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V pátek 28. záøí mìsto Luhaèovice ožije prvním 
Svatováclavským jarmarkem farmáøského typu 
a doplòkù z øemeslné výroby. Podzimní jarmark pøed 
radnicí bude zamìøen pøedevším na farmáøské 
produkty. V nabídce bude napø. víno rodiny Lekavých, 
která hospodaøí již nìkolik generací na pozemcích 
v Dolních Bojanovicích a celou produkci zpracovává 
ve vlastních prostorách tradièní sklepní technologií, 
luštìniny DAMODARA

 Davídkovo koøení urèené všem, 
kteøí chtìjí vaøit zdravì, chutnì a hlavnì z èeských 
bylin, vajíèka z farmy Baøice. Dále bude možné za-
koupit celozrnné peèivo, nakládaný èesnek, panenské 
oleje, kvìtiny, grilované speciality, uzené výrobky aj. 
Každý milovník domácího jídla by si zde mìl najít svùj 
oblíbený produkt. Samozøejmì nebudou chybìt ani 
ukázky lidových øemesel tak, jak je známe z jiných 
jarmarkù. 

Pro návštìvníky je pøipraven i pestrý kulturní 
program vracející se do doby svatého Václava. 
V dopoledních hodinách nejen pro nejmenší pøipraví 
interaktivní program v podobì historických her 
a soutìží dùm dìtí a mládeže. Historické tance se 
pøedstaví v podání skupiny Nos Omnis. Odpoledne 
budeme zkoumat, zda naši pøedstavitelé mìsta i další 
dobrovolníci mají smysl pro humor a recesi. Naši 
radní, zastupitelé a další dobrovolníci budou váženi  
na vahách, aby bylo veøejnì zjištìno, zda jejich váha 
odpovídá tomu, jak jsou v našem mìstì vážení. 
Mohou se zapojit i obèané a za každý kilogram tìlesné 
váhy, který jim bude navážen, mùže být vìnována do 
pokladnièky pro Charitu Svaté rodiny jedna koruna. 
Pokud budete chtít za svá kila pøiplatit, abyste byli 
v našem mìstì váženìjší, mùžete. Naopak ti, kteøí 
chtìjí svoji hmotnost utajit, mohou libovolnì pøispìt. 
Výtìžek bude použit na zakoupení hrnèíøského kruhu 
do nové keramické dílny Denního stacionáøe 
Luhaèovice. Srdeènì jsou zváni všichni vážení obèané 
mìsta Luhaèovic.

Ze Zvolena pøijede ukázat své šermíøské kousky 
skupina Vir Fortis, která svou produkci zakonèí 
ohòovou show. Víc však neprozradíme, protože 
nìjaké tajemství být musí…

V podveèerních hodinách èeká na dìti a rodièe 
v kinì Elektra film Snìhurka, která ožívá v novém 
dobrodružném pøíbìhu.

Na závìr mohou milovníci dechové hudby 
a taneèních zábav navštívit Svatováclavskou veselici 
s Fialenkou z Lanžhota na Podluží v MìDK Elektra. 

Celou akci podpoøí 

 vyrobené výhradnì z èistì 
pøírodních surovin,

 Pátek 14. 9.

 Sobota 15. 9.

Nedìle 16. 9.

10.00 hod.       NEŽ PØIJDE PAN UÈITEL
                               vystoupení zahranièních souborù
15.00 hod.       UŽ JSME TADY 
                               vystoupení èeských souborù
19.30 hod.       KONCERT 
                               vítìzù celostátní soutìže                                    

ZPÌVÁÈEK 2012

9.00 – 17.00 hod. LIDOVÝ JARMARK 
13.30 hod. ROZTANÈENÁ KOLONÁDA
14.00 hod. U NÁS NA VSI komponovaný poøad
16.00 hod. VYHLÁŠENÍ VESNICE ROKU
                                                                             Lázeòské námìstí

 

9.00 – 17.00 hod.   LIDOVÝ JARMARK
13.00 hod. ROZTANÈENÁ ULICE  

prùvod od pošty na Lázeòské námìstí
14.00 hod. PÍSNÍ A TANCEM pøehlídkový poøad

První  Svatováclavský jarmark 
v Luhaèovicích Pátek 28. 9. 2012       09.00  – 17.00     námìstí 28. øíjna

09.00 – 17.00 hod. Jarmark farmáøského typu 
a doplòkù z øemeslné výroby

10.00 – 11.30 hod.  Interaktivní hry pro dìti 
/ DDM Luhaèovice                                 

 
11.30  – 12.00 hod. Historická skupina NOS OMNIS 

/ tance

14.00 – 15.00 hod. Vážení radních, zastupitelù i ná-
vštìvníkù / dobroèinná akce pro  
Charitu Svaté rodiny Luhaèovice

15.30 – 16.30 hod. Šermíøská skupina Vir Fortis 
Zvolen SK / šerm, ohòová show

17.00 hod.           Snìhurka / rodinný film
                     MìDK Elektra, kinosál

19.00  – 22.30 hod. Svatováclavská veselice / k tanci 
a poslechu zahraje dechová hud-
ba Fialenka z Lanžhota na Podluží
                MìDK Elektra, sál Rondo

29. 9     17.00 hod. Hugo a jeho velký objev 
/ dobrodružný film

30. 9.    17.00 hod.    Rebelka / animovaný film
                      MìDK Elektra, kinosál

    Hlavní program

    Doprovodný kulturní program

    Další doprovodný program pro dìti

Program Svatováclavského jarmarku 

Písní a tancem 14.  – 16. záøí

V bøeznu tohoto roku jsme si na stránkách 
Luhaèovických novin pøipomnìli 150. výroèí naro-
zení MUDr. Františka Veselého. Zásluhy této osob-
nosti o Luhaèovice jsou nesporné. Mìsto pojmeno-
valo po budovateli moderních lázní ulici a na 
Lázeòském námìstí stojí pomník Veselého od Franty 
Uprky. Dalo by se však øíci, že Veselého pomníkem 
jsou samotné luhaèovické láznì, pøestože jeho vize 
velkých Luhaèovic nebyla nikdy zcela naplnìna. 
Aèkoli vìtšina plánù nebyla zrealizována, i pouhé 
torzo pùvodní vize vzbuzuje dodnes mimoøádný 
zájem. Proto by Luhaèovice nemìly na Františka 
Veselého zapomenout. 

Na pražských Olšanských høbitovech je na 
prestižním místì v blízkosti hrobu Jána Kollára 
a rodiny Masarykovy umístìn hrob èíslo 286, v nìmž 
je pochován František Veselý a èlenové pražské 
právnické rodiny Hurychovy. Na žulové náhrobní 
desce je vytesán nápis „MUDr. František Veselý – 
budovatel Luhaèovic“. Hurychová bylo rodné 
pøíjmení druhé manželky Františka Veselého, Marie 
Calmy. Rodina Hurychových a Veselých nemá žádné 
potomky, a pøestože je hrob navždy vyplacen, nemá se 
o nìj kdo starat. Jako poslední byla do tohoto hrobu 
uložena roku 1956 Marie Calma Veselá. Na køižovatce 
IX. a X. oddílu Olšanských høbitovù, kterou od hlavní 
brány projde témìø každý návštìvník, hledající 
památky velikánù èeského národa, upoutá špatný stav 
hrobu. Urny Hurychových byly zcizeny, hrob je 
zarostlý a nápisy zašlé. Proto se Luhaèovický 
okrašlovací spolek Calma zavázal, že se ujme údržby 
hrobu a investuje do jeho úpravy, osazení a umytí. Po 
loòské návštìvì Olšan a položení vìnce u pøíležitosti 
výroèí narození M. C. Veselé se letos na konci srpna 
uskuteènila další pietní návštìva spojená s ošetøením 
a osazením místa posledního spoèinutí osobností, 
které pro naše mìsto tolik znamenaly. Další návštìvu 
chystá spolek Calma na nedìli 21. øíjna 2012.  

 

 FRANTIŠEK VESELÝ 

     

Lázeòské námìstí 

Navezená zemina musí 
pøes zimu vymrznout 

Historie loutkového divadla 
v Luhaèovicích

Akademie Václava Hudeèka 
již má svoji vítìzku

Malí šikulové 
na koleèkových bruslích

Týden s Charitou Luhaèovice 
20.–27. 9. 2012

Mìstská knihovna Luhaèovice a ZO ÈSZ 
Luhaèovice poøádají ve dnech 3. 9.  7. 9. 2012 
soutìžní výstavu kvìtin, bonsají a zeleniny s názvem 
Krásy podzimní pøírody.

Tato výstava se koná v prostorách knihovny již 
podruhé. Po úspìšném loòském roèníku, kdy se 
zúèastnilo 17 pìstitelù, jsme se rozhodli výstavu 
rozšíøit o zajímavé druhy zeleniny èi krásné kousky 
bonsají. Snažíme se alespoò na okamžik zachytit 
krásu, nostalgii a pestrost podzimu.

Srdeènì vás zveme k úèasti a budeme rádi, když se 
pøijdete pochlubit svými kyticemi z podzimních 
kvìtin nebo netradièní zeleninou. Tøi nejzajímavìjší 
exponáty získají vìcnou cenu, kterou vìnuje Svaz 
zahrádkáøù.

Sbìrný den zaèíná 3. 9. v 9.00 v knihovnì. Pokud 
vám tento termín nebude vyhovovat, mùžete pøijít 
i bìhem týdne. Ve støedu sice máme pro veøejnost 
zavøeno, ale v pøípadì výstavy bude otevøeno od 9.00 
do 11.00.

Tìšíme se na vaši návštìvu i úèast v soutìži. Vždy� 
i Karel Èapek, klasik èeské literatury, vzdává hold 
zahradníkùm: „Zahradník veliký èili pìstitel je 
obyèejnì muž nepijící, nekouøící a jedním slovem 
ctnostný. V dìjinách není znám ani vynikajícími 
zloèiny ani váleènými èi politickými skutky, jeho 
jméno bývá zvìènìno nìjakou tou novou rùží nebo 
jiøinou èi jablíèkem. Tato sláva – obyèejnì anonymní 
nebo skrytá za jiným jménem – mu postaèí.“

Milana Mikulcová

–

Výstava kvìtin v knihovnì

  Blanka Petráková

Mezinárodní festival 
dìtských 
folklorních souborù 

Lázeòské námìstí
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Zprávy z 13. schùze Rady mìsta 
Luhaèovice konané 7. 8. 2012

