozpoètu pro èeskou dopravní infrastrukturu. 

„Protože se každoroènì tento resort potýká s na-
hodilými pøíjmy a výdaji, je tøeba tuto situaci øešit. 
Hovoøím o tom, že bychom mìli docílit, aby rychlostní 
komunikace R49 a R6 byla zaøazena do mezinárodní 
dopravní sítì TEN-T a o celé øadì podpùrných pro-
hlášení, o kterých si myslím, že by mìly zlepšit 
dopravní dostupnost na støední Moravì,“ vysvìtlil 
statutární námìstek hejtmana Zlínského kraje Libor 
Lukáš, který zároveò zastává funkci pøedsedy 
Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Mora-
vì. Jednodenní konference se zúèastnili pøedstavitelé 
nìkolika moravských a slovenských krajù, zástupci 
èeského i slovenského ministerstva dopravy, Øedi-
telství silnic a dálnic ÈR, Státního fondu dopravní 
infrastruktury, Hospodáøské komory ÈR, ale i sta-
rostové mìst a obcí, zástupci akademického sektoru 
a øada dalších odborníkù a hostù. Zlínský kraj zde 
reprezentovali hejtman Stanislav Mišák, statutární 
námìstek hejtmana Libor Lukáš a námìstek hejtma-
na odpovìdný za oblast dopravy Jaroslav Drozd.

Hlavními cíli konference byly debata o souèasných 
možnostech budování dopravní infrastruktury v re-
gionu støední Moravy ve vazbì na støednìdobý a dlou-
hodobý rozpoètový výhled Èeské republiky, vyjádøení 
podpory místním samosprávám, podnikatelským 
svazùm a sdružením v jejich legitimní snaze urychlit 
pøípravu a výstavbu této dopravní infrastruktury èi 
definování hlavních problémových okruhù v oblasti 
pøípravy staveb.

V pondìlí 15. 8. 2011 zasáhl Kladnou Žilín další 
pøívalový déš�, který napáchal velké vìcné škody  
zejména v  Žilínì. Voda valící se ze strání od Pasek a od 
Petrùvky zatopila øadu zejména hospodáøských 
stavení, ale i sklepy domù.  Voda v Kladence bìhem 
velmi krátké doby stoupla o nìkolik metrù, a tak se 
voda valila všude možnì. Øada seniorù hlavnì ze 
Žilína tedy pochopitelnì další den do Klubu nepøišla, 
uklízeli. Po ètrnácti dnech na dalším klubu se proto 
o povodni hodnì vyprávìlo.  

„Sedìla jsem zrovna u televize, když slyším jakési 
huèání a hlasy lidí na ulici,“ zaèala Maruška.  „Kdo to 
k èertu takhle naveèer blázní,“ pomyslela jsem si 
a vyšla ze dveøí, abych se podívala, co se dìje. Na 
dvorku mi tekla Kladenka, protékala stodolou a nesla 
s sebou polénka, boty, no, zùstala jsem, jak když do mì 
hrom bací. Hledìla jsem na to zmoklá jak slépka 
a zaèala hledat gumáky. Poté, co jsem je našla, mi ani 
nevadilo, že v jednom je díra, protože voda mi do nich 
tekla i vrchem. Slepice v kurníku, co sedìly na høadì 

Galerie Elektra zve ve dnech 25. 10. – 11. 11. 2011 
návštìvníky na výstavu prací studentù Ústavu vizuál-
ní tvorby, který je souèástí Fakulty multimediálních 
komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlínì, pøed-
stavující projekt nazvaný Redesign ulice Fr. Veselého 
a jiné práce. Projekt Ústavu vizuální tvorby Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlínì se vìnuje estetické kultivaci ulice 
Dr. Veselého v Luhaèovicích.

Luhaèovice jsou mìstem cestovního ruchu, který 
je z nemalé èásti živen cennou vizualitou prostøedí 
s parkovými a zalesnìnými plochami a významnými 
architektonickými realizacemi. Ke kvalitì místa 
pøispívá nejen péèe o parkové a lesní plochy a ochrana 
architektonického dìdictví, ale i ochrana celkového 
vizuálního charakteru mìsta, kultivovaného veøej-
ného prostoru a podpora kulturní nabídky. S kvalitou 
veøejného prostoru stoupá nejen spokojenost 
obyvatel, ale i komerèní potenciál místa. Je tedy 
v zájmu mìsta i soukromých podnikatelù tento 
estetický rámec pojímat v celistvosti.

Souèasná doba pøináší kromì nových archi-
tektonických realizací výrazný negativní fenomén 
zasahující veøejný prostor nazývaný vizuální 
neèistota. Kvalitní architektonické projekty jsou 
mnohdy následnì poškozeny záplavou køiklavé 
typografické èi obrazové reklamy. Nekoordinovaná 
reklama škodí stavbám a degraduje je v architekto-
nických prùhledech, rozlézá se na plochách zdí, ve 
výkladech èi na samostatnì umístìných reklamních 
panelech.

Na tuto situaci reaguje projekt Ústavu vizuální 
tvorby UTB zamìøený na konkrétní místo v Luha-
èovicích postižené fenoménem vizuální neèistoty. Jde 
o nenásilný pokus o sjednocení a kvalitní øešení 
architektonického prostoru v ulici Dr. Veselého, 
kterou v brzké dobì èeká adaptace a rekultivace. Aby 
následnì nedošlo k opìtovnému zaplavení veøejného 
prostoru nevhodnými a rušivými prvky, rozhodli se 
studenti vytvoøit návrhy budoucí možné podoby 
grafického øešení reklamy v ulici Dr. Veselého, jež 
tvoøí nejdùležitìjší a nejživìjší èást mìsta, spojující 
obchodní centrum s láznìmi. Za supervize pedagogù 
UTB zpracovali studenti projekt ideální podoby ulice, 
øešící parametry vhodných reklamních ploch, tabulí 
i drobných grafických prvkù a rozvíjející charakter 
jednotlivých staveb bez narušení jejich estetické 
kvality. Vzniklé vize pøedstaví výstava v galerii Elektra. 
Více o projektu naleznete na internetových stránkách 
http://luhacovice.kolektif.cz/.

František Petrák

Redesign ulice

Ve dnech 8. a 9. záøí probìhla v prostorách 
knihovny soutìžní výstava kvìtin s názvem Krásy 
podzimní pøírody. Tato akce vznikla ve spolupráci se 
Svazem zahrádkáøù v Luhaèovicích.

