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Do Luhaèovic se tìším

LUHAÈOVICKÉ
NOVINY
Festival Janáèek
a Luhaèovice

Vážení spoluobèané,
dostáváte do rukou
další èíslo Luhaèovických novin, které
vychází na samotném
prahu letních prázdnin,
v dobì, kdy dìti obdržely zhodnocení své celoroèní
práce ve škole a koneènì se doèkaly asi pro nì
nejoblíbenìjší èásti roku.
V našem lázeòském mìsteèku se pomalu
rozbíhá lázeòská sezona a blíží se její vyvrcholení.
Letos je však opravdu poznat pomìrnì velký
úbytek lázeòských hostù. Zatímco v sobotu
a v nedìli jsou Luhaèovice jako obvykle zaplnìny,
až pøeplnìny, všední dny nám signalizují, že
omezení podpory lázeòské péèe se zaèíná plnì
projevovat i u nás. Podíl samoplátcù se sice rok od
roku zvyšuje, ale poøád ještì nedosahuje takových
èísel, která by dokázala nahradit okamžitý
výpadek pacientù, kteøí se k nám pøijíždí léèit prostøednictvím pojišoven a plnì hrazených pobytù.
Vìøím však, že Luhaèovice jsou natolik atraktivní
a zajímavé, že skupiny samoplátcù neustále
porostou. V opaèném pøípadì by se to projevilo
rùstem nezamìstnanosti, zastavením rozvoje
mìsta i podnikatelských subjektù, což si urèitì
nikdo nepøeje.
V posledním období se na radnici rozpoutala
pomìrnì živá debata o parkování v centru mìsta
a jeho øešení. Celý problém vznikl v souvislosti
s prostorem pod Malou Kamennou, kde v roce
2003 tehdejší zastupitelstvo jednohlasnì
odsouhlasilo zmìnu územního plánu na vytvoøení
dvou parkoviš, které by vytvoøily prostor pro
oficiální a øádné parkování aut v tìsné blízkosti
lázeòského centra. Zatímco první èást parkovištì
byla spoleèností Miramare, s. r. o., realizována a je
již dnes naprosto nenápadnou souèástí tohoto
území, druhá polovina nebyla v té dobì vzhledem
k jiným prioritám mìstem realizována. Nyní se
naskytla možnost dobudování této parkovací
plochy pro asi 30 automobilù v souvislosti
s výstavbou nového polyfunkèního domu firmy
Manag, a. s., který se má zaèít stavìt v prostoru pod
poštou.
Asi 360 podpisù pod protestním dopisem proti
této výstavbì však zøejmì celou vìc posune
k dalšímu rozhodování o této lokalitì o nìkolik let
dále. Bohužel problém parkování v tìchto
místech, pøedevším pak v tìsné blízkosti centra
lázní u vil Najáda, Bystrica, Dagmar a tenisových
kurtù, zùstane opìt nedoøešen.
Milí luhaèoviètí spoluobèané, jak jsem již na
poèátku uvedl, jsme na zaèátku léta a to je v dobì,
kdy v Luhaèovicích probíhá celá øada festivalù,
setkání, kulturních a sportovních akcí. Prosím
využijte této nabídky v prùbìhu celých prázdnin
a pøijïte se pobavit, pouèit, vyposlechnout si
krásnou a zajímavou hudbu. Tìchto pøíležitostí je
v létì opravdu nepøeberné množství, jen si na nì
udìlat èas. Vìøím, že to dokážete nebo se o to
alespoò pokusíte stejnì jako já a že se na tìchto
akcích budeme vzájemnì potkávat.
Pøeji vám všem krásnou dovolenou a pøíjemné
prožití nadcházejícího léta.
Váš starosta František Hubáèek

Pivní maraton opìt
úspìšný

Bína v Luhaèovicích nejlepší

XV. Luhaèovická pou
s pøehlídkou dechových
a lidových hudeb a jarmarkem

Sobota 7. èervence
10.00–10.30 hod.
Pìvecký soubor Kateøinka z Dražovic
Pøed MìDK Elektra
13.00–15.00 hod.
Dechová hudba Zálesanka z Luhaèovic na
hasièském voze
Mìsto a lázeòský areál

Žáci ZŠ Luhaèovice
v Londýnì

Veleúspìšná jarní sezona
orientaèních bìžcù
V posledních týdnech vrcholila jarní èást závodní
sezony v orientaèním bìhu. 1. 6. 2012 se v prostoru
dìèínského zámku a pøilehlého starého mìsta
uskuteènilo MÈR ve SPRINTU. V nejkratší a nejrychlejší disciplínì vybojovali naši závodníci øadu
skvìlých umístìní a 3 cenné kovy – zlato, støíbro
a bronz: 2. místo Štìpán Mudrák, 5. místo Barbara
Vavrysová a 6. místo Jan Slíva v kategoriích mladšího
dorostu, 3. místo obsadil Michal Hubáèek v juniorech, 16. skonèil Zdenìk Slezák v elitní mužské
kategorii a koneènì titul mistra Èeské republiky si
odvezl Jonáš Hubáèek ve starších dorostencích.
O týden pozdìji 9.–10. 6. 2012 pak probìhlo MÈR
na KRÁTKÉ TRATI v Hostýnských vrších u obce
Rusava. Závod byl veden technicky i mapovì velmi
nároèným svahem v kamenech a špatnì prùbìžných
pasážích po polomech. V nedìlním finále si z luhaèovických závodníkù nejlépe poèínali: Štìpán Mudrák v H16 – 2. místo, Johan Vavrys v H20 – 5. místo,
Zdenìk Slezák 15. místo v hlavní mužské kategorii
a tituly mistrù Èeské republiky si odvezli bratranci
Jonáš Hubáèek v H18 a Michal Hubáèek v kategorii

19.00 hod.
Dechová hudba Valaška z Valašských Klobouk
Pouová veselice k poslechu a tanci
MìDK Elektra, velký sál
Nedìle 8. èervence
9.00–17.00 hod.
Jarmark
Ulice Nábøeží
8.30 hod.
Slavnostní mše svatá za obyvatele mìsta a rodáky
za úèasti dechové hudby Zálesanka. Celebruje Mons.
Jan Graubner
Kostel svaté Rodiny
11.00–12.00 hod.
Dechová hudba Zálesanka z Luhaèovic
Pøed kostelem svaté Rodiny
15.00 hod.
Prùvod Mažoretek s DH Legrúti
Od pošty na Lázeòské námìstí
16.00 hod.
Koncert Dechové hudby Legrúti z Velkých Bílovic
Vítìz Zlaté køídlovky 2010 a mistr ÈR
Mažoretky Taneèní školy A+A Mìdílkových ze
Zlína
Mistr ÈR a vicemistr Evropy
Lázeòské námìstí

Živý betlém

19.30 hod.
Koncert cimbálové muziky Hradišan s primášem
Jiøím Pavlicou
MìDK Elektra, velký sál

H20. Tedy opìt tøi medailová umístìní, tentokrát
jedno støíbro a dvì zlaté medaile.
Navíc po první polovinì sezony hájí naše luhaèovická družstva dorostu i dospìlých ve štafetových
závodech shodnì 6. pøíèky v Èeské lize klubù.
Úspìšnou jarní èást pak završila nominace našich
mladých závodníkù na evropský a svìtový šampionát
v OB. Štìpán Mudrák a Jonáš Hubáèek budou reprezentovat ÈR od 29. 6. do 1. 7. 2012 na mistrovství
Evropy dorostu ve Francii. Michal Hubáèek a Johan
Vavrys budou hájit èeské barvy od 7. 7. do 14. 7. 2012
ve východoslovenských Košicích na mistrovství svìta
juniorù. Nezbývá než popøát kvalitní závìreènou
pøípravu bez zranìní a hodnì sil do mistrovských
závodù.
Libor Slezák, pøedseda oddílu OB

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, digitálního satelitního vysílání atd.).
Vysílání týdeníku zpráv a novinek z Luhaèovic
již nyní mùžete sledovat na www.luhacovice.cz
a na www.mesto.luhacovice.cz.