RML souhlasila s uzavøením smlouvy na zpraco-
vání zmìny è. 1 územního plánu Luhaèovice s Ing. 
arch. Pšenèíkem.
RML schválila použití finanèních prostøedkù ve výši 
9 000 Kè z investièního fondu Domu dìtí a mládeže 
Luhaèovice, pøíspìvkové organizace, na opravu 
žaluzií. 
RML doporuèila ZML schválit zøízení vìcného 
bøemene na pozemcích parc. è. 2486/1, 2846 
a 2876 k. ú. Luhaèovice v majetku mìsta pro 
umístìní zaøízení distribuèní soustavy realizované 
pod názvem „Luhaèovice, Hrazanská, venk. NN“, 
spoèívající v umístìní nového venkovního vedení 
NN ve prospìch firmy E-ON Èeská republika, 
s. r. o., za jednorázovou úplatu 2 500 Kè + DPH. 
(Jedná se o pozemky v ulici Hrazanská.)
RML doporuèila ZML schválit zøízení vìcného 
bøemene na  pozemcích parc. è. 2441/3, 417/3 
a 428/1 k. ú. Luhaèovice v majetku mìsta pro umís-
tìní stavby NTL/STL plynovodu realizované pod 
názvem „REKO NTL/STL Luhaèovice, ul. Rumun-
ská“, spoèívající v umístìní nového vedení plynu ve 
prospìch firmy JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, 
657 02 Brno, za jednorázovou úplatu 47 625 Kè + 
DPH. (Jedná se o pozemky v ulici Rumunská.)
RML doporuèila ZML schválit zmìnu v usnesení 
è. 253/Z13/20010-2014 ve výši kupní ceny za 
pozemek parc. è. 828/4 k. ú. Polichno o výmìøe 
134 m², která se mìní na celkovou cenu 4 540 Kè, 
a úhradu nákladù spojených s pøevodem. (Jedná se 
o pozemek v místní èásti Polichno u domu è. p. 96.)
RML schválila zveøejnìní zámìru mìsta prodat 
pozemek parc. è. 1644/6 o výmìøe 58 m² k. ú. Luha-
èovice. (Jedná se o pozemek v majetku mìsta v lokalitì 
nad Molkovými.)
RML schválila vypsání veøejných zakázek na 
dodavatele formou zjednodušeného podlimitního 
øízení na investièní akce: „Úspory energie ZŠ 
Luhaèovice 2, Školní 811“ a „Energetické úspory 
MŠ Luhaèovice“.
RML schválila vypsání zadávacího øízení na služby 
formou zjednodušeného podlimitního øízení na 
zpracovatele realizaèní a tendrové dokumentace na 
akci „Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhaèovice“ 
(v rámci konceptu s názvem Revitalizace mìstského 
a lázeòského území Luhaèovice) a oslovení firem: 
Ing. Ladislav Alster  – Projektová kanceláø A-S, nám. 
TGM 588, 760 01 Zlín, CENTROPROJEKT, a. s., 
Štefánikova 167, 760 30 Zlín, MORAVIA CONSULT 
Olomouc, a. s., Legionáøská 8, 772 00 Olomouc, 
Studio 97 A, s. r. o., Osvoboditelù 91, 760 01 Zlín, 
UPOSS, spol. s r. o., Uherskobrodská 962, 763 26 
Luhaèovice.
RML schválila zveøejnìní zámìru mìsta prodat 
pozemek parc. è. 702/2 o výmìøe 196 m² a èást 
pozemku parc. è. 740/2 o výmìøe cca 20 m² k. ú. 
Luhaèovice za úèelem vybudování parkovacích 
stání vlastníkù bytù v bytových domech è. p. 647, 
651 a 652, ul. Nábøeží.
RML schválila zveøejnìní zámìru mìsta pronajmout 
na dobu neurèitou byt 2+1 s pøíslušenstvím ve 
3. nadzemním podlaží domu è. p. 865, ul. Družstevní 
v Luhaèovicích, o výmìøe 56,68 m² vèetnì sklepu 
a balkonu.
RML jmenovala Ing. Magdalenu Špiritovou èlen-
kou a Ing. Jiøího Šùstka náhradníkem v hodnotící 
komisi k zakázce „Koncové prvky projektu IVVS 
ZK“, na základì uzavøené Smlouvy o partnerství 
pøi pøípravì a realizaci integrovaného projektu 
IVVS ZK.
RML doporuèila  ZML schválit uzavøení Smlouvy 
o pøipojení ke Komunikaèní infrastruktuøe Zlínského 
kraje 21 NET mezi Zlínským krajem a mìstem 
Luhaèovice.
RML souhlasila s cestou starosty mìsta Luhaèovice 
do Topo¾èan pøi pøíležitosti konání Topo¾èianských 
hodù ve dnech 11. 8. – 13. 8. 2012.
RML schválila podání žádosti o bezúplatný pøevod 
devítimístného vozidla VW Transporter 2500 diesel 
z majetku Policie ÈR. 

Zhruba pìt tisíc kubických metrù zeminy vytìžené 
ze dna pøehrady bylo na jaøe loòského roku vyvezeno 
na plochu travnatého høištì v areálu Sportovního 
centra Radostova. V souèasné dobì je hlína rozhr-
nuta, pøes zimu se nechá vymrznout a na jaøe pøíštího 
roku se na stávající plochu vyseje nový pøírodní 
trávník.

„Využili jsme možnost úpravy  tréninkového høištì 
zcela zdarma. Provádìcí firma za uložení zeminy 
zajistila rozhrnutí, koncové srovnání zeminy, vymo-
delování svahù a následnì zaplatí osivo. Osetí plochy 
budeme provádìt sami, tak abychom si za výsledek 
stoprocentnì zodpovídali,“ uvedl Tomáš Mejzlík, 
øeditel Sportovního centra Radostova, a dodal, „na 
setí a koneèné práce mám svého zamìstnance. Je jím 
správce areálu Antonín Kadleèek, který má dlouho-
leté zkušenosti s ošetøováním høiš�, navíc prošel sérií 
odborných školení. Na druhou stranu jsme èleny 
mezinárodní organizace IOG, která se mimo jiné 
zabývá informovaností a poskytováním rad v oblasti 
pøírodních i syntetických travních ploch. Po celé 
republice máme spoustu odbornì zdatných lidí, kteøí 
jsou schopni nám velmi kvalitnì poradit.“

Sportovní centrum Radostova využilo situaci, kdy 
místo stávajícího tréninkového høištì s nevyho-
vujícím povrchem (v minulosti zde byla skládka 
odpadù) zcela zdarma získá  travnaté høištì.

„Sportovní centrum takové høištì potøebuje, pro-
tože zatímco na zimní soustøedìní máme profe-
sionální høištì s umìlým povrchem, s letním 
soustøedìním to bylo doposud složité. Trénovat pøi 
tøicetistupòových teplotách na umìlé trávì pocho-
pitelnì nikdo nechce. V létì máme každoroènì velkou 
poptávku od fotbalových klubù, pøedevším mládež-
nických a žákovských, po kvalitní tréninkové ploše 
s pøírodním trávníkem,“ dodal Tomáš Mejzlík.

Olga Skovajsová

Navezená zemina musí 
pøes zimu vymrznout 

Upozoròujeme obèany, že k 31. 12. 2012 bude 
ukonèeno mikrovlnné TV vysílání (Luhaèovická 
televize). Televizní pøíjem je nyní možné si zajistit 
pøíjmem digitálního pozemního vysílání, digi-
tálního satelitního vysílání atd.
Vysílání týdeníku zpráv a novinek z Luhaèovic již 
nyní mùžete sledovat na www.luhacovice.cz a na 
www.mesto.luhacovice.cz.

Pøichází každoroèní bilance, co vyrostlo na našich 
zahrádkách, a pøemítání o tom, jak výpìstky co nej-
lépe zužitkovat a zásobit se na dlouhý zimní èas. Naše 
luhaèovická organizace zahrádkáøù nabízí své tra-
dièní služby, a to moštování ovoce a pálení slivovice.

Místní pìstitelská pálenice zahájí svou èinnost 
24. záøí, letos nastane zmìna v zápisu kvasu, zájemci se 
mohou objednávat prùbìžnì bìhem provozu pálenice 
nebo na èísle 605 126 496, vedoucí pálenice pan 
L. Mikulec, a po dohodì si zajistit termín pálení. Bo-
hužel pøíliš švestek se neurodilo, ale vynalézaví 
zahrádkáøi mohou využít pomìrné dobré úrody jablek.

Je také možno moštovat ovoce v místní moštárnì. 
Zájemci mají možnost se objednat na èísle 602 659 
171, èíslo moštárny 57 713 30 29, pøípadnì osobnì 
v drogerii U Umlaufù. Moštovací dny budou pátek od 
16 hodin a sobota od 8 hodin podle zájmu a objed-
návek. 

Doufáme, že budete spokojeni a využijete našich 
nabízených služeb.

Zbynìk Lekeš, jednatel ZO ÈZS Luhaèovice

V pondìlí 17. záøí od 17.00 hod. se ve velké 
zasedací místnosti mìstského úøadu uskuteèní 
veøejná prezentace architektonické studie na 
stavbu:

BYTOVÝ DÙM ULICE SLUNNÁ 
LUHAÈOVICE
Investor: IMOS Invest I, spol. s r.o., Brno
Projektant: Ing. arch. David Titz

Mìstu Luhaèovice byla v mìsíci èervnu poskyt-
nuta z rozpoètu Zlínského kraje neinvestièní dotace ve 
výši 100 000 Kè. Tato dotace je urèena na zabezpeèení 
akceschopnosti jednotky SDHO Luhaèovice, 
kategorie JPO II/1. Celkové roèní výdaje na tuto 
jednotku èiní 924 000 Kè (824 000 Kè je hrazeno 
z rozpoètu mìsta).

Alois Gajdùšek

Provádìní Wagnerova díla v Èechách má již témìø 
150letou tradici. První Wagnerovy opery se objevily 
v nastudování kapelníka Františka Škroupa ve 
Stavovském divadle brzy po svém vzniku. Postupnì 
následovala další Wagnerova díla, ovšem s velkými 
èasovými odstupy, nebo� provozovací práva vlastnilo 
vìtšinou Nìmecké divadlo a pro Národní divadlo 
nebylo snadné je získat. Pøesto byly za více než 120 let 
provedeny, a to nìkteré i v nìkolika inscenacích, 
všechny Wagnerovy opery s výjimkou Soumraku 
bohù, který na èeském jevišti doposud nezaznìl. 

Kinu Elektra se podaøilo získat velmi populární 
záznamy pøenosù z Metropolitní opery z New Yorku 
a zapojit se tak do celosvìtovì úspìšného projektu. Od 
øíjna 2012 do ledna roku 2013 mohou diváci 
vychutnávat jedineènou atmosféru kompletního 
cyklu Wagnerova díla pod názvem Prsten Nibelungùv 
vùbec poprvé v kinech na DCP a hlavnì v prùlomové 
inscenaèní podobì Metropolitní opery New York 
s hvìzdným obsazením i v Luhaèovicích. Na cyklus 
ètyø oper, Zlato Rýna, Valkýra, Siegfried a Soumrak 
bohù, zaène pøedprodej vstupenek od 10. záøí. 

Záznamy jednotlivých projekcí Prstenu Nibelun-
gova s èeskými titulky probìhnou v tìchto termínech, 
vždy v sobotu v 18.00 hod.: Zlato Rýna 6. 10., Valkýra 
3. 11., Siegfried 1. 12., Soumrak bohù 5. 1. 2013. 
Kino je vybaveno zvukovým systémem Dolby stereo 
a projekcí 2D díky podpoøe Státního fondu èeské 
kinematografie. Bìhem projekce bude otevøen bar, 
který je spojený s kinem a vestibulem kina. Pro 
návštìvníky zde bude pøichystáno útulné zázemí 
s obèerstvením k využití pøestávek. 
   Cena jedné vstupenky na místì je 300 Kè. Pro 
milovníky opery bude pøipravena zvýhodnìná 
vstupenka. Pøi koupi vstupenky na všechny ètyøi 
projekce najednou zaplatíte 250 Kè za jedno 
pøedstavení.