Zúèastnilo se celkem 17 pìstitelù, kteøí se pøišli 
pochlubit svými krásnými kyticemi z jiøin, cinií, 
hortenzií èi aster. Bylo ocenìno celkem 6 soutìžících. 
Cenu odborné poroty získala na prvním místì paní 
Ludmila Fialová, další místa obsadily Ladislava 
Gondová a Jindøiška Hájková. Cenu divákù obdržely 
paní Ludmila Fialová, Jiøina Koláøová a Ludmila 
Juráková. Výherkynì si své ceny, které poskytl Svaz 
zahrádkáøù, mohou pøebrat na tradièním srazu 
seniorù. Dìkujeme všem za úèast a tìšíme se, že se 
z této akce stane tradice.
   V rámci jubilejního 10. roèníku Evropského týdne 
mobility s tématem Alternativní doprava jsme 
pøipravili pro žáky druhých a tøetích tøíd základní 
školy besedu. V ní se mohli nenásilnou formou 
seznámit s pravidly silnièního provozu a s chováním 
na ulici èi v rùzných dopravních prostøedcích.
   Ve dnech 3. 10. – 7. 10. se naše knihovna zapojila 
do celostátní akce Týden knihoven. V tìchto dnech se 
mohou pøihlásit dìti do patnácti let zdarma nebo 
zapomnìtlivci využít amnestie a vrátit upomínané 
knihy bez poplatku z prodlení.
   Také budeme v pùlce øíjna poøádat ve spolupráci 
s DDM Luhaèovice Týden komiksù. Jedná se o výtvar-
nou soutìž, do které se zapojily dìti ze základní 
a mateøské školy a také studenti výtvarného oboru ze 
SOŠ Luhaèovice. Bìhem tohoto týdne se bude konat 
i nìkolik doprovodných akcí a ukonèí se velkým 
lampionovým komiksovým prùvodem. Veškerá 
výtvarná dílka budou vystavena ve dnech 17.10. – 
21.10. v prostorách volební místnosti v knihovnì 
a pozdìji budou ke zhlédnutí v aule kina Luhaèovice.
   Veškeré bližší informace ohlednì pøipravovaných 
událostí jsou na našich webových stránkách 

Knihovna v záøí
   

 Povodeò v Kladné Žilínì
      

www.knihovna-luhacovice.cz.  

                               Pøejeme Vám pøíjemné podzimní dny. 
M. Mikulcová                      

Ohlednutí za Týdnem 
s Charitou 2011

Týden s Charitou Luhaèovice 19. 9. – 25. 9. 2011 je 
tradièní záøijová akce Charity Svaté rodiny Luhaèovi-
ce. Letošní 6. roèník se nesl v duchu „Vidìt a zažít je víc 
než slyšet a pøeèíst“, ten kdo se zúèastnil, se o tom 
mohl pøesvìdèit. Øeditelka Charity Luhaèovice Mgr. 
Lenka Semelová nám k tomu sdìlila: „Letos jsme se 
opìt snažili o pøiblížení naší organizace široké veøej-
nosti tak, aby lidé vìdìli, jaké služby a èinnosti nabízí-
me. Èasto se totiž setkáváme s reakcemi, že lidé ani 
neví, co vše by mohli po našich službách chtít, a jsou 
pøekvapeni širokou nabídkou pomoci, kterou jsme 
schopni jako Charita poskytnout. Nejvìtší úspìch 
jsme zaznamenali na akcích s humanitární problema-
tikou. Je vidìt, že lidem není osud tìchto postižených 
oblastí lhostejný.“ 

Všechny akce se uskuteènily pod záštitou mìsta 
Luhaèovice a mìstyse Pozlovice a zapojila se také 
Základní škola Luhaèovice. Již tradiènì jsme také pro 
zájemce zajistili mìøení glykémie a cholesterolu, tato 
akce byla souèástí Týdne mobility. Celý Týden s Chari-
tou provázely pøednášky, akce pro malé i velké a slav-
nostnì jej zakonèila mše svatá za pracovníky, dobro-
volníky, uživatele a všechny lidi dobré vùle podporují-
cí èinnost Charity. Již dnes se tìšíme na pøíští roèník 
a pamatujte, že po celý rok JSME TU PRO VÁS.
Fotografie z uvedených akcí jsou k dispozici na 
adrese: www.luhacovice.caritas.cz. 

Anna Martincová

Øetìzec ROYAL SPA si po celý rok pøipomíná 15 
let svého pùsobení v lázeòství. U této pøíležitosti 

uspoøádaly v nedìli 11. záøí Lázeòské hotely Mira-
mare v Luhaèovicích koncert slavného houslisty 
Pavla Šporcla. Houslový virtuos spolu s Romano Stilo  
sklidili ve vyprodaném sále Kulturního domu Elektra 
v Luhaèovicích velký aplaus. 

Houslista Pavel Šporcl s doprovodem se pøed-
stavili ve svém koncertním projektu Gipsy Way. Se 
slovenskou romskou kapelou Romano Stilo zahrál 
cikánské, maïarské a rumunské lidové skladby a také 
vybrané skladby nìkterých slavných skladatelù. 

ROYAL SPA si své patnáctileté výroèí ale pøipo-
míná celou øadou akcí. Jednou z nich je také Velká 
letní soutìž o hodnotné ceny, která vyvrcholí na konci 
øíjna letošního roku. „Soutìžit mohou jak návštìvníci 
hotelù, tak i ètenáøi internetových stránek. Mezi 
výhrami jsou pobyty v lázeòských hotelech a další 
dárky,“ pøipomnìl generální øeditel spoleènosti 
ROYAL SPA dr. Antonín Plachý.

Spoleènost ROYAL SPA má sí� lázeòských 
a wellness hotelù v pìti lázeòských mìstech Èeské 
republiky – v Luhaèovicích, Mariánských Lázních, 
Velkých Losinách, Rožnovì pod Radhoštìm 
a Ostrožské Nové Vsi. „Soutìží se snažíme zvýšit 
povìdomí o celé síti ROYAL SPA a pøedevším o všech 
našich lázeòských hotelech. Jejich služby se neustále 
snažíme zlepšovat tak, aby naši hosté byli co nejvíce 
spokojeni. Všichni naši odborní pracovníci, lékaøi, 
fyzioterapeuti i další personál se snaží všem našim 
hostùm ve všech zaøízeních poskytnout královskou 
péèi,“ øekl generální øeditel ROYAL SPA dr. Antonín 
Plachý.