zprávy z radnice ....
Zprávy z 12. schùze Rady mìsta
Luhaèovice konané 24. 5. 2012
ZML souhlasilo s uzavøením Smlouvy o poskytnutí
úèelové neinvestièní dotace ve výši 100 000 Kè z rozpoètu Zlínského kraje na zabezpeèení akceschopnosti
jednotky kategorie JPO II.
ZML souhlasilo s úhradou minimálnì 20 % krytí
nákladù na zabezpeèení akceschopnosti jednotky
kategorie JPO II v roce 2013 s minimálnì 10% podílem na mzdové výdaje a zákonné pojištìní èlenùm JPO II z rozpoètu mìsta.
ZML souhlasilo se stažením bodu è. 4. – Zpráva
o uplatòování územního plánu mìsta Luhaèovice
z programu jednání.
ZML souhlasilo s celoroèním hospodaøením mìsta
za rok 2011, a to bez výhrad. Výsledek hospodaøení
za rok 2011 ve výši 6 682 317,66 Kè, zjištìný dle
platných právních pøedpisù v oblasti úèetnictví, se
pøevádí do nerozdìleného zisku minulých let.
ZML souhlasilo s hospodaøením pøíspìvkových organizací mìsta za rok 2011 a schválilo pøevod zisku
Základní školy Luhaèovice ve výši 50 072,32 Kè do
rezervního fondu organizace, pøevod zisku Mateøské
školy Luhaèovice ve výši 268 459,77 Kè do rezervního
fondu organizace. Finanèní prostøedky z rezervního
fondu ve výši 50 000 Kè použít na nákup nábytku do
III. tøídy, dále finanèní prostøedky ve výši 46 000 Kè
pøevést z rezervního fondu do investièního fondu
a použít je na opravu støechy budovy Mateøské školy
Luhaèovice, pøevod zisku Domu dìtí a mládeže Luhaèovice ve výši 20 180,96 Kè do rezervního fondu organizace. 20 000 Kè pøevést z rezervního fondu do investièního fondu a použít na malbu a nátìry majetku,
který byl pøedán organizaci k hospodaøení, pøevod
zisku Mìstského domu kultury Elektra Luhaèovice ve
výši 245 398,90 Kè do rezervního fondu organizace,
pøevod zisku Sportovního centra Radostova Luhaèovice ve výši 157 904,89 Kè do rezervního fondu organizace a celou èástku z rezervního fondu ve výši
157 904,89 Kè použít k úhradì ztráty z minulých let,
pøevod zisku Technických služeb Luhaèovice ve výši
981 123,47 Kè do rezervního fondu organizace a celou
èástku z rezervního fondu ve výši 981 123,47 Kè
použít k úhradì ztráty z minulých let.
ZML schválilo prodej pozemku parc. è. 1657/6
o výmìøe 43 m²a pozemku parc. è. 1657/9 o výmìøe
45 m² k. ú. Luhaèovice za cenu 10 Kè/m² a úhradu
nákladù spojených s pøevodem. (Jedná se o pozemky v majetku mìsta v lokalitì nad Molkovými.)
ZML schválilo prodej pozemku parc. è. 2681/9 k. ú.
Luhaèovice o výmìøe 9 m² firmì TEKOO REALITY,
s. r. o., Široká 2282, Uherský Brod, za cenu 500 Kè/m²
a úhradu nákladù spojených s pøevodem. (Jedná se
o pozemek v ulici L. Janáèka.)
ZML schválilo bezúplatné nabytí z majetku Zlínského kraje tìchto pozemkù: v k. ú. Kladná Žilín:
parc. è. 1980/27 (194 m²), 1980/56 (155 m²),
1980/61 (105 m²), 1980/64 (23 m²), 1980/68
(20 m²), 1980/73 (271 m²), 1980/82 (352 m²),
1980/83 (84 m²), 1980/84 (171 m²), v k. ú.
Luhaèovice: parc. è. 2510/7 (71 m²), 2510/8
(4 m²), 2510/9 (12 m²), 2510/10 (53 m²), 2510/12
(158 m²), 2510/13 (6 m²), 2510/17 (88 m²),
2510/20 (47 m²), 2510/23 (46 m²), 2453/21
(77 m²), 2453/10 (404 m²), 2453/9 (416 m²),
2453/11 (4 m²), 2453/12 (4 m²), 2453/13 (24 m²),
2453/14 (7 m²).
ZML schválilo bezúplatný pøevod do majetku Zlínského kraje tìchto pozemkù: v k. ú. Kladná Žilín:
parc. è. 1976/9 (8 m²), 1980/6 (15 m²), 1980/7
(36 m²), 1980/35 (17 m²), 1980/45 (27 m²),
1980/60 (16 m²), 1980/67 (2 m²), 1980/71
(24 m²), 1980/77 (220 m²), 1980/80 (14 m²),
1980/85 (30 m²), v k. ú. Luhaèovice: parc.
è. 2510/14 (84 m²), 2453/16 (2 m²), 2453/17
(4 m²), v k. ú. Øetechov: parc. è. 2179/4 (7 m²),
2179/6 (22 m²), 2179/6 (26 m²). (Zlínský kraj
provedl zamìøení cest. Jedná se o narovnání
majetkových vztahù, jednak pøevod nìkterých
pozemkù z majetku Zlínského kraje do majetku
mìsta a obrácenì.)
ZML schválilo zøízení vìcného bøemene na èásti
pozemku parc. è. 417/3 a pozemku parc. è. 426/1 k. ú.
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Luhaèovice v majetku mìsta pro umístìní zaøízení
distribuèní soustavy realizované pod názvem „Luhaèovice, JOKR, kab. NN“, spoèívající v umístìní nového venkovního vedení NN, ve prospìch firmy E.ON
Èeská republika, s. r. o., za jednorázovou úplatu 8 000
Kè + DPH. (Jedná se o pozemky v ulici Rumunská.)
ZML schválilo zøízení vìcného bøemene na èástech
pozemkù parc. è. 786/23 a 786/38 k. ú. Luhaèovice
v majetku mìsta pro umístìní zaøízení distribuèní
soustavy – realizované pod názvem „Luhaèovice,
Školní, Kozubíková, pøíp. NN“, spoèívající v umístìní nového venkovního vedení NN, ve prospìch
firmy E.ON Èeská republika, s. r. o., za jednorázovou úplatu 150 Kè/bm vèetnì DPH. (Jedná se
o pozemky v ulici Školní.)
ZML schválilo zøízení vìcného bøemene na pozemku
parc. è. 417/3 k. ú. Luhaèovice v majetku mìsta pro
umístìní zaøízení distribuèní soustavy – realizované
pod názvem „Luhaèovice, Rumunská, Rozsypal,
pøíp. NN“, spoèívající v umístìní nového venkovního
vedení NN, ve prospìch firmy E.ON Èeská republika,
s. r. o., za jednorázovou úplatu 150 Kè/bm vèetnì
DPH. (Jedná se o pozemky v ulici Rumunská.)
ZML schválilo zøízení vìcného bøemene na pozemku parc. è. 4450/15 k. ú. Luhaèovice v majetku
mìsta pro umístìní zaøízení distribuèní soustavy –
realizované pod názvem „Luhaèovice, A. Slavíèka,
pøíp. NN“, spoèívající v umístìní nového venkovního vedení NN, ve prospìch firmy E.ON Èeská
republika, s. r. o., za jednorázovou úplatu 150
Kè/bm vèetnì DPH. (Jedná se o pozemky v ulici
A. Slavíèka.)
ZML schválilo prodej pozemku st. pl. 1405/1 o výmìøe 11 m² k. ú. Luhaèovice za cenu 500 Kè/m² a pozemku parc. è. 1333/43 o výmìøe 50 m² k. ú. Luhaèovice
za cenu 100 Kè/m² za podmínky úhrady nákladù spojených s pøevodem. (Jedná se o pozemek pod chatou
ve vlastnictví fyzické osoby a pøilehlý pozemek v chatové osadì Štìpnice.)
ZML schválilo zøízení vìcného bøemene na èásti
pozemku parc. è. 1060 k. ú. Øetechov v majetku
mìsta pro umístìní zaøízení distribuèní soustavy –
realizované pod názvem „Øetechov, Kukulová,
kab. NN“, spoèívající v umístìní nového zemního
vedení NN ve prospìch firmy E.ON Èeská republika, s. r. o., za jednorázovou úplatu 150 Kè/bm
vèetnì DPH. (Jedná se o pozemek v místní èásti
Øetechov.)
ZML souhlasilo s uzavøením smlouvy o partnerství pøi
pøípravì a realizaci Integrovaného projektu Informaèní vyrozumívací a varovací systém Zlínského
kraje mezi Zlínským krajem a 11 ORP ZK. (Pøedmìtem smlouvy je vytvoøení sdruženého zadavatele
pro zadání veøejných zakázek za úèelem zajištìní
kompatibility všech prvkù v rámci projektu IVVS ZK.)
ZML nesouhlasilo s prodejem pozemkù parc.
è. 1907/1 o výmìøe 3 204 m², parc. è. 1900/1 o výmìøe 5 672 m², parc. è. 1908/6 o výmìøe 9 m²a parc.
è. 1928 o výmìøe 54 m² k. ú. Provodov na Moravì.
(Jedná se o pozemky v obci Provodov.)
ZML povìøilo odbor správy majetku a správní odbor
mìsta provìøením dokumentace a návrhem øešení pøi
prodeji bytu è. 6 v bytovém domì è. p. 452 „Maják“ do
28. 6. 2012.
ZML souhlasilo se zøízením vìcného bøemene na
pozemcích parc. è. 450/15, parc. è. 2441/3, parc.
è. 2442/2 a parc. è. 2707 k. ú. Luhaèovice v majetku
mìsta pro umístìní plynárenského zaøízení – realizovaného pod názvem „STL plynovod pro mìstskou plovárnu v Luhaèovicích“ spoèívající v umístìní nového plynovodu STL ve prospìch firmy JMP
Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno za
jednorázovou úplatu 500 Kè + DPH. (Jedná se o pozemky v ulici Solné a Zatloukalova.)
ZML souhlasilo se zøízením vìcného bøemene na pozemcích parc. è. 325/2, 1959, 324 a 121/2 k. ú. Kladná
Žilín v majetku mìsta pro umístìní zaøízení distribuèní soustavy – realizované pod názvem „Kladná – Žilín,
høištì, kab. NN“, spoèívající v umístìní el. skøínì
a kabelu NN ve prospìch firmy E.ON Èeská republika, s. r. o., za jednorázovou úplatu 150 Kè/bm vèetnì
DPH. (Jedná se o pozemky vedle budovy ZŠ v místní
èásti Kladná Žilín.)
ZML schválilo smlouvu o vytvoøení dobrovolného
svazku obcí ÈESKÉ LÁZNÌ – SALONY EVROPY.

ZML schválilo stanovy dobrovolného svazku obcí
ÈESKÉ LÁZNÌ – SALONY EVROPY.
ZML delegovalo Ing. Bohuslava Marhoula, èlena
zastupitelstva mìsta, jako zástupce mìsta Luhaèovice, IÈ 00284165, na øádnou valnou hromadu
Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., konanou 7. 6.
2012.

Zprávy z 9. schùze Rady mìsta
Luhaèovice konané 29. 5. 2012
RML souhlasila s uzavøením dodatku è. 9 k nájemní
smlouvì ze dne 15. 9. 2004 na užívání bytu o 2 pokojích, kuchyni a pøíslušenství v pøízemí domu è. p. 864,
ul. Družstevní v Luhaèovicích, na dobu urèitou do
30. 6. 2013.
RML souhlasila s pøevodem nájemní smlouvy ze
dne 12. 12. 1994 uzavøené s MUDr. Pavlem Bárkem na užívání nebytových prostor o výmìøe
64,12 m² v objektu zdravotního støediska è. p. 315,
ul. Masarykova v Luhaèovicích, na firmu LUHAMEDICA, s. r. o., se sídlem Luhaèovice, Masarykova 315.
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta nabýt
do vlastnictví èást pozemku st. pl. 17 k. ú. Kladná Žilín o výmìøe 38 m². (Jedná se o pozemek zastavìný
chodníkem v místní èásti Kladná Žilín u domu è. p. 63.)
RML doporuèila ZML souhlasit se založením
akciové spoleènosti Valašská vodohospodáøská.
RML doporuèila ZML schválit zakladatelskou smlouvu a stanovy akciové spoleènosti Valašská vodohospodáøská.
RML doporuèila ZML souhlasit s nepenìžitým vkladem do akciové spoleènosti Valašská vodohospodáøská.
RML delegovala na zahranièní družební návštìvu partnerského mìsta Ustroò v rámci poøádání „Otwarcie
Sezonu Uzdrowiskowego“ v termínu 23. 6. – 24. 6.
2012 zastupitele Ing. Aloise Gavlase a v rámci poøádání
„Dni Wina“ v termínu 1. 9. –2. 9. 2012 zastupitele Mgr.
Tomáše Mejzlíka a Ing. Martina Pláška.
RML souhlasila s poskytnutím pøíspìvku Sdružení
hasièù Èech, Moravy a Slezska – Krajské sdružení
hasièù Zlínského kraje v souvislosti s konáním Propagaèní jízdy historické hasièské techniky 2012 ve
výši 5 000 Kè.
RML souhlasila s úèastí starosty mìsta Luhaèovice
PhDr. Františka Hubáèka na pracovní návštìvì
evropských institucí ve Štrasburku v termínu 14. 6. –
15. 6. 2012.
RML souhlasila s použitím znaku mìsta Asociací
poskytovatelù sociálních služeb Èeské republiky
pøi poøádání 7. roèníku konference Stravování
v sociálních službách 20. 6. 2012 v Luhaèovicích.
RML vzala na vìdomí úpravu hodinového vstupného
na Mìstskou plovárnu Luhaèovice od 1. 7. do 31. 8.
2012 ze 70 na 80 Kè.

