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Únavná zima je koneènì za námi. Všichni už 
vyhlíželi první høejivé sluneèní paprsky a pøipra-
vovali se na každoroèní jarní práce. Luhaèovická 
základní organizace Èeského zahrádkáøského svazu 
tradiènì v mìsíci bøeznu na své výroèní schùzi 
vyhodnocuje svou èinnost. Zahrádkáøi v našem 
mìstì mají bohatou historii a v letošním roce oslaví 
výroèí – šedesát šest let od založení. Dvì šestky urèitì 
zavazují a vybízejí k dalším aktivitám. Luhaèoviètí 
zahrádkáøi jako jedni z prvních v republice se snažili 
hodnotit kvìtinou výzdobu jednotlivých domù, 
pøedzahrádky èi zahrádky ve svém mìstì. V této 
èinnosti se i nadále pokraèuje a ve spolupráci s mìs-
tem vyhodnocujeme ty nejlepší. ZO ÈZS Luhaèovice 
má v souèasnosti 137 èlenù, mezi èleny jsou dìdové, 
otcové, ba i vnuci, kteøí navazují na rodinnou tradici 
– zahrádkaøení. Mnozí již poznali, že lákavé ovoce 
a zelenina v nablýskaných supermarketech nemusí 
být to nejlepší a nejkvalitnìjší. Z vlastních výpìstkù 
urèitì má pìstitel vìtší radost a ví, co to dá práce, než 
vyrostou oèekávané plody, lépe vnímá životní 
hodnoty, nemusí také utrácet peníze za posilovnu, od 
jara do podzimu má postaráno o pohyb a èerstvý 
vzduch. Místním obyvatelùm a èlenùm také nabízí-
me možnost zúroèit své výpìstky buï v moštárnì, 
nebo je mohou nechat pøepálit v pálenici. Také se 
snažíme o vzdìlávací èinnost, kvalitních informací 
jistì není nikdy dost. Poøádáme tematicky zamìøené 
zájezdy, spojené s poznáváním krás naší republiky. 
Na odborných pøednáškách se naši èlenové i další 
zájemci mohli seznámit se starými i novými odrù-
dami ovocných døevin, s nebezpeènými škùdci 
a prevencí, s radami pro vinaøe èi bylinkami a jejich 
léèivými úèinky. Zaplnìný sál hotelu Vltava dává 
nadìji, že zahrádkáøi v Luhaèovicích budou pokra-
èovat ve vytýèené cestì i nadále a máme urèitì na co 
navazovat a poøád se co uèit.

Zbynìk Lekeš, Dalibor Petrželka

Živý betlém

Poplatek ze psù a poplatek za provoz systému 
shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, 

využívání a odstraòování komunálních odpadù    

Upozornìní obèanùm

Slavnostní dernisáží byla ve støedu 29. února 
ukonèena výstava s názvem Luhaèovice v historic-
kých pohledech. Po dva mìsíce byla v galerii Elektra 
unikátní pøehlídka pohlednic z dob minulých. Více 
než pìt tisíc návštìvníkù si prohlédlo desítky 
pohlednic Luhaèovic. Od tìch nejstarších litogra-
fických pøes hlubotiskové, kolorované, ofsetové až 
po okénkové. Celkem 500 pohlednic, nejstarší 
z poèátku 20. století.

„Zvažovali jsme nìkolik témat výstavy a pøemýš-
leli jsme, jak vùbec zahájit oslavy 600. výroèí první 
písemné zmínky o Luhaèovicích. Nìkdo navrhl staré 
pohlednice Luhaèovic a všichni jsme zbystøili. 
Myslím, že to byla dobrá volba. Nikdo neèekal, že 
výstava bude mít takový úspìch, ale opravdu jsou 
tady unikátní exponáty,“ uvedla Marie Semelová, 
místostarostka Luhaèovic.

Na dernisáži vystoupili studenti Základní umìlec-
ké školy v Luhaèovicích, která v galerii vystavovala 
také své výtvarné práce. Unikátní výstava se setkala 

Rozpoèet pro rok 2012 byl schválen na jednání 
Zastupitelstva mìsta Luhaèovice dne 15. 3. 2012. 
V roce 2012 byl celkový objem pøíjmù i výdajù mìsta 
snížen o cca 50 mil. Kè z dùvodu ukonèení vyplácení 
sociálních dávek. Z rozpoètových pøíjmù mìsta, 
daní, správních a místních poplatkù, nedaòových 
pøíjmù a dotací na státní správu jsou financovány 
pøíspìvkové organizace mìsta MŠ Luhaèovice, ZŠ 
Luhaèovice, TS Luhaèovice, MìDK Elektra Luha-
èovice, Sportovní centrum Radostova Luhaèovice, 
DDM Luhaèovice a organizaèní složka Mìstská 
knihovna Luhaèovice. Dále mìstské èásti Polichno, 
Øetechov, Kladná Žilín, jednotky požární ochrany, 
mìstská policie, provozní výdaje mìstského úøadu, 
finanèní pøíspìvky a granty sportovním a spoleèen-
ským organizacím.       

s velkým ohlasem, a tak ji organizátoøi, pracovníci 
Mìstského kulturního domu Elektra, zèásti nainsta-
lují v rámci kvìtnového Otevírání pramenù do Haly 
Vincentka.
                                                                                 Olga Skovajsová

Schválený rozpoèet 
pro rok 2012

Jaro je tady, 
zahrádkáøi hodnotili
 

Unikátní výstava fotografií 
byla slavnostnì ukonèena

Kapitálové pøíjmy (z prodeje majetku) a pøijaté 
investièní dotace slouží pøedevším na financování 
kapitálových výdajù (investic). V rámci kapitálových 
výdajù mìsto v roce 2012 provede tyto akce: zreali-
zuje Mìstský informaèní systém, Technologické 
centrum. Mìsto bude financovat digitalizaci kina 
a rekonstrukci kotelny v MìDK Elektra, vybuduje 
dìtské høištì v Kladné Žilínì a v pøípadì získání 
dotací bude provedeno zateplení MŠ Luhaèovice, ZŠ 
Luhaèovice, vybudován pøechod u Lázeòského 
divadla a realizována investièní akce Informaèní 
vyrozumívací systém a varovný systém.

Provozní výdaje mìsta vèetnì provozních výdajù 
pøíspìvkových organizací, organizaèní složky, mìst-
ské èásti Polichno, Øetechov, Kladná Žilín, jednotek 
požární ochrany, mìstské policie a pøíspìvkù na 
sportovní, kulturní a spoleèenskou èinnost obèan-
ských a jiných neziskových organizací jsou souèástí 
bìžných výdajù mìsta.  

Rozpoèet 2012 je schválený s úsporou 2 149 000 
Kè. Finanèní prostøedky z úspory a rezerv minulých 
let budou použity na dofinancování investièních 
akcí, na které mìsto podalo žádosti o dotace.

V rámci financování mìsto v roce 2012 splatí 
další èást úvìru ve výši 6 mil. Kè.

Alena Ehrenbergerová

P ø i p o m í n á m e ,  ž e  
31. 3. 2012 konèí splatnost 
místního poplatku ze psù, 
je-li výše poplatku vìtší jak 
500 Kè za kalendáøní rok, 
rovnìž konèí splatnost 
první splátky poplatku.  

30. 4. 2012 konèí splat-
nost místního poplatku  za 
provoz systému shromaž-
ïování, sbìru, pøepravy, 
tøídìní, využívání a odstraòování komunálních 
odpadù. Je-li výše poplatku vìtší jak 1500 Kè za 
kalendáøní rok a domácnost, rovnìž konèí splatnost 
první splátky poplatku.  

Výši poplatkù, pøípadné osvobození od poplatkù, 
jejich splatnost stanovuje  Obecnì závazná vyhláška 
è. 5/2011, ve znìní pozdìjších pøedpisù a je k dis-
pozici na internetových stránkách mìsta Luhaèovice 
www.mesto.luhacovice.cz (dokumenty mìsta).

Žádáme všechny poplatníky výše uvedených 
poplatkù, aby poplatky zaplatili ve správné výši 
a vèas. Vèas nezaplacené poplatky mùže správce 
poplatku zvýšit až na trojnásobek.  

Pøi platbì bezhotovostním pøevodem je nutné 
uvádìt správné èíslo variabilního symbolu pro 
identifikaci poplatníka, které získáte od kontaktních 
pracovníkù MìÚ:   

Poplatek ze psù – paní Radmila Holubová,
tel.: 577 197 437,                   
e-mail: holubova@mesto.luhacovice.cz
Poplatek za provoz systému shromažïování, 
sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání 
a odstraòování komunálních odpadù 
– paní Eva Majzlíková, tel.: 577 197 436, 
e-mail: majzlikova@mesto.luhacovice.cz

Schválený rozpoèet pro rok 2012 v tis. Kè

Pøíjmy 106 961

daòové pøíjmy 51 822

nedaòové pøíjmy 19 722

kapitálové pøíjmy 8 000

dotace 27 417

Výdaje 104 812

bìžné výdaje 87 180

kapitálové výdaje 17 632

Saldo 2 149

Dotace, penìžité dary, 
granty pro rok 2012

Výsledky sèítání 2011 Josef Šnajdr Výroèí znovuotevøení 
Augustiniánského domu

SoŠ hostila pedagogy 
z pìti evropských zemí

ANTONIO VIVALDI – GLORIA
SPOLEÈNÝ KONCERT  Pìveckého sboru 
Janáèek (Luhaèovice), Chrámového 
pìveckého sboru Slušovice a Komorního  
orchestru mìsta Blansko.
Kostel Svaté Rodiny v Luhaèovicích
Sobota 14. 4. 2012 v 19 hodin