Úèast ve VELKÉ LETNÍ SOUTÌŽI je snadná. 
Staèí jen správnì odpovìdìt na soutìžní otázku, a� už 
na internetu nebo na papírové hrací kartì, která je 
k dostání na recepcích hotelù. Soutìže se mùže 
zúèastnit každý pouze jednou. Soutìž potrvá až do 
31. øíjna letošního roku, poté budou vylosováni výher-
ci, kteøí obdrží ceny v hodnotì 100 000 korun. Loso-
vání se uskuteèní tøi týdny po ukonèení soutìže. Bližší 
informace o soutìži naleznete na www.royalspa.cz. 

Olga Skovajsová

Michaela Mitáèková
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Ve dnech 17. — 18. 9. 2011 uspoøádal tenisový 
klub TK 2000 Luhaèovice tradièní oddílový pøebor. Za 
krásného sluneèného poèasí se sešla asi dvacítka 
místních vyznavaèù tohoto bílého sportu a svedla 
mezi sebou boje jak ve dvouhrách, tak i ve ètyøhrách.

Ve dvouhrách obhájili nejvyšší pozice hráèi závod-
ního družstva dospìlých, které si po loòském postupu 
i letos úspìšnì vedlo ve II. tø. krajského pøeboru JMK. 
Všichni ètyøi nasazení – T. Kovaøík, A. Gavlas, 
P. Hlaïák a L. Šimík – se probojovali do závìreèných 
kol. Celkovým vítìzem se nakonec stal T. Kovaøík, 
který v rozhodujícím zápase porazil P. Hlaïáka. 
Pøíjemným pøekvapením mezi dospìlými byl výkon 
staršího žáka P. Jordána, který dokázal vyhrát první 
kolo a odehrát velmi vyrovnaný set s pozdìjším 
vítìzem. Závodní hráèi byli nejúspìšnìjší i ve ètyøhøe, 
kdy se vítìzem stala dvojice P. Hlaïák a L. Šimík.

Alois Gavlas

Oddílový pøebor TK 2000

V sobotu 27. srpna v 19.00 se zúèastnili vybraní 
hráèi pøípravky FK Luhaèovice s trenérem Petrem 
Garajou utkání FC Slovácko – Dukla Praha na 
stadionu Slovácka jako doprovodný tým hráèù 
Slovácka. Pro pøedstavení hráèù dostali kluci dresy 
Dukly, ve kterých hráèe doprovodili pøed tribuny 
s 4 500 fanoušky.

V poloèase odehráli již v dresech FK Luhaèovice 
mini utkání s pøípravkou Slovácka, kde rozhodnì 
nezklamali, a s tìmito kluky uhráli remízu 1:1. 

Velkým zážitkem bylo louèení se stadionem po 
mini utkání, kde spoleènì se soupeøi nabìhli pøed 
„kotel“ skalních fanouškù, kteøí jim tleskali 
a skandovali jako ligovým fotbalistùm.

V mezièasech, kdy nedoprovázeli a nehráli, sle-
dovali všichni kluci a jejich rodièe mistrovské utkání. 
Celý veèer se velmi vydaøil i díky výhøe domácího FC 
Slovácka. Tímto chceme podìkovat všem klukùm za 
vynikající reprezentaci FK Luhaèovice a jejich 
rodièùm za podporu klukùm a pomoc pøi organizaci 
tohoto zážitku.

Velký fotbalový zážitek

Jedineènou atmosféru nezmìrného nasazení 
a soutìživosti mohli vidìt v sobotu 10. záøí návštìvníci 
Sportovního centra Radostova. Pod dohledem 
pøísných rozhodèích z Anglie se tu odehrávala 
vrcholná akce Klubu loveckých slídièù. Na speciální 
výstavu loveckých slídièù a vodních psù pøijelo do 
Luhaèovic více než 160 psù deseti plemen, vesmìs 
šampioni Èeské nebo Slovenské republiky.

„Je to v podstatì takové neoficiální mistrovství 
Èeské republiky. Posuzuje se exteriér a krása. Psi 
získávají èekatelství nebo tituly. Vítìzové jednotlivých 
plemen bojují o celkové vítìzství výstavy. My jsme 
natolik benevolentní, že této speciální klubové výstavy 
se mohou zúèastnit i neèlenové klubu. Øeèeno 
sportovní terminologií – otevøené mistrovství Èeské 
republiky,“ uvedl Miloš Kašpar, hlavní poradce 
KCHLS.

Jsou tady psi ze Slovenska, Polska, Maïarska 
a samozøejmì nejvìtší zastoupení mají èeští psi. 
Uspoøádat takto obsazenou výstavu není nijak 
jednoduché. Pracuje na tom skupina lidí. Musí zajistit 
položení kobercù, udìlat kruh, nechat vytisknout 
katalogy a ještì mnohem více musí tito lidé udìlat pro 
hladký prùbìh této prestižní události. Máme spon-
zora, který poskytl hodnotné dary pro vítìze. Poháry 
asi v hodnotì 25 tisíc korun jsme jako klub nakoupili 
sami,“ vysvìtlil Zdenìk Antonoviè, øeditel výstavního 
výboru.

Celkový vítìz Luhaèovice 2011: Fena anglického 
kokršpanìla, Wonder Wave Blue Marcato Line,
chovatelka + majitelka: Ivana Rùžièková, Praha, CZ

Olga Skovajsová

Na Radostovì se pøedvedly 
desítky šampionù

Kolonádním koncertem spojeným s historickou 
módní pøehlídkou si v nedìli 4. záøí pøipomnìli 
èlenové Okrašlovacího spolku Calma 130. výroèí 
narození své jmenovkynì.

Na pódiu pøed Spoleèenským domem se pøed-
stavilo sedmdesát historických kostýmù, pøedevším 
z období konce devatenáctého století až dvacátých let 
dvacátého století. Autorkou vìtšiny ze zdaøilých replik 
je Gábina Gergelová, jinak pøedsedkynì sdružení 
Okrašlovacího spolku Calma.

Atmosféru doby navodil Komorní smyècový 
orchestr ze Zlína. Na Lázeòském námìstí zaznìly 
skladby, které se hrávaly v dobì, kdy Marie Calma 
Veselá v Luhaèovicích pobývala. Byli to pøedevším 
èeští autoøi, jako Bedøich Smetana, Antonín Dvoøák, 
Leoš Janáèek nebo Josef Suk. Jejich skladby se pak 
v sezonì hrávaly pro lázeòské hosty i dvakrát dennì.

Marie Calma Veselá 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. 

