
MĚSTO LUHAČOVICE

ZML pracovalo v roce 2012 ve složení: PhDr. Fran-
tišek Hubáček, Ing. Marie Semelová, Mgr. Roman 
Lebloch, Ing. Pavel Křenek, Bc. Eva Tomalová, Alena 
Tománková, Ing. Jaroslav Hubáček, Mgr. Tomáš Mejz-
lík, MUDr. Stanislav Pochylý, Ing. Karel Zicha, Pavel 
Slovák, Ing. Jan Vavrys, Mgr. Luďka Mejzlíková, Ing. 
Martin Plášek, Ing. Bohuslav Marhoul, MUDr. Karel 
Malík, Ing. Marian Ležák, Ing. Alois Gavlas, Mgr. Jan 
Křenek, Ing. František Jordák, Mgr. Lukáš Kollarčík 
(do 6. 9.), Ing. Roman Dostálek (od 25. 10.). V průbě-
hu roku se sešlo na sedmi veřejných zasedáních. 

Odbor fi nanční, 
vedoucí Ing. Alena Ehrenbergerová 

podnikatelů 16, provedené kontroly 148, z toho 
na úseku živnostenského podnikání 95, ochrany 
spotřebitele 26, metylalkohol (spotřební daně) 27, 
vydáno 32 výpisů z obchodního rejstříku a 430 výpi-
sů ze živnostenského rejstříku.

Odbor správní, 
vedoucí Vladislava Janíková, DiS. 

ta, provoz informačního systému a počítačové sítě 
města, správu městských lesů, přípravu a realizaci 
dalších investičních akcí a oprav, zpracování žádostí 
o dotace včetně vyúčtování získaných dotací, zastu-
pování města jako účastníka řízení (stavební, doprav-
ní, životní prostředí), agendu pojistných událostí, 
správu vozového parku, úklid kancelářských prostor 
města, zabezpečení provozu a oprav budovy radnice, 
budovy č. p. 137 a obecních budov v integrovaných 
obcích města (Kladná Žilín, Polichno a Řetechov).

Zastupitelstvo města Luhačovic 
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RML se sešla na 21 zasedáních a měla tyto členy: 
PhDr. František Hubáček, Ing. Marie Semelová, 
Mgr. Roman Lebloch, Bc. Eva Tomalová, Mgr. Tomáš 
Mejzlík, Ing. Karel Zicha, Ing. Marian Ležák.

Rada města Luhačovic 

Městský úřad Luhačovice pracoval v čele se staros-
tou PhDr. Františkem Hubáčkem, místostarostkou 
Ing. Marií Semelovou a tajemníkem Ing. Michaelem 
Jahodou.

Činnost Městského úřadu Luhačovice

Počet pracovníků 14.
K 1. lednu 2012 došlo ke snížení počtu pracovníků 
na živnostenském úřadu na čtyři. Ke konci roku 
2011 bylo ukončeno doručování pošty vlastním 
doručovatelem, protože došlo k výraznému úbytku 
počtu vypravovaných listinných zásilek, a to pře-
devším se zavedením institutu datových schránek 
a využívání e-mailové pošty.
Úsek matriky a evidence obyvatel: matriční 
záležitosti 522 případů, ověřování 1 936, ohláše-
ní ztrát a nálezů 27, počet uzavřených sňatků 48, 
z toho: 25 na MěÚ, 23 venku, jeden snoubenec cizi-
nec 8 sňatků (5× Slovensko, 1× Rusko, 1× Ukrajina, 
1× Filipíny). V matričním obvodu Luhačovice bylo 
30 církevních sňatků a 25 prohlášení nesezdaných 
rodičů o jménu narozeného dítěte. 
Organizační zajištění činnosti Výboru pro občanské 
záležitosti bylo v průběhu roku 2012 převedeno na 
sociální odbor, matrika zajišťovala spolu s evidencí 
obyvatel podklady pro společenskou rubriku Luha-
čovických novin a předání fi nančního daru 2 000 Kč 
rodičům narozených dětí, jejichž rodiče mají trvalý 
pobyt v Luhačovicích.
Úsek občanských průkazů a cestovních dokladů: 
vydané cestovní pasy 1 366 ks, občanské průkazy 
2 116 ks. Na úseku občanských průkazů a cestovních 
dokladů bylo řešeno uložením pokuty 47 přestupků. 
Úsek podatelny a sekretariátu: počet zásilek zaevi-
dovaných v podacím deníku MěÚ 20 998, výpis 
z rejstříku trestů 154 osob, 193 výpisů z katastru 
nemovitostí, autorizovaná konverze dokumentů 
276, ostatní úkony v Czech POINTu:1 stížnost, 
3 podání, petice 0 podání, žádosti o informace 
9 podání.
Úsek právní a přestupkový: na podzim roku 2012 
se uskutečnily současně volby do Senátu Parlamentu 
České republiky a do krajského zastupitelstva. Volby 
do Senátu byly dvoukolové a v 7 volebních komisích 
pracovalo 53 členů a 7 zapisovatelů. Vydáno bylo 
1 nařízení a 1 obecně závazná vyhláška, podáno 142 
podnětů na projednání přestupků. 
Úsek krizového řízení: bezpečnostní rada 2 jedná-
ní, krizový štáb 1 zasedání.
Oddělení Obecní živnostenský úřad: úkony správ-
ní a registrační 2 801, z toho na úseku zemědělských 

Počet pracovníků 7. 
V roce 2012 byl posílen výběr správních a místních 
poplatků v úřední dny pondělí a středu pracovníkem 
na dohodu o pracovní činnosti. Rozdělení jednotli-
vých činností mezi pracovníky fi nančního odboru 
zůstalo zachováno jako v předcházejících letech.
Novinky v činnosti FO v roce 2012: proběhla další 
z etap reformy účetnictví veřejných rozpočtů, od říj-
na roku 2012 odbor pracoval na novém programo-
vém vybavení pro vedení účetnictví, rozpočtu města, 
pro evidenci místních poplatků, pokut a vymáhání 
dlužníků. Od 1. 1. 2012 nedošlo ke změnám ve výši 
sazeb místních poplatků. Výše poplatku za komu-
nální odpad zůstala v roce 2012 opět na stejné výši, 
tedy 500 Kč za fyzickou osobu s trvalým bydlištěm 
v Luhačovicích.
Výše vybraných příjmů fi nančním odborem v roce 2012 : 
místní poplatky 8 165 000 Kč 
správní poplatky 2 882 000 Kč
pokuty 1 671 000 Kč
z parkovacích automatů 
a za prodej parkovacích karet 2 861 000 Kč 
Celkem 15 579 000 Kč
Rozpočet města Luhačovice za rok 2012 v tis. Kč:

 Schválený Upravený  Skutečnost
 rozpočet rozpočet 2012

  Příjmy 106 961 108 826 109 357
  Výdaje 104 812 110 708 108 031
  Defi cit/úspora 2 149 – 1 882 1 326
 

Úspora v hospodaření za rok 2012 ve výši 1,3 mil. Kč 
vznikla především úspornými opatřeními v čerpání 
běžných výdajů města. Na fi nancování investičních 
akcí již nestačily prostředky z příjmů běžného roku, 
ale byly použity rezervní fi nanční prostředky z minu-
lých let ve výši cca 4 mil. Kč.

Odbor správy majetku, 
vedoucí Ing. Jiří Šůstek

Počet pracovníků 12.
Největší  investiční akcí v roce 2012 byla realizace 
akce Městský informační systém  a doplnění mobili-
áře města v celkové hodnotě 6,7 mil. Kč vč. DPH, při-
čemž dotace činila 4,4 mil. Kč. Součástí této akce byly 
nové informační a smuteční vitríny, informační mapy, 
plakátovací tabule, uliční směrovníky, informační sys-
tém pro pěší, 89 ks odpadkových košů, 38 ks laviček, 
3 zastávkové přístřešky, 2 uvítací panely u příjezdu do 
města, informační box v MěDK Elektra a také rekon-
strukce 1 000 m2 chodníku v Pražské čtvrti. 
Další realizované akce: pokračování přípravy rekon-
strukce ul. Dr. Veselého (především projektové práce, 
450 000 Kč), zřízení technologického centra a výměna 
informačních systémů na městském úřadě (2,2 mil. 
Kč), dokončení sportovně kulturního areálu v Kladné 
Žilíně (415 000 Kč), 3. etapa opravy oken v zámku 
(158 000 Kč), pokračování příprav na akce zateple-
ní obvodových zdí, výměna oken a dveří a zateplení 
střech MŠ Luhačovice a ZŠ Luhačovice 2 (bývalé jes-
le), restaurování kříže v Řetechově (75 000 Kč).
Důležitou akcí bylo zajištění oprav na městské plo-
várně, které si vyžádaly částku 7,1 mil. Kč. Jednalo se 
především o záruční opravy, a to z větší části na zážit-
kovém bazénu. Tyto opravy si vyžádaly dvouměsíční 
přerušení provozu plovárny.
Odbor správy majetku v rámci své činnosti dále řešil 
prodeje a pronájmy pozemků, přípravu a prodej bytů 
z majetku města, veškeré majetkové záležitosti měs-
ta a jejich projednání v radě a zastupitelstvu měs-

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

Počet pracovníků 4.
V roce 2012 přijal stavební odbor 974 podání, poskytl 
22 územně plánovacích informací, 48 územních sou-
hlasů, 11 územních rozhodnutí, 38 ohlášení staveb, 
54 stavebních povolení, 88 kolaudačních rozhodnu-
tí, resp. souhlasů, 65 usnesení a jiných rozhodnutí, 
12 demolicí objektů, 89 dělení nebo scelování pozem-
ků, 112 vyjádření, stanovisek, sdělení.
Větší stavby dokončené v Luhačovicích: stavební 
úpravy vily Jiřinka, ul. Zatloukalova č. p. 291, moder-
nizace hotelu Pohoda v Pozlovicích, ul. A. Václavíka 
č. p. 203, stavební úpravy Rehabilitačního pavilonu, 
ul. L. Janáčka č. p. 239, revitalizace bytových panelo-
vých domů, ul. Masarykova.

Sociální odbor, 
vedoucí Mgr. Miluše Netíková  

Počet pracovníků 4. 
V roce 2012 došlo k výrazné změně v činnosti odboru 
sociálního. Výplata všech nepojistných dávek byla od 
1. 1. 2012 převedena na Úřad práce Zlín.
Sociální práce odboru spočívala především v oblasti 
sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD), při 
zajišťování SPOD v případě rozvodu rodičů nezleti-
lých dětí, dětí s výchovnými problémy, dětí zanedbá-
vaných a při výkonu kolizního opatrovníka nezletilým 
dětem. Dále pracovnice SPOD zajišťovaly zprostřed-
kování osvojení, pěstounské péče a sledování výkonu 
náhradní rodinné péče. K 31. 12. 2012 bylo evidováno 
v oblasti SPOD v rámci ORP Luhačovice 605 přípa-
dů, v náhradní rodinné péči je umístěno celkem 19 
dětí, z toho v pěstounské nebo opatrovnické péči 14 
dětí. Dále odbor sociální zajišťoval v rámci kompe-
tencí ORP sociální poradenství a kuratelu pro osoby 
po návratu z výkonu trestu odnětí svobody, osobám 
se zdravotním postižením bylo vydáváno označení 
do vozidel O7. V rámci obecního úřadu rozhodoval 
odbor sociální o ustanovení zvláštního příjemce dávek 
důchodového zabezpečení, poskytoval sociální pora-
denství a vykonával funkci veřejného opatrovníka.