Pøedprodejní místa: MTIC, Masarykova 950, 
a kino Elektra v MìDK Elektra. Podrobný program 
s  o b s a h y  j e d n o t l i v ý c h  o p e r  n a l e z n e t e  n a  
www.mdkelektra.luhacovice.cz. 

Metropolitní opera New York: 
Kompletní cyklus Wagnerova 
díla v Luhaèovicích

Podzimní sklizeò

Poskytnutí úèelové 
neinvestièní dotace

V pondìlí 17. záøí od 15.00 hod. se ve velké 
zasedací místnosti mìstského úøadu uskuteèní 
veøejná prezentace projektové dokumentace pro 
stavební povolení na stavbu:

REKONSTRUKCE ULICE 
DR. VESELÉHO LUHAÈOVICE
Investor: mìsto Luhaèovice
Projektant: UPOSS, spol. s r.o.

Regina Bittová
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Historie loutkového divadla 
v Luhaèovicích
(dokonèení z minulých èísel)

Èlenù nebo jen nadšených osob, kteøí se podíleli na 
práci v divadle, bylo mnoho. Nìkteøí se zúèastnili 
práce aktivnì, jiní pomohli inspirací, morální 
podporou, organizaèními schopnostmi atd.  Pro další 
zase nebyly vyšší umìlecké cíle tím nejdùležitìjším. 
Více než o umìleckou tvoøivost jim šlo o uplatnìní 
technické a manuální zruènosti, stále znovu se rodící 
èinnosti. Postupem èasu se ale jejich úloha pro-
mìòovala, až se nakonec stali dùležitými, nenahra-
ditelnými èleny nebo pøímo vùdèími osobnostmi 
divadla. Mezi technický tým divadla pøišel v roce 1960 
Ludìk Vavrys, který pracoval v loutkovém divadle 
v Mohelnici. Nejprve zaèal pracovat v divadle jako 
osvìtlovaè, pozdìji se stal významným èlenem 
souboru. A to jak režisérem, tak i scenáristou, nadále 
však zùstal i nedílnou souèástí technického týmu 
divadla.

V pøedchozích letech urazil soubor kus cesty a jeho 
èlenové se vlastní pílí stali zruènými a talentovanými 
loutkoherci. Úèast na okresních a pozdìji i krajských 
pøehlídkách plnì potvrzovala, že døíve zájmové 
loutkáøské sdružení vyzrálo ve výjimeènì kvalitní 
soubor. Dùkazem byla úèast souboru v roce 1960 na 
první Okresní loutkáøské pøehlídce v Uherském 
Brodì. Okresní dùm osvìty ocenil pøedstavení v režii 
Luïka Vavryse Køídová pohádka (Fr. Èech) jedním 
bodovým reflektorem. 

Celý rok se soubor i SRPŠ domlouvaly s TJ Slovan 
na dalším možném provozu divadla, ale loutková 
scéna se již do sokolovny nikdy nevrátila.                                             

Èlenové souboru netrpìlivì èekali na dostavìní 
nové budovy základní devítileté školy, protože jedna 
ze tøí bývalých školních budov mìla po rekonstrukci 
provizornì sloužit jako kulturní støedisko. V nucené 
pauze soubor zakoupil deset nejbìžnìjších typù 
závìsných loutek na moderních vahadlech a pokra-
èoval v postupném pøevazování všech stávajících 
loutek na vertikální typ vahadel. Pro loutkovodièe to 
znamenalo nelehký úkol – nauèit se s loutkami 
pracovat. Dne 8. února roku 1961 byla kreslírna 
v prvním patøe bývalé školy (dnešní Mìstská knihovna 
na Masarykovì ulici) rozhodnutím rady Mìstského 
národního výboru v Luhaèovicích pøidìlena 
loutkovému souboru: „Loutkové scénì pøidìlena 
k dalšímu užívání v bývalé školní budovì na rozcestí 
jedna velká a jedna malá místnost v I. poschodí. Po 
adaptacích, které budou v budovì provedeny.“ 
Podepsáni za školskou a kulturní komisi Iva Miku-
lášková (kulturní referentka MìNV Luhaèovice) 
a pøedseda MìNV Cyril Mikulec. 

4. TØETÍ ZØIZOVATEL LOUTKOVÉHO DIVADLA 
– KULTURNÍ A SPOLEÈENSKÉ STØEDISKO 
(1962—1980) 

Se zmìnou pùsobištì loutkové scény souvisela 
také zmìna zøizovatele.

Novým zøizovatelem loutkového divadla se v roce 
1962 stalo Kulturní a spoleèenské støedisko pøi 
Mìstském národním výboru v Luhaèovicích, které 
pomohlo souboru dokoupit nìkolik loutek, dekorací 
a rekvizit. V novém prostøedí, na novém jevišti 
a s novým zøizovatelem byla zahájena èinnost dne 
25. bøezna 1962 hrou Milana Lesného – Pohádka 
o slunci.   

Kapacita hledištì byla oproti loutkovému sálu 
v bývalé sokolovnì asi dva a pùlkrát menší 
(maximálnì pro sto dìtí), hloubka jevištì se stala 
nevyhovující, nedalo se dobøe využít horizontu, vùbec 
ne pohyblivého pásu a promítání na horizont. Potíže 
také nastávaly s umis�ováním reflektorù a osvìt-
lovacích ramp. Zhotovení osvìtlovacího pultu a kon-
strukce trubkové kostry jevištì se ujal Josef Máèala. 
Bez zákulisí a propadla pro recitátory se dá øíci, že 
soubor byl od této doby ve svém, by� velmi skromném 
divadle. Z dùvodu chybìjícího propadla se zaèaly 
poøizovat zvukové nahrávky na magnetofon. Hlasový 
záznam se natáèel na zkouškách, natoèený pásek se 

pak pouštìl na pøedstavení a nahrazoval živé 
recitátory. Díky tomu mohla být napøíklad usku-
teènìna premiéra hry Jana Žemly – Ponocný a stra-
šidlo. Uvedena byla 15. dubna 1962 dopoledne pro 
Dìtskou léèebnu Radun a odpoledne v Mìstské lidové 
knihovnì. Ve stejný den probíhala Mìstská konfe-
rence KSÈ (Komunistické strany Èeskoslovenska), 
které s úèastnilo mnoho èlenù souboru, a navíc byla 
i velikonoèní nedìle. Zaznamenáním mluveného 
slova pøi zkouškách na kotouèový magnetofon tak 
mohla premiéra probìhnout za nepøítomnosti 
recitátorù.

Pøes personální problémy se i v tìchto letech 
soubor úèastnil okresních loutkáøských festivalù 
s pøedstaveními Perníková chaloupka, Aladinova  
kouzelná lampa a Ostrov splnìných pøání ve 
Vizovicích, Napajedlech a v Otrokovicích.

Klesajícím zájmem o èinnost loutkového sboru 
pomalu, ale jistì docházelo k rozpadu skupiny 
recitátorù. Zájem o práci v divadle pomalu ochaboval. 
Staøí èlenové souboru odešli a noví nepøicházeli. 
Poèet, který se vždy pohyboval kolem dvaceti èlenù, 
klesl na pìt vodièù a dva až tøi recitátory. Odešli také 
technici. Loutky tradiènì vodily ženy, ale stávalo se, že 
na zkoušky mohly chodit pouze tøi vodièky. Aby mohl 
být chod divadla udržen, obrátil se soubor na 
øeditelství zdejší odborné školy knihkupecké, kde 
získal pìt studentek vodièek. Situace byla na krátké 
období sice zachránìna, šlo však jen o provizorní 
øešení, protože dìvèata docházela do školy v pìti-
mìsíèních turnusech. S podobnými potížemi se 
potýkaly i další amatérské soubory v okolí, napø. 
v Bojkovicích, Uherském Brodì, Vizovicích i v okres-
ním mìstì Gottwaldov (dnešním Zlínì).

V prosinci 1974 procházela budova bývalé školy 
rekonstrukcí a práce souboru byla opìt pøerušena. 
MìNV rozhodl, že se všechny loutky, rekvizity, kulisy 
pøestìhují po dobu pøestavby do zámku, pùsobištì 
MŠ, která pro tento úèel uvolnila jednu místnost. Za 
necelý rok dal národní výbor pøíkaz k dalšímu 
stìhování do prázdné hospodáøské budovy v ulici 
Branka z dùvodu uvolnìní místnosti v zámku pro 
potøeby mateøské školy. 

Ve staré škole zatím probíhala výmìna oken, byly 
vsazeny nové stropní trámy, položena parketová 
podlaha a do celé budovy instalováno plynové etážové 
topení. Stavební úpravy trvaly témìø dva roky, až do 
záøí roku 1976. Pøi rekonstrukci došlo k nenávrat-
nému nièení archiválií. Zedníkùm se hodil velký 
formát èasopisu Loutkáø a archivní plakáty na pøikrý-
vání podlah, pozdìji malíøùm na neodmyslitelné 
papírové èepice k pokrývce hlavy. 

Po ukonèení stavebních prací žádal Štìpán 
Karlovský o klíèe od sálu na kulturním odboru MìNV. 
Dostal informaci od paní Ivy Mikuláškové (kulturní 
referentka), že si klíèe od místností loutkového 
divadla již pøebral uèitel Vladimír Schlimbach. 
Zároveò mu sdìlila jednu zásadní nepøíjemnou 
novinku, jak stojí zapsáno v záznamech loutkového 
odboru: „S. pøedseda MìNV rozhodl pøidìlit  kuli-
sárnu souboru s. Schlimbacha, jako náhrada je 
loutkovému souboru pøidìlena malá místnùstka 
zøízená ze zrušeného sociálního zaøízení v prvním 
poschodí. Jde spíše o chodbièku metr širokou, necelé 
tøi metry dlouhou se zkoseným stropem.“

V tìchto nejtìžších krizových letech souboru, pro 
nìž je tøeba hledat objektivní pøíèiny v nezájmu 
spoleènosti podporovat tuto kulturní èinnost, se 
obecní kronikáøi nezabývají prakticky vùbec sbìrem 
informací o loutkovém divadle. V rozpìtí let 
1945–1979 lze nalézt pouze 3 zprávy (dvì v zázna-
mech kronikáøky Karolíny Kafkové, jedna v zápise 
Rostislava Brzáka), které obsahují jen povrchní 
informace a neodhalují nic podstatného, jako na-
pøíklad: „Loutkáøský soubor pod vedením uè. Štìpána 
Karlovského pravidelnì nacvièuje. V roce 1979 mìl 
13 pøedstavení. Pracuje v nìm 20 èlenù.“ 

„Loutkové divadlo za vedení Štìpána Karlovské-
ho, zástupce øeditele devítileté školy pøi léèebnì, 
sehrálo i za ztížených podmínek v letošním roce 
12 pøedstavení. Každé pøedstavení bylo hráno 3krát. 
Návštìva byla pìkná a radost dìtí velká. Pøi vodìní 

loutek vypomohlo nìkolik absolventù poboèky knih-
kupeckého uèilištì z Gottwaldova.“

Ukázalo se, že loutkáøský soubor, který sehrál pøes 
sezonu deset až patnáct pøedstavení, nemìl pro mìsto 
a jeho reprezentaci takovou prestiž jako daleko 
atraktivnìjší Dívèí saxofonový soubor, který v lá-
zeòské sezonì hrál každý víkend pro pacienty 
v lázeòských léèebných ústavech a který reprezen-
toval mìsto dokonce i za hranicemi ÈSSR. 

