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Už v poøadí XV. Luhaèovická pou� s pøehlídkou 
dechových  a lidových hudeb probìhla o víkendu 
7. a 8. èervence v lázeòském mìstì. V sobotu pøed 
mìstským domem kultury zahájil slavnostní pou� 
pìvecký soubor Kateøinka z Dražovic. Od tøinácté 
hodiny pak k poslechu zahrála luhaèovická Zálesanka 
v doprovodu historického hasièského automobilu 
Tatra z roku 1931. Nedìlní ráno patøilo už tradiènì 
jarmarku na ulici Nábøeží. Desítky stánkù lemovaly 
ulici podél øeky. Dopolední  slavnostní mše svatá byla 
sloužena za rodáky a obèany. Velkou podívanou byl 
krojovaný prùvod mažoretek Taneèní školy A+A 
Mìdílkových. Odpoledne Lázeòské námìstí ožilo 
koncertem dechové hudby Legrúti z Velkých Bílovic. 
Dùstojným zakonèením Luhaèovické pouti, která 
byla i oslavou 600 let od první zmínky o Luhaèovicích, 
byl koncert cimbálové muziky Hradiš�an s primášem 
a umìleckým vedoucím Jiøím Pavlicou. 

Olga Skovajsová

Luhaèovická pou� po patnácté

Druhý roèník jedineèného festivalu humoru a zá-
bavy Luhaèovický švihák opìt po roce. Letos se 
zaèínalo už v nedìli 8. èervence na tenisových kurtech, 
kde probìhl tenisový turnaj osobností, který hlavní 
organizátor Josef Alois Náhlovský pojmenoval Den 
starosty Luhaèovic. Od pondìlí do pátku se v sále 
Rondo kulturního domu Elektra uskuteènilo pìt 
pøedstavení. Pìt veèerù plných pohody, pìkných 
písnièek a zábavy.

„Hned po prvním veèeru s Frantou a Vojtou Ned-
vìdovými musím pøiznat, že jsem nadmíru spokojený. 
Mìl jsem trošku obavu z toho horka, ale byl plný sál. 
Publikum je tvoøeno pøevážnì lázeòskými hosty, to 
znamená starší generace. A tak jsem taky koncipoval 
úèinkující. Petr Spálený s kapelou, Pavlína Filipovská, 
Karel Štìdrý nebo Dalibor Janda, tomu bude letos 
šedesát a jeho písnièky se v rádiích stále hrají. Velice 
nás podporuje pan starosta František Hubáèek a za to 
mu patøí velké podìkování. Nedìlní turnaj osobností 
v tenise jsme vìnovali jemu. Byl  k tomu i doprovodný 
program, dìti si zazpívaly, dostaly sladkosti,“ øekl 
Josef Alois Náhlovský, hlavní organizátor a prezident 
festivalu.

„Pro nás je každé spoleèné vystoupení jakoby 
první, a tak tomu bylo i dneska. My máme k sobì 
takový pøístup, že mùžeme klidnì po dvou letech pøijít 
na pódium a víme, co mùžeme jeden od druhého 
èekat, takže naprostá pohoda,“ zhodnotil František 
Nedvìd, známý folkový zpìvák.

Luhaèovický švihák 2012 se konal pod záštitou 
statutárního námìstka hejtmana Zlínského kraje 
pana Libora Lukáše. Výtìžek z akce byl pøedán 
obèanskému sdružení Korunka Luhaèovice.

Bìhem festivalu se podaøilo vybrat 15 000 korun. 
Dalších 10 000 korun pøidal hokejista Jaroslav 
Svoboda a 5 000 korun daroval starosta Luhaèovic 
František Hubáèek. Celkovou èástku 30 000 korun 
vìnuje Korunka Luhaèovice dívce, která je po operaci 
atrezie jícnu. Není schopna bez cizí pomoci pøijímat 

Do mìsta se vrátil 
inteligentní humor 
a nestárnoucí písnièky

bìžnou potravu a je odkázána na podávání výživy 
pomocí speciálního pøístroje. 

„Naše sdružení proto dívce zakoupí potøebný 
pøístroj, aby se mohla díky nìmu navrátit do všedního 
života a navštìvovat mimo jiné i školu. Všem za 
pøíspìvky dìkujeme,“ øekla øeditelka obèanského 
sdružení Veronika Záhorská. 

Olga Skovajsová

V pátek 28. záøí mìsto Luhaèovice ožije prvním 
Svatováclavským jarmarkem – farmáøským trhem. 
Svatý Václav je patronem nejen zemì èeské, ale 
i pivovarníkù a vinaøù, což pøipomene podzimní 
jarmark, který nabídne bohaté gastronomické 
zážitky, historickou hudbu a tance, lidová øemesla aj. 
Pøíjemnou atmosféru jarmarku dotvoøí doprovodný 
kulturní program pro dospìlé a interaktivní hry pro 
dìti pod vedením DDM Luhaèovice. Dokonalou 
teèkou za celou akcí mùže být i zážitek z taneèní 
zábavy v MìDK Elektra. K tanci a poslechu zahraje 
dechová hudba Fialenka z Lanžhota na Podluží.

Historie svatováclavské úcty je neodluènì spojena 
s prohlášením knížete Václava, zavraždìného v roce 
935, krátce po jeho smrti za svìtce a patrona èeské 
zemì. K jeho poctì vznikla druhá nejstarší èeská 
duchovní píseò, pocházející z 12. století, Svatý 
Václave, vévodo èeské zemì.

K navození pøíjemné atmosféry, poslechu a tanci 
vás srdeènì zvou poøadatelé – MìDK  Elektra a mìsto 
Luhaèovice. 

První Svatováclavský 
jarmark v našem mìstì

Digitalizace kina Elektra 
Digitalizace kin je skuteènost, která se dotýká celé 

ÈR. A právì digitalizace kina v Luhaèovicích byla 
jedinou možností, jak zachovat jeho provoz. Digita-
lizace znamená  nahrazení klasického filmového 
projektoru novým digitálním projektorem. Nedílnou 
souèástí digitálního kina je i server, který pøehrává 
digitální data a dodává do projektoru signál ve vy-
sokém rozlišení. Od 1. 7. se tak promítají filmy na DCI 
a celuloidové filmové pásy se tak staly historií. V pro-
mítárnì kina sice zùstaly dva staré promítací stroje zn. 
Meopta a stále je možnost 35mm filmové kopie 
promítat, ale opravdu už jen ojedinìle a pouze starší 
nebo archivní filmy. Investici mìsta Luhaèovice na 
poøízení DCI projekèní technologie a pøíslušenství 
a na na DCI technologie pro pøehrávání a správu 
digitálního obsahu v celkové hodnotì 1 243 928 Kè 
bez DPH podpoøil èástkou 300 000 Kè Státní fond pro 
podporu a rozvoj èeské kinematografie. 

Atraktivní tituly jsou pøipraveny na srpen i záøí 
v digitalizovaném D-cinema kinì Elektra (aktuální 
program: www.mdkelektra.luhacovice.cz). Diváci se 
mohou tìšit jak na starší èeské komedie, Líbáš jako 
ïábel, Láska je láska, Okresní pøebor aj., tak na 
èerstvý hit z MFF Karlovy Vary Polski film, kdy se 
ètveøice populárních hercù,T. Matonoha, P. Liška, 
J. Polášek a M. Daniel,rozhodla natoèit své 
vzpomínky na bezstarostná léta studií na brnìnské 
JAMU, nebo na premiéru milostné komedie z pera 
M. Viewegha v režii Jana Høebejka Svatá ètveøice. Ve 
francouzské komedii Nìžnost uvidíte Audrey Tautou 

(známou z filmu Amélie z Montmartru), dále se mù-
žete do kina vypravit na komedii Woodyho Allena Do 
Øíma s láskou i oscarový snímek The Artist. Pro dìti 
uvedeme výpravné dobrodružné filmy Snìhurka 
a lovec, The Amazing Spider Man, Avengers a také 
Dobu ledovou 4 a Madagaskar 3. 

„Digitalizace kina byla jedinou možností, jak vù-
bec tento druh zábavy v Luhaèovicích zachránit. Jsem 
velmi rád, že nakonec rozhodnutí zastupitelstva bylo
 v tomto smìru jednoznaèné a že filmová pøedstavení 
v té nejvyšší kvalitì zùstanou v našem lázeòském 
mìstì zachována.  Dùležitým momentem je v tomto 
pøípadì i ta skuteènost, že bude možno získávat 
premiérové filmy v daleko kratším èase, než tomu bylo 
doposud. Dovolím si vás, milí spoluobèané, pozvat na 
filmová pøedstavení, která jsou skuteènì v úplnì jiné 
kvalitì, než na jakou jsme byli doposud zvyklí,“ øekl 
starosta mìsta František Hubáèek. Po prázdninách se 
mohou diváci tìšit i na filmové novinky, které zde 
budou distribuovány døíve, a také na pokraèování 
úspìšnì zapoèatých projektù  Filmásek,  Biosenior, 
Film a kniha a novì také na Nedìle dìtem a odpolední 
projekce Filmové ètvrtky. „Program kina chceme 
sestavovat z atraktivních titulù, z novinek, podle 
možností budeme hrát i premiérové filmy, zamìøíme 
se i na nároènìjšího diváka. Vìøím tomu, že si v našem 
digitalizovaném kinì vybere každý a s novou kvalitou 
obrazu zùstanou diváci kouzlu filmového plátna vìrni 
a my budeme moci pøipravovat další modernizaci, 
napøíklad nové sedaèky, které jsme nyní z finanèních 
dùvodù nepoøídili,“vysvìtlila vedoucí kina Regina 
Bittová.   

