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O víkendu 11.–13. kvìtna byly v Luhaèovicích 
slavnostnì otevøeny a posvìceny prameny na další 
sezonu. V prùbìhu tøí dnù se i pøes nepøízeò poèasí 
vystøídalo v Luhaèovicích nìkolik tisíc divákù, kteøí 
pøijeli do zdejších lázní za klidem, odpoèinkem i zá-
žitky. Podobnì jako pøedešlými i touto akcí si 
Luhaèovice pøipomnìly 600. výroèí první písemné 
zmínky o našem mìstì. Nìkolikrát bylo vzpomenuto, 
že tøídenními programy se prolínaly myšlenky návratu 
k historii, tradicím a odkazu pøedkù. V páteèním 
programu s názvem Turnaj Svìtlovského panství 
mohli milovníci sportu navštívit klání základních škol 
z Luhaèovic, Pieš�an, Topolèan, Bojkovic a Slavièína  
v plavání, atletice a florbalu. Sobotní programy byly 
orientovány na dìti a mládež, i když ani spousta 
dospìlých nedokázala odolat návratu do dìtství s chù-
dami, kulièkami a dalšími nostalgickými hrami.

Vystøídalo se v nich více než 150 úèinkujících 
a dobrovolníkù a tak se mohli diváci díky domu dìtí 

a mládeže pøenést do støedovìku, díky základní 
umìlecké škole do baroka, prostøednictvím luha-
èovického okrašlovacího spolku Calma a divadelníkù 
Jednou za rok? do nostalgických èasù zdejších lázní 
v první polovinì 20. století, ani déš� neodradil cyklisty 
na historických bicyklech a prostor pøed Jurkovi-
èovým domem lemovaly historické automobily. 
Návrat do historie umocnil koncert Smíšeného pì-
veckého sboru Leoše Janáèka procházkou hudbou 
staletí. Vlastní prùvod s P. Hubertem Wójcikem prošel 
prameny v nedìli dopoledne, v odpoledním programu 
se pøedstavily  folkorní soubory Ètyølístek z Nového 
Strašecí, Dìcka ze Skoronic, Vonica ze Zlína, Leluja 
z Provodova a Malé Zálesí z Luhaèovic. Závìr patøil již 
tradiènì koncertu ZUŠ Luhaèovice v kostele svaté 
Rodiny, která si letos jako hosta pozvala svoji absol-
ventku, nyní studentku konzervatoøe, flétnistku Petru 
Václavíkovou. Nad programy Otevírání pramenù 
2012 pøevzal záštitu hejtman Zlínského kraje MVDr. 

Živý betlém

O víkendu 17.  byly Luhaèovice 
centrem módy a sportu. Konal se tu už 11. roèník 
charitativní akce Luhaèovice – mìsto zdraví a módy.

Velkolepá módní show se rozehrála v páteèním 
podveèeru v kulturním domì Elektra. Diváci vidìli 
kolekci módní návrháøky Pavlíny Pavlíèkové – P. P. 
mode – a Zuzany Bottkové.

„V létì se budou nosit pestré barvy, napøíklad žlutá, 
oranžová, modrá. Také to budou kvìtované vzory. 
Dámy koneènì odlehèí svùj styl, odìvy budou 
uvolnìnì splývavé.

Ženy nebudou øešit své tìlesné propozice, budou 
mít volné støihy. Barvy, které pleti dodají takový ten 
ženský esprit,“ uvedla Zuzana Bottková, slovenská 
módní návrháøka. 

Nejen svùj nejvìtší hit Horehronie zazpívala slo-
venská vycházející hvìzda Kristina. Korunka Luhaèo-
vice zahájila oficiální prodej svého maskota, panenky 
Korunky, a trièek s originálním potiskem. Výtìžek 
z prodeje pùjde na èinnost obèanského sdružení. 
Bìhem veèera se Korunka, o. s., stala partnerem 
zlínského hokejového týmu PSG Zlín. Slavnostním 
veèerem provádìli moderátoøi Martin Dejdar a Hali-
na Pawlowská.

„Já mám ráda, když je pomoc konkrétní. Nezáleží 

–20. kvìtna

Korunka Luhaèovice 
rozdávala peníze

Prameny jsou posvìceny Stanislav Mišák. Luhaèovice ovšem slaví po celý rok 
a ještì spousta zajímavých programù a zážitkù vás 
tady ještì èeká.

Jak jsme již informovali v minulém èísle LN, 
pøihlásilo mìsto a ZŠ Luhaèovice stavbu víceúèelo-
vého høištì u ZŠ do prestižní soutìže Stavba roku 
Zlínského kraje.
   Odborná porota udìlila tomuto dílu druhou 
nejvyšší cenu – èestné uznání v kategorii Realizace 
rozvojových projektù mìst a obcí. Je to další z úspì-
chù staveb vybudovaných na území mìsta v posled-
ních letech. Cenu pøevzal starosta pøi slavnostním 
pøedávání ve Zlínì.

Základní údaje: investor mìsto Luhaèovice, 
projektant Ing. arch. Ludìk Cahel, finanèní náklady 
20 mil. Kè, dodavatel fa Ptáèek pozemní stavby, s. r. o., 
projekt na povrch  EKKL, a. s.         

Mgr. Roman Lebloch

Další významné ocenìní 
do Luhaèovic

   

ani tak, jestli jsou to ohromující èástky bohatých 
a známých firem. Nejvíce mne naplòuje, když vím, 
kterému konkrétnímu dítìti nebo dìtskému domovu 
výtìžek z benefice pùjde,“ svìøila se Halina Pawlow-
ská, moderátorka benefièní akce.

„Hlavním dùvodem, proè všechno podnikáme, je 
pøímá pomoc rodinám handicapovaných dìtí, aby-
chom jim trošku zpøíjemnili život. Bìhem dnešního 
veèera rozdáme více než 200 000 korun. Peníze bude-
me rozdìlovat mezi osm dìtí a nejvìtší èástku, tedy 
50 000 korun, si pøevezme nezisková organizace 
EDUCO Zlín. To je obèanské sdružení, které pøímo 
spolupracuje s rodinami postižených dìtí, pomáhá jim 
odbornou poradou i psychickou podporou. Celý 
výtìžek ze sobotního tenisového turnaje osobností 
pøedáme pìtileté holèice. Pøispìjeme jí na speciální 
trojkolku, kterou potøebuje, aby mohla rehabilitovat 
a pohybovat se bez cizí pomoci,“ vysvìtlila Veronika 
Záhorská, øeditelka obèanského sdružení Korunka 
Luhaèovice.

Na rozpálených tenisových kurtech se v sobotu 
dopoledne støídaly známé osobnosti – Martin Dejdar, 
Pavel Nový, Josef Alois Náhlovský nebo Karel Vágner. 
Zároveò se na nábøeží prezentovaly složky integro-
vaného záchranného systému. Se svým závodním 
vozem pøijel Roman Kresta. 

Olga Skovajsová

Po více než deseti letech zavítá do Luhaèovic velká 
silnièní cyklistika. Po dojezdu etapy Závodu míru v ro-
ce 1999 a po Mistrovství Èeské a Slovenské republiky 
v roce 2000 bude lázeòské mìsto Luhaèovice v nedìli 
10. èervna 2012 hostit nejvyšší národní cyklistickou 
soutìž COFIDIS Èeský pohár na silnici 2012.

Start závodu Cofidis Cup Luhaèovice, nad jehož 
uspoøádáním pøevzal záštitu starosta mìsta Luhaèo-
vice pan PhDr. František Hubáèek, je naplánován na 
nedìli 10. èervna v 11.00 na ul. Nábøežní pod Mìst-
ským domem kultury Elektra a nejrychlejší závodníci 
jsou v cíli oèekáváni po 14. hodinì.

Poøádající Èeský svaz cyklistiky vybral pro poèetné 
pole startujících tìžkou kopcovitou tra� na trase Luha-
èovice, Kladná Žilín, Pøeèkovice, Bojkovice, Rudi-
mov, Petrùvka a zpìt do Luhaèovic. Tento okruh 
pojedou cyklisté 4× a ujedou celkem 134 km. 

Závodù Èeského poháru se pravidelnì úèastní 
kompletní národní špièka cyklistù v èele s jezdci PSK 
Hradec Králové, ACS Dukla Praha, AC Sparta Praha, 
Focus Znojmo, TJ Favorit Brno, CK Pøíbram, kterou 
doplòují týmy z okolních zemí, zejména ze Slovenska 
a Rakouska.

Cofidis Cup Luhaèovice

Královna majálesu Luhaèovice 
už brzy v novém 

Staré známky a brýle 
pomohou ve svìtì

Otevøení 
Rehabilitaèního pavilonu

Vypuštìná pøehrada umožnila 
modernizaci pøístavištì
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RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta 
prodat pozemek st. pl. 1405/1 o výmìøe 11 m² a po-
zemek parc. è. 1333/43 o výmìøe 50 m² k. ú. Luha-
èovice. (Jedná se o pozemek pod chatou ve vlast-
nictví fyzické osoby a pøilehlý pozemek v chatové 
osadì Štìpnice.)
RML doporuèila ZML schválit zøízení vìcného bøe-
mene na èástech pozemkù parc. è. 786/23 a 786/38 
k. ú. Luhaèovice v majetku mìsta pro umístìní 
zaøízení distribuèní soustavy – realizované pod 
názvem „Luhaèovice, Školní, Kozubíková, pøíp. 
NN“, spoèívající v umístìní nového venkovního 
vedení NN, ve prospìch firmy E.ON Èeská republika, 
s. r. o., za jednorázovou úplatu 150 Kè/bm vèetnì 
DPH. (Jedná se o pozemky v ulici Školní.) 
RML doporuèila ZML schválit zøízení vìcného 
bøemene na pozemku parc. è. 417/3 k. ú. Luha-
èovice v majetku mìsta pro umístìní zaøízení 
distribuèní soustavy – realizované pod názvem 
„Luhaèovice, Rumunská, Rozsypal, pøíp. NN“, 
spoèívající v umístìní nového venkovního vedení 
NN, ve prospìch firmy E.ON Èeská republika, s. r. 
o., za jednorázovou úplatu 150 Kè/bm vèetnì DPH. 
(Jedná se o pozemky v ulici Rumunská.) 
RML doporuèila ZML schválit zøízení vìcného bøe-
mene na pozemku parc. è. 4450/15 k. ú. Luhaèovice 
v majetku mìsta pro umístìní zaøízení distribuèní 
soustavy – realizované pod názvem „Luhaèovice, 
A. Slavíèka, pøíp. NN“, spoèívající v umístìní nového 
venkovního vedení NN, ve prospìch firmy E.ON 
Èeská republika, s. r. o., za jednorázovou úplatu 150 
Kè/bm vèetnì DPH. (Jedná se o pozemky v ulici 
A. Slavíèka.) 
RML souhlasila s použitím znaku mìsta Luha-
èovice na informaèních a propagaèních mate-
riálech spojených s akcí Tour de kids, poøádanou 
Alfa Events, s. r. o., v Luhaèovicích 30. 6. 2012. 
(Projekt Tour de kids je zamìøený na bezpeènost 
dìtí pøi cyklistice a podporu sportu.) 
RML souhlasila s použitím znaku a loga mìsta Luha-
èovice na novém webu Sdružení lázeòských míst. 
RML souhlasila s uspoøádáním výstavy kronik 
mìsta Luhaèovice Mìstskou knihovnou Luhaèo-
vice a s podáním žádosti o zapùjèení tìchto kronik 
ze Státního archivu Zlín–Kleèùvka. 