KONEC ÈINNOSTI, KONEC SOUBORU, KONEC 
LOUTKOVÉHO DIVADLA V LUHAÈOVICÍCH

Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám zaèal 
soubor v lednu 1978 upravovat jevištì v Mìstské 
lidové knihovnì. Zdravotní stav Štìpána Karlov-
ského se zhoršoval. Z tohoto závažného dùvodu 
navštìvoval divadlo pouze sporadicky. Již delší dobu 
ho zastupoval Jiøí Koutný. Dne 2. 7. 1979 Štìpán 
Karlovský odesílá dopis adresovaný MìNV, k rukám 
kulturní referentky Ivy Mikuláškové: „Vážení soudru-
zi, rozhodl jsem se, že ze zdravotních dùvodù nebudu 
dále zastávat funkci vedoucího zdejšího LD. V sou-
boru se dohodli, že vedoucím bude s. Jiøí Koutný. Já 
sám budu podle možností i nadále v práci v LD 
pomáhat.“ 

Loutkáøská sezona byla zahájena na podzim na 
pøehlídce v Závodním klubu MEZ Brumov hrou 
Vojtìcha Cinybulka Ostrov splnìných pøání. V pro-
sinci byly na pøání spolupracovníkù Luïka Vavryse 
odehrány na mikulášské besídce ještì dvì jedno-
aktovky. Pøi tìchto vystoupeních soubor netušil, že se 
jedná o jeho poslední pøedstavení. V lednu roku 1980 
bylo souèasnému vedoucímu souboru, panu Jiøí 
Koutnému, oznámeno pøedsedou MìNV Cyrilem 
Mikulcem, že se loutkové divadlo musí vystìhovat ze 
stávajících prostor lidové knihovny, které budou 
sloužit jako politický kabinet. Navrhoval jediné 
možné øešení – pøemístit divadlo do nevyužívané 
místnosti v zámku. Tento návrh se jevil jako nereálný, 
protože jevištì spolu s hledištìm se do místnosti pøi 
nejlepší vùli nemohlo vmìstnat. Rozhodnutí o vystì-
hování loutkového divadla se stalo definitivní, a pro-
tože nebylo možné najít jinou vhodnou místnost èi 
prostor ve mìstì, znamenalo toto rozhodnutí zrušení 
loutkového divadla. K tomu také dochází v dubnu 
roku 1980. Z loutkového sálu byl zøízen politický 
kabinet MìNV Luhaèovice, ve kterém probíhala 
školení èlenù KSÈ do roku 1989. 

Èást dochovaného loutkového inventáøe z roku 
1930 byl v té dobì již starožitný a tím i velmi cenný. 
Pøes padesát let starých kusù loutek spolu s tøiceti 
dvìma neobleèenými kusy, rekvizity, kulisy, reflek-
tory, rampy, technické vybavení divadla, rozvodná 
skøíò, magnetofony, gramofon, zesilovaè, dílenské 
náøadí, knihovna loutkáøských her – vše bylo prodáno 
z rozhodnutí pøedsedy MìNV Luhaèovice Cyrila 
Mikulce v roce 1984 pravdìpodobnì jinému 
závodnímu klubu ROH v okolí. Bohužel ani po 
nìkolikaletém úsilí se nepodaøilo vypátrat, komu 
pøesnì bylo divadlo prodáno a kam bylo odvezeno. 
V období, kdy dochází k likvidaci loutkové scény, 
Štìpán Karlovský po dlouhé tìžké nemoci umírá dne 
13. listopadu roku 1984 ve vìku sedmdesáti tøí let. 
Kulturní tradice loutkového divadla se již nikdy 
v Luhaèovicích neobnovila. 

Jak ukazuje pøítomnost, zánik kulturní tradice 
s hlubokými koøeny a likvidace loutkové scény se 
stává nepøijatelným a obrovským omylem historie 
mìsta Luhaèovic. Bez velmi cenného inventáøe, 
kterým soubor disponoval a který shromažïoval pøes 
pùl století, lze zcela vylouèit možnost obnovení 
loutkové tradice v Luhaèovicích. Pøíbìh jednoho 
regionálního amatérského loutkového souboru je již 
navždy ukonèen. Zùstávají však bohaté vzpomínky 
tìch divákù, kteøí jako dìti na pøedstavení chodili: 
„…krásné loutky oživené lidskými hlasy, podbarvené 
podmanivou hudbou. Když si vzpomenu na sál 
v dnešní knihovnì, pøeplnìný štìbetajícími dìtmi 
a trpìlivými rodièi, kteøí všichni èekali, až zazvoní 
zvoneèek a opona se otevøe… I dnes, po mnoha 
desetiletích, si uvìdomuji to èarovné kouzlo loutek.“

Regina Bittová
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V pátek 10. srpna byl 
slavnostnì ukonèen 14. 
roèník Akademie Václava 
Hudeèka, na kterou letos 
pøijelo 18 studentù, z toho 
jeden Ital Jacopo Cocci-
amani. Díky sponzorùm si 
nejlepší z nich mohli od-
vézt z Luhaèovic hodnotné 
ceny, z nichž tradiènì 
student ze všech nej-
výraznìjší získává mis-
trovské housle.  Letos 
housle putovaly spolu 
s jejich š�astnou maji-
telkou, 24letou houslist-
kou Markétou Øíhovou, do 
Ne b í l o v  n a  P l z e ò s k u .  
Blahopøejeme.

Akademie Václava Hudeèka 
již má svoji vítìzku

Pøekvapivý úspìch akce 
Sekáè na Charitì

Menší,  útulná tøída, noví spolužáci, neznámá paní 
uèitelka. S tím vším se musí vyrovnat žáci, kteøí 
nastoupí 3. záøí 2012 do Základní školy pøi dìtské 
léèebnì v Luhaèovicích. 

Pravidelnì zahajujeme školní rok jako v jiných 
školách, jen vítáme dìti z celé republiky a rùzných 
typù škol. Deset pracovníkù školy se tìší na dìtské 
pacienty a snaží se jim léèebný  pobyt v Luhaèovicích 
zpøíjemnit.

Pro tento školní rok pro nì pøipravujeme novou 
uèebnu s osmi poèítaèi, kterou budujeme v rámci 
projektu EU peníze školám. Pøi vyuèování využíváme 
novou uèební techniku, interaktivní tabule a nej-
novìjší výukové programy. Naši práci nám 
komplikuje nová zdravotní vyhláška, která zkracuje 
pobyty dìtských pacientù v lázních na ètyøi týdny. 
Podle slov primáøky léèebny MUDr. Rydlové zùstane 
režim pøedepisování lázeòské péèe pro dìti a dorost 
zachován, a to vèetnì úhrady za pobyt doprovodu do 
6 let vìku dítìte. Láznì Luhaèovice se snaží pøitá-
hnout nové dìtské pacienty, zkvalitnit svoji nabídku,
a proto plánují na závìr tohoto roku rekonstrukci èásti 
dìtských pokojù v léèebnì Miramonti na pokoje se 
sociálním zaøízením.

Poèty dìtských alergikù i astmatikù rok od roku 
rostou. Proto je kladen dùraz na léèebnou rehabilitaci 
dìtí s respiraèními nemocemi, proto je tak dùležité 
zaèít s lázeòskou léèbou co nejdøív. Naše škola a její 
zamìstnanci se aktivnì zapojují do tohoto procesu 
a jsou pøipraveni pomáhat dìtem s jejich školními 
úkoly a povinnostmi a zabezpeèovat jejich výchovu 
a vzdìlávání bìhem lázeòského pobytu.
Srdeènì zveme všechny zájemce na prohlídku naší 
školy ve støedu 19. záøí 2012 od 10 do 15 ho-
din.

Marta Hubáèková, øeditelka školy

ZŠ pøi dìtské léèebnì 
zahajuje školní rok

Ve druhém srpnovém týdnu uspoøádala Charita 
Luhaèovice akci s názvem Sekáè na Charitì. Za-
mìstnanci a pøátelé charity pøinesli nepotøebné odìvy, 
bižuterii a koženou galanterii. V keramické dílnì 
charity se tyto vìci prodávaly. Jednotná cena 20 korun 
za kus. Témìø každý druhý nakupující pøispìl více než 
byla symbolická cena za kus. Celkem se za tøi dny 
Sekáèe prodalo 160 kusù vìcí, za nì charita utržila 
2 960 korun.

„Další èástkou 1 030 korun nás podpoøili drobní 
dárci. Celkový výtìžek z akce Sekáè na Charitì 
Luhaèovice je 3 990 korun. Pán Bùh zapla�. Tyto 
peníze budou použity na provozní náklady, konkrétnì 
na nákup pohonných hmot do charitních aut. Èástka 
zhruba pokryje  náklady na mìsíèní provoz dvou 
našich aut,“ uvedla Lenka Semelová, øeditelka 
Charity Luhaèovice.

Èást neprodaných vìcí bude v rámci podzimní 
sbírky šatstva odvezena do Diakonie Broumov, kde 
budou vìci použity k humanitárním úèelùm. Vybrané 
kusy si charita nechá pro své potøeby.

„Zatím jsme velmi pøekvapení, kolik lidí akci 
podpoøilo. Vyprázdnili své šatníky a poskytli k prodeji 
mnohdy i pìkné odìvy a šperky. Myslím, že bychom do 
budoucna mohli udìlat ze Sekáèe pravidelnou akci,“ 
dodala Lenka Semelová.

Charita Luhaèovice vás zve na Týden s charitou, 
který probìhne v týdnu od 20. do 27. záøí,  podrobnìjší 
informace najdete na internetových stránkách 
Charity Luhaèovice.

Olga Skovajsová

Kostýmy, makety, fotografie hercù a inscenací 
z historie i souèasnosti vystavuje Mìstské divadlo Zlín 
v Hale Vincentka v Luhaèovicích. 

Výstava je instalována na dvanácti oboustranných 
panelech o rozmìrech 119 × 84,5 cm (na výšku). 
Divadlo vystaví dvì makety od Jaroslava Èermáka 
z her Kabaret a Èerná komedie a pochlubí se i dvìma 
prestižními cenami – Cenou divákù Èeské televize 
v rámci cen Alfréda Radoka za inscenaci Smrt 
Hippodamie z roku 2007 a cenou, kterou získala 
inscenace Muž jako muž v roce 1973. Návštìvníci si 
budou moci prohlédnout i sedm kostýmù.  „Na tìch 
dvaceti ètyøech plochách ukážeme nejvýznamnìjší 
body historie našeho divadla, pøedstavíme inscenace, 
režiséry, výtvarníky, herce a dramaturgy,“ prozradil 
výtvarník zlínského divadla Radek Pluhaø a dodal, že 
divadlo pøedstaví i souèasný repertoár a pøiblíží první 
premiéry v nové sezonì, kterou 8. záøí zahájí premiéra 
Pøíbìhù obyèejného šílenství.

Výstava potrvá do 6. záøí. Po celou dobu jejího 
trvání bude v Hale Vincentka k dispozici i formuláø 
k objednání pøedplatného, který je k mání i v pokladnì 
divadla nebo na webu.