Vstupné dobrovolné
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RML pøijala zprávu o èinnosti Mìstské policie v roce 
2011, kterou pøednesl Vlastimil Èervenka, velitel 
mìstské policie.
V roce 2011 pracovalo u mìstské policie sedm 
strážníkù, hlavní náplní jejich práce byla pøedevším 
kontrola dodržování pravidel veøejného poøádku 
a obecnì závazných vyhlášek mìsta Luhaèovice. 
Mìstská policie dohlížela na stanovený režim na 
parkovištích s parkovacími automaty, zajiš�ovala jejich 
obsluhu a drobný servis. V prùbìhu roku 2011 bylo 
strážníky zdokumentováno 4 548 událostí (pøijatá 
oznámení, podnìty, protiprávní jednání, ztráty, nálezy 
vìcí, žádosti o souèinnost, zjištìné nedostatky, 
poškození mìstského mobiliáøe, výjezdy JPO II…). Bylo 
pøijato 265 telefonických a 52 osobních oznámení od 
obèanù. Celkem bylo zjištìno 2 962 pøestupkù, z toho 
víc jak 2 900 skutkù (asi 96 %) pøedstavuje porušení 
pravidel bezpeènosti silnièního provozu spáchaných 
øidièi motorových vozidel a cyklisty. Vìtšinou se jednalo 
o nerespektování platnosti zákazových znaèek, stání 
na chodníku a porušení Naøízení mìsta Luhaèovice 
4/2011. Strážníci vyøešili 1 718 pøestupkù domluvou, 
uložili 1 043 blokových pokut v celkové výši 242 400 Kè 
a 194 podezøení bylo postoupeno správnímu orgánu 
k dalšímu projednání. Pøi kontrolách øidièù bylo 
prokázáno ve dvou pøípadech øízení motorového 
vozidla pod vlivem návykové látky, oba øidièi byli 
pøedáni k øešení PÈR. Proti veøejnému poøádku bylo 
zjištìno a øešeno 53 pøestupkù (asi 4 %; rušení noèního 
klidu, vzbuzení veøejného pohoršení, neoprávnìné 
zábory veøejného prostranství, ukládání odpadù mimo 
urèená místa, odchyty volnì pobíhajících psù apod.),
 1 pøestupek proti obèanskému soužití a 5 pøestupkù 
proti majetku (drobné krádeže v obchodech), z tohoto 
množství bylo 17 pøestupkù projednáno a vyøešeno 
v blokovém øízení a uloženy pokuty v celkové výši 7 400 
Kè, 5 oznámeno a u 31 pøestupkù strážníci usoudili, že 
k nápravì postaèí domluva. Preventivnì byly provádìny 
kontroly v hernách, jak na dodržování zákazu hry oso-
bám mladším 18 let, tak i se zamìøením na dodržování 
zákazu podávání alkoholu mladistvým, zde bylo 
zjištìno porušení zákona ve 3 pøípadech, jeden pøípad 
byl øešen v blokovém øízení a dva postoupeny správnímu 
orgánu. Ve dvou dalších pøípadech byli strážníci 
pøivolání k silnì podnapilým osobám, kdy na základì 
rozhodnutí ošetøujícího lékaøe o jejich umístìní do 
PaZS provedli jejich pøevoz do Kromìøíže. Vzhledem ke 
skuteènosti, že se jedná o „nadstandardní“ službu, byly 
prokazatelné náklady mìstské policie vzniklé èinností 
strážníkù k odvrácení ohrožení jejich života a zdraví 
v obou pøípadech pøedloženy k úhradì.  
V prùbìhu služby strážníci vlastní èinností zjistili, 
zdokumentovali a pøedali PÈR 5 podezøení ze spáchání 
trestných èinù, jednalo se o naplnìní skutkové podstaty 
§ 249, § 202 zák. è. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
Oproti pøedcházejícímu roku bylo realizováno ménì 
odchytù psù a tím byly vynaloženy i nižší náklady na 
jejich umístìní do útulku, a to ve výši 17 500 Kè.
Pøi zjištìní dalších nedostatkù v èinnosti fyzických nebo 
právnických osob strážníci podnikli potøebná opatøení 
k uvedení vìcí do náležitého stavu (napø. poškozené 
kanálové vpusti, díry na vozovkách, poškozené do-
pravní znaèení, zeleò pøerostlá do chodníkù, zneèistì-
ná vozovka aj.). Pøi naplòování podmínek veøejnopráv-
ní smlouvy s mìstysem Pozlovice byl požadován výjezd 
strážníkù v pìti pøípadech, a to pøevážnì k odchytùm 
volnì pobíhajících psù, jednou k øešení zákazu vjezdu 
k pøehradì. Spolupráce s OO PÈR Luhaèovice spo-
èívala pøevážnì v souèinnosti pøi dopravnì bezpeè-
nostních akcích, žádostech policie o spolupráci pøi 
výjezdech k výtržnostem v noèních hodinách, popøípadì 
v pátrání po pohøešovaných osobách nebo v kontrole 
pohybu závadových osob v ulicích mìsta. Byla 
provedena jedna spoleèná akce na kontrolu podávání 
alkoholu v restauracích.

RML doporuèila ZML schválit poskytnutí dotací, 
penìžitých darù fyzickým nebo právnickým osobám 
a zaøadit je do rozpoètu na rok 2012.    
RML schválila výši neinvestièních nákladù na žáka 
Mateøské školy Luhaèovice, pøíspìvkové orga-
nizace, na rok 2012 pro vyúètování obcím, ve 
kterých mají žáci navštìvující pøedškolní roèník 
mateøské školy trvalé bydlištì, ve výši 3 458 Kè za 
jednoho žáka. 
RML doporuèila ZML schválit rozpoètový výhled na 
roky 2012–2023.
RML doporuèila ZML schválit rozpoèet na rok 
2012.
RML souhlasila s uzavøením Dodatku è. 10 pro rok 
2012 k mandátní smlouvì ze dne 14. 12. 2001 mezi 
mìstem Luhaèovice a Technickými službami 
Luhaèovice, pøíspìvkovou organizací. (Smlouva na 
svoz odpadu)
RML souhlasila s  uzavøením nájemní smlouvy na 
užívání pozemkù v k. ú. Luhaèovice:

2èást parc. è. 1089/10 (10 m ), èást parc. è. 2465/13 
2 2(35 m ), èást parc. è. 1657/7 (22 m ), parc. 

2 2è. 1657/6 (43 m ), parc. è. 1667/10 (213 m ), parc. 
2 2è. 1667/9 (307 m ), èást p. è. 1682/4 (432 m ), èást 

2 2p. è. 1576/16 (468 m ), parc. è. 2465/2 (45 m ), 
2parc. è. 1634/5 (71 m , èást parc. è. 2465/1 

2o výmìøe 21 m , èást parc. è. 2466/1 o výmìøe 
2 2234 m , èást parc. è. 2465/14 o výmìøe 66 m  s paní 

K. G., na dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou 1 rok 
za cenu 200 Kè/rok. (Jedná se o pozemky v k. ú. 
Luhaèovice.)
RML doporuèila ZML schválit smìnu èásti pozemku 

2 parc. è. 1644/5 o výmìøe cca 250 m a parc. è. 1657/8 
2o výmìøe 28 m  ve vlastnictví mìsta za pozemek parc. 

2 è. 2465/19 ostatní – komunikace o výmìøe 80 m ve 
vlastnictví pana J. B. Žadatel uhradí geometrický 
plán. (Jedná se o pozemky v majetku mìsta za 
pozemek v lokalitì nad Molkovými.)
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta 

2prodat pozemek parc. è. 1657/6 o výmìøe 43 m  
2a pozemek parc. è. 1657/9 o výmìøe 45 m  k. ú. 

Luhaèovice. (Jedná se o pozemky v majetku mìsta 
v lokalitì nad Molkovými.)
RML doporuèila ZML schválit prodej èásti pozemku   

2parc. è. 2486/13 o výmìøe 18 m  manželùm P., za cenu 
100 Kè/m2 a úhradu nákladù spojených s pøevodem. 
(Jedná se o pozemek v ulici Mlýnská.) 
RML doporuèila ZML schválit prodej èásti 

2 pozemku parc. è. 2486/13 o výmìøe 3 m panu M. N. 
za cenu 100 Kè/m2 a úhradu nákladù spojených 
s pøevodem. (Jedná se o pozemek v ulici Mlýnská.) 
RML doporuèila ZML schválit nabytí pozemku parc. 

2è. 2486/15 o výmìøe 364 m  za cenu 100 Kè/m2 a po-
2 zemku parc. è. 2841/2 o výmìøe 238 m k. ú. 

Luhaèovice za cenu 1 000 Kè/m2 a úhradu nákladù 
spojených s pøevodem. (Jedná se o pozemky v ulici 
V Drahách.) 
RML doporuèila ZML schválit zøízení vìcného 
bøemene na èástech pozemkù parc. è. 59, parc. 
è. 757/6 a parc. è. 2501 k. ú. Luhaèovice v majetku 
mìsta pro umístìní stavby plynárenského zaøízení 
„REKO STL Luhaèovice – Masarykova“ ve 
prospìch firmy JMP Net, s. r. o., za jednorázovou 
úplatu 63 300 Kè + DPH. (Jedná se o pozemky 
u panelových domù ul. Masarykova.)
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta nabýt 
bezúplatnì pozemky z majetku Zlínského kraje v k. ú. 

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

2 21980/68 (20 m ), 1980/73 (271 m ), 1980/82 
2 2 2(352 m ), 1980/83 (84 m ), 1980/84 (171 m ) v k. ú. 

2 2Luhaèovice a parc. è. 2510/7 (71 m ), 2510/8  (4 m ),
2 2 22510/9 (12 m ), 2510/10 (53 m ), 2510/12 (158 m ), 
2 2 22510/13 (6 m ), 2510/17 (88 m ), 2510/20 (47 m ), 

2 2 22510/23 (46 m ), 2453/10 (404 m ), 2453/9 (416 m ), 
2 2 22453/11 (4 m ), 2453/12 (4 m ), 2453/13 (24 m ), 

V rámci zaèlenìní strážníkù do JPO II bylo realizováno 
v prùbìhu roku 16 výjezdù k rùzným pøípadùm. 
Strážníci pøispívali k zabezpeèení poøádku pøi konání 
rùzných kulturních a spoleèenských akcí, ve dnech 
školního vyuèování pravidelnì dohlíželi na bezpeèný 
pøíchod dìtí do školy, v období Dušièek vìnovali 
zvýšenou pozornost vozidlùm parkujícím v okolí 
høbitova. Ve veèerních hodinách byly provádìny 
pravidelné kontroly na dìtských høištích se zamìøením 
na prevenci proti vandalismu a požívání alkoholu 
mladistvými. 
V rámci prevence kriminality bylo provedeno 330 
kontrol, nejenom objektù mìsta, se zamìøením na 
ochranu osob a majetku. Pravidelné besedy se seniory 
na téma „Bezpeèí domova“ a jako jedna z akcí „Týdne 
mobility“ pøednáška „Bezpeèná cesta do školy“ pro 
žáky ZŠ. 
RML souhlasila s prominutím pohledávky Ma-
teøské školy Luhaèovice, pøíspìvkové organizace, 
za školné a stravné dítìte K. G. ve výši 3 074 Kè.
RML souhlasila s poskytnutím finanèního pøíspìvku 
ve výši 2 000 Kè Èeskému klubu nedoslýchavých 
HELP, Mariánské nám. 2187, 688 01 Uherský Brod, 
v rámci grantù na rok 2012. 
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta 
smìnit èást pozemku parc. è. 1644/5 o výmìøe cca 

2 2250 m a 1657/8 o výmìøe 28 m  ve vlastnictví mìsta 
za pozemek parc. è. 2465/19 ostatní  – komunikace 

2o výmìøe 80 m . (Jedná se o pozemky v k. ú. 
Luhaèovice.)
RML souhlasila s uzavøením Dohody o ukonèení 
nájemní smlouvy na užívání bytu è. 7 o 2 pokojích 
s pøíslušenstvím ve 2. nadzemním podlaží Domu 
s peèovatelskou službou Strahov, Holubyho 383, 
Luhaèovice, ke dni 29. 2. 2012 s paní M. H., bytem 
Luhaèovice, Holubyho 383.
RML souhlasila s uzavøením nájemní smlouvy na 
užívání bytu è. 13 o 1 pokoji s pøíslušenstvím ve 
druhém podlaží Domu s peèovatelskou službou 
Strahov, Holubyho 383, Luhaèovice, s paní M. H., 
bytem Luhaèovice, Holubyho 383, na dobu 
neurèitou od 1. 3. 2012.
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru prodat èást 

2pozemku parc. è. 2486/13 o celkové výmìøe 21 m
k. ú. Luhaèovice. (Jedná se o pozemky v ulici 
Mlýnská.)
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta 
nabýt do vlastnictví koupí pozemky parc. 