Odbor dopravy, 
vedoucí Ing. Miloš Vala

Počet pracovníků 9.
Novinky: spuštění nového centrálního registru vozi-
del (07/2012) – spuštění celostátního informačního 
systému základních registrů (07/2012).

Počet evidovaných vozidel 17 672
Registrace vozidel: 1 registrace v ČR 364
Ostatní změny registrace 5 872
Schválení dovozů vozidel 371
Schválení přestavby vozidel 8
Jiné (zvláštní registrace, změna VIN)      12
Počet evidovaných řidičů 14 478
Nových řidičů  219
Rozhodnutí (nová řidičská oprávnění) 270
Výměna řidičských průkazů 925
Počet zadržených ŘP 62
Počet oznámených přestupků 
(bodově nehodnocených) 828
Počet oznámených přestupků 
(bodově hodnocených) 635



Závěrem lze říci, že hospodaření roku 2012 ve srovná-
ní se schváleným rozpočtem skončilo s úsporou díky 
úsporám na straně výdajů v průběhu celého roku. Na 
fi nancování investičních akcí již nestačily prostřed-
ky z příjmů běžného roku, ale byly použity rezervní 
fi nanční prostředky z minulých let ve výši cca 4 mil. 
Kč. Jen díky schváleným změnám v rozpočtovém 
určení daní bude možné v následujících letech usku-
tečnit další drobné investice. Investice s vyšší fi nanční 
náročností bude moci město realizovat jen za pomoci 
dotací nebo mimorozpočtových fi nančních prostřed-
ků (úvěry, půjčky).
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Počet řidičů správního obvodu Luhačovice, kteří dosáh-
li: 12 bodů – 31; 11 bodů – 3; 10 bodů – 9; 9 bodů – 14; 
8 bodů – 16; 7 bodů – 97; 6 bodů – 22; 5 bodů – 61; 
4 body – 75; 3 body – 151; 2 body – 303; 1 bod – 76.

Počet provozovatelů taxislužby 7
Počet registrovaných autoškol  7
Počet přezkoušených žadatelů o ŘO 0

Přestupky dopravní v roce 2012 – vyřízeno 465: blo-
ková pokuta 92, příkazní řízení 10, správní řízení 
143, zákaz činnosti 75, zastaveno 10, pořádková 27. 
Přestupky zákonné pojištění – vyřízeno 440: bloková 
pokuta 30, příkazní řízení 40, správní řízení 7, zasta-
veno 1, pořádková 1.
Silniční hospodářství (silniční správní úřad a spe-
ciální stavební úřad): 

Počet správních řízení / rozhodnutí    121
Počet stanovení (dopravní značení) 56
Počet vyjádření a stanovisek  84
Výzvy (závady BESIP) 20
Přestupky a správní delikty v SH 1

Hospodaření města Luhačovice v r. 2012

V roce 2012 přetrvával propad u daňových příjmů, 
které jsou hlavním zdrojem fi nancování potřeb města 
(podobně jako v roce 2011). V propadu daňových pří-
jmů se město dostalo na úroveň roku 2004. Zastupi-
telé města již při tvorbě rozpočtu na rok 2012 počítali 
s tímto propadem daňových příjmů a schválili rozpo-
čet ve vazbě na fi nanční možnosti města. Díky úspo-
rám v provozních výdajích za rok 2012 ukončilo město 
hospodaření za rok 2012 oproti schválenému rozpoč-
tu v pozitivních číslech, úsporou cca 3,2 mil. Kč.

Hospodaření za rok 2012 v tis. Kč (základní ukazatele): 
Plnění příjmů a čerpání výdajů 2012 (v tis. Kč)

 Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k % plnění k

 rozpočet opatření rozpočet 30. 12. 2012 upr. rozpočtu

Daňové příjmy 51 822 2 484 54 306 55 457 102,12
Nedaňové příjmy 19 722 3 502 23 224 22 898 98,60
Kapitálové příjmy 8 000 –1 767 6 233 6 234 100,02
Přijaté dotace 27 417 –2 354 25 063 24 768 98,82
Příjmy celkem 106 961 1 865 108 826 109 357 100,49
Běžné výdaje 87 180 10 409 97 589 95 292 97,65
Kapitálové výdaje 17 632 –4 513 13 119 12 739 97,10
Výdaje celkem 104 812 5 896 110 708 108 031 97,58
Saldo: Příjmy – výdaje 2 149 –4 031 –1 882 1 326

Přijaté úvěry a půjčky 0  0 0 0 0
Splátka úvěrů –6 000  –6 000 –6 000 100,00
Operace z pen. účtů –67  710 710
Prostředky minulých let 7 828  7 828 7 828 100,00
Financování celkem 3 918  7 172 3 964 55,27
Stav fi n. prostř. k 31. 12. 3 910  3 923 3 864

 
Skutečné hospodaření za rok 2012 město Luhačovi-
ce uzavřelo s úsporou (saldem) 1,3 mil. Kč. Celkové 
příjmy byly naplněny na 100,49 %. Celkové výdaje 
byly čerpány na 97,58 %, a to díky úsporám v běžných 
i kapitálových výdajích města, čerpání běžných výdajů 
činilo 97,65 %, čerpání kapitálových výdajů 97,10 %.  
Součástí běžných výdajů města Luhačovice jsou 
i neinvestiční příspěvky na provoz šesti příspěvkových 
organizací: ZŠ Luhačovice, MŠ Luhačovice, DDM 
Luhačovice, SCR Luhačovice, MěDK Luhačovice, 
TS Luhačovice. Město fi nancuje i organizační složku 
Městskou knihovnu Luhačovice. Celkový neinvestič-
ní příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 
v roce 2012 činil 37,6 mil. Kč, tj. 39,47 % běžných 
výdajů města, investiční 2,3 mil. Kč.

 Příspěvkové organizace města Luhačovice  
rok 2012 (v tis. Kč)
 Neinv.  Inv.  Výsledek
 příspěvek příspěvek hospodaření 
ZŠ Luhačovice 4 282 0 12
MŠ Luhačovice 2 595 0 20
DDM Luhačovice 442 0 11
TS Luhačovice 22 092 0 96
SCR Luhačovice 5 040 332 272
MěDK Luhačovice 5 577 1 970 245
Celkem 37 607 2 302
Organizační složka města
Městská knihovna  Příjmy Výdaje Saldo
 128 1 747 –1 619

V rámci kapitálových výdajů byla v roce 2012 dokon-
čena investice „Městský informační systém“ v hod-
notě 6,8 mil. Kč (dotace cca 4,4 mil. Kč), v MěDK 
Elektra digitalizace kina v hodnotě 1,35 mil. Kč 
(0,3 mil. Kč dotace), byla fi nancována další eta-
pa investice „Technologické centrum“ v hodnotě 
2,2 mil. Kč, zrealizováno hřiště v Kladné Žilíně 
v hodnotě 0,4 mil. Kč (získaná dotace bude příjmem 
rozpočtu 2013 ve výši 0,36 mil. Kč). V roce 2012 byla 
splacena řádná splátka úvěru ve výši 6 mil. Kč, zůsta-
tek jistiny k 31. 12. 2012 činí 40 mil. Kč.

Odbor životního prostředí, 
vedoucí Ing. Petr Záhorovský

Počet pracovníků 6. 
Odborem bylo vydáno: 117 koordinovaných závaz-
ných stanovisek ke stavebním řízením, 68 vodopráv-
ních rozhodnutí, 36 rozhodnutí na úseku ochrany 
ovzduší, 14 rozhodnutí na úseku odpadového hos-
podářství, 8 rozhodnutí a 92 souhlasů k vynětí ze 
ZPF, 18 rozhodnutí na úseku lesního hospodářství, 
25 rozhodnutí na úseku myslivosti, 20 rozhodnutí 
na úseku ochrany přírody, 42 rozhodnutí na úseku 
památkové péče. Dále bylo vydáno 70 rybářských 
lístků. Nejsložitějšími akcemi v roce 2012 bylo správ-
ní řízení týkající se odstraňování sedimentů z pře-
hradní nádrže a vodoprávní řízení odkanalizování 
obce Nevšová. 

Městská policie, 
velitel Bc. Vlastimil Červenka

Počet strážníků 7.
V průběhu roku 2012 strážníci městské policie přijali 
251 oznámení od občanů, zjistili a řešili víc jak 2 280 
porušení právních předpisů. Jednalo se především 
o porušování platnosti dopravních předpisů, pravidel 
veřejného pořádku, nerespektování obecně závazných 
vyhlášek a nařízení města, celkem 132 a přestupků 
proti majetku 8. Provedli 7 odchytů volně pobíhajících 
psů, tito následně byli umístěni do útulku. Strážníci 
městské policie dohlíželi na stanovený režim na par-
kovištích s parkovacími automaty, přispívali k regulaci 
dopravy, podíleli se na zajištění veřejného pořádku při 
kulturních a společenských akcích ve městě. Celkem 
bylo uloženo 1 042 blokových pokut a 280 zdokumen-
tovaných protiprávních jednání postoupeno správním 
orgánům k dořešení. V průběhu služby strážníci zjis-
tili a oznámili PČR 6 podezření na spáchání trestné-
ho činu. Spolu s PČR prováděli kontroly dodržování 
zákazu podávání alkoholu vyplývajícího ze zákona 
č.379/2005 Sb. Plnili úkoly vyplývající z VPS uzavře-
né s městysem Pozlovice. V rámci prevence pravidelně 
dohlíželi na bezpečnost dětí při příchodu a odchodu ze 
ZŠ, aktivně se podíleli na akcích v rámci Týdne mobi-
lity a již tradičně věnovali zvýšenou pozornost pohybu 
osob v okolí hřbitova v období Dušiček.