Mìsto s novým informaèním 
systémem

Kladná Žilín s novým 
víceúèelovým høištìm

Vega nedìle pro dìti i dospìlé 
pøilákala více než 1000 lidí

Luhaèovický triatlon v režii 
sourozencù Vavrysových

Fotbalová akademie Luhaèovice 
zahajuje svou èinnost
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Zprávy z 11. schùze Rady mìsta 
Luhaèovice konané 26. 6. 2012

RML doporuèila ZML schválit podání žádosti 
o dotaci Technickými službami Luhaèovice, pøís-
pìvkovou organizací, z OPŽP, 38. výzvy, podoblast 
podpory 2.1.3 Snížení imisní zátìže omezením 
prašnosti z plošných zdrojù na nákup kropicího 
samosbìrného zametaèe a doporuèila ZML 
schválit dofinancování projektu z rozpoètu mìsta 
Luhaèovice.
RML doporuèila ZML schválit realizaci individuál-
ního projektu „Informaèní vyrozumívací a varovací 
systém Luhaèovice“ v rámci integrovaného projektu 
„Informaèní, vyrozumívací a varovací systém 
Zlínského kraje“ v rámci výzvy Regionálního ope-
raèního programu NUTSII Støední Morava podoblast 
podpory 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury a schválit 
zaøazení finanèních prostøedkù do rozpoètu mìsta 
Luhaèovice v odpovídající výši: na rok 2013 finanèní 
prostøedky k financování realizace individuálního 
projektu v celkové výši 1 455 160 Kè a z toho finanèní 
prostøedky ve výši 25 % pøedpokládaných výdajù, tj. 
363 790 Kè, které jsou podílem mìsta na profi-
nancování, a finanèní prostøedky nutné pro zajištìní 
udržitelnosti projektu po dobu 5 let od finanèního 
ukonèení projektu.
RML doporuèila ZML stanovit zásady pro posky-
tování cestovních náhrad èlenùm zastupitelstva ve 
znìní Smìrnice è. 3/12.
RML nesouhlasila s osvobozením Moravské vodá-
renské, a. s., od placení poplatku za užívání veøejného 
prostranství v rámci provádìní výkopových prací pøi 
odstraòování poruch na veøejných vodovodech 
a kanalizacích na základì závazné vyhlášky mìsta 
Luhaèovice è. 5/2011 o místních poplatcích.
RML doporuèila ZML schválit likvidaci majetku 
mìsta dle pøedložených návrhù likvidaèní a škodní 
komise a uložit vedoucím organizací provést 
likvidaci vyøazeného majetku.
RML schválila financování opravy kanalizace v Ma-
teøské škole Luhaèovice, pøíspìvkové organizaci, 
z investièního fondu MŠ Luhaèovice, do kterého 
pøevede MŠ Luhaèovice finanèní prostøedky z rezerv-
ního fondu MŠ Luhaèovice.
RML doporuèila ZML delegovat PhDr. Františka 
Hubáèka, starostu mìsta, jako zástupce mìsta 
Luhaèovice, IÈ 00284165, na valnou hromadu 
spoleènosti Valašská vodohospodáøská, a. s.
RML doporuèila ZML delegovat Ing. Bc. Marii Se-
melovou, místostarostku mìsta, jako náhradní 
zástupkyni mìsta Luhaèovice, IÈ 00284165, na 
valnou hromadu spoleènosti Valašská vodohospo-
dáøská, a. s. 
RML souhlasila s použitím znaku mìsta Luha-
èovice na propagaèních materiálech pro potøeby 
Sportovní akademie Luhaèovice.
RML souhlasila s pøijetím vìcných a finanèních darù 
Domem dìtí a mládeže Luhaèovice, pøíspìvkovou 
organizací.
RML souhlasila s uzavøením Domu dìtí a mládeže 
Luhaèovice, pøíspìvkové organizace, v termínu 
30. 7. – 13. 8. 2012.

Zprávy z 13. zasedání Zastupitelstva mìsta 
Luhaèovice konaného dne 28. 6. 2012

ZML neschválilo zmìnu využití pozemku parc. 
è. 811/1 ze stávající plochy dopravní infrastruktury na 
plochu Z – sídelní zeleò. (Jedná se o plochu vedle 
parkovištì Miramare.) 
ZML schválilo závìr stavební komise ze dne 28. 5. 
2012, který doporuèuje neprodlužovat platnost ani 
nežádat o vydání stavebního povolení na parkovištì 
na parc. è. 811/1 a doporuèuje další nakládání 
s pozemkem è. 811/1, vèetnì zmìny typu plochy, 
provádìt pouze na základì schválené územní 
studie zohledòující všechny vlivy v dané lokalitì.
ZML schválilo v souladu s ustanovením § 6 odst.
 5 písm. e) a § 55 odst. 1 zákona è. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním øádu (stavební 
zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù „Zprávu o uplat-
òování Územního plánu Luhaèovice v uplynulém 

období 2008–2012“ konzultovanou s dotèenými orgá-
ny a krajským úøadem a rozhodlo v souladu s usta-
novením § 55 odst. 2 stavebního zákona o poøízení 
zmìny è. 1 Územního plánu Luhaèovice a o upuštìní 
od jejího zadání i konceptu. Zadání je nahrazeno 
Pokyny pro zpracování návrhu zmìny územního 
plánu, které jsou souèástí schválené Zprávy.
ZML schválilo zásady pro poskytování cestovních 
náhrad ve znìní Smìrnice è. 3/12.
ZML schválilo prodej èásti pozemku parc. è. 2194/5 
o výmìøe 48 m² (dle vyhotoveného GP pozemek st. pl. 
14/3) k. ú. Øetechov za cenu 70 Kè/m² a úhradu 
nákladù spojených s pøevodem. (Jedná se o pozemek 
v místní èásti Øetechov.)
ZML schválilo prodej pozemku parc. è. 828/4 k. ú. 
Polichno o výmìøe 134 m² za cenu 70 Kè/m² 
a úhradu nákladù spojených s pøevodem. (Jedná se 
o pozemek v místní èásti Polichno. )
ZML schválilo smìnu pozemku st. pl. 150 o výmìøe 

 38 m² a èásti pozemku st. pl. 17 o výmìøe 38 m² (dle 
vyhotoveného GP pozemek parc. è. 2009) k. ú. Kladná 
Žilín, které jsou souèástí místních komunikací, za èást 
pozemku parc. è. 1974/4 (dle vyhotoveného GP 
pozemek parc. è. 1974/17) k. ú. Kladná Žilín o výmìøe 
144 m² ve vlastnictví mìsta za podmínky úhrady 
30 Kè/m² za rozdíl ve výmìrách smìòovaných pozem-
kù a úhrady nákladù spojených s pøevodem. (Jedná se 
o doplnìní o pozemek, který je zastavìný chodníkem 
v místní èásti Kladná Žilín u domu è. p. 63.) 
ZML schválilo zøízení vìcného bøemene na èástech 
pozemkù parc. è. 62/1 a 906/1 k. ú. Polichno v ma-
jetku mìsta pro umístìní zaøízení distribuèní 
soustavy – realizované pod názvem „Polichno, 
Smejkalová, kab. NN“, spoèívající v umístìní 
zemního kabelového vedení NN, pøípojkové skøínì 
– pilíøe ve prospìch firmy E-ON Èeská republika,
 s. r. o.,  za jednorázovou úplatu 125 Kè/bm + DPH. 
(Jedná se o pozemky v místní èásti Polichno.) 
ZML schválilo Dohodu o podmínkách pøípravy 
a realizace stavby: „Silnice II/490: Biskupice – Uher-
ský Brod, Újezdec; 1. etapa: Polichno“ s Øeditelstvím 
silnic Zlínského kraje, pøíspìvkovou organizací, a po-
vìøilo starostu mìsta Luhaèovice jejím podpisem.
ZML schválilo likvidaci majetku mìsta dle pøed-
ložených návrhù likvidaèní a škodní komise a ulo-
žilo vedoucím organizací provést likvidaci vyøaze-
ného majetku.
ZML neschválilo odstoupení od kupní smlouvy mezi 
mìstem Luhaèovice a paní Evou Hubáèkovou na 
bytovou jednotku è. 6 v bytovém domì Maják, è. p. 
452, ul. Lesní, Luhaèovice.
ZML schválilo podání žádosti o dotaci Technic-
kými službami Luhaèovice, pøíspìvkovou organi-
zací, z OPŽP, 38. výzvy, podoblast podpory 2.1.3 
Snížení imisní zátìže omezením prašnosti z ploš-
ných zdrojù na nákup kropicího samosbìrného 
zametaèe a schválilo dofinancování projektu z roz-
poètu mìsta Luhaèovice.
ZML rozhodlo o založení akciové spoleènosti 
Valašská vodohospodáøská, a. s. bez veøejné nabídky 
akcií s tím, že obec jako zakladatel pøi založení upíše 
poèet akcií uvedený v zakladatelské smlouvì, a to 
nepenìžitým vkladem za emisní kurz jedné upisované 
akcie 246 Kè, pøièemž nepenìžitým vkladem budou 
akcie spoleènosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. 
ocenìné na 246 Kè za jeden kus akcie znalcem 
jmenovaným usnesením Krajského soudu v Ostravì.
ZML schválilo zakladatelskou smlouvu a stanovy 
akciové spoleènosti Valašská vodohospodáøská, 
a. s. v pøedloženém znìní vèetnì navrhovaných 
zástupcù do orgánù akciové spoleènosti, pøièemž 
založení spoleènosti, nepenìžitý vklad obce, zakla-
datelskou smlouvu, stanovy a navrhované zástupce 
schvaluje i pro pøípad, že by spoleènost byla 
zakládána pouze nìkterými zakladateli uvedenými 
v zakladatelské smlouvì, a to za podmínky, že 
spoleènost bude založena alespoò zakladateli, 
kteøí upíšou v zakladatelské listinì uvedené 
nepenìžité vklady  akcie spoleènosti Vodovody 
a kanalizace Vsetín, a. s. – alespoò ve výši 
200 000 000 Kè s tím, že zbývající èást akcií pøi 
nezmìnìném základním kapitálu bude upsána 
dobrovolným svazkem obcí „Sdružení obcí 

–

Mikroregionu Vsetínsko“ a splacena vkladem 
penìžitým.
ZML souhlasilo s nepenìžitým vkladem do spoleè-
nosti Valašská vodohospodáøská, a. s., jak je popsán 
v zakladatelské smlouvì, a zmocnilo starostu mìsta 
Luhaèovice k provedení všech úkonù k založení 
spoleènosti Valašská vodohospodáøská, a. s. zejména 
k podpisu pøíslušných notáøských zápisù a souvisejí-
cích listin a dále i ke všem úkonùm ke splacení vkladu, 
pøièemž starosta je oprávnìn zmocnit pøípadnì další 
osobu ve stejném rozsahu.
ZML delegovalo PhDr. Františka Hubáèka, sta-
rostu mìsta, jako zástupce mìsta Luhaèovice, 
IÈ 00284165, na øádnou valnou hromadu spo-
leènosti Valašská vodohospodáøská, a. s.
ZML delegovalo Ing. Bc. Marii Semelovou, místo-
starostku mìsta, IÈ 00284165, na øádnou valnou 
hromadu spoleènosti Valašská vodohospodáøská, 
a. s.
ZML schválilo ukonèení mikrovlnného televizního 
vysílání v Luhaèovicích k 31. 12. 2012.
ZML schválilo uzavøení smlouvy o právním zastou-
pení mìsta Luhaèovice ve vìci plnìní Smlouvy o dílo 
è. B.0641, jejímž pøedmìtem je provedení a pøedání 
stavebního díla Mìstská plovárna Luhaèovice s Advo-
kátní kanceláøí JUDr. Stanislava Knotka, Zlín.
ZML schválilo øešení problematiky odstraòování 
závad na mìstské plovárnì.
ZML schválilo zmìnu stanov Mikroregionu Luha-
èovské Zálesí.
ZML schválilo realizaci individuálního projektu 
„Informaèní vyrozumívací a varovací systém Lu-
haèovice“ v rámci integrovaného projektu „Infor-
maèní, vyrozumívací a varovací systém Zlínského 
kraje“ v rámci výzvy Regionálního operaèního 
programu NUTSII Støední Morava podoblast 
podpory 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury.
ZML schválilo zaøazení finanèních prostøedkù do 
rozpoètu mìsta Luhaèovice v odpovídající výši: na rok 
2013 finanèní prostøedky k financování realizace 
individuálního projektu „Informaèní vyrozumívací 
a varovací systém Luhaèovice“ v celkové výši roz-
poètu projektu 1 455 160 Kè a z toho finanèní pros-
tøedky ve výši 25 % pøedpokládaných výdajù, 
tj. 363 790 Kè, které jsou podílem mìsta na 
profinancování, a finanèní prostøedky nutné pro 
zajištìní udržitelnosti projektu po dobu 5 let od 
finanèního ukonèení projektu.