Mgr. Veronika Jurèová,
tisková mluvèí Mìstského divadla Zlín

Halu Vincentku v Luhaèovicích 
zaplní divadelní kostýmy, 
makety, ocenìní i fotky

Mùj vnuk se v koèáru stále vrtìl a ne a ne usnout. 
Vracel jsem se tedy s nepoøízenou. Náhle na mne 
nìkdo zavolal: „Poèkej, ty sbíráš ty staré papíry a fotky, 
tak tady máš. Nìco jsem našel v garáži.“ Dal mi letitý 
poøadaè øádnì zaprášený se slovy: „Nìjak se tím 
prober, mnì už je to na nic, snad tam nìco najdeš.“ 
Podìkoval jsem, a protože krátká zastávka pøimìla 
mého vnuka k hlasitým protestùm, rozjel jsem se 
domù. Veèer jsem zaèal papíry tøídit. To, co  nakonec 
zbylo ve výbìru, ale opravdu stálo za to. Dokumenty 
z  poloviny minulého století mapovaly založení Sokola 
v obci 21. srpna 1950 a zaznamenávaly vzestupy 
a pády zejména jeho oddílu kopané. Ne, nehrála se tu  
liga, jen okresní pøebor a høištì si hráèi sami 
vybudovali v lokalitì „Na Široké“,  kam bylo pøibližnì 
stejnì daleko z Kladné jako z Rudimova. Trávník zcela 
jistì nebyl anglický, na krátko støižený, povrch nebyl 
ani zdaleka rovný, a pokud nìkterý z hráèù kopl trochu 
silnìji na branku soupeøe, míè se skutálel ze svahu 
a hledal se pak dlouhé minuty, které se asi ne-
nastavovaly. Míè byl kožený, s pletením navrchu, což 
bylo nepøíjemné zejména pøi hlavièkování. Dohuš�o-
val se nìkdy i bìhem zápasu, pøípadné díry se lepily 

smùlou z borovice. Místní hráèský kádr byl velmi 
úzký, takže se obèas stalo, zejména po nìjaké oslavì, 
že se registrovaný hráè nemohl postavit na vlastní 
nohy a náhradníci už vùbec ne. Pak to konèilo 
žádostmi, aby mohl hrát nìkdo neregistrovaný, což 
soupeø vždy odmítl a utkání skonèilo kontumací. 
Dokumentované výsledky z této doby vyznívají 
samozøejmì ve prospìch klubù z vìtších míst, jako 
jsou a byly Luhaèovice nebo Uherský Brod, ale i zde 
nìkdy došlo k pøekvapením. Tradièním rivalem 
místního klubu však byl Rudimov a Pøeèkovice 
a rivalita to byla ohromná. Pamìtníci vpomínají, že 
pøíznivci Rudimova vyvrátili branky  na místním 
høišti, aby se zápas nemohl konat. Dojemné jsou 
i zprávy na korespondenèních lístcích, kdy si 
funkcionáøi smlouvali den, místo a èas, kdy se sejdou 
k zápasu, a upozoròují soupeøe na barvu svých dresù, 
aby si soupeø náhodou nezvolil stejné. Zprávy 
o finanèním hospodaøení klubù by si mìli nìkdy 
pøeèíst i souèasní èinovníci jednak proto, aby se 
pøesvìdèili o tom, jak  pøesnì se poèítalo s každou 
korunou, a èástky v desítkách korun,  nikoli na hráèe, 
ale na klub a rok, by dnes byly víc než úsmìvné. Pøesto, 
a proto se tehdy sportovalo hlavnì pro radost a s jistým 
smyslem pro fair play. Urèitì však ne pro slávu nebo 
pro peníze. A legrace u toho bylo urèitì také víc než 
dost.
Za poskytnuté archivní materiály dìkuji panu 
Ladislavu Mikulcovi.

                                                                      (j.h.)

Pøijïte v nedìli 9. záøí 2012 do lázní 
s kloboukem na hlavì zavzpomínat na 
staré èasy! Tìšíme se na vaše 
kloboukové kreace!
Od 15.00 hodin na Lázeòském 
námìstí Kolonádní koncert spojený 
s historickou módní pøehlídkou. 
Úèinkuje Komorní smyècový orchestr 

Zlín a Luhaèovický okrašlovací spolek Calma.
Marie Calma Veselá byla významná osobnost 

èeského kulturního života, pìvkynì, klavíristka, 
básníøka a spisovatelka, manželka budovatele 
moderních luhaèovických lázní MUDr. Františka 
Veselého. Narodila se 8. záøí 1881 v Unhošti. 
Luhaèovický okrašlovací spolek, jenž její umìlecký 
pseudonym Calma pøijal do svého názvu, si vzal za 
úkol pøipomínat vždy o prvním záøijovém víkendu 
v Luhaèovicích tuto významnou osobnost. A jak jinak 
vzpomenout na ženu – umìlkyni – básníøku a pìvkyni, 
než formou koncertu? Kolonádní koncert na 
Lázeòském námìstí v Luhaèovicích je komponován 
jako komentovaná pøehlídka historické módy. Letos 
poprvé je obohacen tématem Kloboukového dne, 
spojeným s výzvou k eleganci v lázních. V rámci 
historické módní pøehlídky bude vyhodnocen 
nejelegantnìjší úèastník z øad lázeòských hostù, který 
získá luxusní veèeøi pro dva ve vyhlášené  restauraci 
Racek nad kolonádou. 

Fotbal v Kladné Žilínì
    

Kloboukový den s Calmou 

Od 1. 9. 2012 ukonèí praxi dìtského lékaøe MUDr. 
Vìra Vytopilová a souèasnì i sestra L. Šoukalová.
Ambulanci pøebírá MUDr. Jitka Kandrnálová – 
atestovaný pediatr, atestovaný neonatolog, 
dlouholetá praxe na dìtském a novorozeneckém 
oddìlení KNTB Zlín, sestra Bc. Lenka Ždanová – 
diplomovaná dìtská sestra, laktaèní poradkynì, 
praxe na dìtském a novorozeneckém oddìlení 
KNTB Zlín.
Nová ordinaèní doba: 
Po 7.30 – 11.30, 11.30 – 13.30 poradna; 
Út 7.30 – 11.30, 12 – 15 poradna; 
St 7.30 – 11.30, 11.30 – 13 poradna; 
Èt 11.00 – 13.30, 14 – 18 poradna pro vìtší dìti;  
Pá 7.30 – 12.30. 
 MUDr. Vytopilové dìkujeme za dlouholetou 
péèi o dìtské pacienty v Luhaèovicích a okolí. 

Blanka Petráková
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Od 3. záøí 2012 opìt zapisujeme do kroužkù 
a zájmových èinností na školní rok 2012/2013.  
Bìhem roku Vám nabízíme: pravidelné èinnosti 
(zájmové kroužky, kluby, déletrvající kurzy 
nejrùznìjšího zamìøení – pohybové, sportovní, 
taneèní, rukodìlné, výtvarné, spoleèenské, vzdì-
lávací, pøírodovìdné aktivity, …), pøíležitostné 
èinnosti (tradièní akce i nové programy bìhem 
školního roku a o prázdninách), spontánní èinnosti od 
mìsíce øíjna – mimo prázdninové dny – (KLUB K pro 
žáky, KLUBÍK pro rodièe s dìtmi vždy v pondìlí, úterý 
a støedu od 9.00 – 11.00 hod.), táborové èinnosti 
(aktivity pohybového i nepohybového charakteru 
zejména v dobì školních prázdnin – pøímìstské, 
pobytové tábory).

Z nabídky si mohou vybrat dìti, mládež, studenti, 
dospìlí i rodièe s dìtmi. 
Informace mùžete získat: www.ddmluhacovice.cz, 
e-mail: ddm@ddmluhacovice.cz, tel.: 577 131 686, 
577 131 687.
Rádi Vám poradíme pøi výbìru vhodné zájmové 
èinnosti. Jak se pøihlásit?
Je to velmi snadné, staèí si vybrat pro dìti i pro sebe 
vhodnou aktivitu, vyzvednout a vyplnit  pøihlášku 
a vše odevzdat v DDM nejpozdìji do 31. 10. 2012.

Eva Tomalová, øeditelka DDM Luhaèovice

DDM Luhaèovice 
zahajuje školní rok
          Zatímco loni využilo nabídky týdenního pøímìst-

ského tábora s výukou bruslení na in-line bruslích 
sedm rodièù, letos na høišti v lokalitì Na Jamì bruslilo 
dvanáct malých sportovcù.

„Zhruba polovina dìtí je na táboøe podruhé. Jsou 
tu dìti od šesti do jedenácti let. Máme je rozdìlené do 
dvou skupin – úplní zaèáteèníci a pokroèilí. Ráno 
zaèínáme rozcvièkou bez bruslí, udìláme si pár cvikù 
na zahøátí. Pak si obujeme brusle a uèíme se základy 
bruslení, kromì nácviku hrajeme na bruslích zábavné 
hry, pak je obìd, polední klid, bruslení kolem 
pøehrady. Následnì se vracíme na naše stanovištì Na 
Jamu, kde ještì trošku trénujeme a hrajeme hry. 
Kolem ètvrté si dìti vyzvedávají rodièe,“ uvedl Patrik 
Hetmer, hlavní organizátor pøímìstského tábora 
a zároveò licencovaný instruktor výuky bruslení na in-
line bruslích.

Bìhem týdne se dìti nauèí základy pádù, odrazù 
(ty se cvièí nejprve na trávì). Postupnì se pøechází na 
asfalt, kde se dìti uèí brzdit, základy oblouèkù. Ty 
zdatnìjší trénují pøešlapování bruslí a složitìjší cviky.

„Hrajeme s nimi také rùzné hry, aby je to bavilo. 
Samozøejmì dbáme na bezpeènost. Dìti musí mít 
pøilby a chránièe na lokty, kolena i zápìstí. V rámci 
pobytu jsou dìti pojištìny proti úrazu, ale máme tu 
i lékárnièku na pøípadné odøené koleno,“ dodal Patrik 
Hetmer.

O dìti se starají dva školení instruktoøi s licencí. 
Jedná se o licenci akreditovanou ministerstvem 
školství.

Organizátoøi mají pøipravenou i mokrou variantu. 
V budovì minigolfu je k dispozici stolní fotbal, šipky 
nebo deskové hry. Na závìr tábora je pro rodièe a dìti 
pøipraven malý táborák, kde se pøedávají medaile za 
šikovnost a stateènost.

Olga Skovajsová

Malí šikulové 
na koleèkových bruslích

Fotbalisté Sparty Praha ladili formu na nedìlní 
zápas s 1. FC Slovácko v luhaèovickém wellness 
hotelu Augustiniánský dùm. Hráèi a celý realizaèní 
tým mìli možnost využít komplexní služby, které 
tento luxusní wellness hotel nabízí. Mimo designový 
interiér a služby hotelu ocenili znamenitou gastro-
nomii Restaurantu Symfonie vèetnì profesionálního 
pøístupu celého personálu.

„Velmi nás tìší, že nejúspìšnìjší klub èeského 
a èeskoslovenského fotbalu si vybral právì náš hotel. 
Pro nás všechny je to obrovská èest,“ dodává sales 
& marketing manager Roman Ta�ák.