Organizační složky

Městská knihovna, ředitelka Taťána Heinzová

UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Oslavy 600. výročí první písemné zmínky o Luha-
čovicích v roce 2012
Lázeňské město vstoupilo 1. ledna 2012 do roku 
oslav 600. výročí první písemné zmínky o Luhačo-
vicích. Tato významná událost se prolínala všemi 
významnými akcemi ve městě po celý rok.
Tříkrálová sbírka 2012
Na území Charity Luhačovice proběhl jedenáctý roč-
ník Tříkrálového koledování. Celkově bylo v regionu 
Luhačovicka vykoledováno 280 813 Kč.
Přehrada 
K poslednímu únoru 2012 byla dokončena těžba 
sedimentu z Luhačovické přehrady. Odtěženo bylo 
295 000 m3 nánosů.
Celonárodní čtení Bible poprvé v Luhačovicích
O Velikonocích se Luhačovice poprvé připojily k již 
4. ročníku Celonárodního čtení Bible.
Úspěšná sezona skikrosaře Jiřího Čecha 
Jiří Čech se podruhé stal juniorským mistrem České 
republiky ve skikrosu. 
Otevřené brány
Od května do konce září byl přístupný kostel svaté 
Rodiny a kaple svatého Josefa v Luhačovicích v pravi-
delném návštěvnickém režimu. Služby využilo 16 580
návštěvníků, z toho 481 zahraničních, kterým se věno-
valo po dobu 5 měsíců 12 vyškolených průvodců.  
Otevírání pramenů 2012
O víkendu 11.–13. května byly v Luhačovicích slav-
nostně otevřeny a posvěceny prameny na další sezonu.
Povodí Moravy zahájilo napouštění přehrady  
Od 11. června se Luhačovická nádrž postupně plnila 
vodou. 
Digitalizace kina Elektra 
Od 1. 7. se v kině Elektra promítají fi lmy na DCI 
a celuloidové fi lmové pásy se tak staly historií.
Nový informační systém a mobiliář
Ve městě je k dispozici 89 nových košů, 38 laviček, 
19 informačních vitrín včetně smutečních desek, 
12 nových map, 9 plakátovacích tabulí, 3 nové auto-
busové zastávky aj. 
Rekonstrukce prostor Charity Luhačovice
Organizaci se podařilo rekonstruovat prostory den-
ního stacionáře a suterén budovy, kde vznikla nová 
keramická dílna.
Svatováclavský jarmark
V pátek 28. září město ožilo prvním Svatováclavským 
jarmarkem farmářského typu. Mimo jiného byli pře-
váženi představitelé města i další dobrovolníci mající 
smysl pro humor a recesi. Výtěžek z akce 8 853 Kč 
byl použit na zakoupení hrnčířského kruhu do nové 
keramické dílny DS charity. 
Dvě významná ocenění 
Dagmar Hubáčková a Robert Kolařík, trenéři mlá-
deže TJ Slovan a TJ Sokol Luhačovice, byli oceněni 
odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřa-
du Zlínského kraje v devátém ročníku Vyhodnocení 
dobrovolných pracovníků ZK.
Vánoční jarmark
Tradiční Vánoční jarmark poskytoval mimo spole-
čenského programu i pomoc potřebným. Poklad-
ničky pro o. s. Korunka nechyběly u stánku Charity 
Svaté rodiny a stánku starostenského čaje.
ZUŠ Luhačovice
V roce 2012 škola oslavila 25. výročí založení samo-
statné činnosti. 

Příspěvkové organizace 

Technické služby Luhačovice, ředitel Ing. Josef Pučalík
Městský dům kultury Elektra, ředitelka Ing. Hana Slováková
Sportovní centrum Radostova, ředitel Mgr. Tomáš Mejzlík 
Základní škola Luhačovice, ředitel Mgr. Roman Lebloch 
Mateřská škola Luhačovice, ředitelka Bc. Jana Malaníková
Dům dětí a mládeže, ředitelka Bc. Eva Tomalová
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Ředitel Ing. Josef Pučalík.
V roce 2012 vykonávaly TS Luhačovice svou čin-
nost s průměrným celkovým počtem 37 pracovníků. 
V tomto je započítáno 6 pracovníků vykonávajících 
činnost v rámci VPP.
V odpadovém hospodářství bylo svezeno 1 490 t 
směsného a 369 t velkoobjemového odpadu. Z toho 
38 t směsného odpadu činil podíl sesbíraný v odpad-
kových koších, které jsou rozmístněny po Luhačovi-
cích. Tříděného odpadu bylo celkově svezeno 346 t 
v následujících frakcích: 134 t papíru, 121 t skla, 62 t 
plastů, 0,5 t tetrapacků, 12 t kovů.
Na sběrném dvoře bylo v roce 2012 celkově uloženo 
a roztříděno 546 t odpadů, z toho 3 t odpadu nebez-
pečného.
Náklady na periodické čištění města v roce 2012 čini-
ly cca 1 500 000 Kč, náklady na opravy obsluhované-
ho majetku (komunikace, chodníky, VO, objekty TS) 
1 465 000 Kč.
V loňském roce získalo město Luhačovice 1. místo 
v soutěži O keramickou popelnici v kategorii měst 
a městysů Zlínského kraje. Dosáhlo podílu 65 kg 
vytříděného odpadu (plastu, papíru, skla a nápojové-
ho kartonu) na každého občana Luhačovic.
Na místním hřbitově se uskutečnilo 8 občanských 
pohřbů.

Narození 
V roce 2012 se v Luhačovicích narodilo 33 dětí, 
z toho 17 chlapců a 16 děvčat. Nejoblíbenějším chla-
peckým jménem byl Jakub a Daniel. Nejoblíbenějším 
dívčím jménem byla Štěpánka.
Prvním občánkem roku 2012 byl Tomáš Macejko.   
Nejstarší občankou našeho města byla Marie 
Šustková (93).
Úmrtí
V roce 2012 zemřelo 58 občanů, z toho 31 žen a 27 
mužů. V průměru se lidé dožívali věku 79,5 let.
Počet obyvatel: 5 148, z toho 58 cizinců.
Počet zemřelých osob 58 a počet dětí narozených 
luhačovickým občanům 33.
Luhačovice: na počátku roku 4481, přihlášeno 83, 
odhlášeno 114, úmrtí 50, narození 28, počet obyva-
tel na konci roku 4 428.
Polichno: na počátku roku 285, přihlášeno 9, odhlá-
šeno 14, úmrtí 1, narození 3, počet obyvatel na konci 
roku 282.
Kladná Žilín: počet obyvatel na počátku roku 220, 
přihlášeno 4, odhlášeno 3, úmrtí 5, narození 0, počet 
obyvatel na konci roku 216. 
Řetechov: počet obyvatel na počátku roku 222, při-
hlášeno 4, odhlášeno 4, úmrtí 2, narození 2, počet 
obyvatel na konci roku 222.

Rok 2012 v obcích 

Polichno
V obci bylo obnoveno zásobování pojízdnými pro-
dejnami (pekárna, masna, drogerie atd.). Byla 
dokončena rekonstrukce hřiště u kapličky: oprava 
a nátěr houpaček, oprava skluzavky, laviček, obnove-
ní pískoviště, výměna stolů a laviček v areálu hřiště 
u podia, dodáno bylo šest košů na hřiště i ke kapličce 
a lavičky. I v minulém roce se konalo každoroční sta-
vění máje, hasičská soutěž, letní volejbalový turnaj za 
účasti družstev z Újezdce, hodová zábava, drakiáda 
pro děti, zimní volejbalový turnaj na Radostově, sil-
vestrovská zábava ve škole v Polichně.
Kladná Žilín
V obci byl dokončen projekt výstavby dětského hřiš-
tě Výletiště za účasti předních představitelů města 
Luhačovice, osadního výboru, všech složek SDH 
Kladná Žilín, Holky v akci Kladná Žilín, MS Klad-
ná Žilín a občanů obce. Na vybudování zázemí pro 
případ nepříznivého počasí na Výletišti přispěli dob-
rovolnou sbírkou i dobrovolnými brigádami občané 
obce i členové zájmových sdružení v obci. U této 
příležitosti bylo oslaveno výročí 600 let založení obce 
Kladná Žilín. Na organizaci oslav se výrazně podíleli 
občané i dobrovolná sdružení v obci. 
Sbor dobrovolných hasičů uspořádal: hasičské vep-
řové hody, velikonoční košt slivovice, stavění máje 
a kácení máje, dětský den, hodový turnaj v malé 
kopané, hodovou diskotéku, mikulášskou nadílku, 
rozsvícení vánočního stromečku.
Holky v akci: fašank, čarodějnice a stavění máje, dět-
ský den, burčákpárty, jarmark III.
Myslivecké sdružení: v rámci podpory ekologie kraji-
ny byl proveden členy MS úklid odpadků u komuni-
kací kolem obce. 
Osadní výbor Kladná Žilín: především koordina-
ce prací při budování dětského hřiště a zázemí pro 
nepříznivé počasí Výletiště. 
Řetechov
V obci uspořádali dětský den se spoustou aktivit, 
které zajistili místní hasiči. Nejúspěšnější byla stezka 
odvahy. Dále zde proběhl tradiční fotbalový turnaj 
v minikopané, muži z dobrovolného hasičského sboru 
vyhráli okrskovou soutěž a postoupili na krajskou úro-
veň. Podařilo se zrealizovat pouliční osvětlení na cestě 
k točně (směr Maleniska). Na závěr roku se uskuteč-
nil již druhý ročník rozsvěcení vánočního stromku 
s vystoupením místního folklorního souboru Leluja 
s pohoštěním pro seniory a miniohňostroj. 
V neděli 18. listopadu byla sloužena mše svatá u pří-
ležitosti osmnáctého výročí posvěcení kaple svaté 

Anežky České. Zároveň byl slavnostně posvěcen opra-
vený kříž v centru obce. Mši sloužil P. ThDr. Hubert 
Wójcik. Zazpívala děvčata z Řetechova, z folklorního 
souboru Leluja, a zahrála dechová hudba Provodov.
Celková částka na opravu kříže byla 80 000 korun, 
z toho město získalo 25 000 Kč z fondu kultury ZK. 
Zbylou částku doplatilo město Luhačovice. Přispěla 
také singulární společnost a drobní dárci. Například 
lampičku vyrobil kovoobráběč Zdeněk Zábojník. 
Rekonstrukce začala na konci června a byla ukonče-
na v říjnu. Kříž restaurovala Pavla Hradilová.

Počasí 

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

 Leden Únor Březen Duben Květen Červen
Teplota vzduchu (˚C) -0,7 -5,9 4,5 9,5 14,6 17,5
Srážky (mm) 84,7 42,0 13,5 16,4 39,6 120,0

 Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Rok
Teplota vzduchu (˚C) 19,4  18,4 14,4 8,4 6,4 -1,7 8,7
Srážky (mm) 79,4 20,3 67,9 106,3 24,4 36,0 650,5

Absolutní maximum teploty vzduchu 33,5 ˚C bylo 
naměřeno dne 20. 8. Absolutní minimum teploty 
vzduchu –22,1 ˚C bylo naměřeno dne 3. 2. 

Nejvyšší denní úhrn srážek 42,7 mm byl naměřen 
dne 12. 9. 
Nejvyšší sněhová pokrývka 35 cm byla zaznamená-
na dne 17. 2. 

Celkem bylo zaznamenáno 63 dnů letních (s maxi-
mální teplotou 25 ˚C a vyšší), 21 dnů tropických 
(s maximální teplotou 30 ˚C a vyšší), 112 dnů mrazo-
vých (s minimální teplotou pod bodem mrazu), 27 dnů 
ledových (s maximální teplotou pod bodem mrazu), 
149 dnů se srážkami většími než 0,1 mm, 97 dnů se 
srážkami většími než 1 mm, 42 dnů se srážkami větší-
mi než 5 mm, 16 dnů se srážkami většími než 10 mm, 
6 dnů se srážkami většími než 20 mm, 20 dnů s bouř-
kou, 74 dnů se sněhovou pokrývkou 1 cm nebo vyšší.
Převládající směr větru byl jihovýchodní (6,8 %), 
východní (6,5 %), východoseverovýchodní (6,4 % 
případů).
Celkový úhrn slunečního svitu byl 1764,8 hodin.

Obvodní oddělení 

Policie ČR Luhačovice

Vedoucí oddělení npor. Mgr. Petr Kročil.
Policie ČR Luhačovice zaznamenala na území měs-
ta 168 spáchaných trestných činů, např. 36 krádeží 
a vloupání, 34 krádeží prostých, 12 majetkových, 
18 ostatních, 14 hospodářských, 30 zbývajících. 
Násilných trestných činů bylo spácháno 24. Dále 
na teritoriu Obvodního oddělení Luhačovice bylo 
spácháno 643 přestupků, z toho např. vybrané uka-
zatele: 409 přestupků za držení hovorového zařízení 
během jízdy, 2 jízdy přes železniční přejezd v době, 
kdy je to zakázáno, 67 řidičů pod vlivem alkoholu, 
17 nepřipoutání se během jízdy aj. V době nasazení 
cyklohlídek nedošlo ke spáchání žádného protipráv-
ního jednání osob. Celkem za sezonu příslušníci 
najeli 1 585 km.

