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Březen

Rekordní přívaly sněhu zasáhly Luhačovice v lednu. Nebylo jednoduché zajistit průjezdnost silnic a průchozí 
chodníky. Sníh se musel odvážet.  Po dlouhé době bylo možné vyrazit na běžky, v provozu byl vlek.

Leden

Šibřinky se slavily v sokolovně v sobotu 2. března a byly ve znamení oslav 110. výročí založení Sokola
v Luhačovicích.

Únor V sobotu 23. února odjela padesátka farníků s P. Hubertem Wojcikem na pouť do Svaté země.

Duben V dubnu byla za velkého zájmu obnovena tradice Vítání občánků.

Třídenní slavnost Otevírání pramenů s jarmarkem a kulturním programem přilákala tisíce návštěvníků.Květen

Červen Loučení deváťáků se školou slavnostní akademií v červnu předcházely pečlivé přípravy programu.



V roce 2019 se konalo celkem 6 veřejných zasedání ZML. 
Zastupitelstvo pracovalo pod vedením starosty města 
Ing. Mariana Ležáka a místostarosty Ing. Jiřího Šůstka.

RML se sešla na 22 jednáních. 
Složení RML: starosta Ing. Marian Ležák, místostarosta 
Ing. Jiří Šůstek, Mgr. et Mgr. Přemysl Janík, Robert Kolařík, 
Mgr. Dalibor Liška, Josef Michálek, Mgr. Marek Nesázal. 

Městský úřad pracoval pod vedením tajemníka PhDr. Františka 
Hubáčka. 

Počet pracovníků: 8
Úsek matriky:
Matriční záležitosti 490, ověřování 1006, ohlášení ztrát a nálezů 
14, počet sňatků uzavřených představiteli města Luhačovice 54 
(z toho na úřadě 25 a mimo obřadní místnost 29), počet církev-
ních sňatků v matričním obvodu Luhačovice 22, prohlášení o ur-
čení otcovství u nesezdaných párů 41.
Úsek občanských průkazů, cestovních dokladů 
a evidence obyvatel:
Celkový počet obyvatel k 1. 1. 2019 byl 5048 a 102 cizinců. 
Ke konci roku žilo v Luhačovicích 5042 osob a 125 cizinců, došlo 
tedy k přírůstku obyvatel o 17 osob. V roce 2019 zemřelo 62 ob-
čanů města a narodilo se 63 dětí. K trvalému pobytu se přihlásilo 
do Luhačovic 97 osob, počet rozhodnutí o zrušení trvalého poby-
tu 12, vydaných cestovních dokladů 1026, občanských průkazů 
1549. Bylo uzavřeno 57 smluv na finanční dar s rodiči narozených 
dětí a 26 smluv na finanční dar s rodiči dětí, které nastoupily 
do 1. třídy ZŠ Luhačovice. Při slavnostním vítání občánků bylo 
přivítáno 62 dětí.
Úsek podatelny:
Počet zásilek zaevidovaných v podacím deníku 32 405, výpis 
z rejstříku trestů 125, výpis z katastru nemovitostí 58, autorizova-
ná konverze dokumentů 445, ostatních úkonů v Czech POINTu 39.

Zastupitelstvo města 
Luhačovice 

Rada města Luhačovice 

Odbor správní, vedoucí Bc. Jana Homolková 

Město Luhačovice

1

Počet pracovníků: 7
Odbor organizačně, technicky a administrativně zajišťoval schůze 
rady města (22) a zasedání zastupitelstva města (6), zabezpečo-
val chod informačního systému městského úřadu.  
Evidováno: 4 oznámení o konání shromáždění podle zák. č. 
84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, zveřejněno 174 smluv 
a objednávek v registru smluv. 
Sekretariát: přijato 15 žádostí o informace podle zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 1 stížnost 
dle § 175 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.
Úsek právní: podány 3 výzvy k úhradě, upomínka adresovaná 

Odbor vnitřních věcí, vedoucí: Bc. Veronika 
Vavrysová

pohledávky do insolvenčního řízení, 3 přihlášky pohledávky do 
dražby nebo k rozvrhovému jednání, 1 přihláška pohledávky do 
dědického řízení, oblast kontroly, 98 smluvních dokumentů, 21
jiných dokumentů. Úsek právní se podílel na úpravě dokumentů  
k vizuální identitě, přepracování nájemní smlouvy Domu dětí 
a mládeže, příspěvkové organizace, zastoupení u Krajského soudu 
v Brně ve věci ochrany osobních údajů a ve věci nezákonného zása-
hu v souvislosti s odborem dopravy, zastoupení u Okresního soudu 
Valašské Meziříčí kvůli smluvní pokutě. Byly zpracovány právní 
předpisy města, 7 obecně závazných vyhlášek, 2 nařízení města 
včetně evidence právních předpisů.
Úsek přestupkový: doručeno 189 podnětů k projednání přestup-
ku, vydáno 53 sdělení posudků ke zbrojním průkazům a 125 sděle-
ní zprávy o pověsti k trestnímu řízení. 
Úsek krizového řízení: svolána 2 jednání bezpečnostní rady ORP, 
1 zasedání krizového štábu ORP, schválen nový Dílčí plán obrany 
ORP Luhačovice.  

dlužníkovi, 7 návrhů na zahájení exekučního řízení, 7 přihlášek 

Počet pracovníků: 4 (3 stavební právo, 1 územní plánování) 
Počet podání: 1256, počet územních rozhodnutí a územních sou-
hlasů 79, rozhodnutí ve společném řízení 36, stavebních povolení 
50, kolaudačních rozhodnutí a kolaudačních souhlasů 91, jiných 
rozhodnutí 73, demolicí 13, dělení nebo scelování pozemků 82, 
vyjádření, stanovisek, sdělení 101.
Větší dokončené stavby: Rekonstrukce lázeňské kolonády, Haly 
Vincentka a navazujících objektů, Dětská léčebna Vítkov, 
přístavba, novostavba polyfunkčního domu (A.M.O. invest, s. r. o.)

Odbor stavební (stavební úřad), 
vedoucí Ing. Vladislav Běhunek 

Počet pracovníků: 6 + koordinátor komunitního plánování
Sociální pracovnice vykonávaly sociálně-právní ochranu dětí v pří-
padě  rozvodu rodičů nezletilých dětí, dětí s výchovnými problémy, 
dětí zanedbávaných a týraných, řešily problematiku dětí v situaci 
domácího násilí mezi rodiči. V roli kolizního opatrovníka vystupo-
val OSPOD 172× při soudních jednáních, vykonával dohled stano-
vený soudem. Zprostředkovávalo se osvojení a pěstounská péče 
i vzdělávání pěstounů. V náhradní rodinné péči bylo v roce 2019 
15 dětí z ORP Luhačovice.
V oblasti kurately pro mládež řešila kurátorka případy trestné 
činnosti (12), přestupků (2) a výchovných problémů (32).V oblasti 
SPOD bylo v rámci ORP Luhačovice celkem 161 případů. V oblasti 
sociální práce odbor zajišťoval v rámci kompetencí ORP odborné 
poradenství, kuratelu osobám po návratu z výkonu trestu. Pro 
osoby se zdravotním postižením, držitele průkazu ZTP, vydával 
pro celé území ORP označení vozidel O7. Rozhodoval o ustanovení 
zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení, prováděl 
kontrolu zvláštních příjemců.  Pracovnice odboru jsou pověřeny 
výkonem funkce veřejného opatrovníka 11 občanům Luhačovic.
V rámci projektu „Vytvoření komunitního plánu na území ORP 
Luhačovice“ probíhaly aktivity (veřejná setkání, vzdělávání, 
workshopy, pravidelná setkání řídích a pracovních skupin) dle 
plánu.
Pracovnice odboru pracovaly v komisi pro občanské záležitosti 
ZM Luhačovice. Zajišťovaly setkání se seniory v DS Luhačovice, 
setkání jubilantů a spolupracovaly při přípravě setkání se senio-
ry v MěDK Elektra.

Sociální odbor, 
vedoucí Mgr. Miluše Netíková

Počet pracovníků: 10
Počet evidovaných vozidel 16 198, prvních registrací vozidla 
v ČR 925, ostatní změny registrace 7717. Vydáno 7 paměťových 
karet vozidla. Schválení dovozu vozidel 41, přestavby vozidel 3, 
zvláštní registrace, změna VIN a jiné úkony 27 případů.
Počet evidovaných řidičů 14 904, nových řidičů 170, nová 
řidičská oprávnění 248, vyměněno 1330 řidičských průkazů. 
Profesně způsobilých řidičů 856. Vydáno 67 paměťových karet 
řidiče. 

Odbor dopravy, vedoucí Bc. Jiří Černobila 

Činnost Městského úřadu
Luhačovice

Členové zastupitelstva (řazeno abecedně dle příjmení):
Stanislav Duháň, Tomáš Holub, Mgr. et Mgr. Přemysl Janík, Robert 
Kolařík, Radomil Kop, Mgr. Roman Lebloch, Ing. Marian Ležák, 
Mgr. Dalibor Liška, Bc. Jana Malaníková, Mgr. Kamil Malota, Josef 
Michálek, Mgr. Marek Nesázal, Mgr. Marcela Pazderová, 
Ing. Martin Plášek, Mgr. Lenka Semelová, DiS., Monika Slováková, 
Ondřej Suchánek, Ing. Jiří Šůstek, Bc. Eva Tomalová, 
JUDr. Jiří Zicha, Ph.D., Ing. Marek Žmolík. 



Podání / 
oznámení         

Rozhodnutí  

Počet odňatých ŘO 

Zadržených ŘP

(zdrav. způsobilost)
20

74

19

74

Agenda správních činností Odboru dopravy

Počet pracovníků: 6
Bylo vydáno 236 koordinovaných závazných stanovisek ke staveb-
ním řízením, 55 souhlasů na úseku ochrany ovzduší, 87 vodopráv-
ních rozhodnutí, 13 kolaudačních souhlasů, 14 vodoprávních 
souhlasů, 37 rozhodnutí o stanovení odvodu za odnětí půdy ze 
ZPF a 62 souhlasů k trvalému vynětí půdy ze ZPF formou stano-
viska, 12 rozhodnutí na úseku lesního hospodářství, 21 na úseku 
myslivosti, 18 na úseku ochrany přírody s 39 na úseku památkové 
péče. Dále bylo vydáno 77 rybářských lístků a 2 lovecké lístky.
Pracovníci odboru se podíleli na dokončení revitalizace 
památek – Haly Vincentka a lázeňské kolonády.

Celkové příjmy rozpočtu 2019 byly naplněny na 102,43 %. 
Důvodem vyššího plnění příjmů jsou především daňové příjmy, 
které jsou městům a obcím přerozdělovány dle zákona o rozpoč-
tovém určení daní. Pokud srovnáme roky 2018 a 2019, vyšší příj-
my se projevily především u DPFO ze závislé činnosti o cca 
2,2 mil. Kč, u DPPO o cca 2 mil. Kč, u DPH o cca 1,5 mil. Kč.
Celkové výdaje byly čerpány na 91,69 % oproti upravenému roz-    

Oznámeno 1073 přestupků bodově nehodnocených 
a 626 bodově hodnocených.
Počet řidičů správního obvodu Luhačovice, kteří dosáhli během 
roku daného počtu bodů: 12 bodů – 48 řidičů; 11 bodů –10 řidičů; 
10 b. – 9; 9 b. – 7; 8b. – 5; 7 b. – 72; 6 b. – 19; 5 b – 41; 4 b. – 58; 
3 b. – 141; 2 b. – 296; 1 bod – 48 řidičů. Počet pozbytých ŘO byl 
99; námitka proti záznamu bodů 4 (neoprávněné).
Dopravní úřad zaznamenal 14 provozovatelů taxislužby, 20 evido-
vaných vozů taxi, 65 osob s oprávněním řidiče taxislužby, 3 stanice 
měření emisí, 7 registrovaných autoškol a 578 přezkoušených 
žadatelů o řidičské oprávnění. 

Odbor životního prostředí, 
vedoucí Ing. Petr Záhorovský

Výše příjmů vybraných finančním odborem v roce 2019 

Rozpočet města Luhačovice na rok 2019 v tis. Kč

Místní poplatky

Správní poplatky

Daně v oblasti 
hazardních her

Příjmy

Daňové 
příjmy

Přijaté 
úvěry 
a půjčky

Sankční platby

Výdaje

Nedaňové 
příjmy

Splátka 
úvěrů 
8124

Přijaté 
dotace

Saldo:
Příjmy - 
výdaje

Kapitál. 
výdaje

Prostředky 
minulých 
let

Stav fin.
prostř. 
k 31.12.Celkem

Příjmy z parkovného

Deficit / úspora

Kapitálové 

Běžné 

Operace 
z pen.účtů

příjmy

výdaje

Příjmy 
celkem

Výdaje 
celkem

Financová-
ní celkem

Nedočer-
paný úvěr 
k 31.12.

10 236 tis. Kč

  3 926 tis. Kč

138 801

93 188

40 000

152 605

1 839

0

156 317

95 027

40 000

  4 036 tis. Kč

- 15  402

50

115 076

0

138 801

154 203

15 402

- 26 803

209

2 085

0

13 804

25 205

11 401

- 8 178

259

117 161

0

152 605

179 408

26 803

  3 580 tis. Kč

Schválený 
rozpočet

Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Rozpočtová
opatření

Skutečnost 
2019

Upravený
rozpočet

  2 142 tis. Kč

154 203

17 997

-4 000

27 566

-15 402

39 127

12 824

33 422

179 408

-1 629

0

13 385

-11 401

23 120

0

0

98 046

40 000

103,18

266

110 752

-188

156 317

164 495

8 178

15 069

102,70

94,53

102,43

91,69

Plnění k 
31.12.
2019

% plnění 
kupr. 
rozpočtu

16 804

-4 000

41 201

-8 178

53 743

12 824

25 389

102,66

100,61

86,34

164 495

16 368

-4 000

40 951

-26 803

62 247

12 824

22 021
23 920 tis. Kč

Počet pracovníků: 7  
K 31. 12. 2019 skončila účinnost dosud aplikovaných místních
poplatků, poplatku z ubytovací kapacity (platil ubytovatel za 
každé využité lůžko a den ve výši 6 Kč) a poplatku za lázeňský 
a rekreační pobyt (platila fyzická osoba ve výši 15 Kč za den po-
bytu). S účinností od 1. 1.2020 je OZV č. 6/2019 definován nový 
místní poplatek z pobytu (výše poplatku činí 21 Kč za každý 
započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku).
Sazba poplatku za provoz systému odpadového hospodářství 
města se již šestým rokem nezměnila, činila 650 Kč. 