Zprávy z 10. schùze Rady mìsta
Luhaèovice konané 12. 6. 2012
RML doporuèila ZML souhlasit s ukonèením mikrovlnného televizního vysílání k 31. 12. 2012.
RML souhlasila s odpisem pohledávek Technických služeb Luhaèovice, pøíspìvkové organizace,
firem Edura, Olomouc, ve výši 1 454 Kè a CA-STAV,
s. r. o., Zlín, ve výši 5 935 Kè a ukládá øediteli TS
v ostatních pøípadech pokraèovat ve vymáhání
pohledávek.
RML doporuèila ZML schválit 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.)
RML doporuèila ZML schválit 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
u domu è. p. 96.)
RML doporuèila zastupitelstvu mìsta zrušit usnesení
è. 201/Z11/2010 – 2014 ze dne 15. 3. 2012. (Smìna
pozemku st. pl. 150 k. ú. Kladná Žilín (38 m², souèást
místní komunikace) za èást pozemku parc. è. 1974/4
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k. ú. Kladná Žilín ve vl. mìsta (100 m², 30 Kè/m² za
rozdíl ve výmìrách smìò. pozemkù.)
RML doporuèila ZML schválit 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 pozemkù 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.)
RML souhlasila se zveøejnìním zámìru mìsta prodat
pozemek parc. è. 376/18 o výmìøe 12 m² k. ú.
Luhaèovice. (Jedná se o pozemek, který je souèástí
zahrady u domu è. p. 469 v ulici Branka.)
RML doporuèila ZML schválit zøízení vìcného
bøemene na èástech pozemkù parc. è. 62/1 a 906/1
k. ú. Polichno v majetku 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.)
RML doporuèila ZML schválit Dohodu o podmínkách
pøípravy a realizace stavby: „Silnice II/490: Biskupice
– Uherský Brod, Újezdec; 1. etapa: Polichno“ s Øeditelstvím silnic Zlínského kraje, pøíspìvkovou organizací a povìøit starostu mìsta Luhaèovice podpisem.
RML souhlasila s øešením problematiky odstraòování závad na mìstské plovárnì dle pøedloženého
návrhu.
RML doporuèila ZML schválit stanovy Mikroregionu
Luhaèovské Zálesí.

Kvìta Fialová:
Do Luhaèovic se tìším
Uherské Hradištì, Luhaèovice
– Už v úterý 3. èervence pøijede Kvìta
Fialová do luhaèovické Elektry se
svou oblíbenou besedou Štìstí Kvìty
Fialové. Spolu s ní dorazí i její
herecký kolega a životní pøítel Josef
Kubáník, herec a mluvèí Slováckého
divadla. Povídat si budou o slavných
filmech a kolezích paní Kvìty nebo
o inscenacích Harold a Maude
a Oskar a rùžová paní, které spoleènì hrají ve
Slováckém divadle. Prostor bude také na spoleèné
fotografování a dotazy divákù. Jak paní Kvìta s oblibou
øíká: „Já odpovím úplnì na všechno!“ Diváci, kteøí už
její besedu zhlédli, ví, že je to pravda.
Zaèátkem èervence pøijedete do Luhaèovic s poøadem vyprávìní o divadle i o vìcech ze zákulisí.
Tìšíte se?
Vždycky se tìším. Diváci jsou pro mì vším a já jsem
ochotná pro nì udìlat cokoliv. Ale tohle naše povídání
je ještì o nìèem jiném. Víte, když jsme zaèali ve
Slováckém divadle hrát Harolda a Maude a národ se
dozvìdìl, že tam je Pepíèek Kubáník, kterého miluji
a je mi vším, tak nás zaèal pronásledovat bulvár
a poøád slídil, kde se objevíme. A neustále se ptali: jak
jsme se dali dohromady, co o sobì víme, co jsme zažili.
A tak jsme si øekli, že než aby si o nás novináøi nìco
vymýšleli, že to lidem pøijedeme sami øíct.
Máte snad s bulvárem špatné zkušenosti?
Stávají se nám hrozné vìci. Když jsme byli spolu
s Pepíèkem pøedloni o prázdninách v Tatrách na dovolené, tak poøád šmejdili a nemohli nic zjistit. Volali
dokonce dceøi, ale i tu jsme poprosili, aby jim nic
neøíkala, a mùžeme mít chvíli klid. A víte, co udìlali?
Jednou veèer jí zavolali a øekli, že jsem ten den umøela.
Je to hnus. Dodnes se nikomu z nás neomluvili.
Tak to je strašné.
A když jsem vloni dostala za milovanou Maude
Thálii, tak vìdìli, že jsem pøi vyhlašování s Pepíèkem,
a už na nás èíhali u zadního vchodu Národního divadla, kdy budeme odcházet domù. V pondìlí už jsme byli

v bulváru.
Takže to není jen veselé povídání?
Život není jenom veselý a náš poøad je o životì.
Poøad je velice úspìšný, kde jste s ním už
vystoupili?
Jezdíme po celé Moravì, vždycky nám odnìkud
zavolají, a když oba mùžeme, tak pøijedeme. Moc rádi
za lidmi na takové besedy jezdíme. V Luhaèovicích
budeme spolu už podruhé, pøed dvìma lety to bylo
moc milé setkání.
Co se o vás tedy diváci všechno dozvìdí?
Pepíèek mì moc dobøe zná, celé veèery si vyprávíme, takže zná mnoho historek a vždycky mì
nabádá, abych je divákùm øekla taky. Tak si povídáme
i o kolezích, kamarádech, o rodinì, probereme diety
Nadìnky Konvalinkové, vzpomínáme na pana Wericha, na Mildu Kopeckého, Láïu Menšíka, paní
Medøickou a další miláèky. Bývají to moc hezké
veèery.
A jsou vždycky stejné?
Ale kdepak! Když jsme tøeba mìli tohle povídání asi
pøed dvìma lety v Kromìøíži, tak tam byla paní Procházková, maminka Antonína Procházky, toho dramatika a herce. A pøed zaèátkem mi øíkala, jak je
smutná, že nemá pejska. Tak jsem to celé pojala tak, že
jí toho pejska hledám. Vyprávìla jsem tøeba o tom, jak
jsem mìla doma Fineèka, to byl pekinéz, strašnì rozmazlený, a najednou byl veèer zase o nìèem jiném.
Dostanou diváci šanci zeptat se na cokoliv sami?
Ano, v druhé polovinì veèera nám posílají otázky.
Odpovím vždycky na všechno.
Co vám takové poøady dávají?
Víte, kdyby nebyli diváci, tak my herci vùbec neexistujeme. Proto vždycky pøijíždíme za tím zázrakem
diváka a dìkujeme všem, kteøí za námi pøicházejí.
Nabíjí nás to, po každém takovém pøedstavení jsme
plní síly a energie.
Jsou takové veèery v nìèem jiné než hra Harold
a Maude?
Tak to ano. Harold a Maude ve Slováckém divadle
je obøad lásky a života. To je moje a Pepíèkova divadelní bohoslužba, hold našemu životu, tyhle poøady
jsou takové posezení, u kterého je nám dobøe a u kterého vzpomínáme, co jsme kdy zažili, a tìšíme se na
to, co nás spolu ještì èeká.
Ale vy jste ve Slováckém divadle nastudovali i další
hru, ta mìla premiéru v lednu.
Jde o pøíbìh s názvem Oskar a rùžová paní a je tak
nádherný, že si snad ani nezasloužím, abych v nìm
hrála. Ale i o nìm si budeme povídat a snad nám
u toho bude dobøe. Tìšíme se.
(kaj)

Sezona na pøehradì zahájena
O tomto víkendu se na Luhaèovické pøehradì slavilo a byla oficiálnì zahájena sezona. Mìstys Pozlovice,
na jehož katastru pøehrada leží, slavil 725 let od první
zmínky o Pozlovicích. Zároveò si pøipomínal 100 let
od zahájení stavby pøehrady.
„My jsme se snažili pøi této pøíležitosti, protože
bylo avizováno dokonèení prací na èištìní pøehrady,
pøipravit další možnosti pro trávení volného èasu.
Dokonèili jsme stezku zdraví. Jde o deset venkovních
cvièebních strojù, které jsou umístìny pod hotelem
Adamantino a sestavu dìtského høištì. Dalším
poèinem je modernizace pøístavištì, to bude osazeno
v nejbližších dnech. Je otevøeno koupalištì DUHA.
A koneènì nové parkovištì s kapacitou 80 stání.
Všechny tyto vìci jsou pro sezonu 2012 k dispozici
našim návštìvníkùm,“ uvedla Olga Tkáèová, starostka mìstyse Pozlovice.
„Já jsem moc ráda, že napršelo a vyèištìná pøehrada se zèásti naplnila vodou. Vìøím, že poèasí dovolí,
aby byla pøehrada plná krásnì èisté vody. A všichni
lidé, kteøí sem byli zvyklí jezdit, se zase vrátí,“ sdìlila
Jana Juøenèáková, senátorka Parlamentu ÈR.
„Klimatické události posledního týdne napomohly,
že je vyèištìná pøehrada z velké èásti naplnìna vodou.
Vidím, že už i první odvážlivci se vrhli do vody. Do
vody, která by dál mìla proslavovat Luhaèovice. Dnes
je ten pravý den, kdy se znovu zahájila èinnost na
Luhaèovické pøehradì. Já vìøím, že nás letos èekají už
jen samá pozitiva,“ zhodnotil František Hubáèek,
starosta mìsta Luhaèovice.
Olga Skovajsová

Festival Janáèek a Luhaèovice
21. roèník, 16.–21. 7. 2012
uspoøádaný pod záštitou paní Livie Klausové
Také v letošním roce bude dominantou Luhaèovického kulturního léta Festival Janáèek a Luhaèovice,
kterému opakovanì poskytla záštitu paní Livia Klausová, manželka prezidenta Èeské republiky.
Hudební festival, jenž letos vstupuje do svého 21.
roèníku, je vnímán jako pocta svìtovì proslulému
hudebnímu skladateli Leoši Janáèkovi, kterému byly
Luhaèovice tolik blízké.
Slavnostní zahájení festivalu se uskuteèní již tradiènì za úèasti èestných hostù v pondìlí 16. 7. 2012
v 16.30 hodin u busty Leoše Janáèka pod Lázeòským
divadlem, kde zazní slavnostní fanfáry z Janáèkovy
Sinfonietty v podání Fanfárového orchestru Brno pod
taktovkou Aleše Podaøila.
Tyto slavnostní fanfáry ze Sinfonietty si mohou
hudbymilovní hosté vyposlechnout v plné síle a kráse
ještì jednou, a to pøi veèerním zahajovacím koncertu
v kostele svaté Rodiny, kde bude toto vrcholné Janáèkovo dílo – Sinfonietta – uvedeno v podání Filharmonie Bohuslava Martinù pod taktovkou Stanislava
Vavøínka. Další skladbou zahajovacího koncertu bude
neménì známá skladba Antonína Dvoøáka, Symfonie
è. 9 e moll „Z Nového svìta“.
Pøáním poøadatelù je, aby festival byl výjimeènou
kulturní událostí pro lázeòské hosty a pøíznivce hudby
všeobecnì. Proto byly do programu festivalu zaøazeny
koncerty pøedních, svìtovì proslulých sólistù a interpretù, ke kterým se bezesporu øadí Filharmonie Bohuslava Martinù Zlín (16. 7., kostel svaté Rodiny),
soubor Janáèek Ensemble (17. 7., Lázeòské divadlo),
který je složený z pøedních èeských sólistù a orchestrálních hráèù, již jsou rovnìž profesory JAMU v Brnì.
Soubor propaguje tvorbu èeských skladatelù a je zamìøený na klasickou hudbu pro døevìné dechové
nástroje. Dalším interpretem je Gabriela Demeterová
(18. 7., Lázeòské divadlo), vynikající houslistka a nositelka celé øady ocenìní, ojedinìlý soubor Schola
Gregoriana Pragensis se svìtovì vyhlášeným varhaníkem Tomášem Thonem (19. 7., kostel svaté Rodiny),
originální zpìvaèka a houslistka Iva Bittová se
Škampovým kvartetem, jejichž hostem bude houslista
a hudební skladatel Pavel Fischer, pocházející ze Zlína, (20. 7., Lázeòské divadlo) a v neposlední øadì svìtovì proslulá mezzosopranistka, úèinkující v celé øadì
svìtových koncertních síní a operních scén, Dagmar
Pecková, která svým recitálem (21. 7., Lázeòské divadlo) letošní 21. roèník Festivalu Janáèek a Luhaèovice ukonèí.
Souèástí programu týdenního festivalu bude také
pøednáška muzikologa, skladatele, hudebního editora, kritika a popularizátora prof. Miloše Štìdronì,
CSc., jenž pøiblíží osobnost a dílo Mistra Janáèka. Termín pøednášky bude ve ètvrtek 19. 7. od 15.00 hodin
v Lázeòském divadle. V Hale Vincentka bude rovnìž
od 13. do 23. 7. umístìna výstava Leoš Janáèek a Luhaèovice.
Více informací k festivalu je k dispozici na stránkách www.lazneluhacovice.cz/janacek.
Milena Hrbáèová,
kulturní manažerka, Láznì Luhaèovice, a. s.

