
Poèet pracovníkù: 7.
Vedení úèetnictví mìsta a mìstské knihovny 

zajiš�ovaly dvì úèetní, dále provádìly a pøijímaly platby 
pøes bankovní úèty mìsta, evidovaly faktury pøijaté 
i vydané, poplatky, zpracovávaly pøiznání k DPH, roèní 
uzávìrky a vyúètování dotací se státním rozpoètem. 
Mzdová úèetní vedla mzdovou a personální agendu, 
kontrolovala vyplácení cestovních náhrad. Pracov-
nice, která mìla na starost agendu školství, vymáhala 
rovnìž pohledávky z hlavní èinnosti (pokuty z pøestup-
kového øízení) a provádìla kontrolu vyúètování grantù 
mìsta. Místní poplatky vybíraly a vymáhaly dvì 
pracovnice finanèního odboru. Jedna øešila agendu 
místních poplatkù: poplatek ze psù, vstupného, 
lázeòský nebo rekreaèní pobyt, z ubytovací kapacity, 
povolovala VHP a tomboly, vedla evidenci pokutových 
blokù a pøíjmovou i výdajovou pokladnu MìÚ. Druhá 
pracovnice øešila agendu místních poplatkù: za 
užívání veøejného prostranství, komunální odpad, 
prodej parkovacích karet, ovìøovala sbìrací listiny, 
peèetila pokladnièky pøi veøejných sbírkách na území 
mìsta Luhaèovice a vedla pøíjmovou pokladnu MìÚ. 

Novinky v èinnosti FO v roce 2011: probìhla další 
etapa reformy úèetnictví veøejných rozpoètù mìsta 
Luhaèovice rozšíøením o aktuální princip vedení 
úèetnictví. Od 1. 1. 2011 byl zahájen výbìr místního 
poplatku za jiné technické herní zaøízení povolené MF. 
Rozšíøil se poèet parkovacích karet prodávaných na 
území mìsta Luhaèovice o parkovací karty typu „L“, 
„Z“ a parkovacích automatù, novì v ulici Pod 
Kamennou, v ul. Bílá ètvr� a v ul. Pøíèní za zdravotním 
støediskem. Výše vybraných pøíjmù finanèním odbo-
rem v roce 2011: místní poplatky 11 256 000 Kè, 
správní poplatky 3 239 000 Kè, pokuty 2 408 000 Kè, 
z parkovacích automatù a za prodej parkovacích karet 
2 760 000 Kè, celkem 19 663 000 Kè.                                                                          

Rozpoèet mìsta Luhaèovice za rok 2011 v tis. Kè: 
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MÌSTO LUHAÈOVICE

ZML pracovalo v roce 2011 ve složení: PhDr. 
František Hubáèek, Ing. Marie Semelová, Mgr. Roman 
Lebloch, Ing. Pavel Køenek, Bc. Eva Tomalová, Alena 
Tománková, Ing. Jaroslav Hubáèek, Mgr. Tomáš 
Mejzlík, MUDr. Stanislav Pochylý, Ing. Karel Zicha, 
Pavel Slovák, Ing. Jan Vavrys, Mgr. Luïka Mejzlíková, 
Ing. Martin Plášek, Ing. Bohuslav Marhoul, MUDr. 
Karel Malík, Ing. Marian Ležák, Ing. Alois Gavlas, Mgr. 
Jan Køenek, Ing. František Jordák, Mgr. Lukáš 
Kollarèík. V prùbìhu roku se sešlo na devíti veøejných 
zasedáních.

Zastupitelstvo mìsta Luhaèovic 

Èinnost Mìstského 
úøadu Luhaèovice
Mìstský úøad Luhaèovice pracoval v èele se sta-

rostou PhDr. Františkem Hubáèkem, místostarostkou 
Ing. Marií Semelovou a tajemníkem Ing. Michaelem 
Jahodou.

Rada mìsta Luhaèovic
RML sešla na 24 zasedáních a mìla tyto èleny: 

PhDr. František Hubáèek, Ing. Marie Semelová, 
Mgr. Roman Lebloch, Bc. Eva Tomalová, Mgr. Tomáš 
Mejzlík, Ing. Karel Zicha, Ing. Marian Ležák.

Odbor správní 
vedoucí Vladislava Janíková, DiS. 

Poèet pracovníkù: 17.
Od 1. ledna 2011 došlo ke slouèení agendy na 

úseku evidence obyvatel s agendou obèanských prù-
kazù a cestovních dokladù a èinnost v oblasti evidence 
obyvatel byla rozdìlena mezi 2 pracovnice tìchto úse-
kù. V dubnu se uskuteènily nové volby do Zastupitel-
stva obce Dolní Lhota, kde správní odbor plnil úlohu 
registraèního úøadu. 
Úsek matriky a evidence obyvatel: matrièní zále-
žitosti 525 pøípadù, ovìøování 2 535, ohlášení ztrát 
a nálezù 13, poèet uzavøených sòatkù 40. Matrika 
zajiš�ovala podklady pro èinnost Výboru pro obèanské 
záležitosti. Èlenky výboru navštívily 160 seniorù pøi 
pøíležitosti jejich výroèí a 9 manželských párù u pøí-
ležitosti 50. výroèí uzavøení sòatku. Úsek evidence 
obyvatel pøedával podklady do spoleèenské kroniky 
v Luhaèovických novinách a zajiš�oval pøedání 
finanèního daru 2 000 Kè rodièùm narozených dìtí, 
jejichž rodièe mají trvalý pobyt v Luhaèovicích.
Úsek obèanských prùkazù a cestovních dokladù: 
vydané cestovní pasy 1 232 ks, vydané obèanské 
prùkazy 2 136 ks.
Úsek podatelny a sekretariátu: poèet doruèených 
zásilek 5 251, poèet odeslaných zásilek 20 199, 
prostøednictvím doruèovatele mìsta doruèeno 5 683 
dopisù a 21 500 výtiskù LN. Výpis z rejstøíku trestù 201 
osob, 284 výpisù z katastru nemovitostí, ostatní úkony 
v Czech POINTu: stížnost 6 podání, petice 4, žádosti 
o informace 12 podání. 
Úsek právní a pøestupkový: vydány 3 obecnì závazné 
vyhlášky a 2 naøízení, podáno 123 podnìtù na pro-
jednání pøestupkù, vymoženo 23 pohledávek v èástce 
93 000 Kè, podáno 41 návrhù na vymáhání pohledá-
vek k soudu v celkové výši 361 000 Kè, projednány 
2 podnìty na ochranu pokojného stavu podle § 5 ob-
èanského zákoníku, vyhotoveno 109 posudkù pro 
potøeby policie a zdravotních pojiš�oven, vydáno 238 
vyjádøení ke zbrojnímu prùkazu.
Úsek krizového øízení: bezpeènostní rada 2 jednání, 
krizový štáb 1 zasedání.
Oddìlení Obecní živnostenský úøad: úkony správní 
a registraèní 3 077, z toho na úseku zemìdìlských 
podnikatelù 12, provedené kontroly 194, z toho na 
úseku živnostenského podnikání 156, ochrany spotøe-
bitele 28, spotøebních daní 3, ostatní  6, vydáno 43 vý-
pisù z obchodního rejstøíku a 592 výpisù ze živnosten-
ského rejstøíku.

Odbor finanèní 
vedoucí Ing. Alena Ehrenbergerová

Pøíjmy 219 207     216 395
Výdaje 192 901 223 166     219 378
Deficit    - 6 002    - 3 959        - 2 983

186 899

Upravený 
rozpoèet

Skuteènost 
2011

Schválený 
rozpoèet

Odbor správy majetku 
vedoucí Ing. Jiøí Šùstek

Poèet pracovníkù: 12.
Novinky v èinnosti: nárùst administrativních 

èinností spojených se získáním dotací a s jejich 
kompletní administrací. Nejvìtší investièní akcí v roce 
2011 bylo dokonèení akce Rekultivace skládky odpadù 
Loska v celkové hodnotì 40 800 000 Kè vè. DPH.  Další 
realizované akce: dokonèení výstavby sportovního 
areálu základní školy – 3. etapa v hodnotì 10 000 000 
Kè, 2. etapa oprav oken v zámku 180 000 Kè, vybu-
dování parkovacích stání v ul. Pod Kamennou 380 000 
Kè, úprava parkovacích stání za zdravotním støedis-
kem, úprava èásti prostor v zámku pro potøeby ZUŠ 
150 000 Kè, dopracování projektové dokumentace 
a výbìr dodavatele na akci Mìstský informaèní systém 
a doplnìní mobiliáøe mìsta 373 000 Kè, zahájení 
rekonstrukce kotelny v MìDK Elektra 780 000 Kè, 
výmìna èásti oken nad hlavním vstupem MìDK 
Elektra 440 000 Kè, zahájení realizace výstavby 
sportovnì kulturního areálu v Kladné Žilínì 200 000 
Kè, smluvní zajištìní zøízení vìcných bøemen pro 
vodovod Kladná Žilín – Pøeèkovice 170 000 Kè, 
1. etapa výstavby hasièské zbrojnice v Øetechovì 417 
000 Kè, dopracování projektové dokumentace na 
zateplení a výmìnu oken ZŠ Luhaèovice 2 a zpracování 
projektové dokumentace na zateplení a výmìnu oken 
MŠ Luhaèovice, zpracování projektové dokumentace 
na Stezku pro chodce a cyklisty Sluneèní láznì – 
Jurkovièova alej, oprava bytu v MŠ Luhaèovice 

Poèet pracovníkù: 4.
V roce 2011 pøijal stavební obor 1 027 podání, poskytl 
36 územnì plánovacích informací, vydal 53 územních 
souhlasù, 16 územních rozhodnutí, 36 ohlášení sta-
veb, 56 stavebních povolení, 77 kolaudaèních rozhod-
nutí, resp. souhlasù, 86 usnesení a jiných rozhodnutí, 
12 demolicí objektù, 81 dìlení nebo scelování po-
zemkù, 132 vyjádøení, stanovisek, sdìlení. Vìtší stavby 
dokonèené v Luhaèovicích: modernizace hotelu Krys-
tal, è. p. 152, ul. Masarykova, rekonstrukce sportov-
ního areálu Základní školy Luhaèovice, nástavba a sta-
vební úpravy SOŠ Luhaèovice, è. p. 101, ulice Masary-
kova, revitalizace bytových panelových domù ul. Druž-
stevní, Masarykova, Mìstská plovárna Luhaèovice, 
ul. Solné – povolení trvalého užívání.

Odbor stavební (stavební úøad) 
vedoucí Ing. Vladislav Bìhunek 

Sociální odbor 
vedoucí Mgr. Miluše Netíková

Poèet pracovníkù: 10.
Na dávkách sociální péèe pro osoby se zdravotním 

postižením poskytovaných v pùsobnosti obce s roz-
šíøenou pùsobností byla za rok 2011 vyplacena èástka: 
56 420 744 Kè, z toho nejvìtší objem èinila výplata 
pøíspìvku na péèi 49 784 400 Kè. Za rok 2011 byly 
vyplaceny také sociální dávky ve výši 1 361 968 Kè 
v agendách, jejichž výplata spadá do kompetence 
povìøeného obecního úøadu a obecního úøadu (jedná 
se o výplaty opakujících se a mimoøádných jedno-
rázových penìžitých pøíspìvkù pro osoby v hmotné 
nouzi). 

Celkem bylo na sociálních dávkách za rok 2011 
vyplaceno 57 732 221 Kè. 

Deficit rozpoètu za rok 2011 byl financován rezerv-
ními prostøedky z minulých let.

360 000 Kè, výmìna ventilù a úprava regulace v MŠ 
Luhaèovice 217 000 Kè.

Odbor správy majetku dále øešil prodeje a pronáj-
my pozemkù, pøípravu a prodej bytù z majetku mìsta, 
veškeré majetkové záležitosti mìsta a jejich projednání 
v radì a zastupitelstvu mìsta, provoz informaèního 
systému a poèítaèové sítì mìsta, správu mìstských 
lesù, pøípravu a realizaci dalších investièních akcí 
a oprav, zpracování žádostí o dotace vèetnì vyúètování 
získaných dotací, zastupování mìsta jako úèastníka 
øízení (stavební, dopravní, životní prostøedí), správu 
vozového parku, úklid kanceláøských prostor mìsta, 
zabezpeèení provozu a oprav budovy radnice, budovy 
è. p. 137 a obecních budov v integrovaných obcích 
mìsta (Kladná Žilín, Polichno a Øetechov).

Odbor dopravy 
 vedoucí Ing. Miloš Vala 

Poèet pracovníkù: 9.
V roce 2010 nedošlo k významným zmìnám 

legislativy ani výkonu jednotlivých agend OD. 

Poèet evidovaných vozidel 17 027

Registrace vozidel: 1 registrace v ÈR 557

Zmìny registrace 3 136

Schválení dovozù vozidel 390

Schválení pøestavby vozidel 12

Jiné (zvláštní registrace, zmìna VIN)               136

Poèet evidovaných øidièù 14 309

Nových øidièù 248

Rozhodnutí (nová øidièská oprávnìní) 337

Výmìna øidièských prùkazù 907

Poèet zadržených ØP 88

Poèet oznámených pøestupkù 
(bodovì nehodnocených) 1 282

Poèet oznámených pøestupkù 
(bodovì hodnocených) 1 028



Plnìní pøíjmù a výdajù za rok 2011 (v tis. Kè)  

 Schválený Rozpoè- Upravený Plnìní  % plnìní

 opatøení

Daòové 
pøíjmy

Nedaòové 
pøíjmy

Kapitálové 
pøíjmy

Pøijaté
dotace

Pøíjmy 
celkem

Bìžné 
výdaje

Kapitálové 
výdaje

Výdaje 
celkem

Saldo: 

Pøijaté úvìry 
a pùjèky

Splátka 
úvìrù

Operace 
z pen. úètù

Prostøedky 
minulých let

Financování 
celkem

Stav fin. 
prostø. 
k 31.12.

rozpoèet tová rozpoèet k 3 1.12. k upr.
2011 rozpoètu

Pøíjmy
–výdaje
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Odbor životního prostøedí 
vedoucí Ing. Petr Záhorovský

Poèet pracovníkù: 6.
V roce 2011 bylo vydáno odborem životního 

prostøedí 135 koordinovaných závazných stanovisek 
ke stavebním øízením. Dále bylo vydáno 20 rozhodnutí 
na úseku lesního hospodáøství, 13 odpadového hospo-
dáøství, 30 zemìdìlského pùdního fondu, 22 ochrany 
pøírody, 25 ochrany ovzduší, 28 myslivosti, 27 památ-
kové péèe, 64 vodního hospodáøství.