Hospodaření města za rok 2019 skončilo s deficitem 8,2 mil. Kč. 
Deficit schváleného rozpočtu 15,4 mil. Kč byl v průběhu roku zvý-
šen rozpočtovými opatřeními RM a ZM o 11,4 mil. Kč na deficit 
26,8 mil. Kč. Skutečný výsledek hospodaření deficit 8,2 mil. Kč 
(nižší než deficit upraveného rozpočtu) byl ovlivněn především 
vyššími příjmy v oblasti daní. Ve srovnání s rokem 2018 město 
obdrželo o cca 6,3 mil. Kč více příjmů z daní, které jsou městům 
přerozdělovány na základě zákona o rozpočtovém určení daní 
(nejvyšší nárůst se projevil u DPFO ze závislé činnosti o cca 
2,2 mil. Kč, u DPPO o cca 2 mil. Kč, u DPH o cca 1,5 mil. Kč). 
Dalším důvodem byla úspora ve skutečném čerpání provozních 
výdajů města o cca 6,4 mil. Kč oproti schváleným výdajům. 
Skutečný výsledek hospodaření za rok 2019 je v pozitivních 
číslech, to otevírá možnosti realizace plánovaných investic 
v následujících letech.

Odbor finanční, vedoucí 
Ing. Alena Ehrenbergerová

Hospodaření města Luhačovice – základní 
ukazatele

Plnění příjmů a čerpání výdajů 2019 ( v tis. Kč )

2



počtu, a to díky úsporám v běžných výdajích města (čerpání běž-
ných výdajů činilo 94,53 %) i kapitálových (čerpání kapitálových 
výdajů činilo 86,34 %).  
Součástí běžných výdajů města Luhačovice jsou i neinvestiční 
příspěvky na provoz šesti příspěvkových organizací: ZŠ Luhačo-
vice, MŠ Luhačovice, DDM Luhačovice, SCR Luhačovice, MěDK 
Luhačovice, TS Luhačovice. Město financuje i organizační složku 
Městskou knihovnu Luhačovice. Celkový neinvestiční příspěvek 
na provoz příspěvkovým organizacím v roce 2019 činil 
42,8 mil. Kč, tj. 38,63 % běžných výdajů města, celkový investiční 
příspěvek 5,64 mil. Kč.

V Drahách a Ludkovická, která přinesla zvýšení bezpečnosti  
a zpřehlednění celé lokality. Nově přibyly zastávky pro auto-
busy. Náklady na stavbu činily 7,4 mil. Kč;

vybudování nového sběrného dvora v sousedství luhačovické 
čistírny odpadních vod. Na zpevněné ploše jsou umístěny 2 
kontejnery objemu 30 m  na objemný odpad, 8 kontejnerů 
objemu 5,5 m  na tříděné složky komunálního odpadu a 2 kon-
tejnerové sběrny s vybavením na nebezpečný odpad. Stavební 
práce a dodávky vybavení stály celkem cca 6 mil. Kč, město na 
projekt získalo dotaci OPŽP ve výši 4,3 mil. Kč;

rekonstrukci ploch před vstupem do MěDK Elektra. Většina 
stavebních prací (dlažby, schodiště, veřejné osvětlení) proběh-
la v roce 2019, dokončení prací včetně výsadby zeleně bude 
provedeno na začátku roku 2020. Celkové náklady rekonstruk-
ce činí cca 5,8 mil. Kč;

výměnu zdroje tepla v budově MŠ Luhačovice. Náklady na 
nové vybavení kotelny a další související práce dosáhly výše 
cca 3,3 mil. Kč, město na projekt získalo dotaci OPŽP ve výši 
945 tis. Kč;

zateplení a hydroizolaci střechy hlavní budovy ZŠ a budovy 
jídelny ZŠ, které dosáhlo hodnoty 2,9 mil. Kč;

vybudování nového skateparku u sídliště Zahradní čtvrť. 
Na nové betonové ploše je umístěno celkem 8 prvků skatepar-
ku, doplněn byl i mobiliář (lavičky, koše, vitrína s provozním 
řádem). Náklady projektu jsou cca 2,6 mil. Kč, město na projekt 
získalo dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 
1,27 mil. Kč.

Proběhla oprava jednoho z pavilonů MŠ Luhačovice (stavební 
práce, vodo-topo, nábytek) za cca 900 tis. Kč. Byly zpracovány 
projektové dokumentace, např. pro revitalizaci sídliště ul. Masa-
rykova, rekonstrukci krčku v ZŠ, revitalizaci vybraných ploch 
zeleně, energetické úspory na budově MěDK Elektra, varovný 
informační systém v místních částech.
Odbor správy majetku v rámci své činnosti dále řešil prodeje 
a pronájmy pozemků, další majetkové záležitosti města a jejich 
projednání v radě a zastupitelstvu, správu městských lesů, zajiš-
tění dalších investičních akcí a oprav, přípravu žádostí o dotace 
a administraci dotačních projektů, zadávání veřejných zakázek 
města, zastupování města jako účastníka řízení (oblast dopravy, 
životního prostředí, stavebních řízení), pojistné události, správu 
vozového parku, úklid a správu radnice a dalších objektů v ma-
jetku města, včetně místních částí.

Mezi největší investiční akce roku 2019, které byly zrealizovány 
v rámci kapitálových výdajů lze zařadit „Rekonstrukce území 
ul. Družstevní“ v hodnotě 7 393 tis. Kč, „Sběrný dvůr Luhačovice“ 
v hodnotě 5 876 tis. Kč (dotace 4 354 tis. Kč), odkup pozemků 
(u MATA) v hodnotě 6 854 tis. Kč, „Rekonstrukce prostoru před 
MěDK Elektra“ v hodnotě 4 550 tis. Kč, „Výměna zdroje tepla MŠ“ 
v hodnotě 3 597 tis. Kč (dotace 945 tis. Kč), druhá etapa akce 
„eGovernment Luhačovice“ v hodnotě 2 668 tis. Kč (dotace 4201 
tis. Kč), „Volnočasové aktivity skatepark Luhačovice“ v hodnotě 
2 563 tis. Kč (dotace 1 274 tis. Kč). V ZŠ Luhačovice proběhla re-
konstrukce střechy v hodnotě 3 230 tis. Kč, realizovalo se vybave-
ní odborných učeben v hodnotě 3 480 tis. Kč (dotace 2 613 tis. Kč). 
Dále se dokončila další rekonstrukce chodníků a komunikací 
v hodnotě cca 1 135 tis. Kč, uskutečnil se nákup hasičského auta 
pro JPO Polichno v hodnotě 996 tis. Kč (dotace 750 tis. Kč).  
Město poskytlo investiční dotaci TS Luhačovice ve výši 5 637 tis. 
Kč především na nákup vozu – nosič kontejnerů, parkovacích 
automatů, na rekonstrukci chodníku a obřadní síně. 
V roce 2019 byla splacena poslední řádná splátka úvěru ve výši 
4 mil. Kč a byla uzavřena nová smlouva o úvěru v hodnotě 40 mil. 
Kč na investiční akce realizované v letech 2019 a 2020. Splácení 
jistiny bude zahájeno od roku 2020 s roční splátkou jistiny ve 
výši 8 mil. Kč. V roce 2019 byl úvěr čerpán ve výši 24 931 tis. Kč.  
Částka 15 069 tis. Kč zůstává k dispozici na realizaci investic 
v roce 2020.                

TS Luhačovice

SCR Luhačovice

DDM Luhačovice

ZŠ Luhačovice 

Celkem

2019 v tis. Kč 

Městská knihovna  

MěDK Luhačovice

MŠ Luhačovice

26 209 5 637 1 476

Neinvestiční
příspěvek

Příjmy

4 905

2 495

Investiční 
příspěvek

  Výdaje 

Výsledek 
hospodaření PO

Saldo

0 289

0 128

5 000

778

3 378

42 765

0 66

0 457

0 258

5 637

Příspěvkové organizace města Luhačovice 

Organizační složka města Luhačovice 

204 2 386 –2 182

Počet pracovníků: 11
Během roku 2019 realizovalo město Luhačovice několik větších 
investičních akcí, a to:
    rekonstrukci a úpravu křižovatky ulic Družstevní, Hrazanská, 
    

Příspěvkové organizace: Technické služby Luhačovice, Městský 
dům kultury Elektra, Sportovní centrum Radostova, Základní 
škola Luhačovice, Mateřská škola Luhačovice, Dům dětí a mláde-
že Luhačovice

Organizační složka: Městská knihovna Luhačovice

Odbor správy majetku, 
vedoucí Ing. Magdalena Blahová

Příspěvkové organizace 

a organizační složky města

3
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Rozpočet města na rok 2019 schválili 21. února luhačovičtí zastu-
pitelé. Výdaje rozpočtu jsou 154 milionů Kč, příjmy bezmála 139 
milionů Kč.  Na investice je vyčleněno cca 40 milionů Kč. Zastupi-
telstvo se poprvé přenášelo on-line.

Luhačovičtí fotbalisté zvítězili třetí ročník za sebou v Lázeňském 
poháru, tentokrát soutěž hostily 20. a 21.7. Konstantinovy Lázně. 

Na podporu lidských práv vyvěsily Luhačovice 10. března na rad-
nici tibetskou vlajku. Město se k symbolické akci připojilo poprvé.

Dne 29. 3. zemřel Petr Mikulec, dlouholetý starosta TJ Sokol 
Luhačovice a zároveň předseda TJ Slovan. Rodina i veřejnost se 
s ním rozloučily při smutečním obřadu 2. 4.

Tento ročník triatlonového závodu, který pořádají luhačovičtí 
orientační běžci, vyhrál Tomáš Kolárik z SKOB Zlín.

V příjemné atmosféře proběhlo první setkání představitelů města 
s jubilanty, které se odehrálo 17. dubna v salonku MěDK Elektra. 
Nová tradice měla skvělý ohlas.

ZŠ Luhačovice si přes prázdniny připravila pro žáky skvělé 
překvapení, na nový školní rok vybavila hlavní budovu nákupním 
automatem na pravítka, propisky a další školní potřeby.

Luhačovice si 2. května připomenuly výročí osvobození města. 
Představitelé samosprávy uctili památku obětí 2. světové války 
položením věnců na několika pietních místech.  

Od 1. září začal v Luhačovicích fungovat projekt zvýhodněné 
taxislužby pro místní seniory, za které jízdné doplácí město.

Luhačovice obsadily 2. místo v kategorii obcí od 1501 do 15 000 
obyvatel v soutěži O keramickou popelnici, starosta a ředitel TS 
převzali ocenění 21. května na zámku v Napajedlích. 

Charita Luhačovice oslavila 5. září 15 let svého fungování. U pří-
ležitosti jubilea nechyběl v Luhačovicích ani olomoucký arcibis-
kup Jan Graubner, který celebroval slavnostní mši.

Díky vítězství 6:0 nad Velkými Karlovicemi si dorostenci FK 
Luhačovice 8. 6. zajistili s předstihem jistotu prvenství a pohár 
z Krajské soutěže dorostu, skupiny A.

Vedení Luhačovic oznámilo v únoru první kroky pro přípravu 
a realizaci budoucího silničního obchvatu, který má město chránit 
před náporem mnoha tisíc aut denně, včetně nákladních.

Anna Hýsková z Luhačovic zaznamenala vynikající úspěch na 
mezinárodním poli. Ve dnech 14.–21. 7. se účastnila v maďarském 
Szegedu International Biology Olympiad (IBO) a dovezla z ní 
dokonce stříbrnou medaili. 

V březnu se v Lázeňském léčebném domě Praha otevřela výstava 
makrofotografií na téma vody. Hotel zároveň otevřel vernisáží 
nový sál a připomněl si 20 let novodobé historie hotelu Praha.

Na několika nejexponovanějších místech Luhačovic začaly 
v červenci místním i návštěvníkům sloužit volně přístupné wifi.

Dne 12. 4. se na radnici uskutečnilo první obnovené Vítání 
občánků po dvou desetiletích. O znovuzavedení slavnosti byl 
velký zájem.

Tým FK Luhačovice se aktivně zapojil do obnovy areálu SC Rado-
stova. Fotbalisté během letní brigády odstranili staré kovové 
konstrukce i rozpadlou tribunu.

První ročník závodu koloběžek Tour de Spa se konal v sobotu 
4. května v okolí Luhačovické přehrady. Hlavní kategorii vyhrál 
Roman Matyáš z týmu Trista60 v čase 20:28,76.

V Luhačovicích se 31. srpna uskutečnil další ročník setkání moto-
cyklů značky JAWA, který se tu koná co dva roky. K vidění byly 
i některé další historické motorky.

V květnu před začátkem hlavní turistické sezony město a jeho 
infocentrum představily projekt Hurá ven! nabízející řadu aktivit 
zejména pro rodiny s dětmi.  

Symbolické otevření ČOV po nákladné rekonstrukci se konalo 
10. 9. Během několika posledních let získala ČOV za cca 
45 milionů Kč moderní biologickou i mechanickou technologii, 
aby vyčištěná voda splňovala přísné standardy.

Ve dnech 2.– 4. 6. se konalo v MěDK Elektra celostátní setkání 
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Hnutí ANO se stalo také v rámci Luhačovic vítězem voleb do 
Evropského parlamentu, které se v ČR konaly 24. a 25. 5.

Cyklovýjezd se starostou Marianem Ležákem 22. 9. poprvé obo-
hatil program akcí Evropského týdne mobility v Luhačovicích.

Dne 19. července zemřel luhačovický občan Alois Dubec, letec 
a válečný veterán oceněný Řádem bílého lva.

Zastupitelé hlasovali o rozpočtu Lázeňský pohár vyhráli potřetí

Podpora svobody

Odešel nestor luhačovického sportu

V srpnu nechyběl LCE triatlon

Zástupci města pogratulovali sedmdesátníkům

Prima překvapení pro školáky

Výročí osvobození

Senior taxi pro Luhačovjany

Ocenění za třídění odpadu

Charita slavila, mši celebroval arcibiskup

Dorost zvítězil

Město obnovilo myšlenku obchvatu Mezinárodní úspěch mladé bioložky

Nový sál i výstava o vodě

Ve městě slouží wifi pointy

Starosta přivítal malé občánky

Fotbalisté pomohli v úpravě sportoviště

Koloběžkářské závody

Lidé obdivovali motocykly JAWA

Pro návštěvníky i občany hravý projekt Hurá ven!