2è. 2463/27 o výmìøe 201 m , parc. è. 2462/6 
2 2o výmìøe 162 m  a parc. è. 1345/10 o výmìøe 7 m . 

(Jedná se o pozemky, které jsou souèástí místní 
komunikace v ulici Ludkovická.) 
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta pøevést 
n e b o  s m ì n i t  p o z e m e k  p a r c .  è .  1 4 3 7 / 2 1  

2o výmìøe 200 m  k. ú. Luhaèovice. (Jedná se 
o pozemek v ulici Ludkovická.)
RML souhlasila s uzavøením Smlouvy o spolupráci 
pøi realizaci integrovaného projektu s názvem 
„Informaèní, vyrozumívací a varovací systém 
Zlínského kraje“ se Zlínským krajem.
RML souhlasila s poskytnutím pøíspìvku ve výši 
5 000 Kè na zpracování publikace RNDr. Øezníèka 
Historie hydrogeologických prùzkumù ve zøídelním 
území Luhaèovice v letech 1961–2011.
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta 
nabýt do vlastnictví koupí pozemek parc. 

2 è. 2486/15 o výmìøe 364 m a pozemek parc. 
2 è. 2841/2 o výmìøe 238 m k. ú. Luhaèovice. (Jedná 

se o pozemky v ulici V Drahách.)
RML souhlasila s poskytnutím daru ve formì 
putovního poháru pro turnaj v kuželkách Otevøené 
mistrovství Moravy – Luhaèovice Open, poøádaný TJ 
Sokol Luhaèovice.
RML nesouhlasila s poskytnutím pøíspìvku 
Gymnáziu J. Piveèky Slavièín na poøádání soutìže.
RML souhlasila s poskytnutím finanèního pøíspìvku 
Nadaci pro transplantaci kostní døenì ve výši 3 000 Kè 
v roce 2012.

Zprávy ze 4. schùze Rady mìsta 
Luhaèovice konané 6. 3. 2012
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K 26. bøeznu 2011 se uskuteènilo v Èeské republice 
sèítání lidu, domù a bytù. Na internetových stránkách 
ÈSÚ  www.czso.cz jsou nyní k dispozici pøedbìžné 
výsledky. Podle výsledkù žilo  v Luhaèovicích ke dni 
sèítání 5241 obyvatel, z toho 2588 mužù a 2663 žen. 
612 obyvatel bylo ve vìku 0–14 let, 3635 ve vìku 
15–64 let a 1004 ve vìku 65 a více. Výsledky dále 
uvádìjí 2661 lidí ekonomicky aktivních, z toho 2438 
zamìstnaných. Dále statistika uvádí 946 obydlených 
domù a 1959 obydlených bytù. Další zajímavé údaje 
jsou uvádìny za celé území obce z rozšíøenou 
p ù s o b n o s t í  L u h a è o v i c e  ( z a h r n u j e  1 5  o b c í  
Luhaèovicka a Slavièínska) s celkem 19 816 obyvateli. 

Výsledky sèítání 2011

Dùvod, komu  v tis. Kè

Festival Janáèek a Luhaèovice 15

Regenerace mìstské památkové zóny 55

neinv. dotace

Kolonádní koncerty 150

Centrála cestovního ruchu 20

Luhaèovské Zálesí, o. p. s. 1

Akademie Václava Hudeèka 50

Divadelní Luhaèovice 45

Malé Zálesí 100

Dívèí saxofonový orchestr 25

TJ Sokol 470

TJ Slovan 370

FK Luhaèovice 245

Tenisový klub 2000 135

Mezinárodní folklorní festival 95

Písní a tancem

SDH Luhaèovice 30

ZO ÈSV Luhaèovice 4

Okrašlovací spolek CALMA 5

LUHOvaný Vincent  10

SPS Leoše Janáèka 25

Charita Svaté rodiny Luhaèovice 200

Projekt „Otevøené brány“ 40

Neinv.dotace - SMO, SLM 29

Sdružení zdrav. postižených Luhaèovice 8

Karate Jutsu 5

Nadace transplantace kostní døenì 3

Klub nedoslýchavých HELP 2

Stavba roku 2010 10

APSS ÈR 2

Reg. agentura pro rozvoj støední Moravy 16

Mikroregion Luhaèovické Zálesí 34

Sdružení obcí støední Moravy 22

UTB Zlín - Salvator 5

Muzeum JV Moravy 15

Dary pøi narození dítìte 100

Spolek aktivních seniorù 8

Závod horských kol 10

Bìh Kerteamu 1

Historie hydrogeol. prùzkumu, publikace 5

Vizualizace výstavby Mìstské plovárny  5 

Luhaèovice

Sokolka žije 10

Celkem 2 380

22453/14 (7 m ) v k. ú. Luhaèovice. (Jedná se o po-
zemky v k. ú. Kladná Žilín a k. ú. Luhaèovice.)
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta 
bezúplatnì pøevést Zlínskému kraji pozemky:

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

2 2 2(24 m ), 1980/77 (220 m ), 1980/80 (14 m ), 
21980/85 (30 m ) v k. ú. Luhaèovice: parc. è. 1976/9 

2 2 2(8 m ), 1980/6 (15 m ), 1980/7 (36 m ), 1980/35 
2 2 2(17 m ), 1980/45 (27 m ), 1980/60 (16 m ), 

2 21980/67 (2 m ), 1980/71 (24 m ), 1980/77 
2 2 2(220 m ), 1980/80 (14 m ), 1980/85 (30 m ) v k. ú. 

2 2Øetechov:  parc. è. 2179/4 (7 m ), 2179/6  (22 m ), 
22179/6  (26 m ). (Jedná se o pozemky v k. ú. Kladná 

Žilín a k. ú. Luhaèovice a k. ú. Øetechov.) 
RML nesouhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta 
prodat nebo pronajmout èást pozemku parc. è. 

22442/1 o výmìøe cca 30 m  pro vybudování par-
kovacích míst pro šikmé parkovací stání. (Jedná se 
o pozemek nad rezidencí Ambra.)
RML nedoporuèila ZML souhlasit se zrušením 
vìcného pøedkupního práva na bytovou jednotku 
è. 651/3 v domì è. p. 651, ul. Nábøeží v Lu-
haèovicích vèetnì spoluvlastnických podílù id. 
604/4528 k pozemku st. pl. 774 a spoleèných èástí 
domu è. p. 651 a spoluvlastnického podílu id. 1/8 
k pozemku parc. è. 740/8  k. ú. Luhaèovice. 
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta prodat 
pozemek parc. è. 2681/9 k. ú. Luhaèovice o výmìøe 

29 m . (Jedná se o pozemek v ulici L. Janáèka.)
RML souhlasila s uzavøením nájemní smlouvy na 
užívání bytu è. 10 o 1 pokoji, kuchyni a pøíslušenství 
ve druhém podlaží Domu s peèovatelskou službou 
Strahov, Holubyho 383, Luhaèovice, s M. V. na 
dobu neurèitou od 1. 4. 2012.
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta 
pronajmout na dobu neurèitou byt 2+1 s pøíslu-
šenstvím ve 2. nadzemním podlaží domu è. p. 866, ul. 

2Družstevní o výmìøe 61,32 m  vèetnì sklepa a bal-
konu.
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta 
pronajmout na dobu neurèitou byt 2+1 s pøíslu-
šenstvím v 1. nadzemním podlaží domu è. p. 865, 

2 ul. Družstevní o výmìøe 56,68 m vèetnì sklepa 
a balkonu. 
RML schválila koncept projektu „Revitalizace mìst-
ského a lázeòského území Luhaèovice“ pro podání 
žádosti v rámci podoblasti podpory 2.2.9 Integrovaný 
plán pro mìsta nad 5 000 obyvatel.
RML schválila projektový zámìr „Informaèní 
vyrozumívací a varovací systém Luhaèovice“ dle 
pøedloženého návrhu.
RML schválila finanèní rámec projektu „Informaèní 
vyrozumívací a varovací systém Luhaèovice“.
RML doporuèila ZML delegovat PhDr. Františka 
Hubáèka, starostu mìsta, na øádnou valnou hro-
madu spoleènosti Vodovody a kanalizace Vsetín, 
a. s., v roce 2012.
RML doporuèila ZML delegovat Ing. Bc. Marii 
Semelovou, místostarostku mìsta, jako náhradní 
zástupkyni mìsta Luhaèovice, IÈ 00284165 na 
øádnou valnou hromadu Vodovody a kanalizace 
Vsetín, a. s., v roce 2012. 
RML doporuèila ZML navrhnout Mgr. Tomáše 
Mejzlíka do pøedstavenstva spoleènosti Vodovody 
a kanalizace Zlín, a. s. 
RML nesouhlasila s poskytnutím pøíspìvku na pro-
jekt natáèení výpravného historického filmu a seriálu 
„Cyril a Metodìj – apoštolové Slovanù“.
RML delegovala starostu mìsta Luhaèovice PhDr. 
Františka Hubáèka jako èlena pøípravného výboru 
pro založení Svazku obcí kandidátù Západoèes-
kého lázeòského trojúhelníku a mìsta Luhaèovice 
na seznam UNESCO.
RML schválila místostarostku mìsta Luhaèovice Ing. 
Bc. Marii Semelovou jako èlenku pøípravného výboru 
pro založení Svazku obcí kandidátù Západoèeského 
lázeòského trojúhelníku a mìsta Luhaèovice na 
seznam UNESCO.

 ANO – Vìci, které nám pomáhají!
Letní a zimní obleèení 

(dámské, pánské i dìtské)
Lùžkoviny, prostìradla, ruèníky, 

utìrky, záclony, 
2Látky (minimálnì 1m )

Nepoškozené domácí potøeby 
(nádobí, sklenièky, atd.) 