Vydáno bylo 83 rybáøských lístkù. V prùbìhu roku 
byla øešena 1 havárie na vodním toku.

Stìžejní akcí bylo povolení uložení sedimentù 
z vodního díla Luhaèovice.

 

 

Mìstská policie 
velitel Vlastimil Èervenka

Poèet strážníkù: 7.
V prùbìhu roku 2011 strážníci mìstské policie 

pøijali 352 oznámení od obèanù, zjistili a øešili víc jak 
2 700 porušení právních pøedpisù. Jednalo se ve 110 
pøípadech pøedevším o porušování platnosti doprav-
ních pøedpisù, pravidel veøejného poøádku, nerespek-
tování obecnì závazných vyhlášek a naøízení mìsta, 
6 pøestupkù proti majetku. Strážníci mìstské policie 
dohlíželi na stanovený režim na parkovištích s parko-
vacími automaty, pøispívali k regulaci dopravy, podíleli 
se na zajištìní poøádku na kulturních a spoleèenských 
akcích ve mìstì. Celkem bylo uloženo 1 061 blokových 
pokut a 198 zdokumentovaných protiprávních jednání 
postoupeno správním orgánùm k doøešení. V prùbìhu 
služby strážníci zjistili a oznámili PÈR 5 podezøení na 
spáchání trestného èinu. Spolu s PÈR provádìli kon-
troly na dodržování zákazu podávání alkoholu vyplý-
vajícím ze zákona è. 379/2005 sb. a plnili úkoly vyplý-
vající z VPS uzavøené s mìstysem Pozlovice. V rámci 
prevence strážníci pravidelnì dohlíželi na bezpeènost 
dìtí pøi pøíchodu a odchodu ze ZŠ, aktivnì se podíleli 
na akcích v rámci týdne mobility a již tradiènì byla 
uspoøádána beseda se seniory pod názvem Bezpeèí 
domova.

Pøíspìvkové organizace
Technické služby Luhaèovice, øeditel Ing. Josef Puèalík
Mìstský dùm kultury Elektra, øeditelka Ing. Hana 
Slováková
Sportovní centrum Radostova, øeditel Mgr. Tomáš 
Mejzlík 
Základní škola Luhaèovice, øeditel Mgr. Roman 
Lebloch 
Mateøská škola Luhaèovice, øeditelka Bc. Jana 
Malaníková
Dùm dìtí a mládeže, øeditelka Bc. Eva Tomalová

Organizaèní složky
Mìstská knihovna, øeditelka Ta�ána Heinzová 

Hospodaøení mìsta 
Luhaèovice v roce 2011
Rok 2011 byl pro mìsto Luhaèovice dalším rokem, 

ve kterém se zastupitelé mìsta museli vyrovnat s pro-
padem daòových pøíjmù ve výši cca 2,4 mil. Kè. Díky 
rezervám ve financích z minulých let, úsporám v pro-
vozních výdajích mìsta za pøíslušný kalendáøní rok 
a pøíjmùm z prodeje nemovitého majetku skonèilo 
hospodaøení mìsta oproti schválenému rozpoètu v po-
zitivních èíslech, úsporou cca 3 mil. Kè. 

Hospodaøení za rok 2011 v tis. Kè (základní 
ukazatele): 

 55 089 2 3855 7 474  55 090 95,85

 14 396 3 366 17 762  17 618 99,19

 5 106 7 217 12 323  12 323 100,00

112 308 19 340 131 648 131 364 99,78

186 899 32 308 219 207 216 395 98,72

139 831 18 741 158 572 154 967 97,73

 53 070 11 524 64 594  64 411 99,72

192 901 30 265 223 166 219 378 98,30

 –6 002 2 043 –3 959  –2 983 75,35

    0     0     0 

–3 000 –14 000 –14 000 

  –326  –259  259 

25 070 25 070 25 070 

9 328 –2 043 18 218 17 242 

15 742 6 852 7 828 

– 

  
ZŠ Luhaèovice  4 282    0    50
MŠ Luhaèovice  1886    0   268
DDM Luhaèovice   459    0    20
TS Luhaèovice 22 561 920   981
SCR Luhaèovice  6 622 332  158
MìDK Luhaèovice  6 112   0   246
Celkem 41 922       1 252

Organizaèní složka mìsta  
Pøíjmy Výdaje Saldo

Mìstská knihovna   389  1 825 -1 436

UDÁLOSTI VE MÌSTÌ 
Tøíkrálová sbírka 2011

Na území Charity Luhaèovice probìhl jedenáctý 
roèník Tøíkrálového koledování. Celkovì bylo v re-
gionu Luhaèovicka vykoledováno 272 897 Kè.

Starostové ZK v Luhaèovicích
V únoru se uskuteènilo dvoudenní jednání starostù 

mìsta a obcí Zlínského kraje v MìDK Elektra.

Dárci krve
Tøi obèané našeho mìsta, Dalibor Hiner, Emil 

Feichtinger a Zdenìk Jakeš, získali za více než ètyøicet 
bezplatných odbìrù krve zlatou medaili prof. MUDr. 
J. Jánského.

Otevøené brány
Od kvìtna do konce záøí byl kostel svaté Rodiny 

v Luhaèovicích pøístupný v pravidelném návštìvnic-
kém režimu a s kompetentní službou jedenácti 
prùvodcù. 

Plovárna Stavba roku 2010
Hlavní cenu Stavba roku 2010 v kategorii Doprav-

ní, inženýrské a ekologické stavby získala Mìstská 
plovárna Luhaèovice.

Èištìní øíèky Š�ávnice
Akciová spoleènost Povodí Moravy provedla 

odstranìní nánosù z koryta øeky ve dvou úsecích. Od 
pìstitelské pálenice v ulici Družstevní proti proudu 
k železniènímu mostu u zámku v délce 500 metrù a od 
mostu u nádraží proti proudu k nákupnímu støedisku 
Albert v délce 290 metrù.  

Nauèné stezky
Nový turistický prùvodce nabízí 27 zastavení, které 

nechávají nahlédnout do místních bájí, povìstí a histo-
rie Luhaèovického Zálesí.

Luhaèovický plaváèek
Na mìstské plovárnì se konal 1. roèník soutìže pro 

dìti mateøských škol v plavání.

Nový øeditel lázní
MUDr. Eduard Bláha se stal novým generálním 

øeditelem Lázní Luhaèovice, a. s.

Hasièský sbor slavil
V tomto roce oslavil SDH za úèasti hasièù okolních 

sborù a jiných hostù tøi výroèí: 120 let od založení 
sboru, 80 let od zakoupení a posvìcení vozu Tatry 
43/52 a 30 let od otevøení požární stanice.

Kvìtiny v knihovnì 
Místní organizace zahrádkáøù spoleènì s pracov-

nicemi knihovny uspoøádala 1. roèník výstavy Krásy 
podzimní pøírody.

Pøehrada
Do konce èervna bylo z pøehrady odtìženo 

235 000 m³ sedimentù. Provoz Povodí Moravy, s. p., 
využil stavu vypuštìné pøehrady a na pravém bøehu 
provedl opevnìní paty svahu záhozovým kamenem 
v délce asi 100 metrù od hráze.

Povodeò v Kladné Žilínì
Dne 15. 8. zasáhl Kladnou Žilín pøívalový déš�, 

který napáchal velké vìcné škody zejména v Žilínì.

Rekonstrukce SOŠ
Budova školy byla novì zastøešena, v podkroví byly 

vybudovány dvì odborné pracovny a vybudován bez-
bariérový pøístup do všech prostor školy.

Školní høištì
V záøí byl slavnostnì otevøen zrekonstruovaný 

sportovní areál základní školy.

Rekonstrukce pódia 
Akciová spoleènost Láznì Luhaèovice nechala 

zrekonstruovat již nevyhovující pódium na Lázeòském 
námìstí.

Rekultivace ekologické zátìže
Rekultivace skládky komunálních odpadù Loska 

byla dokonèena. Nový terén dostal atraktivní vzhled, je 
upraven a zatravnìn.

Vánoèní jarmark
Tradièní Vánoèní jarmark poskytoval mimo spole-

èenského programu i pomoc potøebným. Pokladnièky 
pro o. s. Korunka nechybìly u stánku Charity Svaté 
rodiny a stánku starostenského èaje.

Pøíspìvkové organizace mìsta Luhaèovice 
rok 2011 (v tis. Kè)

Výsledek 
hospod. PO

 Neinv.
pøíspìvek

 
Inv. 

pøíspìvek

Hospodaøení za rok 2011 mìsto Luhaèovice 
uzavøelo s deficitem 2 983 000 Kè.

Celkové pøíjmy byly naplnìny na 98,72 %. Pøíèina 
nenaplnìní pøíjmù je v poklesu daòových pøíjmù, 
pøedevším danì z pøíjmu fyzických osob ze samostatné 
èinnosti, danì z pøíjmu právnických osob a danì z pøi-
dané hodnoty. 

Celkové výdaje byly èerpány na 98,3 %, a to díky 
úsporám v bìžných výdajích mìsta, èerpání bìžných 
výdajù na 97,7 %. 

Souèástí bìžných výdajù mìsta Luhaèovice jsou 
i neinvestièní pøíspìvky na provoz šesti pøíspìvkových 
organizací: ZŠ Luhaèovice, MŠ Luhaèovice, DDM 
Luhaèovice, SCR  Luhaèovice, MìDK Luhaèovice, TS 
Luhaèovice. Mìsto financuje i organizaèní složku 
Mìstskou knihovnu Luhaèovice. Celkový neinvestièní 
pøíspìvek na provoz pøíspìvkovým organizacím v roce 
2011 èinil 41 922 000 Kè, investièní 1 252 000 Kè.

V roce 2009 byla na výstavbu Mìstské plovárny 
Luhaèovice uzavøena smlouva o úvìr ve výši 60 mil. Kè. 
V roce 2011 byly zastupitelstvem mìsta kromì øádné 
splátky ve výši 3 mil. Kè schváleny dvì mimoøádné 
splátky úvìru v celkové výši 11 mil. Kè. Pøesto po 
ukonèení roku 2011 zùstaly na bìžném úètu rezervní 
finanèní prostøedky pro realizaci nìkterých  plá-
novaných investic roku 2012.

Poèet øidièù správního obvodu Luhaèovice, kteøí 
dosáhli: 12 bodù – 36; 11 bodù – 6; 10 bodù – 10; 
9 bodù – 20; 8 bodù – 29; 7 bodù – 81; 6 bodù – 63; 
5 bodù –75; 4 body – 75; 3 body – 258; 2 body – 335; 
1 bod – 161.

Poèet provozovatelù taxislužby 7
Poèet stanicí mìøení emisí 3
Poèet registrovaných autoškol 5
Poèet pøezkoušených žadatelù o ØO 575
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Technické služby Luhaèovice
Øeditel: Ing. Josef Puèalík

V roce 2011 vykonávaly TS Luhaèovice svou èin-
nost s 39 pracovníky a 4 pracovníky formou VPP na do-
bu 6 mìsícù, kterým byla mzda refundována úøadem 
práce.                      

Pracovníci VPP byli využíváni k èinnostem na 
údržbì a èištìní veøejných prostranství.

V odpadové hospodáøství bylo svezeno 1 595 t 
smìsného a 475 t  velkoobjemového odpadu. Z toho 
obèané Luhaèovic vyprodukovali 952 t smìsného 
a 343 t velkoobjemového odpadu. Tøídìného odpadu 
bylo celkovì sesbíráno 354 t v následujících frakcích: 
142 t papíru,130 t skla, 65 t plastù, 17 t kovu. Na 
sbìrném dvoøe bylo celkovì uloženo a roztøídìno 520 t 
odpadù, z toho 2,5 t nebezpeèného.

Náklady na èištìní mìsta èinily 960 000 Kè. 
Náklady na opravy a údržbu obsluhovaného majetku, 
pøevážnì komunikací a chodníkù vèetnì jejich 
vybavení, èinily 1 800 000 Kè.

Ostatní bytové a nebytové prostory ve správì TS 
èinily 890 000 Kè. 

Na místním høbitovì se uskuteènilo 30 církevních 
a 14 obèanských pohøbù.

Nejvìtší akce oprav majetku v roce 2011: rekon-
strukce mìstské komunikace Solné podél plovárny, 
vèetnì køižovatky Solné – Bílá ètvr�, sanace ujetiny 
svahu Hradíš�ko, rekonstrukce èásti komunikace 
vèetnì pøilehlého chodníku ulice Branka, vybudování 
parkovištì pro osobní automobily ulice Pøíèní, výmìna 
svítidel sídlištì Zahradní, pøedlažba schodištì u hotelu 
Alexandrie.                                                         

                                                         

Rok 2011 v obcích
Polichno

V obci byla dokonèena oprava pódia ke konání 
spoleèenských akcí, dále byla natøena lávka, která vede 
pøes øeku Š�ávnici. V letních mìsících bylo poøádáno 
nìkolik spoleèenských akcí, napø. Den dìtí, soutìž 
hasièù, hodová zábava, masopust a stavìní máje.