Události ve světě 

Levicoví sociální demokraté Roberta Fica převálco-
vali v předčasných volbách na Slovensku soupeře. 
Poprvé od svržení komunismu v roce 1989 ovládla 
parlament jedna strana.
KLDR potvrdila Kim Čong-una jako nového vůdce.
Na základní škole v Connecticutu dvacetiletý střelec 
zabil dvacet dětí a šest dospělých ještě před tím, než 
zavraždil svou matku. Nakonec se sám zabil.
Britská královna Alžběta II. se poprvé zúčastnila 
zasedání vlády. Učinila tak v rámci oslav 60. výročí 
svého panování.

UDÁLOSTI

Události v ČR

ČR získalo druhého kardinála, člena nevyššího porad-
ního sboru papeže Benedikta XVI. Stal se jím pražský 
arcibiskup Dominik Duka.
„Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii.“ 
Tak zní zákon o zásluhách bývalého prezidenta.
Senát schválil zavedení přímé volby prezidenta.
Rychlobruslařka Martina Sáblíková vyhrála celko-
vé hodnocení Světového poháru na dlouhých tratích 
a získala zlato z MS na tratích 3 000 a 5 000 metrů.
Od nejmenší vládní strany VV se odtrhlo uskupení 
kolem místopředsedkyně Karolíny Peake. Tato plat-
forma dostala název LIDEM a nahradila ve vládě VV.
Davida Ratha policie obvinila z přijetí úplatku, 
soudce ho následně poslal do vazby.
Prezident Klaus nečekaně odvolal ministra spravedl-
nosti Jiřího Pospíšila.
Česká výprava ziskem čtyř zlatých medailí opouště-
la olympiádu spokojená. Postaral se o ně biker Jaro-
slav Kulhavý, pětibojař David Svoboda, oštěpařka 
Barbora Špotáková a skifařka Mirka Knapková. 
V Česku se objevila etanolová hrozba: na otravu metyl-
alkoholem zemřelo do konce listopadu 37 lidí.
Na dovolenou už se nebude létat z Ruzyně, ale 
z Letiště Václava Havla Praha. 
Krajské volby v měsíci říjnu skončily pro ČSSD 
a KSČM úspěchem.
Tenista Tomáš Berdych poprvé dobyl dva turnaje 
ATP v jednom roce.
Do boje o funkci prezident ČR se pustilo 9 kandidátů.
Ministerstvo školství uznalo používání nového pís-
ma Comenia Script.

Události ve Zlínském kraji

Jízda králů se jela poprvé pod visačkou UNESCO.
Luhačovická přehrada je konečně bez sinic a čistá.
Motosport v kraji poznamenaly dvě tragické události. 
Při Barum rallye vůz usmrtil diváka, nehoda během 
Rallye Show si vyžádala životy čtyř mladých dívek.
Známý zlínský podnikatel Martin Janečka byl potres-
tán za korupci. Dostal dva roky nepodmíněně.
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Od 8. listopadu má Zlínský kraj nové zastupitelstvo 
složené ze zástupců stran, které uspěly v říjnových 
volbách. Z celkového počtu 45 zastupitelů je 12 
z ČSSD, 10 z KDU-ČSL, 9 z KSČM. Po pěti zastu-
pitelích mají ODS, STAN a TOP 09 a čtyři mandáty 
získala SPOZ. Rada Zlínského kraje byla složena ze 
zástupců ČSSD, KSČM a SPOZ. Stanislav Mišák se 
stal staronovým hejtmanem Zlínského kraje. 
Novým senátorem za Zlínsko se stal podnikatel 
Tomio Okamura.
Otravy metanolem začaly v září, centrum výroby bylo 
na Zlínsku.
Hlavní silniční tah ze Zlína do Otrokovic má letos 
čtyři jízdní pruhy.

vřené brány, který umožnil zdarma prohlídky kos-
tela svaté Rodiny s průvodcem. Této služby využilo 
16 580 návštěvníků (celý ZK 20 kostelů, 80 859 turis-
tů), z toho 481 zahraničních, kterým se věnovalo 
po dobu 5 měsíců 12 vyškolených průvodců. Každý 
měsíc navštívilo sakrální památky v průměru 3 700 
zájemců. 
Údaje, které poskytly některé ze 49 oslovených 
podnikatelských subjektů Luhačovicka v CR: 
Lázně Luhačovice, a. s. 
Počet zaměstnanců: 492, počet lůžek: 1 286, průměr-
ná roční obsazenost: 57,5 %, počet lázeňských hostů: 
28 532, průměrná délka pobytu: 9,5 dne, počet samo-
plátců: 22 894, rekreační a rekondiční pobyty: 5 610, 
počet léčebných procedur: 1 135 151.
Počet zahraničních návštěvníků: 2 858 (Rakousko, 
Slovensko, Německo, Izrael, Rusko a  ostatní). Nej-
významnější investiční akce: stavební úpravy Reha-
bilitačního pavilonu. Významné osobnosti, které 
navštívily společnost: doc. JUDr. Petr Pithart, izrael-
ský velvyslanec Yaakov Levy.
Hotel Ogar
Počet zaměstnanců: 20, počet lůžek: 50, průměrná 
roční obsazenost: 70 %, počet hostů za rok: 6 000, 
počet zahraničních návštěvníků: 100 (Slovensko, 
Maďarsko, USA, Litva, Polsko, Německo). Nejvý-
znamnější úpravy: fasáda domu. Významné kongresy 
a setkání: Notářská komora Brno, Asociace malých 
debrujárů. Významné osobnosti, které navštívily 
zařízení: Čechomor, Plavci–Rangers, Poutníci, Karel 
Kahovec a Viktor Sodoma, Blue Effect, Vladimír 
Mišík, duo Jahelka a Paleček, Neřež.
Hotel Vyhlídka**** 
Počet zaměstnanců: 12, počet lůžek: 98 + 22 přistý-
lek, počet zahraničních návštěvníků: 545 (Slovensko, 
Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Itálie, Španělsko, 
Německo, Velká Británie).
Novinky ve službách: certifi kace stávající: 4* jed-
notná mezinárodně uznávaná klasifi kace AHR ČR 
pro obě budovy, Cyklisté vítáni, certifi kace zaručuje 
milovníkům cyklistiky připravenost hotelu i restau-
race poskytnout specifi cké služby. Certifi kace 2012: 
Czech Speciale, Czech Specials Family, Czech Spe-
cials Regional, Baby Friendly poskytuje ubytovací, 
stravovací, doplňkové služby a produkty, které umož-
ňují vyžití pro rodiny s dětmi, a to vše v prostředí, kte-
ré je „přátelské k dětem“. 

Lázně Luhačovice, a. s.
Počet kongresů: 4, největší kongres: XIX. sjezd Společ-
nosti rehabilitační a fyzikální medicíny 11.–12. 5. Cel-
kový počet účastníků na všech čtyřech akcích: 1 110.
Městský dům kultury Elektra, Luhačovice
Počet kongresů: 11, největší kongres: Diabetologic-
ké dny. Celkový počet účastníků: cca 3 210.

Městské turistické informační centrum
MTIC navštívilo celkem 49 864 klientů, z toho bylo 
německy mluvících klientů 385, anglicky 128, rus-
ky 218, slovensky 591 a polsky 41. Letošní novin-
ky: výrazné rozšíření provozní doby ve všední dny 
a víkendy, prodej pamětních mincí a nových upomín-
kových předmětů. Navázání spolupráce s 12 recep-
cemi hotelů a penzionů formou složek s kontakty 
(lyžařská střediska, koupaliště), přehledy pořadů, 
mapami (Baťův kanál, cyklotrasy, běžkařské trasy, 
města), aktuálními událostmi ve městě a kraji. Další 
činnosti: exkurze do provozu společnosti Vincentka, 
a. s., prohlídky města, zájezdy do okolí, předprodej 
vstupenek na kulturní akce v Luhačovicích a okolí, 
inzerce do Luhačovických novin a Kam v Luhačovi-
cích. V MTIC byla hodnocena kvalita služeb pomocí 
metody Mystery shopping, kdy pracovníci agentury 
navštívili anonymně informační centra v České repub-
lice. Hodnotili značení centra a jeho otevírací dobu, 
upravenost výloh, dostupnost, první dojem, vybavení 
propagačními materiály, aktuálnost informací, zdvo-
řilost a vstřícnost obsluhy, přehled o regionu a mno-
ho dalších ukazatelů. V náročném hodnocení MTIC 
obdrželo vysoce nadprůměrné hodnocení v regionu 
i v republice 95 % (region Východní Morava 86 %). 
Veletrhy
Město Luhačovice se zúčastnilo veletrhů cestovního 
ruchu Regiontour Brno, Slovakiatour  Bratislava, 
Dovolená Ostrava, For BIKES Praha–Letňany infor-
mačním pultem.
Informační systém a mobiliáře
Celková hodnota díla, včetně projektové dokumen-
tace, činila 6,7 milionů korun, z toho dotace z regio-
nálního operačního programu byly 5 milionů korun. 
Ve městě je k dispozici 89 nových košů, 38 laviček, 
19 informačních vitrín včetně smutečních desek, 
12 nových map, 9 plakátovacích tabulí, 3 nové autobu-
sové zastávky a 2 uvítací tabule při vjezdu do města.
UNESCO
V polovině roku byly opět obnoveny snahy o zápis 
Luhačovic na Seznam památek UNESCO.
Hotel Alexandria 
Hotel získal prvenství v soutěži Můj projekt, kterou 
vyhlásila Regionální rada Regionu soudržnosti Střed-
ní Morava.
Hotel Ambra
Wellness hotel Rezidence Ambra získal v prestiž-
ní soutěži Czech Hotel Awards o Hotel roku 2012 
v kategorii čtyřhvězdičkový hotel 1. místo ve Zlín-
ském kraji.
Cena HIT SEZONY 2012
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy vyhlá-
sila výsledky soutěže o nejlepší produkt turistické 
oblasti Východní Morava – Hit sezony 2012. Hlavní 
cenu v podnikatelském sektoru získal produkt akcio-
vé společnosti Lázně Luhačovice – Schnupperwoche 
v lázeňském hotelu Palace v Luhačovicích. Ocenění 
získala také Základní škola v Luhačovicích za rozší-
řenou výuku zeměpisu vedoucí k poznávání rodného 
kraje. 
Otevřené brány
Služby cestovního ruchu byly od 1. května do 30. září 
rozšířeny o úspěšný projekt Římskokatolické farnosti 
Luhačovice, města Luhačovice a Zlínského kraje Ote-