Peøí, péøové a vatované pøikrývky, 
polštáøe a deky

Nepoškozená obuv 

NE – Vìci, které brát nemùžeme!
Lednièky, televize, poèítaèe a jinou 

elektroniku, matrace, koberce, nábytek, jízdní 
kola a dìtské koèárky, zneèištìný a vlhký textil.
Prosíme zabalení vìcí do pevných igelitových 

pytlù, pøípadnì krabic.
Požadujeme pøíspìvek na dopravu pro 

Diakonii Broumov, nejménì 20 Kè.

Dotace, penìžité dary, 
granty pro rok 2012

Statistika zde udvádí, že z celkového množství 
obyvatel starších 15 let (16 414) udává 4085 základní 
vzdìlání, 6490 støední bez maturity,  4548 støední 
s maturitou, 1171 vysokoškolské a 24 bez vzdìlání. 
16 989 obyvatel udává národnost èeskou, 2115 mo-
ravskou, 3 slezskou, 290 slovenskou, 4 polskou, 10 
nìmeckou, 2 romskou, 249 neuvedeno. 13 546 
obyvatel se hlásí k církvi nebo náboženské spoleè-
nosti,  z toho 12 745 Církev øímskokatolická, 52 
Církev èeskoslovenská husitská, 106 Èesko-bratrská 
církev evangelická. Z 19 816 osob je 9717 mužù 
(z toho 4261 svobodných, 4852 ženatých, 382 roz-
vedených a 208 ovdovìlých) a 10 099 žen (z toho 3392 
svobodných, 4875 vdaných, 539 rozvedených a 1265 
ovdovìlých). Pøi sèítání se zjiš�ovala také vybavenost 
bytù osobním poèítaèem a pøipojením k internetu. Ve 
Zlínském kraji je osobním poèítaèem vybaveno 
60,7 % domácností a poèítaèem s internetem 56,9 % 
domácností.
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Wing Commander, major letectva 
(generálmajor in memoriam), 
letec – bombardovací pilot, velitel 
311. peruti
(* 22. 1. 1909, Luhaèovice, okr. 
Uherský Brod, † 14. 9. 1992, 
Velká Británie)
     Po maturitì s vyznamenáním 
na vyšší státní  elektrotechnické 

prùmyslové škole v Brnì (30. 5. 1928) pracoval rok 
jako  technický úøedník ve strojní a elektrotechnické 
továrnì Ing.  Františka Höniga v Hodonínì. Poté se 
dobrovolnì pøihlásil  k letectvu a 1. 10. 1929 nastoupil 
prezenèní voj. službu, v jejímž prùbìhu absolvoval 
Školu pro dùstojníky letectva v záloze v prostìjovském 
VLU, kde získal hodnost  èetaø aspirant a kvalifikaci 
leteckého pozorovatele. Po dokonèení prezenèní 
služby u Leteckého pluku 2 se rozhodl pro dráhu 
profesionálního vojáka a v letech  1931–1933 studo-
val na Vojenské akademii. Z blíže neobjasnìných 
dùvodù však nebyl urèen k letectvu, nýbrž k pìchotì. 
Po vyøazení v hodnosti poruèíka pìchoty nastoupil  
15. 9. 1933 službu velitele pìší èety u Horského pìšího 
pluku 4 v Trnavì. K letectvu se však vrátil velice záhy 
a již 31. 3. 1934 nastoupil jako nižší dùstojník 
u Leteckého  pluku 6 v Praze–Kbelích. Postupnì zde 
vystøídal rùzné nižší dùstojnické funkce  u 71. a 74. 
letky, pøièemž mezitím staèil absolvovat tìlovýchovný 
a plynový kurs a pøedevším pak v Brnì kurs létání 
v noci pro pozorovatele. Dne 1. 10. 1937 byl povýšen 
na  npor.let., stal se poboèníkem velitele I/6 perutì 
pplk.let. Ludvíka Budína a 23. 5. 1938 prvním 
dùstojníkem (tj. zástupcem velitele) 71. lehké bom-
bardovací letky, která mìla základnu v Praze–Kbelích. 
Tato jednotka, v jejímž èele v dobì mnichovské krize 
stál kpt.let. Josef Tesaø, mìla smíšenou výzbroj – 
dvoumístné jednomotorové dvouplošníky Aero Ab-
101 a moderní celokovové dvoumotorové stroje Avia 
B-71 (sovìtské SB), na nichž Šnajdr létal ve funkci 
pozorovatele (navigátora). V dobì zvýšeného ohro-
žení republiky byla 71.  letka zaøazena do sestavy 
bojového letectva 1. armády v Èechách a pobývala na 
polních letištích Zlosyò, Úžice, Dobøenice a Svojetín. 
Po mnichovské kapitulaci se však  vrátila zpátky na své 
mírové letištì ve Kbelích, kde ji zastihl 15. bøezen 
1939. 
    Npor.let. Josef Šnajdr tajnì odešel z okupované 
vlasti 11. 6. 1939 do sousedního Polska, odkud se již 
21. 6.  pøeplavil do Francie, kde byl 17. 8. 1939 for-
málnì pøijat do Cizinecké legie jako Sous-Lieutenant. 
Po vypuknutí války se pøeškoloval na letecké základnì 
v Tours, kde znovu absolvoval pozorovatelský, pak 
i støelecký kurs a nakonec i úvodní èást pilotního 
výcviku; do  bojových akcí se však – jako vìtšina ès. 
bombardovacích letcù – již nedostal. 
     V Británii, kam dorazil 24. 6. 1940, byl pøijat do RAF 
VR – nejprve jako Pilot Officer a pak v syste-
matizované hodnosti Flight Lieutenant (1. 11. 1940 
byl povýšen do srovnatelné ès. hodnosti kpt.let.) 
nastoupil 29. 7. 1940 službu u právì zakládané 311. 
ès. bombardovací peruti. Váleèné poèátky jak 311. 
peruti, tak i F/Lt Šnajdra samotného byly krušné. Pøes 
veškeré bojové odhodlání totiž jen málo ès. letcù mìlo 
praktické letecké zkušenosti s dvoumotorovými 
bombardovacími letouny a bojové zkušenosti z Fran-
cie (na rozdíl od stíhaèù) jen hrstka z nich. K potížím 
pøispívala i nevalná znalost angliètiny, která zadala 
podnìt k celé øadì nedorozumìní, mj. i v jeho pøípadì. 
Britský instruktor, slavný F/Lt Percy Ch. Pickard, jej 
vzal na pilotní pøezkoušení na Wellingtonu a uklidnìn 
Šnajdrovým ujištìním, že má nalétáno 2000 hodin, 
mu pøedal øízení. Vše málem skonèilo katastrofou 
a s letounem musel nakonec pøistát Pickard, nebo� 
Šnajdr onìch 2000 hodin nalétal jako pozorovatel, 
nikoli jako pilot. Nakonec se Šnajdr, po náležité praxi, 
stal pøímo vynikajícím pilotem a pozdìji (29. 12. 
1942) se dokonce oženil s Hillary Hodgkinovou, sest-
rou Pickardovy  manželky, a stal se tak Pickardovým 
švagrem. Svou první bojovou akci, jíž byl noèní nálet 

Josef Šnajdr 
na naftové  nádrže v Hamburku, prodìlal 10. 10. 1940 
a pak  následovala šnùra dalších, celkem 31 noèních 
bombardovacích náletù na Nìmecko a okupovaná 
území v rámci Bomber Command (a pak ještì 6 dalších 
bojových akcí proti nepø. námoøním silám u Coastal  
Command). O tom, že zvláštì u Bomber Command 
nešlo o žádnou procházku, hovoøí i èetné dramatické 
situace, jichž byl  pøímým aktérem. Napøíklad již pøi 
svém druhém náletu v noci  16./17. 10. 1940, kdy se 
jeho cílem staly Brémy, postihla letoun nejprve tìžká 
námraza, pak  porucha radiostanice, navíc takøka 
nulová viditelnost a následný nedostatek paliva. To jej 
nakonec donutilo vydat osádce rozkaz k opuštìní 
letounu, což sám uèinil jako poslední. Pøi jiné 
pøíležitosti, v noci 11./12. 5. 1941, kdy se vracel od 
Hamburku, mu flak rozstøílel hydrauliku natolik, že 
musel se svým Wellingtonem v East Wrethamu pøistát 
bez podvozku, „na bøicho“. Jen o ètyøi noci pozdìji, 
15./16. 5. 1941, musel totéž uèinit i pøi návratu od 
Hannoveru – po zásahu flakem mu nejprve zaèal hoøet 
levý motor, pak vysadil pøetížený pravý a souèasnì 
uletìla levá vrtule, která se zasekla mezi motorovou 
gondolu a trup. Chladnokrevnému Šnajdrovi se však 
podaøilo kritickou situaci zvládnout naprosto 
profesionálnì a se strojem nouzovì pøistál „na 
bøicho“ na pobøeží poblíž Maningtree v Essexu. Za 
tento bravurnì zvládnutý let i za pøedešlé akce obdržel 
vysoké britské vyznamenání DFC. Byl povìøován 
stále zodpovìdnìjšími úkoly. Od 27. 5. 1941 velel 
A-letce (krátký èas, mezi 9. a 23. 10. 1941, souèasnì 
velel i operaènì výcvikové letce). Když od 311. perutì 
20. 4. 1942 odcházel, její dosavadní velitel W/Cdr 
Josef Ocelka, byl na jeho místo jmenován právì on. 
V souvislosti s tím byl povýšen na Wing Commandera 
a již pøedtím na škpt. let. (7. 3. 1942). Aèkoli Ocelkova 
bohatýrská postava se stala legendou, lze se opráv-
nìnì domnívat, že i ve Šnajdrovì osobì 311. peru� 
získala kvalitního, zodpovìdného, respektovaného 
a oblíbeného velitele. Vedl ji úspìšnì na samém konci 
jejího  pùsobení u Bomber Command a pøedevším 
v prvním období jejího pùsobení u Coastal Command. 
Dnem 1. 2. 1943 pøedal její  velení W/Cdr Jindøichovi 
Breitcetlovi. U pøíležitosti jeho odchodu od perutì, 
v jejímž èele stál témìø deset mìsícù a u níž nalétal 
celkem 350 operaèních hodin, mu inspektor ès. le-
tectva A/V/M Karel Janoušek, KCB, udìlil  písemnou 
pochvalu („…svými výbornými velitelskými schopnost-
mi, svojí rozvahou, zdravým úsudkem a osobním 
pøíkladem docílil, že peru� pod jeho velením dosáhla ve 
všech odvìtvích služby vysoké úrovnì a mimoøádných 
úspìchù, kterými se zaøadila v silné soutìži mezi 
nejpøednìjší perutì anglické a získala mnohá uznání ve 
formì vyznamenání a pochval od nejvyšších  
velitelství…“). Následujících osm mìsícù – od 15. 4. 
do 30. 11. 1943 – byl pøednostou studijní skupiny IÈL. 
Dalších osmnáct mìsícù – od 1. 12. 1943 do 18. 7. 
1945 – vykonával funkci ès. styèného dùstojníka 
u Coastal Command a šest mìsícù – od 18. 7. 1945 až 
do poèátku ledna 1946 – styèného dùstojníka 
u Transport Command. V obou posledních funkcích 
mìl ve svém „referátì“ pøedevším problematiku své 
staré 311. peruti, která byla v uvedených obdobích 
pod tìmito velitelstvími zaøazena.
     Do Èeskoslovenska se definitivnì vrátil 1. 1. 1946 
poté, co 311. peru� dokonèila transportní èinnost 
mezi Británií a ÈSR a odevzdala Liberatory. Mezitím 
byl povýšen na pplk.let. (1. 8. 1945) a 1. 2. 1946 byl 
urèen zatímním velitelem budované 6. letecké divize, 
která mìla velitelství v Havlíèkovì Brodì a byla 
organizaèním nástupcem bývalé 311. peruti. V rámci 
toho byl 1. 3. 1946 povýšen na plk.let. Jelikož jedna 
z podøízených jednotek, Letecký pluk 24 (nesoucí 
pozdìji èestný název Biskajský), mìla dostat do 
výzbroje britská Mosquita, pobýval mezi kvìtnem 
a èervencem 1946 v èele skupiny vybraného létajícího 
a pozemního personálu, který se na nì pøeškoloval 
v Anglii, konkrétnì u 13. OTU v Middleton – St. 
George. Aèkoli Šnajdrova 6. letecká divize patøila 
k personálnì a technicky nejkvalitnìjším svazkùm 
pováleèného letectva, znaèná èást jejího personálu, 
rekrutujícího se pøedevším ze  západních letcù, nebyla 