Čistička odpadních vod na špičkové úrovni

Celostátní setkání tajemníků

Volilo se do europarlamentu

Den bez aut se slavil cyklovýjezdem

Odešel válečný veterán Dubec

Tříkrálová sbírka se konala na Luhačovicku 5. ledna. Na území 
spadajícím pod působnost Charity Luhačovice se vybralo celkem 
376 546 Kč, přímo v Luhačovicích to bylo 132 286 Kč.

Město se muselo začátkem ledna vypořádat s mimořádnými 
přívaly sněhu, odpovídajícími spíše velehorám. Napadlo zde ně-
kolik dnů po sobě nejvíc sněhu v republice. Situace se zvládla 
díky mimořádnému nasazení TS i dobrovolných hasičů.  

Koledování na dobrou věc

Jako v Alpách

Události ve městě
v roce 2019 

Mimořádného výsledku dosáhl žák ZŠ Luhačovice Ondřej Pavelka, 
který byl ve Valašském Meziříčí vyhlášen 29. ledna vítězem finále 
krajského kola soutěže Mladý chemik. 

ZŠ se pyšní skvělým chemikem
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Akcí „Děkujeme, že můžeme“ si 17. 11. několik set občanů u rad-
nice připomenulo 30. výročí od událostí vedoucích k obnově 
demokracie v naší zemi. Nechyběly vzpomínky pamětníků ani 
zpěv písní, jako Modlitba pro Martu nebo songů z repertoáru 
Karla Kryla.

Koncem listopadu se veřejnosti otevřela po více než roční rekon-
strukci kolonáda. Světelnou show k jejímu otevření přenášela 
26. listopadu živě i ČT ve svých Událostech.

Anděly na chůdách, rozsvěcení stromu i ohňostroj nabídl jarmark 
v pátek 6. 12. Stánky jarmarečníků i program byly tentokrát při-
praveny i na sobotu, kdy se konala ohňová show.  

V poslední den roku se sešly stovky lidí z Luhačovic, Petrůvky, 
Kladné Žilín i dalších míst z okolí na tradičním setkání u Kamen-
ného kříže. Počasí akci přálo a zájem byl rekordní.  

Moderní logo a výtvarnou identitu města představily Luhačovice 
na tiskové konferenci 7. 11. Výtvarné řešení navrhlo studio 
Toman Design, které uspělo v soutěži vyhlášené ve spolupráci 
s prestižní organizací Czech Design.

Ve dnech 4.– 5. 12. se v Luhačovicích uskutečnilo Mezinárodní 
fórum k tématu veřejné správy, účastnili se představitelé států V4, 
zástupci Rakouska a Slovinska.

U luhačovického kostela 25. 12. místní farníci opět po roce sehráli 
biblický příběh zrození malého Spasitele. Ježíška tentokrát před-
stavovala ani ne tříměsíční Anička Gergelová.

Lidé si připomenuli 30 let svobody

Kolonáda se otevřela veřejnosti

Vánoční jarmark byl dvoudenní

Silvestrovskému setkání přálo počasí

Město představilo atraktivní logo

Zástupci ministerstev 6 zemí se setkali 
v Luhačovicích

Tradice živého betléma pokračuje

38 pracovníků na plný úvazek, 9 na dohodu o provedení práce 
převážně v době sezony, během roku se u TS vystřídali také 2 
pracovníci z Úřadu práce na VPP.
V průběhu roku se zaměstnanci starali o 30,5 km místních komu-
nikací, 31 km chodníků, 11 mostů, 8 lávek, 297 m schodišť, 13 ha 
zeleně, objekt hřbitova, 1380 světelných bodů VO, 1,6 ha veřej-
ného prostranství, 36 bytů, 5 objektů nebytových prostor, 2 par-
koviště se závorovým systémem, 2 veřejné WC, 10 parkovacích 
automatů, dešťovou kanalizaci a veškerý mobiliář města.
Bylo svezeno 1517 t komunálního odpadu, 460 t velkoobjemo-
vého odpadu, 241 t bioodpadu, 168 t papíru, 158 t skla, 135 t 
plastů, 30 t kovů.
V roce 2019 proběhlo 36 pohřbů, z toho 21 církevních.
V roce 2019 bylo vyčleněno ze strany TS Luhačovice na opravu 
a údržbu obsluhovaného majetku, (mimo běžnou údržbu) a na 
nákup drobného hmotného majetku 2 750 000 Kč. Z toho největší 
položky: nákup mobiliáře 437 000 Kč, dopravní značení a pře-
chodné úpravy na místních komunikací 295 000 Kč, obřadní síň 
169 000 Kč, výměna opotřebených odpadních nádob 170 000 Kč, 
rekonstrukce skleníku včetně pracovních stolů 195 000Kč, GO 2 
multikár 327 000 Kč, nedestruktivní dynamická zkouška stabili-
ty sloupů VO 158 000Kč, recyklace suti 290 000 Kč.

První akcí roku 2019 byl masopustní průvod obcí, který se mi-
mořádně vydařil. Dále se pořádal dětský den, za hojné účasti 
místních i přespolních dětí, organizaci převzala paní Alžběta 
Chaloupková za pomoci místních občanů a také mysliveckého 
sdružení. Konal se i turnaj mladých hasičů. Během roku se usku-
tečnilo několik brigád na úpravu areálu hřiště a okolí. V srpnu 
místní hasiči pořádali tradiční hodovou zábavu. V září se dokon-

Technické služby Luhačovice, 
ředitel Ing. Josef Pučalík

Polichno

Rok 2019 
v místních částech
(integrovaných obcích)

10. října se sešli v Elektře starostové z celého Zlínského kraje na 
setkání, které pro ně uspořádalo vedení regionu. Probírali spolu 
řadu témat, mimo jiné otázku zdravotnictví.

Na valné hromadě TJ Sokol Luhačovice byl 11. 10. zvolen novým 
starostou organizace Robert Kolařík. Odhlasoval se i převod 
sokolovny městu, aby se v budoucnu podařilo zafinancovat její 
opravu.   

Na přelomu října a listopadu začal sloužit veřejnosti nový luha-
čovický skatepark. Otevřela se také zrekonstruovaná a zpřehled-
něná křižovatka u domova pro seniory.

Na tisíc lidí přilákal další ročník drakiády na luhačovické letiště 
12. října. K vidění tu byly nejen stovky draků, ale i akční vystou-
pení leteckého akrobata nebo legendární dopravní dvouplošník 
Antonov.

Setkání starostů

Sokolovna věnována městu

Nové sportoviště i bezpečnější křižovatka

Drakiádu doprovodila skvělá letecká show

Počet zaměstnanců: 6
V 1. pololetí roku se snížil stav pouze na 4 strážníky, tato situace 
přinesla komplikace v sestavování služeb a měla negativní vliv 
na plnění úkolů na úseku ochrany veřejného pořádku ve městě. 
V září nastoupila do řad MP Luhačovice historicky první žena. 
V období roku strážníci MP přijali od občanů 286 oznámení o po-
rušení pravidel veřejného pořádku, vlastní činností zjistili a řešili 
víc jak 1586 událostí. Ve 1273 případech se jednalo o porušování 
dopravních předpisů, ve 47 případech porušování pravidel veřej-
ného pořádku, nerespektování obecně závazných vyhlášek a naří-
zení města. Ve 38 případech poskytli strážníci součinnost policii, 
z toho bylo 12 žádostí o předání záznamů z MKDS k dořešení po-
dezření z trestných činů nebo přestupků. Strážníci projednali 550 
přestupků příkazem na místě v celkové výši 93 500 Kč. Do správ-
ního řízení postoupili 348 přestupků, a to jak v dopravě, tak i pro-
ti veřejnému pořádku a majetku. Provedli 6 odchytů volně pobí-
hajících psů, ve většině případů byli psi následně předáni majite-
lům, se kterými byl přestupek projednán. Strážníci městské poli-
cie dohlíželi na stanovený režim na parkovištích s parkovacími 
automaty, přispívali k regulaci dopravy v klidu, podíleli se na za-
jištění veřejného pořádku při kulturních a společenských akcích 
ve městě.
V průběhu služby strážníci zjistili 1 podezření ze spáchání trest-
ného činu, což oznámili PČR. Taktéž plnili úkoly vyplývající z VPS 
uzavřené s městysem Pozlovice. V rámci prevence MP Luhačovice 
pravidelně dohlížela na bezpečnost dětí při příchodu a odchodu 
ze ZŠ, aktivně se podílela na akcích v rámci Týdne mobility 
a uspořádala besedu s žáky ŠD. 

Městská policie, velitel Bc. Vlastimil Červenka
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1,4

19,6

26,9

53,6

5,7

13,3

50,3

64,7

10,7

10,3

39,4

70,5

21,2

2,3

47,2

49,4

11,2

7,5

129,6

59,8

8,7

756

-3

18,9

121

43,6

Teplota 
vzduchu
(˚C) 

Teplota 
vzduchu
(˚C) 

Srážky
(mm)

Srážky
(mm)

                     Leden     Únor      Březen     Duben          Květen    Červen

Luhačovice Kladná Žilín Polichno Řetechov

4331

53

198

2

278

5

241

3

85

55

3

3

8

2

10

2

Obyvatel na 
začátku roku

Narození

Přihlášeno

Obyvatel na 
konci roku

Odhlášeno

Úmrtí

Část města

91

4335

1

195

5

278

2

234

Počet obyvatel celkem: 5042

Průměrné teploty a srážky v jednotlivých 
měsících roku

V roce 2019 se v Luhačovicích narodilo 63 dětí, z toho 33 chlapců 
a 30 děvčátek. Nejoblíbenějším chlapeckým jménem byl Štěpán 
a Richard. Nejoblíbenějším dívčím jménem byla Nela.

V roce 2019 zemřelo 62 občanů, z toho 27 žen a 35 mužů. V prů-
měru se lidé dožívali věku 75,5 let.

Data poskytl Český hydrometeorologický ústav pouze pro účely
zápisu do ročenky a nesmí být využita ke komerčním účelům.

Narození 

Úmrtí

Společenská kronika 

Cestovní ruch, služby 

Počasí

Červenec      Srpen      Září      Říjen       Listopad    Prosinec       Rok

Personální obsazení: 15 policistů + 1 zaměstnanec policie
Policie ČR se stará o 17 obcí a 3 místní části. Na teritoriu města 
Luhačovice včetně místních částí Řetechov, Kladná Žilín, Polichno 
bylo řešeno celkem 66 trestných činů, 198 přestupků a 532 
přestupků bylo vyřešeno pokutou příkazem na místě.

Obvodní oddělení Policie ČR Luhačovice, 

vedoucí oddělení npor. Mgr. Jaromír Matyščák

Počet návštěvníků: 89080
Do prosince 2019 MTIC zprostředkovávalo prodej čipových karet 
ČSAD Vsetín. Pokračoval prodej parkovacích karet typu E, kterých 
se za celý rok prodalo celkem 2710 ks. V prodeji byl opět nástěn-
ný kalendář Luhačovice s fotografiemi od Mgr. Jana Dostála. 
Zájem byl velký. Vznikla limitovaná edice turistického deníku 
s motivem motocyklu Jawa v pozadí s vilou Alpská růže. Novin-
kou byly 3D pohledy a retro klíčenka, ve které je leporelo z luha-
čovických fotografií. Byla rozšířena nabídka magnetů. V infocen-
tru se prodalo 13 828 kusů pohledů a 7 778 kusů známek.

Městské turistické informační centrum

Masopustní maškary pořádané místním SDH, stavění máje 
a kácení máje s občerstvením a opékáním špekáčků, Pivní 
slavnosti s gurmánským občerstvením a vystoupením tří kapel 
(pořádali hasiči a hospoda U Dubového stolu), dětský den se 
soutěží dětských týmů dobrovolných hasičských sborů Podhradí, 
Pozlovice, Ludkovice, Luhačovice, Polichno, táboření dětí na Ma-
leniskách s přespáním na faře (pořádal SDH).

Řetechov

Na jaře byla brigáda na zvelebení obce s hojnou účastí, myslivci  
a hasiči posekali trávu kolem školy, zvelebili ohniště a vyrobili láv-
ky, hasiči natřeli budovu výletiště a položili dlažbu za pódiem. 
V obci byla hasičská zabijačka, fašankový průvod masek, stavění 
máje a sportovní den pro děti, kácení máje a den dětí, taneční zá-
bava se skupinou ProfilRock, hodový turnaj v malé kopané, miku-
lášská nadílka, vánoční jarmark, rozsvícení vánočního stromu 
s ohňostrojem, májová pobožnost.

Absolutní maximum teploty vzduchu 33,4 ˚C bylo naměřeno dne 
1. 7. Absolutní minimum teploty vzduchu -17,4 ˚C bylo naměřeno 
dne 23. 1.
Nejvyšší denní úhrn srážek 38,2 mm byl naměřen dne 8.1.
Nejvyšší sněhová pokrývka 43 cm byla zaznamenána dne 28. 1.
Celkem bylo zaznamenáno: 
69 dnů letních (s maximální teplotou 25 ˚C a vyšší), 
19 dnů tropických (s maximální teplotou 30 ˚C a vyšší),
99 dnů mrazových (minimální teplota se dostala pod -0,1 ˚C),
15 dnů ledových (maximální teplota se nedostala nad -0,1 ˚C),
163 dnů roku 2019 bylo se srážkami většími než 0,1 mm, 
100 dnů se srážkami většími než 1 mm, 48 dnů se srážkami nad 
5 mm, 23 dnů se srážkami většími než 10 mm, 10 dnů se srážkami 
nad 20 mm. 
Zaznamenáno bylo 24 dnů s bouřkou a 48 dnů se sně-
hovou pokrývkou 1 cm nebo vyšší. Převládající směr větru byl 
severní (14,6 %). Celkový úhrn slunečního svitu byl 1681 hodin.