I v roce 2011 se konalo nìkolik volejbalových 
turnajù. V obci byla zrušena jediná prodejna potravin.
Kladná Žilín

Pøi rozsáhlých povodních v èervenci až srpnu byla  
za pøítomnosti starosty F. Hubáèka a øeditele TSL 
J. Puèalíka, zajiš�ována ochrana životù obèanù a jejich 
majetku. Souèasnì byla poskytnuta pomoc postiže-
ným obèanùm a se záchrannými složkami, dobrovol-
níky, pracovníky ZD provedeny základní èistící práce 
pøi odstranìní následkù záplav. Na základì požadavkù 
obèanù bylo starostou Luhaèovic svoláno jednání 
všech zainteresovaných složek k provedení opatøení ke 
snížení následkù možných záplav v budoucnosti.

V obci byla zahájena výstavba dìtského høištì u ZŠ, 
zajištìna oprava zasedací místnosti a chodby obecního 
úøadu: vymalování, položení nové podlahové krytiny, 
oprava vnitøních dveøí. V èásti obce zvané Zabitec byl 
skácen starý vzrostlý strom a druhý upraven, kdy 
hrozilo nebezpeèí pádu stromu a vìtví na elektrické ve-
dení a také nebezpeèí úrazu dìtí. Byla zajištìna oprava 
místních komunikací po zavedení obecního vodovodu. 
Po záplavách byla provedena opìtovná èásteèná 
oprava vzniklých škod na komunikacích a Povodí 
Moravy provedlo opravu v místech nejvíce poškoze-
ného koryta potoka. Po dohodì s vedením TSL byly 
vyèlenìny finanèní prostøedky na údržbu cest a chod-
níkù v obci pro letní i zimní období. Tato údržba byla 
zajištìna obèanem obce.

SDH uspoøádal tyto akce: obecní vepøové hody, 
fašank, prùvod masek obcí, sbìr kovového odpadu, 
TOUR DE KTDS cyklistický závod ve Zlínì, pìší výlet 
do Luhaèovic a návštìvu pramenù s kolektivem M. H., 
obecní fotbalový zápas svobodných proti ženatým, 
poøadatelskou èinnost a zajištìní zázemí pøi konání 
automobilových závodù Rally show Uherský Brod 
2011, Mikulášskou nadílku a rozsvícení vánoèního 
stromku.

OS Holky v akci: Slet èarodìjnic, stavìní a kácení 
máje, božíhodové odpoledne pro celou rodinu s ob-
èerstvením a tancem, výtvarnou dílnu s výukou nových 
výtvarných technik, malbu na sklo, výrobu keramiky, 
pletení z proutí a papíru, aranžování a druhý Vánoèní 
jarmark.

Klub seniorù mìl pravidelné schùzky každou 
druhou støedu. Èlenové absolvovali nìkolik pøednášek 

z oblasti medicíny, zejména o reflexivní terapii nebo 
léèení a rehabilitaci pohybového ústrojí. Nìkolik 
virtuálních návštìv svìtových galerií vèetnì diskuzí 
o výtvarném umìní. Pøednášku o životì a díle W. A. 
Mozarta, pøednášku se zástupcem PÈR na téma Ne-
bezpeèný vìk, vycházky do pøírody s urèováním 
léèivých bylin, hledání zaniklých studánek a sirných 
pramenù. Vzpomínali na zaniklé usedlosti, zaniklá 
øemesla v Kladné Žilínì.
Øetechov

V obci se konalo slavnostní otevøení sportovního 
areálu s umìlým trávníkem a dìtského høištì. Byly 
zapoèaty stavební práce pøi budování nové hasièské 
zbrojnice a oprava kulturního zaøízení (bývalé školy). 
K významným akcím obce patøilo 70. výroèí založení 
dobrovolného hasièského sboru a vznikla nová 
kulturnì spoleèenská akce s rozsvìcováním vánoèního 
stromu s vystoupením folklorního souboru Leluja. 
Dále se v obci konalo kácení máje, hasièský memorial 
a turnaj Velká ètyøka v minikopané. Velkým úspìchem 
bylo vítìzství hasièù v okresním kole hasièských 
disciplín a postup do krajského kola.

Spoleèenská kronika
Narození 

V roce 2011 se v Luhaèovicích narodilo 58 dìtí, 
z toho 31 chlapcù a 27 dìvèátek. 
Nejoblíbenìjším chlapeckým jménem byl Tomáš 
a Matyáš. Dìvèátka se nejèastìji jmenovala Karolína 
a Michaela.
Prvním obèánkem roku 2011 byla Lea Petrášová. 
Nejstarší obèankou našeho mìsta v roce 2011 byla 
Božena Gregorová (100 let).  
Úmrtí

V roce 2011 zemøelo 61 obèanù, z toho 32 žen 
a 29 mužù. V prùmìru se lidé dožívali vìku 79,3 let.
Poèet obyvatel celkem:  5 266 (vèetnì 58 cizincù), 
z toho:
Luhaèovice: na poèátku roku 4 556 obyvatel, na konci 
roku 4 535, úmrtí 49, narození 50;           
Polichno: na poèátku roku 294, na konci roku 286, 
úmrtí 4, narození 4;        
Kladná Žilín: na poèátku roku 219, na konci roku 221, 
úmrtí 3, narození 1;          
Øetechov: na poèátku roku 227, na konci roku 224, 
úmrtí 5, narození 3.

POÈASÍ V ROCE 2010
Data poskytl Èeský hydrometeorologický ústav pouze 
pro úèely zápisu do roèenky a nesmí být využita ke 
komerèním úèelùm.

Absolutní maximum teploty vzduchu 32,9 °C bylo 
namìøeno dne 26. 8. Absolutní minimum teploty 
vzduchu -17,4 °C bylo namìøeno dne 30. 1. 

Nejvyšší denní úhrn srážek 44,4 mm byl namìøen 
dne 26. 8. 
Nejvyšší snìhová pokrývka 19 cm byla zaznamená-
na dne 27. 1. 

Obvodní oddìlení 
Policie ÈR Luhaèovice

Vedoucí oddìlení: npor. Mgr. Petr Kroèil, poèet 
zamìstnancù 18.

Policie ÈR Luhaèovice zaznamenala na území 
mìsta v roce 2011 celkem 64 spáchaných trestných 
èinù, napø. majetková èinnost 42 pøípadù, z toho 31 
krádeží (objasnìno 12), vloupání v objektech 11 
(objasnìno 3), násilné trestní èiny 3 (objasnìno 3) 
a ohrožení pod vlivem návykové látky 16 pøípadù 
(objasnìno 16). Odcizena byla 3 vozidla a 2 jízdní kola, 
vloupání se uskuteènilo do 5 hotelových pokojù, 2 do-
mù a 2 sklepù. 

Dále bylo spácháno na teritoriu Obvodního 
oddìlení Luhaèovice 791 pøestupkù, z toho vybrané 
ukazatele: 529 dopravních, 50 øidièù pod vlivem 
alkoholu, 98 pøestupkù proti majetku, zastaveno 162 
øidièù pod vlivem alkoholu, 423 držení hovorového 
zaøízení bìhem jízdy, 4 jízdy pøes železnièní pøejezd 
v dobì, kdy je to zakázáno, 71 nepøipoutání se bìhem 
jízdy, pøistiženo 35 osob mladších 18 let pod vlivem 
alkoholu. 

UDÁLOSTI

Události ve svìtì
Japonsko (severovýchodní èást zemì) zasáhlo ze-
mìtøesení o síle 9 stupòù Richterovy škály a násled-
né vlny tsunami. Katastrofa zpùsobila jednu z nej-
horších havárií v dìjinách jaderné energetiky.
Princ William, v poøadí druhý dìdic na britský trùn, si 
v Londýnì pøed zraky celého svìta vzal Kate Middleto-
novou.
Bývalý papež Jan Pavel II. byl v Øímì blahoøeèen.
Americké komando zabilo Usáma bin Ládina, vùdce 
teroristiké sítì al-Káidy.
Srbská policie zatkla velitele armády bosenských 
Srbù Ratka Mladièe, o pìt dní pozdìji byl vydán do 
Haagu. Byl obžalován z genocidy, váleèných zloèinù 
a zloèinù proti lidskosti. 
U ruského letištì Tunošna spadlo letadlo s hokejisty 
Jaroslavle. Mezi mrtvými byli i èeští reprezentanti Jan 
Marek, Josef Vašíèek a Karel Rachùnek.

Události v ÈR
Tenistka Petra Kvitová na Wimbledonu a Turnaji 
mistryò nenašla pøemožitelku. Díky tomu se 
posunula na druhé místo svìtového žebøíèku. Rok 
2011 pak uzavøela titulem Sportovec roku s nej-
vìtším poètem hlasù v historii.
Rychlobruslaøka Martina Sáblíková se již potøetí 
v kariéøe stala mistryní Evropy ve víceboji.
Další závod Svìtového poháru (tra� 5 000 m) vyhrála 
ve svìtovém rekordu. 
Do Prahy pøijel jeden z nejslavnìjších klubù svìta 
FC Liverpool. Sparta s ním ve druhém kole 
Evropské  ligy  vypadla.
Prezident Václav Klaus na tiskové konferenci v Chile 
„nenápadnì“ sebral protokolární pero. Video odvy-
sílala svìtová média a stalo se hitem internetu.
Milana Knížáka vystøídal v èele Národní galerie 
ekonom Vladimír Rösel.
Hokejisté pøivezli z mistrovství svìta bronzovou 
medaili.
Støedoškoláci po dlouhých letech odkladu poprvé 
skládali státní maturitu.
V èervnu zemi ochromila stávka dopravních odborù. 
V Praze poprvé stálo metro, lidé vyrazili do ulic pìšky 
a na kolech.
Døevorubci ukonèili v Národním parku Šumava 

Leden Únor Bøezen Duben Kvìten Èerven

Teplota
vzduchu
(°C)

Srážky
(mm)

-0,9 -1,9 3,8 10,4 13,01 7,3

44,7 13,3 25,1 71,0 55,2 101,9

Èervenec Srpen Záøí Øíjen Listopad Prosinec

Teplota
vzduchu
(°C)

Srážky
(mm)

16,6 18,2 14,7 7,8 2,6 1,4 9,4

147,6 79,9 26,2 37,6 0,2 32,0 634,7

Celkem bylo zaznamenáno 51 dnù letních (s maximální 
teplotou 25 °C a vyšší),
5 dnù tropických (s maximální teplotou 30 °C a vyšší),
120 dnù mrazových (s minimální teplotou pod bodem 
mrazu)
22 dnù ledových (s maximální teplotou pod bodem 
mrazu),
131 dnù se srážkami vìtšími než 0,1 mm, 130 dnù se 

srážkami vìtšími než 1 mm,
84 dnù se srážkami vìtšími než 5 mm, 26 dnù se 
srážkami vìtšími než 10 mm, 
40 dnù se srážkami vìtšími než 20 mm,
30 dnù s bouøkou,
30 dnù se snìhovou pokrývkou 1 cm nebo vyšší.
Pøevládající smìr vìtru byl východní (15,9 %), 
severovýchodní (11,5 %), jihozápadní (10,7 % pøípadù).
Celkový úhrn sluneèního svitu byl 1 792,3 hodin.

Rok
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Události ve Zlínském kraji
Slovácká tradièní Jízda králù se dostala na seznam 
svìtového nehmotného kulturního dìdictví 
UNESCO.
Po dvou a pùl letech oprav byl otevøen v Bojkovicích 
zámek Nový Svìtlov.
V noci na 1. èervence Zlínský kraj zasáhly povodnì. 
V Trnavì se utopil muž.
V Otrokovicích byla vybudována pøístavba depozitáøe 
Muzea jihovýchodní Moravy. 
Novou ministryní kultury se stala Alena Hanáková, 
nìkdejší starostka obce Vizovice.

CESTOVNÍ RUCH, SLUŽBY
Mìsto Luhaèovice se zúèastnilo veletrhù cestov-

ního ruchu Regiontour v Brnì, Slovakiatour v Bra-
tislavì a Dovolená v Ostravì informaèním pultem. Na 
další tuzemské i zahranièní veletrhy byly dodány pro-
pagaèní materiály. Cenu za poèin roku obdrželo 
spoleènì mìsto Luhaèovice, mìstys Pozlovice a Láznì 
Luhaèovice, a. s., za vybudování infrastruktury slou-
žící cestovnímu ruchu. Týdeník Ekonom pøedal jedno 
ze tøí ocenìní Mìsto pro byznys mìstu Luhaèovice. 

Hlavní cenu Stavba roku 2010 v kategorii Doprav-
ní, inženýrské a ekologické stavby získala Mìstská 
plovárna Luhaèovice. Pokraèovala spolupráce s CCR 
VM: byl vydán dotisk prùvodce Zlínsko a Luhaèovicko 
a Mapa zážitkù. Byla zajištìna propagace mìsta 
i regionu ve Zlínském deníku, MF DNES, Radiu Èas, 
na webových stránkách mìsta, CCR Východní-
Morava aj. Tisková konference pod záštitou mìsta 
Luhaèovice pro zástupce sdìlovacích prostøedkù, 
internetových portálù a další zájemce o aktuální 
informace za úèasti soukromých subjektù, podnika-
telù CR Luhaèovicka se konala v prosinci ve Zlínì. 
S podnikatelskými subjekty byla navázána spolupráce 
formou poskytování fotografií jejich soukromých 
objektù – hotelù, penzionù a produktù do informaè-
ních materiálù mìsta, kraje a periodik, médií po celé 
ÈR (brožury, letáky, oznámení, skládaèky atd. a ma-
teriály pøedávané elektronickou cestou nebo v podobì 
informaèního letáku). Služby cestovního ruchu byly 
od 1. kvìtna do 30. záøí rozšíøeny o úspìšný projekt 
Øímskokatolické farnosti Luhaèovice, mìsta Luhaèo-
vice a Zlínského kraje Otevøené brány, který umožnil 
zdarma prohlídky kostela svaté Rodiny s prùvodcem. 
Této služby využilo 13 051 návštìvníkù, z  toho 837 
zahranièních, zejména ze Slovenska a Polska. 