Zprávy z 8. schùze Rady mìsta 
Luhaèovice konané 15. 5. 2012

RML vzala na vìdomí závìreèný úèet mìsta Luha-
èovice za rok 2011 a doporuèila  ZML souhlasit s celo-
roèním hospodaøením za rok 2011, viz RM 8/2012 
pøíloha è. 2, a to bez výhrad. Výsledek hospodaøení za 
rok 2011 ve výši 6 682 317, 66 Kè zjištìný dle platných 
právních pøedpisù v oblasti úèetnictví pøevést do 
nerozdìleného zisku minulých let.
ZML vzala na vìdomí hospodaøení pøíspìvkových 
organizací mìsta (Technické služby Luhaèovice, 
Mìstský dùm kultury Elektra Luhaèovice, Spor-
tovní centrum Radostova Luhaèovice, Základní 
škola Luhaèovice, Mateøská škola Luhaèovice, 
Dùm dìtí a mládeže Luhaèovice) za rok 2011.
RML doporuèila ZML souhlasit s hospodaøením 
pøíspìvkových organizací mìsta (Technické služby 
Luhaèovice, Mìstský dùm kultury Elektra Luhaèovi-
ce, Sportovní centrum Radostova Luhaèovice, 
Základní škola Luhaèovice, Mateøská škola Luhaèo-
vice, Dùm dìtí a mládeže Luhaèovice) za rok 2011.
RML doporuèila schválit pøevod zisku Základní 
školy Luhaèovice, pøíspìvkové organizace, za rok 
2011 ve výši 50 072,32 Kè do rezervního fondu 
organizace.
RML doporuèila schválit pøevod zisku Mateøské školy 
Luhaèovice, pøíspìvkové organizace, za rok 2011 ve 
výši 268 459,77 Kè do rezervního fondu organizace. 
Finanèní prostøedky z rezervního fondu ve výši 50 000 
Kè použít na nákup nábytku do III. tøídy, dále finanèní 
prostøedky ve výši 46 000 Kè pøevést z rezervního 
fondu do investièního fondu a použít je na opravu 
støechy budovy Mateøské školy Luhaèovice. 
RML doporuèila schválit pøevod zisku Domu dìtí 

a mládeže Luhaèovice, pøíspìvkové organizace, za 
rok 2011 ve výši 20 180,96 Kè do rezervního fondu 
organizace. 20 000 Kè pøevést z rezervního fondu 
do investièního fondu a použít na malbu a nátìry 
majetku, který byl pøedán organizaci k hospo-
daøení. 
RML schválila pøevod zisku Mìstského domu kultury 
Elektra Luhaèovice, pøíspìvkové organizace, za rok 
2011 ve výši 245 398,90 Kè do rezervního fondu 
organizace.
RML schválila pøevod zisku Sportovního centra 
Radostova Luhaèovice, pøíspìvkové organizace, za 
rok 2011 ve výši 157 904,89 Kè do rezervního fondu 
organizace a celou èástku z rezervního fondu ve 
výši 157 904,89 Kè použít k úhradì ztráty z mi-
nulých let. 
RML schválila pøevod zisku Technických služeb 
Luhaèovice, pøíspìvkové organizace, za rok 2011 ve 
výši 981 123,47 Kè do rezervního fondu organizace 
a celou èástku z rezervního fondu ve výši 981 123,47 
Kè použít k úhradì ztráty z minulých let.
RML uložila øediteli Sportovního centra Radosto-
va Luhaèovice, pøíspìvkové organizace, vyèíslit 
celkovou výši slev za rok 2011 u školských zaøízení 
a sportovních oddílù apod. pøi využívání sportovní 
haly, které ovlivòují hospodáøský výsledek støe-
diska sportovní hala.
RML uložila øediteli Technických služeb Luhaèovice, 
pøíspìvkové organizace, øešit stav pohledávek za rok 
2011 po lhùtì splatnosti starší 180 dnù a pøedložit 
zprávu o stavu pohledávek na schùzi rady mìsta 12. 6. 
2012. 
RML doporuèila ZML rozhodnout o uzavøení 
Smlouvy o poskytnutí úèelové neinvestièní dotace 
ve výši 100 000 Kè z rozpoètu Zlínského kraje, èíslo 
smlouvy: D/0398/2012/KH, na zabezpeèení 
akceschopnosti jednotky kategorie JPO II.
RML doporuèila ZML souhlasit s úhradou minimálnì 
20% krytí nákladù na zabezpeèení akceschopnosti 
jednotky kategorie JPO II v roce 2013 s minimálnì 
10% podílem na mzdové výdaje a zákonné pojištìní 
èlenùm JPO II z rozpoètu mìsta. 
RML doporuèila ZML schválit pøedloženou Zprá-
vu o uplatòování Územního plánu mìsta Luhaèo-
vice jako závazný podklad pro zpracování návrhu 
Územního plánu Luhaèovice – Zmìna è. 1.
RML vydala Naøízení mìsta Luhaèovice è. 1/2012 
o zámìru zadat zpracování lesních hospodáøských 
osnov.
RML schválila organizaèní smìrnici è. 2/12 
„Smìrnice k DPH“. (Jedná se o interní smìrnici 
MìÚ Luhaèovice.)
RML doporuèila ZML schválit prodej pozemku st. pl. 
1405/1 o výmìøe 11 m² k. ú. Luhaèovice za cenu 500 
Kè/m² a pozemku parc. è. 1333/43 o výmìøe 50 m²
k. ú. Luhaèovice za cenu 100 Kè/m² panu T. M. za 
podmínky úhrady nákladù spojených s pøevodem. 
(Jedná se o pozemek pod chatou ve vlastnictví fyzické 
osoby a pøilehlý pozemek v chatové osadì Štìpnice.)
RML souhlasila s uzavøením nájemní smlouvy na 
užívání bytu o dvou pokojích s pøíslušenstvím o vý-
mìøe 31,56 m² ve 3. nadzemním podlaží Domu 
s peèovatelskou službou Strahov, Holubyho 383, 
Luhaèovice, s J. S. na dobu neurèitou od 1. 6. 2012.
RML doporuèila ZML schválit zøízení vìcného bøe-
mene na èásti pozemku parc. è. 1060 k. ú. Øetechov 
v majetku mìsta pro umístìní zaøízení distribuèní 
soustavy – realizované pod názvem „Øetechov, 
Kukulová, kab. NN“, spoèívající v umístìní nového 
zemního vedení NN ve prospìch firmy E.ON Èeská 
republika, s. r. o., za jednorázovou úplatu 150 Kè/bm 
vèetnì DPH. (Jedná se o pozemek v místní èásti 
Øetechov.) 
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta 
prodat èást pozemku parc. è. 2194/5 o výmìøe 
48 m² (dle vyhotoveného GP pozemek st. pl. 14/3)
 v k. ú. Øetechov. (Jedná se o pozemek v místní èásti 
Øetechov.)
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta prodat 
pozemek parc. è. 828/4 k. ú. Polichno o výmìøe 
134 m². (Jedná se o pozemek v místní èásti Polichno 
u domu è. p. 96.)
RML doporuèila ZML souhlasit s uzavøením 
smlouvy o partnerství pøi pøípravì a realizaci 
Integrovaného projektu Informaèní vyrozumívací 

I když se už pomalu blíží léto a každý z Vás pøemýšlí 
nad tím, jak stráví letošní dovolenou, a dìti se tìší na 
nadcházející prázdniny, dovolte nám, abychom se 
ještì na okamžik vrátili o nìkolik dnù zpátky, kdy 
o velikonoèních svátcích rozvíøila jejich poklidnou 
atmosféru událost, pøi níž byl psem napaden a pokou-
sán náš devítiletý syn. Øíká se, že za špatným se èlovìk 
nemá ohlížet, ale následná reakce a odezva obyvatel 
Luhaèovic a blízkého i vzdálenìjšího okolí nám vzala 
dech. Rádi bychom proto touto cestou podìkovali 
všem lidem a rodinám, kteøí se jakkoli podíleli na 
zmírnìní dopadu této neš�astné události. A to a� už du-
chapøítomnými èiny, odbornými zákroky, modlitbou 
èi jen vyjádøením soucitu, nebo dárky, které zranìný 
hoch dostal. Po nìkolika pro nás tìžkých dnech se 
zaèal i díky tomuto pøístupu lidí a díky optimismu, 
silné povaze našeho syna a odborné zdravotní péèi je-
ho zdravotní stav pomalu zlepšovat a v souèasné dobì 
se už zaøazuje do plnohodnotného života mezi své 
kamarády a spolužáky ve školních lavicích, kde ho 
všichni zpìt mile pøivítali. Jen prohánìní se po høišti 
bude muset ještì na chvíli odložit, ale své fotbalové 
kamarády chodí alespoò podporovat.  Pøekvapilo nás 
a zároveò potìšilo, že i v tak hektické dobì lidé umí 
otevøít svá srdce a nabídnout pomocnou ruku. Vážíme 
si toho a ještì jednou Vám Všem dìkuje náš syn Pepík 
i celá jeho rodina.

Skovajsovi

Podìkování

a varovací systém Zlínského kraje mezi Zlínským 
krajem a 11 ORP ZK. (Pøedmìtem smlouvy je 
vytvoøení sdruženého zadavatele pro zadání veøej-
ných zakázek za úèelem zajištìní kompatibility 
dopracování projektu IVVS ZK.)
RML nesouhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta 
prodat pozemky parc. è. 1907/1 o výmìøe 3 204 m², 
parc. è. 1900/1 o výmìøe 5 672 m², parc. è. 1908/6 
o výmìøe 9 m² a parc. è. 1928 o výmìøe 54 m² k. ú. 
Provodov. (Jedná se o pozemky v obci Provodov.)
RML souhlasila s uzavøením dodatku è. 4 k ná-
jemní smlouvì ze dne 14. 4. 2008 uzavøené s firmou 
Manag, a. s., na pronájem èásti pozemku st. pl. 275 

 k. ú. Luhaèovice o výmìøe 150 m²  na dobu urèitou 
od 1. 5. 2012 do 31. 10. 2012 za cenu 20 000 Kè + 
DPH. (Jedná se o pozemek pod poštou pro veøejné 
parkování.)
RML doporuèila ZML schválit smlouvu o vytvoøení 
dobrovolného svazku obcí ÈESKÉ LÁZNÌ – 
SALONY EVROPY.
RML doporuèila ZML schválit stanovy dobrovol-
ného svazku obcí ÈESKÉ LÁZNÌ – SALONY 
EVROPY.
RML souhlasila s použitím znaku mìsta Luhaèovice 
Èeským svazem cyklistiky na tiskových a propa-
gaèních materiálech k poøádání cyklistického závodu 
„Èeský pohár Luhaèovice“ konaného 10. 6. 2012.
RML povìøila vedením schùzí stavební komise 
Ing. Bohuslava Marhoula z dùvodu dlouhodobé 
nemoci pøedsedy stavební komise Pavla Slováka. 
RML jmenovala èleny školské rady za zøizovatele: 
Ing. Bc. Marii Semelovou, Marii Koutnou, 
Ing. Michaela Jahodu.