Úspìchy žákù ZŠ Luhaèovice
Vynikajícího zlepšení dosáhli žáci ZŠ Luhaèovice
v prestižní Valašské sportovní lize – soutìži osmi škol
valašské oblasti. Po loòském 4. místì se posunuli letos
na 2. místo za vítìznou Štítnou.
Ve škole také probìhla celostátní výtvarná soutìž
Památky oèima dìtí. Nejlepší práce byly vystaveny
v mìsíci kvìtnu v Hale Vincetka a v èervnu na spoleèné
výstavì v partnerských Piešanech. Je výborné, že
jsme se mohli prezentovat v uznávané galerii Fontána
v nejúspìšnìjších slovenských lázních.
Dne 23. 6. se žáci ZŠ Luhaèovice zúèastnili
krajského finále ZŠ a SŠ v OB ve Zlínì. Družstvo
tvoøené pøevážnì èleny oddílu OB, ale úspìšnì
podpoøené bojovností „neorienákù” postoupilo
z 1. místa do celorepublikového finále, které se
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konalo 6. 6. v Olomouci. Tady se naše škola umístila
na nádherném 4.-5. místì ve velmi silné
konkurenci 19 škol z celé republiky, pøièemž
v jednotlivcích støíbrnou medaili získal Libor
Èernocký v kat. H7 a bronzovou medaili Barbara
Vavrysová v kat. D9.
Mgr. R. Lebloch

Pivní maraton opìt úspìšný
Již tøináctý roèník tradièního luhaèovického pivního maratonu Krügl Cup se konal v sobotu 9. èervna.
I pøes opìtovnì nepøíliš dobøe vyhlížející poèasí se na
startu shromáždilo ve 12 smíšených týmech 57 úèastníkù, èímž byl vyrovnán rekord z loòského roèníku.
Soutìžící již tradiènì pøijíždí nejenom z Luhaèovic,
ale i ze Zlína, Olomouce nebo Prahy. Zajímavostí je
úèast 10 dívek na startovním poli.
O co vlastnì v této soutìži jde? „Jedná se o rytíøskou
soutìž, v níž hlavním cílem je vypít v 15 rùzných
restauracích 15 malých piv, a to v sedì a pokud možno
na zahrádce. Samozøejmostí je pestrý pivní mix, nebo
není možné ani žádoucí nabídnout v každé stanici
stejnou znaèku a stupeò piva. Podaøilo se nám zajistit
celkovì 12 rùzných znaèek, kdy mezi ty nejzajímavìjší
patøily bezesporu Perun 10° v restauraci Viktoria nebo
Vídeòský ležák Kounic 11° v lázeòské Výbìrovce,“
upøesnil za organizaèní tým Tomáš Vlk. Po úvodním
seznámení s pravidly bylo samotné klání odstartováno ve 14.15 spoluorganizátorem Jiøím Eischmannem, a to na zahrádce restaurace MAT. Závodníci
poté pokraèovali pøes dìdinu, mìsto, lázeòské
centrum až do Pozlovic na fotbalové høištì, kde byla
poslední patnáctá zastávka. Soutežní tra mìøila
úctyhodných 6,8 kilometrù a pøekonala tak i loòský
roèník, který vytvoøil v délce trati dosavadní rekord.
V cíli všichni závodníci obdrželi domácí klobásu,
která byla souèástí startovného. Jak dále podotkli
organizátoøi, letošní závod byl opìt velmi zajímavý
mimo jiné díky horské stoupaèce do vinárny Revi,
nebo závìreènému pøechodu z Výbìrovky pøes Sportovní areál Golf do koneèné v Pozlovicích, kdy nìkteøí
závodnící volili rùzné zkratky, a tak došli do cíle èasto
lehce èi více zablácení. I to však patøí k rytíøské soutìži
a soutìžící vìdí, že žádná výhra není zadarmo.
Pro týmy na prvních tøech místech byly nachystány
zajímavé a inovativní výhry. V úctyhodném èase 1 hodina a 47 minut do cíle doslova dobìhli Dominik
Novosád, Martin Coufalík a Libor Palán. Odmìnou
jim byl již klasický 50litrový soudek 11° uherskobrodského Patriota od Pivovaru Uherský Brod, který je již
stabilním sponzorem pivního maratonu. Dále výherci
obdrželi krabici 6 lahví Vincentky, která se stala novým sponzorem. Tato místní minerálka byla vybrána
zámìrnì, nebo má blahodárné úèinky po zvýšené
konzumaci alkoholu. To však nebylo vše, pro vítìze
byla urèena ještì speciální cena, kterou dovezl osobnì
ze Slovenska Mikuláš Kresánek, organizátor Prague
Beer Marathonu, který se koná na podzim v Praze.
Šampioni obdrželi speciální trièka s motivy pražské
soutìže a hlavnì pozvání k bezplatné úèasti na této
akci. Jedná se o velmi prestižní pražský závod, který je
s tím luhaèovickým podobný v nìkolika rysech. I zde
se pije 15 malých piv na 15 rùzných stanicích, nicménì trasa je ponìkud nároènìjší a mìøí celkem 30
kilometrù, které se linou historickou Prahou. Jak poznamenali vítìzové, na závod se již velmi tìší a s dùkladnou pøípravou zaènou již o prázdninách, aby neudìlali ostudu. Pokud se vše podaøí, organizátoøi jim
budou v patách a na podzim pøinesou reportáž pøímo
z místa dìní. Hodnì zdaru a dobrý splav!
Na druhém místì se v èase 2 hodiny a 35 minut
umístila olomoucká skupina ve složení Dan Krejèí,
Michal Grmela, Marek Jurášek, Tomáš Maškulík
a Martin Štverák. Tito borci obdrželi poukaz na
30litrový soudek 11° uherskobrodského Patriota
a opìt balení minerální vody Vincentka. Na tøetím
místì se v èase 3 hodiny a 3 minuty umístil tým ve
složení Daniela Vareškicová, Michal Hroch, Jan Gold,
Tonda Janec, Jan Zábojník, Martin Lebeda a Erik
Sandu. Zvláštì poslednì jmenovaný úèastník zaslouží
uznání organizátorù, nebo to byl jeho již desátý závod, nezúèastnil se pouze tøí. I pro tento tým byly pøi-

praveny odmìny – 15litrový soudek 11° uherskobrodského Patriota a balení minerální vody Vincentka.
Speciální cenu veèera si vybojoval zcela dívèí tým,
jehož èást ve složení Hanka Huteèková, Martina
Krejèí a Petra Staòková, dobìhla do cíle v krásném
èase 4 hodiny. Protože však zbytek týmu dorazil o nìco
pozdìji, nemohl být tento èas zapoèítán. I tak se však
organizátoøi rozhodli najít cenu a ocenili snad první
historický zcela dívèí tým krásnì žlutými triky s motivy Prague Beer Marathonu.
Novinkou se tento rok stalo ještì širší zapojení
sociálních médií. Organizátoøi pøipravili kompletní
trasu Krügl Cupu v geolokaèní aplikaci foursquare.
Toto propojení umožnilo soutìžícím informovat se
v prùbìhu závodu o aktuální pivní stanici, èepovaném
pivu a zbývající vzdálenosti do konce trasy pøímo online na svých mobilních telefonech. Naoplátku nìkteøí
uživatelé nahrávali fotografie pøímo z terénu a zachytili tak unikátní atmosféru závodu takøka okamžitì.
Již tradicí se stalo hlasování o nejlepší pivo soutìže.
V letošním pátém roèníku zvítìzila Pizzerie Rimini,
která se vrátila na pivní mapu maratonu po nìkolika
letech. Svým plzeòským pivem nadchla skoro každého druhého úèastníka a po právu si tak z rukou
organizátorù pøevezme diplom pro nejlepší pivo
roèníku 2012.
„Pokud máme bilancovat, tak letošní roèník øadíme
snad mezi ty nejlepší, a to pøedevším díky témìø ideálnímu poèasí, které se místy støídalo s osvìžující sprchou, poèetné startovní listinì a parádní atmosféøe. Již
nyní se tìšíme na další roèník, který se bude s nejvìtší
pravdìpodobností konat v sobotu 8. èervna 2013,“
shrnul za poøadatele Jiøí Eischmann.
Veškeré informace, fotografie, videa a diskuze jsou ètenáøùm dostupné na oficiálním webu www.kruglcup.cz.
Tomáš Vlk

Pou dìtí na Provodov Maleniska
Charita Svaté rodiny a Øímskokatolická farnost
Luhaèovice pozvala již popáté tøíkrálové koledníèky,
jejich asistenty a kamarády na dìtskou pou na
Provodov Maleniska.
V sobotu 9. èervna nám sice lehce poprchalo, ale
obloha se protrhávala a poèasí nám pøálo, takže se
nakonec ukázalo i sluníèko.
Poutníci z Luhaèovic a Pozlovic letos zahájili pou
v Øetechovì spoleèným fotbalem v poètu 30 úèastníkù. Poté jsme se auty pøesunuli pod Maleniska a nahoru do Provodova jsme již putovali pìšky. Pøi rozdìlávání ohnì ještì chvilku pršelo, což nám však nezabránilo v opeèení špekáèkù. V rámci celé akce byly
pøipraveny hry a soutìže, které pro dìti pøipravili
dobrovolníci. Výherci byli náležitì ocenìni. Na závìr
následovala pobožnost v poutním kostele Panny
Marie a spoleèný návrat domù.
Byl to pøíjemnì strávený den a již nyní se tìšíme
zase za rok na další setkání a snad i trochu lepšího
poèasí.
Karel Adámek