Údaje, které poskytly nìkteré ze 49 oslovených 
podnikatelských subjektù Luhaèovicka v CR. 

Wellness & spa hotel Augustiniánský dùm
Poèet zamìstnancù: 34, poèet lùžek: 50, prùmìrná 

roèní obsazenost: 55 %, celkový poèet  hostù: 5 384. 
Celkový poèet zahranièních návštìvníkù: 857 (Fran-
cie, Chorvatsko, Itálie, Nìmecko, Nizozemsko, 
Polsko, Slovensko, USA, Švýcarsko, Ukrajina a Velká 
Británie).

Významné kongresy a lékaøská setkání: Ústavní 
soud ÈR v èele s JUDr. Pavlem Rychetským, Nejvyšší 
kontrolní úøad, Novartis CZ a Novartis SK (lékaøská 
setkání). Významné osobnosti, které navštívily zaøí-
zení: Tereza Kostková, Jitka Èvanèarová, Petr Èadek, 
Iva Bittová, JUDr. Pavel Rychetský, Andrej Šaškarin 
– generální konzul Ruské federace.

Láznì Luhaèovice, a. s. 
Poèet zamìstnancù: prùmìrný pøepoètený poèet 

zamìstnancù 502,8, poèet lùžek: 1 280, prùmìrná 
roèní obsazenost: 62 %, poèet lázeòských hostù: 
29 703, celkový poèet zahranièních návštìvníkù: 
2 926, zejména ze Slovenska, Rakouska, Polska, 

Maïarska, Nìmecka, Ruska a ostatních evropských 
zemí, dále z Kanady, USA a ostatních zemí Ameriky, 
z Asie, Afriky, Austrálie a Nového Zélandu.

Nejvýznamnìjší investièní akce: probìhla re-
konstrukce sociálního zaøízení ve škole II. Dìtské 
léèebny, dovybavení interiérù v hotelu Alexandria, byla 
provedena obmìna televizních pøijímaèù v objektech 
Palace, DBS, Jurkoviè, v objektech spoleènosti pro-
bìhla úprava rozvodù STA pro pøíjem digitálního 
signálu, oprava pódia pøed Spoleèenským domem 
(tato akce probìhla za pøispìní mìsta Luhaèovice 
a fondu kultury Zlínského kraje) a bylo provedeno 
doplnìní minibarù do pokojù hotelu Palace. 

Významné osobnosti, které akciovou spoleènost 
navštívily: Linda Rybová, David Prachaø, Jitka 
Zelenková, Nela Boudová, Pavel Šporcl, Jaroslav 
Tùma, Libìna Séquardtová, Eva Urbanová, Miloš 
Štìdroò, Emil Viklický, Božidara Turzonovová, 
Miloslav Mejzlík, Václav Vydra, Jana Boušková, Petra 
Janù, Hana Maciuchová, Václav Hudeèek, Zuzana 
Stiská, Hana a Petr Ulrychovi, Svatopluk Skopal, 
Naïa Konvalinková, Jan Èenský.

Villa Marion
Poèet zamìstnancù: 1, poèet lùžek: 24, prùmìrná roèní 
obsazenost: 22 %, celkový poèet hostù:  256. 
Zahranièní návštìvníci: Slovensko, Polsko, Nìmecko, 
Francie, Rusko, Norsko. 

Vila Patricie
Poèet zamìstnancù: 2, poèet lùžek: 20, prùmìrná roèní 
obsazenost: 20 %, celkový poèet  hostù: 180. Poèet 
zahranièních návštìvníkù: Slovensko 5, Japonsko 1.

Hotel Vega
Poèet zamìstnancù: 18, poèet lùžek: 64, prùmìrná 
roèní obsazenost: 83,7 %, celkový poèet  hostù: 6 103. 
Poèet  zahranièních návštìvníkù:  Rakousko 
21, Nìmecko 16, Francie 1, Nizozemí 4, Belgie 2, Itálie 
6, Švédsko 4, Lotyšsko 2, Irsko 3, USA 3, Velká 
Británie 8, Slovensko 241, Polsko 3, Rusko 9, Ukrajina 
3. Nejvýznamnìjší investièní akce: dovybudování 
nejdelší zorbingové dráhy v Evropì (330 m). 
Významné kongresy: kongres UTB. Významné 
osobnosti, které navštívily zaøízení: Richard Krajèo, 
Janek Ledecký aj.

Hotel Vyhlídka
Poèet zamìstnancù: 12, poèet zahranièních návštìv-
níkù: 300, Slovensko, Chorvatsko, Maïarsko, Itálie, 
Španìlsko, Nìmecko. Nejvýznamnìjší akce: certi-
fikace Hotelu Vyhlídka**** podle Oficiální jednotné 
klasifikace ubytovacích zaøízení Asociace hotelù 
a restaurací ÈR do kategorie HOTEL 4*.

Hotel Zálesí
Poèet zamìstnancù: 30, poèet lùžek: 70, prùmìrná 
roèní obsazenost: 83 %, celkem poèet  hostù: 3 401.

kácení stromù zasažených kùrovcem.
Josef Váòa vyhrál s konìm Tiumenem v 58 letech 
potøetí za sebou Velkou pardubickou. 
Èeský statistický úøad zveøejnil výsledky sèítání 
lidu, domù a bytù. V Èesku žije 10 562 214 obyvatel.
V Praze se konal dne 23. prosince státní pohøeb 
Václava Havla, prvního polistopadováho prezidenta, 
za úèasti mnoha svìtových státníkù. 

Kongresy a lékaøská setkání
V zaøízeních Láznì Luhaèovice, a. s., se uskuteènily 
kongresy a lékaøská setkání: XVII. sjezd Spoleènosti 
rehabilitaèní a fyzikální medicíny (400 osob) XVI. 
Luhaèovické dny (230 osob), XVII. Pediatrické dny 
(350 osob), VI. Ningerovy dny, Kongres nemocí 
z povolání,  konference SLM. V prostorách 
Spoleèenského domu se konal napø.: kongres 
L´ORÉAL BETTER TOGETHER (200 osob), 
Mezinárodní silnièní konference „Støední Morava
– Køižovatka dopravních a ekonomických zájmù“(200 
osob), mezinárodní konference PROACT STORAGE 
VISION 2011(200 osob), 15. reprezentaèní ples Lázní 
Luhaèovice, a. s. (750 osob), firemní symposium (230 
osob), slavnostní ukonèení Diabetologických dnù 
(550 osob) aj. V prostorách Alexandria byl natoèen 
Èeským rozhlasem jeden z dílu poøadu Tobogán.

V MìDK Elektra se uskuteènilo 20 kongresù 
jednodenních a vícedenních s celkovým poètem cca 
7 000 úèastníkù. K tradiènì nejvìtším patøily 
kongresy: dermatologické dny, Diabetologické dny, 
Setkání starostù ZK, Dny zahrady a krajináøské 
tvorby, velká prezentaèní akce firmy AVON aj. 

ŠKOLSTVÍ

Mateøská škola Luhaèovice
Øeditelka: Bc. Jana Malaníková, 12 pedagogù, 151 
dìtí v 6 tøídách.

Ve školním roce byla opìtovnì otevøena speciální 
logopedická tøída pro 14 dìtí s vadami øeèi. Ve 
vzdìlávacím programu se škola zamìøila na výchovu 
dìtí ke zdraví a zdravému životnímu stylu. Pokraèoval 
dlouhodobý projekt otužování dìtí se saunováním 
nejstarších dìtí a do školního vzdìlávacího programu 
byla zaøazena i pøedplavecká výuka dìtí nejstarší 
vìkové skupiny. Dìtem byly nabídnuty kroužky 
grafomotoriky, logopedie, hry na flétnu, kroužek 
pohybový a kroužek angliètiny. V jednotlivých tøídách 
byl každý mìsíc poøádán program pro dìti a jejich 
rodièe: cvièení pro radost, ochutnávka zdravých 
pokrmù, peèení perníèkù. Vyrábìly se veselé dýnì, 
papíroví draci a øada dalších výrobkù. Mezi víkendové 
akce patøilo pouštìní drakù s táborákem. Ve spolupráci 
s DDM probìhla seznamovací vycházka pohádkovým 
lesem a uskuteènil se pøebor v orientaèním bìhu a Hry 
dìtí a rodièù. V mateøské škole byla pøipravena øada 
akcí: divadelní pøedstavení souboru Šikulka, Taraba, 
Vánoèní zpívánky, Mikulášská nadílka, fotografování 
dìtí, noc v mateøské škole. Dìti navštívily dopravní 
høištì v Malenovicích, výstavu vláèkù v sokolovnì, 
ukázky práce jednotek Integrovaného záchranného 
systému, výstavy poøádané MìDK Elektra, Mìstskou 
knihovnu v Luhaèovicích, výchovný koncert ZUŠ 
Luhaèovice. Pøedškolní dìti byly pozvány na návštìvu 
ZUŠ, DDM a ZŠ. Bìhem roku 2011 se dìti z mateøské 
školy prezentovaly s taneèním pásmem Hledal psíèek 
kapesníèek na tìchto akcích: Èeskoslovenský 
škrpálek, Akademie ZŠ, Akademie DDM.

Základní škola Luhaèovice
Øeditel: Mgr. R. Lebloch, 38 pedagogù, 1 asistent 
pedagoga, 3 vychovatelky ŠD, 567 žákù v 27 tøídách, 97 
žákù ve ŠD.
Nejvýznamnìjší úspìchy žákù: Rubikon: 3. místo, 
Poznej a chraò: ml. 1. místo, st. 2. místo, Zelená 
stezka – Zlatý list: ml. 3. místo, st. 1. místo.
MO: 2. místo T. Turza, E. Valèík (5. roèník), 7. místo 
J. Vopaøil (6. roèník), 8. místo R. Hájková (9. roèník).
Topvedám: 2. místo A. Slováková, M. Chudá, 
J. Havelková, CHO: 5. A. Senecká.
Mini first certificate: 2. místo K. Tomová, ONJ: 
2. místo M. Michálek, 5. místo M. Baèová. Recitace: 
1. místo K. Turza. 
BIO (okresní): 1. místo A. Senecká, 2. místo R. Vítek, 
BIO (krajské): 1. místo R. Vítek, 4. místo A. Senecká, 
EKOO: 3. místo A. Senecká, A. Slováková, Zlatá 
vèela: 1. místo R. Holub.
Tìlovýchova: krajské finále halové kopané: 2. místo, 
házené: 3. místo, orientaèního bìhu: 1. místo, atle-
tického ètyøboje: 4. místo st. žáci. Celostátní finále 
orientaèního bìhu: 3. místo. Okresní finále atletic-
kého ètyøboje: ml. dívky 2. místo, ml. chl. 5. místo, st. 
dívky 3. místo, st. chl. 1. místo, nejmladší 4. místo. 
Regionální plavecké závody: 1. místo, Valašská 
sportovní liga: 4. místo.
Investice: kompletní výmìna podlahy v respiriu, nátìry 
oken hlavní budovy zadní strany, modernizace tøí 
uèeben z projektu EU Peníze školám, rekonstrukce 
školního høištì.
Výbìr akcí a aktivit školy: Evropský týden mobility, 
besedy s Policií ÈR, Vlakem za Komenským, Pasování 
na ètenáøe, Školní mléko, Ovoce do škol, Školní 
zahrada a vèelín, Divadlo nejmladšího diváka Zlín 
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a Uh. Hradištì, Dìjepis se zamìøením na 2. sv. válku, 
Abeceda podnikání, výchovné koncerty, projekt 
Øešení vrstevnických vztahù, Otevírání pramenù, 
slavnostní otevøení víceúèelového høištì, testy SCIO 
a Kalibro.
Zmìny: zavedení plaveckého výcviku od 1. do 6. tøídy, 
zavedení lyžaøského výcviku ve 3. tøídì, rozšíøení 
nabídky volitelných pøedmìtù, zavedení pøedmìtu 
finanèní gramotnost a zemìpis cestovního ruchu, více 
skupin jazykového vyuèování, vytvoøení zájmových 
útvarù v tìlesné výchovì. Výsledky pøijímacího øízení: 
na gymnázium odešlo 20 žákù, na SOŠ 55 žákù a na 
uèební obory 21 dìtí.

Základní umìlecká škola 
Luhaèovice

Øeditel: Monika Slováková, poèet zamìstnancù 21, 
poèet  žákù 367.
Úèast na soutìžích: celostátního kola ve høe na kytaru 
se úèastnili Eliška Skovajsová a Štìpán Slovák. 
Krajské kolo ve høe na kytaru: Karolína Kunorzová, 
Eliška Skovajsová, Štìpán Slovák 1. místo, kytarové 
trio 1. místo, vyuèující K. Zábojníková. Tomáš 
Suchánek 3. místo, vyuèující M. Slováková. Ve høe na 
housle: Jan Vopaøil 3. místo, vyuèující J. Sládek. 
Okresní kolo soutìže ve høe na klavír: Matìj Žáèek 
2. místo, Kristýna Váòová 3. místo, vyuèující D. Kun-
cová. Martin Šenovský a Michaela Šenovská 3. místo, 
vyuèující E. Pešková.
Ve høe na kytaru: Martin Petráš 2. místo, vyuèující K. 
Zábojníková, Eric Valèík 3. místo, vyuèující D. Burda.
ZuŠ Luhaèovice uspoøádala celkem 54 akcí, koncerty, 
zájezdy, soutìže, besídky, napø.: koncert pro ZŠ 
Luhaèovice, Pozlovice a Dolní Lhotu s názvem Vývoj 
tancù, klavírní semináø australské pedagožky prof. 
Jany Kováøové pro pedagogy ZK, projekt Pøíbìhy 
hrabìcího zámku. 