V souladu s plánem odpadového hospodáøství 
rozšiøuje mìsto od 1. 7. 2012 tøídìní odpadù o další 
komoditu. Do žlutých kontejnerù na tøídìný odpad 
budou moci obèané novì ukládat nejen plasty, ale také 
obaly od džusu, mléka a dalších nápojù, tedy nápojové 
kartony, tzv. tetrapacky. V Luhaèovicích jde o no-
vinku, vìtšina mìst už nápojové kartony tøídí.
„Srovnáváme krok s nejmodernìjšími trendy v tøí-
dìní odpadù. Od 2. pololetí roku se mohou obèané 
aktivnì podílet na recyklaci nápojových kartonù. 
Zatím konèily vìtšinou ve smìsném komunálním 
odpadu a následnì bez dalšího využití na skládkách,“ 
sdìlil Petr Záhorovský, vedoucí odboru životního 
prostøedí Mìstského úøadu v Luhaèovicích. 

Novinka - Nápojové kartony 
patøí do žlutých kontejnerù
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Letošní „Otevírání pramenù“ zaèalo v pátek na 
všech sportovištích ve mìstì turnajem, jehož se 
zúèastnili žáci z partnerských mìst Pieš�any a To-
polèany a z blízkých škol ze  Slavièína a Bojkovic. 

Po seètení výsledkù a poøadí z atletiky, florbalu 
a plavání zvítìzily dìti z Topolèan, druhé  byly Bojko-
vice, tøetí Luhaèovice, ètvrté Pieš�any a pátý Slavièín. 
Zdaleka však nešlo  o poøadí, ale o setkání lidí velmi si 
blízkých. 

Záštitu nad turnajem pøevzal hejtman zlínského 
kraje MVDr. Stanislav Mišák, který také se starostou 
mìsta PhDr. Františkem Hubáèkem odmìnil 
soutìžící.

Mgr. Roman Lebloch 

Turnaj Svìtlovského panství 

Majálesovým prùvodem zaèal v pátek 27. dubna 
svátek studentù Støední odborné školy v Luhaèo-
vicích. Loòský majáles v rytmu reggae letos vystøídalo 
téma zvíøat. Studenti si už dlouho dopøedu vybírali na 
stránkách školy téma. Byly jim nabídnuty tøi rozdílné 
oblasti – pravìk, olympijské hry, svìt zvíøat. Prùvodci 
zábavného dopoledne, které se už podruhé 
odehrávalo pøed radnicí mìsta, byli už tradiènì kanto-
øi školy – Lubomír Kacálek  a Jiøí Váp. V nádherných 
kostýmech obøích prasátek  podtrhli téma už šestého 
majálesu.

Vtipných scének bylo letos poskrovnu, a tak se 
dlouho dražilo. Studenti maturitních roèníkù dražili 
tøídní relikvie. 

„Je to jakási forma louèení se školou. My je svým 
zpùsobem navádíme, jak by mohl majáles vypadat. 
Øíkáme jim, že je to jejich svátek, že by k tomu mìli 
pøistupovat aktivnì. Jakýmkoliv zpùsobem se pre-
zentovat. A� už jsou to scénky, mimické obrazy nebo 
masky,“ vysvìtlil Lubomír Kacálek, uèitel odborných 
pøedmìtù SOŠ Luhaèovice.

Letošní královnou majálesu se stala Veronika 
Meislová v kostýmu mouchy (3. roèník oboru 
Informaèní služby ve firmách a institucích), kterou 
v závìru korunoval král minulého roèníku – reggae 
muž Tomáš Gajdošík. 

„Celá tøída se na dnešní den dlouho pøipravovala 

Královna majálesu

Mìsto v souvislosti s realizací nového mobiliáøe, 
vitrín mìstského úøadu, nových orientaèních map 
a mìstského informaèního systému vèetnì nových 
ulièních smìrovníkù pøistoupilo k regulaci reklam-
ních zaøízení, která jsou v souèasné dobì na sloupech 
veøejného osvìtlení a na stožárech nízkého napìtí. By-
la zpracována pravidla pro umístìní tìchto reklam-
ních tabulí a reklamních smìrovníkù na území mìsta. 
Tato pravidla byla na konci bøezna schválena radou 
mìsta.

„Jedná se o to, že v souèasné dobì je v ulicích mìs-
ta velké množství nejrùznìjších druhù reklamních ta-
bulí a smìrovek. Nepùsobí to dobøe, a tak jsme chtìli 
pøistoupit k sjednocení tohoto stylu. Na základì nabí-
dek rùzných dodavatelù byly vybrány firmy, které 
budou jednotné reklamní tabule a smìrovníky dodá-
vat. Reklamní tabule budou mít rozmìr 90 × 65 cm.
I nadále bude povolování a umís�ování tìchto reklam-
ních zaøízení zajiš�ováno prostøednictvím technických 
služeb. Kde a jak budou nové tabule umístìny, nejprve 
schválí odbor dopravy a odbor správy majetku,“ uvedl 
Jiøí Šùstek, vedoucí odboru správy majetku mìsta.

V souèasné dobì je øada reklamních tabulí umís-
tìna tzv. naèerno. Vedle nových reklamních tabulí 
budou i nové ulièníky a smìrovky k místním cílùm. 
I tyto smìrovníky budou mít jednotný styl a rozmìr 
100 × 20 cm. Tyto budou opìt umís�ovány prostøed-
nictvím technických služeb. Do konce kvìtna by mìla 
být všechna reklamní zaøízení, která neodpovídají 
schváleným pravidlùm nebo jsou umístìna nelegálnì, 
odstranìna.

„Duben a kvìten jsou mezidobím, kdy se budou 
nové tabule povolovat a vyrábìt. K prvnímu èervnu by 
mìsto mìlo mít jednotný styl,“ dodal Jiøí Šùstek.

Olga Skovajsová

Luhaèovice už brzy v novém 

Plavání kojencù a batolat 
Luhaèovická mìstská plovárna nabízí nepøeberné 

množství aktivit. Jednou z nejvyhledávanìjších je pla-
vání kojencù a batolat. To zde v souèasné dobì provádí 
dva subjekty – Plavecká škola Uherské Hradištì 
a Baby club Uherské Hradištì. Výsledkem je více než 
šedesát spokojených miminek. Lekce pod vedením 
zkušených lektorek Baby clubu Uherské Hradištì 
probíhají vždy v úterý v dobì od 13.30 do 16.00 hodin. 
Dìti plavou v kurzech o deseti lekcích a jsou rozdìleny 
do skupinek podle vìku a podle pokroèilosti. V každé 
skupince je v prùmìru osm dìtí. Nejnižší vìk je kolem 
pùl roku, nejstarší plaváèci mají zhruba tøi roky. Kurzy 
Baby clubu letos navštìvuje 32 dìtí.

„Instruktor by mìl mít certifikát instruktora 
plavání kojencù, batolat a dìtí pøedškolního vìku. Mìl 
by znát psychomotorický vývoj dítìte. Mìl by vìdìt jak 
s dì�átkem ve vodì pracovat,“ uvedla Lenka Grácová, 
instruktorka plavání kojencù a batolat.

Zápis do kurzù Baby clubu Uherské Hradištì pro-
bíhá na zaèátku sezony, to je v záøí. Kurzy jsou dány 
datovì a vždy v poslední lekci každého kurzu se 
poøádá i krátká ukázková lekce pro nové plaváèky.

„Jde o to, aby se dìti seznámily s vodou, aby zjistily, 
že voda je kamarád. Chceme, aby se vody nebály. Zvýší 
se tu vazba na maminku. Uèíme se abecedu potápìní 
a pøedevším posilujeme. Dìti jsou objektivnì 
zdravìjší a pevnìjší,“ vysvìtlila Lenka Grácová 
a dodala, „jde o to, aby se i maminky zabavily, aby se tu 
cítily dobøe. Najdou si tu nové kamarádky, mohou si 
vymìòovat zkušenosti, po lekci si tu tøeba ještì sednou 
na kafíèko.“

V mìstské plovárnì ještì probíhají kroužky pla-
vání pro dìti pøedškolního a školního vìku a kurzy 
plavání pro dospìlé pod vedením školených instruk-
torù Plavecké školy Uherské Hradištì.

„Každé pondìlí a ètvrtek se v 18 hodin konají lekce 
aqua aerobiku pro širokou veøejnost. Lekce vedou 
Radka Lahutová (pondìlí) a Luïka Mejzlíková 
(ètvrtek). Toto cvièení je urèeno pro každého bez 
rozdílu vìku. Cena je 90 korun. Obsahuje 60 minut 
cvièení, 30 minut volného plavání a 30 minut na 
použití šatny,“ uvedl Miroslav Talaš, vedoucí provozu 
Mìstské plovárny Luhaèovice.

Pro seniory jsou urèeny støedy v dobì od 13 do 14 
hodin. V té dobì není do bazénu vpuštìn nikdo mladší 
60 let. Senioøi mají možnost využít kompletní nabídky 
mìstské plovárny, vèetnì parní kabiny a whirlpoolu.

Olga Skovajsová

Místostarostka mìsta Marie Semelová a tajemník 
mìstského úøadu Michael Jahoda uctili ve støedu 
2. kvìtna památku padlých. Položením vìncù k mís-
tùm, která jsou spjata s osvobozením mìsta, vzdali 
hold padlým vojákùm a bojovníkùm proti fašismu. 
Vìnce byly položeny u pomníku padlých hrdinù druhé 
svìtové války na námìstí 28. øíjna, k pamìtní desce na 
budovì sokolovny, k pamìtní desce na staré poštì, 
k památníku rodiny Kuželovy u zámku, ke hrobu 
rumunských vojákù padlých pøi osvobození místní 
èásti Kladná Žilín na luhaèovickém høbitovì.

Zápis z Luhaèovického zpravodaje – roèník I. 1972
2. kvìten 1945 osvobození mìsta Luhaèovic
     Již je tomu 27 let od té doby, kdy se k Luhaèovicím 
blížil proud vojákù Rudé armády od Uherského 
Brodu. Od Kladné Žilína pak postupovaly rumunské 
síly, které bojovaly spoleènì se sovìtskými vojáky.

Poslední dubnové dny roku 1945 byly plné napìtí, 
úzkosti a oèekávání, nebo� v našem okolí se ozývala 
dìlostøelecká palba z okolí stále hrozivìji. Když byla 
osvobozena Kladná Žilín, neustupovali Nìmci 
z Luhaèovic, jak se oèekávalo, ale k všeobecnému 
pøekvapení prchali po bojkovské silnici smìrem na 

Uctìní památky padlých

Biskupice, kam také ustupovalo vojsko z Polichna, 
takže Luhaèovice byly mimo hlavní bojovou èáru.

Zbytek vojska, který zùstal v místì, vyèerpal brzy 
své síly a ustoupil v úterý 1. kvìtna po 22. hodinì 
smìrem k pøehradì. Zde Nìmci vyhodili most nad 
pøepadovým korytem. Pøehrada sama zùstala 
nepoškozena. 

Ústup Nìmcù byl nenápadný. Po 24. hodinì 
støelba již utichla.

Ještì za šera, brzy ráno, rumunské jednotky 
postupovaly luhaèovickým údolím z „Ovèírné“ dolù 
do mìsta, kde je lidé radostnì vítali.

Upøímné stisky rukou a hlavnì horká káva, èaj 
i pøed Nìmci dobøe utajená slivovice pøišly rumun-
ským vojákùm vhod, protože byli promoklí, zablácení 
a nevyspaní.

Život se probudil v ulicích rozjásaných lidmi, kteøí 
odstraòovali barikády, hlavnì u kostela, a zdobili 
okna prapory. U hlavní silnice se tísnili dospìlí 
i mládež a vítali rumunské vojáky, pøijíždìjící na 
koních, vozech a autech.