orgány ObZ pova-
žována za plnì „od-
danou lidovì-demo-
kratickému zøízení“ – 
její velitel pøedevším. 
A tak nebylo divu, že 
pouhých šest týdnù 
po Únoru,  konkrét-
n ì  1 2 .  4 .  1 9 4 8 ,  
poslali plk. Šnajdra 
na zvláštní dovo-
lenou ze služebních 
dùvodù, poèemž 1. 6. 
1948 následovala 
dovolená s èekaným 
a koneènì 1. 9. 1948 
pøeložení do zálohy. Dnem 15. 3. 1949 byl formálnì 
kmenovì pøemístìn k Pìšímu pluku 31 v Daèicích. To, 
stejnì jako jeho nesmiøitelný postoj vùèi poúnoro-
vému režimu, jej pøivedly k rozhodnutí  odejít opìt do 
exilu, což i s rodinou uèinil 6. 7. 1949. Po svém 
opìtovném pøíjezdu do Velké Británie se již pro svùj 
relativnì vysoký vìk (40 let) k aktivnímu vojenskému 
létání již dostat nemohl, takže s pomocí manželky 
Hillary založil firmu Abbey Leather Ltd., kde 
obchodoval s obuví a kùžemi. Souèasnì však byl 
i aktivní v exilovém hnutí, v roce 1951 se stal pøed-
sedou Svazu letcù svobodného  Èeskoslovenska se 
sídlem v Londýnì a zùstal mu vìrný – naposledy ve 
funkci  èestného pøedsedy SLSÈ – až do své smrti ve 
vìku 83 rokù. Nedlouho pøedtím byl ve vlasti povýšen 
na generálmajora ve výslužbì. Jeho popel byl uložen 
na ès. oddìlení vojenského høbitova v Brookwoodu.

Vyznamenání:
3× Èeskoslovenský váleèný køíž, 2× Èeskoslovenská 
medaile Za chrabrost, Èeskoslovenská medaile Za 
zásluhy I. st., Èeskoslovenská vojenská pamìtní 
medaile se štítky F a VB, Distinguished Flying Cross 
(31. 12. 1941), The 1939–1945 Star, Atlantic  Star, 
Air Crew Europe Star, Defence Medal a War Medal.

Prameny a literatura:
VÚA-VHA, Praha, kvalifikaèní listina, VHA, Trnava, 
kmenový list, VÚA-VHA, ÈSL-VB, Váleèný deník 
311.  peruti, TNA-PRO, AIR 27, No 311 Squadron 
Operations Record Book, M jako Marie letí domù. In. 
Bombardovací  letectvo ve tøetím roce války. HMSO, 
London 1944, PEJSKAR, J.: Poslední pocta. Památník 
na zemøelé èeskoslovenské exulanty v letech 
1948–1984. Sv. 2. Curych 1985, RAJLICH, J.: Na nebi 
hrdého Albionu. 1. èást (1940). Praha 1999, TÝŽ: Na 
nebi hrdého Albionu. 2. èást (1941). Cheb 2000, TÝŽ: 
Na nebi hrdého Albionu. 3. èást (1942). Cheb 2001, 
TÝŽ: Na nebi hrdého Albionu. 4. èást (1943). Cheb 
2002, RAJLICH, J. – SEHNAL, J.: Vzduch je naše 
moøe. Èeskoslovenské letectví 1918–1939. Praha 
1993.

PhDr. Jiøí Rajlich (* 1964), øeditel 
Historicko-dokumentaèního od-
boru VHÚ

Vystudoval historii na Filoso-
fické fakultì UK v Praze. Ve VHÚ 
pracuje od roku 1991, a to na 
pozicích: výzkumný a vývojový 
pracovník (1991–1993), vedoucí 
lektorské a expozièní skupiny 

(1994–1997), vedoucí oddìlení muzejních expozic 
(1997–2003) a øeditel historicko-dokumentaèního 
odboru (2003–dosud). Pøedseda redakèní rady 
odborného ètvrtletníku Historie a vojenství a èlen 
redakèních rad èasopisù Letectví a kosmonautika, 
Vojenská história a Securitas Imperii.

Pøedmìtem jeho odborného zájmu jsou pøedevším 
dìjiny obou svìtových válek, èeskoslovenské armády 
a letectva a historie letecké války. Vedle kurátorství 
øady muzejních výstav a expozic a autorství nìkolika 
stovek studií a èlánkù v periodikách a sbornících je 
autorem nebo spoluautorem více než padesáti kniž-
ních monografií, publikovaných doma i v zahranièí 
(Polsko, Francie, Velká Británie, Japonsko). 

PhDr. Jiøí Rajlich
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U pøíležitosti 2. výroèí znovuotevøení Augusti-
niánského domu byly 19. bøezna v hotelové kapli 
sv. Panny Marie faráøem P. ThDr. Hubertem 
Wojcikem posvìceny svíce, olej a víno.

Slavnostního aktu se zúèastnili øeditel hotelu 
Roman Ta�ák spoleènì s majitelem Petrem Borákem, 
hosté a návštìvníci Luhaèovic. Patronem posvìce-
ných produktù a Augustiniánského domu je svatý 
Tomáš, který je rovnìž patronem proti bolestem zad èi 
za š�astné manželství.

,,Augustiniánský dùm byl již pøed více než 100 lety 
budován s urèitým konceptem, byl to zámìr duchovní, 
spoleènì s rodinou Borákù a celým týmem usilujeme 
o to, aby tento duch zde nadále pøetrval,“ dodává 
Roman Ta�ák.

Vysvìcená kaple je dennì pøístupna veøejnosti 
a slouží nejen k modlitbám, ale mùže být využita i ke 
svatebním obøadùm.  Pøed mìsícem byla dokonèena 
poslední èást velmi nákladné rekonstrukce.  

,,Spoleèným úsilím se podaøilo obnovit zapome-
nutý skvost, který mohou obdivovat všichni návštìv-
níci Luhaèovic.  V letech 1922 a 1926 zde Leoš Janá-
èek napsal Lišku Bystroušku a slavnou Glagolskou 
mši, díla, která dosud ovlivòují svìtovou hudební 
tvorbu. Všechny malby, vitráže, mobiliáø jsou 
pùvodní, což ještì více umocòuje atmosféru tohoto 
inspirativního místa,“ zdùrazòuje Petr Borák.

Roman Ta�ák

Výroèí znovuotevøení 
Augustiniánského domu

 V rámci bøezna – Mìsíce ètenáøù jsme uspoøádali 
výstavu maturitních prací studentù oboru umìlec-
kých øemesel SOŠ Luhaèovice. Vystavované pøed-
mìty byly z nejrùznìjších materiálù – keramika, døevo 
i kreslené portérty a pøíjemnì doladily atmosféru 
v knihovnì.
   V tomto pøíjemném prostøedí již tradiènì probìhlo 
okrskové kolo recitaèní soutìže pro první i druhý 
stupeò základních škol z Luhaèovic, Vizovic, Slu-
šovic, Želechovic, Zlína, Dolní Lhoty, Pozlovic, Slop-
ného, Sehradic, Høivinova Újezda a Biskupic. V kate-
gorii 6. a 7. tøíd se na prvním místì umístila Zuzana 
Švrèková ze 4. ZŠ Zlín, v kategorii 8. a 9. tøíd Nikola 
Talašová ze ZŠ Luhaèovice. V kategorii 2. a 3. tøíd vy-
hrála Johana Pírková ze ZŠ Luhaèovice a v kategorii 
4. a 5. tøíd obsadila první místo Eva Robková ze ZŠ 
Vizovice. Všem pøednášejícím i jejich doprovodu bylo 
nabídnuto pohoštìní, které ochotnì pøipravila paní 
Alena Stolaøíková, mistrová odborného výcviku ze 
SOŠ Luhaèovice. Tímto jí velmi dìkujeme a podìko-
vání patøí i paní uèitelce Blaženì Liškové ze ZŠ Luha-
èovice za pomoc pøi organizaci soutìže. Setkání s poe-
zií bylo velmi milé a tìšíme se na další roèník této akce.

Za žáky ètvrtých až šestých tøíd pøijel mladý spi-
sovatel Jan Sviták. Autor knih s tajuplnými a psy-
chologickými námìty seznámil dìti nejen se svou 
tvùrèí prací, ale zároveò jim vysvìtlil, jak se taková 
kniha vlastnì „líhne“. Od samotného nápadu až po 
vytisknutí, ilustraci a distribuci do knihkupectví. Malí 
ètenáøi se zaujetím poslouchali i úryvek z knihy, 
kterou autor napsal, a zvìdavì se vyptávali.
   Ani na seniory jsme nezapomnìli a navštivili je na 
Strahovì s vyrávìním podle vzpomínek hereèky Zity 

Kabátové – Moje první republika.
   Na 30. 3. chystáme ve spolupráci s DDM Luhaèo-
vice Noc s Andersenem – pohádkové dobrodružství 
plné her, tvoøení a soutìžení.
  V dubnu vás srdeènì zveme na pøednášku PhDr. 
Jany Pelanové – Peru, zemì v barvách aury, která se 
bude konat v odpoledních hodinách v knihovnì 25.4. 
2012 v 16 hod. Vstup zdarma. Bližší informace o akci 
najdete na plakátech, luhaèovickém infokanále a na 
našich webových stránkách, jejichž novou podobu 
mùžete zhodnotit na adrese www. knihovna-
luhacovice.cz.  Najdete nás i na Facebooku.
 Tìšíme se na vaši návštìvu a pøejeme krásné jarní 
dny.