RML souhlasila s vypsáním veøejné zakázky malého 
rozsahu na zpracování lesního hospodáøského plánu 
pro mìsto Luhaèovice a oslovením firem: SILVA 
PROJEKT, s. r. o., Kromìøíž, Lesnická projekce 
Frýdek-Místek, a. s., Frýdek-Místek, LESPROJEKT 
BRNO, a. s., Brno, LHProjekt, a. s., Brno, a jme-
novala komisi pro otvírání obálek s nabídkami 
a hodnotící komisi výbìrového øízení na zpracování 
lesního hospodáøského plánu pro mìsto Luhaèovice 
ve složení: Jiøí Gbelec, DiS., Ing. Martin Hurta, Ing. 
Michael Jahoda, Ing. Jiøí Šùstek, Ing. Magdalena 
Špiritová.
RML doporuèila ZML schválit prodej pozemku 
parc. è. 376/18 o výmìøe 12 m² k. ú. Luhaèovice za 
cenu 100 Kè/m² a úhradu nákladù spojených 
s pøevodem.  (Jedná se o pozemek, který je souèástí 
zahrady u domu è. p. 469 v ulici Branka.)
RML nesouhlasila s úpravou kanalizace v bytovém 
domì è. p. 635 a 636 na náklady mìsta z dùvodu 
poskytnuté slevy z ceny bytu.

Zprávy z 12. schùze Rady mìsta 
Luhaèovice konané dne 10. 7. 2012

V poøadí ètvrtá Propagaèní jízda Sdružení hasièù 
Èech, Moravy a Slezska projela v pondìlí 2. èervence 
krátce pøed polednem Luhaèovicemi. Historická 
hasièská vozidla ve slavnostním prùvodu projela 
Luhaèovicemi. Pøed Jurkovièovým domem na 
Lázeòském námìstí pak úèastníky jízdy pøivítali 

Propagaèní jízda historické
hasièské techniky 
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Oznámení
Výmìna zvláštního znaèení vozidel „O1“

za mezinárodní parkovací prùkaz „O7“ oznaèující 
vozidla pøepravující tìžce zdravotnì postiženou 
osobu

Oznaèení vozidel pøepravujících osobu tìžce 
zdravotnì postiženou „O1“ (piktogram na modrém 
podkladì s osobou na vozíku), které bylo vydáno 
majitelùm prùkazu mimoøádných výhod ZTP nebo 
ZTP/P a umožòuje parkování na vyhrazených  
místech pro invalidy,  má platnost do konce roku 
2012.

V pøípadì, že bylo k prùkazu mimoøádných výhod 
vydáno zvláštní oznaèení „O1“, je možné toto 
využívat do ukonèení doby platnosti prùkazu ZTP 
nebo ZTP/P,  nejdéle však do 31. 12. 2012 (konec  
platnosti oznaèení „O1“). 

Výmìnu stávajícího oznaèení „O1“ za meziná-
rodní parkovací prùkaz oznaèující vozidlo pøepravu-
jící osobu tìžce zdravotnì postiženou „O7“ provádí
odbor sociální, MìÚ Luhaèovice, nám. 28. øíjna 
543, 2. poschodí, dveøe è. 201.

K výmìnì je tøeba doložit:
1. aktuální barevnou fotografii o rozmìru 35 ×45 mm,
2. pøedložit platný prùkaz ZTP nebo ZTP/P,
3. pøi výmìnì nutno odevzdat stávající oznaèení „O1“

oznaèení „O1“                                                   oznaèení „O7“

Odbor sociální  MìÚ Luhaèovice Hotel roku
Dne 14. èervna 2012 probìhlo 

v Praze slavnostní vyhlášení 
výsledkù prvního roèníku soutìže 
Hotel roku, která se konala 
v rámci Czech Hotel Awards a pod 
záštitou ministra pro místní 
rozvoj Èeské republiky pana 
Kamila Jankovského.

Soutìž byla pøehlídkou hotelù, 
které nabízejí nejkvalitnìjší 
služby,a kladla si za cíl zmapovat 
a zviditelnit nejlepší hotely 
v Èeské republice. Celkem se 
zúèastnilo 265 hotelù z celé Èeské 
republiky a klání probíhalo 
v 5 kategoriích. Wellness hotel 
Rezidence Ambra **** Luha-
èovice se umístil v kategorii 
hotel 4* na 1. místì ve Zlínském 
kraji. Tým pracovníkù hotelu 
dìkuje všem za podporu a pøízeò 
po celou dobu soutìže.

Nevyhovující informaèní systém byl nahrazen 
novým. Zároveò byl v rámci dotaèního titulu doplnìn 
mobiliáø mìsta. Celková hodnota díla, vèetnì 
projektové dokumentace, èinila 6,7 milionù korun, 
z toho dotace z regionálního operaèního programu 
byly 5 milionù korun. Ve mìstì je teï k dispozici 89 
nových košù, z toho je 27 menších. Ty jsou nainsta-
lovány na ulici Masarykovì a to z dùvodu, aby ne-
bránily chodcùm. Dále je to 39 lavièek, 19 informaè-
ních vitrín vèetnì smuteèních desek, 12 nových map, 
9 plakátovacích tabulí, 3 nové autobusové zastávky 
a 2 uvítací tabule pøi vjezdu do mìsta. V rámci pro-
jektu byl poøízen i nový infobox, který je umístìn vedle 
Mìstského informaèního centra. Zrekonstruován byl 
chodník na ulici Leoše Janáèka o výmìøe 1 000 m².

„Staré koše a lavièky byly pøevezeny do okrajových 

Mìsto s novým informaèním 
systémem

èástí mìsta a do místních èástí Luhaèovic. Vitríny, 
které jsou ještì funkèní, byly nabídnuty spolkùm 
a místním èástem. 

Souèástí mobiliáøe byla kompletní výmìna smì-
rovníkù do ulic a k místním cílùm (radnice, plovárna). 
Tìchto smìrovníkù je více než 300 kusù. Byla prove-
dena výmìna informaèního znaèení pro pìší. Stará 
znaèení byla z vìtší èásti ponièena. Smìrovníkù 
k pramenùm a místním cílùm  je nových více než 130 
kusù,“ uvedl Jiøí Šùstek, vedoucí odboru správy 
majetku.

Výmìna  reklamních tabulí umístìných na slou-
pech veøejného osvìtlení nebyla souèástí projektu.  
Pøesto nastaly zmìny v rámci sjednocení stylu 
reklamního znaèení ve mìstì. Rada mìsta schválila 
pravidla pro vzhled reklamních tabulí. Ty budou mít 
stejný rozmìr a jednotný styl.

„Do konce kvìtna byly odstranìny staré reklamní 
tabule. V souèasné dobì si jednotlivé subjekty 
požádaly o umístìní nových reklamních tabulí. Ty si 
nechaly zhotovit reklamními agenturami podle 
schváleného rozmìrového zadání. Umístìní nových 
reklamních tabulí a reklamních smìrovníkù se 
provádí v souèinnosti s odborem dopravy, správy 
majetku a technickými službami mìsta,“ dodal Jiøí 
Šùstek.

Olga Skovajsová

Letní prázdninová sezona zde mùže zahájit bez 
omezení.  

Státní podnik Povodí Moravy konèí se stabilizací 
levobøežních sesuvù pùdy poblíž hráze Luhaèovické 
vodní nádrže. Její napouštìní tak nebylo nijak 
oddáleno a nyní se postupnì zaplòuje v závislosti na 
poèasí vodou. Sesuv se projevil viditelnou destrukcí 
opìrných zídek a svahu, stavební firma však veškeré 
závady opravila. Na hrázi je i nové zábradlí a poèítá se 
také s novým povrchem hrázní komunikace. Státní 
podnik Povodí Moravy dokonèuje v tìchto dnech 
sanaèní práce na stabilizaci levobøežního sesunutého 
svahu mezi místní komunikací a pøehradou. Porucha 
v tomto místì bránila plnému zahájení letošní letní 
sezony a navíc se pøed zahájením stavby objevily nové 
trhliny a sesuvy zemního tìlesa. „Podaøilo se nám 
efektivnì sanovat vzniklý sesuv ve velmi krátké dobì, 
takže nebylo oddáleno napouštìní pøehrady a ohro-
žena další rekreaèní sezona,“ øekl generální øeditel 
podniku Radim Svìtlík.

Nádrž byla od podzimu 2010 kvùli tìžbì sedimen-
tù bez vody, proto se její správce spolu s dodavatel-
skou firmou snažili opravu sesuvu co nejvíce urychlit. 
Vyhovìli tak pøilehlým obcím i všem provozovatelùm 
okolních rekreaèních støedisek. Již bìhem stavby 
nádrž zachycovala první kubíky pøitékající vody z Lu-
haèovického potoka, pøièemž takzvaný sanaèní 
pøísyp byl rozšíøen o 51 metrù. Správnou volbou 
použité technologie a souèasnì i výbìrovým øízením 
se podaøilo snížit pùvodnì odhadované celkové 
náklady stavby na polovinu a dosáhly 7,7 milionu 
korun. Jejím dokonèením se uzavøela etapa, spojená 
s tìžbou sedimentù ze dna vodní nádrže, kdy jich 
odtud stavebníci vyvezli pøes 295 tisíc krychlových 
metrù.

„Nyní lze pøi posledních finálních pracích øíci, že 
povrchová vrstva pøísypu z øíèního kameniva bude 
doèasnì pøed naplnìním pøehrady po hladinu stálého 
nadržení sloužit jako pláž pro plavce,“ doplnil Radim 
Svìtlík. 

Øeditel závodu Støední Morava Pavel Cenek zopa-
koval, že sesuvy se vyskytly v typickém území 
karpatského flyše, kde jsou poruchy stability rùzného 
charakteru velmi èastým jevem. „Navrhované øešení 
patního pøísypu zahrnovalo dva úseky s témìø 
identickým návrhem profilù,“ uvedl s tím, že na sepa-
raèní vrstvu z kameniva byla uložena vrstva pøitì-
žovaní, která se postupnì hutnila. Pohledovou vrstvu 
pak tvoøí øíèní kamenivo na štìrkovém podsypu. 

Stabilizace sesuvù svahu 
na Luhaèovické 
vodní nádrži konèí

Opravou prošly i poškozené obrubníky a zídky.  
Nyní zcela závisí na hydrologické situaci a bu-

doucím vývoji srážek, jak rychle se Luhaèovická 
nádrž napustí. Jejímu rekreaènímu využití však již nic 
nebrání. Je pøitom nezbytné zachovat pod pøehradou 
minimální prùtok deset litrù za vteøinu. V nìkterých 
dnech pøitékalo do nádrže až 100 litrù vody za vteøinu, 
což napomohlo nastoupání vody až do výše pøes tøi 
metry a èásteènému pokrytí obnaženého dna.