Bìhem dopoledne pøijel k hotelu Alexandria 
rumunský generál a velitel rumunských jednotek 
Eftiniu se svým štábem a se sovìtskými dùstojníky. 
Jaké bylo pøekvapení luhaèovických obèanù, když 
všechny pozdravil plynulou èeštinou. Generál byl 
nìkolik rokù v Praze na rumunském velvyslanectví 
a také nìkolikrát v Luhaèovicích.

Mnozí si proto vysvìtlují, že Luhaèovice nebyly 
ostøelovány ani bombardovány, protože je nechtìl 
generál Eftiniu znièit. Skuteèností zùstalo, že 
Luhaèovice vyvázly bez pohromy a že zùstaly ušetøeny 
váleèných hrùz.

Nìmci, chtìjíce co nejvíc postup vojsk zdržet, na-
kladli v katastru území Ludkovic a Luhaèovic mnoho 
nášlapných min a odhazovali na útìku spoustu 
bojového materiálu, granáty, pancéøové pìsti atd.

V Luhaèovicích bylo odstranìno 144 min, pøi èemž 
pøišel o život vedoucí správkárny bot Hofman, èlen 
stráže bezpeènosti. Jeho dva pomocníci byli zranìni.

Na luhaèovickém høbitovì bylo pochováno 5 ru-
munských vojákù, kteøí padli v lesích u Rudic.
  Pozdìji však byla jejich tìla exhumována 
a odvezena na brnìnský ústøední høbitov.

Olga Skovajsová

a jsem ráda, že nám to koneènì vyšlo. Kostýmy nám 
daly skuteènì moc práce a vítìzství nás urèitì tìší,“ 
uvedla Veronika Meislová, královna majálesu 2012.

Olga Skovajsová

Žluté kontejnery na plasty budou pro vìtší 
názornost a pøehlednost doplnìny také speciální 
oranžovou nálepkou – symbolem tøídìní nápojových 
kartonù. Každá domácnost ve mìstì navíc obdrží také 
speciální leták, kde obèané najdou další informace 
o tøídìní a recyklaci nápojových kartonù. Domácnosti 
v rodinných domech obdrží navíc oranžový pytel 
k samostatnému odkládání nápojových kartonù.

Technické služby Luhaèovice zajistí svážení kon-
tejnerù spolu s pytlovým svozem nápojových kartonù. 
Jejich obsah zamíøí na dotøiïovací linku, jejíž pracov-
níci rùzné druhy plastù a nápojové kartony ruènì 
oddìlí. Odtud pak roztøídìné obaly poputují k další-
mu zpracování.

Nápojové kartony se skládají až ze tøí materiálù  
- kvalitního papíru, kovové a plastové folie. Zájem 
o recyklaci papírové složky mají papírny, plast a hliník 
mohou sloužit k výrobì rùzných pøedmìtù. Èastìjší 
zpùsob recyklace nachází uplatnìní ve stavebnictví 
- obaly od nápojù se rozemelou a následnì se pùso-
bením tlaku a tepla lisují do podoby izolaèních desek, 
kterých se využívá ve stavebnictví.



001 Invalidní vozík mechanický 300 Kè 10 Kè

002 WC židle 150 Kè 5 Kè

003 WC židle pojízdná 180 Kè 6 Kè

004 Židle do sprchy 120 Kè 4 Kè

005 Sedaèka do vany 120 Kè 4 Kè

006 Nádstavec na WC 120 Kè 4 Kè

007 Lùžko mechanické 270 Kè 9 Kè

008 Lùžko polohovací elektrické 360 Kè 12 Kè

009 Francouzské berle 90 Kè 3 Kè

010 Chodítko ètyøkolové 120 Kè 4 Kè

011 Chodítko trojkolka 150 Kè 5 Kè

012 Chodítko ètyøbodové 120 Kè 4 Kè

015 Antidekubitor 150 Kè 5 Kè

016 Antidekubitní matrace 150 Kè 5 Kè

019 Stolek k lùžku 150 Kè 5 Kè

020 Chodítko podpažní 210 Kè 7 Kè

021 Hùl podpùrná ètyøbodová 90 Kè 3 Kè

022 Infúzní stojan 60 Kè 2 Kè

024 Lùžko elektrické poloh. 

PROMA- REHA, HEROS 420 Kè 14 Kè

025 Antidekubitní matrace 

PROMA-REHA, HEROS 210 Kè 7 Kè

026 Sedaèka do vany otoèná 180 Kè 6 Kè
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Ceník zdravotnických pomùcek 2012

Kód Zdravotnické pomùcky-název
Cena za 
1 mìsíc

Cena za 
1 den

Jaké pomùcky nabízíme?
V rámci provozování pùjèovny rehabilitaèních 

a kompenzaèních pomùcek nabízíme k zapùjèení: 
berle, hole, chodítka pevná, chodítka podpažní, cho-
dítka pojízdná, závìsné sedaèky do vany, sedaèky do 
sprchy, WC køesla, nástavce na WC, mechanické 
invalidní vozíky, mechanická a elektrická polohovací 
lùžka, antidekubitní* matrace, stolky k lùžku a da-
lší.*antidekubitní matrace a podložky slouží k prevenci 
a léèbì proleženin

Jak to funguje?
Zapùjèení pomùcky probíhá domluvou, kdy se vy-

bere s uživatelem – èasto spíše s nìkterým z rodinných 
pøíslušníkù – nejvhodnìjší pomùcka. Dále zaškolíme 
a poradíme, jak s pomùckou zacházet, pak sepíšeme 
smlouvu o zapùjèení zdravotnických pomùcek a poté 
je možné si pomùcku odvézt domù. Když už pomùcka 
není potøeba, tak se vrátí a smlouva se ukonèí.

Za kolik?
Nespornou výhodou proè si zapùjèit pomùcku 

u nás je, že neskládáte žádnou kauci. Cena pomùcek je 
dána platným ceníkem a mùžete platit hotovì nebo 
bezhotovostnì na úèet. Cena pomùcky se pohybuje od 
60 Kè do 420 Kè za mìsíc, záleží opravdu na druhu 
pomùcky. Což znamená, že cena vìtšiny pomùcek je 
èasto kolem 8 Kè na den.

Na jak dlouho?
To je opravdu na vás. Záleží na její potøebnosti, 

Pùjèovna rehabilitaèních 
a kompenzaèních pomùcek

Luhaèovice, 10. 5. 2012 – Pøed èasem jsme se 
potýkali s Vašimi dotazy, pøedevším z øad farnosti, zda 
vybíráme staré známky a použité brýle. Charita Svaté 
rodiny Luhaèovice na Vaši výzvu zareagovala a uspo-
øádala sbírku tìchto vìcí.
A jak to všechno dopadlo?

Sbírka trvala od konce roku 2011 do konce dubna 
2012. Dne 4. kvìtna 2012 jsme na poštu odváželi balík 
známek vážící cca 5 kg a balík obsahující 296 kusù 
brýlí. Známky jsme zaslali do Oblastní charity 
Pardubice, která je zasílá do Bavorska, kde se známky 
dále tøídí a zpracovávají. Brýle byly za pomoci místní 
Optiky ÈECH Luhaèovice vyèištìny a dioptrie 

Staré známky a brýle 
pomohou ve svìtì

V tìsné blízkosti wellness hotelu Rezidence 
Ambra**** v Luhaèovicích byla dne 1. kvìtna 2012 
zpøístupnìna široké veøejnosti nauèná ministezka 
„Pìšky i na kole okolo Ambry“. Co vás zde èeká? 
V rámci tøí panelù této stezky se dozvíte zajímavé 
informace o pøilehlém hotelu a jeho okolí, turistická 
mapa vám pomùže nasmìrovat další kroky a navíc si 
mùžete zahrát unikátní hru „O poklad královny 
Ambry“, jejíž hlavní cenou je víkendový wellness 
pobyt. Po svém turistickém výkonu si mùžete 
odpoèinout v malebné pøírodní scenerii. Pøipraveno je 
odpoèívadlo v altánku a relaxovat mùžete i na laviè-
kách lemujících tento minipark. Odpoèívadlo je si-
tuováno pøímo u pramene pitné mírnì mineralizo-
vané vody, ke kterému je vybudován pøístupový 
chodník. V blízkosti pramene a odpoèinkového místa 
je umístìno veøejné WC s bezbariérovou úpravou. 
Chu�ové buòky mùžete uspokojit v klimatizované 
restauraci hotelu Ambra. Oázu klidu tak zde naleznou 
turisté i cykloturisté všech vìkových kategorií.  
Srdeènì zveme návštìvníky mìsta Luhaèovic k výletu, 
který bude jistì pøíjemným zpestøením jejich pobytu 
v tomto pøekrásném lázeòském mìsteèku. Tento 
projekt byl spolufinancován z Národního programu 
podpory cestovního ruchu MMR ÈR.

Pìšky i na kole okolo Ambry

Zaèátkem kvìtna oficiálnì zaèala v Karlových Va-
rech pøi tradièním svìcení léèivých pramenù a histo-
rickém prùvodu zakladatele mìsta Karla IV. nová 
lázeòská sezona. Primátor mìsta, který nás vidìl na 
Pražském hradì u pøíležitosti našeho koncertu k stát-
nímu svátku 28. øíjna ve Španìlském sále, nás pozval. 
Primátor Petr Kulhánek slavnost zahájil a prameny 
posvìtil apoštolský nuncius Giuseppe Leanza. Po 
úvodních projevech vystoupil na Mlýnské kolonádì 
náš Dívèí saxofonový orchestr, který byl lázeòskými 
hosty velmi mile pøijat. Bìhem našeho dvoudenního 
pobytu jsme navštívili všechna místa, na kterých jsme 
v uplynulých letech u pøíležitosti mezinárodního 
filmového festivalu vystupovali. Do prázdnin náš 
orchestr ještì vystoupí v Brnì, Pieš�anech 
a Luhaèovicích.

Vladimír Schlimbach

Saxofony v Karlových Varech
nìkdy na mìsíc, nìkdy na pár dní, ale i déle. Èasto je to 
tak, že pomùcka je zapùjèena pouze na dobu nezbytnì 
nutnou, než si uživatel poøídí zdravotní èi kompen-
zaèní pomùcku vlastní, a� už z vlastních zdrojù, nebo 
pøes pojiš�ovnu.

Co se nejvíce pùjèuje?
Nejvíce se pùjèují chodítka a postele. Zájemce mù-

že omezit pouze to, že pomùcka je aktuálnì pùjèena. 
Ale i v tomto pøípadì hledáme s klientem optimální 
øešení jeho situace.

Mùžete nám nìco doporuèit?
Jelikož nám poslední dobou poèasí pøeje, dopo-

ruèuji vám zapùjèit si invalidní mechanický vozík. 
Mùžete tak udìlat radost výletem èi procházkou 
nìkterému se svých pøíbuzných, který se už hùø 
pohybuje. Vozík se dobøe ovládá a je velmi skladný. 

Mgr. Anna Martincová

Informovat se nebo zajistit si zapùjèení zdravotní 
pomùcky mùžete na:
Charita Svaté rodiny Luhaèovice, Hradisko 100, 
763 26 Luhaèovice 
577 132 359, 603 764 921 nebo 577 132 367, 604 148 416
poradna@luhacovice.chcarita.cz,
 chops@luhacovice.charita.cz

oznaèeny, následnì pak byly zaslány na Charitu Èeské 
republiky do Prahy.
A co se s nimi stane dál?