CESTOVNÍ RUCH, SLUŽBY

Základní škola Luhačovice

Ředitel Mgr. Roman Lebloch, počet žáků ve šk. rok 
2011/2012 – 536 (27 tříd), 2012/2013 – 545 (27 tříd), 
40 pedagogů, školní družina 106 žáků (3 vychovatelky).
Významné aktivity metodického sdružení a předmě-
tových komisí: seznamovací dopoledne nových kolekti-
vů 6. tříd, Evropský týden mobility, exkurze na hvězdár-
ně, Dukovany, skanzen, besedy s Policií ČR, LVK 3. a 7. 
tříd, Noc s Andersenem, den Země, přijetí reprezentan-
tů školy u starosty města, vlakem za Komenským, soutěž 
v partnerském městě Topoľčany, nábor do včelařského 
kroužku, do kroužků DDM, pasování na čtenáře.
Prezentace školy na veřejnosti: slavnostní večer 
k 600. výročí Luhačovic, program na konferenci ces-
tovního ruchu, turnaj Světlovského panství při Oteví-
rání pramenů, společná výstava Luhačovice – Piešťany 
v Hale Vincentka, přílet bojového vrtulníku, společná 
výstava v Piešťanech, slavnostní rozloučení 9. tříd.
V květnu obdrželo nové víceúčelové hřiště prestižní 
čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje.
Další projekty: Týden mobility, Školní mléko, Ovoce do 
škol, Valašská sportovní liga, Plavání 1.–6. tříd, Školní 
zahrada a včelín, Školní psycholog, Divadlo nejmlad-
šího diváka Zlín a Slovácké divadlo Uherské Hradiště, 
Holocaust – 9. třídy, Volba povolání – ÚP, testy profesní 
orientace, exkurze, burza SŠ, výchovné koncerty v KUC 
Zlín, Adopce na dálku, Taneční kurz 9. tříd, projekt 
Řešení vrstevnických vztahů.
Výsledky v soutěžích: Finanční gramotnost (celo-
státní fi nále): 11 nejlepších projektů, družstvo 8. D 
(M. Ležáková, K. Jakšová, L. Záhorská, P. Zapletalo-
vá.), Chemická olympiáda (okresní kolo): 4. R. Švagera 
(9. D), Mini First Certifi cate (okresní soutěž): 
4. T. Matulíková (7. D), recitace (okrskové kolo): 
I. kategorie: 1. K. Turza (3. B), 2. L. Koníčková (3. A), 
II. kategorie: 1. A. Hýsková (4. A), 2. K. Vašinová (5. A), 
pěvecká soutěž (okrskové kolo): I. kategorie: 1. E. Mud-
ráková, II. kategorie: 1. N. Pelánková (5. A), Pythagori-
áda (okresní kolo): 5. ročník – 3. H. Palacký, biologická 
olympiáda (okresní kolo): mladší: 8. K. Kunorzová 
(7. A), starší: 1. R. Vítek (9. B), biologická olympiáda 
(krajské kolo): 1. R. Vítek (9. B), Poznej a chraň (regi-
onální kolo): 3. ZŠ Luhačovice (K. Kunorzová, M. Žá-
ček, N. Tesařová), ekologická olympiáda (okresní kolo): 
2. K. Tomová (8. D), astronomická olympiáda (kraj-
ské vyhodnocení): mladší – 9. M. Šenovský, starší – 
9. P. Herinek (8. D), olympiáda v ČJ (krajské kolo):1. B. 
Vavrysová (9. D), zeměpisná olympiáda (krajské kolo): 
4. P. Herinek (8. D), matematická olympiáda (okresní 
kolo): 5. ročník – 3. J. Hájek, 5. A. Hýsková, 6. ročník – 
1. N. Macečková, 7. ročník – 1. K. Kunorzová, 8. ročník 
– 3. P. Herinek, 9. ročník – 7. B. Vavrysová, celostátní 
soutěž Lidice pro 21. století: postup mezi 20 nejlepších 
K. Kunorzová (7. A).
Nejvýznamnější sportovní úspěchy ZŠ Luhačovice: 
zcela prioritní byla Valašská sportovní liga, žáci získa-
li výborné 2. místo a zaznamenali postup z loňského 
4. místa.
Krajské kolo halové kopané 2. místo, krajské kolo háze-
né mladšího žactva 2. místo, okresní fi nále škol v orien-
tačním běhu 1. místo, krajské fi nále škol v orientačním 
běhu 1. místo, celostátní fi nále škol v orientačním běhu 
4.–5. místo, Mikulášský turnaj ve vybíjené 1. místo, 
okresní fi nále v basketbalu 4. místo, regionální plavecké 
závody 1. místo, okresní fi nále atletického trojboje nej-
mladších žáků 3. místo, Memoriál M. Lásky v basketba-
lu Uherský Brod: mladší – 4. místo, starší – 2. místo.
Investice: dokončení nátěrů oken hlavní budovy, kli-
matizace učebny VV, výměna čerpadel v hlavní kotelně 
a kotelně v budově jeslí.

Kongresy a lékařská setkání

ŠKOLSTVÍ

Ředitelka Bc. Jana Malaníková, počet pedagogů 12, 
správních zaměstnanců 9.
V roce 2012 bylo zapsáno 153 dětí v šesti třídách. 
Z toho 139 dětí navštěvovalo pět běžných tříd 
a 14 dětí třídu se speciálními vzdělávacími potře-
bami (logopedická třída). V mateřské škole bylo 
uspořádáno 7 divadelních představení a dalších 
16 akcí, jako jsou exkurze, návštěvy, koncerty, 
vycházky apod. Žáci prezentovali školu vystoupe-
ním v MěDK Elektra, na přehlídce mateřských škol 
Škrpálek ve Zlíně, v domově seniorů, na Strahově 
a na akademii DDM. Byly realizovány dlouhodobé 
projekty: otužování a saunování dětí, předplavecká 
výuka a projekty krátkodobé: Týden mobility, maso-
pust, den Země s ekologickým zaměřením. Rodiče 
měli možnost své děti zapsat do zájmového kroužku 
logopedie, grafomotoriky, hry na fl étnu a kroužku 
pohybového, které probíhaly v mateřské škole. 

Mateřská škola Luhačovice

Základní umělecká škola Luhačovice 

Ředitelka Monika Slováková, počet zaměstnanců: 
18 pedagogických a 2 nepedagogičtí zaměstnanci, 
počet žáků: 367. ZUŠ v roce 2012 připravila z obo-
rů hudebního, tanečního, výtvarného a divadelního 
celkem 57 vystoupení. Ze zajímavých akcí to byly 
Evropské Vánoce, koncerty k 600. výročí první zmín-
ky o Luhačovicích, výstava a koncert k 25. výročí 
založení ZUŠ Luhačovice apod.



Machři roku – celostátní soutěž v Plzni, 2. místo v sou-
těži uměleckořemeslného zpracování dřeva, ocenění 
za 2. místo v literární soutěži Mládí kraje –  studentka 
2. ročníku oboru informační služby, Točířská soutěž 
v Bechyni 2. a 3. místo, fi nále ekonomicko-manažerské 
olympiády 2012. 
Ostatní důležité události a úspěchy roku: dokončení 
výstavby a vybavení budovy školy.
Škola je přidružena do mezinárodní sítě škol UNESCO, 
funguje jako člen koordinační  komise přidružených 
škol k organizaci UNESCO a podílela se na přípra-
vě celostátních akcí. Škola se zúčastnila setkání škol 
UNESCO v Uherském Hradišti, které se konalo v lis-
topadu 2011, a v březnu 2012 na škole proběhl Týden 
škol UNESCO.

Ředitelka školy Mgr. Marta Hubáčková, počet žáků: 
405. Škola a její zaměstnanci zabezpečovali výchovu 
a vzdělávání žáků při jejich lázeňském pobytu, pomá-
hali dětem s jejich úkoly a povinnostmi. Nová vyhláš-
ka o lázeňské léčbě zachovala lázeňskou péči pro děti 
a dorost v plném rozsahu. Provoz školy byl přímo závis-
lý na chodu dětské léčebny, v ubytovací části budovy 
Miramonti proběhla rekonstrukce sociálních zařízení 
s cílem přitáhnout nové pacienty. Pracovníci školy se 
snažili zlepšovat materiální vybavení školy nákupem 
žákovských i učitelských PC, interaktivních tabulí 
a dobudováním počítačové učebny.
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Účast na soutěžích – hudební obor:
Dřevěné dechové nástroje (zobcová fl étna), třída Bc. 
Rity Rindové: okresní kolo: Blanka Máčalová, 4b) 
kat. 1. místo, Alžběta Kopačíková, 6b) kat. 3. místo. 
Krajské kolo: Alžběta Procházková, 0b) kat. 2. místo, 
Magdalena Pavlacká, 1b) kat. 1. místo, Alice Hum-
polová, 3b) kat. 1. místo, Anna Plášková, 4b) kat. 
1. místo, Lenka Bobčíková, 6b) kat. 2. místo. 
Smyčcový soubor, třída Jiřího Sládka: okresní kolo: 
1. místo., krajské kolo: 2. místo.                                  
Okresní kolo soutěže souborů lidových nástrojů 
(ZUŠ Luhačovice): Cimbálová muzika ZUŠ Luhačo-
vice 1. místo, krajské kolo: 3. místo.
Dechové nástroje žesťové, třída Zdeňka Gahury: okres-
ní kolo: Filip Tarabus, trubka 1. místo, Jaroslav Janoš, 
trubka 2. místo, Štěpán Slovák, trubka 2. místo. Krajské 
kolo: Filip Tarabus, trubka 3. místo.         
Taneční obor pod vedením učitelky Věry Černohorské: 
okresní kolo: 2. kategorie: postup do kraje a zvláštní oce-
nění za výtvarnou stránku kostýmů, 5. kategorie: postup 
do kraje a zvláštní ocenění za výstižné ztvárnění tématu 
a technické provedení, 5. kategorie jiná skladba: postup 
do kraje a zvláštní ocenění za propojení hudby s pohybem. 
Krajské kolo: 2. kategorie: ocenění za výběr tématu a jeho 
zpracování, 5. kategorie: ocenění za energii a vyjádření 
skladby, 5. kategorie: ocenění za pohybové provedení.
Literárně-dramatický obor pod vedením BcA. Regi-
ny Bittové se zúčastnil nesoutěžních divadelních 
přehlídek Nezdenská skala 2012 v Nezdenicích 
s hrou Bacilínek a 5. ročníku divadelního festivalu 
ODDECH v Otrokovicích s inscenací Don Šajn. 
V roce 2012 se LDO prezentoval nastudováním her 
Don Šajn a O zlém hajném.

Malé Zálesí a cimbálová muzika

Potter, znovu byl realizován příměstský tábor pro 
předškolní děti v době uzavření MŠ. Celkem bylo usku-
tečněno 8 táborů a 4 pobytové akce (251). 20 žáků se 
zúčastnilo studijní vzdělávací akce  Londýn – králov-
ské město na Temži ve spolupráci se ZŠ Luhačovice.
Nové zájmové kroužky: němčina, angličtina, myslivec-
ký v Drnovicích, zpívánky, lukostřelecký, žonglérský, 
hasičský, Combat jitsu – bojové umění, Royal Ran-
gers – přežít, agility – sport se psy. Uspořádána byla 
pracovní porada pro ředitele SVČ a DDM ve Zlínském 
kraji za účasti zástupců KÚZK a města Luhačovice.