Tato obdivuhodná žena se narodila 8. záøí 1881 
v Unhošti v Èechách. Byla všestrannì nadanou 
umìlkyní, která v mnohém pøedèila svou dobu.

„Pro slávu svou jsem nepsala“ je název kompo-
novaného poøadu, kterým bude ve ètvrtek 8. záøí v 19 
hodin v Muzeu luhaèovického Zálesí ukonèena oslava 
130. výroèí narození Marie Calmy Veselé. 

Olga Skovajsová

Øetechovští hasièi jsou stále aktivní i pøesto, že 
máme období mimoøádné úrody trnek, což obnáší pro 
vìtšinu z nás spoustu práce se sbìrem tohoto zlata 
Moravy. Hasièi dobrovolného sdružení Øetechov jsou 
vytíženi i v jiném smìru, již pošesté se podíleli na 
zajištìní bezpeènosti Barum Rally Zlín. Zabezpe-
èovali rychlostní zkoušku ve Zlínì, což je znaènì ná-
roèné, vzhledem k velkému poètu divákù a fanouškù 
tohoto sportu. 

Také se podíleli na bezpeènosti celé rychlostní 
zkoušky Ludkovice – Horní Dvùr. Toto zabezpe-
èování poøádku na trati je monitorováno organiza-
èními inspektory, kteøí dodržují pravidla Evropské 
automobilové federace, což pro poøadatele obnáší 

Po pìti úspìšných roènících od 16. do 22. 9. 2011 
probíhal v našem mìstì Evropský týden mobility. 
Bìhem Týdne mobility probíhalo souèasnì nìkolik 
akcí na rùzných místech. Tìmito akcemi jsme chtìli 
nejen zvýšit bezpeènost dìtí i veøejnosti na 
komunikacích, ale také pøispìt k osvìtì veøejnosti a ke 
zmìnì návykù právì bìhem tohoto týdne. Více lidí 
v tomto týdnu vymìnilo auto za kolo, šlo pìšky èi jelo 
veøejnou dopravou. Udìlali tak více nejen pro 
Luhaèovice, ale také sami pro sebe a své zdraví.

Žáci si zvyšovali zruènost v jízdì na kole, byli 
upozoròováni na nebezpeèí, která je mohou ohrozit, 
když se na komunikacích nebudou øídit pravidly 
silnièního provozu, byli pouèeni o správném vybavení 
kola, o první pomoci, prevenci úrazù i správném 
chování ve veøejné dopravì. Chodilo se pìšky, jezdilo 
na kolech i bruslích, vláèkem, autobusem i vlakem. 
I dospìlí si pøišli na své, mohli si nechat zmìøit 
cholesterol i glykémii, spoleènì s dìtmi a žáky se 
mohli podívat v uzavøené ulici Nábøeží na ukázku 
Besip týmu a práci IZS. Rodiny se mohly zapojit do 
orientaèního závodu, cyklobruslo závodu na cyklo-
stezce. Ze všech akcí jsem mìla velmi dobrý pocit, 
velmi dobøe se spolupracovalo se všemi spolu-
pracujícími subjekty a koordinátory jednotlivých akcí, 
všem dìkujeme za spolupráci. 
V nìkterých zájmových kroužcích jsou stále ještì 
volná místa, proto sledujte nástìnky DDM Luhaèo-
vice i webové stránky www.ddmluhacovice.cz.

Eva Tomalová, redakènì kráceno

Zprávy z DDM Luhaèovice

Øetechovští hasièi 
na Barum Rally 

zabezpeèení a vyznaèení diváckých pásem, stání pro 
fanoušky, tak aby nedošlo k úrazu v pøípadì vyboèení 
vozidla z trati, a následný úklid zábran i odpadkù po 
fanoušcích.

Libor Kratina

Úèastníci doprovodu: Honza Novák, Jakub 
Slovák, Lukáš Garaja, Karel Plášek, Josef Skovajsa, 
Patrik Šùstek, David Velich, Jáchym Gregor, Šimon 
Žmolík, Jakub Garaja a Roman Máèala.

Renata Garajová

výše, byly v poøádku, ty níž byly utopené a jedna 
poloutopená, už mìla hlavu na stranu. Byly jsme na 
tom skoro stejnì, a protože jsem nevìdìla, co mám 
dìlat, vzala jsem ji do podpaží a donesla domù. 
Mobilem jsem zavolala na pomoc rodinu, dala si 
štamprlu a chystala se slépku zabít. „No, když nic, 
aspoò bude lepší polévka,“ øekla jsem si a nalila slépce 
trochu slivovice do zobáku. Pak jsem mìla nìkolik 
telefonátù, ale když jsem se ke slépce vrátila, byla už 
èilejší a tak jsem vzala fén, vysušila jí peøí, zabalila ji do 
deky a dala do kuchynì ke kamnùm. Ráno když jsem 
se probudila a slyšela, jak slépka v kuchyni kvoká, tak 
jsem pochopila, že bude v poøádku.  „To já dìlám 
nìkdy taky,“ pøidala se Olina s Boženou.  „Já dávám 
slépkám nìkdy i Acylpyrin nebo Endiaron,“ ozvaly se 
další. No, nevím, jak se slépce mìøí teplota, kolik už je 
horeèka, ani jak se slépka potí, ale o jednom jsem  
pøesvìdèen, „valašský penicilín“ zabere vždycky.

j. h.



Narození

Rodièùm srdeènì blahopøejeme.

Michal Navrátil a Irena Pilková
Daniel Slezák a Radka Malotová
Petr Mlèek a Jindøiška  Šobáòová
 Blahopøejeme.

Eva a Vladimír Durïákovi  
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.

Petr Chromek
Patricie Plachá
Justýna Šuráòová
Sebastián Macka
Emilie Kociánová
Aneta Zarembová

Svatby

50 let výroèí svatby

Oldøicha Dubcová 90 let
Zdeòka Kudláèková 85 let
Andìla Dostálková 90 let
Zbynìk Pol 89 let
Karla Bartonèíková 87 let
Anežka Zábojníková 88 let
Jana Semelová 87 let
Hedvika Švachová 85 let
Jindøiška Trnková 87 let
Anna Štrajtová 85 let
Bohumila Nezvalová 80 let
Marie Èechová 86 let

František Janíèek    62 let
Ladislav Holováè    80 let
Josef Hubáèek    71 let
Ivan Horòák    55 let

Výroèí narození

Pøijmìte naši srdeènou gratulaci.

Spoleèenská kronika
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Jménem zarmoucené rodiny manželka Hana.