„Známky, které dostaneme, dále pøedáváme 
dvìma dobrovolnickým skupinám (v nichž pracují 
pøevážnì senioøi), které je tøídí podle daných kritérií 
a pøipraví je na odvezení do bavorského kláštera 
misijních benediktinù v Münsterschwarzachu. Sem 
chodí známky i z jiných míst Evropy. Benediktini 
známky prodávají na rùzných „burzách“ sbìratelù 
a aukcích. Výtìžek z tohoto prodeje je vìnován 
výhradnì na projekty podporující dìti v zemích, kde 
misionáøi pùsobí – na stavbu mateøských a základních 
škol v Tanzánii, na každodenní nákup mléka pro dìti 
pøedškolního vìku v Peru nebo na projekt pomoci 
dìtem žijícím na ulici ve Venezuele. Pøipravené znám-
ky se vozí do Münsterschwarzachu jednou roènì, 
vìtšinou v létì. Další informace naleznete na: 
http://pardubice.charita.cz/misie/,“ informovala 
nás Mgr. Hana Vostrovská, asistentka øeditele 
oblastní charity Pardubice.

Mgr. Petra Malinová Šustrová, Project Manager, 
Caritas Czech Republic, nám sdìlila, že: „Brýle 
poputují smìrem do Afriky (Keòa), kde je distribuuje 
mezi potøebné pastor církve Meshack Okumu, který 
døíve studoval v Praze. Samotný pøevoz brýlí zajiš�uje 
organizace Nadaèní fond KMS.“
Všem, kteøí se této sbírky úèastnili, upøímné: „Pán 
Bùh zapla�.“

Anna Martincová

V kvìtnu jsme pøipravili pro první roèníky ZŠ 
povídání o bajkách. Pøíbìhy se zvíøátky, která mají 
lidské vlastnosti, se dìtem velmi líbily a s radostí uví-
taly zejména bajky, které jsme pro nì zahráli formou 
scének.
  Další besedou pro první stupeò byly Staré èeské 
povìsti. Tato beseda vznikla ve spolupráci s DDM Lu-
haèovice. Dìti se nejen dozvìdìly nìco z historie naší 
vlasti, ale také si mohly zahrát hry, kterými se bavili už 
staøí Slované, jimž bylo toto vyprávìní vìnováno.
  Na èerven pøipravujeme pasování prvòáèkù do 
ètenáøského øádu a také výstavu starých mìstských 
a školních kronik mìsta Luhaèovice. Tyto kroniky 
nám byly zapùjèeny ze Státního archivu v Kleèùvce. 
Srdeènì Vás tímto zveme na jejich prohlídku, která 
bude probíhat ve dnech od 4. 6. do 8. 6. 2012 
v prostorách knihovny v tìchto hodinách: pondìlí 
9–17.30, úterý 9–16, støeda 9–12, ètvrtek 9–17.30 
a v pátek 9–14 hodin.  
Srdeènì zveme všechny do knihovny ve støedu 
13. èervna od 16 hodin na pøednášku paní Ivy 
Matyášové na téma Feng  shui … mít život ve svých 
rukou. Dozvíte se, jak Vám prastará východní filozofie 
pomùže vytvoøit z domova místo klidu a štìstí, aby 
energie èchi proudila smìrem prospìšným Vašemu 
zdraví a pozitivnì ovlivnila všechny stránky Vašeho 
života, vstup zdarma.
 Na našich webovkách stále probíhají soutìže o ce-
ny Poznej své mìsto a Poznej knihu. Výhercem v sou-
tìži Poznej své mìsto se za uplynulý mìsíc stává Patrik 
Hetmer, který získává dárkový poukaz od firmy BI-FU 
Luhaèovice. Roèní registraci zdarma od nás vyhrála 
Ing. Michaela Marková, která správnì zodpovìdìla 
soutìžní otázku v soutìži Poznej knihu. Zapojte se 
také Vy a vyhrajte nìkterou ze zajímavých cen.
  Každý mìsíc na Vás v knihovnì také èekají novinky. 
Možná by Vás zaujal výborný historický román Kate-
øiny Tuèkové Žítkovské bohynì, zpracovaný na zákla-
dì vyprávìní bohynì Dory Idesové. Autorka k tomu 
uvádí: Dìj se odehrává v prostøedí Bílých Karpat, na 
moravských Kopanicích, kde po staletí žily ženy, 
kterým se pro jejich léèitelské a vìštecké schopnosti 
øíkalo „bohynì“. Jejich dlouhou a tajuplnou historii 
rozplétá poslední èlenka rodu, Dora Idesová. Jí a její-
ho bratra se v roce 1966 ujala bohynì známá pod 
pøezdívkou Surmena .
 Nejen že je kniha zajímavá, ale je pøitažlivá i tím, že 
se odehrává v kraji, který je nám blízký – moravské 
Kopanice. Je známo, že i v dobì hluboké totality, 

Novinky z knihovny– kvìten
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V pátek 11. kvìtna byl v Pozlovicích slavnostnì 
otevøen novì zrekonstruovaný Wellness hotel 
Pohoda. Nároèná rekonstrukce zaèala v lednu 2011, 
od bøezna letošního roku byl zahájen zkušební provoz, 
v kvìtnu 2012 byla stavba zkolaudována. Rekon-
strukce a dostavba Pohody stála 147 milionù korun.  
Z toho by dotace mohly èinit až 35 milionù korun, 
zbytek doplatí akciová spoleènost Zálesí ze svých 
zdrojù. Pùvodní hotel Pohoda disponoval 81 lùžky. 
Dnes Pohoda nabízí 183 lùžek, zaøazených do 
ètyøhvìzdièkového standardu. S pøistýlkami zde 
mùže najednou pøespat až 280 lidí. Tomu odpovídá 
i poèet parkovacích míst, je jich tu celkem 82, pro 
nároènìjší klienty jsou k dispozici stání v suterénu 
pøístavby.

„Hotel Pohoda se chce profilovat ve wellness 
službách a relaxaci. Nabízíme rozmanitou škálu 
procedur. Neléèíme, ale patøíme spíše k hotelùm, kde 
lidé chtìjí udržovat svou kvalitu zdraví. Kromì 
kvalitní stravy a kvalitního ubytování bychom chtìli 
nabídnout i celkovou relaxaci,“ uvedl Josef Hampl, 
øeditel Zálesí, a.s.

Hotel Pohoda nabízí celoroènì pøístupný wellness 
s tøináctimetrovým bazénem, víøivými bazény a Sau-
novým svìtem. Osm masérských pracoviš�, ètyøi 
hydromasážní vany, suché uhlièité koupele, parafí-
nové zábaly, medové zábaly a další. Hotel Pohoda 
disponuje komfortními pokoji, které jsou vybaveny 
vlastním sociálním zaøízením, LCD televizory se sate-
litním pøipojením, minibarem, telefonem a pevným 
i bezdrátovým internetovým pøipojením. V cenì poby-
tu je napøíklad  pro dámy kosmetické ošetøení oblièeje 
nebo pravidelná doprava do/z centra Luhaèovic. 

„Snažíme se, abychom mìli špièkovou restauraci. 
Rádi bychom zmìnou jídelníèku reagovali na zmìny 
roèních období. Návštìvníci i obyvatelé Luhaèovic 
a Pozlovic se mohou nechat pøekvapit,“ uvedl Josef 
Michálek, øeditel Wellness hotelu Pohoda.

Proti stávajícímu stavu bylo rekonstrukcí a dostav-
bou hotelu vytvoøeno 26 nových pracovních míst. 
Jedná se pøevážnì o obsluhující personál, rehabilitaè-
ní pracovníky, pokojské, kuchaøe, èíšníky a údržbáøe. 

Celý komplex je citlivì designovì sladìn. Na stì-
nách jsou tøi desítky fotografií Luhaèovic pøenese-
ných na plátno. Návštìvník se pravidelnì setkává 
s jakýmsi znakem  hotelu Pohoda. 

„Jedná se o symbol ptaèího hnízda. Pohoda rovná 
se dobré rodinné hnízdo. Tento symbol nám navrhl 
pan architekt Maliòák. Tato znaèka se prolíná celým 
hotelem. Od jídelního servisu až po sklenìné plochy 
nebo èíslování pokojù,“ dodal Josef Hampl.

Olga Skovajsová

Otevøení Pohody

Malé investice, ale velké zmìny. Tak by se daly 
shrnout další podstatné zmìny v Lázních Luhaèovice, 
a. s. Zimní provozní pøestávku využily Láznì ke své 
modernizaci. V hodnotì 400 000 korun byla v místì 
bývalého rentgenového zaøízení v lázeòské poliklinice 
vybudována pracovištì nová. Jedná se o dvì masérské 
jednotky a dvì pracovištì pro slatinné obklady. Maséøi 
se mohou alternovat s fyzioterapeuty.

„Cílem této zmìny bylo vytvoøení nových moder-
ních pracoviš� pøímo v lázeòském centru, kde mají tyto 
procedury klienti blízko a nemusí docházet až do 
Rehabilitaèního pavilonu. Ménì pohyblivé klienty 
mùžeme smìøovat právì do nových prostor v lázeòské 
poliklinice. Po týdenním provozu máme jen samé 
kladné ohlasy,“ uvedl Jiøí Dìdek, obchodní manažer 
Lázní Luhaèovice, a.s.

Láznì opravují další objekty

Vedení lázní poèítá s tím, že by další úpravy v lá-
zeòské poliklinice pokraèovaly po hlavní sezonì. 
Jednalo by se o modernizaci provozù magnetoterapie 
a elektroterapie, které sídlí v pøízemí lázeòské 
polikliniky.

Další velkou zmìnou prošlo øeditelství Lázní, 
respektive jeho vstupní hala a první patro. Zásluhou 
Ing. arch. Mirky Chmelaøové z S-projektu plus, Zlín, 
se kterou firma dlouhodobì spolupracuje, vznikly 
prostory, které splòují nároky moderního de-
signu.

„Šlo nám o to, aby se prostory prosvìtlily a zároveò 
jim zùstal charakteristický ráz. Jde o místa, kam 
vstupuje klient nebo obchodní partner, a je dùležité, 
jak zapùsobíme. Chtìli jsme, aby prostøedí bylo na 
úrovni odpovídající nejvìtším moravským lázním,“ 
vysvìtlil Jiøí Dìdek.

Ve vstupu bylo odstranìno tmavé obložení stìn, 
øešil se design dveøí, osvìtlení, interiérové prvky. Další 
patra øeditelství Lázní, která slouží pro místní èást 
firmy, budou kompletnì vymalována.  

Olga Skovajsová

Od prvního kvìtna mohou klienti lázní využívat 
novì zrekonstruovaný Rehabilitaèní pavilon. Cílem 
modernizace je nabídnout klientùm lázeòských 
hotelù a penzionù v areálu lázní nové prostøedí pro 
tradièní luhaèovické procedury. Zároveò je soustøe-
dìno více procedur v jednom objektu. Vodoléèebné 
láznì se postupnì pøestìhovaly do Rehabilitaèního 
pavilonu. Ten v souèasné dobì nabízí 42 procedur 
oproti pùvodním 11, které byly nabízeny klientùm 
v dobì otevøení pavilonu v roce 1986. Nároèná re-
konstrukce trvala pìt mìsícù a stála akciovou 
spoleènost 20 milionù korun.

„Vodoléèba byla ve stávajících prostorách hy-
gienicky, techniky a kulturnì pro naše potøeby 
nevyhovující. To byl jeden z hlavních dùvodù oprav 
a modernizace Rehabilitaèního pavilonu. Tento krok 
vnímáme jako mezifázi. Budeme dál pokraèovat 
v dalších objektech, které nejsou plnì komplexní. 
Dalším cílem bude pro nás Morava. Kdy, to je otázkou 
financí a vhodného naèasování,“ uvedl Eduard Bláha, 
generální øeditel Lázní Luhaèovice, a. s.