Sparta Praha ladila pøed-
zápasovou formu ve wellness 
hotelu Augustiniánský dùm 

V sobotu 25. srpna se na tenisových kurtech 
U Ottovky hrál sedmý roèník tenisového turnaje Rad-
nice Cup 2012. Poèasí, po parném týdnu, tenisu 
opravdu pøálo. Bylo pod mrakem a teplomìr ukazo-
val pøíjemných 22 stupòù Celsia. Oproti avizovaným 
osmi dvojicím do litých bojù nastoupilo jen dvojic 
sedm.

„Musel jsem zmìnit pravidla. Vždy se hrávalo na 
dvì skupiny, tentokrát hrajme v rámci jedné tabulky. 
Hraje každý s každým a poèítají se body. První cenou 
je putovní pohár, za druhé a tøetí místo se budou 
dostávat menší poháry. Sedmé, poslední místo 
získává cenu útìchy, kterou vìnoval starosta mìsta,“ 
uvedl Zdenìk Linhart, prezident tenisového turnaje 
Radnice Cup.

Turnaj vyhrála a putovní pohár získala dvojice Jan 
Køenek a Jiøí Šùstek. Druhé místo patøilo dvojici 
Vladislav Bìhunek a Ladislav Pavlacký. Poháry za 
tøetí místo si z turnaje odnesli loòští vítìzové Martin 
Plášek a Tomáš Mejzlík. Ètvrté místo Ivo Kaplan 
a František Hubáèek. Páté místo Zdenìk Koneèný 
a Libor Manda. Šesté místo Libor Slezák a Josef Pilát. 
Sedmé místo Zdenìk Linhart a Jiøí Èernobila.

„Byla to tady moje premiéra, jsem moc rád, že 
jsem byl pozván. Šlo o velice pøátelské setkání 
a o výkony až tak nešlo. Pøesto si myslím, že každý dal 
do zápasù všechny síly,“ uvedl Jan Køenek, vítìz 
turnaje.

„Bylo to tu moc pøíjemné. Já tenis moc nehraji, 
pøesto bylo moc fajn si po dlouhé dobì zahrát, 
obzvláštì s èlovìkem, kterému jde tenis mnohem 
lépe. Bylo to tu pøíjemné setkání a to vítìzství bylo tak 
trochu navíc,“ øekl Jiøí Šùstek, èlen vítìzné dvojice.

Olga Skovajsová

Sobota 1. 9. 8. 15 cvièák KK Slavièín

Sobota 8. 9.             okolí Orea hotelu Fontána

Nedìle 16. 9.                     od 15.00 do 17.30 hod.

Ètvrtek 20. 9. od 16.00, odjezd ze zámecké zahrady 

Pátek 21. 9. od 10. do13.00 hod.

Pátek 21. 9. od 12.30 do 14.00 hod. 

Pátek 21. 9. od 16.00 hod., start od minigolfu

NEOFICIÁLNÍ ZÁVODY AGILITY  

VYCHÁZKA ZA POHÁDKOU 
V pøípadì nepøíznivého poèasí se akce uskuteèní 9. 9. 

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY V NAŠEM 
MÌSTÌ 16. – 22. 9. 
Bìhem Týdne mobility bude probíhat souèasnì 
nìkolik akcí na rùzných místech našeho mìsta. 
Akce jsou pøipravovány nejen pro žáky ZŠ a dìti MŠ, 
ale také pro veøejnost. Spolupracovat bude mnoho 
subjektù i jednotlivcù.

CYKLOBRUSLOZÁVODY NA PØEHRADÌ 

CYKLOVÝLET

1. trasa: Zámecká zahrada – Biskupice – letištì – 
Øetechov – Pozlovice – pøehrada – minigolf
2.  trasa:  Zámecká zahrada – pøehrada – minigolf

UKÁZKA PRÁCE SLOŽEK IZS (HASIÈI, 
POLICIE) 

Úplná uzavírka místní komunikace III. tøídy – ulice 
Nábøeží (od tržnice po Najádu) 

ODBÌR GLYKÉMIE A MÌØENÍ TLAKU 
V CHARITÌ 

ORIENTAÈNÍ ZÁVOD PRO RODIÈE S DÌTMI 
okolím minigolfu a pøehrady, start od minigolfu 
Podpoøte tyto aktivity svou úèastí na jednotlivých 
akcích a také tím, že napøíklad 22. 9. NECHÁTE 
AUTO DOMA a vyrazíte pìšky nebo na kole nebo 
využijete jiného hromadného dopravního prostøed-
ku. Vždy� pøirozenìjší je chùze pìšky, zdravìjší je 
jízda na kole.

AKCE DDM ZÁØÍ

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

Sedmý roèník tenisového 
turnaje ve ètyøhøe Radnice 
Cup 2012 má své vítìze

Charita Svaté 
rodiny 

Od 9.30 do 11.30. Vstup 20 Kè

Denní stacionáø CHSR, Hradisko 100, 
STRAHOV, Holubyho 383

3. 9. Sváteèní slovo / P. Václav Fojtù

10. 9. Keramika, zvoneèek

17. 9. Burza receptù, karamelový medovník

24. 9. Harmonika  / Eva Dostálková

5. 9.  STRAHOV / Sváteèní slovo / P. Václav

 Fojtù

12. 9. STRAHOV / Prohlídka stáèírny pramene 
Vincentka 

19. 9. STRAHOV / Spoleèenské hry 

26. 9. STRAHOV / Diabetes, beseda / PharmDr. 
Eva Valentová

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

Komedií s detektivní zápletkou Splašené nùžky 
(autor Paul Partner) v podání hercù Mìstského 
divadla Zlín byl sobotu 25. srpna zakonèen 14. roèník 
pøehlídky komorní divadelní tvorby Divadelní 
Luhaèovice 2012. Po pìt veèerù, v týdnu od 21. srpna, 
se  v luhaèovickém Lázeòském divadle støídaly naše 
nejlepší divadelní scény – pražské  Divadlo U Valšù, 
Divadlo Na zábradlí, Moravské divadlo Olomouc, UA 
Pierrot ve spolupráci se Slováckým divadlem Uherské 
Hradištì a Mìstské divadlo Zlín.

„Podle mého názoru byla všechna divadla skvìlá. 
Jsem rád už za to, že se festival opìt uskuteènil, pro-
tože doba je složitá.  Našli se skvìlí sponzoøi a mám 
radost, že právì místní, z Luhaèovic,“ uvedl Miloslav 
Mejzlík, prezident festivalu Divadelní Luhaèovice, 
a dodal: „vždycky se snažíme, aby byl festival pestrý. 
Nechceme tu mít jen komedie, ale i vážnìjší témata. 
Každým rokem støídáme kmotry festivalu, jednou je 
to slovenský a jednou èeský herec. Mám radost, že 
letos je kmotrou moje výborná kamarádka, kolegynì 
Dana Batulková. Pøíští, patnáctý roèník bude tak troš-
ku výjimeèný, moc bych si pøál, kdyby se nám podaøilo 
pozvat kmotry všech uplynulých roèníkù. Takovou 
lahùdkou by bylo kmotrovství nìkterého èesko-slo-
venského manželského páru.  Moc by se mi líbil Radek 
Brzobohatý a jeho žena, hereèka Hanka Gregorová. 
Ale všechno je v zatím v jednání. Nepøedbíhejme.“

Doprovodným programem Divadelních Luhaèo-
vic byla scénografická výstava Mìstského divadla 
Zlín, beseda s MUDr. Janem Cimickým a beseda 
s kmotrou festivalu Danou Batulkovou a prezidentem 
festivalu Miloslavem Mejzlíkem.

Olga Skovajsová

Divadelní Luhaèovice 2012 
s pøedzvìstí jubilejního patnáctého roèníku



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.

Štìpánka Gottwaldová

František Dynka 85 let
Ludmila Èechová 92 let
Marie Máèalová 87 let
Vojtìch Velecký 80 let
Marie Plecháèová 87 let
Anna Zápecová 87 let
Alois Kudláèek 88 let
Bohumila Šedivková 85 let

Blahopøejeme.

Miloslav Èoudek    90 let
Marie Tureèková    63 let
Jarmila Pešková    54 let 
Marie Semelová    86 let

Výroèí narození

Pøijmìte naši srdeènou gratulaci.

Sòatky   
Stanislav  Malaník a Lenka Polanská

Spoleèenská kronika
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Dne 24. 9. oslaví 
své 70. narozeniny 
pan Jaroslav Juøík, 
vášnivý rybáø, tenista a kuželkáø 
z Luhaèovic.  

Blahopøání

Vzpomínka
Dne 25. 8. uplynul smutný 
jeden rok od chvíle, kdy nás 
navždy opustil mùj manžel 
pan František Janíèek.

Dìkujeme všem za tichou vzpomínku. 
Manželka Hana, dcera Ivana a syn František.

Vzpomínka
Dne 9. záøí by se dožila 80 let 
paní Ludmila Obadalová.
Zároveò jsme si pøipomnìli, 
že již uplynulo 16 let od jejího 
úmrtí. 

S láskou a úctou vzpomínají dcery Eliška 
a Jarmila s rodinou.

Vzpomínka
Dne 16. záøí 2012 by oslavil 
90. narozeniny náš tatínek 
pan Karel Kranz.

Kronika

Stálé zdraví, spokojenost v životì a lásku od celé 
rodiny mu pøejí manželka Božena, dìti Dana 
s dcerou Martinou, Jaroslav s Magdou a synem 
Michalem, Romana s Pavlem a dcerou Anièkou 
Bertièkou.

Dne 8. 9. vzpomeneme 
1. výroèí úmrtí 
pana Josefa Hubáèka 
z Øetechova. 

Vzpomínka

S láskou vzpomíná manželka Marie, 
syn Martin s pøítelkyní Zuzanou.

S láskou stále vzpomínají dcery Jana a Božena 
s rodinami.

Vzpomínka
Kdo byl milován, 
není zapomenut.
Dne 19. 7. 2012 nás navždy 
opustila manželka, maminka, 
setra, švagrová a teta 
Jarmila Pešková.

Stále vzpomíná manžel a synové.

Vzpomínka
Dne 26. záøí 2012 uplyne 20 let 
od úmrtí naší drahé maminky 
paní Marie Hüblové.

S láskou vzpomíná manžel, syn Zdenìk, dcery 
Jana, Stanislava, Marcela s rodinami. 
Kdo jste ji znali, vzpomeòte s námi.

Vzpomínka
Dne 24. 9. uplyne smutný 
jeden rok od chvíle, kdy nás 
navždy opustil mùj milovaný 
manžel pan Jaroslav Šustek.

Dìkujeme všem za tichou vzpomínku. 
Manželka Emília, syn Petr a dcera Karina, 
rodiny Oheralová a Kroupová.