Jiným dochovaným dokumentem je záznam 
recitátorù, poøizovaný na kotouèový magnetofon 
Tesla B3 rychlostí 4,5 cm/sek. Jedná se o pùvodní 
zvukovou nahrávku tìchto loutkových her: Sùl nad 
zlato (1973), Zaèarovaný les (1963), Ostrov splnì-
ných pøání (1962) a Èertùv mlýn (1964). Z magne-
tofonového pásku zhotovil záznam Ludìk Vavrys na 
kazetový magnetofon Panasonic a pøepsal na CD disk 
v roce 2007. Zvukové záznamy spolu s pìti foto-
grafiemi, dvanácti plakáty a útržky písemných 
záznamù z rùzných období uložených na rozlièných 
místech zùstávají jedinými dochovanými pozùstatky 
fenoménu loutkového divadla v Luhaèovicích.                                                                                       

1. MYŠLENKA NA ZØÍZENÍ LOUTKOVÉHO 
DIVADLA V LUHAÈOVICÍCH A JEJÍ 
USKUTEÈNÌNÍ
 V roce 1862 byla založena v Praze první sokolská 
jednota. Její zakladatelé, dr. Miroslav Tyrš a Jindøich 
Fügner, vytvoøili program organizace na základech 
starohelénské kultury tìla a ducha. 
Mezi pøáteli sokolstva v Luhaèovicích vznikla 
myšlenka na založení jednoty. K její realizaci došlo 
v létì roku 1909. Pøi jejím vzniku si èlenové uvìdomili 

Historie Loutkového divadla 
v Luhaèovicích

základní pøedpoklad, totiž nové vhodné prostory pro 
èinnost. Proto výbor rozhodl zakoupit domek 
s pozemky, který adaptoval pro její úèely.

Na podzim roku 1925 br. Kohn doporuèoval 
výborové schùzi Sokola pøednášky se svìtelnými 
obrazy a poøízení loutkového divadla. Promítání 
svìtelných obrazù se uskuteènilo pomìrnì brzy, 
nebo� br. Kohn získal skioptikon (pøístroj na promí-
tání diapozitivù) spolu s pøíslušenstvím. Zøízení 
loutkového divadla zùstalo jeho snem do chvíle, kdy 
rozhodla náhoda. V roce 1926, pøed svým odjezdem 
z Luhaèovic do Brna, darovala èlenka Tìlovýchovné 
jednoty Sokol sestra Leopolda Dostalova luhaèovické 
tìlocvièné jednotì rodinné divadélko Alešova typu 
o rozmìrech 70 x 45 cm spolu se sérií 25 cm vysokých 
loutek s omezeným okruhem postav, se kterým bylo 
možno sehrát prakticky veškerý repertoár. Sériová 
výroba Alešových loutek zajistila obrovský zájem 
o loutkové divadlo a jejich obliba v rodinách se stala 
jedním z koøenù ohromného rozvoje spolkového 
amatérského loutkáøství. Tímto darem vyvolala 
hereèka Leopolda Dostalova další dùležitý impuls
k vybudování divadla a umìleckého souboru, díky 
nìmuž se tato zájmová èinnost dospìlých stala 
nositelkou kulturní tradice pro celé generace obyvatel 
mìsta. 

Br. Hládek vyhledal vhodnou hru a pøi první 
spoleèenské události sehrál nìkolik scének, vèetnì 
loutkové aktovky Kašpárkùv bìloušek. Dìti sedìly na 
zemi pøed sokolovnou v hlouèku, tìsnì nalepeny na 
sebe, aby dobøe vidìly na scénu a loutky; divadlo bylo 
umístìno na oknì budovy. Od této chvíle se kontakt 
s loutkovým divadlem stal potøebou a láskou dìtského 
luhaèovického publika. 

Br. Kohn, povzbuzen vdìèným publikem, promýš-
lel spoleènì s br. Hládkem, jak poøídit vìtší loutky 
a divadlo pro poèetnìjší publikum, tzv. spolkové. 
Darované loutky mìly jednoduchá vahadélka, byly 
málo pohyblivé. Celá postavièka byla ovládána pouze 
drátkem, který byl prostrèen hlavou z køehkého mate-
riálu. Jednota zakoupila tištìné dekorace pro loutky 
o výšce 35—50 cm, jejichž autorem byl akademický 
malíø Vít Skála. Šlo o samostatné proscénium, totiž 
z natištìných archù sestavené divadlo oznaèované 
jako „Skálovo proscenium“, které mìøilo 143 x 93 cm. 
Další nadšený èlen, František Pátek, èlovìk praktický, 
jenž mìl bohaté zkušenosti z velkých vídeòských ná-
bytkáøských dílen, sestavil dekorace a dokonèil diva-
delní scénu poèátkem roku 1928. Divadelní inventáø 
se rozrostl spolu se spolkovým divadlem o 50cm 
marionety, závìsné loutky typické pro èeskou 
loutkáøskou tradici.                                                           
   
2. PRVNÍ ZØIZOVATEL LOUTKOVÉHO 
DIVADLA TJ SOKOL LUHAÈOVICE (1928-1957) 

Zaèátkem 30. let dostupuje kvantitativní rùst 
amatérského loutkáøství vrcholu.            

V této dobì bylo v Èeskoslovensku asi tøi tisíce 
èinných loutkových divadel, které odehrály pøibližnì 
dvacet pìt tisíc pøedstavení s návštìvou dva a pùl 
milionu divákù. V roce 1928 vznikl v Luhaèovicích 
loutkový odbor, který se zaèal rozvíjet pod záštitou TJ 
Sokol. Ta byla jeho zøizovatelem do roku 1957. Tì-
locvièný spolek, vìrný Tyršovým myšlenkám, se snažil 
rozvíjet spolkovou duchovní a vzdìlávací èinnost. 
Získal dostatek ochotných a schopných èlenù. 
Jednatelem loutkového odboru byl zvolen br. Hládek, 
øeditelem nové scény se stal br. Chrt. Jeho zástupce br. 
Pátek zastával pøíštího roku funkci principála divadla 
a zùstal jím až do roku 1938. Prvními loutkoherci se 
stali bøí. Hládek,  Dostálek, Vokurka, Zicha aj. 

Poèátky loutkového divadla v Luhaèovicích
První stálou scénou loutkového divadla se stala 

stará sokolovna (1928—1929). Do ní chodily dìti 
každou nedìli odpoledne „na Kašpárka“. Toto lidové 
oznaèení vzniklo díky popularitì postavy Kašpárka, 
který vystupoval skoro ve všech hrách.
             