V opraveném pavilonu, který byl poprvé uveden do 
provozu v bøeznu 1986, byl mimo jiné kompletnì 
zrekonstruovaný bazén, pøibyl whirlpool, 6 vodo-
léèebných zaøízení, 9 masérských pracoviš�, 2 obkla-
dová pracovištì, 2 parní boxy aj. V sezonì by zde mìli 
dennì odbavit až 630 procedur.

V tomto objektu byla poprvé použita technologie 
recyklace použité vody, na kterou byly napojeny jak 
stávající vany, tak vany novì vybudované. Jedná se 
o vysoce efektivní zpùsob využívání vody, kdy je asi 
8o procent použité vody po vyèištìní vráceno zpátky 
do systému k dalšímu použití.  Návratnost 
vynaložených nákladù ve výši 1,3 mil. Kè je plánována 
na dva roky.

„Voda se v recyklaèním systému èistí pøes pískový 
filtr, UV lampu a ozon. Dojde k celkovému  proèištìní 
použité  vody, která se èerpadly vrátí do systému  a dá 
se použít pøi dalších procedurách. Tím šetøíme životní 
prostøedí a zároveò je to velká finanèní úspora,“ 
vysvìtlil Vladan Èerný, øeditel hotelù Jurkovièùv dùm 
a Dùm B. Smetany.

Opravou Rehabilitaèního pavilonu mohou klienti 
lázní èerpat své procedury místo v pùvodních pìti 
objektech pouze ve tøech léèebných provozech – plnì 
modernizovaném Inhalatoriu, Rehabilitaèním pavi-
lonu a Lázeòské poliklinice.

Otevøení Rehabilitaèního pavilonu

Po tøi dny se v kuželnì SC Radostova hrál tøináctý 
roèník Májového turnaje žen v kuželkách. Letos pøi-
jelo o poháry bojovat 62 žen, a to jak registrované 
hráèky, tak amatérky. Byly tu hráèky, které jezdí hrát 

Májový turnaj žen

pravidelnì, i úplní nováèci. Napøíklad ze slovenského 
Trenèína, ze Staré Turé. Hráèky z Valašského 
Meziøíèí, Zábøehu na Moravì, Ratíškovic, Slavièína 
nebo Nového Jièína. Za Luhaèovice nastoupilo deset 
hráèek.

„Ženy na prvních tøech místech dostanou penì-
žité odmìny (první místo – 3000 Kè, druhé místo – 
2000 Kè, tøetí místo – 1000 Kè). Zbývající ceny jsou 
vìcné dary. Hráèky amatérky na prvních tøech mís-
tech získávají vìcné dary, jako jsou osušky, kosme-
tické balíèky, dámská kabelka nebo penìženka,“ 
uvedla Jana Malaníková, spoluorganizátorka turnaje.

Hrálo se 120 hodù sdružených, tedy po tøiceti 
hodech na každé dráze. 15 hodù do plných a 15 
dorážek na každé dráze.

„Úroveò turnaje je velmi vysoká.  Nastupují proti 
sobì jak prvo, -druholigové hráèky, tak amatérky. 
Máme radost, že si Májový turnaj zapisují hráèky do 
svého kuželkáøského kalendáøe už dlouho dopøedu. 
Vždy je tu perfektní atmosféra, vìtšina žen si turnaj 
spojuje i s pøíjemným obìdem a návštìvou lázní 
a mìsta,“ vysvìtlila Jana Malaníková.

Loòská vítìzka, luhaèovická Jana Malaníková, si-
ce zlato neobhájila, ale z turnaje odešla s pìkným pá-
tým místem. První místo registrovaných hráèek si do 
Zábøehu odvezla Hana Wiedermannová. Druhé mís-
to získala její týmová kolegynì Dana Wiedermanno-
vá, tøetí místo patøilo zlínské Martinì Zimákové.
Amatérské hráèky skonèily v poøadí:
První místo Monika Hubíková – Slavièín. Druhé 
místo – domácí Lucie Skládalová, tøetí místo – 
Kateøina Matulíková z Pozlovic. 

Oddíl stolního tenisu v Luhaèovicích má v sou-
èasné dobì 20 èlenù, a tøebaže se velikostí a výsledky 
nemùže porovnávat s nìkterými oddíly, které mají 
v Luhaèovicích dlouholetou tradici, za více než 5 let 
své èinnosti si zde našel své pevné místo. Dva-
cetièlennou základnu tvoøí jak dospìlí, tak dìti. 
V tomto poètu se v Luhaèovicích stolní tenis hraje už 
nìkolik let. 

„Stolní tenis se v Luhaèovicích zaèal hrát nìkdy 
v padesátých letech, ale vydržel jen asi dva roky. Hrál 
se tehdy v rámci uherskobrodské ligy, kam spadaly 
i Luhaèovice. V novodobé historii je oddíl tenisu 
obnoven šestým rokem,“ vysvìtlila Ludmila 
Štouraèová, vedoucí oddílu stolního tenisu, a dodala, 
„první rok jsme zaèínali v tìlocviènì místní základní 
školy. Tehdy jsme se soutìže ještì neúèastnili. Poté 
jsme se pøihlásili do okresní soutìže. Zaèínali jsme v té 
nejnižší tøídì, tenkrát ještì ètvrté (dnes je jich pìt). 
Pak jsme na dvì sezony pøesídlili do haly na 
Radostovì. Poté se èásteènì zrekonstruoval malý sál 
v sokolovnì a tady jsme už tøetí sezonu. V minulém 
roce jsme postoupili do tøetí tøídy okresní soutìže.“

Oddílu se tak podaøilo již dvakrát postoupit. Na 
zaèátku sezony, kdy se stolní tenisté mezi silnìjší 
konkurencí „rozkoukávali“, si družstvo jako cíl 
vytýèilo udržení v této tøídì. Po posledním zápase 
sezony družstvo skonèilo na fantastickém tøetím 
místì.

„K úspìchu pøispìli všichni hráèi, ale chtìla bych 
vyzvednout hru Ladislava Salveta, o jehož pøínosu 
k výbornému umístìní družstva svìdèí i skuteènost, 
že v individuálním hodnocení hráèù dvouhry skonèil 
na druhém místì. V této soutìži mìl konkurenci témìø 
stovky hráèù. Další náš hráè skonèil jedenáctý 
a i v hodnocení ètyøhry je na velmi pìkném ètvrtém 
místì další náš èlen Milan Miklas,“ uvedla Ludmila 
Štouraèová.

Oddíl se vìnuje i dìtem, a protože ve zlínském 
okrese není podobná dlouhodobá soutìž zamìøená na 
dìti, bude oddíl øešit i toto. Uvažuje, že by do další 
sezony bylo pøihlášeno i druhé družstvo, ve kterém by 
spolu s dospìlými hrály i dìti, které by byly pøihlášeny 
do nejnižší okresní tøídy, kde tato smíšená nebo i jen 
dìtská družstva mnohdy hrají  i za jiné oddíly.

Olga Skovajsová

Stolní tenis

v 70. a 80. letech, pøijíždìli na Kopanice lidé z daleka 
široka a hledali u bohyò pomoc, dobrou radu 
a podporu. Za první republiky za bohynìmi jezdila 
i honorace – lázeòští hosté – z  Luhaèovic. 
  Kromì tohoto románu nabízíme nové detektivky 
z per severských autorù, milostné romány i nauènou 
literaturu.

                                                                      Milana Mikulcová

Olga Skovajsová



Narození

Rodièùm srdeènì blahopøejeme.

Úmrtí

Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast.

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

Karolína Srcháèková

Ludmila Bubláková  86 let
Anna Vrbová 91 let
Jana Polová 92 let
Marie Vlèková 89 let
František Malaník 80 let
Anežka Záhorovská 80 let
Antonína Malíková 87 let
Miloš Zdražil 80 let
Marie Kroèová 89 let
Ludmila Lukašíková 86 let
Jaroslava Èernocká 85 let
Josef Kranz 80 let
Karel Martinec 80 let
Rudolf Mlèùch 86 let
Ladislav Koneèný 85 let
Božena Zichová 88 let
Zdena Zápecová 85 let
Zdeòka Vránová 80 let
Alois Dubec 89 let

Blahopøejeme.

50 let výroèí svatby   
Josef a Jana Mahdalovi
František a Marta Bubelovi
Alois a Antonie Bartošovi
Josef a Jindøiška Hájkovi
Alois a Anna Hubáèkovi
Blahopøejeme.

Jaroslav Ïurïa    79 let
Bohumil Blahoš    91 let
Anna Bartošová    76 let 

Výroèí narození

Pøijmìte naši srdeènou gratulaci.

Sòatky   
Jan Ondrùšek a Iveta Záhorovská
Petr Klusák a Petra Hamrlová
Ladislav Koutný a Jana Šenovská

Spoleèenská kronika
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Sobota 2. 6.  14.00 hod. , zámecká zahrada

Pátek 3. 6. 16.00 hod., kinosál MìDK Elektra

Nedìle 17. 6. 14.00 hod., pøehrada

Sobota 23. 6.       14.00 – 17.00, zámecká zahrada

ZÁMECKÁ POU� KE DNI DÌTÍ, 
zoologická zahrada
Vstup 30Kè/dospìlí, dìti zdarma. V pøípadì deštì 
akce pøeložena na nedìli 3.6.od 14.00 hod.

ZÁMECKÁ AKADEMIE
Vystoupení MŠ Luhaèovice, Malého Zálesí, kroužkù 
DDM Luhaèovice a kouzelníka.
Prodej vstupenek v 15.45 hodin ve vestibulu kino-
sálu, vstup 30 Kè/dospìlí, dìti zdarma.

CYKLO ZÁVODY A SOUTÌŽE NA PØEHRADÌ 
u pøíležitosti oslav 725 let od první zmínky o Pozlo-
vicích a 100 let od zahájení stavby pøehrady.
Program:
14.00 slavnostní zahájení pøed pøístavištìm
14.15 – 14.45 registrace závodníkù
14.45 – 15.45 cyklistické závody kolem pøehrady
15.45 – 17.45 zahájení soutìží, v prostoru startu pod  

      hotelem Vyhlídka
17.45       vyhodnocení cyklistických závodù
14.30 – 15.30 koncert dechové hudby Lideèanka
16.00 – 17.00 koncert Dívèího saxofonového 

      orchestru
Za deštivého poèasí probìhnou soutìže v areálu 
koupalištì DUHA Pozlovice.

SLUNKOTOÈ
Vstup 30 Kè/osoba, pøi nepøíznivém poèasí akce 
pøeložena na nedìli 24. 6.  od 14.00 hod.

Akce ve spolupráci:
10. 6. Dìtský den v Sehradicích, 21. 6. pasování 
pøedškolákù ve Vlènovì, 24. 6. zábavný den hotelu 
VEGA, 30. 6. dìtský den v Dolní Lhotì.

Akce v KLUBU
Zábavná herní konzola Xbox 360 kinect, poplatek 
20 Kè za hod./osoba, maximálnì skupinka šesti 
hráèù ve vyhrazených dnech úterý, støeda, pátek 
14.00 – 16.00 hod.
V mìsíci èervnu také probìhne:
zábavný program pro prváèky, program pro dìti MŠ, 
florbalový turnaj mladších žákù v Otrokovicích.

AKCE DDM ÈERVEN

Bližší informace najdete na podrobných plakátech. 