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

Když jejich majitel Otto Serenyi seznal, že 
nemùže požadavkùm nároènìjších hostù staèiti jak 
zaøízením lázní, tak i ubikacemi, poèal kolem roku 
1900 vyjednávati s dr. Františkem Veselým buï 
o nájmu, nebo o prodeji lázní. R. 1902 byla utvoøena 
akciová spoleènost a ujala se vedení lázní. Poèátek 
èinnosti akciové spoleènosti v budování lázní je 

dokumentován svéráznou architekturou Dušana 
Jurkovièe, výstavbou a pøestavbou Janova domu, 
Vodoléèebného ústavu a Jestøabí. Když pøibývalo 
hostí z Halièe a ruského Polska, vystavìla správa 
lázní – v domnìnce, že pøivábí zámožnìjší kruhy 
z tìchto krajù – Dùm Bedøicha Smetany. Velké 
finanèní zatížení spoleènosti utlumilo prudký tento 
vývoj a válka svìtová rovnìž nepøispìla k rozvoji 
lázní. Velký impuls k dalšímu rozvoji nastal se 
vznikem akciové spoleènosti, pøedevším se snažila, 
aby si zajistila dostatek minerální vody. Proto byly 
staré prameny znovu zachyceny a novými vrty 
získány prameny nové. Pak byla vìnována obzvláštní 
péèe rozšíøení a nové úpravì všech našich ústavù 
léèebných. Vystavìna byla nová administrativní 
budova. Když tyto základy lázní byly znovu 
upevnìny, postoupila správa lázní k výstavbì 
Spoleèenského domu a právì letos bylo dokonèeno 
pøeklenutí potoka ve støedu lázní. Výsledky èinnosti 
akciové spoleènosti byly povzbuzením k èinnosti 
soukromníkù a rùzných ústavù, která se zraèí ve 
výstavbì èetných vil, hotelù a ozdravoven. 
Luhaèovice jsou nyní nejvìtšími èeskými láznìmi 
v ÈSR a v posledních letech celkem do poètu hostù se 
øadí ihned po Karlových Varech na druhé místo. Pane 
presidente, popsal jsem Vám vývoj našich lázní, 
nevím, zdali jsem to dobøe vystihl, jak vypadaly 
Luhaèovice pøed padesáti lety, když je srovnáváme 
s Luhaèovicemi dnešními.

Význam lázní je v jejich minerálních vodách. 
Luhaèovické minerální vody jsou kyselky alkalicko-
muriatické, jejich chemická skladba je balneology 
i v cizinì uznávána jako zvláštní a také i velmi 
cenìna. Léèbu našimi vodami bychom roztøídili na 
dvì hlavní skupiny: na léèení rùzných chorob 
vnitøních a na léèení chorob dýchacího ústrojí. Druhá 
skupina léèby nabyla velikého významu vybudo-
váním inhalatoria. Luhaèovice nemìly a nemají 
význam pro ÈSR jen jako místo lázeòské, ony byly 
a jsou dosud místem, kde se scházívali národu 
významní èinitelé ze zemí historických i ze Slo-
venska a kde se pìstovaly styky èeskoslovenské 
vzájemnosti. Právì letos bude v našich lázních 
jubilejní sjezd Èeskoslovenské jednoty.

Pane presidente, tak jako v roce 1924 jsme vítali 
u nás radostnì našeho prvního presidenta T. G. 
Masaryka, tak srdeènì a upøímnì vítáme i Vás 
a jediným naším pøáním je, aby se Vám u nás zalíbilo, 
pøíležitostnì nás poctil dalším pobytem.

Øeditel mìš�anské školy z Uh. Brodu Jan Nìme-
èek promluvil za okresní výbor uherskobrodský:

Pane presidente republiky, vítám Vás jménem 
okresního výboru uherskobrodského, dìkuji za 
vysilující èinnost, s kterou jste po 17 let života øídil 
mladou republiku tak, že se stala nezbytností støední 
Evropy a ostrovem klidu a poøádku. Dìkuji za Vaše 
pùsobení ve Spoleènosti národù, které zpùsobilo, že 
se svìt mohl tìšiti plnému míru, kterého je k zlepšení 
dnešních pomìrù bezpodmíneènì potøeba. Vaše 
zásluhy byly ocenìny na patøièných místech ústy 
povolanìjšími a mé pøipomínky mají jen vyjádøit 
hlubokou úctu, kterou jsme Vám povinni.

Navštívil jste moravsko-slovenské pohranièí, 
pane presidente republiky. Naše prameny napájejí 
Moravu a Váh. Náš okres je mostem mezi Moravou 
a Slovenskem. Z hradské nivy u Bojkovic, kde 
president Osvoboditel rád prodléval, lze zrakem 
objeviti moravský hrad Buchlov a slovenský Všatec. 
Jsou zde mosty i dìjinného významu. Naše Javoøina 
vlídnì shlíží na rodištì J. A. Komenského, do 
úrodných rovin T. G. Masaryka i rodného kraje M. R. 
Štefánika. Je symbolické, že Vás zde mùžeme vítati 
jako pokraèovatele tìchto velikánù našich dìjin.

pokraèování pøíštì

Ztráty a nálezy – rok 2012
bøezen: sportovní taška, svazek klíèù, 
duben: mobilní telefon, kvìten, kolo
èerven: nákupní taška, 
èervenec: diáø + tlakomìr, kapesní svítilna.

Bližší informace na matrice MìÚ Luhaèovice.
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Zasílání faktur elektronickou poštou
Faktury za vodné a stoèné mohou zákazníci obdržet
 i elektronicky.
Upøednostòujete elektronickou komunikaci?
Ztrácí se Vám korespondence z poštovní schránky?
Zdržujete se èasto mimo své trvalé bydlištì?
Spoleènost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., (dále jen 
MOVO), která je èlenem skupiny Veolia Voda, pøipravila 
pro své zákazníky a spotøebitele novou službu umožòující 
zasílání faktur elektronickou poštou. Služba je urèena pro 
fyzické i právnické osoby. Faktura bude zasílána na 
uvedenou elektronickou adresu jako pøíloha e-mailové 
zprávy ve formátu PDF.
Odbìratelé, kteøí se zaregistrují do 30. záøí, budou 
zaøazeni do slosování o hodnotné ceny.
Veškeré informace získáte na naší zákaznické lince 
840 668 668 nebo na www.smv.cz. 

Plavání kojencù a batolat od 1  roku 
vìku + plavání rodièù s dìtmi od 

3 let v bazénu v Luhaèovicích
Hravou formou seznamujeme dìti 

s prvními krùèky do vody. 
Pøihlášky a informace na kurzy v záøí, 

tel.: 608 863 417 pí Sliveèková. 
S miminky od 2 mìsícù plaveme 

v rehabilitaèní vanì. Tìšíme se na vás.

V termínu od 2. 9. do 30. 9. 2012 bude Mìstská 
plovárna Luhaèovice z dùvodu plánované 
odstávky a oprav relaxaèního bazénu uzavøena. 
Informace na www.plovarnaluhacovice.cz.

Ve ètvrtek 11. øíjna 2012 vás zveme do Muzea 
luhaèovického Zálesí na pøednášku k výstavì 
Pøíbìhy domù a vil, zamìøenou na stavby 
inspirované národní kulturou. Pøednáška 
s promítáním zaène od 16.00 hodin.

ÈTVRTEK   20. 9.

PÁTEK   21.  9.

SOBOTA 22. 9.

NEDÌLE  23. 9.

Denní stacionáø       
TURNAJ V RUSKÝCH KUŽELKÁCH
Rádi se bavíte a soutìžíte? Tak tu máme jistì nìco pro 
Vás – hru ruské kuželky. Za pøíznivého poèasí se na 
zahradì Charity Luhaèovice uskuteèní turnaj 
v ruských kuželkách. Pokud nám poèasí pøát nebude, 
utkáme se ve spoleèenských hrách (karty, kostky 
apod.). Na vítìze èekají zajímavé ceny. 

Keramická dílna 13.00 – 15.00 hod.
TVÙRÈÍ KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPÌLÉ
Lákalo Vás nìkdy pracovat s hlínou, tvarovat ji 
a modelovat? Pøijïte si to vyzkoušet a odreagovat se od 
všedních starostí. Mùžete se zároveò pøihlásit do 
našeho podzimního kurzu keramiky pod vedením 
Zuzany Žajdlíkové.

Klub maminek Sedmikráska v Charitì Luhaèovice
9.30 – 10.30
MOTLITBY MATEK S DÌTMI
Klub køes�anských maminek Sedmikráska Vás zve 
k motlitbì za dìti a rodiny. Náplní setkání je motlitba 
matek, dále zpívání, jednoduché tvoøení a mnohé další 
èinnosti podle zájmu maminek a dìtí a podle 
spoleèných možností. Zveme pøedevším všechny 
maminky s dìtmi – na vìku a poètu nezáleží.

Keramická dílna 10.30 – 12.00 hod.
TVÙRÈÍ KERAMICKÉ DÍLNIÈKY RODIÈÙ S DÌTMI
Dopoledne pro rodièe a jejich malé kreativce. Jak si asi 
poradí Vaše dítì s hlínou? Pøijïte si to spoleènì 
vyzkoušet.

Denní stacionáø 12.30 – 14.00 hod.
MÌØENÍ GLYKÉMIE
Již tradiènì pro Vás poøádáme mìøení krevního cukru 
(upozoròujeme, že toto mìøení je orientaèní). Mìøení 
krevního cukru je pro prvních 30 zdarma (další 
zájemci si hradí proužek èástkou 15 Kè). Pøi této 
pøíležitosti se mùžete zeptat vrchní sestry Bc. Fran-
tišky Vratislavské, DiS., na možnosti využití peèo-
vatelské nebo ošetøovatelské služby pro Vás èi Vaše 
pøíbuzné.

Farní zahrada v Pozlovicích 9.00 – 15.00 hod.
AKCE PRO DÌTI – PUTOVÁNÍ SE 
SV. VÁCLAVEM
Denní program pro dìti, provázený pøíbìhem patro-na 
èeské zemì – svatým Václavem. Letos s interaktiv-ními 
hrami DDM, které mùžete využít po celou dobu 
programu na farní zahradì.

Kostel svaté Rodiny 10.15 – 11.15 hod.
MŠE SVATÁ
Nedìlní mše svatá za Charitu Svaté rodiny Luhaèo-
vice, za pracovníky, dobrovolníky, uživatele a všechny 
lidi dobré vùle, kteøí podporují èinnost Charity 
Luhaèovice.

Budova Charity Luhaèovice 14.30 – 16.30 hod.
SLAVNOSTNÍ OTEVØENÍ REKONSTRUOVA-
NÝCH PROSTOR
Letos se nám podaøilo rekonstruovat prostory Denní-
ho stacionáøe a suterén budovy. Prostory požehná 
P. Hubert Wojcik. Rekonstrukci provádìla firma FAKT, 
spol. s. r. o., Pozlovice, finance poskytla Místní akèní 
skupina Luhaèovské Zálesí (MAS LZ) a mìsto 
Luhaèovice nám poskytlo bezúroènou pùjèku na 
pøedfinancování celého projektu. Druhá èást financí je 
èerpána z Tøíkrálové sbírky 2011. Celkové náklady na 
tento projekt byly 599 192 Kè a výše dotace od MAS LZ 
byla 452 010 Kè. Odpolednem bude provázet folklórní 
skupina Malé Zálesí.

9.30 – 11.30 hod.

PONDÌLÍ   24. 9.

ÚTERÝ   25. 9.

STØEDA 26. 9.

ÈTVRTEK   27. 9.

Denní stacionáø 9.30 – 14.30 hod.
DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ DENNÍHO
 STACIONÁØE CHARITY
Pøijïte se podívat a zeptat na to, jak to v denním 
stacionáøi funguje. K tomu Vás dopoledne potìšíme 
poslechem a posezením s harmonikou. Po celý den se 
mùžete pokochat výrobky denního stacionáøe, které si 
mùžete pøímo na místì zakoupit.