Akce v mateøské škole
Konec školního roku je tady a my se louèíme se svými pøedškoláky, kteøí v záøí nastoupí k povinné školní
docházce. Kvìten a èerven je v MŠ tradiènì nabitý
akcemi pro dìti. Pøedškoláci navštívili výtvarnou
dílnu ZUŠ, kde mìli možnost vyrobit si papírovou
masku zvíøátka na oblièej. Školáci z hudebního oboru
pøedvedli v pohádkovém pøíbìhu svým malým kamarádùm, co se již s hudebními nástroji nauèili. Spoleènì
si zazpívali písnièku o zvíøátkách. Ukázky baletu v taneèním oboru nadchly všechna dìvèata. Ve druhé
polovinì kvìtna pozvaly uèitelky s dìtmi rodièe na
besídku ke Dni matek. Zde dìti pøedvedly svým
nejbližším, co se bìhem školního roku nauèily, zahrály divadélko, s malým dárkem popøály maminkám
k svátku. V rámci uèebního celku Lázeòství a seznamování s mìstem jsme s dìtmi navštívili Muzeum
luhaèovického Zálesí, kde si dìti vyslechly povídání na
téma Pøíbìhy domù a vil. Zde si dìti hravou formou
prohloubily znalosti o historii našeho mìsta, nakreslily si vlastní návrhy domù. Probìhlo tradièní spoleèné
fotografování dìtí a focení pøedškolákù na tablo. Na

další akci nazvané Ochutnávka pomazánek mìli
rodièe možnost ochutnat rùzné druhy peèiva, nìkolik
pomazánek a ovocné šávy. V nìkterých tøídách je
obsluhovaly jejich vlastní dìti, pøedškoláci svým rodièùm navíc upekli jako pøekvapení jableèný štrùdl.
Panovala zde pøíjemná atmosféra, rodièe si odpoèinuli, maminky si odnesly recepty, které pro nì vypracovala vedoucí jídelny. Na Den dìtí jsme pozvali do MŠ
divadlo Tilia s humornì ladìnou pohádkou Bubo,
Pepi a bleší cirkus. Odpoledne se konala pro rodièe
a dìti zahradní slavnost se soutìžemi a odmìnami.
Pøekvapením pro dìti byly atrakce – kolotoè a skákací
hrad, které zaplatil jeden ze sponzorù MŠ. Tato akce
mìla velký úspìch, dìti byly nadšené, ze strany rodièù
pøicházely velmi kladné ohlasy. Pøedškoláci si vyzkoušeli naneèisto úlohu prvòáèkù, když si s vlastní aktovkou posedìli ve školní lavici, povídali si s paní uèitelkou z 1. tøídy a ukázali, co již dovedou. Zamìstnanci
DDM pøipravili pro dìti z MŠ pìkné soutìživé a hravé
dopoledne v zámeckém parku. Pátek 8. 6. byl výjimeèným dnem. Dìti se sešly v 18 hodin ve svých tøídách,
poté šly spoleènì hledat zlatý poklad. Po cestì musely
splnit spoustu vìdomostních úkolù. Po návratu do
školní zahrady èekalo na dìti pøekvapení. Rytíøi –
šermíøi se zde utkali o princeznu. Potom byly dìti pasovány na školáky rytíøským meèem, dostaly medaile
a pamìtní listy. Následovalo opékání špekáèkù a zpívání s kytarou. Tuto noc strávily dìti s kamarády a svými uèitelkami ve školce, kde usínaly plné dojmù a nezapomenutelných zážitkù.
Helena Koneèná

Na slavnostním koncertu
zahrála mezinárodnì
uznávaná klavíristka
i rocková kapela
Koncert k 25. výroèí založení samostatné èinnosti,
uspoøádala ve støedeèním podveèeru Základní umìlecká škola v Luhaèovicích. V dùstojném prostøedí
Lázeòského divadla se pøedvedli jak souèasní žáci, tak
bývalí úspìšní absolventi. V závìreèném vystoupení
zahrála bývalá studentka základní umìlecké školy
Dagmar Panèochová, nyní profesorka brnìnské konzervatoøe. Svou premiéru na slavnostním koncertu
mìla i rocková kapela ZUŠ.
„Do další pìtadvacítky bych ze srdce popøál hodnì
pedagogických úspìchù, štìstí, zdraví, a to hlavní,
žáky. Aby mìli koho kantoøi uèit, protože zde pùsobí
vynikající kolektiv mladých pracovitých lidí,“ popøál
Jiøí Sládek, bývalý øeditel ZUŠ.
„Toto je poslední velký koncert v letošním roce.
Pak už budou následovat jen malé vnitøní koncert.
Ty budou probíhat v našich prostorách zámku.
Na 12. èervna chystáme malou rockovou show
v zámeckém parku. Všichni jste srdeènì zváni,“
pozvala Monika Slováková, øeditelka Základní
umìlecké školy v Luhaèovicích.
Olga Skovajsová

600 let Žilína
V letošním roce uplyne právì 600 let od první
písemné zmínky o Žilínì, a proto 21. èervence 2012 ve
14 hodin chystá obèanské sdružení „Holky v akci“ ve
spolupráci s Mysliveckým sdružením v Kladné Žilínì
oslavu. Všichni pevnì vìøí, že tato akce probìhne již
v novì budovaném kulturnì-sportovním areálu vedle
místní školy, který by mìl být kolaudován v nejbližší
dobì. Pøi této slavnostní pøíležitosti se uskuteèní setkání rodákù, bude zajištìna živá hudba a pøipravuje se
bohatý kulturní program, na kterém se bude podílet
Klub seniorù, „Holky v akci“, myslivci a místní dìti.
Samozøejmostí je živá hudba, obèerstvení tekuté
i masité, veèerní diskotéka, atrakce pro dìti a nìkterá
další pøekvapení. V místní škole bude instalována
výstava starých i novodobých fotografií. Vìøíme, že
této akci bude pøát i poèasí, a nejen místní rodáci, ale
všichni, kteøí mají k této kouzelné obci nìjaký vztah, se
zde rádi setkají.
(j. h.)
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Knihovna v èervnu
Blíží se èas prázdnin a dovolených. Chtìli bychom
upozornit naše ètenáøe, že bìhem letních mìsícù se
otevírací doba knihovny nemìní a budeme mít
otevøeno stejnì, jako máme bìhem roku.
V prvním èervnovém týdnu jste si v knihovnì mohli
prohlédnout 16 školních a mìstských kronik, které
nám zapùjèil Státní okresní archiv v Kleèùvce. Nejstarší kronika pocházela z roku 1892, nejmladší z nich
byla z roku 2008. Výstava se setkala s velkým zájmem
široké veøejnosti. Touto akcí jsme chtìli pøipomenout
nejen dìjiny našeho mìsta, ale také práci starých
školních i mìstských kronikáøù – mimo jiné pana øídícího uèitele Jana Zatloukala, Josefa Krystýnka, pana
Jakuba Balhara a pana uèitele Bronislava Václavíka.
U mìstských kronik se zejména bìhem války kronikáøi støídali a nejiné pomìry panovaly až do šedesátých let minulého století. Od roku 1960 až do 80. let
vedl mìstskou kroniku pan Rostislav Brzák. Slavnostní vernisáž výstavy probìhla za úèasti pøedstavitelù
mìsta, nìkterých mìstských organizací a veøejnosti.
Pøíjemnou atmosféru pomáhaly dotvoøit dìti ze ZUŠ
Luhaèovice, které zahrály nìkolik skladeb. Vzhledem
k cennosti kronik musely být na noc uschovávány
v trezoru, který nám poskytlo obvodní oddìlení Policie
ÈR. Pøes den na nì dohlíželi studenti SOŠ Luhaèovice.
Tímto bychom chtìli podìkovat za velkou ochotu
a vstøícnost Státnímu okresnímu archivu v Kleèùvce,
mìstu Luhaèovice, npor. Mgr. Petru Kroèilovi z obvodního oddìlení Policie ÈR, zamìstnancùm a studentùm SOŠ Luhaèovice, øeditelce ZUŠ Luhaèovice
Monice Slovákové a Okrašlovacímu spolku Calma.
Bez jejich pomoci bychom se neobešli. Nesmíme zapomenout ani na podìkování vám všem, kteøí jste naši
výstavu navštívili a potìšili nás svým zájmem a úèastí.
Pro dìti z prvních tøíd jsme pøipravili malou slavnost v podobì pasování do øádu ètenáøského. Rytíø
Lupin a jeho skupina vìrných dvorních dam a bojovníkù ze skupiny historického šermu a tance Monarchia Hodonín èekala na dìti v respiriu místní základní
školy. Po zahajovacím støedovìkém tanci byly dìti po
jednom pøedvolány pøed rytíøe odìného v brnìní,
poklekly na èervený polštáøek a za doteku meèe a vyøèení slavnostní formule byly pøijaty do øad ètenáøù.
Nesmìl chybìt ani krátký slavnostní projev øeditele
školy Mgr. Romana Leblocha a tøídní uèitelky. Dìti se
staly øádnými ètenáøi naší knihovny. Dostaly prùkazku, roèní registraci zdarma, knihu, šerpu a pasovací
glejt. Dìti mìly velký zážitek a nám se vytváøí krásná
tradice, jelikož pasování probìhlo již podruhé.
Ve vstupu do knihovny jste si mohli prohlédnout
obrázky dìtí z druhého stupnì ZŠ Luhaèovice a práci
klientù denního stacionáøe Charity Luhaèovice na téma Staré èeské povìsti. Jejich práce byly natolik hezké,
že budou v záøí vystaveny ve vestibulu místního kina.
Velkou pozornost veøejnosti také pøitáhla pøednáška paní Ivy Matyášové o staré východní filozofii Fen
shui. Návštìvníci se dozvìdìli, jak si pomocí této
techniky mohou vytvoøit z domova pozitivní místo
štìstí a zdraví. Vzhledem k velkému zájmu budeme
poøádat cyklus tìchto pøednášek s paní Matyášovou
ještì bìhem záøí, øíjna a listopadu. Pøednášky jsou
zdarma. Mùžete si na nich zároveò zakoupit podpùrné
pomùcky pro dobré proudìní energie èchi v bytì –
rùzné spirály, zrcátka pakua a jiné. Pøesné termíny
besed budou zveøejnìny na našich webových stránkách www.knihovna–luhacovice.cz, na facebooku
a také na letácích a plakátech.
Zahrádkáøi a pìstitelé – pozor!! Letos ve dnech
3. 9.–7. 9. budeme opìt ve spolupráci se Svazem
zahrádkáøù v Luhaèovicích poøádat soutìžní výstavu
kvìtin!! Tentokrát bude rozšíøena i o nejzajímavìjší
zeleninové výpìstky. Tøi výherci budou odmìnìni
zajímavými cenami. Bližší informace k výstavì budou
zveøejnìny v Luhaèovických novinách, na plakátech,
letácích, na našich webových stránkách a facebooku.
Naše webové stránky mimo jiné stále nabízejí i soutìže o ceny. Minulým výhercem v soutìži Poznej své
mìsto se stal pan Jaroslav Michálek a v soutìži Poznej
knihu, získala cenu Olga Skovajsová.
Léto nepøináší jen sluneèné dny. Pokud nìkdy
zaprší a pokud se budete s dìtmi nudit, navštivte naši
knihovnu. Budeme tu mít pro dìti pøipraveny omalovánky, vystøihovánky a samozøejmì pìkné knihy

a internet zdarma.
Pøejeme Vám krásné a sluneèné léto.
Milana Mikulcová

Èeská házenkáøská reprezentace
v Luhaèovicích
Reprezentaèní tým èeských házenkáøek navštívil
pøed dùležitými kvalifikaèními zápasy pro ME žen
2012 Luhaèovice, kde se sportovkynì posilovaly
léèivou minerální vodou Vincentka.
„Jsme moc rádi, že jsme u nás mohli pøivítat reprezentaèní tým mladých nadìjných sportovkyò. Byli jsme
velmi pøekvapeni, že tyto mladé ženy jeví upøímný
zájem o nìco tak tradièního, jako je znaèka Vincentka.
I když je Vincentka odborníky doporuèována pøi
zvýšené sportovní aktivitì k doplòování minerálù a dalších úèinných látek a sportovci ji vyhledávají, zájem
o exkurzi v luhaèovickém závodì nás opravdu potìšil,“
uvedl Jan Šumšal, øeditel spoleènosti Vincentka.
Házenkáøky Èeské republiky se po jednotlivých zápasech úspìšnì kvalifikovaly na mistrovství Evropy,
kde bude naše zemì reprezentována po osmi letech.
Nizozemí, které mìlo ženské mistrovství Evropy hostit, se však neèekanì vzdalo poøadatelství a tím velmi
zkomplikovalo pøípravu na Euro všem zúèastnìným
týmùm. Ruší se tak losování, které mìlo 6. èervna pøisoudit èeskému výbìru soupeøky v základní skupinì.
EHF se v souèasné chvíli snaží øešit situaci dohodou
s náhradním poøadatelem. Nové poøadatelství tak
mùže být výzvou pro zemì, kterým se nepodaøilo
postoupit z kvalifikace. Dle trenéra Jana Bašného by
se tak mohlo jednat napøíklad o Polsko.
Zdroj: ÈSH, Vincentka