V květnu se rozběhl nový turistický projekt Hurá ven! Rozdalo se 
2850 ks hracích karet. Pro odměnu si přišlo téměř 2000 dětí. 
Hracích míst je jedenáct, devět zapojených subjektů (dětská hřiště,
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Nové složení osadního výboru: předseda Martin Mališka, člen 
výboru Lucie Vajdíkova, DiS., člen výboru Ing. Karel Gergela.
Dvakrát se sešli představitelé města Luhačovice s obyvateli obce. 
Každou první sobotu v měsíci byl přítomen zástupce osadního
výboru na hasičárně pro případné dotazy nebo prosby občanů. 

Kladná Žilín

čila stavba zastřešení posezení na hřišti. Následoval turnaj staro-
sty města Luhačovic, kde nejmladší hasiči předvedli svou doved-
nost. V říjnu proběhl již dvanáctý ročník Zelobraní spojený se 
zabijačkou. V říjnu pak brigáda sázení tújí okolo celého areálu 
hřiště. V prosinci zimní turnaj ve volejbale na Radostově. Na 
závěr roku byla silvestrovská zábava.  



Počet zaměstnanců: 580 
Počet lůžek: 1299                    
Průměrná roční obsazenost: 71,5 %
Počet lázeňských hostů: 30 657; průměrná délka pobytu: 11 dní                   
Počet samoplátců – tuzemci: 18 772 (vč. cizinců 21 503)
Počet zahraničních návštěvníků: 2 731 (Slovensko, Rakousko, 
Německo, Rusko, Izrael, ostatní)
 
V polovině srpna 2019 byla po rekonstrukci otevřena pro veřej-
nost Hala Vincentka. Na jejích ochozech v dříve nepřístupných 
částech byla instalována stálá interaktivní expozice věnovaná 
vzniku a významu luhačovických minerálních vod doplněná 
o relaxační zónu. 
Po rozsáhlé rekonstrukci byla 27. listopadu 2019 zpřístupněna 
veřejnosti kolonáda v Luhačovicích. Jednalo se o obnovu unikátní 
kulturní památky v srdci Luhačovic, která je nominovaná na zápis 
do Světového kulturního dědictví UNESCO. Většinu nákladů z in-
vestice 115 mil. korun kryje dotace z evropských zdrojů. Společ-
nost Lázně Luhačovice, a. s., poskytla více než 17 mil. korun.  Práce 
probíhaly od září 2018 do listopadu 2019, ale projekt se připravo-
val už od roku 2016. Dne 15. května 2019 byla do základů rekon-
struované kolonády uložena časová schránka, která má budoucím 
generacím připomenout rozkvět luhačovických lázní. Umístěna je 
uprostřed kolonády přímo u bývalého pramene Amandky, kde na 
podzim vzniklo druhé veřejné pítko Vincentky. 
8. října 2019 byla po rekonstrukci slavnostně otevřena dětská 
léčebna Vítkov. Dětští pacienti s doprovodem získali více místa na 
stravování, prostornější vstupní halu, rozšířil se také zdravotní 
úsek a zvýšila se i kapacita léčebny o deset lůžek. Celková investo-
vaná částka dosáhla 42 mil. Kč s DPH. 
Lázně Luhačovice, a. s., byly v roce 2019 úspěšné v soutěži Velká 
cena cestovního ruchu 2018/2019. V kategorii nejlepší lázeňský 
a wellness balíček získaly první místo za cyklus pobytů Za krásami 
východní Moravy.

Lázně Luhačovice, a. s.

Jako v předchozích letech 
byl od začátku roku k dispozici kalendář akcí na celý rok. Zdarma 
byl nabízen katalog ubytování v hotelech, penzionech a také seznam 
ubytování v soukromí, ale i v nejbližším okolí, soupis restaurací, 
relaxačních aktivit, sportovních možností, seznam tipů pro seniory, 
rodiny s dětmi a také pro milovníky psů. 

Referentky MTIC prezentovaly město Luhačovice, ale i soukromé 
subjekty na veletrzích cestovního ruchu v Brně, Bratislavě, Hradci 
Králové a Praze.

kavárny, restaurace, půjčovna sportovních potřeb, turistický vlá-
ček, muzeum, galerie). 
O prázdninách se opět konaly výlety do okolí – na Baťův kanál, do 
Buchlovic a také podvečerní plavba po Baťově kanále s ochutnáv-
kou vína. Velké oblibě se těšily prohlídky města s průvodcem pro 
objednané skupiny. Po Luhačovicích provedli celkem 26 různě 
velkých skupin, celkově 921 osob. Exkurze do plnírny Vincentky 
v roce 2019 absolvovalo 312 návštěvníků. 

Školství

12 učitelek, 11 správních zaměstnanců (leden až srpen), 
10 správních zaměstnanců (září až prosinec) 
K 30. 6. 2019 – 135 dětí, od září 141 dětí v šesti třídách, z toho 
jedna speciální – logopedická
Dlouhodobé projekty: Otužování, saunování, čištění zubů, před-
plavecká výuka
Krátkodobé projekty: masopust, lázeňství, Týden mobility
Kroužky pro děti: grafomotorika pro předškoláky, hra na zobco-
vou flétnu
Akce pro děti: divadelní představení v MŠ, návštěva knihovny 
a muzea, hudební hrátky Zdravá 5, dětský karneval ve třídách, 
návštěva výstavy loutek v galerii Elektra, výchovný koncert ZUŠ, 
úklid města, exkurze v plnírně Vincentky, návštěva dětí v I. třídě 
ZŠ, návštěva školáků v MŠ – „Děti čtou dětem“, hravé dopoledne 
v DDM, návštěva klauna u příležitosti MDD, pasování na školáky, 
účast v soutěži Luhačovický plaváček, fotografování dětí vánoční 
a na závěr školního roku, návštěva mobilního dopravního hřiště 
v DDM, modelové železnice, policejní stanice, hasičské zbrojnice, 
účast na ukázkách práce složek IZS, exkurze v ZŠ Den ve včelíně 
a účast na výstavě Včelařství zblízka v galerii KD, taneční vystou-
pení žáků ZUŠ v lázeňském divadle, screeningové vyšetření zraku 
dětí, přednáška pro děti Jak se správně starat o zoubky, návštěva 
Mikuláše s družinou, návštěva keramické dílny v DDM
Akce ve spolupráci s rodiči: výroba karnevalových masek a lou-
tek, den otevřených dveří v logopedické třídě, velikonoční tvořivé 
dílny, setkání ke Dni matek, pasování na školáky, čtení před spa-
ním, Přijďte si k nám hrát, třídní schůzky, kufrování rodičů a dětí 
na zahradě MŠ – orientační běh, Veselé dýňování s rozsvěcováním 
dýní, ochutnávka pomazánek, ukázková hodina plavání, vánoční 
tvoření ve třídách
Prezentace na veřejnosti: vystupování dětí na vítání občánků, 
vystoupení pro seniory v KD Elektra, opakované vystoupení dětí 
v domově pro seniory, v Charitě, články v Luhačovických novi-
nách o dění v MŠ, nástěnka pro veřejnost, webové stránky MŠ
Investice: rekonstrukce pavilonu B – sociální zázemí dětí a za-
městnanců, výdejní kuchyňky, výměna lina ve třídách, šatnách, 
v mezipatrech, rekonstrukce kotelny MŠ 

Mateřská škola, ředitelka Bc. Jana Malaníková
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Kongresy a lékařská 
setkání

Počet kongresů: 4

Největší kongres: XXVI. luhačovické dny
Celkový počet účastníků za všechny kongresy a lékařská 
setkání: 1037 osob
Další významné kongresy:
XXVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny
XXVI. luhačovické pediatrické dny
XIII. Ningerovy dny

Lázně Luhačovice, a. s.

Počet kongresových akcí: 9

4.–5. 4. jednání členského fóra v Luhačovicích ATIC
10.–13. 4. Diabetologické dny (cca 1700 osob i se sestrami)
26.–28. 4. Festival kazuistik (750 os.)
24.–25. 5. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (400 os.)
2.–4. 6. členská schůze a jarní celostátní odborný seminář 
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR (cca 300 os.)
12.–15. 6. konference biologické psychiatrie (cca 350 os.)
10.–12. 9. JOGA – kongres a výstava Odpady (120 os.)
27.–29. 11. Dny zahradní a krajinářské tvorby (300 os.)
30. 11. Zlínská 4 – lékařské setkání (150 os.)

Městský dům kultury Elektra Luhačovice



44 pedagogů, 17 nepedagogických zaměstnanců, k 2. 9. 290 stu-
dentů v oborech s maturitou Management a marketingové komu-
nikace, Informační služby ve firmách a institucích
Design a tvorba keramiky, Design a zpracování dřeva, Design 
a zpracování kovů a s výučním listem Kuchař – číšník (ŠVP 
Kuchař-kuchařka, Číšník-servírka, Kuchař-číšník)
Důležité akce školy: Literární soutěž pro ZŠ Spěchej pomalu, 
workshop pro ZŠ Komunikujeme a prezentujeme s lehkostí, -
na téma Reklama organizovaný ve spolupráci s Nadací VIA, 
studentský ples v sále Rondo, účast v programu Děkujeme, že mů-
žeme v souvislosti s oslavou 30. výročí sametové revoluce, zapo-
jení do mezinárodního projektu v programu INTERREG s názvem 
Po stopách Dušana S. Jurkoviče, další akce humanitárního charak-
teru (Srdíčkový den, Bílá pastelka) apod.  
Úspěchy: 1. místo ve Zlínském kraji v soutěži Střední roku 2019, 

SOŠ Luhačovice, ředitelka Ing. Jana Šuráňová 

Účast v soutěžích: V krajském kole ve hře na klávesy získali 
3. místo Lucie Macejková a Patrik Kušnier, oba ze třídy učitele 
Zdeňka Gahury. Matyáš Kolář ze třídy Mgr. Jiřího Drgy se umístil 
v kraji na 2. místě. Trio zobcových fléten ve složení Emma Podlouc-
ká, Julie Slámová a Anežka Prouzová získalo v krajském kole 
1. místo a další trio zobcových fléten ve složení Alžběta Procházko-
vá, Magdalena Pavlacká a Elena Londinová získalo v celostátním 
kole 2. místo. Všechny žákyně jsou ze třídy učitelky Bc. Rity Ryndo-
vé. Konala se také krajská přehlídka dětských skupin scénického 
tance. Zde získala choreografie „Tvary modré“ ocenění v bronzo-
vém pásmu a stříbrné pásmo obdržely choreografie „Zrození“ 
a „Špatná vzpomínka“. Taneční obor se prezentoval pod vedením 
BcA. Veroniky Koutné. Výtvarný obor se zúčastnil soutěže VAK Zlín 
„Děti a voda“, kde Berta Gregorová, Karolína Gavendová a Kateřina 
Váňová získaly 1. místo. Žákyně pracovaly pod vedením výtvarnice 
MgA. Jitky Gottfriedové.                                                 
Zajímavé akce a události: V roce 2019 se uskutečnilo 67 akcí. 
Kromě tradičních koncertů škola zazářila ve velkém celoročním 
projektu spolku ZUŠKA?ZUŠKA! „Malí velcí filharmonici“ pod 
taktovkou dirigenta Tomáše Netopila. Koncerty absolventské 
a závěrečné ozdobilo netradiční baletní vystoupení Tarzan. Účastní 
se pravidelně Divadelní zóny MFF Zlín výtvarnými dílnami, pořádají 
výtvarné plenéry a dílny pro žáky ZŠ, tanečníci působí v projektech, 
např. „Tanec ValMez“. Výtvarníci pořádali výstavu „Na barevné vlně“. 
Jsou nedílnou součástí „Dne Kraje“. Pořádali okresní kolo ve hře na 
nástroje.
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23 pedagogů, 2 nepedagogičtí zaměstnanci, 400 žáků v oborech 
hudebním tanečním a výtvarném.

Základní umělecká škola Luhačovice, 

ředitelka Monika Slováková 

42 učitelů, 4 asistenti pedagoga, 4 vychovatelky školní družiny, 
19 provozních zaměstnanců
K 30. 6. 2019 – 567 dětí ve 26 třídách, k 1. 9. 532 dětí v 26 třídách, 
v ŠD 112 dětí
Významné aktivity: Lyžařský výcvik 3. a 7. tříd + 6. B, 8. B, 9. B; 
plavecký výcvik 1. až 6. třídy + 7. B, 8. B, 9. B; Týden mobility; 
Akademie V. Hudečka; Školní mléko; Ovoce do škol; Divadlo nej-
mladšího diváka; zájezd do Londýna ve spolupráci s DDM; Medo-
vé dny; Slavnostní akademie k ukončení školního roku; taneční 
9. tříd; přehlídka SŠ; exkurze do výrobních závodů; Běh proti 
diabetu; projekt Farmář; podpora včelařského kroužku a želez-
ničního modelářství
Úspěchy: Už čtvrté vítězství v řadě ve Valašské sportovní lize, 
2.–5. místo v atletice na úrovni kraje, 2. místo v krajské soutěži 
Integrovaného záchranného systému, výborná umístění v nauko-
vých olympiádách, vítězství v soutěži Mladý ekonom a Psaní vše-
mi deseti, krajský vítěz v Mladém chemikovi, biologické olympi-
ádě, 2. místo v krajské soutěži  hlídek mladých zdravotníků, 
2. a 3. místo v soutěži krajského vojenského velitelství Sportem 
k historii, vítězství v matematické soutěži tříd pořádané UTB; 
ZŠ Luhačovice byl udělen čestný titul „Škola paměti národa“

Základní škola, ředitel Mgr. Roman Lebloch dvě 1. místa a 2. místo v Bechyni v Točířské soutěži pro studenty 
keramických oborů na SŠ, 2. místo v kategorii studentských a uč-
ňovských prací na 38. setkání kovářů Hefaiston, 1. místo v Krajské 
matematické soutěži třídních kolektivů nematuritních oborů SŠ, 
1. místo v kraji a postup do národního kola v soutěži Soutěž & 
Podnikej s návrhem deskové hry s názvem Zachraň planetu. Získá-
ní certifikátu Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělává-
ní a přípravě, čímž jsme se zařadili mezi 28 škol v České republice 
s tímto prestižním certifikátem.
Mezinárodní aktivity: Zahraniční stáže 46 studentů v rámci 
Výměn mládeže v Maďarsku, Litvě, na Slovensku a v Estonsku 
a projektu Erasmus+, odborné vzdělávání v Litvě. 14 učitelů vy-
cestovalo jako pedagogický dozor, dalších 11 se zdokonalovalo 
v odborné angličtině a metodě CLIL v Anglii, „stínovalo“ ve Slovin-
sku (job shadowing), připravovalo  další projekty pro žáky (Litva) 
či se účastnilo aktivity v Německu (TCA – Internationalisation 
strategies in VET). 50 žáků navštívilo Amsterdam, 2 plné autobu-
sy směřovaly v prosinci do muzeí ve Vídni. Ve škole jsme díky pro-
jektu EDISON přivítali 3 zahraniční studenty z Maroka, Ukrajiny 
a Kyrgyzstánu a 3 studenty z Litvy (Erasmus+). 
Investice a další projekty: Dokončení akce Rekonstrukce dílen 
uměleckých řemesel za 4,3 mil. Kč, kompletní oprava kotelny v 
budově domova mládeže za 2 mil Kč, projekt Modernizace učeben 
odborného výcviku uměleckých řemesel s rozpočtem 1,3 mil. Kč 
z programu IROP. Ukončení projektu ŠABLONY SOŠ Luhačovice, 
program Výzkum, vývoj, vzdělávání a zahájení dvouletého pro-
jektu ŠABLONY II. SOŠ Luhačovice (osobnostně profesní rozvoj 
pedagogů, podpora aktivit rozvíjejících čtenářskou gramotnost, 
lepší využívání ICT, zlepšení jazykových kompetencí a inkluze). 
Projekty Šablon I. a II. jsou celkově podpořeny částkou 2,1 mil. Kč.