Dìkujeme všem, kteøí se 
zúèastnili posledního 
rozlouèení s panem 
Františkem Janíèkem, 
za slova útìchy, projevy 
soustrasti a kvìtinové dary. 

Podìkování

Dne 13. øíjna 
vzpomeneme 20. výroèí, 
kdy nás navždy opustil
pan František Koneèný.
 
Dne 1. ledna 2012 
tomu bude 6 let, 
kdy odešla na dalekou cestu, 
odkud není návratu,
paní Anna Koneèná.
Jen svíci hoøící a kytièku 
vám na hrob mùžeme dát, 
chvíli postát a s láskou na 
vás vzpomínat.

Vzpomínka

Dcery a syn s rodinami.

Manžel Milan, dcery Laïka a Vìra s rodinami 
a ostatní pøíbuzní.

Dne 18. øíjna uplyne 
dlouhých 15 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila
paní Vìra Koláøová.
Kdo jste ji znali, 
vzpomeòte s námi.

Vzpomínka

S láskou stále vzpomíná 
manželka Marie a dìti s rodinami. 

Dne 23. 10. 2011 
by se dožil 80 let 
náš drahý manžel, 
otec a dìdeèek
pan Karel Živnéø.
Navždy nás opustil 21. 6. 2009.

Vzpomínka

Vzpomínka

S láskou a úctou vzpomíná 
rodina  Hnátkova a Zápecova.

Dìkujme všem, kdo vzpomenou s námi.

Pokraèování pøíštì

Ing. Václav Zápeca
*7. 4.1925 
+ 4. 10. 1981

MUDr. Jiøí Hnátek
*3. 1. 1922
 + 26. 9. 1981

Regina Bittová



oznámení a inzerce ....

zpoèátku na èásteèný pracovní úvazek, 

pozdìji na plný,

nabízíme:

- nadstandardní finanèní ohodnocení

- flexibilní pracovní dobu

- následné vzdìlávání

požadujeme:

- VŠ vzdìlání v oboru fyzioterapie výhodou

- pracovní nasazení

- pružnost

- ochotu se vzdìlávat

- pøíjemné vystupování

Kontakt: 

Mgr. Jindøiška Mlèková

e-mail: info@fyzioterapie-polichno.cz

tel: 737/661667

Novì otevøená prodejna 
dárkového skla v Luhaèovicích

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

ZHUBNÌTE
PRO ZDRAVÍ I PRO KRÁSU

725 298 924

skvelakondice@seznam.cz

24. 9. otevíráme 

Cafe u Najády, 
ul. Dr. Veselého 178 

na luhaèovické kolonádì! 
Pøijïte k nám na výbornou kávu, sendviè, 
lehký obìd, veèeøi nebo èerstvý zákusek.

Tìšíme se na vás …

Muzeum luhaèovického Zálesí pøipravilo na øíjen 
rozlouèení s výstavou Pøíbìhy hrabìcích lázní. Do 
konce øíjna platí nabídka výukového lektorského 
programu k výstavì Pøíbìhy hrabìcích lázní pro školy, 
na základì objednávky. 

Ve ètvrtek 13. øíjna 2012 probìhne od 17.00 hodin 
v muzeu køest publikace pro dìti Pøíbìhy hrabìcích 
lázní – ilustrované regionální uèebnice dìjin o hrabìcí 
rodinì Serényiových na luhaèovickém panství. 

Ve ètvrtek 27. øíjna nabízíme od 16.00 hodin 
poslední komentovanou prohlídku výstavy s autory, 
spojenou s vernisáží a hudebním doprovodem. Všichni 
jsou srdeènì zváni. 

Srdeènì zveme maminky s novorozenci a kojenci na 
pøednášku Fyzioterapie u novorozencù a kojencù. 
Pøednášku povede fyzioterapeutka Mgr. Jindøiška 
Mlèková. Bìhem lekce se dozvíte, jak správnì cvièit 
a zacházet s miminky a tím pøedejít možným fyzickým 
vadám u tìchto dìtí.
Akce probìhne v Mìstské knihovnì v Luhaèovicích, 
dne 12. 10. 2011 v 10 hodin dopoledne.
Vstup zdarma.

Tel.: 728 737 717, IÈ: 74524151
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fyzioterapeuta 
/ fyzioterapeutku

Pokraèujeme v našem vyprávìní starých kronikáøù, 
dostáváme do roku 1936.
President republiky dr. Edvard Beneš v Luha-
èovicích dne 18. a 19. èervna 1936

S upøímnou radostí pøijalo luhaèovské obèanstvo 
poèátkem èervna zprávu, že president republiky
dr. Edvard Beneš pøi svém zájezdu na Moravu zavítá 
také do našich lázní. Hned se pøi tom vzpomínalo, jak 
pøed 12 lety dlel mezi námi president Osvoboditel 
T. G. Masaryk, rodák z našeho kraje. Jako s láskou 
a nadšením jsme uvítali u nás našeho prvního presi-
denta, tak podobnì jsme pøijali jeho velkého žáka, 
spolupracovníka a nástupce v jeho presidentském 
úøadì.

Luhaèovice, hlavnì Lázeòské námìstí a jeho 
nejbližší okolí, se za presidentovy návštìvy odìly do 
slavnostního hávu. Ve ètvrtek 18. èervna se již od 
èasných hodin ranních rozproudil v Luhaèovicích 
poulièní ruch, jaký v té dobì za normálních okolností 
nikdy nebývá. Po celý den pøicházeli do Luhaèovic 
z blízkého i vzdáleného okolí obèané, zvláštì pøišlo 
mnoho školních dìtí se svými uèiteli a uèitelkami, jiní 
obèané z nejrùznìjších míst jv. Moravy jeli zase vlaky, 
auty nebo autobusy –  ti všichni neobyèejnì zvìtšili 
poèet místního obèanstva a lázeòských hostù pøi 
slavnostním uvítání presidenta dr. Edvarda Beneše. 
V odpoledních hodinách  bylo vše pøipraveno k uví-
tání presidenta republiky, zejména pøed Spoleèen-
ským domem na Lázeòském námìstí, kde se konal 
uvítací akt, se tísnilo velké množství lidí jak 
v obèanských šatech, tak v uniformách a v rùzných 
slováckých krojích, jak legionáøi, tak i sokoli, orli 
a èlenové D. T. J., jak sportovci, tak i hasièi, jak staøí, 
tak i mladí, jak muži, tak i ženy. 