Soubìžnì je v této lokalitì realizována akce na 
rekultivaci sedimentù a Povodí Moravy pøipravuje 
rovnìž revitalizaci pravostranného pøítoku vodního 
díla Luhaèovice. Má ji doplnit návrat k pøírodnímu 
charakteru Luhaèovického potoka, což by význam-
ným zpùsobem pøispìlo ke stabilizaci vodohospo-
dáøských pomìrù a pùdního fondu v celé oblasti. 
Zlepšení prostøedí v této významné rekreaèní lokalitì 
má napomoci také chystaná  oprava stupòù Luhaèo-
vického potoka v lázeòském centru mìsta. 

Obce Dolní a Horní Lhota, Sehradice a Slopné loni 
v èervnu spustily kvalitní systém èištìní odpadních 
vod za témìø 286 milionù korun, a lze tudíž 
pøedpokládat, že vyèištìní pøehrady bude mít 
dlouhodobý efekt. Stavbu obecních kanalizací 
finanènì podpoøil i Zlínský kraj, který na ni uvolnil 
èástku více než 30 milionù korun.
Základní fakta o sanaci bøehu vodní nádrže 
Luhaèovice:
Pøedání staveništì: 2. kvìtna 2012
Zahájení prací: 3. kvìtna 2012
Zhotovitel: KELTEX, spol. s  r. o.
Náklady: 7,7 milionu Kè

I v èase letních prázdnin máme otevøenou 
knihovnu beze zmìn, takže nás mùžete navštívit 
v obvyklých otevíracích hodinách. Pøipomenout 
si je mùžete na našich webových stránkách 
www.knihovna-luhacovice.cz, kde najdete potøebné 
informace, i na Facebooku.

Ve dnech 3. 9. – 7. 9. poøádáme již podruhé ve 
spolupráci se Svazem zahrádkáøù soutìžní výstavu 
kvìtin. Tentokrát se mùžete pochlubit nejen kvìti-
nami, ale také neobvyklými zeleninovými výpìstky 
nebo tøeba bonsajemi. Tøi výherci budou opìt od-
mìnìni zajímavými cenami. Proto neváhejte a zapoj-
te se do soutìže také. Sbìrný den kvìtin a zeleniny 
bude v pondìlí 3. 9. od 9.00 v knihovnì. Nic však 
nebrání tomu, abyste donesli kvìtiny i bìhem celého 
týdne. Hodnocení probìhne v pátek 7. 9. 2012. Bližší 
informace naleznete na plakátech, našich webových 
stránkách a Facebooku.

Tìšíme se na vaši návštìvu a úèast v soutìži! 
Pro ètenáøe: máme opìt knižní novinky – 

prohlédnìte si je v našem katalogu, který má novou 
podobu.

                                           Milana Mikulcová

Knihovna v èervenci

starosta a místostarostka mìsta, zástupci lázní 
a luhaèoviètí dobrovolní hasièi, kteøí se pøipojili se 
svým historickým hasièským speciálem Tatra, roèník 
1931. Starosta mìsta zúèastnìné pøivítal a pøipjal na 
prapor speciálnì pro tuto pøíležitost vyrobenou stuhu. 
Propagaèní jízda konaná u pøíležitosti 20. výroèí 
obnovení èinnosti Hasièské vzájemné pojiš�ovny, 
a. s., vyjela v pátek 29. èervna z Èeského Tìšína. 
Okresem Zlín projíždìla kolona bìhem pondìlí. 
Kolonu historických vozidel vítali napøíklad ve 
Valašském Meziøíèí, Slavièínì a Luhaèovicích. Mìsto 
Luhaèovice zaøadilo Propagaèní  jízdu do souboru 
oslav konaných u pøíležitosti 600. výroèí od první 
p í s e m n é  z m í n k y  o  L u h a è o v i c í c h .  C í l e m  
320kilometrové cesty byl Zlín. Zde probìhlo pøivítání 
hejtmanem Zlínského kraje Stanislavem Mišákem 
a oslavy na námìstí Míru.

„Nejen profesionální, ale i dobrovolní hasièi jsou 
hrdí na to, koho zastupují. O tom svìdèí i  historická 
technika, kterou s takovou láskou a péèí udržují. Rádi 
se pochlubí, že tady hasièi vždycky byli a jsou,“ uvedl  
Jiøí Èunek, senátor KDU–ÈSL, úèastník Propagaèní 
jízdy.

Olga Skovajsová

  Gabriela Tomíèková, tisková mluvèí 
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Prodejní stánek Charity 
Luhaèovice 
na Luhaèovské pouti
V nedìli 9. èervence 2012 se Denní stacionáø 

Charity Luhaèovice zúèastnil již ponìkolikáté 
tradièního jarmarku v rámci Luhaèovské pouti. 

Letos se stánek zamìøil tematicky na šité hraèky. 
Našli jste zde šité medvídky, zajíce, koèky, pejsky, 
panenky, ale i také tøeba typická pou�ová štìstíèka. Na 
výrobì tìchto výrobkù se podíleli uživatelé denního 
stacionáøe a jejich pracovníci spolu s pomocníky z øad 
praktikantù. Na stánku pomáhalo pìt dobrovolníkù 
s prodejem výrobkù. Výdìlek z letošního jarmarku 
èinní 740 Kè, což je historicky èástka nejnižší, pøesto 
dìkujeme všem, kteøí pøispìli. Výdìlek z prodeje bude 
použit na výtvarné potøeby denního stacionáøe.

A nezapomínejte na tøi výhody výrobkù denního 
stacionáøe – 1) jsou vyrábìny s láskou a péèí; 2) zaru-
èenì potìší vás i vaše blízké; 3) jsou za velice rozumnou 
a pøíznivou cenu. Bližší informace nejen o výrobcích, ale 
i službách Denního stacionáøe Charity Luhaèovice 
získáte na telefonním èísle: + 420 577 132 363.

Mgr. Adámek Karel, koordinátor dobrovolníkù

V tomto roce uplyne 600 let od první písemné 
zmínky o Žilínì. Rok 1412 nalezneme v knize Luha-
èovské Zálesí autora a velkého znalce regionu 
Antonína Václavíka. První písemná zmínka o Kladné 
je ještì starší. V roce 1376 je v souvislosti s prodejem 
majetku zmiòována nepochybnì tak zvaná Stará 
Kladná. Byla vypálena a zcela znièena za válek Jiøího 
z Podìbrad s uherským králem Matyášem Korvínem 
ve druhé polovinì 15. století. Podle povìsti se tehdy 
podaøilo utéct pouhým tøem rodinám, které se usadily 
poblíž jižní hranice Žilína a tak založili novou 
Kladnou. Žilín pùvodnì patøil k hradu Starý Svìtlov, 
pozdìji i s Kladnou patøil do panství uherského rodu 
Serényiù. Obì èásti pak byly spojeny v roce 1848. 
Zdejší obyvatelstvo se zabývalo zejména zemìdìl-
stvím a ovocnáøstvím. Na jižních svazích smìrem 
k Luhaèovicím se daøilo i vinné révì. Úspìšnì se 
rozvíjela èetná drobná øemesla. Za první republiky zde 
byla postavena nová škola, která nahradila již 
nevyhovující starou budovu a koupalištì. Hrálo se tu 
úspìšné ochotnické divadlo. Po druhé svìtové válce 
a zejména po roce 1948 došlo k velkému odlivu oby-
vatel vìtšinou do pohranièí i do ciziny. Sportovní 
aktivity místních lidí byly obdivuhodné. Roku 1922 
zde byla založena místní organizace Sokola a zejména 
místní oddíl kopané byl velmi aktivní. Zdejší lidé jsou 
pyšní na staré památky, které se tu nacházejí a ke 
kterým zejména patøí starý mlýn z 18. století a sochy 
sv. Jana Nepomuckého, staré zvonièky a komory. 
Po druhé svìtové válce byla provedena elektrifikace, 
opravena kanalizace, chodníky, provedena pøístavba 
budovy, hasièská zbrojnice, vodní nádrž, byla posta-
vena øada zemìdìlských objektù, pozdìji pak kaple 
Panny Marie, nyní nové kulturnì-spoleèenské cent-
rum. Je potìšitelné, že i mladí lidé se zajímají o mi-
nulost, hledají a rekonstruují staré studánky a sirný 
pramen jako odkaz po svých pøedcích. Právì proto 
chceme vìøit, že toto místo èeká lepší budoucnost. 

Pamìtní list

V Kladné Žilínì mají hned nìkolik dùvodù k ra-
dosti. Zatímco v sobotu 14. èervence  bylo slavnostnì 
otevøeno nové høištì, o týden pozdìji si rodáci, místní 
obyvatelé a pøátelé pøipomnìli  600 let od první 
písemné zmínky o Žilínì.

„Budování víceúèelového  høištì zaèalo na podzim 
2010 projekèními pracemi. V kvìtnu 2011 byla 
vypsána výzva na dotaci z programu rozvoje venkova 
prostøednictvím Mikroregionu Luhaèovského Zálesí 
z prostøedkù Státního zemìdìlského intervenèního 
fondu, kde jsme uspìli se svou žádostí o dotaci. 

Kladná Žilín s novým 
víceúèelovým høištìm

Realizace zaèala v záøí. Práce se rozbìhly na podzim, 
zbytek se dokonèoval na jaøe, tak aby byl areál k dis-
pozici na oslavy 600 let od první písemné zmínky o Ži-
línì,“ uvedl Jiøí Šùstek, vedoucí správy majetku mìsta.

Do realizace se výraznì zapojili i místní obèané, 
byl to Sbor dobrovolných hasièù, myslivecké 
sdružení, Holky v akci a Klub seniorù. Je tady plocha 
pro tancování a sportování, zastøešené pódium, prvky 
dìtského høištì, stánky, stoly a lavice pro posezení, 
oplocení mezi betonovou plochou a travnatým høiš-
tìm, mobilní toaleta, vodovodní a elektro pøípojky. 
Technické služby mìsta pomohly pøi výkopových 
pracích, dodaly dlaždice pod altán, kde je umístìno 
sezení. Vybudování tohoto altánu finanènì zajistili 
èlenové mysliveckého sdružení za pomoci sponzorù 
a také jej sami postavili. V areálu je i nìkolik lavièek ze 
starého mobiliáøe mìsta. Celková èástka na vybu-
dování areálu je 700 000 korun, z toho dotace èiní  
495 000 korun, zbytek dofinancovalo mìsto.

„Veškeré pomocné práce provedli místní obèané 
svépomocí, èímž pøispìli k úspìšné realizaci celé 
akce. Poèet takto odpracovaných hodin ani nedokážu 
spoèítat, ale byly to urèitì stovky. Stávalo se, že 
o sobotách se tu sešlo až 28 lidí,“ vysvìtlila Helena 
Gyuricseková, pøedsedkynì osadního výboru.

„Když mám èas a chci si odpoèinout, tak sáhnu 
po dobré detektivce,“ øíká v rozhovoru Táòa 
Heinzová, øeditelka mìstské knihovny.

Táòa Heinzová má 36 let. Od roku 2004 je øeditel-
kou Mìstské knihovny v Luhaèovicích. V roce 2000 
nastoupila do knihovny jako øadová knihovnice. 
O ètyøi roky pozdìji vyhrála konkurz na øeditelku 
knihovny.