Ve školním roce 2018/19 školou prošlo 436 žáků, 301 z 1. stupně, 
135 z 2. stupně.  Každoročně narůstá počet dětí s doprovodem 
rodičů do lázní, preferuje se léčba dětí od 1,5 roku dítěte. Většině 
žáků vyhovuje individuální přístup pedagogů a nižší počty žáků 
ve třídách, u menších žáků se opíráme o pomoc rodičů a školního 
klubu, který jsme zřídili od října 2019. Školní klub nabízí zájmo-
vou činnost žákům 1. i 2. stupně, jeho činnost řídí 1 vychovatelka. 
V době prázdnin byla provedena rekonstrukce rozvodu vody 
a výměna umyvadel ve sborovně a učebnách, tyto práce budou 
ještě pokračovat.

Základní škola při dětské léčebně, 
ředitelka Mgr. Marta Hubáčková
 

Zájmová činnost dětí

4 interní pedagogičtí pracovníci, 2 interní nepedagogičtí pracov-
níci a 42 externích pracovníků na zájmové kroužky, 11 externích 
pracovníků na tábory, při organizaci akcí pomáhají také dobro-
volníci; 774 členů v 74 kroužcích
Nejžádanější kroužky v roce 2019: Hasičský, Cvičení na míčích, 
Pohybové hry, Pastelka 1, Florbal, Taneční, Keramický, Brousek, 
Klubík, Klubíčko, Železniční modelář, Trampolíny 
V únoru byl připraven a realizován seminář zaměřený na výuku 
historických tanců. Spontánní činnost – otevřený Klub K využilo 
1056 zájemců. Do Klubíku – otevřeného rodinného centra – pra-
videlně docházelo 8 rodičů a 9 dětí. Zapojovali se do připrave-
ných programů – cvičení, besed, tvořivých dílen nebo si s dětmi 
spontánně hráli v klubovně vybavené hračkami, kobercem, moli-
tanovým bazénkem s míčky a skluzavkou, přebalovacím pultem, 
stolem a židličkami. Uspořádali 2 tábory pobytové, 8 příměst-
ských a 5 pobytových akcí s počtem 325 účastníků. Dům dětí 
a mládeže připravil pro veřejnost 133 akcí, některé ve spolupráci 
s dalšími subjekty. Například: Zámecký piknik, Seznamovací akce 
pro žáky 6. tříd, akce v rámci Týdne mobility, Drakiády, Pohádko-
vý les, Podzimní tvoření, Vánoční zámecký jarmark, Mikulášský 
sportovní den, Free Jumping, Retrohrátky, Slizománie, Noc s An-
dersenem, Muzikoterapie, Dílničky jarních dekorací, Den pro naše 

Dům dětí a mládeže Luhačovice, 
ředitelka Mgr. Eva Tomalová 



Předsedkyně: Marcela Gavrilová, 
dirigentka: Mgr. Ludmila Staňová
Počet členů: 27
V průběhu roku se sbor veřejnosti prezentoval celkem na 10 
akcích. Nejčastěji zpíval při různých příležitostech v Luhačovicích 
(promenádní koncerty, Otevírání pramenů, vystoupení k výročí 
sametové revoluce nebo adventní koncerty). Zúčastnil se jarního
pěveckého festivalu v Rychvaldu a společně s ostravským sborem

 

se uskutečnilo v pořadí druhé turné, tentokrát do Izraele. V roce 
2019 sbor uspořádal dvě akce: 7. ročník festivalu „Svátek sboro-
vého zpěvu“, jehož hosty byly tentokrát dva slovenské sbory 
(z Trenčína a z Prievidze) a Ostravský smíšený sbor. Druhou akcí, 
jehož byl pěvecký sbor Janáček pořadatelem, byl tradiční prosin-
cový „Adventní koncert na Sokolce“.                                                                

Starosta: Bc. Alois Obadal, velitel sboru: Petr Vavrys ml., 
vedoucí mládeže: Bc. Michal Kubela
Počet členů SDH Luhačovice: 32 dospělých a 24 mladých hasičů 
do 15 let. 
SDH se podílel na několika významných akcích v Luhačovicích. 
Ať to byl tradiční hasičský ples, Otevírání pramenů, nebo v květ-
nu Mezinárodní setkání dobrovolných hasičů  z Rakouska, Němec-
ka, Slovenska, Srbska, Polska, Dánska a ČR. Během 4 dnů navštívi-
li významné památky ve Zlínském kraji. Další akcí byla výprava 
27 dětí do zoologické zahrady ve Zlíně s hasiči z Řetechova. Bě-
hem roku se účastnili několika soutěží v požárním sportu. Ve 4 
kategoriích: přípravka, mladší žáci, starší žáci a dorost. Družstva 
získala několik drahých kovů, ale především zkušenosti. Koncem 
roku 2019 získali novou PS 12. Podařilo se získat nové vybavení 
pro naše mladé hasiče, ať je to sací koš, rozdělovač, hadice, 
proudnice, nebo oblečení. 

Janáček Luhačovice

SDH Luhačovice 

Zájmová činnost 
dospělých

Vedoucí: Vladimír Schlimbach
Počet členů: 48
Již tradiční bylo vystoupení ve Španělském sále na Pražském 
hradě u příležitosti slavnostní recepce 28. října navazující na 
předávání státních vyznamenání. V ČR orchestr vystoupil na lá-
zeňských kolonádách a celostátních výstavách, např. v Karlových 
Varech, Mariánských Lázních, Lázních Jáchymov, na Regiontouru 
v Brně, na Floře Olomouc a samozřejmě doma v Luhačovicích. 
Orchestr koncertuje i v zahraničí, a to opakovaně na lázeňské 
kolonádě v Badenu a každoročně v Piešťanech. 

Vedoucí: Petr Mituník
Luhačovické středisko má celkem 46 členů ve třech oddílech od 
dětí předškolního věku až po dospělé. Dětem školou povinným, 
kterých je 34, se věnují jak jejich starší kamarádi, tak dospělí, 
kterých máme v současné době nedostatek. Nabíráme tedy nové 
členy z řad dětí i dospělých. Skauting je parta a příležitost. 
Příležitost prožít nezapomenutelné zážitky a dobrodružství, 
naučit se spoustu užitečných věcí a najít si kamarády na celý život. 
Skauting není jen zábava, ale i práce a vzdělávaní, které se snaží-

Dívčí saxofonový orchestr

Junák – český skaut, středisko Osamělý jestřáb 
Luhačovice, z. s. 
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Alena Slámová, předsedkyněů; Karel Ročák, místopředseda 
Hlavní souborovou činností jsou pravidelné nácviky a vystoupení 
dětských skupin a Záleské chasy z Luhačovic a blízkého okolí.
Aktuální počet členů: 115 členů, z toho 69 dětí a mládeže
Zálesáčci (3–5 let), 15 členů, vedoucí Šárka Janoušková, Adéla 
Pírková a Miroslava Martincová, Malé Zálesí 1 (6–10 let), 35 čle-
nů, vedoucí Alena Slámová, Kateřina Pírková a Petra Miková, 
Malé Zálesí 2 (13–17 let), 14 členů, vedoucí Marcela Ročáková 
a Jiří Oksner, Záleská chasa (dospělí tanečníci), 20 členů, vedoucí 
Marcela Ročáková. Ženský pěvecký sbor, 12 členů, vedoucí Natá-
lie Marečková, CM Záleská cimbálová muzika – 6 členů, vedoucí 
Jaroslav Šuráň, CM Zálesí – 7 členů, vedoucí Luboš Mareček
Dětská CM/ZUŠ – 6 členů, vedoucí Radka Turzíková
Vystoupení v roce 2019: Masopustní/fašanková obchůzka měs-
tem v maskách, Vynášení Mořeny, Regionální přehlídka dětských 
FS Valašské Klobouky,  Ples FS Jagár, Havířov,  Velikonoční jarmark 
s folklorem, Krajská přehlídka dětských FS Rožnov pod Radhoštěm, 
Den tance v lázních, Beseda u cimbálu, Otevírání pramenů Luhačo-
vice, Festival Moravské chodíčky Napajedla, Festival Májíček Zlín, 
Folklorní lázně, MFDFS Písní a tancem, Den seniorů, oslavy 110 let 
Sokola, Výročí souboru Holomňa Pašovice, Vánoční koncert
Nové nastudování pásem: Vánoční pohádka, Na pastvě,Obuchový 

Malé Zálesí a cimbálová muzika

město – Den Země, Lanový park pro veřejnost, Čarodějnický slet, 
Cyklozávody, Florbalové turnaje, Oblastní kolo cyklistiky, Doprav-
ní výukové programy spojené s jízdou zručnosti a jízdou přes pře-
kážky (jarní i podzimní), Oficiální závody agility Fešák lázeňský, 
Zámecká akademie, Zámecká pouť ke Dni dětí, Námořnické odpo-
ledne, Lampionový průvod, Hasičské soutěže, Vítání prázdnin, 
Ples princů a princezen. Žáci se zapojili do akce „Česko zpívá ko-
ledy“ aj.  Stále vysoké oblibě se těší sportovní a pohybové akce, 
tvořivé dílny a kurzy, akce pro rodiče s dětmi a programy pro 
školy, keramické dílny a rukodělné akce, taneční semináře…
Pohybové a taneční zájmové kroužky nacvičily skladby, se který-
mi vystupovaly při různých akcích ve městě – Mikulášském spor-
tovním dnu, dětských šibřinkách, Roztančené kolonádě, Zámecké 
akademii, v domově pro seniory, při Senior cupu i při setkání ju-
bilantů. Žáci zájmových kroužků florbal úspěšně prezentovali ve 
florbalových turnajích a umísťovali se na nejvyšších příčkách. 
Žáci hasičských kroužků se účastnili hasičských soutěží a získali 
krásná umístění. Taneční kroužek se zapojil do taneční soutěže 
a také přivezl medaili. Úspěšně nás prezentuje také kroužek Žele-
zniční modelář, který pravidelně v našem městě i v okolí vystavu-
je modelovou železnici pro širokou veřejnost a zapojuje se také 
do modelářských soutěží. Členové kroužků Agility se umísťují 
na předních příčkách v oficiálních i neoficiálních závodech agility.
 

me dětem zprostředkovat formou her. Děti se učí pracovat samy 
na sobě, hrát fér, být kamarádem, na kterého je spolehnutí, a s os-
tatními tvořit dobrou partu. K tomu všemu mají děti příležitost 
setkávat se na pravidelných schůzkách, které se konají každý tý-
den, na výpravách i táboře, který uzavírá celý školní rok. To, co se 
přes rok děti naučí, mají možnost si vyzkoušet a ověřit i na skaut-
ských závodech, kde musí táhnout za jeden provaz a spolupraco-
vat i prokázat vlastní dovednosti. Ke skautování také neodmysli-
telně patří pobyt v přírodě, kterým se děti učí přírodu poznávat 
a mít ji rády, což přirozeně vede k její ochraně. Sociálním doved-
nostem se děti zase učí přirozeně v kolektivu, kde se potkávají 
mladší i starší a učí se spolu vycházet, nebýt lhostejní a umět po-
moci. Skautští vedoucí pozorují děti, poznávají jejich silné a slabé 
stránky a díky tomu je mohou motivovat a rozvíjet. Sami se také 
vzdělávají na kurzech a i oni se mohou od dětí ledasčemu naučit.

Například začátkem roku 2019 byla jednotka JPOII povolána 
starostou města na kalamitní stav odstraňování sněhu z chodníků, 
dále hasila požáry budov v Ludkovicích a v Polichně, lesa o rozlo-
ze cca 100 × 100 metrů mezi Pitínem a Slavičínem, porostu trávy 
v Kladné Žilín, rodinného domu v Horní Lhotě, obytného přívěsu 
v obci Dolní Lhota, složitý a zdlouhavý požár u Bílého kříže. 
Asistovali při dopravních nehodách, odstraňování spadlých stro-
mů, nehod v domácnosti.  
Jednotka se účastnila 2× cvičení na centrální požární stanici ve 
Zlíně, soutěží v požárním sportu, kdy se muži, dorost, ale i mladší 
a starší žáci účastnili pohárových soutěží v Ludkovicích, Kladné 
Žilín, Pozlovicích, v Polichně a Řetechově. Dorost si vyzkoušel ligu 
ve Zlíně a i nejmladší získali drahocenné zkušenosti na soutěži 
o pohár hotelu Vega. 

Přehled výjezdů Jednotky JPOII za rok 2019: 23 výjezdů



Předsedkyně: Gabriela Gergelová
Jednatel: PhDr. Blanka Petráková 
Počet členů: 45 (počet spolupracujících 90)
Hlavní aktivity: Luhačovický okrašlovací spolek Calma se v roce 
2019 účastnil Otevírání pramenů a uspořádal Kloboukový den

 

na počest narozenin Marie Calmy Veselé. Taneční složka 
„Crazy Flappers“, kterou vede Jarmila Durďová, se představila 
v řadě vystoupení v Luhačovicích i mimo Luhačovice. Spolek 
pokračoval v tradici pořádání kostýmovaných kulturně-historic-
kých poznávacích zájezdů, tentokrát do Vídně a lázní Baden 
u Vídně. Na Štědrý den se opět sešlo několik desítek členů a příz-
nivců spolku u pramene Aloisky na Štědré ptačí hostině. 