ZŠ Pozlovice 10.00 – 11.30 hod.
POMÁHEJTE S NÁMI! – Humanitární pomoc 
v zahranièí  Východní Slovensko
Workshop pro žáky ZŠ Pozlovice s Bc. Veronikou 
Mechovou, který bude zamìøen na humanitární 
pomoc na východním Slovensku.

Denní stacionáø 13.00 – 14.00 hod.
POMÁHEJTE S NÁMI! – Humanitární pomoc 
v zahranièí Uganda
Pomáhejte s námi! je projekt zamìøující se na vzdì-
lávání a osvìtu, vìnuje se humanitární a rozvojové 
pomoci chudým obyvatelùm nejménì rozvinutých zemí 
svìta. Realizátorem projektu je Arcidiecézní charita 
Olomouc za spolupráce CARITAS VOŠ sociální. 
Projekt je také podpoøen z prostøedkù Ministerstva 
zahranièních vìcí ÈR v rámci Programu zahranièního 
rozvoje spolupráce ÈR.

Poradna SPOLU 14.30 – 15.30 hod.
MIMOØÁDNÉ UDÁLOSTI NA MORAVÌ
Beseda s Mgr. Martinem Zmazalem – vedoucím 
humanitárního oddìlení ACHO, který se dlouhodobì 
vìnuje problematice mimoøádných událostí(MU) 
u nás i v zahranièí. Popovídá o tom, jak se Charita ÈR 
zapojuje do MU na Moravì a jak mùže pomoci. Be-
seda je urèena široké veøejnosti, ale pøedevším sta-
rostùm, dobrovolným hasièùm a rùzným organizaè-
ním složkám obcí.

Strahov 9.30 –11.00 hod.
DIABETES
Zajímavou besedu na stále aktuální téma DIABETES 
uvede PharmDr. Eva Valentová. Budeme se na Vás 
tìšit na Strahovì.

Poradna SPOLU (DS) 14.00 – 15.00 hod.
NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY
O nekalých praktikách obchodníkù informuje Mgr. 
Anna Martincová. Víte, na co máte jako spotøebitel 
právo?

Budova Charity Luhaèovice 9.00 – 15.00 hod.
DEN CHARITY = Den otevøených dveøí Vaší 
Charity Luhaèovice

Denní stacionáø 9.30 – 10.30 hod.
PREZENTACE SLUŽEB CHARITY 
LUHAÈOVICE
Se základními èinnostmi a službami Charity Svaté 
rodiny Luhaèovice Vás seznámí její øeditelka Mgr. 
Lenka Semelová, DiS. Jistì dostanete odpovìï na svoje 
otázky, Co vlastnì dìláte?, Co nabízíte za služby? 
apod.

Denní stacionáø 10.30 – 12.30 hod.
POVÍDANÍ O PATRONU CHARITNÍHO DÍLA 
SV. VINCENCI Z PAULY
S pøíbìhem svatého Vincence Vás seznámí pastoraèní 
asistent a koordinátor dobrovolníkù Mgr. Karel Adámek. 

PRO ÚÈASTNÍKY PROGRAMU ZAJIŠTÌNO 
DROBNÉ OBÈERSTVENÍ.
ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA.
Akce se koná pod záštitou starosty mìsta 
Luhaèovice PhDr. Františka Hubáèka a mìstyse 
Pozlovice.

Týden s charitou Luhaèovice 
20.–27. 9. 2012
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kam v Luhaèovicích
Sobota 1. 9. 19.30 hod.

Nedìle 2. 9. 16.00 hod.

Úterý 4. 9.   19.30 hod.

Ètvrtek 6. 9. 19.00 hod.

Pátek 7. 9. 19.30 hod.

Nedìle 9. 9. 14.00 hod.

Nedìle 9. 9. 15.00 hod.

Støeda 12. 9. 19.30 hod.

Pátek 14. 9. 20.00 hod.

14. – 16. 9.

16. – 22. 9.                      

Úterý 18. 9.     19.30 hod.

Støeda 19. 9. 19.30 hod.

Ètvrtek 20. 9.    19.00 hod.

ANDÌLÉ V MÉM SRDCI
Lázeòské divadlo

KK PÌVECKÝ SBOR LEOŠE JANÁÈKA
Lázeòské námìstí 

        (V pøípadì nepøíznivého poèasí v hale Vincentka)

EVA HOLUBOVÁ A JAN BUDAØ
Zábavnì hudební poøad, ve kterém Jan Budaø 
mimo jiné zazpívá a zahraje na kytaru a klavír.

MìDK Elektra, sál Rondo

DH VLÈOVANKA Z HORNÉ SÚÈE / ZÁPADNÍ 
SLOVENSKO

MìDK Elektra, sál Rondo

MANDARÍNKOVÁ IZBA
Hrají: Zuzana Tluèková, Maroš Kramár, …

Lázeòské divadlo

Vernisáž výstavy Mezinárodního festivalu 
dìtských folklorních souborù PÍSNÍ A TANCEM

Hala Vincentka

KOLONÁDA S CALMOU A KLOBOUKOVÝ DEN
Kolonádní koncert spojený s historickou módní 
pøehlídkou a prùvodním slovem, vìnovaný 
památce Marie Calmy Veselé. Úèinkuje Komorní 
smyècový orchestr Zlín a Luhaèovický okrašlovací 
spolek Calma.

Lázeòské námìstí

SOUZNÌNÍ, KONCERT PAVLY BØÍNKOVÉ 
A JANA JEŽKA

Lázeòské divadlo

KAREL GOTT COVER BAND
Hotel Alexandria, night club

Mezinárodní festival dìtských folklorních 
souborù 
PÍSNÍ A TANCEM 

Lázeòské námìstí

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 

CESTOU NECESTOU S MIROSLAVEM 
DONUTILEM
Poøad vynikajícího vypravìèe, herce Národního 
divadla Praha, proložený písnièkami.

MìDK Elektra, sál Rondo

KONCERT LA GIOIA
Lázeòské divadlo

DH ZLA�ANKA Z KOBYLNIC U BRNA / JIŽNÍ 
MORAVA

MìDK Elektra, sál Rondo

D-Cinema kino Elektra

Sobota 22. 9.       16.00 hod.

Sobota 22. 9. 19.30 hod.

Pátek 28. 9.        9.00 –17.00 hod.

Ètvrtek 27. 9. 19.30 hod.

Pátek 28. 9.          19.00 hod.      

RÙŽENKA MUZIKÁL PRO DÌTI 
Kinosál MìDK Elektra

DVEØE ANEB PANE, VY JSTE NÁHODA

Hrají: Jitka Smutná, Jan Hartl, …

Lázeòské divadlo 

PRVNÍ SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK 

Jarmark farmáøského typu a doplòkù z øemeslné 
výroby s doprovodným kulturním programem 

Nám. 28. øíjna

ZMÝLENÁ PLATÍ

Hrají. Milena Steinmasslová, Ivan Vyskoèil, …

Lázeòské divadlo

DH FIALENKA Z LANŽHOTA NA PODLUŽÍ  

MìDK Elektra, sál Rondo

Sobota 1. 9. 17.00 hod.

Sobota 1. 9.  19.30 hod.

 

Pondìlí 3. 9.  19.30 hod.

Úterý 4. 9.  19.30 hod.

Støeda 5. 9.  19.30 hod.

Nezávislý filmový ètvrtek 6. 9.    17.00 hod.

Pátek 7. 9.  19.30 hod.

Sobota 8. 9.  19.30 hod.

Nedìle dìtem 9. 9.  17.00 hod.

Pátek 14. 9.  19.30 hod.

Sobota 15. 9.  19.30 hod.

Nedìle dìtem 16. 9.  17.00 hod.

Úterý 18. 9.   19.30 hod.

Støeda 19. 9.  19.30 hod.

Nezávislý filmový ètvrtek 20. 9.  17.00 hod.

SNÌHURKA A LOVEC / Dobrodružný USA

OKRESNÍ PØEBOR – POSLEDNÍ ZÁPAS 
PEPIKA HNÁTKA / Komedie ÈR

LÁSKA JE LÁSKA / Komedie ÈR

SVATÁ ÈTVEØICE / Komedie ÈR

POLSKI FILM / Komedie ÈR
 

MERUÒKOVÝ OSTROV / Romantický SR

LÍBÁŠ JAKO ÏÁBEL / Komedie ÈR

    

SVATÁ ÈTVEØICE /  Komedie ÈR

THE AMAZING SPIDER MAN / Dobrodružný 
USA 

POLSKI FILM /  Komedie ÈR / divácký hit MFF 
Karlovy Vary

LÍBÁŠ JAKO ÏÁBEL /  Komedie ÈR

SNÌHURKA / Rodinný USA 

LÁSKA JE LÁSKA /  Komedie ÈR

DO ØÍMA S LÁSKOU / Komedie USA

THE ARTIST / Romantický Francie, NEJLEPŠÍ 

FILM ROKU 2011, 5Oscarový snímek

SVATÁ ÈTVEØICE / Komedie ÈR

NÌŽNOST / Komedie Francie

Prázdniny s filmem AVENGERS / Dobrodružný 
USA

Prázdniny s pohádkou  SNÌHURKA / Rodinný 
USA 

OKRESNÍ PØEBOR - POSLEDNÍ ZÁPAS 
PEPIKA HNÁTKA / Komedie ÈR

Prázdniny s filmem  HUGO A JEHO VELKÝ 
OBJEV / Dobrodružný USA,  5 Oscarový snímek

LÍBÁŠ JAKO ÏÁBEL / Komedie ÈR

Prázdniny s pohádkou  REBELKA / Animovaný 
USA

SVATÁ ÈTVEØICE / Komedie ÈR

Pøipravujeme Bio senior vstupné za 50 Kè

OKRESNÍ PØEBOR – Poslední zápas Pepika 
Hnátka / Komedie ÈR

Svatá ètveøice / Komedie ÈR

Pátek 21. 9.  19.30     

Støeda 26. 9.  19.30  

Ètvrtek 27. 9.   17.00  hod.

Pátek 28. 9. 17.00 hod.

Pátek 28. 9. 19.30 hod.

Sobota 29. 9.  17.00 hod.

Sobota 29. 9.  19.30  hod.

Nedìle 30. 9.  17.00 hod. 

Nedìle 30. 9.  19.30 hod.   

Støeda 10. 10.   16.00 hod.

Støeda 14. 11.     16.00 hod.

 hod.

 hod.

11. – 12.  9.                       
MEZINÁRODNÍ KONGRES A VÝSTAVA 
ODPADY – Luhaèovice 2012

MìDK Elektra

Kongresy

Výstavy
25. 8.  –  7. 9. 

17. – 23. 9.

24. 9. – 12. 10.

LADISLAVA KOTAÈKOVÁ / Obrazy
Galerie MìDK Elektra

VÝSTAVA ÈESKÉHO SVAZU VÈELAØÙ 
LUHAÈOVICE 

Galerie MìDK Elektra

EVA VONTOROVÁ / Kombinovaná malba 
pomocí vosku na hedvábí

Galerie MìDK Elektra

Prohlídky a exkurze
1.9. – 30. 9.   

Každé úterý od 14.00 hod.

Každé úterý v 8.10 hod.

OTEVØENÉ BRÁNY –POSLEDNÍ bezplatné 
prohlídky s prùvodcem

Kostel Svaté Rodiny, kaple Svatého Josefa 

PROHLÍDKA MÌSTA

EXKURZE VINCENTKA
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