Milana Mikulcová

Ètyøicet bezplatných odbìrù  krve má za  sebou 
devìtatøicetiletý Vladimír Koneèný z Polichna. V tom-
to týdnu mu na radnici mìstského úøadu podìkovali 
starosta a místostarostka mìsta. Vladimír Koneèný je 
èerstvým držitelem zlaté Janského plakety, žije 
v Polichnì a pracuje jako skladník v luhaèovické 
akciové spoleènosti Zálesí.

„Poprvé jsem daroval ještì jako mladý kluk na 
vojnì v Pardubicích. Tenkrát jsem chtìl vìdìt, jakou 
mám krevní skupinu. Pak byla dlouhá pauza. Až pøed 
patnácti lety jsem zaèal dávat pravidelnì. Chodím tak 
tøikrát do roka,“ øíká s úsmìvem sympatický Vladimír 
a dodává, „já vím, že to asi øíkají všichni, ale skuteènì 
daruji krev, abych pomohl druhým. Když nìkdo nìco 
potøebuje, tak jdu a snažím se pomoci. Myslím, že se 
mi to jednou mùže vrátit.“

Vladimír Koneèný má vzácnou krevní skupinu 
0+ a je zapsán také do registru dárcù kostní døenì. 

Olga Skovajsová

Dne 26. 2. se kluci mladší a starší pøípravky 
zúèastnili halového turnaje „Gazda cup 2012“ 
v Uherském Brodì. 

Mladší pøípravka hrála v dopoledních hodinách 
a utkala se s týmy: ÈSK Uherský Brod A, ÈSK 
Uherský Brod B, FC Tescoma Zlín, AFC Nové Mìsto 
nad Váhom a SKSV Bojkovice. Kluci FK Luhaèovic po 
velmi dobrých výkonech získali v kvalitnì obsazeném 
turnaji pìkné 4. místo. 
Sestava: Jan Novák, Jakub Slovák, Lukáš Garaja, 
Karel Plášek, Patrik Šùstek, David Velich, Jáchym 
Gregor, Šimon Žmolík, Jakub Garaja. 

Starší pøípravka hrála odpoledne s týmy ÈSK 
Uherský Brod A, ÈSK Uherský Brod B, Sokol 
Slavonín, FK Kunovice a Újezdec-Tìšov.

Kluci starší pøípravky FK Luhaèovic získali taktéž 
po velmi dobrých výkonech v jejich turnaji vynikající 
2. místo.
Sestava: Jakub Plášek, Michal Hyžík, Matìj Novosad, 
Josef Skovajsa, Tomáš Hruboš, Adam Gabaj, Martin 
Kubíèek a Roman Máèala.
Trenéøi: Petr Garaja, Josef Šùstek, Vlastimil Hyžík. 
Dìkujeme klukùm za vynikající výkony ve všech 
zápasech, jejich bojovnost a nasazení.

Renata Garajová

Novinky z knihovny

Dobrovolný dárce krve

Fotbalisté luhaèovické 
pøípravky s kvalitními výkony

V úterý 6. bøezna hostilo Sportovní centrum 
Radostova okresní kolo turnaje v halové kopané. 
V patnáctiminutových intervalech se na palubovce 
støídali výherci okrskových kol. Žáci ZŠ Slovenská 
Zlín, ZŠ Mánesova Otrokovice, ZŠ TGM Otrokovice, 
ZŠ Komenského II. Zlín. Páté družstvo tvoøili žáci 
poøádající základní školy, tedy Luhaèovice.

„Je tady 5 družstev, protože jako poøadatelé máme 
také nárok se zúèastnit. Hraje se systémem každý 
s každým. Poèet hráèù je 4+1. Na soupisce mùže být 

Okresní kolo v halové 
kopané starších žákù

nasazeno až 12 hráèù. Vítìz  postupuje do krajského 
finále, které se bude hrát 20. øíjna opìt v hale v Luha-
èovicích. Naše škola jako poøadatel se mùže zúèastnit 
jak okresního, tak krajského kola,“ vysvìtlila Luïka 
Mejzlíková, hlavní organizátorka turnaje.

Za Základní školu Luhaèovice nastoupil tým 
devíti hráèù. Jeden brankáø a dvì ètverky, které se 
pravidelnì støídaly.
Výsledky okresního kola: 1. místo – ZŠ Komenského 
II, Zlín, 2. místo – ZŠ Slovenská Zlín, 3. místo – ZŠ 
Mánesova Otrokovice, 4. místo – ZŠ Luhaèovice, 
5. místo – ZŠ TGM Otrokovice.

Renata Garajová

V pátek 30. bøezna  se sešli zástupci naší sportovní 
organizace TJ Sokol Luhaèovice na své valné 
hromadì. Pozvání pøijal i delegát z Župy Komen-
ského. Valná hromada byla seznámena s ekono-
mickou situací tìlovýchovné jednoty. Èinnost jednoty 
je závislá na obecních grantech a sponzorských 
pøíspìvcích. Své pøíspìvky pøednesli i oddíloví ve-
doucí, kteøí nás taktéž seznámili s dosaženými 
výsledky a úspìchy svých svìøencù. Letošní rok pro 
Sokol nebude po finanèní stránce jednoduchý, ale 
sportovat se bude dál. Všem dobrovolným vedoucím 
oddílù a trenérùm, kteøí odvádìjí velmi záslužnou 
práci, patøí velký dík a uznání. Tato valná hromada se 
sešla v roce, kdy Èeská obec sokolská oslaví 150 letos 
založení Sokola. Založen byl sice v Praze, ale spolkový 
shromažïovací zákon z roku 1867 umožnil šíøení 
Sokola i mimo Prahu.

V Luhaèovicích byl Sokol založen 14. listopadu 
1909. I když byl ve své èinnosti omezen válkami nebo 
režimy, vždy pøežil v zahranièí, v komunitách krajanù 
na všech kontinentech. Mnozí z nich se urèitì zúèastní 
všesokolského sletu, který probìhne ve dnech 1. 7. – 
6. 7. 2012. Cvièenci se setkají na velmi moderním 
stadionu v Praze v Synot Tip Arénì. Celou akci budou 
vedle pohybových skladeb doprovázet i další kulturní 
programy, vyšla i jubilejní poštovní známka ke 150. 
výroèí založení Sokola a rovnìž pamìtní mince.

Zveme všechny aktivní cvièence a pøíznivce všech 
generací k zapojení do èinnosti Sokola v tomto 
významném roce.

T. Heinzová

Ve velmi pøátelské atmosféøe probíhalo v týdnu od 
20. do 24. února setkání profesorù støedních škol 
v rámci dvouletého projektu partnerství Leonardo da 
Vinci – Partnerships.

Do projektu je zapojeno šest evropských státù. 
Èeskou republiku zastupují uèitelé ze Støední 
odborné školy v Luhaèovicích. Škola tak v minulém 
týdnu hostila uèitele støedních škol z Turecka, 
Dánska, Nìmecka, Polska a Rumunska.

„Jedná se o vyuèující teoretických i praktických 
pøedmìtù a lidi z vedení tìchto škol. Na pracovních 
schùzkách a jednáních si pøedáváme zkušenosti, které 
nabýváme pøi spolupráci škol a firem. Zajímáme se 
o to, jak správnì pøipravovat naše absolventy a reagu-
jeme na požadavky pracovního trhu. Odborníci ze 
škol a jejich sociální partneøi hovoøili o pøíkladech 
dobré praxe z jiných zemí. Jde o to, aby nedocházelo 
k paradoxní situaci, kdy na jedné stranì absolventi 
odborných škol nemùžou najít práci a na druhé stranì 
firmy nenacházejí zamìstnance odpovídající kvalifi-
kace,“ uvedla Jana Šuráòová, zástupkynì øeditele 
Støední odborné školy Luhaèovice.

Bìhem týdenního pobytu partnerù projektu pro-
bìhla nejen øada pracovních schùzek, ale i prohlídka 
mìsta a návštìva starosty Františka Hubáèka, setkání 
v partnerské Støední prùmyslové škole v Uherském 
Brodì, návštìva Muzea J. A. Komenského, Kongreso-
vého centra Zlín, Knihovny UTB, krátká schùzka 
s radním pro školství s Josefem Slovákem a podobnì.

Olga Skovajsová

Valná hromada TJ Sokol

Støední odborná škola 
hostila pedagogy 
z pìti evropských zemí



Narození

Rodièùm srdeènì blahopøejeme.

Úmrtí

Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast.

Pokud nemáte zájem o zveøejnìní ve spoleèenské 
kronice, sdìlte to prosím do redakce LN (tel.: 577 
133 980) nebo na matriku MìÚ Luhaèovice.

Pavel Kostka

Silva Hosová  86 let
Ludmila Èerníèková 80 let
František Èernoch 86 let
Marie Ponížilová 89 let
Marie Pospíšková 85 let
Lubor Vokurka 86 let
František Vajdík 85 let
Václav Šedivka 89 let
Jiøina Koláøová 80 let

Božena Gregorová    99 let
Andìla Kryštofová    84 let
Alžbìta Šohajová    92 let

Výroèí narození

Pøijmìte naši srdeènou gratulaci.

50 let výroèí svatby   
Antonín a Ludmila Hándlovi 
Jaromír a Ludmila Slánští 
Bohuslav a Božena Semelovi 

Spoleèenská kronika
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Na milované rodièe stále 
s láskou vzpomíná 
dcera Zdeòka s rodinou. 
Dìkujeme všem, 
kteøí vzpomenou s námi.

Dne 11. 3. tomu byl rok, 
kdy neoèekávanì zemøela 
paní Marie Koutná, 
a dne 20. 5. to bude již 10 let, 
co zemøel 
pan Zdenìk Koutný.  

Vzpomínka

Dne 28. dubna 
by se dožil mùj manžel 
pan Jaroslav Høib 90 let. 
Letos vzpomeneme již 18 let 
jeho náhlého úmrtí 
v Trenèianských Teplicích. 

Vzpomínka

S láskou a úctou manželka Eliška s celou rodinou.

Dne 31. 3. uplynulo 15 let, 
kdy nás navždy opustila 
naše maminka 
paní Anastázie Blahošová. 

Vzpomínka

S láskou vzpomínají dcery Jarmila a Helena 
s rodinami.

Nároèné práce na opravì a modernizaci pavilonu 
zaèaly v lednu tohoto roku. Oprava bude stát dvacet 
milionù korun. Akciová spoleènost Láznì Luhaèo-
vice, která objekt vlastní, na rekonstrukci neèerpala 
žádné dotace.