Luhačovický okrašlovací spolek Calma, z. s.

Luhovaný Vincent, z. s.

Předseda: Mgr. Dalibor Petrželka, další členové: F. Ševčík, 
místopředseda, Mgr. Z. Lekeš, tajemník, Ing. M. Marková, poklad-
ní, Terezie Bartoníčková, kulturní referentka
Počet členů: 105
Roku 2019 byla velmi slabá úroda, nejhorší údaje, vypáleno 
1 161 litrů a vymoštováno pouhých 684 litrů moštu. Konal se 
zájezd Po stopách Dušana Jurkoviče, prohlídka pamětihodností 
města Skalice, posezení ve vinném sklípku v Polešovicích, uspo-
řádána odborná přednáška o střihu ovocných stromů s instruktá-
ží přímo na zahradě.

Předseda: Pavel Horák, další členové vedení: Petr Dynka, 
jednatel, Marcela Mališková, hospodář, Kamil Turza, zdravotní 
referent, Ladislav Sviták, revizní komise 
Počet členů: 47 plus 2 včelařské kroužky při ZO ČSV 
Počet včelstev: 457 
Včelstva se podařilo navýšit, ale stále není vyhráno. Proto je stále 
nutná intenzivní prevence zdravotního stavu včelstev, která jsou 
rozmístěna na 74 stanovištích, což zaručuje zdárné opylení kultur.
Akce: Den otevřených dveří v červnu na školním včelíně. Návště-
va v domově pro seniory. V prosinci provonělo školu pečení me-
dových perníku s ochutnávkou medu a výrobou točených svíček. 
Scházíme se dle potřeby (výbor ZO ČSV) a k pravidelným člen-
ským schůzím.

Předseda rady Aeroklubu: Ing. Miroslav Štrauf 
Členové rady: Ing. Zdeněk Valášek, Ing. Tomáš Juřík, Ing. Jiří Kus-
bach, Michal Vláčilík
Počet členů klubu: 49
Členové se účastnili úspěšně různých leteckých soutěží, konala se 
Drakiáda s programem na luhačovickém letišti, Aeroklub se účast-
nil i na Dětském dni DDM Luhačovice. Klub dělal i několik dalších 
akcí menšího rozsahu, exkurze na letišti ze škol, akce pro pracov-
ní kolektivy firem z okolí a podobně.

Předseda: Mgr. Radek Bednařík
Spolek provozuje Minigalerii rozhleden – originální a neopakova-
telnou miniexpozici 3D modelů českých a slovenských rozhleden; 
90 vystavovaných objektů; navazující 109 m dlouhá naučná mini-
stezka Královstvím rozhlednovým; vše v ulici Pod Léštím; význam-
ná propagace Luhačovic. Téměř 700 návštěvníků ročně od Aše
až po Humenné. Více info na: www.jurkovicuv-svet.cz.

ZO ČZS Luhačovice

ZO ČSV, z. s., Luhačovice

Aeroklub Luhačovice, z. s.

Jurkovičův svět, z. s.

Spolek aktivních seniorů

Předsedkyně: Pavla Zichová
Členů: 58
Motto spolku: Žít život naplno a nesedět doma
SAS se setkává první čtvrtek v měsíci v klubovně místní knihovny, 
kde do programu zařazuje také besedy se zajímavými tématy, 
občas i s promítáním. Členky a členové mají předplatné do Slovác-
kého divadla, středy jsou vyhrazeny plovárně, chodí se na vycházky 
do přírody a na zajímavé exkurze. SAS má tým ve hře pétanque 
i s klubovými tričky.
Akce: Během roku se pořádají zájezdy v rámci Zlínského kraje i do 
vzdálenějších míst, o prázdninách SAS pořádá táborák. Spolek se 
prezentuje také při různých akcích, na podzimním setkání seniorů 
v Elektře uspořádal výstavu, na majálesu SOŠ ve spolupráci s Cal-
mou předvedl na přehlídce repliky historických klobouků. 
Program SAS je zveřejněn každý měsíc v Luhačovických novinách.

Předsedkyně: Magdaléna Petráková 
Počet členů: 47
Hlavní náplní bylo pořádání 10. ročníku festivalu Luhovaný 
Vincent, 27.–30. 6. 2019
Za 4 festivalové dny proběhlo 47 akcí, z toho 31 zdarma. Vydáno  
Vydáno bylo necelých 100 akreditací, ale díky akcím ve veřejném 
prostoru má festivalový zážitek přes 2000 návštěvníků. To nejlepší 
ze sebe vydalo na 84 účinkujících a svou pomocí k chodu festivalu 
přispělo 47 dobrovolníků. Program: 
divadlo: Chen Nadler a Daniel Motola, Cabaret Nomade, Viktor 
Černický, Lachende Bestien, soubor 11:55
výtvarné umění: Rafani, Juliana Höschlová, Barbora Zentková 
a Julia Gryboś, Sláva Sobotovičová
filmy: Frank, Iluze, Nesliboval jsem vám procházku růžovou zahra-
dou, Anipromítačka, Předjaří, Problémy prvního světa, Historická 
trilogie Adély Babanové
hudba: Jakub Šimanský a Tomáš Niesner, Lesní zvěř s Horňáckou 
muzikou Petra Mičky, Panenské plameny, Tosiro, Fotbal, Wrong Co-
ps, B4, Dead Pigeon Dub, Escher Fucker, Strachkvas a další
dále: Jakub Řehák, Genot Centre + Efemér + Roméo Poirierem, 
Laďa Čumba, Lenka Vacková a další
Zvuková mapa Luhačovic: Po dvouletém úsilí se Vincentovi poda-
řilo završit a v rámci festivalu za účasti tvůrců slavnostně zahájit 
projekt Zvuková mapa Luhačovic. Zvukový bedekr ve formátu au-
torských rozhlasových her vykresluje Luhačovice prostřednictvím 
krátkých příběhů na pěti tematických okruzích. Své hlasy propůjči-
li lázeňskému audioprůvodci např. Arnošt Goldflam, Valérie Zawad-
ská, Igor Bareš nebo Hana Maciuchová. Projekt přesahuje rámec 
čtyř festivalových dní a spolek Luhovaný Vincent tak zanechává ve 
městě Luhačovice skutečně trvalou stopu. O tom, jak Luhačovice 
krásně znějí (jak říká Leoš Janáček hlasem Arnošta Goldflama na 
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Předseda: Ing. Martin Šaroun, členové výboru: Petr Netík – 
místopředseda, Ing. Martin Pavlíček – jednatel, Ing. Milan Mikov-
čík – pokladník, Jiří Skládal – mysl. hospodář
Počet členů: 23 
Plocha, na které spolek hospodaří: 1222 ha honební plochy
Přibližné počty zvěře v Luhačovicích: 61 ks srnčí, 35 ks dančí, 
ojediněle mufloní, černá a jelení zvěř, 52 ks zajíců, 10 ks králíků, 
10 ks koroptví, 28 ks kačen a 50 ks bažantů
K výkonu práva myslivosti se používá 7 ks loveckých psů ve vlast-
nictví členů MS.
Počet krmelců: 30 pro spárkatou a drobnou zvěř, 15 zásypů, 46 
slanisek
Spotřeba krmiva a čím se zvěř krmí: jadrné krmivo 6 t, objemové 
krmivo 8,5 t, dužnaté krmivo 20 t a kamenná sůl 0,35 t 
V roce 2019 spolek uspořádal 11. ročník Svatohubertské noci. 
Dlouhodobě myslivci spolupracují se ZŠ Luhačovice.

Předseda: Miroslav Horňák, členové výboru: místopředseda 
Radek Kůdela, jednatel Petr Hubáček, hospodář František 
Hubáček 
Spolek má celkem 200 členů a dále 36 dětí do 15 let a 8 do 18 let.
RSLZ Luhačovice hospodaří na 3 revírech mimopstruhových 
a jednom pstruhovém. Dále obhospodařuje další 2 rybochovná 
zařízení, z toho jedno v Luhačovicích přímo pod přehradou a dru-
hé v Kladné Žilín. Největším problémem je hlavně sucho, které 
trápí již řadu let a neustále se prohlubuje, s ním je také úzce spja-
ta kondice a zdravotní stav ryb.
Svaz mimo ostatní aktivity pořádal dvoje závody dospělých a dvo-
je mládeže a také dva kaprařské maratony. 

Myslivecký spolek Luhačovice

Rybářský svaz Luhačovického Zálesí, z. s.



Kapacita: 40 klientů 
(20 jednolůžkových, 10 dvoulůžkových pokojů)
Počet zaměstnanců (fyzicky): 30 
Zřizovatel: Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, Zlín
DS zajišťuje pobytovou službu seniorům 65+, kteří mají sníženou 
soběstačnost, včetně terapeutických a aktivizačních činností. 
Spolupracuje s místními spolky a organizacemi, školami. Díky 
sbírce vyřazených telefonů v ZŠ Luhačovice byly zakoupeny tři 
vozíčky pro imobilní klienty. Díky projektu SOŠ se zúčastnili ma-
jálesu a ještě získali finanční příspěvek na další vybavení DS.
Zapojili se do několika projektů, např. Ježíškova vnoučata, Jedeme 
v tom společně atd. Nadace Korunka, MěDK Elektra a další spon-
zoři zajistili klientům účast na kulturních akcích. Denně jsou kli-
entům nabízeny společné nebo individuální aktivity. 

Farář: P. ThDr. Hubert Wojcik, kaplan P. Mgr. Stanislav Trčka
Křty: 24 dětí (15 děvčat a 9 chlapců) 
Úmrtí: církevní rozloučení mělo 27 farníků
Sňatky: celkem 9 párů
První svaté přijímání: 13 osob
Biřmovaní v Pozlovicích: 31 osob
Události ze života farnosti: Příprava primiční mše sv., jejího prů-
běhu a pohoštění pro všechny účastníky v Pozlovicích, výstavba 
kaple na Podhradí a její požehnaní, výstavba a požehnaní sousoší 
sv. Rodiny u nového kostela v Luhačovicích, spol. Miramare opra-
vila kašnu u pramene sv. Josefa u kostela 

Lhota, Kladná Žilín, Ludkovice, Podhradí, Polichno, Pozlovice, 
Řetechov, Sehradice. V obcích Hřivínův Újezd, Provodov a Kaňovi-
ce zajišťuje CHL pouze domácí zdravotní péči.
Charitní pečovatelskou službu využilo 101 uživatelů. Pracovnice 
uskutečnily 14 445 návštěv a 18 005 výkonů. Domácí zdravotní 
péči využilo 84 uživatelů. Bylo provedeno 1192 návštěv a 2521 
ošetřovatelských výkonů.
Zdravotní nebo kompenzační pomůcku si zapůjčilo celkově 82 
uživatelů, z toho 43 uživatelů z regionu Luhačovicka. Celkově za-
půjčeno 127 zdravotních pomůcek.
Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené měl celkem 
12 uživatelů, kteří uskutečnili 917 návštěv. Ve stacionáři se usku-
tečnilo 38 programů (z toho 36 na Charitě, 2 výjezdní akce do 
okolí).  V Tříkrálové sbírce 2019 se celkově vykoledovalo 
376 546 Kč. Částka 190 000 Kč byla využita na Úpravu zázemí 
charitní pečovatelské služby (nákup vozidel), 22 000 Kč bylo 
využito na přímou pomoc rodinám s dětmi a lidem bez domova. 
Částkou 5 000 Kč byly podpořeny humanitární projekty na Haiti 
a částkou 5 000 Kč byly podpořeny projekty na Ukrajině. V roce 
2019 se uskutečnilo 11 akcí pro veřejnost. Mimo jiné: Plavání tří-
králových koledníků, Pouť rodin na Provodov, Pouť charit na 
sv. Hostýn, Dny Charity Luhačovice v září a Benefiční koncert pro 
Charitu Luhačovice. Největší akcí pak byly oslavy 15. výročí zalo-
žení Charity Luhačovice. Během roku se zapojilo do aktivit 91 do-
brovolníků. V rámci kurzů angličtiny s lektorkou Ing. Veronikou 
Olejníkovou proběhly 3 lekce pro 7 studentů. Každou neděli je ve-
řejnosti k dispozici v kostele sv. Rodiny Farní knihovna od 9:00 do 
10:00 hodin. Prostory využívají také ke svým schůzkám mladší 
skautky a skauti z Luhačovic. Registrované sociální služby Charity 
Luhačovice jsou součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb ve Zlínském kraji. Ve spolupráci s Nadací Olgy Havlové byly 
zakoupeny nové paliativní pomůcky. Rozšířili tým pečovatelské 
služby o dvě nové kolegyně. V závěru roku proběhly tradiční bene-
fiční akce, které přispívají k udržení stávajících služeb.

 

Domov pro seniory Luhačovice, 
ředitelka Ing. Bc. Marie Semelová

Římskokatolická farnost Luhačovice

Charita Luhačovice, 
ředitelka Mgr. Lenka Semelová, DiS.