Bína v Luhaèovicích nejlepší
Pøekvapivým vítìzem dalšího dílu seriálu Cofidis
Èeský pohár se stal v nedìli 15. 6. Martin Bína,
cyklokrosaø z celku ÈEZ Cyklo Team Tábor.
V extrémnì tìžkém závodu v Luhaèovicích,
za extrémnì nepøíznivého poèasí zvítìzil s náskokem
47 sekund pøed mladíkem Janem Hirtem (CK Atény
2004), jako tøetí projel cílovou páskou Vojtìch
Haèecký z Dukly Praha.
Na jezdce èekaly ètyøi okruhy o celkové délce 134
kilometrù. V úvodu sice bylo sluneèno, ale dva okruhy
poté pršelo tak silnì, že stìraèe doprovodných aut
mìly co dìlat. Od startu se sice jezdci dvou nejlepších
èeských stájí Whirlpool Author a Dukly Praha pokoušeli o úniky, ale v nároèném terénu, kdy na okruhy byly
tøi tìžké kopce, a cyklisté nastoupali pøes ètyøi tisíce
výškových metrù, se žádný útok nepodaøil. Takže postupnì odpadali cyklisté, kteøí rychlému tempu

daøilo i dalším táborským cyklistùm. Ondøej Bambula pøivedl do cíle na pátém místì hlavní skupinu,
devatenáctiletý Michael Boroš skonèil dvanáctý. Ze
79 cyklistù na startu jich do cíle dorazilo pouze 28.
„Kopce byly hodnì tìžké a vìtší týmy nemohly moc
taktizovat. Cítil jsem se dost dobøe, a když odjela dvojice Hirt – Haèecký, tak jsem si je svým tempem sám
dojel. A asi dvacet kilometrù pøed cílem jsem nakonec
ujel i jim. V terénu jsem získal dost úspìchù, na silnici
je toto vítìzství mé nejvìtší,“ øekl ètvrtý muž z mistrovství svìta z cyklokrosu z roku 2010, který se k závodìní
vrací praktiky po dvouleté pauze zavinìné zranìním.
Výsledky:
1. Bína (ÈEZ Cyklo Team Tábor) 3.36:05; 2. Hirt (CK
Atény 2004) +47 s; 3. V. Haèecký (Dukla Praha) +1:12;
4. Hudeèek (Whirlpool Author) +2:24; 5. Bambula
+3:21; 6. M. Haèecký (Dukla Praha), 7. Bucháèek
(Whirlpool Author) oba +3:23; 8. Dlask (RSC
Amplatz), 9. Kratochvíla (ARBÖ Gebürder - weiss
Poberdorfer), 10. Ehrenberger (Favorit (Brno) všichni
+3:29.
Jan Dostál

Sirný pramen v Kladné Žilínì
Ze vzpomínek pamìtníkù jsem vìdìl, že zde pùvodnì byly sirné prameny dva. Ale témìø roèní hledání
bylo stále neúspìšné. Oba prameny byly poblíž
vodních tokù, tedy u Kladenky a jejich pøítokù. Potoky
ale mohou mìnit své koryto po každé vìtší vodì a také
to dìlají. Pasoucí se krávy také hodnì mìní pùvodní
vzhled krajiny i bøehy vodních tokù. Ale pak jsem mìl
štìstí. Setkali jsme se vlasnì náhodou, ale já na náhody moc nevìøím. Slovo dalo slovo a po nìkolika
dnech jsme vyrazili k dalšímu hledání. Zpoèátku jsem
byl nedùvìøivý, ale on si byl jistý, takže se moje nedùvìra po chvíli rozplynula. Vyprávìl mi o starých dobách, kdy jako chlapec se svým dìdeèkem tìžce pracoval na poli. Tady byly brambory, tady øepa a tady
byla studánka. Kalužinka vody v pùdì rozryté kravskými stopami sice studánku moc nepøipomínala, ale
pøed lety to tu urèitì vypadalo jinak. A pak jsem ji
uvidìl. Malý pramínek pod koøeny olší s èermýni usazeninami sirníkù mezi dvìma hnijícími poleny plané
tøešnì. To je ona, sirèena. Tak dlouho jsem ji hledal.
On však moje nadšení nesdílel: „Je stále na stejném
místì, jen je slabší a pramen není udržovaný.“ Nabral
jsem tedy vzorky vody k analýze, ale bylo to vlastnì
zbyteèné. Ukázal jsem severním smìrem k farmì
a k Luhaèovicím. Tudy vede geologický zlom, kolem
kterého sirná voda vyvìrá.
V Luhaèovicích se sirný pramen ztratil, v Kladné
Žilínì z nìho pijí krávy. Musím pøemluvit nìkoho, kdo
mi pomùže toto místo alespoò trochu ošetøit. I sirné
prameny totiž patøí do naší pøírody a rozhodnì
nepramení na každé menší louce.
Za pomoc pøi nalezení sirèeny dìkuji panu Josefu
Coufalíkovi.
(j. h.)

Celonárodní výzva

nestaèili.
Až v posledním kole odjela dvojice Hirt a Vojtìch
Haèecký, ale rychle si je dojel Bína, který spolu se
svými spolujezdci z ÈEZ Cyklo Team Tábor silnièní
specialisty poøádnì prohánìli. Bína navíc v pøedposledním kopci nastoupil, dvojici z úniku nechal za
sebou a s bezpeèným náskokem si dojel pro premiérové silnièní pohárové vítìzství ve své kariéøe.
Stejnì spokojen byl jistì i jedenadvacetiletý Hirt,
který zažil týden snù. V sobotu si dojel na závodu
druhé kategorie UCI Okolo Slovenska pro páté místo
v celkovém hodnocení a nechal za sebou prakticky
kompletní domácí špièku. V kopcovitém terénu se

Petice za záchranu èeského léèebného lázeòství
Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.,
v souvislosti s prosazovanou reformou zdravotnictví,
vyhlásil a již prostøednictvím zdravotních pojišoven
prosazuje zásadní omezování financování lázeòské
péèe.
Lázeòství v ÈR vždy bylo a je prioritnì zamìøeno na
medicínské výsledky a postupy v tomto resortu a získávalo a získává na nich své úspìchy a své jméno. Tím se
liší od celé øady zemí v evropském prostoru. Nechceme
razantními a nekoncepèními úsporami ve zdravotnictví o tuto devizu pøijít, nebo by to byl èasto definitivní
konec fungování lázeòských zaøízení ve 36 lázeòských
místech Èeské republiky. Dopady do mìst a regionù by
byly zcela fatální a nikdy by se nedaly napravit.
Èeské láznì se svými léèebnými úèinky a fenoménem jednotlivých lokalit jsou pro všechny z nás tím
rodinným støíbrem. Proto zastavme omezování financování léèebného lázeòství a snižování rozsahu
indikaèního seznamu. Zachovejme lázeòství jako
souèást stabilní zdravotní péèe v Èeské republice.
Petièní archy k podpisu jsou umístìny v MTIC
Luhainfo, Masarykova 950, Luhaèovice.

spoleèenská kronika ....
Spoleèenská kronika
Narození
Tereza Krajèová
Johana Vondrášková
Viliam Halabala
Jasmína Kovaøíková
Rodièùm srdeènì blahopøejeme.
Výroèí narození
Antonín Semela
86 let
Jan Jankù
80 let
Vlasta Knollová
85 let
Marie Mareèková
93 let
Zdenìk Bìák
80 let
Jaroslav Vícha
80 let
Andìla Koneèná
88 let
Zdenìk Kuèný
87 let
Ludmila Bradáèová
91 let
Marie Jelínková
91 let
Pøijmìte naši srdeènou gratulaci.
Sòatky
Karel Michalík a Ivana Lišková
Karel Mlèek a Anna Dvoøáèková
Jiøí Pazdera a Marcela Honajzrová
Blahopøejeme.
Úmrtí
Emílie Šmoldasová
82 let
Hana Hladišová
56 let
Jiljí Kudláèek
88 let
Marta Maátková
76 let
Marie Melichárková
73 let
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.

Vzpomínka
Dne 4. 6. 2012 uplynulo 8 let,
kdy nás navždy opustil mùj
manžel, tatínek a dìdeèek
pan MUDr. Miroslav Horský.
S láskou stále vzpomínají manželka Kvìta
a dcery Eva a Mirka s rodinami.
Dìkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Blahopøání
„Z oèí sešli, v srdcích nám
zùstali“.
Dne 4. 7. 2012 uplyne 1 rok,
kdy nás náhle opustil náš
tatínek
pan Alois Talaš,
a 5. 8. 2012 si pøipomeneme
4. výroèí od úmrtí naší
maminky
paní Emílie Talašové.

Stále vzpomínají synové Miroslav, Roman,
Pavel, Petr s rodinami.

Vzpomínka
Dne 5. èervence uplyne 5 let,
co od nás navždy odešel mùj
manžel
pan Antonín Petráš.

Dìkujeme všem, co vzpomenou s námi.
Petrášovi.

Vzpomínka
Dne 22. 7. uplynou dva roky,
co nás navždy opustil náš
manžel, tatínek a dìdeèek
pan Josef Jakùbek.

Vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Vzpomínka
Dne 28. èervence uplyne
1 rok, kdy nás opustila
naše milovaná manželka,
maminka a babièka
Anežka Paøízková.
S láskou a vdìèností stále vzpomínají manžel
Ladislav, dcera Jitka a syn Ladislav s rodinami.
Dìkujeme všem za vzpomínku.