„Hlavním cílem rozsáhlé rekonstrukce je pøene-
sení pracovištì vodoléèebných lázní do objektu reha-
bilitaèního pavilonu. Starý objekt rehabilitaèního 
pavilonu je velmi energeticky a provoznì nároèný. 
Vybudujeme zde nová pracovištì tak, abychom získali 
dùm, ve kterém budou mít klienti více služeb pod 
jednou støechou. Jedná se o pøenesení a dobudování 
nového vodoléèebného zaøízení v rehabilitaèním 
pavilonu,“ uvedl Jiøí Dìdek, obchodní øeditel Lázní 
Luhaèovice, a. s.

V opraveném rehabilitaèním pavilonu budou 
mimo jiné osazeny nové vany, perlièkové koupele, 
multifunkèní vany na podvodní masáže, nová masáž-
ní pracovištì, slatinné obklady, whirlpool, parní 
komora pro dvì osoby. Novì bude vystavìna výmìní-
ková stanice, která bude vyrábìt teplou užitkovou 
vodu do koupelí i na samotné topení.

„Poprvé v našich lázních použijeme recyklaci vo-
dy. Použitou vodu z van vypustíme do systému, který 
tady v souèasné dobì budujeme. Voda se zde vyèistí 
a bude znovu použita. Tím získáme výrazné snížení 
nákladù a ekologiètìjší provoz. Technologie je odsou-
hlasena Krajskou hygienickou stanicí. Tento systém 
už funguje v nìkolika provozech v Èeské republice. 
V našich lázních je to zatím novinka,“ uvedl Jiøí 
Dìdek.

Rehabilitaèní pavilon byl uveden do provozu 
v bøeznu 1986, architektem byl inženýr Zezulka. 
Opravený a zmodernizovaný pavilon se klientùm 
lázní otevøe 1. kvìtna 2012.

Oprava a modernizace 
rehabilitaèního pavilonu 
finišuje

Sérii pøednášek na téma Feng-shui, tradièní 
èínské umìní a vìda o životì v harmonii s okolním 
prostøedím, poøádá v Luhaèovicích sympatická Iva 
Matyášová. Maminka tøí dìtí z Uherského Hradištì, 
která se Feng-shui profesionálnì zabývá sedmým 
rokem. Pøednášky, které se pravidelnì konají v hotelu 
Ambra, se zabývají otázkami z rùzných oblastí našeho 
života. Návštìvníci se na nich dozvídají, jak Feng-shui 
pomùže vytvoøit z domova místo klidu a štìstí. Pøi 
zajímavém povídání formou otázek a odpovìdí se 
dozvídáme, jak na nás pøedmìty bezdìènì pùsobí. Jak 
uspoøádat domov nebo pracovištì, aby tam energie 
podporovala urèitý vztah. Nebo jak sladit energie lidí 
tak, aby došlo k jejich harmonii.

Jak jste se k nauce Feng-shui dostala?
Už jako malé dítì jsem mìla rùzné zážitky a zku-

šenosti. Zaèínala jsem se ptát a pátrat po tom, jaký je 
vlastnì smysl života. K èemu èlovìk nìco buduje 
a tvoøí, když je tu na svìtì jen krátký èas a stejnì jednou 
odchází. Díky svému životu a životním zkušenostem 
jsem souvislosti pøíèiny a následku zkoumala, a sama 
rostla. Pak jsem zaèala pracovat jako realitní 
makléøka. Ale cítila jsem, že domy, které klientùm 
nabízím, nejsou tak ideální. Že chci jít jinou cestou. 
Zaèala jsem Feng-shui studovat. Nejprve z knih, 
kterých byla na trhu celá øada. Èasto si tam informace 
odporovaly nebo byly neúplné. Odjela jsem studovat 
do Prahy, setkala jsem se se spoustou opravdu 
dobrých lektorù. Zaèala jsem Feng-shui studovat do 
hloubky. A taky se uèím od svých klientù. Feng-shui je 
práce se základními vìdomostmi, intuicí a zdravým 
rozumem.

Co všechno Feng-shui obsahuje?
Feng-shui nezkoumá jen pozemek, stavbu 

a interiér, je to  komplexní studium života a èlovìka, 
místa, kde žijeme. Posvátná geometrie, celostní 
architektura a nakonec i práce s èlovìkem. Dnes 
funguje ve velkých mìstech celá øada škol. Poøádají se 
pøednášky, školení nebo krátkodobé semináøe. Já 
sama se hodnì zajímám o psychologii. Proè má èlovìk 
rùzné životní problémy. Jak na nìho pùsobí životní 
prostor, jak pøemýšlí.

Dìlám pøednášky, semináøe, jezdím ke klientùm 
po celé republice. Èasto za mnou jezdí lidé se 
zdravotními nebo vztahovými problémy. Mám  
klienty, kteøí se duševnì vyzdravìli, povznesli 
a omládli. Jsou š�astní a velmi dobøe se jim daøí.

Co je to za lidi, kteøí vás kontaktují?
Ze zaèátku to byli lidé, kteøí cílenì vyhledávali 

duchovní centra, postupnì jsem zaèala pøednášet 
i v knihovnách a èajovnách. Dnes chodí i muži, ze 
zaèátku to byly jen hledající ženy. Jsou to lidé, kteøí 
zjistili, že nejsou zcela naplnìni. Že život, který žijí, je 
nijak neobohacuje. Zjistili, že by chtìli jít jinou 
cestou, protože rostou a hledají. Hledají jak vzít život 
do svých rukou. Feng-shui je nauka o tvorbì 
harmonického prostoru a vlivu takového prostoru na 
náš život.

PRODEJNA BYTOVÉHO TEXTILU, 
KOBERCÙ A PODLAHOVIN

ul. Masarykova è. 137 – budova finanèního úøadu 
LUHAÈOVICE 

Vás zve k nákupu
záclon * dekoraèních látek * ložního povleèení, 
prostìradel * pøikrývek, zdravotních polštáøù, 

matrací * kobercù, PVC * záclonových tyèí, garnýží, 
kolejnièek, stínící techniky – klasických 

a øímských rolet, japonských rolet, japonských stìn 
a ostatních bytových doplòkù *

Nabízíme dárkové poukazy na nákup zboží pro Vaše 
nejbližší i zamìstnance

Stálá  nabídka zbytkových záclon, dek. látek, 
kobercù, PVC se slevou 20 – 50 %

Pro hotely a penziony:
Kompletní služby v oblasti dodávek textilního 
vybavení, šití  záclon a závìsù vèetnì pokládky 

kobercù a PVC.
Tel./fax: 577 134 026

Mob. tel.: 604 691 274 e-mail: leora@tiscali.cz

REALITY – správcovská CZ, s.r.o.
Pøijmeme na trvalý pracovní úvazek 

pokojskou. 
Požadujeme – spolehlivost, dùslednost, 

zodpovìdnost, èasovou flexibilitu, øidièské 
oprávnìní skupiny B. 

Místo výkonu – Luhaèovice.

Kontakt: 608 050 826.

Feng-shui aneb jak vzít život 
do svých rukou

Oznámení a inzerce

Olga Skovajsová

Olga Skovajsová



Kuželkáøky TJ Sokol 
Luhaèovice zvou 

registrované 
i neregistrované hráèky na 

13. roèník 
MÁJOVÉHO  

TURNAJE  ŽEN 
Ètvrtek 17. 5. od 16.00 do 20.00, pátek 18. 5. od 
16.00 do 20.00, sobota 19. 5. od 8.00 do18.00.

4dráhová kuželna Luhaèovice
Disciplína: 120 hodù sdružených, 

startovné: 120 Kè
Vítìzky získají zajímavé ceny.
Hraje se podle pravidel ÈKA 

s rozcvièkou 5 minut
Pøihlášky: do 10. 5. 2012 

s pøedností nasazení a dále v prùbìhu turnaje.

Podrobné informace a pøihlášky: Ludmila 
Panèochová, tel. 736 510 744, 

e-mail: lpancochova@centrum.cz, 
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I love 
kohoutková!

U pøíležitosti Svìtového dne vody (který se každoroènì 
slaví 22. bøezna) vyhlašuje spoleènost MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a. s., èlen skupiny Veolia Voda, novou 
kreativní  soutìž pro støední školy s názvem 
„I love kohoutková“. Soutìž je zamìøena na odhalení 
výhod pitné vody z kohoutku jako kvalitního nápoje 
každodenní spotøeby, který je zároveò šetrný vùèi pøírodì 
(bez plastových obalù a dopravy). Úkolem studentù 
støedních škol ve vìku 15–18 let je vytvoøit krátké video 
(30s–3 min), ve kterém vyjádøí svùj pozitivní vztah ke 
kohoutkové vodì. Video mùže být animované èi hrané 
a musí obsahovat dùvody, proè je dobré pít vodu 
z kohoutku. Pro vítìze jsou pøipraveny finanèní ceny, 
digitální fotoaparáty a odborné knihy. Kompletní zadání 
ú k o l u  j e  z v e ø e j n ì n o  n a  w e b o v ý c h  s t r á n k á c h  
http://www.smv.cz/voda-hrou.html.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., 840 668 668 - 24 h 
dennì - havárie i zákaznické záležitosti, www.smv.cz

EMILIE MATULOVÁ – soudní 
znalec – nemovitosti:
Znalecké posudky: (rodinné domy, 
byty, rekreaèní objekty, pozemky, 
trvalé porosty)
Za úèelem: prodej, darování, dìdická 
øízení, rozvody manželù apod.
Poradenská èinnost v realitách.

Kontakt: 776 006 307

Projekt:

Tvorba systému celoživotního vzdìlávání zamìstnancù spoleènosti MDP GEO, s.r.o.
Luhaèovická spoleènost MDP GEO, s.r.o je známá pøedevším svou komplexní nabídkou geodetických prací a služeb 

souvisejících se zavádìním a využíváním Geografických Informaèních Systémù. Vedení spoleènosti si plnì uvìdomuje, že 
nabídka služeb s vysokou pøidanou hodnotou, na profesionální úrovni a za velmi konkurenèní ceny úzce souvisí se 
vzdìláváním jednotlivých zamìstnancù a již dlouhodobì se na to v personální oblasti zamìøuje a vyžádalo si to již nemalé 
finanèní prostøedky. Proto spoleènost velmi uvítala možnost ucházet se o pokraèování v tomto procesu za pomoci 
evropských dotaèních titulù. Na základì zpracovaného projektu byla úspìšná a dotaèní prostøedky na vzdìlávání svých 
zamìstnancù v rámci Operaèního programu Lidské zdroje a zamìstnanost v minulém roce získala.