SoŠ Luhaèovice
Øeditel: PaedDr. Karel Milièka. 
Poèet studentù: 380, poèet pedagogù: 38, poèet 
studijních oborù: 4.
Veletrhy výstavy, prezentace: Vincentka 2011 (výstava 
maturitních prací UØ), Zachování kulturních tradic 
v dílech studentù SOŠ Luhaèovice (Senát PÈR 
v Praze), vernisáž výstavy v mìstské knihovnì, výstava 
klauzurních prací oborù UØ a jejich veøejné hodno-
cení, pøehlídky výjimeèných èinností jednotlivých 
oborù, výstava betlémù v Hodonínì, prezentace oborù 
UØ (Bøezùvky, Kaòovice, Valašský jarmark ve Valaš-
ských Kloboukách, prezentace kováøù v Odrách, obo-
rù UØ v Mysloèovicích apod.), poøádání soutìže Evro-
pa ve škole, vernisáž soutìže o nejlepší novoroèenku.
Ostatní akce: 13. Divadelní Luhaèovice 2011, 
20. Literární Luhaèovice 2011.
Mezi nejvìtší úspìchy patøilo získání 1. místa v ce-
lostátní soutìži Hefaiston (umìlecký kováø L. Dobro-
volný), dále pak vítìzství v soutìži Euroscola a násled-
ná úèast studentù v mezinárodní soutìži Europa game 
2010 ve Štrasburku (2. místo). Ing Šuráòová byla 
ocenìna jako nejlepší uèitel ZK za rok 2011.

Základní škola pøi dìtské 
léèebnì Luhaèovice

Øeditelka školy: Mgr. Marta Hubáèková, 9 pedago-
gických pracovníkù a 1 THP, pracovištì Miramonti 
a Vítkov, zøizovatel Zlínský kraj. 

Škola vzdìlává a vychovává dìti zdravotnì 
znevýhodnìné, z rùzných typù škol z celé republiky. 
V loòském školním roce bylo ve škole zapsáno 435 
žákù. Jejich skladbu ani poèet nemùže škola ovlivnit, 
žáci jsou povoláváni na doporuèení pojiš�oven a pe-
diatrù. Novým trendem jsou zkrácené mìsíèní pobyty 
dìtských pacientù a léèba dìtí za doprovodu rodièù. 

V rámci projektu EU Peníze školám jsme si vybrali 
aktivity pro inovaci a zkvalitnìní výuky prostøed-
nictvím ICT, získali jsme dvì interaktivní tabule, 
notebooky pro práci uèitelù a nový server pro správu 
školní sítì. V loòském školním roce byl vyhodnocen 
Preventivní program naší školy jako nejlepší ze 
speciálních škol ve Zlínském kraji.

ZÁJMOVÁ ÈINNOST DÌTÍ

Dùm dìtí a mládeže Luhaèovice, 
pøíspìvková organizace 

Øeditelka: Bc. Eva Tomalová, poèet pracovníkù: 
4 interní pedagogiètí pracovníci, 2 interní nepedago-
gické pracovnice, v prùmìru 34 externích pracovníkù. 
Poèet èlenù: 550 ve 48 zájmových kroužcích. 
Spontánní èinnost využilo 1 353 zájemcù.

Rodièe spoleènì s dìtmi vyhledávali nejvíce záj-
mové kroužky keramické, výtvarné, taneèní a spor-
tovní, z dalších napø. Papíno, Dietní poradenství, 
Brousek pro tvùj jazýèek, Klub rodièù a dìtí aj. Pohy-
bové a taneèní zájmové kroužky se prezentovaly pøi 
rùzných akcích ve mìstì: Mikulášský sportovní den, 
Šibøinky, Zámecká akademie, Slunkotoè. Uskuteènily 
se semináøe zamìøené na výuku historických  tancù 
a šermu. DDM pøipravil v roce 2011 pro veøejnost 105 
akcí, nìkteré ve spolupráci se školami, knihovnou, 
okolními obcemi aj. DDM se podílel jako spolupo-
øadatel na akcích: Týden mobility (1 779 úè.), úklid 
mìsta, Otevírání pramenù a další, realizoval akce, 
napø.: Seznamovaèky pro žáky 6. tøíd (93), Vycházka 
za pohádkou (128), Orientaèní závod (jarní 20 úè., 
podzimní 27), Bludièkový lampionový prùvod (jarní 
87, podzimní 172), Vánoèní zámecký jarmark (296), 
Mikulášský sportovní den (743), Rubikon (1 150), 
Zahrada naruby (44), Velký èarodìjnický slet (68), 
Cyklobruslo závody (jarní 58, podzimní 44), Nízké 
lanové pøekážky (jarní 21, letní 211), Florbalové 
turnaje (35), Soutìžení rodièù s dìtmi (36), Hledaèi 
pokladù a Nordic walking (23), oblastní kolo cyklistiky 
(54), Voòavá sobota (146), Hafani Bafani (101), 
Zámecká akademie (376), Pohádková zámecká pou� 
ke Dni dìtí (èerven 187, záøí 221), Slunkotoè (133), 
Brouèkovy radovánky (110) aj. Dále organizoval 6 tá-
borù a 5 pobytových akcí (224). Nové zájmové krouž-
ky: Žabky, Zuzumba, Geocaching a Hledaèi pokladù. 
Realizoval projekt nazvaný Základy pro zdravý životní 
styl podpoøený nadaèním pøíspìvkem Nadace Dìti – 
kultura – sport. Z projektu bylo poøízeno sportovní 
náøadí a náèiní.

Malé Zálesí 
a cimbálová muzika

Vedoucí: Eva Dohnalová, skupiny Zálesáèci I.: 4 až 6 
let, celkem 18 èlenù, Zálesáèci II.: 6 až 9 let, celkem 25 
èlenù, Malé Zálesí: 10 až 15 let, celkem 10 èlenù, Mladé 
Zálesí: 16 až 25 let, celkem 14 èlenù, Zálesí dospìlá 
skupina: nad 25 let, celkem 10 èlenù, Záleská 
cimbálová muzika: 6 èlenù, Cimbálová muzika Zálesí: 
7 èlenù.

Folklornímu souboru se podaøilo s úspìchem oži-
vit lidové tradice v Luhaèovicích: Fašanková obchùz-
ka, Vynášení Moøeny, Stavìní a kácení májky. Tìchto 
akcí se úèastní všechny skupiny pùsobící v souboru.
Koncerty: Pochovávání basy, Soutìžní pøehlídka 
dìtských folklorních souborù ve Valašských Klobou-
kách, Vítání jara – koncert s vynášením Moøeny, 
Otevírání pramenù, Barokní slavnost,  Letní koncert, 
Koncert v Senátu ÈR v Praze, MDFF Písní a tancem 
Luhaèovice, Den pro Seniory z Luhaèovic, Vánoèní 
koncert. Mladé Zálesí a Zálesí  reprezentovali soubor na 
MF v Makedonii. Nové nastudování pásem: Zálesáèci 
I.: Vrbový prútek, jarní taneèek pro nejmenší dìti, Zimní 
radovánky, písnièky a taneèky se zimní tematikou.
Zálesáèci II.: Na lúce, písnièky a tance s jarní 
tematikou, hry dìtí na louce, øíkadla, hádanky, pasení 
krav; Zabijaèka, pásmo se zimní tematikou, s hádan-
kami a hrou na obchod.
Malé Zálesí: Podtáèané, párový tanec z Luhaèovského 
Zálesí; Ondøejské èarování, tance a hry se zimní tema-
tikou a povídkami o strašidlech. Zálesáèci II. a Malé 
Zálesí: Husopasky, jarní hry a tance na louce spojené 
47s pasením housátek; Oživlý betlém, pásmo k Vánoè-
nímu  koncertu, hra na betlém. Zálesáèci II. a Mladé 
Zálesí: Èertovská suita; hra na Mikulášskou nadílku. 
Mladé Zálesí: Podtáèané z Pozlovic, párové tance z Lu-
haèovského Zálesí; Víneèko, tance pøi víneèku v hos-
podì; Tance ze Zlámance, párové tance z Luhaèovské-
ho Zálesí; Fašank, pásmo s fašankovými písnièkami 
a tanci; Pastevecké hry, ogarské hry se zimní temati-
kou. Spoleèná pásma: Vánoèní koledování, spoleèné 
zpìvy koled.

Dívèí saxofonový orchestr
Vedoucí: Vladimír Schlimbach.

Orchestr vystoupil 28. øíjna na Pražském hradì 
u pøíležitosti udìlování státních vyznamenání prezi-
dentem republiky již podvanácté. Dále koncertoval na 
slavnostním vyhlášení osobností ZK, veletrhu Re-
giontour  Brno, Dni evropského dìdictví v Olomouci, 
Trenèianských Teplicích, Pieš�anech a Luhaèovicích. 
Èinnost souboru je bezplatnou volnoèasovou aktivitou 
pro dìti a mládež.

Junák - svaz skautù a skautek ÈR, 
støedisko Luhaèovice (poboèka Luhaèovice)

Vedoucí organizace: Marie Chvílová, èlenové: 
Miroslav Chvíla, Pøemysl Rajchl, Kristýna Hájková, 
Hana Hýsková, Žaneta Slobodová, Karla Valèíková. 
Poèet dìtí: 40.

Støedisko Osamìlý jestøáb bìhem celého roku 
organizovalo schùzky, výpravy, akce a letní tábor 
v Prlovì. Èlenové Junáku se zúèastnili úklidu lesa spolu 
s Mysliveckým sdružením, Otevírání pramenù, poklá-
dání vìncù s pøedstaviteli mìsta pøi výroèí osvobození 
Luhaèovic, dovozu betlémského svìtla, akce pro 
neskautskou veøejnost s ukázkou èinnosti organizace,  
organizovalo sbírku Skautské velikonoèní kuøátko pro 
nadaci Pomozte dìtem, Tøíkrálové sbírky 2011 a pre-
zentovalo se pøi pøíležitosti Dne v kroji. Ve spolupráci 
s rodièi pokraèuje oprava klubovny.

ZÁJMOVÁ ÈINNOST DOSPÌLÝCH

Pìvecký sbor Leoše Janáèka
Dirigent: Mgr. Jiøí Drga, vedoucí: Pavel Slovák, poèet 
èlenù souboru celkem: 37 z toho 28 žen, 9 mužù. Poèet  
vystoupení: 13.

Nejúspìšnìjší vystoupení: na Staromìstském 
námìstí v Praze, koncerty pro ZŠ Luhaèovice a SOŠ 
Luhaèovice, koncert na Lázeòském námìstí v Luhaèo-
vicích, vystoupení v Nìmèicích na Hané aj. Zahranièní 
vystoupení: Topo¾èany (SR). Novinky v èinnosti: na-
toèení vlastního CD. Nastudování nových skladeb: 
Aleluja (G. Young), Ubi caritas (M. Durufle), Can´t 
help falling in love (E. Presley), To pastýøùm když na 
horách (koleda), Laudate dominum  (Taizé). 

DH Zálesanka
Vedoucí souboru: Jiøí Sládek, poèet èlenù 12.
V dechové hudbì Zálesanka hrálo 12 muzikantù se 
zpìvaèkou Bohumilou Šuráòovou. Pod vedením 
kapelníka Jiøího Sládka s úspìchem vystoupili na více 
než 15 vystoupeních v Luhaèovicích i okolí. 

Divadelní soubor 
Jednou za rok?

Vedoucí souboru: Jaroslava Hynštová, režisérka 
a scenáristka. Poèet èlenù: 12 hercù. 

Na divadelní høe v roce 2011 Rychlé kulky v Creegle 
Townu, která byla bìhem roku 4× reprízovaná za 
celkové úèasti 736 divákù, se podílel technický tým ve 
složení: Gabriela Gergelová (kostýmy a kulisy), Jitka 
Ponczová (kostýmy), Marek Machù (zvuk), Tereza 
Vyskoèilová (masky), Roman Macháèek (fotografie), 
Petr Ovsík (plakáty). 

SDH Luhaèovice 
Starosta: Alois Obadal, velitel JPO II, velitel: 
Stanislav Sedláø, poèet  èlenù 30.

Èlenové jednotky byli v roce 2011 povoláni k 17 po-
žárním zásahùm, 16 dopravním nehodám, k technické 
pomoci u 30 pøípadù, 5 únikùm chemických a ropných 
látek, 2× k  planým poplachùm, k ostatní pomoci 
u 8 pøípadù. 

Hasièi uspoøádali Oslavy 120 let založení sboru 
spojenými s posvìcením nového zásahového vozidla, 
Hasièský ples, školení a výcvik jednotky. Úèastnili se 
Mezinárodního setkání hasièù z devíti lázeòských 
mìst v Srbsku a okrskové soutìže. Oslavili tøi svatby 
èlenù jednotky.
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Myslivecké sdružení Luhaèovice
Pøedseda: Ing. Martin Šaroun, místopøedseda: Ing. 
Zdenìk Antonoviè, jednatel: Ing. Karel Motyèka, mys-
livecký hospodáø: Ing. Milan Jurák, finanèní hospodáø: 
Ing. Vít Slovák, èlen výboru: Josef Kranz ml., èlen 
výboru: Miroslav Petráš, pøedseda kontrolní a revizní 
komise: Ing. Martin Pavlíèek. Poèet èlenù: 26.