Jak to všechno zaèalo?
Do konkurzu jsem se pøihlásila, protože jsem mìla 

potøebu nìco v knihovnì zmìnit. V té dobì byly 
knihovny neautomatizované – byl to jakýsi pravìk. 
Postupnì se zaèaly knihovny digitalizovat. Díky svým 
tehdejším kolegyním, rodinì a pøátelùm jsem se do 
této vize pustila. Zaèala jsem si postupnì plnit své sny 
i sny svých kolegyò.

V té dobì tu pracovala Jana Šmírová a bývalá øedi-
telka Stanislava Juriková. Obì knihovnice mì spoustu 
vìcí nauèily. Paní Šmírová chtìla zažít, že se  knihovna 
posune dál. I pøes to, že už byla témìø v dùchodovém 
vìku, všechny modernizaèní zmìny zvládla. 

Co je pro knihovnu nejtìžší?
Pro nás je každý rok úplnì nejtìžší prosadit finan-

ce. To je neustálý boj. Loni jsme dostali zprávu od 
zøizovatele, že rozpoèet bude letos opravdu mini-
mální. V ten moment jsme vìdìli, že budeme rádi, 
pokud ustojíme alespoò chod samotné knihovny. 
Budova knihovny je opravdu velmi stará a mrzí mne, 
že nemùžeme dosáhnout na finance na rekonstrukci. 
Do budovy už desítky let zatéká a jsou nutné další 
opravy. Vìøím, že nastane doba, kdy se podaøí knihov-
nu zrekonstruovat, aby byla nejen úèelová, ale i pìkná. 
Že se stane jakýmsi kulturním centrem, kde se budou 
moci volnì pohybovat tøeba vozíèkáøi i ostatní 
handicapovaní.

Z èeho knihovna žije, od koho dostáváte finance na 
provoz?

Nejvìtší èást našeho pøíjmu tvoøí rozpoèet mìsta. 
Posledních osm let zùstává stejný nebo se snižuje. 
Když jsem do knihovny nastoupila jako øeditelka, tak  
rozpoèet byl takový, že jsme si mohli dovolit koupit 
židle, nové stoly, nové poèítaèe. Mohli jsme zajistit 
rùzné ceny do soutìží a podobnì. Dneska jsme rádi, 
když mùžeme koupit alespoò náplnì do tiskárny.

Letošní rozpoèet mìsta byl  jeden a pùl milionu 
korun. To jsou peníze na základní provoz knihovny 
a nákup nových knih a èasopisù. Naše pøíjmy jsou 
ještì z regionální èinnosti. Staráme se o dalších osm 
knihoven a na jejich èinnost máme asi devadesát tisíc 
korun. Tyto peníze poskytuje krajská knihovna, která 
je povìøenou knihovnou, a pøispívá tímto na èinnost  

obecních knihoven. My tyto služby provádíme.

V loòském roce jsm  mìli pøes 1000 pøírùstkù 
(knih). Èástka vyèlenìná na knihy je zhruba  170 tisíc 
korun.  Asi 40–50 tisíc korun jde na èasopisy. Díky 
sponzorským darùm, které jsou vìcné, mùžeme 
poøádat rùzné soutìže. Uvedla bych napøíklad již 
nìkolikátý roèník recitaèní soutìže nebo soutìž 
vìdomostní, kterou mùžete najít na našich webových 
stránkách. Díky tìmto atraktivním projektùm 
mùžeme více ètenáøe vtáhnout do dìní v knihovnì.

Podle jakého klíèe knihy  nakupujete?
Výbìr a nákup knih mají na starost knihovnice, 

protože samy nejlépe vìdí, o co je nejvìtší zájem. Pro 
nás je nejdùležitìjší mít v knihovnì knížky, které jsou 
žádány širokou veøejností. Rádi bychom vyšli vstøíc 
i užšímu zájmu ètenáøù, napøíklad zájemcùm o mo-
torismus, rybáøství, ale bohužel vzhledem k financím 
si toto nemùžeme dovolit. Pro nás není dùležité, jestli 
kniha vyhrála nìjakou cenu, ale podstatné je, aby byla 
hodnì pùjèovaná. Pochopitelnì nelze vyjít vstøíc všem 
ètenáøùm, ale i tak máme s výbìrem úspìch. Je výho-
dou, že všechny tøi knihovnice ètou jiný žánr. Milana 
Mikulcová se mimo jiné zabývá literaturou faktu a má 
ráda horory a souèasnou beletrii. Lucka Skládalová 
ète souèasnou beletrii, èeské spisovatele a povídky. Já 
jsem detektivková. Když mám  èas a chci si odpoèi-
nout, tak sáhnu po dobré detektivce. Jinak je to spíš 
literatura odborná – management, ekonomika, PR.

To všechno ovlivòuje nákup knížek a každá má 
právo øíci, co si myslí o tom, co by v knihovnì mìlo být. 
O tom svìdèí i velké množství pùjèených knih. 
V loòském roce jsme mìli pøes 50 tisíc výpùjèek.

Na koho byly zamìøeny poslední aktivity?
Z dlouhodobých statistik jsme zjistili, že nám ubý-

vá dìtí a nejvíce mládeže. Protože si myslím, že mladí 
lidé do knihovny patøí, tak jsme trochu zmìnili pøístup 
a image knihovny. Rozšíøili jsme nabídku aktivit. 
Èasto tato vìková kategorie netuší, co v knihovnì 
mùže najít. Udìlali jsme kampaò pro teenagery. Sami 
se zapojili do fotografování, natoèení spotu, pomáhali 
vytváøet nový web knihovny. Dlouho jsme diskutovali, 
jak by mìly nové stránky vypadat, co od nich 
oèekávají. 

Hlavním požadavkem bylo dostat se na Facebook. 
Bylo to proto, že se všichni mladí na Facebooku 
potkávají a jakýmsi zpùsobem komunikují. Díky tomu 
si nás spousta mladých lidí zase našla, vrací se a jsou 
spokojení. Nejdou si k nám jen pùjèit knihy, ale chtìjí 
jakýmsi zpùsobem sdílet veøejný prostor. Chtìjí si 
povídat, brouzdat na internetu, vypít si s kamarády 
kávu. Mají potøebu se tu sdružovat. Byla za tím 
spousta práce, ale podaøilo se. Nesmírnì mì to tìší.

Zøizovatelem Mìstské knihovny Luhaèovice je mìsto 
Luhaèovice.
Ve fondu mìstské knihovny je 26 747 knih.
Registrovaných ètenáøù je 1 172 (z toho do 15 let – 318).
Luhaèovická knihovna spravuje dalších 8 knihoven 
a 3 vlastní poboèky.
Nejstarší registrovanou ètenáøkou je Helena 
Kovaøíková (èíslo prùkazky 1).
Nejstarší ètenáøkou je jednadevadesátiletá Liduška 
Dubcová.
Nejaktivnìjším ètenáøem je Jaroslav Michálek, který 
se zapojuje do všech soutìží knihovny.
Mìstská knihovna v Luhaèovicích roènì poøádá 
desítky pøednášek, besed a soutìží (pro žáky ZŠ, SOŠ, 
pro dìti z MŠ a dospìlé).
Do vìdomostních soutìží, které jsou pravidelnì 
aktualizovány na webových stránkách knihovny, se 
mìsíènì v prùmìru zapojí 65 soutìžících.

e

Jakoby druhý díl Ètení Bible probìhl v sobotu 
23. èervna pøed kulturním domem Elektra. Hudební 
odpoledne pod názvem Dobrá zpráva v písních 
naplnilo oèekávání organizátorù i úèinkujících. 
Známé i ménì známé písnì propojené biblickými 
pøíbìhy zaznìly v podání SPS Leoše Janáèka, kapely 

Rozhovor

Bible ve všech pádech

Olga Skovajsová

Olga Skovajsová

Olga Skovajsová
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Trofej fotbalového kempu Roberta Vitteka, hráèe 
slovenské reprezentace, vítìze slovenské ankety 
Fotbalista roku 2006, se pøedávala v sobotu 
14. èervence na Radostovì. Trofej byla vyrobena ve 
Spojených státech a pokøtil ji Lukáš Kubáò – hráè 
prvoligového FC Slovácko a zároveò držitel støíbrné 
medaile z mistrovství svìta hráèù do dvaceti let. 
V sobotním odpoledni byl slavnostnì ukonèen první 
ze dvou týdenních fotbalových kempù, které zaštítil 
Robert Vittek. Kemp byl urèen pro mladé nadìjné 
fotbalisty. Do Luhaèovic na soustøedìní pøijelo tøicet 
vybraných talentovaných dìtí ve vìku od sedmi do 
ètrnácti let. Podmínkou bylo èlenství v nìkterém 
fotbalovém klubu a nesporný fotbalový talent. 
V každém ze dvou týdenních kempù byla vyhrazena 
místa pro dìti ze sociálnì slabších rodin a z dìtských 
domovù. Hlavní organizátorkou prestižního fotbalo-
vého soustøedìní byla manželka Roberta Vitteka – 
Patrícia, slavná slovenská zpìvaèka, která má 
zkušenosti i z modelingu.

„Pojali jsme to jako talentový fotbalový kemp. 
Nestaèí jen to, že si dìti chtìjí zahrát, ale musí fotbal 
skuteènì milovat. Na posouzení talentu máme celý 
tým a také mùj manžel na výbìr dohlížel. Rozhodli 
jsme se, že na každý kemp vezmeme opravdu talen-
tované dìti ze sociálnì slabšího prostøedí… Máme tu 
tøeba chlapce, kterého vychovává jen otec, a tento kluk 
má ještì sedm sourozencù. Je to úžasnì talentovaný 
mladý fotbalista. Jsme rádi, že ho tu máme. Dìti do 
poslední chvíle neví, z jakého prostøedí pocházejí. 
Nikdo neøeší, jestli jsou to jeho kopaèky nebo 
zapùjèené,“ vysvìtlila Patrícia  Vitteková.

„Pro Sportovní centrum Radostova je to opravdu 
velmi prestižní záležitost. Kemp mìl být pùvodnì ve 
slovenské Skalici, která vypovìdìla smlouvu. Máme 
už domluvenou další spolupráci, paní Vitteková chce 
exkluzivitu na tento kemp. Dokáže na své jméno 
natáhnout opravdu spoustu známých osobností, což 
je vidìt,“ dodal Tomáš Mejzlík, øeditel Sportovního 
centra Radostova. 

Olga Skovajsová

Prestižní fotbalový kemp 
na Radostovì

Tak byl nazván už osmý letní pobytový tábor 
poøádaný Domem dìtí a mládeže Luhaèovice. Tábor 
byl urèen pro dìti od první do deváté tøídy, ale byly tu 
i tøi pøedškoláci s doprovodem. Celkem šedesát ètyøi 
dìtí a dvanáct vedoucích si prožilo krásný týden plný 
her a zábavy v rekreaèním støedisku Revika, v lokalitì 
Vizovických vrchù, tøi kilometry od Vizovic.