President republiky dr. Edvard Beneš pøijel do 
Luhaèovic ponìkud pozdìji, než se pùvodnì 
stanovilo, protože se pøedtím zdržel déle ve Vyškovì, 
Kromìøíži, Ba�ovì, na Velehradì a ve Zlínì. Krátce 
pøed 19. hod. oznámil místní rozhlas shromáždì-
nému obèanstvu na Lázeòském námìstí, že president 
republiky právì vjíždí do Luhaèovic, a za chvíli nato 
zastavovalo již presidentovo auto i auta jeho družiny 

pøed Spoleèenským domem. Do volání „Na zdar“ se 
mísily fanfáry ze Smetanovy Libuše, které zahrál 
lázeòský orchestr za øízení J. Elsnice. V presidentovì 
družinì byli mimo jiné: zemský president Jan Èerný, 
šéf presidia zemského úøadu, generál Ing. Bláha, 
zemský velitel èetnictva generál Mládek, presidentùv 
osobní tajemník dr. J. Remsa, vrchní rada J. Svoboda, 
vrchní rada dr. A. Novák a jiní. Hned po pøíjezdu 
presidenta republiky se služebnì hlásil okresní 
hejtman uherskobrodský Jan Kašpárek a generál 
dr. A. Vlach, velitel zemského lázeòského ústavu 
v Luhaèovicích.

Po zahrání státní hymny uvítala presidenta re-
publiky a jeho doprovod žákovská dvojice z první tøídy 
obecní školy v Luhaèovicích: Jaroslav Záhorovský
a Anièka Semelová. A. Semelová oslovila presidenta 
republiky tìmito slovy: „Milý pane presidente! My, 
dìvèata a chlapci z luhaèovského kraje, rádi Vás 
máme, a kdybychom smìli, v naší náruèi bychom Vás 
stiskli, èelo a srdce zlíbali za Vaši práci dobrou a za to, 
že k nám jste pøijel v chudý, však krásný Moravský 
ráj.“ Potom podala kytici rùží presidentu republiky
 a žák J. Záhorovský zase paní Hanì Benešové. Nato 
uvítal presidenta republiky starosta obce Jan Drbal. 
Pravil:
Pane presidente republiky!

Jako starosta obce Luhaèovice vítám Vás s upøím-
nou radostí do naší obce a pozdravuji Vás jménem 
všeho obyvatelstva. Pokládáme si za obzvláštní èest, 
že poctil jste nás svou vzácnou návštìvou a pøipravil 
luhaèovskému obèanstvu to krásný a významný den. 
S upøímnou radostí jsme vítali dne 26. èervna 1924 
prvního našeho presidenta, presidenta Osvoboditele 
T. G. Masaryka, a dnes po dvanácti letech jsme š�astni, 
že dáváte nám Vy, vysocectìný pane presidente, milou 
pøíležitost pozdraviti i Vás, jeho nejoddanìjšího 
spolupracovníka v osvobozeneckém díle. 

Vítáme ve Vaší osobì nejen nejvyšší hlavu státu, 
vítáme Vás jako nejvyššího velitele naší branné moci, 
vítáme Vás jako velikého syna svého národa, který 
bojoval za osvobození a znovuvzkøíšení své vlasti, po 
válce za vèlenìní do èlánku kulturních státù evrop-
ských a dnes nejvyššího representanta osvobozené 
vlasti. Pohlížíme s obdivem a úctou na Vaši vykonanou 
práci a shromáždili jsme se zde v tak velkém poètu 
proto, abychom Vám vzdali náš hluboký dík za práci, 

kterou jste pro národ v jeho historických dobách 
udìlal. Buïte ubezpeèen, vysocectìný pane presi-
dente, Luhaèovice byly v dobách pøedváleèných 
støediskem èeskoslovenských porad, zde se scházeli 
vlastenci èeští a slovenští a tak vykonaly Luhaèovice 
velmi mnoho na poli èeskoslovenské vzájemnosti. 
Prosím Vás, vážený pane presidente, co nejuctivìji, 
abyste i po této stránce vìnoval Luhaèovicím svoji 
vzácnou pozornost.

Dnes, kdy jste naším vzácným hostem, chová naše 
obyvatelstvo vroucí pøání, abyste byl dlouho zdráv, 
aby se Vám u nás líbilo a abyste si odvezl od nás jen 
milé vzpomínky. Buïte nám ještì jednou, vysocectìný 
pane presidente, v našem lázeòském mìstì vítán!

Univ.  prof. dr. B. Kužena, pøedseda správní rady 
luhaèovických lázní, pravil ve svém uvítacím 
proslovu:

Pane presidente! Vítám Vás jako pøedseda správní 
rady akciové spoleènosti Lázní luhaèovických. 
Dovolte mi, abych Vás pøedem struènì obeznámil 
s vývojem a významem našich lázní. Ve vývoji našich 
lázní lze postøehnouti trojí období: nejstarší dobu, 
dobu velkostatku a lázní (rodiny Serenyiovy), dobu 
od vzniku akciové spoleènosti. Pøejdu dobu, která 
tradicí, povìstí a bájí jest vkládaná až do dob vpádu 
Tatarù na Moravu, a poènu zaruèenými doklady 
historickými, které se kryjí s poèátkem druhého 
období. 

O pramenech luhaèovických je sta� v knize Tartaro 
Matrix  Moraviae, latinsky napsané od doktora a fy-
zika brnìnského Jana Ferdinanda Hertoda, vydané 
r. 1669 ve Vídni. V stati je nejen udán, dle tehdejších 
znalostí chemických, rozbor slané vody luhaèovské, 
ale jsou v ní i popsány nemoci, pøi nichž se tato voda 
osvìdèuje jako léèivá. Kniha Hertodova upozornila 
veøejnost, tak tehdejšího majitele panství Ondøeje 
Serenyiho na vyvìrající zde bohatství a podnítila 
zachycení pramenù Vincentky a Amandky. Budování 
pokraèovalo však velmi zvolna, nebo� okolí pramenù 
nenáleželo majitelùm velkostatku, nýbrž soukromní-
kùm a obèanùm. Byly to louky, pastviska, kopanice. 
Majitelé velkostatku, kteøí si byli vìdomi svého cíle, 
vykupovali a vymìòovali pozemky v okolí pramenù, 
zalesòovali stránì, což je jejich velkou zásluhou. 

Kronika

 pokraèování pøíštì
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kam v Luhaèovicích
Ètvrtek 6. 10. 19.00 hod. 

Pátek 7. 10. 16.00 hod. 

Pátek 7. 10 19.30 hod.