Základní škola při dětské léčebně Luhačovice

Ředitelka Bc. Eva Tomalová, počet pracovníků: 
4 interní pedagogičtí pracovníci, 1 externí pracovník 
na klubovou činnost, 21 externích pracovníků na 
zájmové kroužky, 14 externích pracovníků na tábo-
ry, 2 interní nepedagogické pracovnice. Počet dětí: 
514 ve 47 zájmových kroužcích. 
Pohybové a taneční zájmové kroužky nacvičily sklad-
by, se kterými vystupovaly při různých akcích ve měs-
tě, např. Mikulášském sportovním dnu, Šibřinkách, 
Zámecké akademii, Slunkotoči a v DS. Velmi oblí-
bené byly také zájmové kroužky Country, Angličtina 
a Brousek v Biskupicích, které pracovaly v Základní 
a mateřské škole Biskupice. Připraven byl seminář 
zaměřený na výuku historických  tanců. Klub K využilo 
908 zájemců. Do Klubíku, otevřeného rodinného cen-
tra, docházelo 17 rodičů s dětmi. DDM připravil pro 
veřejnost 137 akcí. Některé z příležitostných akcí při-
pravil ve spolupráci se školami, knihovnou, organiza-
cemi, občanskými sdruženími i podnikateli ve městě 
a s okolními obcemi: Týden mobility (735 úč.), orga-
nizace a spolupráce při úklidu města se zapojením 
žáků ZŠ a MŠ (331), Otevírání pramenů a Svatovác-
lavský jarmark, Seznamovačky pro žáky 6. tříd (84), 
Vycházka za pohádkou (144), orientační závod (jarní 
37, podzimní 15), Bludičkový lampionový průvod 
(jarní 63, podzimní 186), Hallowenská párty (67), 
Vánoční zámecký jarmark (428), Mikulášský sportov-
ní den (482), Noc s Andersenem (30), Zahrada naru-
by (100), 9. Velký čarodějnický slet (103), Cyklobrus-
lo závody na cyklostezce (jarní 145, podzimní 54), 
fl orbalové turnaje (129), oblastní kolo cyklistiky (28), 
dílničky jarních dekorací (141), Voňavá sobota (jarní 
110, podzimní 101), Hafani Bafani (150), zámecká 
akademie (449), zámecká pouť ke Dni dětí (568), 
Slunkotoč (227), sportovní odpoledne pro rodiče 
s dětmi v tělocvičně (33), Zámecká strašidla (47), 
O pexesového krále (54), Srpnová sobota s myslivec-
kým sdružením v Újezdci u Luhačovic (550).
Stále vysoké oblibě se těší Bazárky oblečení i akce 
spojené se spaním v zámku, akce Filmásku, muzi-
koterapie. Novinkou v činnosti byla organizace akcí 
pro veřejnost ve spolupráci s podnikateli ve městě 
VEGAneděle, Letní dětský karneval ve sportovním 
areálu Minigolf, Vycházka za pohádkou a kouzelné 
hrátky s čertem u hotelu OREA Hotel Fontána. 
Vysoký zájem byl o pobytový tuzemský tábor Harry 

SOŠ Luhačovice

Ředitel PaedDr. Karel Milička, počet pedagogů: 36, 
počet studentů: 367, počet studijních odborů: 11.
Prezentace školy na veletrzích a výstavách: Vincentka 
2012 (výstava maturitních a ročníkových prací UŘ), 
Týden starých řemesel – Envicentrum Vysoké Pole. Dal-
ší výstavy a prezentace: fl airový kurz pro žáky oborů gas-
tronomie, barmanský kurz pro žáky oborů gastronomie, 
kurz studené kuchyně pro žáky oborů gastronomie, roz-
šiřující semináře pro žáky o české literatuře (prof. PhDr. 
Machala, CSc.), přípravný kurz k talentovým zkouškám 
pro budoucí žáky UŘ, u oboru management umění 
a reklamy byla založena studentská fi rma Junior Achie-
vement, která fungovala v rámci praxe 3. a 4. ročníku 
(pořádání workshopů, semináře, účast na soutěžích).
Pořádání výstav úspěšných prací oborů na veřejnosti: 
výstava kreseb a grafi k významného českého malíře, 
grafi ka a ilustrátora Josefa Velčovského ve školní gale-
rii, doplněná výtvarnými pracemi pedagoga školy, aka-
demického sochaře Jiřího Vápa, výstava studentských 
prací v městské knihovně, výstava klauzurních prací 
oborů UŘ a jejich veřejné zhodnocení, přehlídky výji-
mečných činností jednotlivých oborů, prezentace oborů 
UŘ (Březůvky, Kaňovice, Mikulášský jarmark Luha-
čovice, Valašský jarmark ve Valašských Kloboukách, 
prezentace kovářů v Odrách, oborů UŘ v Mysločovicích 
apod.), výstava Housle 500 – pět století houslí v evrop-
ské hudební kultuře v Chropyni, pořádání soutěže Evro-
pa ve škole, soutěž o nejlepší novoročenku na rok 2012.
Projekty: projekt Leonardo da Vinci – mobility žáků 
(stáže Rakousko), Marketingové komunikační aktivity 
v evropském sektoru, mnohonárodnostní projekt The 
Integration Of Vocational Education With The Indu-
stries, k posílení spolupráce mezi odbornými školami 
a fi rmami (ČR), Nevsehir Teknik ve Endustri Meslek 
Lisesi, Nevsehir (Turecko), Skive Tekniske Skole, 
Midtjylland (Dánsko), Berufsbildende Schulen des 
Landkreises Osnabruck in Bersenbruck (SRN), Tech-
niczne zaklady naukowe, Dąbrowa Górnicza (PL), Grup 
Scolar Energetic Nr.1, Targu-Jiu (Rumunsko). Projekt 
mobility Leonardo da Vinci s názvem Objevování dědic-
tví turecké gastronomie (třítýdenní stáž 12 žáků oboru 
gastronomie v Turecku), projekt v rámci programu EU 
– OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast 1. 1. 
Inovační technologie v odborných předmětech a odbor-
ném výcviku uměleckých řemesel a oborů gastronomie.
Úspěchy studentů: mezi největší úspěchy patřilo získání 
zvláštního uznání v celostátní soutěži kovářů Hefaiston, 

ZÁJMOVÁ ČINNOST DĚTÍ

Dům dětí a mládeže Luhačovice,
příspěvková organizace 

Vedoucí Eva Dohnalová, vedoucí taneční skupiny Ale-
na Kotišová a Marcela Semelová, vedoucí muziky Jaro-
slav Šuráň a Luboš Mareček. 
Malé Zálesí a CM, rozdělení do skupin: Zálesáčci 
(4–6 let), Malé Zálesí (6–9 let), Mladé Zálesí 
(14–24 let), Zálesí (25 let a více), CM Záleská cimbálo-
vá muzika, CM Zálesí.
Celkový počet vystoupení: 21, z toho v Luhačovicích 
12, počet diváků: cca 3 500.
Vystoupení pro veřejnost: koncert u příležitosti oslav 
města, Fašanková obchůzka, Trnečka Zlín (pěvecká 
soutěž), Dožínky v Kroměříži, MFDFS Písní a tancem, 
vystoupení při slavnostním otevírání charity, Vánoční 
jarmark, Otevírání pramenů (beseda u cimbálu), Jarní 
koncert ve Vincentce, Letní a vánoční koncert v Elek-
tře, Bratislava (muzika) – primaciálný palác, Beseda 
u cimbálu v Hřivnově Újezdě.
Zájezdy: 3denní festival v Tuchlovicích (Tuchlovická 
pouť), jednodenní zájezdy: Farmářské trhy ve Fryš-
táku, Bělokarpatské slavnosti v Uh. Brodě, Dožínky 
v Kroměříži, Folklorní festival ve Zlíně, Svatoondřej-
ské slavnosti v Kelníkách.
Nové nastudování pásem: Čertovská suita, Husopasky, 
Zaječí tance, Vánoční koledování, Velikonoční pásmo 
Pradleny, výroční zvyky, Točené z Pozlovic, Vínečko.
Úspěchy roku: Ocenění od FOS ČR Malému Zálesí 
za spolupráci při organizaci MFDFS Písní a tancem 
Luhačovice.

Dívčí saxofonový orchestr

Vedoucí Vladimír Schlimbach.
Orchestr vystoupil 28. října na Pražském hradě 
u příležitosti udělování státních vyznamenání prezi-
dentem republiky již potřinácté. Dále koncertoval na 
zahájení veletrhu Regiontour  Brno, lázeňské sezo-
ny v Karlových Varech, Piešťanech, Zlíně, Trenčíně 
a koncertoval v Luhačovicích.  

Junák – svaz skautů a skautek ČR, 

středisko Luhačovice (pobočka Luhačovice)

Vedoucí organizace Marie Chvílová (Majka), členové: 
Kristýna Hájková (Kika), Hana Hýsková (Mima), Petr 
Mituník (Valoš), počet dětí: 25.
Skautský oddíl se zúčastnil pravidelných akcí: sběr 
odpadků v lese ve spolupráci s myslivci, Velikonoční 
skautské kuřátko – charitativní sbírka Pomozte dětem, 
Skautské září – zábavné odpoledne pro neskautskou 
veřejnost, dovoz betlémského světla do Luhačovic 
a akcí pořádaných jinými organizacemi ve městě. 
Světlušky Anna Hýsková, Klára Kurtinová, Klára 
Kuželová, Petra Levková, Anna Plášková vyhrály celo-
státní kolo Závodu vlčat a světlušek v Litvínově. 

ZÁJMOVÁ ČINNOST DOSPĚLÝCH

Smíšený pěvecký sbor Leoše Janáčka

Vedoucí sboru Hana Šurá, dirigent Mgr. Ludmila Staňo-
vá, počet členů: 37, počet  vystoupení: 14 koncertů, 1 500 
diváků. Nejúspěšnější vystoupení: Jarní koncerty duchov-
ní hudby (Antonio Vivaldi: Gloria) v kostele sv. Rodiny 
v Luhačovicích a v Kulturním domě v Zádveřicích, výchov-
ný koncert pro ZŠ Luhačovice,  koncert na Lázeňském 
náměstí v Luhačovicích, vystoupení v rámci Vianočných 



šipky, kuželky. Opět se konalo tradiční setkání s před-
staviteli města při příležitosti Dne matek nebo završení 
kalendářního roku. Za pěkného počasí byla využita 
zahrada k letním akcím: stavění máje, slet čarodějnic, 
sportovní den s dětmi z mateřské školky z Pozlovic, 
zahradní grilovací párty.
Při příležitosti vánoční mše svaté byly vysvěceny obě 
budovy DS kaplanem Václavem Fojtíkem.
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imprésií 2012 v Piešťanech, koncert na Valašském jar-
meku Valašských Klobouk. Účast na festivalech aj.: Via-
nočné imprésie 2012 – 6. mezinárodní festival adventní 
a vánoční písně Piešťany, Zpívání s tulipány – 10. ročník 
pěvecké přehlídky v Bojkovicích. Novinky v činnosti: prv-
ní společný projekt s jiným pěveckým sborem a komorním 
orchestrem a účinkování při módní přehlídce. 
Repertoár sboru byl rozšířen o skladby: Gloria 
(A. Vivaldi), Babylon‘s falling (spirituál), Psallite Deo 
nostro (J. S. Bach), Žízeň (spirituál), Love me tender 
(E. Presley), Ezop a brabenec a Život je jen náhoda (Ježek 
+ Werich + Voskovec), Spirit of Got (J. E. Moore), Smrti 
(moravská lidová), Bongo (H. Lemmermann), Blagosloví 
duše moja (duchovní pravoslavná), Prší (slovenská lido-
vá), Šťastné Vánoce (M. Duchač–V. Dvořák).