Publikace o stavbách, jejich
architektech, stavitelích,
obyvatelích a návštìvnících
v Luhaèovicích.
Až do poloviny listopadu bude v luhaèovickém
muzeu k vidìní výstava Pøíbìhy domù a vil. K výstavì
pøipravuje muzeum øadu novinek a doprovodných
programù, které budeme postupnì zveøejòovat. V nejbližší dobì, již poèátkem èervence, se doèkáme
publikace, která s tématem výstavy bezprostøednì
souvisí. Publikaci s názvem Pøíbìhy domù a vil vydává
mìsto Luhaèovice v edici Prameny.
Pøi procházkách Luhaèovicemi se setkáváme s reprezentativními veøejnými stavbami èi s celými komplexy lázeòských budov, tvoøícími charakteristický
kolorit místa, jež jsou dílem významných i ménì
známých èeských architektù. Lázeòský rámec dotváøí
øada nevelkých a neokázalých rodinných vil a penzionù. Text publikace se zamìøuje na vykreslení pøíbìhù nìkterých tìchto ménì nápadných luhaèovických staveb. Pøibližuje je nejen po stránce architektonické, ale i z hlediska jejich stavebníkù a obyvatel,
kteøí byli èasto spolutvùrci architektonické koncepce.
Pøi pøípravì publikace spojily síly autorky, pùsobící ve
dvou krajských institucích, Ladislava Horòáková
z Krajské galerie výtvarného umìní ve Zlínì a Blanka
Petráková z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlínì. Na
pøíkladu tøí desítek vil mapují osudy projektù Jana
Mráèka, Bohuslava Fuchse, Lubomíra Šlapety, Viktora Jandáska a mnoha dalších architektù a stavitelù
v nejvìtších moravských lázních. Do publikace byly
zaøazeny jak historizující vily v mìstské èásti (Jelínek,
Bellevue, Haná a Svìtlana, Vlasta, Rusalka, Slavia,
Taána a Dagmar a Vila s lékárnou), tak soubor funkcionalistických vil, postavených od konce dvacátých
do konce tøicátých let 20. století: Avion, Viola, Iva,
Radun, Sáva, Jarèa, Eva, Draža a vila Jana Koudelky.
Další skupinu tvoøí stavby v lázeòské èásti Luhaèovic,
mezi které patøí starší vilky postavené v lázeòském
alpském stylu – Vila pod lipami, vila Alpská rùže, Myslivna, Švýcarský dùm, ale i Jurkovièova Chaloupka.
Velkou a pestrou skupinu tvoøí vily v Pražské ètvrti,
jedineènì architektonicky pojaté, z nichž mnohé jsou
pozoruhodné i malíøskou výzdobou fasády. Z nich
jsou v publikaci pøiblíženy Vlastimila, Valaška, Žofín,
Regia a Pracner, Astoria, Emausy a Kancnýøka. Na
závìr byly zaøazeny dvì vilky postavené ve stylu
folkorismu, Samorostlá a Niva.
Výbìr se nezamìøuje pouze na stavby památkovì
chránìné, ale poukazuje i na vily možná ménì umìlecky významné, avšak pozoruhodné z jiných hledisek. V dìjinách staveb se promítly nejen životy jejich
obyvatel, ale i návštìvy slavných osobností, umìlcù,
politikù a vìdcù, trávících zde své lázeòské pobyty.
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Publikace pøipomíná i tyto výrazné aktéry veøejného
a kulturního života a odraz jejich pùsobení v atmosféøe místa. Nebylo možno postihnout zde úplnì spletité dìjiny druhé poloviny 20. století, ani nebyl dostatek prostoru pro dokumentaci všech pozoruhodných
staveb. Výzkum dalších luhaèovických staveb pokraèuje a autorky budou vdìèné pamìtníkùm za všechny
informace, fotografie, dokumenty a zajímavosti, které se týkají tématu i historie Luhaèovic obecnì.
Publikaci si mùžete zakoupit v muzeu a v MTIC
Luhainfo (Masarykova 950).
BP

Dùm dìtí a mládeže
Dùm dìtí a mládeže Luhaèovice nabízí po celý rok
dìtem a mládeži i dospìlým nejrozmanitìjší kroužky,
programy a jiné aktivity, nezapomíná se ani na maminky s dìtmi na mateøské dovolené. Zájem z øad veøejnosti je znát i na poètu èlenù pravidelné èinnosti
v letošním roce. Ve školním roce 2011/2012 pracovalo v DDM v pravidelných zájmových kroužcích celkem 514 èlenù pod vedením 22 externích pracovníkù
a 4 pedagogù volného èasu. Spokojenost vás i vašich
dìtí svìdèí o lidských kvalitách pedagogù volného
èasu i externích spolupracovníkù, pøístupech i postojích k dìtem, mládeži i dospìlým…
Žáci ZŠ Luhaèovice v Londýnì
Od 11. 6. do 15. 6. se 20 žákù zúèastnilo studijní
vzdìlávací akce Londýn – královské mìsto na Temži,
kterou poøádal DDM Luhaèovice ve spolupráci se ZŠ
Luhaèovice.
Prohlédli si mnoho známých památek, napø.
Buckinghamský palác, hrad Windsor, projeli se lodí
po Temži a navštívili Royal Observatory a nultý poledník v Greenwichi. Navštívili muzeum voskových
figurín Madame Tussaud´s, kde se mohli vyfotit se
známými osobnostmi. Žáci bydleli v hostitelských
rodinách po dvou nebo po tøech. Mnozí z nich mìli
možnost poprvé mluvit s rodilými mluvèími a seznámit se s životem ve Velké Británii. Celý pobyt byl pro
úèastníky fyzicky nároèný. Všichni se vrátili zdraví,
unavení a spokojení.
Na základì kladných ohlasù úèastníkù plánujeme
podobnou akci i v pøíštím roce.
V pátek 15. 6. probìhla tradièní Zámecká akademie. Èlenové nìkterých kroužkù si pøipravili ukázky
své èinnosti, pøekvapením a odmìnou pro dìti za jejich celoroèní práci byl kouzelník Šeklin, který pobavil
malé i velké. Jako hosté vystoupily dìti MŠ Luhaèovice, Malé Zálesí. Ukázky kynologického kroužku
vedla Jana Hubáèková a spolupracoval Emil Man
z KK Luhaèovice. Èlenové KK Slavièín, se kterými
spolupracujeme, pøedvedli ukázky agility a ukázky
canisterapie. Canisterapeutický tým z Podaných rukou, o.s, pod vedením Daniely Kuncové, nás seznámil
s prací asistenèního psa Dary, která byla vycvièena
v obèanském sdružení Pes pomùže.
Dìkujeme všem dìtem, žákùm, studentùm, rodièùm, externím pracovníkùm, dobrovolníkùm, uèitelùm, øeditelùm, spolupracujícím organizacím, sponzorùm, zastupitelùm, kteøí „byli a jsou“ u TOHO a mají
velkou zásluhu na tom, co se podaøilo a uskuteènilo
a ještì uskuteèní ve prospìch zájmové èinnosti v našem
mìstì.
O prázdninách vás s námi èekají rùzné zájmové
aktivity, 5 pøímìstských táborù v zámku pro dìti
a žáky, jeden pobytový tábor ve Vizovicích.
Zápis do zájmových kroužkù na školní rok 2012/2013
bude probíhat v DDM od mìsíce záøí. Informace
budou uveøejnìny na webových stránkách DDM
Luhaèovice www.ddmluhacovice.cz a na nástìnkách
DDM, pøijdou vám e-mailem apod.
Ve spolupráci s hotelem Augustiniánský dùm
a Minigolfem Luhaèovice pøipravujeme:
DÌTSKÝ LETNÍ KARNEVAL
ve støedu 18. èervence 2012 od 17.00 do 20.00 hod.,
areál Minigolf Luhaèovice.
Program: výroba masek, malování na oblièej,
karneval, soutìže, taneèky.
Eva Tomalová

oznámení a inzerce ....
Wellness hotel Rezidence Ambra ****
v Luhaèovicích,
ul. Solné, Vás zve na letní rodinnou procházku
po novém nauèném miniparku

„Pìšky i na kole okolo Ambry”
s návštìvou naší restaurace, kde nabízíme pokrmy
moderní gastronomie.
Otevøeno dennì od 11.30 do 21.30 hodin.
Tìšíme se na Vaši návštìvu.
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JAVOØINA zdravá výživa
vila Vesna, Masarykova 226, Luhaèovice
Nabízíme speciální potraviny a doplòky
stravy v biokvalitì, bezlepkovou stravu,
kváskové peèivo, èaj a kávu, pøírodní
kosmetiku, zelenou lékárnu, vèelí produkty.

Havárie a odstávky vody na mapách Google

VÝZVA

Nová zákaznická aplikace zobrazuje havárie vody
i plánované odstávky
Spoleènost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ , a. s. – (dále jen
MOVO), která je èlenem skupiny Veolia Voda, pøipravila pro své
zákazníky a spotøebitele novou službu umožòující zobrazení
aktuálních havárií a plánovaných odstávek vody prostøednictvím
Google map.
Od 15. 5. 2012 zájemci naleznou na internetových stránkách
MOVO www.smv.cz odkaz na zobrazení výluk a havárií pomocí
speciálního programu na Google mapách. Zde si mohou vyhledat
oblast svého zájmu, tj. konkrétní ulici nebo adresu, a také si zvolit
zpùsob zobrazení mapy – satelitní, standardní nebo hybridní.
Na mapì se zobrazují plánované odstávky vody a havárie. U každé
provozní události jsou údaje, které zákazníka prùbìžnì informují
o pøerušení zásobování vodou, o náhradním zásobování a o pøedpokládaném ukonèení výluky.
Zákazník má možnost si zájmovou oblast mapy uložit do oblíbených
položek ve svém internetovém prohlížeèi.
Více informací Vám ráda zodpoví: Markéta Bártová, tel.: 577 124 25,
mobil: 602 758 164, bartova@smv.cz

ŽÁDÁME VÁS O DAROVÁNÍ KRVE
Darovat krev nebolí, nemusíte se nièeho bát, zachráníte tím život
v
Pøijïte darovat krev na transfúzní oddìlení Krajské nemocnice T. Bati, a.s. ve Zlínì
v
Každý den, kromì Úterý, mezi 6:00 a 9:00 hod.
v
Podrobnìjší informace najdete na: www.kntb.cz (pro pacienty a veøejnost - dárci krve)
Kontakty:
stavarova@bnzlin.cz, m.vajdakova@bnzlin.cz
tel.: 577 552 322, 734 510 687

Pozvánka na TRIATLON
V nedìli 22. 7. 2012 poøádá oddíl Orientaèního bìhu
TJ Slovan Luhaèovice již tøetí oficiální roèník triatlonu LCE3aTlon.
Start první disciplíny – plavání bude v 10.00 hodin (sraz 9.30)
na Køešovské vodní nádrži (mezi Slopným a Louèkou).
Na mužské trati se plave 560 metrù, ženská má 380 m.
Dál se jede na horských kolech, muži 22 km, ženy 20 km.
Cíl kol a tím i start závìreèného bìhu je ve SC Radostova v Luhaèovicích.
Bìžecká èást mužské tratì mìøí 10 km, ženská 8,5 km,
vše s cílem pøed restaurací U Luxù v Tìšovì.
Èasy vítìzù se pohybují tìsnì pod hranicí dvou hodin.
Pøijïte si to taky vyzkoušet a dokázat sami sobì, že Vás jen tak nìco
nedostane, natož luhaèovický triatlon.
Více informací najdete na adrese www.ob-luhacovice.cz .
Libor Slezák

Harmonogram svozu odpadu
II. pololetí 2012
Zbytkový odpad / kontejnery 1 100 l (pátek, mimo
4. 7. a 27. 9.)
4. 7., 13. 7., 20. 7., 27. 7., 3. 8., 10. 8., 17. 8., 24. 8.,
31. 8., 7. 9., 14. 9., 21. 9., 27. 9., 5. 10., 12. 10., 19. 10.,
26. 10., 2. 11., 9. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11., 7. 12.,
14. 12., 21. 12., 28. 12.
Zbytkový odpad / nádoby 120 a 240 l
Trasa: od vesnice po nádraží + Malá Kamenná
(pondìlí)
2. 7., 9. 7., 16. 7., 23. 7., 30. 7., 6. 8., 13. 8., 20. 8.,
27. 8., 3. 9., 10. 9., 17. 9., 24. 9., 1. 10., 8. 10., 15. 10.,
29. 10., 5. 11., 12. 11., 19. 11., 26. 11., 3. 12., 10. 12.,
17. 12., 24. 12., 31. 12.
Trasa: od nádraží po Pražskou ètvr (vždy v pondìlí,
mimo 24. 12.)
3. 7., 10. 7., 17. 7., 24. 7., 31. 7., 7. 8., 14. 8., 21. 8.,
28. 8., 4. 9., 11. 9., 18. 9., 25. 9., 2. 10., 9. 10., 16. 10.,
23. 10., 30. 10., 6. 11., 13. 11., 20. 11., 27. 11., 4. 12.,
11. 12., 18. 12., 24. 12.
Obce / nádoby 110 l (støeda, mimo 27. 12.)
4. 7., 11. 7., 18. 7., 25. 7., 1. 8., 8. 8., 15. 8., 22. 8.,
29. 10., 5. 9., 12. 9., 19. 9., 26. 9., 3. 10., 10. 10.,
17. 10., 24. 10., 31. 10., 7. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11.,
5. 12., 12. 12., 19. 12., 27. 12
Sbìr nebezpeèných odpadù pro obèany integrovaných
obcí probìhne mobilním zpùsobem v záøí.