Ètvrtek 13. 10. 19.00 hod. 

Ètvrtek 13. 10 19.30 hod.

Pátek 14. 10. 19.30 hod. 

Pátek 21. 10. 17.00 hod.

Pátek 21. 10. 19.30 hod.

Ètvrtek 27. 10. 19.00 hod. 

Pátek 28. 10 19.30 hod.

MUŽ SEDMI SESTER - DIVADELNÍ 

KOMEDIE / DIVADLO SEMTAMFÓR 

Kinosál MìDK 

KOCOUR V BOTÁCH – DIVADLO PRO DÌTI / 

MALÁ SCÉNA ZLÍN

Kinosál MìDK 

CIMBÁLOVÁ MUZIKA HORA

LH Palace,  kavárna

TANEÈNÍ ZÁBAVA / DECHOVÁ HUDBA 

ZÁLESANKA

Sál Rondo MìDK 

VEÈER MELODIÍ ELVISE PRESLEYHO

LH Palace, kavárna

SWINGOVÝ VEÈER / KONCERT 

JAZZOVÉHO TROMBONISTY MOJMÍRA 

BARTEKA A JEHO ORSTAD STORBANDU 

Z NORSKA

Sál Rondo MìDK 

CESTOPISNÁ PØEDNÁŠKA A. BÍMOVÉ – 

HLEDÁNÍ POSLEDNÍHO RÁJE

Kinosál MìDK 

VEÈER MUZIKÁLOVÝCH MELODIÍ

LH Palace, kavárna

TANEÈNÍ ZÁBAVA / DECHOVÁ HUDBA 

LIPOVJANKA

Sál Rondo MìDK 

POCTA FRANKU SINATROVI

LH Palace, kavárna

Sobota 1. 10. 19.30 hod.

Støeda 5. 10. 19.30 hod.

Sobota 8. 10. 19.30 hod.

Støeda 12. 10. 16.00 hod.    

Sobota 15. 10. 19.30 hod.

Sobota 21. 10. 19.30 hod.

Sobota 22. 10. 19.30 hod.

Pátek 26. 10. 16.00 hod.

ZROZENÍ PLANETY OPIC

V PEØINÌ

KRÁLOVA ØEÈ / 

4 CENY AKADEMIE - OSCAR 2011

V PEØINÌ / BIOSENIOR

LIDICE

BARBAR CONAN / TÝDEN COMIXU VE 

SPOLUPRÁCI S KNIHOVNOU A DMM

VIDITELNÝ SVÌT / MFF KARLOVY VARY  

2011

NA VLÁSKU / FILMÁSEK

kino Elektra

Upozornìní: od mìsíce listopadu budou filmová 

pøedstavení zaèínat v 19.00 hod. a v 16.00 hod.

PØEDPRODEJ VSTUPENEK 

v MTIC Luhainfo, tel. 577 133 980, 

v kinì 30 min. pøed zaèátkem pøedstavení.

Od 9.30 do 11.30. Vstup 20 Kè

Denní stacionáø CHSR, Hradisko 100, 

STRAHOV, Holubyho 383

5. 10. STRAHOV / Poruchy krvetvorby,

beseda / PharmDr. Ingrid Šustková

17. 10. Sváteèní slovo /  P. Antonín Fiala

24. 10. Keramická dílna, tvoøíme z hlíny

31. 10. Burza receptù

3. 10. Posezení s harmonikou

10. 10. Spoleèenské hry 

19. 10. STRAHOV /  Sváteèní slovo / 

P. Antonín Fiala

26. 10. STRAHOV / Cestování po Balkánu, 

beseda / Sylva Hosová

Další informace mobil: 739 344 052, 731 646 717, 

pevná linka: 577 132 363

Charita Svaté 
rodiny 

4. 10. 15.00 hod. 

12. 10. 13.00 hod.

12. 10. 16.00 hod.

14. 10. 19.30 hod.

19. 10. 14.00 hod. nádraží

26. 10. 14.00 hod. nádraží

29. 11. 17.00 hod.

Cvièení s malými míèi - Elektra

Plovárna

V peøinì – Biosenior, 50 Kè

Swingový veèer, Rondo, 
sleva vstupného na prùkazy SAS

Vycházka k památnému dubu

Výjížïka na kole

Pøednáška A. Bímové / Tichomoøí, kinosál, 
sleva vstupného na prùkazy SAS

Spolek aktivních 
seniorù 

AKCE DDM ØÍJEN
Pondìlí 3. 10. 15.00 hod., zámecká zahrada

Støeda 19. 10. a pátek 21. 10. 
od 15.00 do 18.00 hod., zámek 

Pátek 21. 10. sraz v 18.00 hod., zámek

Støeda 26. 10. 

Od 10.00 hod., tìlocvièna ZŠ Luhaèovice

Od 15.00 do 16.00 hod., prostor pøed kinem Elektra

STØELECKÁ SOUTÌŽ
Akce pro støelce od 3. tøídy, poplatek 20 Kè/osoba, 
pøihlášky pøedem do 29. 9.

PODZIMNÍ BAZÁREK
Prodejní bazar se zamìøením na dìtské podzimní 
a zimní sportovní vybavení. Vìci k prodeji je nutné 
pøinést 17. a 18. 10. od 15.00 do 18.00 hod., nepro-
dané vìci se budou vydávat 24. 10. od 15.00 do 18.00 
hod. Poplatek 40 Kè/prodávající osoba /max. 30 ks.

KOMIKSOVÝ LAMPIONOVÝ PRÙVOD 

A KOMIKSOVÉ SOUTÌŽENÍ
S sebou svítící lampion. Pøi nepøíznivém poèasí 
komiksové soutìžení v sokolovnì, poplatek za 
soutìžení 20 Kè/osoba.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY V ZÁMKU 
10.00–12.00 hod.
VYCHÁZKA DO PØÍRODY
Pøi nepøíznivém poèasí v DDM, s sebou dobrý 
špekáèek, chléb a pití, poplatek 20 Kè/osoba.       

FLORBALOVÝ TURNAJ
Pro žáky 3.–6. tøídy, pøihlášky týmù do 24. 10., 
startovné 30 Kè/hráè, možnost zapùjèení vybavení.

SOUTÌŽENÍ S FILMÁSKEM
Program pro dìti a rodièe s dìtmi, následuje 
promítání filmu NA VLÁSKU, vstupné na film 70 Kè.
V mìsíci øíjnu také probìhnou v dopoledních 
hodinách výukové programy pro žáky ZŠ.

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

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