DH Zálesanka

Vedoucí souboru Jiří Sládek, počet členů: 12.
V dechové hudbě Zálesanka hrálo 12 muzikantů se 
zpěvačkou Bohumilou Šuráňovou. Pod vedením 
kapelníka Jiřího Sládka s úspěchem vystoupili na 
více než 15 vystoupeních v Luhačovicích i okolí. 

Divadelní soubor Jednou za rok?

Vedoucí souboru Jaroslava Hynštová, počet herců: 
13, počet odehraných představení: 5. Premiéra: James 
Blond, agent, který mě rajcoval.  V roce 2012 vyjel hrát 
divadelní soubor poprvé mimo město Luhačovice do 
obce Vlachovice, kde sehrál v místním kulturním domě 
jedno představení. Poprvé také hrál v luhačovickém 
Lázeňském divadle.  

SDH Luhačovice 

Starosta Alois Obadal velitel JPO II, počet členů: 30, 
8 dětí v kroužku při DDM. Členové jednotky požární 
ochrany byli v roce 2012 povoláni k 21 požárním zása-
hům, 21 dopravním nehodám, 30 případům technické 
pomoci, 6 únikům chemických a ropných látek 2 planým 
poplachům a 1 k ostatní pomoci. Členové SDH uspořáda-
li tradiční Hasičský ples, získali 3. místo v okrskové sou-
těži mužů, zasahovali při mimořádné události: záchraně 
otce s malým dítětem nad Aloiskou, který se vydal na ces-
tu a podcenil vzdálenost a náročnost trasy. Opravena byla 
historická vozidla Tatra 43/52 a Tatra 148 CAS 32.

Rybářský svaz Luhačovického Zálesí

Předseda Jiří Pecha, počet členů: 205. 
V roce 2012 byl na přehradě rybolov zahájen v prosinci 
2012 a trval necelý týden, protože přehrada zamrzla. 
Z jara proběhl částečný rybolov na potoku Šťavnice, kde 
bylo vysazeno  300 kg kapra. Na řece nad přehradou 
rybáři vysadili cca 200 kg sivena a obdobné množství 
pstruha potočního. Tento rybolov zdárně pokračoval 
do konce jara, ale z důvodů malé průtočnosti a nedo-
statku srážek začal stagnovat. V průběhu podzimu se 
započalo s postupným zarybňováním přehrady.

Římskokatolická farnost Luhačovice

Farář P. ThDr. Hubert Wójcik, kaplan P. Mgr. Václav 
Fojtík. V kostele bylo v roce 2012 pokřtěno 23 osob. 
Církevní rozloučení mělo 29 zemřelých. Svátost 
manželství přijalo 15 párů a k prvnímu svatému přijí-
mání přistoupilo 9 dětí. 

Charita Svaté rodiny Luhačovice

Ředitel Mgr. Lenka Semelová DiS., počet zaměst-
nanců: 17. Charitní pečovatelská služba: pracovnice 
uskutečnily 12 064 návštěv u 80 uživatelů, provedly 
16 410 pečovatelských výkonů. Charitní ošetřovatel-
ská služba: 52 uživatelů, 765 návštěv, 1 220 ošetřova-
telských výkonů. Půjčovna zdravotních a rehabilitač-
ních pomůcek: 124 uživatelů, z toho 48 z  Luhačovicka. 
Poradna SPOLU: 188 uživatelů,  285 návštěv. Do 
kurzů angličtiny docházelo 75 osob, do kurzů španěl-
štiny 12. Denní stacionář: 13 uživatelů, kteří uskuteč-
nili 896 návštěv. DS uskutečnilo 89 programů, z toho 
44 na charitě a 45 na Strahově. Akce charity v roce 
2012: Tříkrálová sbírka (vybráno 280 813 Kč), sbír-
ka šatstva a domácích potřeb pro Diakonii Broumov, 
plavání pro tříkrálové koledníky, dětská pouť na Male-
niska, pouť do Jaroměric u Jevíčka, Týden s Charitou, 
Bazárek vánočního cukroví a 5. Benefi ční koncert pro 
charitu, 2 přednášky pro ZŠ Luhačovice „Pomáhejte 
s námi!“, charita se zapojila do projektu „Balíček pro 
děti na Ukrajinu“. Na 16 různých akcích pomáhalo 
184 dobrovolníků. Částkou 145 000 Kč byla podpoře-
na PS a její provoz, částka 20 000 Kč byla rozdělena na 
přímou pomoc 9 rodinám s dětmi a potřebným lidem.
Novinky: proběhla rekonstrukce prostor DS a přebu-
dování suterénu budovy na keramickou dílnu. 

ZO ČSV, o. s., Luhačovice

Předseda Pavel Horák, počet členů: 46, včelařský 
kroužek mládeže: 13 dětí. V roce 2012 měli členové 
ZO ČSV 575 včelstev. V posledních letech byla čin-
nost zaměřena zejména na práci s mládeží. Snahou je 
zasvětit děti do tajů oboru včelařství a současně učit 
lásce a ohleduplnosti k přírodě. V září byla uspořádána 
počtvrté výstava v galerii MěDK Elektra. Návštěvnost 
výstavy byla rekordní a ukázala, že lidé mají zájem 
dozvědět se od zkušených včelařů něco ze života včel. 
Další větší akce, pečení a malování perníků pro veřej-
nost, se konala ve spolupráci se ZŠ Luhačovice. 

Spolek aktivních seniorů

Předsedkyně Jana Černocká, počet členů: 50.
Činnost spolku v roce 2012 spočívala v pořádání 
výletů, vycházek, cvičení, přednášek a jiných spole-
čenských akcí. Kromě představení Slováckého diva-
dla spolek navštívil: bowling Radostova, penzion 
Stella, výrobnu Zálesí, solnou jeskyni, přednášku 
v knihovně, plnírnu Vincentky, výlet do Bojkovic, 
Komni, na zámek Buchlovice a Slavičín. 
Součástí výroční členské schůze na konci roku bylo roz-
loučení s prostory v MěDK Elektra a činnost pokračova-
la ve větších prostorách městské knihovny.

Luhačovický okrašlovací spolek Calma, o. s.

Předsedkyně Gabriela Gergelová, počet členů: 38.  Spo-
lek se v roce 2012 zúčastnil těchto akcí: šibřinky, Oteví-
rání pramenů, Soirée s Calmou v Muzeu luhačovického 
Zálesí, kolonádního koncertu na Lázeňském náměstí. 
Uspořádal: Kloboukový den u příležitosti výročí Marie 
Calmy, komentovanou módní přehlídku Lázeňská 
módní abeceda v Městské knihovně v Praze, Rozmarné 
odpoledne s Calmou v Hale Vincentka. Dne 21. října se 
sešli členové spolku na pražských Olšanských hřbito-
vech u hrobu MUDr. Františka Veselého a jeho manžel-
ky Calmy, který udržuje a pravidelně navštěvuje. 

Luhovaný Vincent, o. s.

Vedoucí Magdaléna Petráková, počet členů sdružení: 12. 
Počet diváků na festivalu: 200, počet akreditovaných 
diváků: 50, celkový počet pořádaných akcí ve městě: 
30. Nejúspěšnější představení festivalu: koncert kapely 
Fiordmoss a taneční představení v Lázeňském divadle. 
Osobnost festivalu: Robert Sedláček. Novinky v činnos-
ti: rozvoj ve výtvarné sekci, která vyvrcholila sympoziem 
a realizací velké nástěnné malby, uvedení typu projektu 
Site specifi c a zaměření na žánry fyzického divadla, per-
formance, setkání a diskuze s fi lmovými tvůrci. 

KULTURA

Přehled kulturních akcí

Oslavy 600. výročí první písemné zmínky o Luha-
čovicích v roce 2012
Lázeňské město vstoupilo 1. ledna 2012 do roku 
oslav 600. výročí první písemné zmínky o Luhačo-
vicích. Tato významná událost se prolínala všemi 
významnými akcemi ve městě po celý rok.
Luhačovice, můj domov
Vystoupení místních škol, spolků a sdružení se usku-
tečnilo 13. ledna v MěDK Elektra u příležitosti oslav 
600. výročí první písemné zmínky.
Výstava Luhačovice v historických pohledech
Expozice v galerii Elektra připomněla dobu, kdy město 
Luhačovice vypadalo úplně jinak. Nejstarší exponáty, kte-
rých bylo celkem vystaveno 500 kusů, pocházely z počát-
ku 20. století a zaujaly přibližně 5 000 návštěvníků.
Šibřinky 
V sobotu 11. února se v luhačovické sokolovně usku-
tečnily už 72. tradiční šibřinky. Tentokrát s mottem 
600 let Luhačovic aneb I takoví jsme byli.
Pochovávání basy
Smuteční zádušní veselice se konala 14. února 
v sokolovně.
Masopust
Více než třicetičlenný masopustní průvod členů 
folklorního souboru Malé Zálesí se vydal na tradiční 
obchůzku města.
Divadelní soubor Jednou za rok?
Inscenace s poctou slavnému agentu 007 pod názvem 
James Blond – agent, který mě rajcoval v režii Jarosla-
vy Hynštové měla premiéru 6. dubna.
Středověká hra v kostele 
Letos se poprvé představilo v kostele divadlo, ve kte-

 Myslivecké sdružení Luhačovice

Předseda Ing. Martin Šaroun, počet členů: 27.
Zvěře v roce 2012 se vyskytovalo přibližně: 61 ks srnčí, 
22 ks dančí, ojediněle mufl oní a černé zvěře, 40 ks zají-
ců, 8 ks králíků, 9 ks koroptví a 47 ks bažantů. Plocha, 
na které MS hospodařilo: 1222 ha honební plochy, 
31 krmelců pro spárkatou zvěř, 9 zaječích krmelců, 
14 zásypů a 42 slanisek. Spotřeba jadrného krmiva: 
4,9 t, objemového krmiva 8,5 t, dužnatého 1,8 t, medi-
kovaných granulí 0,1 t a kamenné soli 0,35 t. Úspěchy 
psů: 8 lovecky upotřebitelných psů v držení členů MS.

ZO ČZS Luhačovice

Předseda Mgr. Dalibor Petrželka, čestný předseda 
a kronikář V. Durďák, počet členů 138. V loňském roce 
bylo vymoštováno 13 300 l ovocného moštu, vypáleno 
4 016 l absolutního alkoholu. Na pálenici byl pořízen 
nový kotel na přepalování, komín, poklopy na výpustě 
výpalků a proběhlo vymalování. Členové se zúčast-
nili komentované prohlídky pohankového mlýna ve 
Frenštátě pod Radhoštěm s ochutnávkou pohanko-

vých produktů, turistického výšlapu na horu Radhošť 
a večerního posezení ve vinném sklípku v Polešovicích. 
Organizace tradičně vyhodnotila nejlepší květinové 
výzdoby předzahrádek a balkonů a  spoluorganizovala 
výstavu květin a výpěstků v místní knihovně.