Nyní se projekt blíží ke konci své realizace a v jejím prùbìhu (duben 2010 – bøezen 2012) bylo v rámci již témìø 
50 kursù proškoleno celkem 27 zamìstnancù (17 mužù a 10 žen) v následujících oblastech:

· Odborné vzdìlávání
· Jazykové vzdìlávání
· Vzdìlávání v oblasti poèítaèových dovedností
· Vzdìlávání v oblasti manažerských a komunikaèních dovedností

Realizací projektu tak bylo podpoøeno a rozšíøeno systematické vzdìlávání zamìstnancù spoleènosti. Mj. bylo 
vyškoleno 6 interních lektorù a vytvoøeny nové metodiky pro interní vzdìlávání v oblastech jako Legislativa ve stavebnictví, 
Geodetické metody pro urèování polohy, Technické normy a právní pøedpisy v katastru nemovitostí, Software GIS a jeho 
využití napø. ve správì inženýrských síti, Internet zdroj informací apod.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR.

Prodám byt 3+1 

v Luhaèovicích v Zahradní 

ètvrti. Kontakt: 739 424 477

Veøejné mìøení
bude probíhat

19. 4. 2012 
od 10.00 hod. do 17.00 hod.
ve velkém stanu 
u pošty naproti Èeské spoøitelny

Mìjte zájem o své zdraví

Rychlost výstavby døevostavby je 3 až 5 mìsícù
v závislosti na velikosti domu a rychlosti financování



Vydavatel a kontakty na redakci: Mìstský dùm kultury Elektra Luhaèovice, pøíspìvková organizace, Masarykova 950, 763 26 Luhaèovice, IÈ: 00373281, DIÈ: 
CZ00373281, tel.: 577 133 980, e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz. Mìsíèník. Odpovìdný redaktor a autor nepodepsaných èlánkù: Ing. Hana Slováková. 
Vydávání povoleno. Èíslo registrace: MK ÈR E 11027. Toto èíslo vychází 2. 4. 2012.
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kam v Luhaèovicích
Pátek 6. 4. 19.00 hod.

Sobota 7. 4. 19.00 hod.            

Pátek 6. 4. 13.00 – 17.00 hod.

Pátek 6. 4. 20.00 hod.

Sobota 7. 4. 19.30 hod.

Nedìle 8. 4. 15.30 hod.

Støeda 11. 4. 16.00 hod.

Pátek 13. 4. 19.30 hod.

Ètvrtek 19. 4. 19.30 hod.

Støeda 25. 4. 19.30 hod.

Ètvrtek 26. 4.     19.00 hod. 

Pátek 27. 4. 19.30 hod.

Každý pátek a sobotu  19.30 hod.

Každé úterý 20.00 hod. 

Každé pondìlí 19.30 hod.

Divadlo/ James Blond, Agent, který mì rajcoval
Premiéra Divadelního spolku Jednou za rok?

Kinosál MìDK

Divadlo/ James Blond, Agent, který mì rajcoval
Divadelní spolek Jednou za rok?

Kinosál MìDK

Kouzlo lidové tradice Velikonoc
Ukázka øemesel s prodejem. Hraje cimbálová 
muzika Vèelaran

Hala Vincentka

Pocta Franku Sinatrovi
WH Alexandria, night club

Koncert Brnìnského rozhlasového orchestru 
lidových nástrojù

Lázeòské divadlo

Jaro na Zálesí aneb od fašanku do Velikonoc
Úèinkuje folkorní soubor Malé Zálesí

Hala Vincentka

Cestopisná pøednáška/ Tulákem na západní 
polokouli – Mexico

Kinosál MìDK

Duo Kamelie – Lásky dvou plavovlásek
Spoleèenský dùm,  koncertní sál

Setkávání …
Veèer šansonù v podání pøední hereèky a zpìvaèky
Mìstského divadla ve Zlínì Heleny Èermákové

LH Palace, kavárna 

Divadlo/ Bùh masakru 
Komedie Slováckého divadla Uh. Hradištì
 MìDK Elektra Rondo

Tanec, poslech/ DH Vlènovjanka z Vlènova 
MìDK Elektra sál Rondo  

Felix Holzman – Vèera dnes a zítra 
Pocta legendárnímu komikovi a jeho 
nestárnoucímu humoru

Lázeòské divadlo

Taneèní veèer
WH Alexandria, night club 

Veèer poslechových melodií
WH Alexandria, night club 

Veèer s harmonikou
LH Morava, kavárna 

3. 4. 15.00 hod. 

6.  4. a 7. 4.  19.00 hod.

12. 4.  sraz ve 14.00 na nádraží

18. 4. 

23. 4. sraz v 8.00 hod. na nádraží

25. 4. sál Rondo 19.30 hod.

25. 4. 16.00 hod. 

26. 4. odjezd z Luhaèovic 8.43 hod, vlakové nádraží

3. 5. sraz na nádraží ve 14.00 hod. 

Kondièní cvièení, karimatky s sebou. / pí Ševèíková
Salonek MìDK Elektra  

James Blond – AGENT, KTERÝ MÌ RAJCOVAL 
Kinosál

Vycházka / Obìtová 

Plavání

Divadlo Uh. Hradištì (Kdyby tisíc klarinetù) 

Divadelní komedie Bùh Masakru 

Beseda s promítáním / Peru
Knihovna

Výlet / Bojkovice, zámek, muzeum v Komni

Posezení v salonku Elektra se v kvìtnu nekoná

Vycházka /Jezírko lásky, Horní dvùr, letištì

Spolek aktivních 
seniorù 

Od 9.30 do 11.30. Vstup 20 Kè
Denní stacionáø CHSR, Hradisko 100, 
STRAHOV, Holubyho 383
2. 4. Burza receptù / velikonoèní beránek

11. 4. STRAHOV / Obìhový systém, beseda / 
PharmDr. Valentová

18. 4. STRAHOV / Prokletá místa Èech 
a Moravy / Lucie Skládalová

25. 4. STRAHOV / Sváteèní slovo / 
P. Antonín Fiala

4. 4. STRAHOV / Rekondièní cvièení / 
Milada Sedláøová

16. 4. Výtvarná dílna / šité hraèky

23. 4. Sváteèní slovo / P. Antonín Fiala

30. 4. Keramický knoflík

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

Charita Svaté 
rodiny 

Výstavy
Do 13. dubna      

21. 4. – 11. 5.

      
Výstava Ak. soch. Boøek Zeman MìDK Elektra

 
Výstava/ Vladimíra Zálešáka 
MìDK Elektra Galerie

AKCE DDM DUBEN

Ètvrtek 5. 4. od 10.00 do 12.00, sraz nádvoøí zámku

Ètvrtek 5. 4. od 14.00 hod., zámek

Støeda 11. 4. od 15.00 hod., zámecká zahrada

Úterý 17. 4. od 16.00 hod., zámecká zahrada

Støeda 18. 4.

Pátek 20. 4. od 16.00 hod.

Pátek 27. 4. od 19.00 hod., zámek

Pondìlí 30. 4. od 16. 30 hod., sraz na nádvoøí

HLEDÁNÍ VELIKONOÈNÍCH ZAJÍÈKÙ
Poplatek 20 Kè. Špekáèek, chleba a pití s sebou.
Pøihlášky pøedem do 3. 4.
Za nepøíznivého poèasí náhradní akce v DDM bez
opékání špekáèkù. 

HOLKY V AKCI, peèení, tvoøení.
Poplatek 30 Kè. Pøihlášky pøedem do 3. 4.

SPORTOVNÍ VÍCEBOJ
Akce pro dìti od 3. do 7. tøídy, poplatek 20 Kè /osoba. 
Pøihlášky pøedem do 10. 4.

SOUTÌŽENÍ S DRÁÈKEM FRÁÈKEM 
Ekoškolièka u pøíležitosti Dne Zemì pro rodièe 
s dìtmi ve spolupráci s MŠ Luhaèovice. 
V pøípadì nepøíznivého poèasí se akce uskuteèní 
v prostorách Sokolovny.

DEN ZEMÌ - JARNÍ ÚKLID MÌSTA
Úklid pøedem vytipovaných míst ve mìstì Dne Zemì 
ve spolupráci se ZŠ, MŠ a TS Luhaèovice. 
V pøípadì nepøíznivého poèasí se akce uskuteèní 
19. 4.
I vy mùžete akci podpoøit tím, že provedete úklid 
v okolí svých domù. 
Sbìrný dvùr je pøipraven pro sbìr všech druhù 
odpadù.

ORIENTAÈNÍ ZÁVOD 
Orientaèní závod pro dìti a rodièe s dìtmi ve 
spolupráci s rodinou Bednaøíkovou.
Akce se uskuteèní pouze za pøíznivého poèasí.
Pøihlášky pøedem do 18. 4. Poplatek: 40 Kè/osoba.

MUZIKOTERAPIE  
Odpoèinkový hudební podveèer s netradièními 
nástroji. 
Pøihlášky pøedem do 25. 4. Poplatek: 80 Kè/osoba.

13. VELKÝ SLET ÈARODÌJNIC 
Poplatek 20 Kè / osoba, s sebou špekáèek, chléb 
a pití, tradiènì krásnì šeredný odìv a make up. 
Ukonèení akce cca ve 19.30 hodin u lyžaøské chaty,
odkud bude samostatný rozchod domù.
Z dùvodu vysokého poètu úèastníkù, doporuèujeme
rodièùm, aby si dozor nad svými dìtmi zajistili sami.
AKCE V KLUBU
Program pro dìti a mládež v Klubovnách DDM
Luhaèovice
3. 4. Taneèní koberce a STREET DANCE (ukázka 
s výukou) 16.00–17.00 
12. 4. Andìlská èajovna 15.00–16.30 / 10 Kè/osoba,
18. 4. Turnaj UNO (karetní hra) 14.30 –15.30 
24. 4. Výtvarné tvoøení v klubu 14.30–15.30 
10 Kè/osoba,
AKCE V KLUBÍKU
Program pro maminky s dìtmi, vždy od 10.00 do
11.00  v klubovnách DDM Luhaèovice
2. 4., 25. 4. Výtvarné tvoøení v Klubíku   
(20 Kè èlenové Klubíku/, 40 Kè /neèlenové)
3. 4. První pomoc u malých dìtí (beseda se
záchranáøem rychlé záchranné služby)
10. 4., 17. 4., 24. 4.  Hravé cvièení s hudbou 20 Kè
(neèlenové Klubíku)
16. 4. Astrologie se Šárkou Jakùbkovou (pøedstavení
astrologie, dìtský horoskop) 20 Kè (neèlenové)
23. 4. Rozvoj øeèi (beseda s praktickými ukázkami)
20 Kè (neèlenové)
V mìsíci dubnu úèast vybraných hráèù ze zájmových 
kroužkù Florbal 2., 3. na florbalovém turnaji 
v Bojkovicích.

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

Kino nehraje

Mìstská knihovna Luhaèovice
vás srdeènì zve 

na pøednášku PHDr. Jany Pelanové
25. 4. 2012 v prostorách knihovny v 16.00 

Peru – zemì v barvách aury
Vstup zdarma
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