Ostatní organizace
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Akademie Václava Hudečka

Ředitelka: Miroslava Krumpolcová 
Spolek Václava Hudečka pro pořádání houslových kurzů, nezisková 
organizace, realizoval v termínu 29. 7. – 10. 8. již XXIII. ročník pro-
jektu Akademie Václava Hudečka a XII. ročník festivalu Svátky hud-
by v Luhačovicích. Edukační část: Uskutečnila se v prostorách ZŠ 
v Luhačovicích. Z velkého počtu uchazečů bylo vybráno 16 studen-
tů, výhradně českých. Výuka stejně jako předchozí roky byla indi-
viduální, což je specifikum Akademie. Studenti pracovali pod vede-
ním zkušených lektorů Václava Hudečka a prof. Pražské konzerva-
toře Jiřího Fišera. Korepetice zajišťoval přední český klavírista Lu-
káš Klánský. V rámci doprovodného programu zhlédli studenti film 
Bohemian Rhapsody.
Festivalová část: 7 koncertů, z toho 6 v Luhačovicích – 3 Lázeňské 
divadlo, 2 DK Elektra, 1× kostel sv. Rodiny a 1 v barokním chrámu 
ve Štípě. V Lázeňském divadle se uskutečnily 3 Absolventské kon-
certy, při nichž se veřejnosti průběžně představili všichni studenti 
XXIII. ročníku. Se svými studenty vystoupil i Václav Hudeček s hos-
ty. Představili se slovenský basbaryton Gustáv Beláček, sopranist-
ky Eliška Zajícová a Michaela Katráková, varhaník Pavel Svoboda, 
doprovázel FO z Pardubic. Konal se i koncert 2 vítězek Akademie. 
Ocenění nejlepších studentů:
Letošní ročník Akademie byl ve znamení vyrovnaných výkonů. 
Proto byla hlavní cena udělena dvěma studentům, a to Matteu 
Hagerovi, ten získal housle postavené a darované mistrem housla-
řem Jaroslavem Kohoutem. Kateřina Krejčová získala cenu hejtma-
na ZK Jiřího Čunka, dále cenu ředitele Západočeského symfonické-
ho orchestru Milana Muzikáře, pozvání k sólovému vystoupení 
s uvedeným orchestrem a v neposlední řadě účast na adventních 
a vánočních koncertech Václava Hudečka.

jedné ze zastávek městem), se nyní může přesvědčit každý návštěv-
ník na stránkách www.zvukovamapaluhacovic.cz.
Webové stránky: www.luhovanyvincent.cz

Počet zaměstnanců: 19
Územní působnost: Luhačovice, Biskupice, Dolní Lhota, Horní 

Ve Společenském domě se 26. ledna konal už 23. reprezentační 
lázeňský ples. Na návštěvníky čekalo i pěvecké vystoupení Ilony 
Csákové a její hit Amsterdam.

Pohádku O Koblížkovi sehrálo 25. ledna v MěDK Elektra Sváťovo 
Dividlo. Soubor přivezl do galerie MěDK i výstavu marionet.

Hru Comedia del arte 2 – Krize identity aneb Mechanická žena 
představilo uskupení Spolek sešlých v kinosále Elektry 29. ledna. 
Pavel Liška a další herci skvěle pobavili vyprodaný sál.

V únoru vystoupila v Elektře populární Partička ve složení Suchá-
nek, Genzer, Chmela, Novotný a Kohák. Lístky šly na dračku, v jed-
nom dni se tak hrála dvě vyprodaná představení.

Na plese nechyběl hit Amsterdam

Děti potěšila loutková pohádka

Nová komedie měla předpremiéru v Luhačovicích

Partička hned dvakrát

Kultura,  přehled akcí



Houslová Akademie V. Hudečka měla v roce 2019 hned dva vítěze, 
ceny pro nejlepšího účastníka porota na závěrečném galavečeru 
9. 8. rozdělila mezi Kateřinu Krejčovou a Mattea Hagera.

Od 18. do 24. 8. se konal 21. ročník přehlídky Divadelní Luhačovi-
ce. Kmotrou tohoto ročníku byla herečka Libuše Švormová, mimo 
jiné i dabérka legendární Angeliky.

Oblíbená akce s historickou módní přehlídkou, pořádaná Luha-
čovickým okrašlovacím spolkem Calma, přitáhla 8. 9. na Lázeň-
ské náměstí opět stovky návštěvníků.  

Zářiové Dny slovenské kultury nabídly mimo jiné divadelní před-
stavení Mandarinková izba, ve kterém bavil publikum spolu 
s dalšími i známý slovenský herec Maroš Kramár.

Festival Janáček a Luhačovice zahájila Prodaná nevěsta 
od Bedřicha Smetany, která se hrála 15. 7. pod širým nebem 
přímo na Lázeňském náměstí.

Speciální programy k výročí 30 let sametové revoluce nechyběly 
v listopadu na ZŠ Luhačovice, studenti SOŠ připomněli jubileum 
uměleckými pracemi přímo v ulicích, tématu se věnovalo speci-
ální číslo novin i programy v muzeu a knihovně.

V Luhačovicích se opět představilo uskupení El Grupo Andaluz 
se svým programem Noc Flamenca. Folklor žhavého jihu Španěl-
ska si vychutnali návštěvníci kinosálu Elektry 24. 7.

Vernisáží byla 23. 11. v galerii Elektra zahájena výstava věnova-
ná 110 letům místní sokolské organizace a vývoji tělovýchovy 
a sportu v Luhačovicích.

Dva vítězové na Hudečkově Akademii

Soubory z Prahy, ze Slovenska, z Uherského 
Hradiště i Divadlo Bolka Polívky

Kloboukový den opět táhl

Na festivalu DSK vystoupil i Kramár

Festival Luhovaný Vincent slavnostně spustil 27. června unikátní-
ho audioprůvodce Zvuková mapa Luhačovic. Při vícedenním festi-
valu mohli lidé vidět např. kapelu Lesní zvěř nebo představení 
„Ferdinande!“

Zářiový folklorní festival Písní a tancem opět doprovodilo i vyhlá-
šení nejúspěšnějších účastníků soutěže Vesnice roku. Titul 14. 10. 
získala obec Lipová, ležící v Ústeckém kraji.

Při Luhovaném Vincentu představili unikátního 
audioprůvodce

Festival s vyhlášením Vesnice roku

Opera pod širým nebem

Tématem 30 let svobody město žilo

Andaluské tance

Výstava připomněla 110 let Sokola v Luhačovicích

Známý herec, zpěvák, tanečník a režisér Ondřej Havelka se svou 
skupinou nabídl koncert plný swingu vyprodané Elektře 23. 11.

Ondřej Havelka a Melody Makers v Luhačovicích

Program pro veřejnost plný scének nabídl u pošty majáles SOŠ
Luhačovice. Nechyběl průvod studentů, scénky na téma reklamy 
ani volba krále majálesu. Tím se stal Josef Valčík z třídy 3. M.
Program doplnila i komentovaná přehlídka SAS Luhačovice. 

Tisíce lidí potěšilo tradiční zahájení lázeňské sezony 10. až 12. 5. 
Nechyběly historické kostýmy, automobilové veterány, krojovaný 
průvod po pramenech ani koncert Janka Ledeckého v Elektře.

Dva sbory ze Slovenska, jeden z Ostravy a domácí sbor Janáček 
vystoupily 15. 6. na už 7. ročníku akce Svátek sborového zpěvu. 

Otevírání pramenů přilákalo davy

Svátek sborového zpěvu

Bohatý program plný folklorních vystoupení i ukázek tradičních 
řemesel nabídl Velikonoční jarmark konaný 20. dubna.

Městem prošel majálesový průvod

Jarmark připomněl velikonoční tradice
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V úterý 5. března v místní sokolovně pochovali basu, veselá tryz-
na nad drahou zemřelou se neobešla bez tradičních promluv 
a zhodnocení událostí uplynulého roku.

Pochovali basu

V sobotu 2. března nechyběl v Luhačovicích fašankový průvod 
masek, večer pak sokolské šibřinky, a to na téma Ve zdravém těle 
zdravý duch aneb Ordinace nejen v růžové zahradě. 

Mořenu, symbolizující končící zimu, symbolicky vynesli 7. dubna 
z města členové souboru Malé Zálesí. Zpěvy a tance předvedli 
hned na několika místech Luhačovic.

Šibřinky a fašanková obchůzka

Vynášení Mořeny

Pravou vánoční atmosféru 14. prosince s předstihem nabídly 
v Elektře domácí Malé Zálesí a spolu s ním i soubor Barvínek 
z Brna.

Folklorní Vánoce v Elektře

Počet pracovníků: 13
V městském domě kultury se v roce 2019 uskutečnilo 62 kultur-
ních pořadů, které navštívilo 15 800 návštěvníků. 
Nejúspěšnější akce: Partička, Commmedia dell'arte, Madame 
Rubinstein, Shirley Valantine, Janek Ledecký, Jaroslav Dušek, Eva 
Holubová, Michal Smetanka, Karel Šíp, Ondřej Havelka, Fleret, 
Tři strážníci, pohádky pro děti
Kino Elektra
Počet projekcí: 213, diváků: 15 027
Nejúspěšnější filmy: Bohemian Rhapsody, Tátova volha, 
Ženy v běhu, Teroristka 
Galerie Elektra
V roce 2019 se v Galerii Elektra uskutečnilo 11 výstav. Mezi nej-
navštěvovanější patřily: Výstava loutek a marionet, tradiční tera-
rijní výstava, výstava ZUŠ, MŠ a výstava k výročí 110. let od zalo-
žení Sokola v Luhačovicích.
Pořádaných jarmarků: 5
Televize Luhačovice
Na YouTube kanálu LUHA TV byly zveřejněny reportáže o dění 
ve městě v roce 2019. Nejsledovanější reportáže měly k pololetí 
r. 2019 v rozmezí 1000 až 7000 zhlédnutí. Vysílané reportáže se 
pravidelně sdílejí na turistických stránkách města a na facebooku 
města. Mezi nejoblíbenější reportáže roku 2019 patřily například 
ty z Otevírání pramenů, ze silvestrovského setkání u kamenného 
kříže, z obnovené slavnosti vítání občánků, spot o otevření opra-
vené kolonády, video ze šibřinek nebo koncertu Hudby Hradní 
stráže a otevření Haly Vincentka. Značný zájem byl i o spot vytvo-
řený k nové vizuální identitě Luhačovic, který byl zveřejněn 
stejnou cestou.

Městský dům kultury Elektra, 
ředitelka Ing. Hana Slováková

Celkový počet akcí: 339 
(včetně programu, kde není pořadatelem LL, a. s.)
Celková návštěvnost v Lázeňském divadle: 6587 diváků
Nejúspěšnější divadelní představení: Opera Prodaná nevěsta, 
Penzion Ponorka, Žena, která uvařila svého manžela, Boeing-
Boeing aneb Tři letušky v Paříži
Nejúspěšnější koncert: Jožka Černý, Vladimír Hron
Kulturní akce pořádané nebo spolupořádané Lázněmi Luhačo-
vice, a. s.: Novoroční koncert, divadelní představení a koncerty 
v Lázeňském divadle, Luhačovice ve víru tance, kolonádní kon-
certy, řezbářské sympozium, Luhačovická divadelní sešlost, 
koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR, festival Janáček 
a Luhačovice, Akademie Václava Hudečka, Divadelní Luhačovice, 

Lázeňské divadlo a kultura v lázních



Počet zaměstnanců: 4
Služeb městské knihovny využilo v tomto roce 20 143 čtenářů 
a návštěvníků, zakoupeno bylo celkem 720 knih, vypůjčeno bylo 
celkem 38 379 knih a 8 038 periodik.  
Nejvíce se půjčovaly knihy Hany Mornštajnové – Hana, Hotýlek 
a Tiché roky, historické detektivky od Vlastimila Vondrušky – 
Právo první noci, Duch znojemských katakomb, detektivka od 
Roberta Bryndzy Smrtící tajnosti, román od Patrika Hartla Okam-
žiky štěstí, veškeré cestopisy od Ladislava Zibury.
Děti si nejčastěji půjčovaly: Já, JůTuber; Karel „Kovy“ Kovář: 
Ovšem; Cube, Kid: Deník malého Minecrafťáka; Roblox – největší 
adventury; Kinney, J.: Deník malého poseroutky: Na spadnutí
Konané akce: Celkem se v knihovně uskutečnilo 108 besed a vý-
ukových programů. Nejnavštěvovanější bylo vystoupení hypnoti-
zéra a mentalisty Jakuba Kroulíka, beseda s hercem Arnoštem 
Goldflamem, přednáška záhadologa Arnošta Vašíčka a besedy 
s léčitelem Stanislavem Zábojníkem. Pořádali Virtuální univerzi-
tu třetího věku. Celkem se zúčastnilo 14 studentů z řad seniorů.

Ve městě vycházely jednou měsíčně Luhačovické noviny, přináše-
jící aktuální informace z místního dění. Informovaly i o činnosti 
radnice a rozhodnutích zastupitelstva a vedení města. LN nabíze-
ly zajímavé rozhovory s osobnostmi, které zde působí, město nav-
štívily nebo v Luhačovicích měly umělecké vystoupení. Po rozho-
voru se starostou Luhačovic M. Ležákem, který vyšel koncem ro-
ku 2018, tak LN nabídly následně samozřejmě i rozhovor s místo-
starostou J. Šůstkem. Lidé si ale mohli přečíst i další rozhovory – 
například se sochařem M. Trizuljakem, s vedoucí souboru Malé 
Zálesí A. Slámovou, hoteliérem a radním M. Nesázalem, zpěvákem 
Jankem Ledeckým, ředitelkou Charity Luhačovice L. Semelovou, 
sběratelem historických motorek Jawa M. Nakládalem nebo s rad-
ním, hudebníkem a šéfem hotelu Pohoda J. Michálkem. Speciální 
příloha Luhačovických novin pak byla věnována 30. výročí same-
tové revoluce. 
Vycházely rovněž Lázeňské listy Aqua Viva pro klienty společnos-
ti Lázně Luhačovice, informující o novinkách v rozvoji lázní a mož-
nostech léčby. Podrobné informace o aktuální kulturní nabídce v 
lázeňském městě přinášel pravidelně měsíčník Kam za kulturou 
v Luhačovicích. Vydána byla také ročenka shrnující události ve 
městě za předešlý rok 2018.