Zvìøe v roce 2011 se vyskytovalo pøibližnì: 61 ks 
srnèí, 22 ks danèí, ojedinìle mufloní a èerná zvìø, 40 ks 
zajícù, 9 ks koroptví a 49 ks bažantù. Plocha, na které 
MS hospodaøilo: 1 222 ha honební plochy, 31 krmelcù  
pro spárkatou zvìø, 9 zajeèích krmelcù, 14 zásypù a 42 
slanisek. Spotøeba jadrného krmiva: 4,9 t, objemového 
krmiva 8,5 t, dužnatého 1,8 t, medikovaných granulí 
0,1t a kamenné soli 0,35 t. Úspìchy psù: 9 lovecky 
upotøebitelných psù v držení èlenù MS.

ZO ÈZS Luhaèovice
Pøedseda: Mgr. Dalibor Petrželka, místopøedseda: 
František Ševèík, pokladní: Bohuslava Koèová, 
kulturní referent: Jiøina Vaškùjová, jednatel: Mgr. 
Zbynìk Lekeš. Poèet èlenù: 137.

V loòském roce bylo vymoštováno 1 000 l ovocného 
moštu, vypáleno 5 500 l absolutního alkoholu. Opravy 
na pálenici a moštárnì byly provedeny v hodnotì 
15 000 Kè.

Pro veøejnost a èleny ZO ÈZS probìhla odborná 
pøednáška na téma sloupovité jablonì, staré odrùdy 
našeho regionu, výstava kvìtin Kvìty podzimní 
pøírody ve spolupráci s místní knihovnou a poznávací 
zájezd na poutní místo Vranov u Brna. Organizace 
hodnotila nejhezèí kvìtinovou výzdobu balkonù 
a pøedzahrádek. Ocenìní si obèané pøevzali na setkání 
seniorù  v MìDK Elektra. 

ZO ÈSV, o. s.  Luhaèovice
Pøedseda: Pavel Horák, pokladnice: Marcela 
Mališková, jednatel: Ing. Jindøich Šimoník,  zdravotní 
referent: Ing. Kamil Turza. Poèet èlenù: 41, vèelaøský 
kroužek mládeže: 15 dìtí. 

V roce 2011 mìli èlenové ZO ÈSV 521 vèelstev.
Velmi aktivnì pracoval vèelaøský kroužek mládeže 

pøi ZO ÈSV a nìkolik èlenù základní organizace se 
zúèastnilo vèelaøské akademie ve Fryštáku. Skupina 
15 dìtí se zúèastnila soutìže Zlatá vèela v Napajedlích, 
kde dosáhly napoprvé velice dobrých výsledkù. Radek 
Holub získal první místo v kategorii dìtí 1.– 4. tø.

Organizace ve spolupráci se ZŠ Luhaèovice uspo-
øádala první roèník Vítání jara na školním vèelínì, 
peèení a zdobení perníkù.

Spolek aktivních seniorù
Pøedsedkynì: Jana Èernocká, poèet èlenù: 49.

V roce 2011 byla èinnost spolku zajímavá a bohatá 
na spoleèenské události a poznávání krásných míst 
Moravy. Nìkteré akce kombinované s turistikou, napø. 
do Archeoskanzenu Modrá a Velehrad, absolvovali 
èlenové pìšky ze Starého Mìsta, z Uh. Hradištì. 
V okolí Luhaèovic navštívili: Jezírko lásky, Èadùv 
mlýn, Øetechov, Podhradí, Petrùvku. Kratší vycházky 
se konaly každý týden. Jednodenní zájezdy: Flora 
Olomouc, Zlín.

Èlenové navštívili pøednášky a besedy poøádané 
v knihovnì, muzeu a v kinì. Divadelní pøedstavení na-
vštìvovali nejen v Uh. Hradišti, ale i v Lázeòském di-
vadle a MìDK Elektra. Nìkolikrát cvièili s míèi, plavali 
každý týden, jezdili na kolech, provozovali jógu, Tai–èi 
nebo opékali špekáèky, úèastnili se filmových projekcí 

Okrašlovací spolek CALMA
Pøedsedkynì: Gabriela Gergelová, jednatel, poklad-
ník: PhDr. Blanka Petráková, revizor sdružení: Renata 
Vacková, propagace: Mgr. František Petrák, èlenové: 
Silvie Václavíková, Zuzana Žajdlíková, Ing. Petr Jurák, 
Zdeòka Nováková, Zdeòka Gergelová, Pavel Matula, 
Mgr. Veronika Olejníková, Tereza Vyskoèilová, poèet 
èlenù: 34.

Spolek organizoval oslavy 130. výroèí narození 
Marie Calmy Veselé: koncert Nad hnízdy lidskými jsem 
zpívala, program na pódiu pøed Spoleèenským domem 
Kolonáda s Calmou a piknik se šampaòským pøed 
vilkou Lipovou. K pøipomínce výroèí za finanèní 
podpory Nadace Dìti – kultura – sport byla zadána 
výroba mosazné pamìtní desky podle grafického 
návrhu F. Petráka. Pøi pøíležitosti výroèí úmrtí dne 
7. dubna byl spolkem oèištìn a vyzdoben hrob M. Cal-
my v Praze na Olšanech. Celkový poèet poøádaných 
akcí ve mìstì: 3 akce a dvì spoluúèasti. 

OSTATNÍ ORGANIZACE

Domov pro seniory Luhaèovice, 
pøíspìvková organizace 

Øeditel: Mgr. Marta Ševèíková, poèet zamìstnancù: 
35, poèet klientù: 50.

Pracovnice Marie Kadlecová se v soutìži Sestra 
roku 2010 v kategorii Sestra v sociální péèi umístila na 
1. místì.

Organizace zøídila dílnu pro ergoterapeutickou 
èinnost. Klienti se zúèastnili akcí: stavìní a kácení 
máje za úèasti dìtí z MŠ Pozlovice, letního zahradního 
grilovaní, turnaje v kuželkách. Zvítìzili na turnaji 
v šipkách v Charitním domovì pro seniory v Otroko-
vicích a úèastnili se krajského turnaje v petangu v Do-
movì pro seniory Burešov. Podnikli návštìvu Domova 
pro seniory v Kromìøíži spojenou s divadlem a pøed-
stavením Mrazík, vyjeli na poutní místo Provodov, do 
Loštic u Olomouce a prohlédli si katedrálu sv. Václava 
a orloj v Olomouci.

Øímskokatolická farnost 
Luhaèovice

Faráø: P. ThDr. Hubert Wójcik, kaplan: P. Mgr. Antonín 
Fiala.

V kostele svaté Rodiny Luhaèovice bylo v roce 2011 
pokøtìno 28 osob. Církevní rozlouèení mìlo 30 
zemøelých. Svátost manželství pøijalo13 párù a k prv-
nímu svatému pøijímání pøistoupilo 9 dìtí, biømování 
bylo uskuteènìno v mìsíci øíjnu. Byla vymalována 
zámecká kaple, zrestaurován døevìný strop v kapli 
Panny Marie u Augustiniánského domu a rekonstru-
ováno parkovištì u kostela svaté Rodiny. Farnost se 
v letošním roce zapojila do projektu Otevøené brány. 

Charita Svaté rodiny 
Luhaèovice

Øeditel: Mgr. Lenka Semelová,  DiS., poèet 
zamìstnancù: 17.
Oblast pùsobení: Luhaèovice, Kladná Žilín, Øetechov, 
Polichno, Biskupice, Dolní Lhota, Horní Lhota, 
Ludkovice, Pozlovice, Podradí, Sehradice.

Pracovnice peèovatelské služby uskuteènily 15 115 
návštìv u 86 uživatelù, celkovì provedly 18 732 
peèovatelských výkonù, ošetøovatelskou péèi využilo 
37 uživatelù, bylo provedeno 1 077 návštìv a 1 477 
ošetøovatelských výkonù, pùjèovnu zdravotních a re-
habilitaèních pomùcek využilo v roce 2011 celkovì 104 
uživatelù, z toho 54 z regionu Luhaèovicka, služeb 
poradny SPOLU využilo 172 uživatelù, celkový poèet 
návštìv 313, v PC kurzech se školilo 7 osob, v kurzech 
angliètiny 54 osob a v kurzech španìlštiny 13 osob. 
V denním stacionáøi se celkovì uskuteènilo 86 
programù, z toho 39 v budovì charity a 47 na Strahovì. 
DS mìl v roce 2011 celkem 11 uživatelù s celkovým 
poètem 1 118 návštìv. 
Nejúspìšnìjší akce: Tøíkrálová sbírka 2011, celkovì 
vybráno 272 897 Kè, Sbírka šatstva a domácích potøeb, 
Plovárna v Luhaèovicích pro tøíkrálové koledníky, 
Dìtská pou� na Maleniska, Pou� do Slakovic u Nového 
Mìsta na Moravì, Týden s Charitou, Výstava lidových 
betlémù, Bazárek vánoèního cukroví, Benefièní 
koncert pro charitu. V roce 2011 na akcích pomáhalo 
139 dobrovolníkù.

Èástku 6 776 Kè èinil pøíspìvek pro Somálsko 
a Etiopii, 115 000 Kè podpora èinnosti Denního sta-
cionáøe, 23 000 Kè podpora èinnosti Poradny SPOLU, 
20 000 Kè bylo rozdìleno na pøímou pomoc 7 rodinám 
s dìtmi. Organizaci podpoøila Nadace Divoké husy 
a získala podporu na vybavení keramické dílny 
denního stacionáøe od Nadace Dìti – kultura – sport. 

 

 

KULTURA

Pøehled kulturních akcí
Výstava Pøíbìhy hrabìcích lázní

Expozice v muzeu mapovala historii hrabìcího 
rodu Serényiù a pøiblížila osudy jednotlivých èlenù 
rodu, jejich vliv na rozvoj Luhaèovic.

Šibøinky 
TJ Sokol a TJ Slovan uspoøádaly v bøeznu 71. 

šibøinkové veselí v sokolovnì pod titulem To zas bude 
cirkus. Ve spolupráci s DDM tradiènì následovala 
i organizace Dìtských šibøinek.

Masopust
Více než tøicetièlenný masopustní prùvod èlenù 

folklorního souboru Malé Zálesí se vydal na tradièní 
obchùzku mìsta.

Premiéra divadelní hry
Principálka souboru Jaroslava Hynštová a autorka 

hry Rychlé kulky z Creegle Townu nastudovala nové 
pøedstavení s divadelním souborem Jednou za rok?

Literární klání
V prostorách knihovny se konalo již poètvrté 

okrskové kolo recitaèní soutìže. Ve spolupráci s DDM 
a kinem se zapojila do celorevropského svátku knihy. 
Noci s Andersenem se zúèastnilo 26 dìtí z prvního 
stupnì ZŠ a si užilo noc plnou pøíbìhù.

Výstava liturgických pøedmìtù 
Expozice v sále kostela popisovala souèasnou podobu 
liturgického odìvu katolických knìží, jejich historii 
a symboliku.

Rybáøský svaz 
Luhaèovického Zálesí 

Pøedseda: Jiøí Pecha, místopøedseda: Èeslav 
Gojníczek, jednatel a hospodáø: František Miko, poèet 
èlenù: 222, výbor: 11. 

V letošním roce byla vypuštìna pøehrada z dùvodù 
odtìžení nánosù ze dna pøehrady. Poslední podzimní 
rybáøské závody pøed plánovaným èištìním pøehrady 
se konaly na podzim roku 2010.

BIO SENIOR. Jednou mìsíènì se spolek setkával 
v MìDK Elektra. Spolek spolupracoval s místní 
charitou a podílel se na hlídání exponátù výstavy 
betlémù, prodávání dárkových pøedmìtù, podílel se na 
spolupráci s DDM a MìDK Elektra. 

Výbor spolku dìlá vše pro dobrou náladu a pohodu 
svých èlenù a také pro zachování dobrého zdraví. 

Luhovaný Vincent,  o. s.
Pøedsedkynì: Magdaléna Petráková, èlenové: Jitka 
Honajzrová, Lukáš Tobolák, Lukáš Kaòovský, Lucie 
Geherová, celkový poèet èlenù: 12.

Luhovaný Vincent je sdružení mladých lidí, které 
poøádá alternativní kulturní akce. Druhý roèník 
multižánrového festivalu se konal v roce 2011. Vrcho-
lem programu bylo divadelní pøedstavení Manon 
Lescaut v podání brnìnského divadla Polárka. Osob-
nosti festivalu: Václav Kadrnka, Pavel Bednaøík, Ma-
rian Palla, Markéta Pilátová, Bogdan Trojak aj. Progra-
movou novinkou festivalu byla literární sekce. Tøí-
denní festival navštívilo 100 divákù a 50 se akredi-
tovalo. 
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divákù. Ve foyer kina se konala výstava Kuky se vrací 
(žákù ZŠ Luhaèovice) a Komiks (žákù SOŠ a ZŠ 
Luhaèovice). V prostoru kinosálu zkoušely divadelní 
i hudební místní soubory: Malé Zálesí, Baèkùrky 
z mechu, Jednou za rok?, LDO ZUŠ Luhaèovice. 
Galerie Elektra 

Galerie nabídla v roce 2011 celkem 17 výstav. 
Nejvíce navštívena byla expozice Výstava hraèek XX. 
století. Další výstavy: Poznáváme staré èasy (ZUŠ 
Luhaèovice), Vzdálené okraje (Jan Slovák), Až na 
vrcholky hor (Zdenìk Hudeèek a Jaroslav Musil), ole-
jomalby (František Kubina), palièkovaná krajka 
(rodina Jelenova), malíø Milan Bouda a keramièka 
Adéla Volná, malíø Jaroslav Abrahám, Redesign ulice 
Veselého v Luhaèovicích (projekt studentù Ústavu vi-
zuální tvorby Fakulty multimediálních komunikací 
Univerzity Tomáše Bati), sochaøská a malíøská tvorba 
(Jindøich Karský). 