Telefon: 577 131 687, 736 487 999, 
www.ddmluhacovice.cz

Dne 19. èervna oslaví náš 
tatínek 
pan Josef Kranz 80 let.

Vše jen to nejlepší, hlavnì 
zdraví mu do dalších let ze 
srdce pøejí manželka, 
dcera a syn s rodinami.

Blahopøání

Dne 19. 6. tomu bude 10 let, 
co nás náhle opustil náš syn 
pan Marek  Semela.

Vzpomínka

S láskou vzpomínají otec 
František a bratr Marcel s rodinou.
Dìkujeme všem, kteøí vzpomenou s námi.

Od kvìtna letošního roku  zastihnete v ulicích 
mìsta a v lázeòském areálu policejní cyklohlídky. 
Muži ve speciálních  cyklistických odìvech, které byly 
pro tento druh èinnosti vyrobeny, projíždìjí nepravi-
delnì mìstem. Pokud je dobré poèasí, vyjíždìjí cyklo-
hlídky do terénu dennì.

„Hlavním pøínosem je to, že hlídka na kolech  pøi 
preventivní èinnosti obsáhne vìtší prostor. V pøípadì 
oznámení je na místì mnohem rychleji než pìší 
hlídka. V urèitých pøípadech jsme rádi, že se policisté 
dostanou na místo potichu, aniž by byl slyšet motor 
našeho služebního vozu,“ vysvìtlil Petr Kroèil, 
vedoucí oddìlení Policie ÈR Luhaèovice.

Policisté na kolech se zamìøují na veøejný poøádek, 
bezpeènost silnièního provozu a v neposlední øadì 
odhalování trestné èinnosti a zadržování pachatelù.

Výbìr policistù, kteøí tvoøí cyklohlídku se opíral 
o fyzický fond policistù obvodního oddìlení v Luha-
èovicích. Pro zaèátek byla poøízena dvì jízdní kola, na 
kterých se støídají ètyøi policisté. Zatím kontrolují dva 
vìtší úseky – mìsto Luhaèovice a mìstys Pozlovice 
s pøilehlou pøehradou. Za smìnu policisté najezdí i 20 
kilometrù.

„Policejní cyklohlídky jsme zavedli od 1. kvìtna 
letošního roku. Zatím si obèané i návštìvníci na jejich 
pøítomnost zvykají. Policisté mají trochu jiné 
obleèení, ale jsou viditelnì oznaèení nápisem 
POLICIE. Obèané je bezpeènì rozpoznají,“ dodal 
Petr Kroèil.

Olga Skovajsová

Policejní cyklohlídky  za smìnu 
najezdí i dvacet kilometrù

V souèasné dobì probíhá nároèná rekonstrukce 
pøístavištì lodí a šlapadel na Luhaèovické pøehradì. 
Momentálnì je konstrukce odvezena do Starého 
Mìsta na Uherskohradiš�sku, kde probíhá speciální 
pokovení. Koncem mìsíce kvìtna by objemná 
konstrukce mìla být po generální opravì dovezena 
a nainstalována zpìt.

„Podaøilo se nám na rekonstrukci pøístavištì zajis-
tit finance z Operaèního programu Pøeshranièní 
spolupráce SR – ÈR, konkrétnì z fondu mikropro-
jektù, který jsme pøipravili s partnerským mìstem 
Rajecké Teplice. Celkový rozpoèet èiní 800 000 korun.“

Po namontování bude kapacita plavidel zachová-
na. „Poèítáme, že to bude 20 lodièek a 20 šlapadel. 
Pokud se nám podaøí flotilu obnovit, chtìli bychom do 
budoucna více šlapadel, protože je po nich vìtší 
poptávka,“ uvedla Olga Tkáèová, starostka mìstyse 
Pozlovice.

Pøístavištì i lodì jsou ve vlastnictví mìstysu Pozlo-
vice, který využil situace, že je pøehrada v souèasné 
dobì vypuštìna.

„Lodì máme zazimovány v prostoru pøehrady. 
Uvidíme, jak na tom budeme finanènì, jestli se nám 
podaøí obnovit i flotilu plavidel. Pùjèování lodièek 
a šlapadel bychom chtìli zahájit hned, jak bude pøe-
hrada napuštìna. Pøedpokládáme, že prostøed-
nictvím nájemce – obchodní spoleènosti Služby 
mìstyse Pozlovice, s. r. o. O navýšení pùjèovného 
zatím neuvažujeme,“ dodala Olga Tkáèová.

Olga Skovajsová

Vypuštìná pøehrada umožnila 
modernizaci pøístavištì

Už brzy na Stezce zdraví 
a s novým parkovištìm 

Nové parkovištì nad pøehradou (výpadovka na 
Dolní Lhotu), které pojme až 80 automobilù, se zaèalo 
stavìt v prvním dubnovém týdnu. Zároveò s touto 
stavbou vzniká Stezka zdraví, od které si mìstys Po-
lovice slibuje vìtší atraktivnost Luhaèovické 
pøehrady. Oèekávané náklady projektu èiní 5,5 

milionù korun, pøièemž vìtší èást, konkrétnì 4 mi-
liony korun, pokryjí dotace z Regionálního operaè-
ního programu (ROP) Støední Morava.

„Nad pøehradou vzniká klasické parkovištì bez 
dalšího zázemí. Pøedpokládáme, že hlídané bude 
v dobì extrémní návštìvnosti. Mìlo by jít pøedevším 
o víkendy. Cena bude nejspíš symbolických 20 korun 
na den,“ uvedla Olga Tkáèová, starostka mìstyse 
Pozlovice.

Nejprve bude využita kapacita parkovištì u hráze. 
Teprve pak budou návštìvníci smìrováni na nové 
parkovištì.

„Nemíníme na tom vydìlávat, budeme se snažit, 
aby nám to pokrylo náklady na údržbu, úklid, likvidaci 
odpadkù, popøípadì provoz toalet v areálu pøehrady,“ 
dodala Olga Tkáèová.

Stezka zdraví, která vzniká na protìjším bøehu 
pøehrady, bude kromì desítky venkovních cvièebních 
strojù, jako jsou rùzná šlapadla a protahovadla, 
obsahovat dìtské høištì.

Pokud pùjde vše podle plánu, bude koupalištì 
i Stezka zdraví uvedeny do provozu v mìsíci èervnu. 
Samotná pøehrada by po plánované opravì sesuvu 
mìla být v této dobì už z èásti napuštìna. 

Olga Skovajsová

Není zapomenut ten, 
kdo vedl život dobrý.
Dne 17. èervna 
by se dožil 100 let 
pan František Semela.
Zároveò jsme si pøipomenuli, 
že již uplynulo 14 let od jeho úmrtí.

Vzpomínka

S láskou a úctou vzpomínají dcery Lenka a Marie 
s rodinami.
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Projekt „Systematickým vzdìláváním k rozvoji zamìstnancù 
a kvalitì øízení Mìstského úøadu Luhaèovice”

Dne 1. 7. 2012 tomu bude již rok, co byl zahájen projekt s názvem „Systematickým vzdìláváním 
k rozvoji zamìstnancù a kvalitì øízení Mìstského úøadu Luhaèovice“, na který mìsto Luhaèovice 
získalo finanèní prostøedky z Evropské unie prostøednictvím Operaèního programu Lidské zdroje 
a zamìstnanost, prioritní osa Veøejná správa veøejné služby, oblast podpory Posilování institucionální 
kapacity a efektivnost veøejné správy, výzva è. 69 – Vzdìlávání pro územní veøejnou správu. 

Celkové náklady projektu jsou 1 734 tis. Kè, dotace Evropské unie z OPLZZ èiní 1 474 tis. Kè a mìsto 
Luhaèovice se podílí 260 tis. Kè. Vzdìlávací programy obsahují 20 typù vzdìlávacích kurzù, 
reflektujících aktuální kvalifikaèní znalostní a dovednostní úroveò jednotlivých úøedníkù. V prùbìhu 
uplynulého období zamìstnanci MìÚ absolvovali 11 vzdìlávacích kurzù v 15 školicích dnech. Mìstu 
Luhaèovice bylo v únoru 2012 schváleno dodateèné navýšení poètu školicích dnù na celkových 49 a to 
znamená, že se u vybraných kurzù bude moci zúèastnit více zamìstnancù. Toto navýšení bylo možné díky 
finanèní úspoøe, která vznikla nižší vysoutìženou cenou na dodavatele vzdìlávacích aktivit. Navýšený 
poèet školicích dnù bude rovnomìrnì rozdìlen až do prosince 2013, kdy je naplánováno ukonèení 
projektu. Závìreèné hodnocení a uzavøení projektu bude provedeno v bøeznu 2014. Projektem bude 
dosažen rozvoj znalostní a dovednostní úrovnì v rámci inovace – programovì koncipovaného 
a systémového dalšího prùbìžného vzdìlávání úøedníkù vèetnì zavedení, aplikace a vyhodnocování 
prvkù andragogické diagnostiky.  

Projekt je financován z prostøedkù Evropského sociálního fondu prostøednictvím Operaèního 
programu Lidské zdroje a zamìstnanost a státního rozpoètu ÈR.
Další informace k projektu naleznete na http://www.mesto.luhacovice.cz.

Lucie Vebrová

Jak si správnì napustit bazén?
Pøi teplých letních dnech se doporuèuje dodržovat pitný 

režim, ale vùbec nejpøíjemnìjší je osvìžit se v bazénu. Zájmem 
každého majitele bazénu je mít v bazénu prùzraènou vodu bez 
jakýchkoliv neèistot. Jak na to? Chcete-li využít vodovodní 
pøípojky k napuštìní svého bazénu, hlavnì napouštìjte 
pomalu a mimo špièku! Tedy v noci nebo bìhem poledních 
hodin.

Pøi rychlém a prudkém napouštìní bazénù dochází 
k nárazovým zmìnám hydraulických pomìrù ve vodovodní 
síti. To zpùsobuje uvolòování usazenin z vnitøních stìn 
vodovodního potrubí a dochází k zakalení vody. Vodovodní 
kohoutky tedy otevøete pouze „napùl“.  Kromì zakalení vody, 
mùže dojít i k poklesu tlaku v síti a tyto problémy se mohou 
souèasnì projevit i u jiných odbìratelù. 

„Majitel bazénu si tak silným proudem vody mùže nejen 
napustit zakalenou vodu pøímo do bazénu, ale navíc mùže 
zpùsobit zakalení vody i svým sousedùm. Èastým dùsledkem 
je pak zabarvené prádlo v praèce,“ vysvìtluje možné 
nepøíjemnosti Markéta Bártová, tisková mluvèí spoleènosti 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Napouštìní bazénu 
mùžete kdykoliv konzultovat s pracovníky call centra nebo 
dispeèinku na zákaznické lince 840 668 668.

Spoleènost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Váš dodavatel vodohospodáøských služeb
www.smv.cz

Stavební firma Poluss  provádí: 
rekonstrukce bytù, zateplování 

rodinných domù, obklady, 
dlažby, terénní úpravy + 

zámková dlažba, 
sádrokartony a tesaøské práce.