„Tábor je opìt s potterovskou tematikou. Je to 
souboj tøí kouzelníkù, kteøí plní nároèné úkoly. Za 
splnìní úkolu dostává každý oddíl veèer odmìnu, tou 
je kus prstenu. Až prsten na konci tábora složíme, 
stane se velké kouzlo,“ prozradila Jana Tomková, 
hlavní vedoucí tábora, a dodala, „kromì hlavního 
vedoucího je tu zdravotník, technická podpora, noèní 
vedoucí – ten má celou noc dìti pod dohledem – 
a samozøejmì oddíloví vedoucí. Spousta dìtí jezdí 
pravidelnì od prvních potterovských táborù, jsou to 
naši skalní fanoušci. Tady v Revice se nám opravdu 
líbí. Skvìlý je bazén, ve kterém se pravidelnì 
koupeme. Pokoje jsou krásnì vybavené, výbornì tu 
vaøí a to hlavní je velký areál s udržovanými plochami, 
pøístupný les. Je to tu prostì fajn.“

Jan Tomala

Harry Potter  
Tajemství prstenù moci

Den plný zábavy a aktivit pro celou rodinu si 
u hotelu Vega v Pozlovicích užilo v nedìli 24. 6. více než 
1000 lidí. Sportovnì zábavné atrakce doplnila svým 
zpìvem Kateøina Kouláková s kapelou Sagar. Dìti si 
užily pøedstavení Michala Nesvadby, který pro nì 
vyrobil spoustu svìtových vynálezù. Akci uspoøádalo 
Jižní Valašsko, Resort Luhaèovice a hotel Vega. 

Od nedìlního rána byly na høišti u hotelu Vega 
v Pozlovicích pøipraveny atrakce a aktivity, které si 
užily nejen dìti, ale také dospìlí. V airsoftové arénì 
probíhaly vášnivé boje a mezi jednotlivými pøe-
kážkami pobíhali èlenové týmù v rùznobarevných 
maskáèích. O kousek dál zkoušeli svou mušku pøi 
støelbì z luku a airsoftových zbraní dámy i pánové, 
dìti nejvíce ocenily pøekážkovou dráhu, kterou si pro 
nì pøipravil sportovní obchod BIFU. Malí jezdci na 
vypùjèených kolech projíždìli døevìnou dráhu, jejich 
rodièe si zase vyzkoušeli jízdu na elektrokole nebo 
ètyøkolce. Hry a soutìže si pro dìti pøipravil Dùm dìtí 
a mládeže Luhaèovice. 

Odpolednem se ke všem aktivitám nesl hlas mladé 
zpìvaèky z Frýdku-Místku Kateøiny Koulákové, která 
v loòském roce vyhrála pìveckou soutìž Czech Talent. 
Na pódiu ji pozdìji vystøídal Michal Nesvadba se svou 
show pro dìti, který dìtem vyrábìl originální svìtové 
vynálezy a rozesmál tak nejen nejmenší úèastníky 
Vega nedìle, kterých za celý den dorazilo více než 
1 000. 

„Jsem rád, že na Vega nedìli dorazilo tolik lidí, 
a doufám, že si všichni užili zábavy. Dìkuji všem, kteøí 
akci pøipravili, a doufám, že jsme položili dobrý základ 
tradici a že se tady zase pøíští rok sejdeme ke krásnému 
dni plnému zábavy,“ podìkoval úèastníkùm Marian 
Ležák, øeditel hotelu Vega. 

Akci poøádalo Jižní Valašsko, resort Luhaèovice 
spoleènì s hotelem Vega. Fotky z akce najdete na 
facebookové stránce Jižního Valašska nebo na 
www.jiznivalassko.cz. 

Vega nedìle pro dìti i dospìlé 
pøilákala více než 1000 lidí

Zaèala bych úplnì od zaèátku. Bylo tìsnì pøed 
Vánoci r. 2007, kdy nám policie pøišla oznámit, že se 
náš osmnáctiletý syn již nikdy nevrátí ze školy domù. 
Mìli jsme dojem, že se nám zhroutil celý svìt, že se 
musíme z toho zbláznit, vždy� bez nìj nemá smysl 
žít…Tato bolestná ztráta nezasáhla jen naši rodinu 
a známé, ale i kamarády a všechny, kteøí jej znali a mìli 
rádi. Spousta lidí se nám snažila pomáhat, ale 
s bolestí, která nás sužovala, jsme se museli sami 
nìjakým zpùsobem nauèit žít. Pøedevším toulky 
pøírodou s jeho loveckým psem nám dodávaly sílu jít 
dál. Jeho nesplnìným snem byla touha stát se 
myslivcem a èlenem MS, ve kterém jak jeho otec, tak 
i dìda léta pùsobí. Bohužel osud zpøetrhal jeho plány 
a byli to právì kamarádi myslivci, kteøí pøišli 
s nápadem uspoøádat memoriál. Se vším jsme tehdy 
souhlasili a tak to nìjak zaèalo. V souèasné dobì se 
tato vzpomínková akce èím dál více dostává do 
povìdomí lidí.

23. 6. 2012 probìhl na støelnici Horákùv Mlýn na 
Vršavì ve Zlínì, již 5. roèník Memoriálu Lukáše 
Coufalíka o putovní pohár ve støelbì z malorážky. Za 
zdárný a bezpeèný prùbìh závodu dìkujeme hlavnì 
èlenùm MS Polichno, Ing. Pøibylovi, správci støelnice 
p. Slezákovi, firmì KOZAP za dodání malorážkových 
nábojù. Tento roèník probìhl za finanèní podpory 
Korunky Luhaèovice, firmy HENNLICH, Dlouhé 
cesty, o . s. Èleny tohoto sdružení jsou pøedevším 
rodièe, kteøí pøišli o dítì. Jeho posláním je pomoc 
rodièùm, kterým zemøelo dítì v jakémkoliv vìku 
a z jakékoliv pøíèiny. Vzpomínkové akce jsou 
poøádány tímto sdružením pøedevším pro zachování 
a sdílení vzpomínek na dìti, které mìly spoustu 
rùznorodých koníèkù a mnohé z nich byly velice 
nadané. Více na www.dlouhacesta.cz. Ceny pro 
soutìžící vìnovali také starosta mìsta Luhaèovic, 
primátor mìsta Zlína a hejtman Zlínského kraje. 
Další ceny vìnovali sponzoøi, pøátelé, kamarádi, ale 
i další organizace a firmy.

Za podporu bych chtìla touto cestou velice 
podìkovat, protože bez nich by tato akce nemohla být 
každoroènì uskuteèòována.

Vlastního závodu se zúèastnilo celkem 66 sou-
tìžících, z toho 14 dìtí – 6 dìvèat a 8 chlapcù,14 žen 
a 38 mužù. Støílelo se dle schválených propozic, a to 
na mezinárodní terèe ze vzdálenosti 50 m, 10 ran  po 
6 minutách. Byla zde možnost použití optiky s max. 
zvìtšením 6×.
Na terè: 
SRNEC redukovaný: malorážka, opora pevnì stojící 
tyè
KÒOUR redukovaný: malorážka, muži bez opory, 
ženy a dìti s oporou
Po ukonèení závodu následovala volná zábava. 
Kromì soutìžících bylo na støelnici pøítomno ještì 
mnoho dalších pøihlížejících a rodinných pøíslušníkù, 
kteøí si pøišli zavzpomínat na našeho syna. 
Nechybìlo bohaté pohoštìní, o které se postaraly 
místní firmy, jako Zálesí, a. s., uzenáøství Vozár, 
Luhaèovické brambùrky, Cukráøství Matuška, 
Pekaøství Vintrová atd. (Omlouvám se, pokud jsem na 
nìkoho zapomnìla,ale pro velké množství sponzorù 
nemohou být všichni jmenováni, dìkuji za pocho-
pení!)
Celkovì se tato akce velmi vydaøila díky pìknému 
poèasí a hlavnì dobré náladì všech úèastníkù.
Závìrem bych chtìla jménem naší rodiny velmi 
podìkovat všem, kteøí pøišli a prožili s námi tento 
pøíjemný den. Vìøíme, že Lukáš v našich srdcích 
zùstane napoøád!

Iveta Coufalíková

Podìkování všem, kteøí se 
podíleli na Memoriálu 
Lukáše Coufalíka ve støelbì 
z malorážky

Ve støedu 27. èervna 2012 se konala již osmá 
tradièní pou� Charity Svaté rodiny Luhaèovice 
a Øímskokatolické farnosti Luhaèovice. Letos bylo 
vybráno nádherné a nepøíliš známé místo Kalvárie 
v Jaromìøicích u Jevíèka. Jižnì od Jaromìøic se vypíná 
strmý kopec, který je opøeden lidovou povìstí o zlém 
duchu Kudrmanovi. Pozdìji byl na tomto místì 
vystavìn poutní kostel zasvìcený Povýšení svatého 
køíže. Dnes je po èerstvé opravì. 

Za pøítomnosti místního faráøe z øádu pasionistù 
jsme vyslechli velmi zajímavý výklad ke všem pa-
mátkám, které se v areálu nacházejí. Poutní místo 
svým rozložením pøipomíná jeruzalémskou Golgotu 
v Palestinì. Nejzajímavìjší je pøistavìný prostor 
k hlavnímu chrámu, který je nazýván Getsemanskou 
zahradou nebo také Køestní kaplí, kde je zvláštní 
omítka na zpùsob jeskynních tvarù.

Na místì byla sloužena mše svatá, po které jsme se 
obèerstvili ve velmi pøíjemné místní restauraci, a vyra-

Pou� na Kalvárii 
Jaromìøice u Jevíèka

Marnátosnaha ze Zlína a rùzných sólistù. Slovem 
doprovázel Pavel Hromádka, herec Slováckého 
divadla, který moderoval i Velikonoèní ètení Bible. 
Právì na ono ètení navázalo hraní a zpívání. Krásným 
letním odpolednem se Luhaèovicemi nesly písnì 
s hlubokým morálním a duchovním poselstvím 
obsaženým v Bibli. Pøipomenut byl i význam pøíchodu 
slovanských vìrozvìstù Konstantina a Metodìje, 
jehož výroèí se blíží. Výtìžek z dobrovolného vstup-
ného ve výši 2 797 Kè bude využit na potøeby Denního 
stacionáøe Charity Svaté rodiny v Luhaèovicích.

Dalibor Turza

zili jsme do Suchdola-Jednov za P. Mgr. Ondøejem 
Horáèkem, kde nás èekala hezká prohlídka místní 
Mariánské zahrady, která nás svým prostøedím pøímo 
vybízela k zastavení a naèerpání dalších sil. U kaplièky 
sv. Markéty jsme si ze studánky nabrali léèivou vodu 
a vyrazili na cestu k domovu.

Dìkujeme všem, kteøí se na pøípravì a realizaci 
poutí podílejí, a už nyní se tìšíme na další.

Mgr. Lenka Semelová, DiS.



Èas neúprosnì letí, vzpomínky 
zùstávají. 
Dne 8. srpna vzpomeneme 
1. výroèí úmrtí
pana Josefa Karmazína.

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.

Ztráty a nálezy – rok 2012
Únor: penìženka, bøezen: sportovní taška, svazek 
klíèù, duben: mobilní telefon, kvìten: kolo
èerven: nákupní taška, èervenec: diáø + tlakomìr.
Bližší informace na matrice MìÚ Luhaèovice.