Stavební firma Poluss provádí:
rekonstrukce bytù, zateplování
rodinných domù, obklady, dlažby,
terénní úpravy + zámková dlažba,
sádrokartony a tesaøské práce.
Tel.: 603 827 853,
poluss@centrum.cz

Papír / nádoby a kontejnery (ètvrtek)
5. 7., 19. 7., 2. 8., 16. 8., 30. 8., 13. 9., 27. 9., 11. 10.,
25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12., 20. 12.
Sklo / nádoby a kontejnery (ètvrtek)
12. 7., 9. 8., 6. 9., 4. 10., 1. 11., 13. 12.
Plasty / pytle a kontejnery (první úterý v mìsíci)
3. 7., 7. 8., 4. 9., 2. 10., 6. 11., 4. 12.
Nápojové kartony / pytle
4. 9., 4. 12.
Sezonní pøistavení velkokapacitních kontejnerù
Sbìrné místo pro VKK : (9. 00 – 16. 00 hod.)
Branka, Rumunská
sobota 8. 9.
ul. L. Janáèka, Solné – Marion
sobota 15. 9.
Újezda, parkovištì za Alfamarketem sobota 22. 9.
Polichno
pátek 7. 9.
Kladná Žilín
pátek 14. 9.
Øetechov
pátek 21. 9.
Provozní doba sbìrného dvora v ulici Uherskobrodská
ZIMNÍ (zimní èas)
úterý 14.00 – 17.00 hod.
ètvrtek 14.00 – 17.00 hod.
sobota 9.00 – 15.00 hod.
LETNÍ (letní èas)
úterý 15.00 – 19.00 hod.
ètvrtek 15.00 – 19.00 hod.
Sobota 9.00 – 15.00 hod.

Denní stacionáø nabízí volná místa
Cítíte se osamìlí? Potøebujete pomoc pøi bìžných
denních èinnostech? Chcete žít aktivnì? Staráte se
o svého blízkého a nemáte nikoho, kdo by Vám pomohl? Pøijïte mezi nás do Denního stacionáøe
Charity Svaté rodiny Luhaèovice v pracovní dny od
7.00 do 15.30 hod. Rádi Vás uvítáme a pomùžeme
Vám.
Pro koho tu jsme?
Jsme tu pro seniory a zdravotnì znevýhodnìné
obèany starší 19 let z Luhaèovic a okolí, kteøí
potøebují péèi druhé osoby a nemohou èi nechtìjí
zùstat doma sami.
Co nabízíme?
Nabízíme domácí prostøedí, pomoc pøi hygienì,
nácvik sobìstaènosti, pomoc pøi pøevlékání a pøemísování se v prostorách stacionáøe, dovoz do zaøízení,
stravování bìhem pobytu, kulturní a spoleèenské
akce, duchovní pomoc, trénování pamìti, cvièení,
rukodìlné techniky a práce, canisterapii aj.
Kde nás mùžete najít?
Najdete nás v pøízemí budovy Charity Svaté
rodiny Luhaèovice, Hradisko 100. Zavolejte nám na
telefon 577 132 363, 731 646 717 èi napište
stacionar@luhacovice.charita.cz Bc. Ladislava
Gondová, nebo navštivte naše internetové stránky
www.luhacovice.caritas.cz.

kam za kulturou ....
kam v Luhaèovicích
1. – 29. 7.
Letní škola tance Victoria 2012
MìDK Elektra
Úterý 3. 7.
Štìstí Kvìty Fialové

19.30 hod.
MìDK Elektra

Støeda – pátek 4. – 6. 7.
19.30 – 22.00 hod.
Milonga, tanèí všichni, komu se tango líbí
LH Palace, kavárna
Støeda 4. 7.
Koncert tancù ètyø století

19.30 hod.
MìDK Elektra

Pátek 6. 7.
Hodný pan doktor / Neil Simon

19.30 hod.
Lázeòské divadlo

Sobota 7. 7.
Milonga na kolonádì

19.00 hod.
Lázeòské námìstí

LUHAÈOVICKÁ POU S JARMARKEM
A PØEHLÍDKOU DECHOVÝCH HUDEB
7. – 8. ÈERVENCE
DH Zálesanka, DH Legrúti, DH Valaška, Mažoretky
Taneèní školy A+A Mìdílkových, pìvecký sbor
Kateøinka, Cimbálová muzika Hradišan
Sobota 7. 7.
DH Valaška z Valašských Klobouk

19.00 hod.
MìDK Elektra

Nedìle 8. 7.
19.30 hod.
Koncert Cimbálové muziky Hradišan
s primášem J. Pavlicou
MìDK Elektra
FESTIVAL HUMORU A SMÍCHU LÁZEÒSKÝ
ŠVIHÁK 9. – 13. ÈERVENCE
Pondìlí 9. 7.
19.30 hod.
J. A. Náhlovský a František Nedvìd
MìDK Elektra
Úterý 10. 7.
19.30 hod.
Koncert Petra Spáleného s kapelou
MìDK Elektra
Støeda 11. 7.
19.30 hod.
Poøad J. Fouska, P. Filipovské a K. Štìdrého
MìDK Elektra
Ètvrtek 12. 7.
19.30 hod.
Zábavná show Zdeòka Izera, Šárky Vaòkové
a Dáši Zázvùrkové
MìDK Elektra
Pátek 13. 7.
19.30 hod.
Poøad Jiøiny Anny Jandové s jejím otcem
Daliborem Jandou
MìDK Elektra
Pátek 20. 7.
SURF – Eva a Vašek

19.00 hod.
MìDK Elektra

FESTIVAL JANÁÈEK A LUHAÈOVICE
16. – 21. ÈERVENCE
Pondìlí 16. 7.
16.30 hod.
Slavnostní zahájení
Fanfárový dechový orchestr Brno,
dirigent: A. Podaøil
Busta Leoše Janáèka
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Pondìlí 16. 7.
19.30 hod.
Zahajovací koncert
Filharmonie Bohuslava Martinù, dirigent: S. Vavøínek
Kostel svaté Rodiny
Úterý 17. 7.
19.30 hod.
Janáèek Ensemble
V. Kunt, flétna, J. Likin, hoboj, M. Polák, klarinet,
Z. Rzounková, lesní roh, R. Novozámský, fagot,
V. Spilka, basklarinet
Lázeòské divadlo
Støeda 18. 7.
19.30 hod.
Houslový recitál Gabriely Demeterové
Nora Škuta, klavírní doprovod
Lázeòské divadlo
Ètvrtek 19. 7.
15.00 hod.
Leoš Janáèek – fenomén 20. století
Pøednáška prof. Miloše Štìdronì, CSc.
Lázeòské divadlo
Ètvrtek 19. 7.
19.30 hod.
Cantus Gregorianus et Organum
Schola Gregoriana Pragensis a Tomáš Thon, varhany
Kostel svaté Rodiny
Pátek 20. 7.
19.30 hod.
Iva Bittová, Pavel Fischer a Škampovo kvarteto
Lázeòské divadlo
Sobota 21. 7.
Koncert Dagmar Peckové
Vojtìch Spurný, klavírní doprovod

19.30 hod.
Lázeòské divadlo

Prohlídky a exkurze
1.5. – 30. 9.
Otevøené brány – bezplatné prohlídky s prùvodcem
Kostel svaté Rodiny, kaple svatého Josefa
Každé úterý od 14.00hod.
Prohlídka mìsta
Každé úterý v 8.10 hod.
Exkurze Vincentka

Kolonádní koncerty
od 16.00, Lázeòské námìstí
Nedìle 1. 7.
Komorní orchestr Coppelia
Úterý 3. 7.
Sbor Mužáci a cimbálová muzika ze Zlína
Ètvrtek 5. 7.
Stanley´s Dixie Street Band
Úterý 10. 7.
Bratislavský soubor AKORDEÓN
Ètvrtek 12. 7.
Komorní orchestr Zlínské jazzové smyèce
Nedìle 15. 7.
Dixieland Band Jazzzubs
Støeda 18. 7.
Žesové harmonie

Støeda 25. 7.
19.30 hod.
Španìlský veèer aneb Edita Adlerová
zpívá Carmen
MìDK Elektra

Nedìle 22. 7.
Dechová hudba Javorinka

Ètvrtek 26. 7.
19.30 hod.
Taneèní a poslechový koncert Revival
Waldemara Matušky
MìDK Elektra

Ètvrtek 26. 7.
Melody Gentlemen Lednice

Pátek 27. 7.
19.30 hod.
Vzpomínky zùstanou, pøedstavení Divadla
Ungelt.
Lázeòské divadlo
Sobota 28 . 7.
19.30 hod.
Koncert / Láïa Kerndl se svojí skupinou
Lázeòské divadlo

Úterý 24. 7.
Holešovský komorní orchestr

Nedìle 29. 7.
MR Swing Brno
Úterý 31. 7.
Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka
Sponzoøi kolonádních koncertù:
Mìsto Luhaèovice, Láznì Luhaèovice, a. s., mìstys
Pozlovice, Hotel Miramare, Hotel Zálesí, Hotel
Praha, Wellness & spa hotel Augustiniánský dùm.

Pondìlí 30. 7.
19.30 hod.
Zahajovací koncert Akademie Václava Hudeèka
Václav Hudeèek a Markéta Dominikusová – housle
MìDK Elektra
Ètvrtek 2. 8.
19.00 hod.
Drobnosti Milana Drobného s Yvettou
Simonovou
MìDK Elektra

Charita Svaté
rodiny
Od 9.30 do 11.30. Vstup 20 Kè
Denní stacionáø CHSR, Hradisko 100,
STRAHOV, Holubyho 383
4. 7.

Výstavy
4.6. – 26. 7.
Prodejní výstava František Kubina
olejomalby, krajiny zátiší
Galerie MìDK Elektra
28. 7.– 24. 8.
Lada Stehnová - Harmonické obrazy
Galerie MìDK Elektra

STRAHOV Rekondièní cvièení / Milada
Sedláøová
11. 7. STRAHOV / Léto a jeho nástrahy,
zdravotnická beseda / Bc. Františka
Vratislavská
18. 7. STRAHOV / Aktivity Denního stacionáøe
ve fotografiích / Mgr. Anna Martincová
25. 7. STRAHOV / Dopoledne se zpìvem
a kytarou / kytarista Jiøí Okleštìk
Další informace mobil: 739 344 052, 731 646 717,
pevná linka: 577 132 363
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