Mezinárodní umìlecký prostor zastoupila sloven-
ská výtvarná skupina Tramontána. Po dva mìsíce 
v galerii hostovala putovní výstava Èína zemì nezná-
má, na jejíž vernisáži se mimo jiné setkali zástupci 
našeho mìsta s èínským kulturním atašé a jeho dopro-
vodem. Poslední v poøadí, výstava betlémù, svou 
poetikou a smysluplným posláním podpoøila výtìžkem 
z dobrovolného vstupného èinnost Charity Svaté 
rodiny a zakonèila výstavní rok v galerii Elektra.
Televize Luhaèovice

V roce 2011 Televize Luhaèovice vyrobila více než 
800 minut vysílání, celkem 52 zpravodajských Týde-
níkù. Mapovala  èištìní Luhaèovické pøehrady, výjezdy 
rady mìsta do místních èástí Polichno, Øetechov a do 
Kladné Žilína. Obèané byli seznámeni s výstupy dvou 
tiskových konferencí zástupcù mìsta s regionálními 
médii, desítky publicistických poøadù, napø. Barokní 
slavnosti, Festivalu Janáèek a Luhaèovice, Divadel-
ních Luhaèovic, výstavy loveckých slídièù, závodù ve 
sjezdu horských kol a dalších. Byly vyrobeny desítky 
reklam a pozvánek. Týdeník byl premiérovì, vždy 
v úterý, umís�ován na internetové stránky mìsta 
www.luhacovice.cz. Týdeník pøebíral mìstys Pozlo-
vice. Zároveò byla vyrábìna obrazová smyèka pro 
místní vysílání, kterou tvoøily jednotlivé stránky textu, 
6× dennì Týdeník a zpravodajství z Uherskohradiš�ska 
a Zlínska.

Mìstský dùm kultury Elektra
Øeditelka: Ing. Hana Slováková, poèet pracovníkù: 12.

V mìstském domì kultury se v roce 2011 uskuteè-
nilo kromì plesù a kongresù 40 kulturních poøadù, 
které navštívilo 7 759 divákù. Nejúspìšnìjším progra-
mem byl koncert skupiny Nightwork. V dalších kultur-
ních programech vystoupilo mnoho osobností, na-
pøíklad Jiøina Bohdalová, Lucie Bílá, Václav Hybš, 
Václav Hudeèek, herci Slováckého divadla aj. MìDK 
se podílel na organizaci Otevírání pramenù, MDFF 
Písní a tancem, jarmarkù a dalších akcí ve mìstì. 
V tomto roce došlo k výmìnì oken v salonku a úpravì 
èásti vstupu,  výmìnì koberce ve Snack baru  a dobu-
dování zádveøí v hlavním vstupu do budovy, k rekon-
strukci sociálního zaøízení v kinì a dalším drobnìjším 
opravám. 
Mìstské turistické informaèní centrum

MTIC navštívilo celkem 54 009 klientù, z toho bylo 
nìmecky mluvících klientù 419, anglicky 163, rusky 
173, slovensky 443 a polsky 33. Letošní novinky: ske-
nování, barevné kopírování, prodej pamìtních mincí 
a nových upomínkových pøedmìtù. Navázání spolu-
práce s 25 recepcemi hotelù a penzionù formou složek 
s kontakty (lyžaøská støediska, koupalištì), pøehledù 
poøadù, mapami (Ba�ùv kanál, cyklotrasy, bìžkaøské 
trasy, mìsta), aktuálními událostmi ve mìstì a kraji. 
Další èinnosti: exkurze do provozu spoleènosti Vin-
centka, a. s., prohlídky mìsta, zájezdy do okolí, pøed-
prodej vstupenek na kulturní akce v Luhaèovicích 
a okolí, Národního divadla Brno, úschovna zavazadel, 
inzerce do tiskovin Infoservisu, Luhaèovických novin 
a Kam v Luhaèovicích. 
Kino Elektra

Celkový poèet projekcí: 103, návštìvnost: 3 519 
divákù. Poèet divadelních pøedstavení: 15, návštìv-
nost: 1 791 divákù. Nejúspìšnìjší film: Králova øeè – 7 
projekcí (483 divákù), Èerná labu�, Lidice. Nejúspìš-
nìjší dìtský film: Èertova nevìsta, Na vlásku. Èinnost 
Filmového klubu Tøetí oko byla v roce 2011 pozasta-
vena. Filmásek: poèet projekcí 8, návštìvnost: 303 
divákù, Bio Senior: 9 projekcí, návštìvnost: 286 

Lázeòské divadlo 
a kultura v lázních

Celkový poèet akcí: 128 (veškeré akce v lázních vèetnì 
Festivalu Janáèek a Luhaèovice, Akademie Václava 
Hudeèka a Divadelních Luhaèovic). Poèet divákù: 
1 6  9 2 9 .  Po è e t  k o l o n á d n í c h  k o n c e r t ù :  4 0 .  
Nejúspìšnìjší divadelní pøedstavení: Žena vlèí mák. 
Osobnost roku: Eva Urbanová, Hana Maciuchová. 
Nejúspìšnìjší kolonádní koncerty: Hudba Hradní 
stráže a Policie ÈR, Melody Gentlemen Lednice.

Muzeum luhaèovického Zálesí, 
detašované pracovištì MJVM 
ve Zlínì

Vedoucí organizace: PhDr. Blanka Petráková, poèet 
pracovníkù: 4.  

Programová náplò v Muzeu luhaèovického Zálesí 
v roce 2011 se vázala pøedevším k výstavì Pøíbìhy 
hrabìcích lázní. Výstava pøivezla do Luhaèovic památ-
ky na hrabìcí rodinu Serényiových, která sídlila na 
luhaèovickém panství od roku 1629 až do roku 1945. 
Výstavu muzeum pøipravilo ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem. Soubor 56 exponátù, pøede-
vším portrétù z rodové galerie, mohli návštìvníci 
zhlédnout v muzeu od února až do konce øíjna. 
Návštìvníci mìli ojedinìlou pøíležitost seznámit se 
s historií této rodiny, která po 300 let významnì 
ovlivòovala dìjiny Moravy. K výstavì pøipravilo 
muzeum øadu doprovodných programù a vydalo dvì 
publikace. Ilustrovaný pracovní sešit je uèebnicí re-
gionální historie a školy jej mohou ve výuce využívat‚
i po skonèení výstavy. Vydání sešitu podpoøilo Mi-
nisterstvo kultury ÈR.

Symbolické vyvrcholení doprovodných programù 
k výstavì o hrabìcí rodinì Serényiových v Luhaèo-
vicích probìhlo  poslední kvìtnový víkend pod názvem 

Mìstská knihovna 
Øeditelka: Ta�ána Heinzová, poèet pracovníkù: 2.

Byl doplnìn fond nauèné literatury o 174 svazkù, 
krásné literatury o 652 svazkù a krásné literatury pro 
dìti o 174 knih. 

Pro knihovnu v Kladné Žilínì bylo zakoupeno 42 
knih, pro Polichno 68 svazkù a pro Øetechov 81 nových 
knih.  

Služeb mìstské knihovny a jejích poboèek využilo 
1 138 zaregistrovaných ètenáøù. Spolu s návštìvníky 
akcí a internetu pøišlo do knihovny celkem 23 483 lidí. 
Vypùjèeno bylo celkem 44 519 knih a èasopisù.  Bylo 
uskuteènìno 88 besed pro žáky ZŠ, MŠ a SOŠ a SOU. 
Dospìlí v roce 2011 èetli knihy: S. Larsson Milénium – 
trilogie, R. Mead Vampýrská akademie, L. Kepler Hyp-
notizér, M. Viewegh Mafie v Praze, S. Berry Alexan-
drijská knihovna, S. King Èernoèerná tma. Z nauèné 
literatury pro dospìlé se nejvíc pùjèovaly knihy 
R. Byrne Moc, T.  Sedláèek Ekonomie dobra a zla, 
C. Caywood Public relations. 
U dìtí vítìzily knihy: J. Kinney Deník malého pose-
routky, M. Groening Simpsonovi komiksové 
extrabuøty, Disney Na vlásku, Auta, Šmoulové.
Ostatní zajímavé akce a události: Noc s Andersenem, 
Týden komiksu, pasování prvòáèkù na ètenáøe, setkání 
se spisovateli: Jan Cimický, Petr Prouza, Václav Suchý, 
Jiøí Žáèek, František Cinger a Eva Kantùrková, besedy: 
s hokejisty PSG Zlín – Holík, Vlach, Zámorský, 
Sedláèek, s Mgr. Jindøiškou Mlèkovou (Fyzioterapie 
kojencù), V. Burešem  (cestovatelem v Asii), se Šárkou 
Horsákovou (Èína netradiènì) a jiné akce pro dìti 
i seniory.

Otevírání pramenù
Tradièní kvìtnová slavnost pøilákala do našeho 

mìsta velké množství návštìvníkù, kteøí se mohli po tøi 
dny úèastnit kulturních, spoleèenských programù 
nejen místních škol, spolkù, souborù, ale i poøadù 
profesionálních umìlcù. Slavnost se nesla v duchu se-
cese, módy a odívání, historických vozidel, motocyklù 
a folklorního návratu k tradicím.

Barokní slavnost
Žáci ZUŠ Luhaèovice se pod vedením svých 

uèitelù zapojili do projektu muzea, který byl vyvr-
cholením doprovodných programù k výstavì Pøíbìhy 
hrabìcích lázní.

Luhaèovický švihák
Pod tímto názvem se uskuteènil první roèník 

festivalu smíchu a zábavy Aloise Náhlovského.

Luhaèovická pou�
V èervenci oslavily Luhaèovice posvìcení kostela 

svaté Rodiny luhaèovickou poutí.

Festival Janáèek a Luhaèovice
Jubilejní roèník uspoøádaný pod záštitou Livie 

Klausové pøedstavil v Luhaèovicích houslistu Pavla 
Šporcla, operní pìvkyni Evu Urbanovou a další.

Malé Zálesí
Folklorní soubor vystoupil v poøadu Kulturní léto 

v senátu ve Valdštejnských zahradách v Praze.

Luhovaný Vincent
Tøídenní festival nabídl návštìvníkùm filmy, hudbu 

a divadelní pøedstavení.

Mezinárodní dìtský folklorní festival Písní a tancem
V rámci folklorního festivalu Písní a tancem 2011 

se vyhlašovala i Vesnice roku. 

Setkání seniorù
Dne 11. listopadu se v sále MìDK Elektra sešli pøi 

kulturním programu folklorních souborù Malého 
Zálesí Leluja místní senioøi ke spoleènému posezení.

Živý betlém
Ježíška v živém betlémì pøed kostelem dne 26. pro-

since pøedstavoval šestitýdenní Jakub Šústek.

Noviny, tiskoviny, knihy 
a publikace
Ve mìstì vycházely pravidelnì Luhaèovické noviny 

a Lázeòské listy, mìsíèník Kam za kulturou v Lu-
haèovicích a Roèenka. Edice Prameny vydala dotisk 
úspìšné publikace Srdeèný pozdrav z Luhaèovic.

SPORT

Sportovní centrum Radostova 
a Mìstská plovárna

Øeditel: Mgr. Tomáš Mejzlík, poèet zamìstnancù: 7, 
celkový poèet ubytovaných hostù: 4 255, poèet akcí: 
35.
SCR: Nejvýznamnìjší akce: Mezinárodní utkání ve 
stolním tenisu ÈR–Švédsko, reprezentaèní soustøe-
dìní žen v házené, reprezentaèní soustøedìní ju-
niorských výbìrù v košíkové, zahajovací utkání zimní 
soutìže Tipsportcup v kopané, volejbalové kempy 
Zdeòka Haníka, sportovní soustøedìní týmù ze 
zahranièí atd.
Mìstská plovárna: poèet zamìstnancù: 14, celkový 
poèet návštìvníkù: 94 000.

Druh nabízených akcí: plavání pro školy, kroužky 
plavání, kojenecké plavání, plavání seniorù, aqua 
aerobic. Nejvýznamnìjší akce: mezinárodní závody 
ve freedivingu.

Barokní slavnost v parku. Muzeum pøipravilo bohatý 
program v duchu barokní doby, jehož souèástí byla mj. 
výstava v Hale Vincentka, koncert komorní hudby 
souboru Collegium Brunensis a pøedstavení barokní 
opery v Lázeòském divadle. Žáci Základní umìlecké 
školy v Luhaèovicích a ve Zlínì pøipravili pod vedením 
svých uèitelù koncerty barokní hudby, taneèní vystou-
pení, pøedstavení historických osobností, výtvarné 
kreace. Program byl doplnìn vyprávìním o historii 
zámku a hrabìcí rodiny, hrami pro dìti a ohòostrojem. 

Na závìr roku muzeum pøipomnìlo výstavou 
Pøíbìhy z luhù za lesem osobnost svého zakladatele, 
významného èeskoslovenského etnografa Antonína 
Václavíka, u pøíležitosti 120. výroèí jeho narození. 
Výstava vznikla ve spolupráci se Slovenským 
národním Muzeem. Luhaèovické muzeum navštívilo 
v roce 2011 více než 6 000 návštìvníkù. 



8

TJ Slovan Luhaèovice
Výbor: Libor Slezák, Ludmila Š�ouraèová, Pavel 
Køenek, Lubomír Ferdus, Miloš Dynka, Václav 
Hamouz, Martin Plášek, Lenka Vlèková, Jaroslav 
Hubáèek,  Alena Žmolíková.
Poèet èlenù 217. 
Oddíl softballu 

Rok 2011 byl 21. sezonou tohoto sportu v Luha-
èovicích. Družstvo mužù hrálo moravskou  ligu a jeho 
cílem pro tento rok bylo udržet se v této nejvyšší 
moravské soutìži. Družstvu stále schází juniorské 
roèníky, které odchází povìtšinou na vysoké školy. 
Podle oèekávání skonèilo družstvo v sestupové 
barážové skupinì, ale díky hostujícím hráèùm se 
udržení v lize podaøilo.