Viktorie Katriòáková
Samantha Jelínek
Filip  Olejník
Veronika Ševeèková

Libuše Máèalíková 91 let
Miroslav  Kadlèík 80 let
Jarmila Havelková 88 let
Ludmila Kuráòová 93 let
Milan Korman 80 let
Ludmila Majzlíková 80 let
Ludmila Ovèáèková 92 let
Zdeòka Èastulíková 88 let
Miloslav Mikulášek 86 let
Vìra Hamouzová 80 let
Anna Zhánìlová 97 let
Miroslava Halászová 89 let
Stanislav Geba 80 let
Marie Majzlíková 80 let
Vlasta Sochorová 86 let

Blahopøejeme.

Marie Skovajsová    86 let
Drahoslava Velková    86 let
Drahomír  Janèaøík    85 let 
Libuše Plášková    75 let
Václav  Šedivka    89 let

Výroèí narození

Pøijmìte naši srdeènou gratulaci.

Sòatky   
Josef Michálek a Mária Poništová
Karel Adámek a Vìra Stolaøíková

Spoleèenská kronika
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Kdo byl milován, není 
zapomenut.
Dne 11. èervence jsme 
vzpomnìli 30. výroèí
úmrtí pana Vladimíra Mikulce.

Vzpomínka

S láskou vzpomínají manželka Vlasta, dcery
Jarmila s manželem, Vlasta, vnuci Vladimír,
Martin, Pavla, Petra, pravnuci Simona, Martin,
Martin, Mário a Eliška.
Dìkujeme všem za tichou vzpomínku.

Vzpomínka

Dne 25. 7. uplynulo 8 let, kdy 
nás opustil manžel, tatínek, 
dìdeèek a pradìdeèek 
pan Bohumil Øezník.

S láskou vzpomínají manželka a dcery 
s rodinami.

Vzpomínka
30. 7. bylo tomu 10 rokù, co 
nás navždy opustil milovaný 
manžel, otec, tchán, dìdeèek 
a pradìdeèek Jiøí Koláø.

Stále vzpomíná manželka s rodinou.

Vzpomínka
Dne 1. 8. 2012 uplynul 1 rok 
co nás navždy opustila naše 
milovaná maminka a babièka 
paní Vlasta Ležová.

Dne 5. 8. 2012 vzpomeneme 
99. výroèí narození našeho 
drahého tatínka a dìdeèka 
pana Josefa Leži.

S láskou a vdìèností na oba vzpomínají dcera 
Inka a  vnuèka  Leonka.

Vzpomínka

 
S láskou vzpomínají manželka Vlasta, dcery
Pavla s manželem, Petra s manželem, tchýnì
Vlasta a švagrová Jarmila s rodinou.
Dìkujeme všem, kdo vzpomínají s námi.

Vzpomínka

Dne 9. 8. uplyne smutný 
jeden rok od chvíle, kdy nás 
navždy opustil mùj milovaný 
manžel pan Jiøí Slovák

Dìkujeme všem za tichou vzpomínku 
manželka Ludmila, sourozenci s rodinami 
a kamarádi myslivci.

Dne 21. srpna 2012 
vzpomeneme 6. výroèí úmrtí 
pana Josefa Moose. 

S láskou vzpomínají manželka a dcera 
s rodinou.

Vzpomínka

Vzpomínka
Vzpomeòte prosím se mnou 
na mé zemøelé rodièe  paní 
Ludmilu Tihlaøíkovou 
a pana Františka Tihlaøíka, 
kteøí by se v srpnu dožili 90 
a 100 let.

–

Dcera L. Mikulová.

V polovinì srpna (15. 8.  19. 8.) a na konci srpna 
(29. 8.  2. 9.) uspoøádá oddíl kuželek TJ Sokol 
Luhaèovice na kuželnì v SC Radostova  1. roèník 
LÁZNÌ CUP – dva turnaje v kuželkách ètyøèlenných 
družstev.

Turnaj LÁZNÌ CUP se hraje o Putovní pohár 
generálního øeditele Láznì Luhaèovice,  a.s.

Zváni jsou kuželkáøi z Èeské a Slovenské 
republiky. Oba turnaje v rámci LÁZNÌ CUP jsou 
souèástí pøípravy kuželkáøù na nový soutìžní roèník 
2012/2013.

Tøi nejlepší družstva obdrží finanèní odmìny. 
Vítìzné družstvo navíc putovní pohár. Jednotlivci na 
1.  3. místì budou odmìnìni poháry a medailemi. 
Každé družstvo obdrží pøed zahájením startu dárek.

Pøihlásit na turnaj se mùžete on-line na 
www.kuzelky.luhacovice.cz. 
                                                           Srdeènì zvou kuželkáøi TJ 

Sokol Luhaèovice, Jiøí Martinù

–
–

–

LÁZNÌ CUP 2012,  
turnaje družstev v kuželkách 

„Krásný závod, pøíští rok urèitì zase pøijdu,” tak 
zaznívalo nejèastìjší hodnocení úèastníkù letošního, 
již 3. roèníku LCE3aTlonu, tedy luhaèovického 
triatlonu, který provázelo v nedìli 22. 7. 2012 pro 
sport velmi pøíznivé poèasí.
Na start závodu (plavání, jízda na kole a bìh) se letos 
postavilo 38 závodníkù, cílem pak probìhlo 36 z nich.

Na kratší, ženské trati (360 m plavání, 20 km hors-
ké kolo a 8 km bìh) dominovala èasem 2.07:25  Bar-
bara Vavrysová, naše nadìjná 16letá orientaèní bìž-
kynì. Druhé místo obsadila Beáta Kudelová, 
Havøice, v èase 2.15:00, tøetí dobìhla za 2.18:18 
Mirka Vlažná.

V silnì obsazené mužské kategorii vyhrál a loòské 
prvenství obhájil 19letý Johan Vavrys (juniorský 
reprezentant ÈR v OB). Ten letošní tra� (560 m 
plavání, 22 km horské kolo a 10 km bìh) absolvoval 
v tra�ovém rekordu 1.47:04. Úvodní disciplínu 
zaplaval za  9:29  a šel do vedení. Cyklistickou èást 
projel za 53:56 a vedl o 1:04. V cíli desetikilomet-
rového bìhu, který stihl za 43:39 probìhl s násko-
kem 1:28 pøed druhým Jirkou Zichou (1.48:320) 
a o 6:03 pøed tøetím Zdeòkem Slezákem (1.53:04).

Všichni tøi jsou èleny luhaèovického oddílu 
orientaèního bìhu. Pod dvì hodiny se v cíli letos 
dostalo prvních sedm závodníkù.

Podìkování a blahopøání si vedle vítìzù zaslouží 
všichni závodníci, kteøí se v rekordním poètu 
postavili na start letošního roèníku LCE3aTlonu, 
rovnìž skupina poøadatelù, která zajiš�ovala 
technické zázemí a èasomíru, ale taky velký poèet 
divákù a rodinných pøíslušníkù, kteøí zajiš�ovali 
servis závodníkùm a postarali se o skvìlou atmosféru 
celé sportovní akce. 

Takže za rok se tìším na to, že øada z Vás, kteøí se 
proèetli až sem, trochu potrénují a postaví se na start 
ètvrtého roèníku LCE3aTlonu 2013.

Úplné a podrobnìjší výsledky najdete na webové 
stránce oddílu OB, www.ob-luhacovice.cz .

Libor Slezák, øeditel závodu

Luhaèovický triatlon v režii 
sourozencù Vavrysových
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M i Ni G R A N T Y  z a m ì s t n a n c ù  s p o l e è n o s t i  M O R AV S K Á  
VODÁRENSKÁ, a. s. 
   Letos uspìlo ve výbìrovém øízení se svou žádostí o MiNiGRANT 
VEOLIA celkem 8 zamìstnankyò a zamìstnancù spoleènosti 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. (podáno bylo 17 žádostí). Celkem 
bylo pøedáno 200 000 Kè. Finanèní podporu získali pro rùzné 
organizace a obèanská sdružení. Peníze jsou urèeny k podpoøe aktivit 
dìtí, zdravotnì znevýhodnìných spoluobèanù, ekologických projektù 
nebo napø. canisterapii èi sledgehokejový klub. 
   Slavnostní pøedávání MiNiGRANTÙ za spoleènost MOVO se 
uskuteènilo ve Zlínì 26. 6. 2012 v 10:00 hodin v obøadní síni zlínské 
radnice za pøítomnosti vážených hostù. Diplomy našim zamìstnancùm 
a zástupcùm jednotlivých organizací, které peníze získávají, pøedávala 
Ing. Alena Zubalíková, námìstkynì primátora mìsta Zlína, 
a Ing. Martin Bernard, generální øeditel spoleènosti MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ a. s. Celým programem pøedávání provázel Mgr. Jan 
Dolínek, øeditel nadaèního fondu Veolia. 
   Dìkujeme všem dobromanùm z øad našich zamìstnancù, kteøí se 
rozhodli nezištnì pomoci druhým, vážíme si jejich úsilí pro dobrou vìc. 
V úspìšném projektu Minigranty bude naše spoleènost pokraèovat 
i v následujících letech.

Více informací Vám ráda zodpoví: Markéta Bártová, tel.: 577 124 257, 
mobil: 602 758 164, bartova@smv.cz

Prodlužování a zhuš�ování øas 

EMPORIO LASHES
KOSMETIKA MARUŠKA

Biskupce 200
Nové øasy - 900 Kè      Doplnìní - 300 Kè

Tel.: 774 799 066                                       

NABÍZÍME:

*PRODEJ SORTIMENTU VODO–TOPO–PLYN
*SPOJOVACÍ MATERIÁL –VRUTY, ŠROUBY, HMOŽDINKY,…

PROVÁDÍME:

*MONTÁŽE A OPRAVY VODO–TOPO–PLYN

*VÝMÌNU KOTLÙ, OHØÍVAÈÙ, RADIÁTORÙ,…
*VÝMÌNU VODOVODNÍCH BATERIÍ, SANITÁRNÍ 
KERAMIKY
*KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VYTÁPÌNÍ
*SERVIS A PORADENSTVÍ V OBLASTIVODO–TOPO–PLYN

NÁDRAŽNÍ 282, LUHAÈOVICE
Tel.: 577 133 230, mob.: 721 902 830 

aneb Obleè se u své sociální pracovnice. 
Pøijïte si doplnit svùj šatník o nové kousky
 a pøispìjte na dobrou vìc. Navštivte Charitu 
Luhaèovice ve dnech 9. – 11. 8. 2012.

Jelikož se v souèasné dobì potýkáme s ne-
dostatkem finanèních prostøedkù, které 
nám znatelnì chybí, rozhodli jsme se právì 
pro tuhle akci. Do akce se zapojili zamìst-
nanci i pøátele charity, kteøí do sekáèku 
vìnovali nìjaký ten „lepší kousek“, za 
úèelem dalšího prodeje. Ceny jednotlivých 
kouskù jsme sjednotili na 20 Kè +. To plus je 
èástka na víc, která je opravdu dobrovolná. 
Finanèní prostøedky z této akce budou 
použity na èinnost Charity Luhaèovice, 
pøedevším však na provozní náklady charity.

V charitním sekáèku najdete obleèení, 
kabelky, bižu a jiné zajímavé kousky. Takže 
pokud milujete sekáèe, kde je vše za 20 Kè, 
objevujete rádi nìco nového a zajímavého, 
a chcete podpoøit nìco nového a zajíma-
vého, navštivte tuto ojedinìlou akci.