Městská knihovna, ředitelka Taťána Heinzová 

Noviny, tiskoviny, knihy a publikace

Ředitel: Mgr. Tomáš Mejzlík
Počet zaměstnanců: 8
Celkový počet přenocování: 5 616
Druh nabízených činností: kompletní příprava a poskytnutí zá-
zemí pro sportovní činnosti, firemní akce apod. V roce 2019 se 
uskutečnilo více než 60 soustředění delších než 2 noci. Převláda-

Sportovní centrum Radostova a městská plovárna, 
ředitel Mgr.Tomáš Mejzlík 

Sport

Počet návštěvníků 2019: 118 752
Počet zaměstnanců: 14
Druh nabízených akcí: výuka plavání, kojenecké plavání, 
plavecké kroužky

 
Předseda: Petr Kudláček, Vlastimil Červenka, jednatel oddílu 
a vedoucí družstva A mužů,  Jiří Konečný, vedoucí družstva B mu-
žů,  Ludmila Pančochová, vedoucí družstva žen.  
Mistrovské soutěže v ročníku 2018/2019 absolvovala družstva 
mužů A v Interlize, družstvo mužů B v divizní soutěži, družstvo 
žen v II KLŽ, družstvo dorostu v Krajské soutěži dorostu a v sezo-
ně 2019/20 v 1. kuželkářské lize dorostu. Žáci absolvovali Pohár 
mladých nadějí ve svých věkových kategoriích. Dorostenci kromě 
soutěže družstev absolvovali celostátní turnaje Český pohár do-
rostu. Hráči všech kategorií ještě hrají na závěr sezony mistrov-
ství Zlínského kraje a Moravy a v případě postupu tak i na mis-
trovství republiky.
Umístění družstev v sezoně 2018/2019: Družstvo mužů A získalo 
bronzovou medaili na mistrovství ČR a konečné páté místo v In-
terlize. Nejlepší hráč v hodnocení jednotlivců v této soutěži Rosti-
slav Gorecký obsadil v celkovém hodnocení jednotlivců 4. místo, 
Martin Vaněk 7. místo, Michal Markus 23. místo. 
Muži družstva B v divizi obsadili 7. místo. Družstvo žen v druholi-
gové soutěži obsadilo 4. místo. Na mistrovství ČR jednotlivců nej-
lepšího umístění dosáhl v seniorské kategorii Vlastimil Červenka, 
26. místo, a Ludmila Pančochová, 14. místo. V juniorské kategorii 
obsadil Rostislav Gorecký 4. a 5. místo a Tomáš Molek 4. a 7. místo.
Na MR dvojic získala dvojice Gorecký (Sokol Luhačovice) s On-
drou Topičem (Val. Meziříčí) titul mistra republiky. Vlastimil Čer-
venka se vítězstvím v Blansku kvalifikoval na ME seniorů v Roky-
canech, kde obsadil 8. místo. Na MS družstev mužů v Rokycanech 
se kvalifikoval do reprezentačního družstva ČR Rostislav Gorecký, 
kde patřil k oporám tohoto týmu, a obsadil s ním 5. místo. Žáci 
a dorostenci dále absolvovali celostátní šestidílné turnaje Český 
pohár dorostu a Pohár mladých nadějí za účasti více jak 150 hrá-
čů v každé kategorii. V Poháru mladých nadějí Michael Petráš ob-
sadil 18. místo a Eliška Kudláčková 26. místo.
Po ukončení mistrovských soutěží se Jiří Mrlík zúčastnil turnaje 
TOP Interligy 2019, obsadil 8. místo. Oddíl dále pořádá Májový 
turnaj žen, Vánoční turnaj rodinných dvojic, turnaj neregistrova-
ných a celoroční Luhačovskou kuželkářskou ligu. Těchto soutěží 
se účastní více jak 100 občanů Luhačovic.

 

TJ Sokol Luhačovice 
Starosta: Robert Kolařík (do 29. 3. Petr Mikulec)

Oddíl kuželek 

Oddíl házené 

Městská plovárna Luhačovice

jící sportovní odvětví: fotbal, basketbal, volejbal, florbal.
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Vedoucí: PhDr. Blanka Petráková  
Zaměstnanci: Eva Senecká, Lenka Psotová, Jana Kollarovičová, 
Radim Častulík
V roce 2019 celkem: 6 500 návštěvníků, 3 výstavy a 33 doprovod-
ných akcí 
Hlavním tématem luhačovického muzea byla výstava Léčivé stro-
my. Výstava věnovaná našim známým i méně známým dřevinám 
a jejich léčivým účinkům nabídla návštěvníkům možnost naučit se
rozeznávat naše dřeviny a využívat jejich nejrůznější části pro své

  

zdraví. Autorkou výstavy byla botanička Petra Hanáková. Výstava 
byla doplněna řadou doprovodných programů jak přímo v muzeu, 
tak komentovaných procházek do přírody a lázeňského parku.
Velký zájem vzbudil program Sametová neděle v muzeu konaný 
17. listopadu spolu s výstavou historických dokumentů a zejména 
s promítáním dosud nezveřejněných záběrů z průběhu sametové 
revoluce v Luhačovicích v období listopadu a prosince 1989.
Výstavy doplňovaly v průběhu celého roku přednášky, např. před-
náška Jana Benedíka Joža Uprka a Luhačovice, přednáška O. Hudeč-
ka a B. Petrákové Nepostavené Jurkovičovy Luhačovice, přednáška 
R. Vrly a D. Janiše Staré hrady Zlínského kraje a Setkání na Starém 
Světlově v září.

Muzeum luhačovického Zálesí – 
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně   

Dny slovenské kultury, Silvestrovská veselice, Reprezentační lá-
zeňský ples a další. Počet diváků na všech akcích nelze vyčíslit, 
protože řada programů je přístupná zdarma.

V roce 2019 vydal Luhačovický okrašlovací spolek Calma na své 
náklady další číslo občasníku „Okrašlovací noviny“ a zejména pu-
blikaci Luhačovická Vzduchoplavba, jejíž vydání finančně podpo-
řilo město Luhačovice. 

Předseda oddílu: Alfred Kolařík, organizační pracovník Robert 
Kolařík, 4 trenéři s licencí C: Alfred Kolařík, Zdeněk Rak, Zdeněk 
Kolařík, Robert Kolařík, 3 rozhodčí s licencí C: Dominik Novosád, 
Michal Kolařík a Marek Hajda.



Další členové předsednictva: Ing. Alois Gavlas, Jiří Janík, Libor 
Šimík
Hospodář: Ing. Leoš Kafka
Počet registrovaných členů: cca 130
Členové klubu se účastnili soutěží pořádaných Jihomoravským te-
nisovým svazem, klub pořádá také turnaje na domácích  dvorcích. 

Ročenka byla sestavena s pomocí údajů a fotografií, které 
poskytly organizace působící v Luhačovicích a Mgr. Jan Dostál. 
Děkujeme všem za spolupráci.

Tenisový klub 2000 Luhačovice
Prezident: Ing. Jiří Koutný

Počet členů: 190
Oddíl se řadí k 10 největším v rámci ČR a úspěšně se umísťuje
v rámci republikových soutěží, jeho členové startují i za reprezen-
taci ČR a účastní se podniků na mezinárodní úrovni.  
Oddílu orientačního běhu TJ Slovan Luhačovice se podařil skvělý 
výsledek na MČR štafet a MČR klubů, které se konaly 5. a 6. října 
v Tisu u Blatna. V sobotním závodě štafet se v nejprestižnější 
ženské kategorii D21 podařilo získat bronzové medaile štafetě 
ve složení Magdalena Hájková, Martina Jirčáková, Vendula Hor-
čičková. 6. října na MČR klubů získal bronz sedmičlenný tým 
Luhačovic ve složení Štěpán Mudrák, Magdalena Hájková, Jonáš 
Hubáček, Martina Jirčáková, Matěj Klusáček, Vendula Horčičková, 
Vojtěch Sýkora. 
Úspěšné pro luhačovické barvy bylo například i MČR ve sprintu 
18. 5. v Čáslavi. Bronz získala pro Luhačovice Vendula Horčičková, 
která zdolala trať v čase 14:39. O den později se konaly závody 
MČR sprintových štafet v Pardubicích. Tam doběhla luhačovická 
štafeta těsně pod medailovými umístěními na 4. místě. 

Oddíl absolvoval sezonu 2018/2019 v počtu 13 členů, z toho 
11 aktivních, a to ve 2 družstvech. „A“ družstvo hrálo 2. třídu 
okresu Zlín. V polovině sezony se tým pohyboval kolem 8.–10. 
místa. Jarní část se vydařila lépe, strhujícím finišem pak bylo 
posledních šest kol s jedinou porážkou, 4 vítězstvími a 1 remízou. 
To znamenalo celkové 3. místo, které zajistilo možnost historické-
ho startu v 1. třídě zlínské okresní soutěže.

Mezi nejúspěšnější luhačovické lyžaře patří Jiří Čech mladší, 
závodící ve skicrossu. V lednu 2019 se mu podařilo například 

zvítězit v závodě Českého poháru na Soláni (19. 1.). Při dalším 
závodě o den později na stejném místě získal stříbro.

TJ Slovan Luhačovice
Předseda: Libor Slezák (do 29. 3. Petr Mikulec)

Oddíl orientačního běhu
Předseda oddílu: Libor Slezák

Oddíl stolního tenisu 

Vedoucí: Pavel Žmolík

Oddíl lyžování

prohrát s Baťovem. I tak druhá příčka patří k nejlepším umístě-
ním v historii klubu.
B mužstvo v jarní části bojovalo spíše se skladbou mužstva než
se samotnými soupeři. Nicméně výsledkem je krásné 3. místo 
tabulky se ziskem 49 bodů při skóre 73:48 při premiérové účasti 
v 1. B třídě.  
Dorost potvrdil v jarní části soutěže pozici favorita a se ziskem 
69 bodů při skóre 117:30 vybojoval postup zpět do krajského 
přeboru! 
Žáci skončili uprostřed tabulky na 6. místě se ziskem 24 bodů při 
skóre 42:36.
Přípravku vedli v jarní části trenéři Garaja, Piják starší a mladší. 
Přípravka hrála okresní soutěž organizovanou OFS. Vždy dle 
domluvy s trenérem soupeře se složení na zápas řešilo podle ak-
tuálního stavu ročníků jednotlivých družstev stejně jako v minu-
losti. 
Podzim 2019
Sezona 2019/2020 začala 42. ročníkem Lázeňského poháru, 
který se konal tentokrát v Konstantinových Lázních. Do turnaje 
vstoupilo naše mužstvo soubojem s domácím celkem a zvítězilo 
3:0. Úspěšný byl i souboj s Klimkovicemi, který přinesl vítězství 
1:0. Ve finále se tým lázeňského města střetl se soupeřem z Že-
leznice. Díky finálové výhře 2:0 putovala trofej pro vítěze potřetí 
za sebou do Luhačovic. 
A mužstvo odehrálo na podzim 13 zápasů, a jak již teď víme, 
posledních 13 zápasů v soutěžním ročníku 2019/2020, který byl 
kvůli pandemii koronaviru předčasně ukončen. Po podzimu A 
mužstvo skončilo na 4. místě se ziskem 25 bodů při skóre 35:19.
B mužstvo bylo přeřazeno do „zlínské“ skupiny 1. B třídy. Již od 
začátku bylo patrné, že soupeři jsou kvalitnější, než tomu bylo 
v předešlém ročníku. I tak byla tabulka po konci podzimní části 
soutěže víc než vyrovnaná. B mužstvo zakončilo podzim na 
7. místě se ziskem 20 bodů s devítibodovým odstupem na první 
Mladcovou, ale i podobným náskokem na poslední Lužkovice.
Dorost po návratu do krajského přeboru toužil celou soutěž 
vyhrát, jelikož jarní část byla tou poslední pro velmi silný ročník 
2001. Podzim kluci zakončili na 3. místě s pouhou 4bodovou 
ztrátou na první Mladcovou. Ukončením soutěže se tak klukům 
jejich společný sen rozplynul.
Žáci nastoupili do podzimní soutěže v novém trenérském složení 
Rostislav Bukovjan a Tomáš Smejkal. Podzim kluci zakončili se 
ziskem pouhých tří bodů. Obě dvě družstva bojovala spíše se 
skladbou než se soupeři. Ukončení ročníku tak bylo pro tuto 
kategorii vysvobozením. Do další sezóny družstvo doplní 
silný ročník 2008.

Fotbalový klub Luhačovice, z. s.
Předseda: Bc. Zdeněk Červenka ml.
Výkonný výbor: M. Coufalík, M. Surý, O. Červenka, R. Pešek, 
M. Horáček a J. Rejda. Předseda i členové byli ve funkcích zvoleni 
na další dva roky na valné hromadě konané 31. 5. 
Počet členů FK Luhačovice, z. s.: 43 dospělých a 87 mladších 18 let 
Výkony ve sportovní sezoně: 
Jaro 2019
A mužstvo se po tuhém boji nakonec umístilo na druhé příčce 
tabulky, když získalo 56 bodů při skóre 64:25. Na jaře se mužstvo 
potýkalo především s kolísavou výkoností, když například na do-
mácí půdě jasně přejelo 4:0 vítěze soutěže ze Skaštic, ale dokázalo 
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Počet členů: 101, z toho 28 dospělých (z nich 13 ve věku do 23 
let) a 73 chlapců a děvčat ve věku 6–18 let 
Družstvo mužů postoupilo do 2. kola Českého poháru. V 1. kole 
pokořili na domácí palubovce SC Radostova tým TJ FS Napajedla. 
Ve 2. kole se zajíždělo k utkání do okresu Brno-venkov, kde však 
muži podlehli domácím (SK Kuřim Handball team). V sezoně 
2019/2020 reprezentují oddíl v mistrovské soutěži 3 družstva.  
Muži ve 2. lize Severní Morava, mladší žáci ve 2. lize Zlínského 
kraje a družstva minižáků v pravidelné turnajové soutěži Zlínské-
ho kraje v miniházené 4+1. Družstvo mužů patří i v letošním roč-
níku soutěže s věkovým průměrem 22 let k těm nejmladším. 
Mladší žáci startují ve smíšeném družstvu (společně děvčata 
a chlapci). Ve smíšeném družstvu děvčat a chlapců startují děti 
v kategorii mini v miniházené 4+1. Průběžné pořadí družstev po 
podzimní části soutěžní sezóny 2019/2020:
muži – 11. místo ve 2. lize SM (severomoravské)
mladší žáci – 3. místo ve 2. lize Zlínského kraje 
minižáci – účastní se turnajů miniházené 4+1 ve Zlínském kraji



Červencový festival Janáček a Luhačovice nabídl nevšední zážitek v podobě opery Prodaná nevěsta přímo 
na Lázeňském náměstí.

Červenec

Srpen Koncem srpna se opět po dvou letech sjely k Jurkovičovu domu motocykly značky Jawa.

Září Zpěv, tanec, dětské hry provázely ve dnech 12. až 15. září MFDFS Písní a tancem. Titul Vesnice roku 
získala obec Lipová.

Říjen Stovky draků bylo možné vidět 12. října na letišti. DDM a místní aeroklub zde uspořádali Drakiádu.

Po rozsáhlé rekonstrukci byla 27. listopadu slavnostně otevřena kolonáda.Listopad

Prosinec Koncem roku začalo město Luhačovice používat nový vizuální styl.    
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