Žákovské družstvo hrálo školní ligu a tady skonèilo 
na 4. místì z deseti úèastníkù a jen o skóre se nedostalo 
do finálové skupiny, kde poslední tøi roky vždy bylo.

Na tøech turnajích (Praha, Kunovice a Trnava) 
mìlo družstvo støídavé úspìchy, ale v tomto pøípadì šlo 
spíše o sehrání a nacvièení herních variant pro 
celoroèní soutìž.
Družstvo stolního tenisu

Družstvo pro sezonu 2011/2012 postoupilo v rám-
ci regionálních soutìží o tøídu výš a hraje nyní III. tøídu 
z pìti existujících. V polovinì soutìže je na ètvrtém 
místì z 12 družstev (ztráta na 2. místo dva body), což 
lze první rok v této soutìži považovat za úspìch. 

Oddíl cyklistiky 
Freeridový sjezd na kole
Poèet èlenù: 5.
V kategorii muži jezdili: Jiøí Frýželka, Hardtail – David 
Šùstek a Junior – Dan Mikel, Pavel Heinz, Jaroslav 
Frýželka. Zúèastnili se dvaceti šesti závodù v Èeské 
a Slovenské republice.
Nejlepší úspìchy: Moravsko-slovenský pohár. 
V závodì ve Velké Raèi David Šùstek v hardtailech 
zvítìzil a odvezl si ze Slovenské republiky zlatou 
medaili. IXS DH Cup Špièák – mistrovství Evropy: 
Junioøi – Dan Mikel 10. místo.

Oddíl silnice + MTB 
Poèet èlenù: 10. 
Závody ÈR, Slovensko.
Silnice: Maratony ÈR Mamut, Rampušák, Beskyd 
tour, Maraton Hostýnské vrchy, 
Nejlepší výsledky: Petr Hoferek 12. místo Mamut, 
3. místo Hostýnské vrchy, 10. místo Beskyd tour, 7. mís-
to Hulín èasovka. Václav Hamouz 10. místo Mamut, 
8. místo Hostýnské vrchy, 12. místo Beskyd tour.  
MTB:  závody ÈR, Slovensko Mamut, Drásal, 
Rusavská 50, Helfštýn maraton, Cannondale Král 
Záhoria, Specialized Dubnický maratón, Skalický 
maraton. Michal Slinták 5. místo Král Záhoria, 
26. místo Dubnický maraton, 3. místo Skalica. 
Další èlenové (Adam Divila, Kamil Semela, Petr 
Sedláø, Josef Vlèek) se pravidelnì zúèastòovali uve-
dených závodù, kde dobøe reprezentovali Cyklistický 
oddíl Slovanu Luhaèovice.

Oddíl  lyžování 
Pøedseda: Miloslav Dynka, 87 èlenù, 5 závodù ve 
SKICROSSU. Nejlepší sportovec roku: Jiøí Èech ml. 

Aktivita závodního lyžaøského družstva Luhaèo-
vice byla v minulé zimní sezonì úspìšná. Úèastnili se 
závodù nejenom v Èeské republice, ale také v Ra-
kousku a Švýcarsku. Tým ve složení František Dostá-
lek, Mirek Máèala, Jakub Kunc, Jiøí Èech, Jakub 
Køenek a zaèínající závodníci Vratislav Kunc a Patrik 
Hiller. Èeský pohár  v sezonì 2010/2011 se skládal ze 
tøí víkendových závodù. Tìchto závodù se zúèastnil 
celý tým. První závod se jel v Krušných horách v areálu 
Potùèky. František Dostálek obsadil druhé a páté 
místo. Junior Jiøí Èech deváté a tøetí. Další závod byl na 
Dolní Moravì. Jiøí Èech získal páté a šesté místo, 
František Dostálek sedmé a osmé místo a Mirek 
Máèala osmé místo. Posledním víkendovým závodem 
byl fisový závod ve Špindlerovì Mlýnì, kde se jelo také 
mistrovství Èeské republiky. Zúèastnili se ho jezdci 
i z ostatních zemí, jako je napøíklad Argentina, 
Slovenko, Slovinsko i Anglie. Jirka Èech se umístil na 
jedenáctém místì a František Dostálek na dvanáctém.

V druhém závodì mistrovství Èeské republiky se 

TK 2000 Luhaèovice
TK 2000 Luhaèovice
Pøedseda: Ing. Jiøí Koutný, prezident TK 2000 
Luhaèovice, výbor: Ing. Alois Gavlas, Ing. Leoš Kafka, 
Jiøí Janík, Libor Šimík. Poèet èlenù 147. Nejlepší 
sportovec roku: Daniel Orlita.

Soutìží poøádaných Jihomoravským tenisovým 
svazem se každoroènì úèastní dvì  družstva. Žáci hráli 
v roce 2011 ve III. tøídì. Byli velmi úspìšní  a všechny 
své  zápasy vyhráli, umístnili se tak na prvním  místì 
a postupují do KP II. tøídy (trenéøi Ladislav Plášek, 
Radim Antonoviè a Petr Šafránek). Dospìlí hráli jako 
nováèci v  Krajském pøeboru II. tøídy. Umístili se ve 
støedu tabulky na 5. místì. Mimo tyto soutìže se žáci, 
dorostenci i dospìlí zúèastnili dalších turnajù.

Èlen TK Daniel Orlita vyhrál mistrovství republiky 
ve dvouhøe a stal se Mistrem republiky pro rok 2011 
v kategorii starších žákù. Zúèastnil se také mistrovství 
svìta v této kategorii v USA na Floridì. Klub 
organizoval náborové akce pro mladé zaèínající tenisty 
z Luhaèovic a okolí. Kolem dvaceti žákù a žákyò se na 
trénincích pod vedením trenérù uèili základùm tenisu. 
Mimo tuto èinnost organizoval klub øadu turnajù, 
kterých se úèastnila celá øada osobností z kulturní, 
sportovní i politické oblasti. Letos to bylo celkem 10 
turnajù, jako napøíklad Turnaj Krajského úøadu 
Zlínského kraje, Miramare cup, Turnaj Ba�ovy 
nemocnice ad. Tyto akce pøispìly k prezentaci mìsta. 
Zúèastnila se jich øada návštìvníkù a divákù nejenom 
z øad obyvatel Luhaèovic. 

Tato roèenka byla sestavena s pomocí údajù a foto-
grafií, které poskytly organizace pùsobící v Luha-
èovicích. Dìkujeme všem za spolupráci.

opìt daøilo a Jiøí Èech si odnesl titul juniorského 
vicemistra Èeské republiky pro rok 2011. Dále 
startoval na Evropského poháru v Rakouském 
Jerzens, kde mezi jezdci ze svìtového poháru obsadil 
uspokojivé místo v polovinì tabulky. Další závod  
Evropského poháru se jel ve švýcarském Davosu. 
Švýcaøi jsou skicrossem posedlí, a proto byla úèast 
obrovská. Jiøí Èech se umístil v první polovinì 
startovního pole. Spoleènì s tímto závodem se konal 
také Švýcarský pohár juniorù, kde obsadil dobré 
osmnácté místo. 

V neposlední øadì se naši jezdci zúèastnili 
Rakouského poháru na Hochfichtu, kde startoval Jiøí 
Èech a Franta Dostálek. Naší závodníci se umístili do 
dvacátého místa a dobøe reprezentovali Èesko a hlavnì 
lyžaøský oddíl TJ Slovan Luhaèovice. 

Oddíl orientaèního bìhu 
Rok 2011 byl pro orientaèní bìžce velmi úspìšný. 

Získali hned nìkolik medailí.
Mladší dorostenec Jonáš Hubáèek získal tøi zlaté 

medaile na mistrovství republiky v klasice, v krátké 
trati a v noèním bìhu. Na mistrovství Evropy získal 
bronz ve štafetì. Štìpán Mudrák na mistrovství Evropy 
v noèním bìhu získal støíbrnou medaili. Starší 
dorostenec Michal Hubáèek si vybìhal ve štafetì na 
mistrovství svìta juniorù bronz a na mistrovství 
republiky získal zlato v noèním bìhu.

Fotbalový klub
Fotbalový klub
Pøedseda: Zdenìk Èervenka ml., èlenové výboru: 
Jaroslav Rejda, Libor Zezulka, Radim Hubáèek, Jan 
Køenek, Martin Coufalík, Stanislav Hrnèiøík. Celkem 
mužstev soutìži: 6 týmù. Umístìní jednotlivých 
mužstev po podzimu: Pøípravky – soutìž bez tvorby 
tabulek (trenéøi Petr Garaja, Josef Šustek). Žáci: 
okresní pøebor 10. místo (trenéøi Michal Piják, Josef 
Bublák). Dorost: krajská soutìž 1. místo (trenéøi 
Martin Zicha, Petr Buberník). Muži B: III. tøída 
6. místo (Zdenìk Èervenka, Michal Piják). Muži A: 
krajský pøebor 3. místo (Ladislav Ïurïa).

TJ Sokol Luhaèovice
Pøedseda: Petr Mikulec, výbor TJ Sokol: Hana 
Hajdová, Robert Kolaøík, Luïka Mejzlíková, Petr 
Kudláèek, Táòa Heinzová. Poèet èlenù 175.

Jednota organizovala tradièní Šibøinky pod 
názvem To zas bude cirkus, Dìtské šibøinky, Pocho-
vávání basy, divadelní a hudební festival Sokolka žije. 
Pøedsedové jednotlivých oddílù pøedstavují ve svých 
zprávách sportovní èinnost oddílù a jejich sportovní 
výsledky a umístìní:
Oddíl házené
Pøedseda Alfred Kolaøík, poèet èlenù 55.

Nejvìtším úspìchem oddílu v letošním roce bylo 
3. místo a zisk bronzových medailí družstva mladších 
žákù ve Støedomoravské lize. Družstvo hrálo ve 
složení: Martin Jakùbek – brankáø, David Kolaøík, Jan 
Èernocký, Jakub Vavrys, Štìpán Slovák, Patrik Talaš, 
Marek Hajda, David Vítek, Sebastian Rak, Tomáš 
Ulièník, Tomáš Turza. Trenéry družstva byli Zdenìk 
Kolaøík a Zdenìk Rak. Nejlepší støelec v kategorii 
starších žákù Ondøej Vavrys se v èervnu zúèastnil Letní 
olympiády dìtí a mládeže, kde s družstvem reprezen-
tujícím Zlínský kraj vybojoval bronzovou medaili. 
Družstvo starších žákù vybojovalo na velmi dobøe 
obsazeném 3denním turnaji ve Zlínì støíbrné medaile. 
Oddíl reprezentovala v mistrovské soutìži 4 družstva. 
Prùbìžné poøadí v mistrovské soutìži po podzimní 
èásti sezony: muži – 12. místo ve Støedomoravské lize, 
starších žáci 1. místo ve Støedomoravské lize skupina 
B a svými výkony si zajistili postup do elitní soutìže 
Støedomoravské ligy. Zároveò vybojovali postupem do 
Žákovské ligy turnajový pøebor ÈR. Jako nejlepší tým 
støedomoravské oblasti (Zlínský a Olomoucký kraj) 
byli nominováni do 1. kola skupina D, kde obsadili 
2. místo. Mladší žáci 3. místo ve Støedomoravské lize 
skupina C, minižáci se pravidelnì úèastní turnajù 
miniházené 4+1 ve zlínské oblasti. Pro zaèínající 
adepty, chlapce a dìvèata 1., 2., 3. a 4.tøíd, je pøi ZŠ 
urèen sportovní kroužek házené. Tréninky dìtí 
probíhají 2x týdnì ve sportovní hale SC Radostova 
a v tìlocviènì ZŠ. Akce zamìøené na práci s mládeží 
a dìtmi probíhaly v letošním roce za vydatné podpory 
mìsta Luhaèovice, ZŠ Luhaèovice, Èeské obce 
sokolské a Èeského svazu házené.
Oddíl kuželek

Pro oddíl kuželek rok 2011 bohužel nepatøil, co se 
týèe výsledkù, úplnì k tìm, kterým by se oddíl 
vzhledem k minulým létùm mohl nìjak výraznì 
chlubit. Umístìní družstev mužù, tj. 
8. místo v I. lize (i když ještì 4. kolo pøed koncem 
družstvo bojovalo o jednu z medailí), 
7. místo v divizní soutìži a 7. místo v krajském pøeboru, 
nebylo jistì dùvodem k oslavám. Toto potvrdilo 
i družstvo žen svým 10. místem v II. lize. Snad jen 
družstvo dorostu, kterému jen tìsnì unikl postup do 
celostátní soutìže o mistra ÈR, stál za povšimnutí. 

V individuálních soutìžích je èásteèným úspìchem 
1. místo o pøeborníka Zlínského kraje Pavla Kubálka 
v seniorské kategorii a Michala Markuse v kategorii 
dospìlých.

V polovinì soutìžního roèníku se našim družstvùm 
nijak výraznì nedaøilo, kdy se témìø všechna družstva 
držela ve støedu aktuálních tabulek ve svých soutìžích.

Opìt družstvo dorostu ve své skupinì I. ligy bylo 
o 1 bod od postupu do celostátní soutìže o pøeborníka 
ÈR a Vra�a Kunc svým prozatím 18. místem v kategorii 
mladších žákù má šanci probojovat se do závìreèného 
turnaje.

Doufejme, že v dalších soutìžích bude družstvo 
úspìšnìjší a naváže tak na výborné výsledky z minu-
lých let.