Všechny srdeènì zveme ... 
Tato akce vznikla z iniciativy zamìst-

nancù a pøátel Charity Luhaèovice na 
podporu její èinnosti.

Mgr. Anna Martincová

Sekáèek na charitì

Ètvrtek 2. 8.

Nedìle 5. 8.

Úterý 7. 8.

Ètvrtek 9. 8.

Nedìle 12. 8.

Ètvrtek 16. 8.

Nedìle 19. 8.

Ètvrtek 23. 8.

Nedìle 26. 8.

Úterý 28. 8.

Ètvrtek 30. 8.

KOMORNÍ ORCHESTR COLLEGIUM A. DVOØÁKA

KROJOVANÁ DECHOVÁ HUDBA VLÈNOVJANKA

SOUBOR CAMERATA

KOMORNÍ ORCHESTR COPPELIA

MELODY GENTLEMEN LEDNICE

DECHOVÁ HUDBA VÌROVANKA

BIG BAND HOLEŠOV

P Ì V E C K É  S D R U Ž E N Í  S L E Z S K Ý C H  
UÈITELEK OPAVA

S O U B O R Y  1 6 .  M E Z I N Á R O D N Í H O  
FESTIVALU DECHOVÝCH A FOLKLORNÍCH 
SOUBORÙ VE ZLÍNÌ

STANLEY ́ S DIXIES STREET BAND

ŽES�OVÁ HARMONIE ZLÍN

Sobota 18. 8.

POSÁDKOVÁ HUDBA OLOMOUC

Kolonádní koncerty 
od 16.00,  Lázeòské námìstí

Od 9.30 do 11.30. Vstup 20 Kè

Denní stacionáø CHSR, Hradisko 100, 
STRAHOV, Holubyho 383

1. 8. STRAHOV  / Komentovaná prohlídka 
kostela sv. Rodiny

15. 8. STRAHOV / Táboráèek v Pozlovicích

29. 8. STRAHOV / Výšlap na pøehradu

8. 8.  STRAHOV /  Nekalé praktiky obchodníkù, 
beseda / Mgr. Anna Martincová

22. 8. STRAHOV /  Povídání  o Španìlsku  
Barcelona 

–

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

Charita Svaté 
rodiny 

1.5. – 30. 9.   

Každé úterý od 14.00hod.

Každé úterý v 8.10 hod.

Otevøené brány – bezplatné prohlídky s prùvodcem
Kostel Svaté Rodiny, kaple Svatého Josefa

Prohlídka mìsta

Exkurze Vincentka

Prohlídky a exkurze

Výstavy
28. 7.– 24.8.

25. 8. – 7. 9.    

Lada Stehnová    Harmonické obrazy
Galerie MìDK Elektra

           
Ladislava Kotaèková / Obrazy
Galerie MìDK Elektra

–

Fotbalová akademie Luhaèovice zahajuje svou èinnost
4. záøí 2012 se otvírá první roèník fotbalové 

akademie Luhaèovice. Tato akademie je výjimeèná 
tím, že nabízí možnost sportování dìtem od 4 do 8 let. 
Od 4 do 6 let bude zamìøena na všestrannost, od 
6. roku již více smìrem k fotbalu. 

Vítáme chlapce i dívky. Díky starostovi mìsta 
Luhaèovice panu PhDr. Františku Hubáèkovi, který 
pøišel s touto myšlenkou jako první, díky panu øediteli 
ZŠ Mgr. Romanu Leblochovi, který nabízí jak 
tìlocviènu, tak i høištì s umìlým povrchem, se 
vytvoøily jedineèné podmínky pro práci s tìmi 

nejmenšími.
Zájemci se mohou pøihlásit v areálu ZŠ 

Luhaèovice (tìlocvièna):

v úterý 4. záøí od 16:00 hod. pro dìti 4–6 let
ve ètvrtek 6. záøí od 16:00  hod. pro dìti 6–8 let

Jak v mateøské škole, tak i v Základní škole Luha-
èovice budou upøesòovací letáèky vèetnì telefonu.



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 1. 8. 2012.
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kam v Luhaèovicích
AKADEMIE VÁCLAVA HUDEÈKA 
(31. 7. –  10. 8.)
Støeda 1. 8. 19.30 hod.

Sobota 4. 8. 19.30 hod.

Pondìlí 6. 8. 19.30 hod.

Støeda 8. 8. 19.30 hod.

Ètvrtek 9. 8. 19.30 hod.

Pátek 10. 8. 19.30 hod.

13. 8. 19.30 hod.            

Pøehlídka komorní divadelní tvorby 
DIVADELNÍ LUHAÈOVICE, 
21. – 25. 8. 2012

Úterý 21. 8. 19.30 hod.

Støeda 22. 8. 15.00 hod.

Støeda 22. 8. 19.30 hod.

Ètvrtek 23. 8. 19.30 hod.

Pátek 24. 8. 15.00 hod.

KONCERT, SETKÁNÍ / Hosté V. Hudeèka 
J. Molavcová a J. Suchý

Lázeòské divadlo
 

NÁVRATY VÍTÌZÙ / M. Mátlová, J. Mráèek, 
housle, P.  Svoboda, varhany, a Musica Minore

Kostel svaté Rodiny

I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
   Hala Vincentka

II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Lázeòské divadlo

III. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Lázeòské divadlo

GALAKONCERT AKADEMIE VÁCLAVA HUDEÈKA
Úèinkují: L. Klánský, klavír, D. Klánský, zpìv, 
Musica Minore

     MìDK Elektra

DÍVÈÍ VÁLKA / Divadelní komedie F. R. Èecha. 
MìDK Elektra

KONTROLA NEMOCNÉHO ANEB VRA� 
MI TO PYŽAMO
Uvádí Divadlo U Valšù. Hrají: J. Vlasák 
a Z. Maryška

Lázeòské divadlo

MUDR. JAN CIMICKÝ, JAK JSEM JE ZNAL …
Spoleèenský dùm – koncertní sál

SPACÍ VADY 
Uvádí Divadlo Na zábradlí. Hrají: M. Sidonová, 
M. Spurná, J. Hubinská

Lázeòské divadlo

UCHO
Uvádí Moravské divadlo Olomouc. Hrají: I. Bareš, 
I. Plíhalová, P. Jarèevský

Lázeòské divadlo

SETKÁNÍ S DANOU BATULKOVOU 
A MILOSLAVEM MEJZLÍKEM
Beseda s kmotrou a prezidentem pøehlídky 
s autogramiádou …

Spoleèenský dùm

D-Cinema kino Elektra

Pátek 24. 8. 19.30 hod.

Sobota 25. 8. 19.30 hod.

23. 8.            19.00 hod.                      

Støeda 29. 8. 19.30 hod.

Pátek 31. 8. 19.00 hod.

Pátek 31. 8. 19.30 hod.

TØI STØÁŽNÍCI 
Uvádí UA Pierot ve spolupráci se Slováckým 
divadlem. Hrají: D. Vaculík,
P. Èagánek, P. Majkus, I. Kuèera, J. Wilka 

Lázeòské divadlo

SPLAŠENÉ NÙŽKY
Uvádí Mìstské divadlo Zlín. Hrají: H. Èermáková, 
M. Doležalová,
Z. Julina, J. Leflík, G. Øezníèek, P. Vacek

Lázeòské divadlo

DH FIALENKA Z LANŽHOTA NA PODLUŽÍ  
MìDK Elektra

Z PRATERU PO BRODWAY 
Program: J. Strauss, F. Lehár, J. Massenet, R. Friml, 
E. Kálmán, G. Gershwin, …

Lázeòské divadlo

SURF  EVA A VAŠEK 
MìDK Elektra

NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ
Hrají: Rudolf Hrušínský, Jana Švandová, Josef Carda

Lázeòské divadlo

–

Støeda 1. 8.  17.00 hod.

Støeda 1. 8.  19.30 hod.

Ètvrtek 2. 8.  19.30 hod.

Pátek 3. 8.  19.30 hod.

Sobota 4. 8.  19.30 hod.

Nedìle dìtem 5. 8.  17.00 hod.

Nedìle 5. 8.  19.30 hod.

Pondìlí 6. 8.  19.30 hod.

Úterý 7. 8.  19.30 hod.

Støeda 8. 8.  19.30 hod.

Ètvrtek 9. 8.  19.30 hod.

Pátek 10. 8.  19.30 hod.

Sobota 11. 8.  19.30 hod.

SNÌHURKA A LOVEC

NÌŽNOST

ŽELEZNÁ LADY  

POLSKI FILM

LÍBÁŠ JAKO ÏÁBEL

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMÌ V POHYBU 

DO ØÍMA S LÁSKOU

POLSKI FILM

PROBUDÍM SE VÈERA

OKRESNÍ PØEBOR - POSLEDNÍ ZÁPAS 
PEPIKA HNÁTKA 

THE AMAZING SPIDER MAN

LÍBÁŠ JAKO ÏÁBEL

POLSKI FILM

Nedìle dìtem 12. 8.  17.00 hod.

Nedìle 12. 8.  19.30 hod.

Pondìlí 13. 8.  19.30 hod.

Úterý 14. 8.  19.30 hod.

Støeda 15. 8.  19.30 hod.

Ètvrtek 16. 8. 19.30 hod.

Pátek 17. 8.  19.30 hod.

Sobota 18. 8.  19.30 hod.

Nedìle dìtem 19. 8.  17.00 hod.

Nedìle 19. 8.  19.30 hod.

Pondìlí 20 .8.  19.30 hod.

Úterý  21. 8.  19.30 hod.

Støeda 22. 8.  19.30 hod.

Ètvrtek 23. 8.  19.30 hod.

PREMIÉRA Pátek 24. 8. 19.30 hod.

Sobota 25. 8. 19.30 hod.

Nedìle dìtem 26. 8.  17.00 hod.

Nedìle 26. 8. 19.30 hod.

Pondìlí 27. 8. 19.30 hod.

Úterý 28. 8.  19.30 hod.

Støeda 29. 8. 19.30 hod.

Ètvrtek 30. 8.  19.30 hod.

Pátek 31. 8. 17.00 hod.

Pátek 31. 8.  19.30 hod.

SNÌHURKA A LOVEC

DO ØÍMA S LÁSKOU

OKRESNÍ PØEBOR - POSLEDNÍ ZÁPAS 
PEPIKA HNÁTKA 

ŽELEZNÁ LADY  

LÍBÁŠ JAKO ÏÁBEL

PROBUDÍM SE VÈERA

LÁSKA JE LÁSKA

LÍBÁŠ JAKO ÏÁBEL

MADAGASKAR 3

NÌŽNOST

POLSKI FILM

LÁSKA JE LÁSKA

OKRESNÍ PØEBOR - POSLEDNÍ ZÁPAS 
PEPIKA HNÁTKA 

LÍBÁŠ JAKO ÏÁBEL

SVATÁ ÈTVEØICE

POLSKI FILM

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMÌ V POHYBU 

SVATÁ ÈTVEØICE

SVATÁ ÈTVEØICE

LÍBÁŠ JAKO ÏÁBEL

SVATÁ ÈTVEØICE

POLSKI FILM

AVENGERS

NÌŽNOST
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