Tel.: 603 827 853, 
poluss@centrum.cz

  Jahodová Bronislava         Balajková Jarmila 

mobil: +420 736 247 267   mobil: +420 608 325 615

B & J
Úklidové služby

Vzdìlávání zamìstnancù ve spoleènosti Podravka-Lagris a.s. 
v rámci projektu financovaného z fondu Evropské unie

Název projektu a registraèní èíslo:
 Osobnostní rozvoj a zvyšování adaptability ve spoleènosti Podravka – Lagris a.s., 

CZ.1.04/1.1.02/35.00492

Spoleènost Podravka-Lagris a.s., sídlící v Dolní Lhotì u Luhaèovic, se zabývá balením zemìdìlských 
komodit (rýže, luštìniny, olejniny), prodejem tìstovin, prodejem sirupù znaèky Essence èi známým 
koøením znaèky Podravka. V oblasti potravináøského prùmyslu je skupina Podravka, do níž spoleènost 
patøí, jedním z nejdùležitìjších hráèù napøíè všemi trhy celé Evropy. Firma má zavedenou politiku øízení 
jakosti. Kvalifikaci a adaptabilitu zamìstnancù se spoleènost Podravka – Lagris a.s. rozhodla podpoøit 
žádostí o dotaci a zároveò cestou vzdìlávání zamìstnancù pøedejít negativním dopadùm souèasné krize 
a i nadále udržovat lepší konkurenceschopnost na trhu.
Vzdìlávací projekt se zaèal realizovat v èervnu 2010 a konèí v kvìtnu letošního roku. Projekt s názvem 
Osobnostní rozvoj a zvyšování adaptability ve spoleènosti Podravka – Lagris a.s. s registraèním èíslem 
CZ.1.04/1.1.02/35.00492 je spolufinancován z fondu Evropské unie a ze státního rozpoètu Èeské 
republiky. Na základì výbìrového øízení byl vybrán externí dodavatel vzdìlávacích služeb spoleènost 
Tempo training and consulting a.s. Do projektu vzdìlávání byli zaøazeni zamìstnanci všech pozicí – od 
top managementu až po dìlnické profese. V rámci projektu byly pøipraveny 4 vzdìlávací programy 
pøizpùsobeny komplexním potøebám dané cílové skupiny; pro následné samovzdìlávání byla zøízena 
virtuální tøída obsahující veškerý studijní materiál.
Vzdìlávání se zamìøovalo na rozvoj mìkkých dovedností èi firemní kulturu, na zlepšení znalostí IT 
a anglického jazyka. Uzavøené kurzy, jedno èi dvoudenní, posílily interní komunikaci a jednoznaènì 
zlepšily pracovní vztahy a souèinnost pracovních týmù. Realizací zvolených vzdìlávacích aktivit 
vzrostla pracovní výkonnost, motivace zamìstnancù, zlepšila se vzájemná komunikace a spolupráce. 
Pomocí dotace z EU spoleènost nabídla zamìstnancùm napøíè celou firmou kvalitní vzdìlávání po dobu 
dvou let a zvýšila tím jejich profesní i osobní potenciál.

Tvorba moravského malíøe Jano Köhlera a Luhaèovice 
Jako doprovodný program k výstavì Pøíbìhy domù a pøipravilo muzeum na ètvrtek 28. èervna 2012 

prohlídku luhaèovické architektury s komentáøem kurátorky. Procházka zaèíná v muzeu od 16.00 a je 

zakonèena návštìvou Augustiniánského domu a zdejší novogotické kaple Panny Marie. 
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kam v Luhaèovicích
Pátek 1. 6. 19.30 hod.

Sobota 2. 6. 12.30 hod.

Nedìle 3. 6.  16.00 hod.

Pondìlí 4. 6. 19.00 hod.

Støeda 6. 6. 19.00 hod.

Pátek 8. 6. 16.00 hod.           

Pátek 8. 6. 19.30 hod.

Sobota 9. 6. 19.30 hod.

Nedìle 10. 6. 10.00 hod.

Nedìle 10. 6. 15.30 hod.

Støeda 13. 6. 16.00 hod.

Ètvrtek 14. 6. 19.00 hod.

Pátek 15. 6. 16.00 hod.

Pátek 15. 6. 19.30 hod.

Pátek 15. 6.  16.00 hod.               

Nedìle 17. 6. 16.00 hod.

Støeda 20. 6. 19.30 hod.

SETKÁNÍ S PAVLÍNOU FILIPOVSKOU 
A KARLEM ŠTÌDRÝM

Lázeòské divadlo

CANTATE, pøehlídka duchovních písní 
Lázeòské námìstí

KK / Komorní orchestr Coppelia
Lázeòské námìstí

MÙJ BÁJEÈNÝ ROZVOD / Geraldine Aron
Hraje: Eliška Balzerová

       Sál Rondo MìDK Elektra

KONCERT žákù ZUŠ Luhaèovice
Lázeòské divadlo

PIPI DLOUHÁ PUNÈOCHA 
Divadlo/ Malá scéna Zlín

             Kinosál MìDK Elektra

TALENTINUM 2012 / KONCERT
                    Spoleèenský dùm, koncertní sál 

JAMES BLOND, AGENT, KTERÝ MÌ 
RAJCOVAL 
Divadlo jednou za rok?

                          Lázeòské divadlo

KK / hosté z holandského mìsta Naarden 
WALLENKRAAIERS (Vrány z pevnosti) 
a SLAGWERKGROEP (skupina bicích nástrojù)

                        Lázeòské námìstí

LÁZEÒSKÁ MÓDNÍ ABECEDA
pøehlídka dobových kostýmù Luhaèovického 
okrašlovacího spolku Calma
s doprovodem dixielandu Jazzzubs
                                                                        Lázeòské námìstí 

KK  / Posádková hudba Olomouc
                        Lázeòské námìstí

DH ROZMARÝNKA z Vlènova / Moravské 
Slovácko 

MìDK Elektra

KK / hostující soubory folklorního festivalu 
Kunovské léto

Lázeòské námìstí

MUSICA BOHEMICA
 Lázeòské divadlo

ZÁMECKÁ AKADEMIE DDM  
           Kinosál,  MìDK Elektra

KK  / Big Band Lubomíra Morávka ze Zlína
Lázeòské námìstí 

EVŽEN ONÌGIN / P. I. Èajkovskij
Vybrané scény z Èajkovského opery na 
Puškinovy verše v pøekladu J. Hory v literárnì 
pìveckém koncertì posluchaèù Janáèkovy 
akademie múzických umìní v Brnì.

 Lázeòské divadlo

5. 6. 15.00 hod. 

14. 6. sraz v 8.00 hod. na nádraží

18. 6. sraz v 8.00 hod. na nádraží

20. 6. sraz ve 14.00 hod. na nádraží

27. 6.     sraz v 15.30  na nádraží, v 15.40 u zámku

3. 7. 15.00 hod. 

7. 8. 15.00 hod. 

Posezení v klubovnì

Výlet zámek Buchlovice

Divadlo Uherské Hradištì

Vycházka  / Solné

Táborák u Vlasty v Kopanicích, obèerstvení 
s sebou.

Posezení v klubovnì 
V mìsíci èervenci a srpnu se akce nekonají pouze 
posezení v klubovnì.

Posezení v klubovnì

Spolek aktivních 
seniorù 

Od 9.30 do 11.30. Vstup 20 Kè

Denní stacionáø CHSR, Hradisko 100, 

STRAHOV, Holubyho 383

4. 6.         Výtvarná dílna, keramický kachel

11. 6. Sváteèní slovo / P. A. Fiala  

18. 6.         Grilování na zahradì

 25. 6. Výtvarná dílna, šití hraèek

6. 6. STRAHOV / Procházka po pøehradì

13. 6. STRAHOV / sváteèní slovo / P. A. Fiala

20. 6. STRAHOV / Ruské kuželky 

27. 6. STRAHOV / Pitný režim, beseda  /

  PharmDr. Valentová

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

Charita Svaté 
rodiny 

Výstavy
8. – 17. 6.  
VÝSTAVA MATURITNÍCH PRACÍ 
UMÌLECKÝCH ØEMESEL SOŠ 
LUHAÈOVICE

Hala Vincentka

Galerie Elektra

Ètvrtek 21. 6. 15.00 hod.

Pátek 22. 6. 19.00 hod.

Sobota 23. 6. 19.30 hod.

Sobota 23. 6.                              

Nedìle 24. 6. 16.00 hod.

Støeda 27. 6. 19.30 hod.

Ètvrtek 28. 6.  19.00 hod.                            

29. 6. – 1. 7

Pátek 29. 6. 19.30 hod.

1.5. – 30. 9.   

SLAVNOSTNÍ PROMENÁDNÍ KONCERT 
HUDBY HRADNÍ STRÁŽE A POLICIE ÈR 
Lázeòské námìstí (V pøípadì nepøíznivého poèasí 
v Domì kultury Elektra)

SURF - EVA A VAŠEK
MìDK Elektra

HODNÌ SMÍCHU A PÁR SLZ ANEB CO ŽIVOT 
DAL A VZAL BETTY McDONALDOVÉ
Hrají: Carmen Mayerová a Tereza Kostková  

MìDK Elektra, kinosál

SLUNKOTOÈ DDM                                                        
náhradní termín nedìle 24 . 6 . 2012 – Zámecká zahrada

KK / Dívèí saxofonový orchestr z Luhaèovic 
Lázeòské námìstí

SOUZNÌNÍ
Koncert Pavly Bøínkové a Jana Ježka

Lázeòské divadlo

 DH SVATOBOØÁCI z Mistøína / Moravské 
Slovácko

MìDK Elektra

LUHOVANÝ VINCENC
Multižánrový festival
 Sokolovna   

SETKÁVÁNÍ …
Veèer šansonù v podání pøední hereèky 
a zpìvaèky Mìstského divadla Zlín Heleny 
Èermákové.

Lázeòské divadlo

OTEVØENÉ BRÁNY – bezplatné prohlídky 
s prùvodcem

Kostel svaté Rodiny, kaple svatého Josefa

4. 5. – 26. 7. 
František Kubina - OLEJOMALBY

Muzeum luhaèovického Zálesí v mìsíci èervnu

SOIRÉE S CALMOU 
V rámci festivalu muzejních nocí zveme 

návštìvníky do muzea v pátek 8. èervna 2012 
od 18.00 do 22.00 hodin.

Muzeum luhaèovického Zálesí pøipravilo ve 
spolupráci s Luhaèovickým okrašlovacím spolkem 

Calma náladový veèer pøi petrolejových lampách 
s hudbou, poezií a s komorní pøehlídkou 
historického spodního a noèního prádla. 

Mìstská knihovna Luhaèovice Vás srdeènì zve 
ve dnech 4. 6. - 8. 6. 2012  na výstavu mìstských 
a školních kronik mìsta Luhaèovice.

Kroniky si budete moci prohlédnout v prosto-
rách pùjèovny v tìchto hodinách

Pondìlí  9.00 – 17.30 hod.
Úterý    9.00 – 16.00 hod.
Støeda  9.00 – 12.00 hod.
Ètvrtek 9.00 – 17.30 hod.
Pátek     9.00 – 14.00 hod.

Pøijïte nahlédnout do historie našeho lázeòského 
mìsta!!   

Tøetí roèník LUHOvaného Vincenta se uskuteèní 
v Luhaèovicích ve dnech 29. èervna až 1. èervence 
2012. Multižánrový kulturní festival pro mládež má 
za sebou již dva úspìšné roèníky a cyklus „ozvìn“ 
v devíti moravských mìstech. Zábìr festivalu se 
rozšiøuje, kromì živé i elektronické hudby, filmu, 
divadla, tance a slam poetry pøibude letos taktéž 
výtvarná sekce s výtvarným sympoziem. Pøijïte 
s námi oslavit zaèátek prázdnin do sokolovny!

Magdalena Petráková

LUHOvaný Vincent

   Výstava mìstských 
a školních kronik
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