Ředitelka Mgr. Marta Ševčíková, počet zaměstnanců: 
34, počet klientů: 50.
V loňském roce zařízení obnovilo pořádání turnaje 
v ruských kuželkách, na který byli pozváni klienti z okol-
ních domovů pro seniory. Výherci i poražení si odnášeli 
účastnické listy a výherní ceny. Za velký úspěch klientů 
považujeme secvičení country tanců, které byly předve-
deny na již tradiční akci Barvy života.
Byl uskutečněn výlet na sv. Hostýn spojený s prohlíd-
kou zámku a muzea v Bystřici pod Hostýnem. V průbě-
hu roku klienti navštěvovali řadu kulturních akcí pořá-
daných v DS nebo ve městě. Měli možnost zhlédnout 
divadelní představení ZUŠ Luhačovice, příjemné bylo 
seznámení s Vendulou Pančochovou, mladou začína-
jící zpěvačkou, která hostovala ve skupině Hradišťan. 
Klienti poměřují své síly s obyvateli ostatních domovů 
Zlínského kraje na sportovních turnajích – petanque, 

OSTATNÍ ORGANIZACE

Domov pro seniory Luhačovice
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Celkový počet akcí: 216 včetně festivalů a přehlí-
dek. Nejúspěšnější divadelní  představení: Splašené 
nůžky Městského divadla Zlín. Počet diváků: 13 580 
včetně festivalů a přehlídek  (není uvedena návštěv-
nost kolonádních koncertů). Osobnosti roku: Hana 
Maciuchová, Jan Čenský, Miloslav Mejzlík, Gabrie-
la Demeterová, Iva Bittová, Dagmar Pecková, Zlata 
Adamovská, Petr Štěpánek, Igor Bareš, Rudolf Hru-
šínský, Jana Švandová, Josef Carda, Maroš Kramár, 
Ivan Vyskočil, Milena Steinmasslová, Michal David, 
Petra Janů, Iva Kubelková. Počet kolonádních kon-
certů: 38. Nejúspěšnější kolonádní koncerty: Hudba 
Hradní stráže a Policie ČR.

Ředitelka Taťána Heinzová, počet pracovníků: 2.
Byl doplněn fond naučné literatury o 4 868 svazků, 
krásné literatury o 11 213 svazků a krásné literatury 
pro děti o 3 137, naučné literatury pro děti o 865 svaz-
ků. Pro knihovnu v Kladné Žilíně byly zakoupeny 3, pro 
knihovnu v Polichně 58 a v Řetechově 51 nových knih. 
Služeb městské knihovny a jejích poboček využilo 
1 046 čtenářů. Celkem bylo vypůjčeno 45 156 knih a 
časopisů. Bylo uskutečněno 96 besed pro žáky ŽŠ, MŠ 
a SOŠ a SOU. Dospělí četli knihy – Tučková, K.: Žít-
kovské bohyně, Nesbo, J.: Pentagram, Viewegh, M.: 
Mafi e v Praze, Larsson, S.: Muži, kteří nenávidí ženy. 
Z naučné literatury pro dospělé se nejvíc půjčovaly 
– Brown, S.: Feng shiu pro šťastný domov, Hamann, 
B.: Hitlerův ušlechtilý Žid, Helus, Z.: Sociální psycho-
logie pro pedagogy. U dětí vítězily knihy – De la Cruz, 
M.: Modrá krev, Kinney, J. : Deník malého poserout-
ky, Groening, M.: Simpsonovi komiks, Groening, M.: 
Futurama, Townsend, S.: Tajný deník Adriana Molea.
Akce v knihovně: tradiční Noc s Andersenem věno-
vaná Jiřímu Trnkovi, beseda se spisovatelem Janem 
Svitákem, výstava historických městských a školních 
luhačovických kronik, výstava květin a zeleninových 
výpěstků ve spolupráci se ČZS Luhačovice, Týden s 
divadlem, výstava loutek, kulis a divadelních kostýmů, 
divadelní představení Šípková Růženka, které sehráli 
klienti chráněné dílny ze Zlína ERGO, cyklus besed o 
feng shui s lektorkou Ivou Matyášovou, beseda s horo-
lezcem Vláďou Burešem nazvaná Se stany do Afghá-
nistánu.

rém účinkovali dospělí farníci, mládež a děti, a to se 
středověkou hrou Kdokoli.
Otevírání pramenů 2012
O víkendu 11.–13. května byly v Luhačovicích slavnostně 
otevřeny a posvěceny prameny na další sezonu.
Výstava kronik 
Ve dnech od 4. až 8. června byla nainstalována 
v prostorách městské knihovny výstava městských 
a školních kronik města Luhačovice. Ke zhlédnutí bylo 
připraveno 16 kronik, 6 školních a 10 městských. 
Zámecká pouť ke Dni dětí
V sobotu 2. června byla uskutečněna DDM v zámec-
kém parku tradiční Zámecká pouť.
Luhačovická pouť 
V pořadí XV. Luhačovická pouť s přehlídkou mažore-
tek, dechových a lidových hudeb proběhla o víkendu 
7. a 8. července.
Luhačovický švihák
Pod tímto názvem se uskutečnil druhý ročník festiva-
lu smíchu a zábavy Aloise Náhlovského.
Festival Janáček a Luhačovice
Hudební festival letos vstoupil do svého 21. ročníku 
a představil světové hudební interprety Janáčkova díla.
Akademie Václava Hudečka 
V sále Rondo kulturního domu Elektra, byla slav-
nostně zahájena Akademie Václava Hudečka, na kte-
rou letos přijelo 18 studentů. 
Koncert věnovaný Zdeňce Zápecové
ZŠ a ZUŠ Luhačovice, společně uspořádaly v respi-
riu základní školy klavírní koncert u příležitosti život-
ního jubilea paní Zdeňky Zápecové. 
Den pro seniory s oceněním předzahrádek a balkonů
Ke společnému přátelskému posezení se sešli senioři 
z Luhačovic a obcí Řetechov, Polichno a Kladná Žilín. 
Zároveň místní organizace zahrádkářů vyhlásila 
výsledky soutěže o nejhezčí předzahrádky a balkony.
Sokolka žije!
Letošní ročník multižánrového festivalu byl velmi 
bohatý na přítomnost významných osob z oblasti 
umění. Přijel také ministr zahraničí a kandidát na 
prezidenta republiky pan Karel Schwarzenberg. Nej-
více byl zastoupen žánr hudební.
Svatohubertská noc
Tradiční zábava místních myslivců byla jako vždy doko-
nalá. Dobré víno a pivo teklo proudem, srnčí guláš lákavě 
voněl a na šťastlivce čekala bohatá tombola. 
Kompletní cyklus Wagnerova díla 
Diváci kina si mohli vychutnávat atmosféru kompletního 
cyklu Wagnerova díla pod názvem Prsten Nibelungův, vůbec 
poprvé v kinech na DCP, v průlomové inscenační podobě 
Metropolitní opery v New Yorku v hvězdném obsazení. 

Muzeum luhačovického Zálesí 
– Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Vedoucí organizace PhDr. Blanka Petráková, počet 
pracovníků: 6.  
Muzeum luhačovického Zálesí se v roce 2012 prezen-
tovalo především výstavou Příběhy domů a vil. Výsta-
va se zaměřila na vykreslení příběhů pozoruhodných 
luhačovických staveb, nejen po stránce architektonic-
ké, ale i z hlediska jejich stavebníků a obyvatel, kteří 
byli často spolutvůrci architektonické koncepce. Při 
přípravě výstavy spojily síly autorky, působící ve dvou 
krajských institucích, Blanka Petráková z Muzea jiho-
východní Moravy ve Zlíně a Ladislava Horňáková z 
Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Součástí 
expozice byly instalace interiérů některých luhačo-
vických vil, z nichž se dochoval dobový nábytek (vila 
Taťána, vila Niva, vila Chaloupka). Dvě židle z vily 
Kancnýřky podle návrhu architekta Jana Mráčka byly 
zapůjčeny z Muzea umění Olomouc. Výstavu dopro-
vodila řada doplňkových pořadů, komentovaných 
prohlídek, přednášek a interaktivních programů pro 
školy. V průběhu sezony ji navštívilo přes 4000 náv-
štěvníků. Výstavu Příběhy domů a vil v luhačovickém 
muzeu doplnila od července publikace, která rozšiřuje 
výstavní texty o řadu detailů a citací z dobové litera-
tury a tisku. Publikaci vydal MěDK Elektra v edici 
Prameny. Dalším doplňkem jsou vystřihovací modely 
některých vil. Komentované prohlídky luhačovic-
ké architektury, přednášky, autorská čtení a besedy 
pravidelně každý měsíc doplňovaly výstavní program 
muzea, vedle výzkumné, dokumentační, sbírkotvor-
né a další odborné činnosti. Na závěr roku muzeum 
připravilo výstavu „Stromečku, rozsviť se!“, zaměře-
nou na historii vánočních ozdob v českých zemích. 
Součástí výstavy byla instalace téměř dvacítky inspi-
račních vánočních stromků a výtvarné dílny s tvorbou 

Noviny, tiskoviny, knihy a publikace

Ve městě vycházely pravidelně Luhačovické noviny 
a Lázeňské listy, měsíčník Kam za kulturou v Luha-
čovicích a ročenka. Edice Prameny vydala publikaci 
Příběhy domů a vil, o stavbách, jejich architektech, 
stavitelích, obyvatelích a návštěvnících v Luhačovi-
cích. Autorky publikace: Blanka Petráková a Ladi-
slava Horňáková. V listopadu vydal spolek Calma 
vlastním nákladem první číslo občasníku První luha-
čovické okrašlovací noviny.

SPORT

Sportovní centrum Radostova a městská plovárna

Ředitel Mgr. Tomáš Mejzlík.
Sportovní centrum Radostova, počet zaměstnanců: 7, 
celkový počet ubytovaných hostů: 5 847, počet akcí: 41.  
Nejvýznamnější akce: Volejbalové kempy Zdeňka 
Haníka, fotbalové kempy Roberta Vitteka, soustředění 
reprezentace žen v házené, soustředění juniorských 
reprezentací v košíkové, soustředění ragbyového klubu 
z Říčan, Olympijské hry mládeže ve volejbale atd. Novin-
ky v činnosti: zprovoznění badmintonového kurtu.
Městská plovárna, počet zaměstnanců: 14, počet náv-
štěvníků: 76 359. Druh nabízených akcí: výuka plavání 
dětí, kojenecké plavání, plavecké kroužky, aquaerobik. 
Novinky v činnosti: zavedení rodinných pasů na vstup.

TJ Sokol

Předseda Petr Mikulec, výbor TJ Sokol: Hana Hajdo-
vá, Robert Kolařík, Luďka Mejzlíková, Petr Kudláček, 
Táňa Heinzová. Počet členů: 169.   
Jednota organizovala tradiční šibřinky s mottem 600 
let Luhačovic aneb I takoví jsme byli, dětské šibřinky, 
pochovávání basy, divadelní a multižánrový festival 
Sokolka žije. Předsedové jednotlivých oddílů předsta-
vují ve svých zprávách sportovní činnost oddílů a jejich 
sportovní výsledky a umístění:

Městský dům kultury Elektra

Ředitelka Ing. Hana Slováková, počet pracovníků: 
12.
V městském domě kultury se v roce 2012 uskutečnilo 
kromě plesů a kongresů 63 kulturních pořadů, které 
navštívilo 17 433 návštěvníků. Nejúspěšnější akce: 
koncert Jaromíra Nohavici a Tomáše Kluse, Partička, 
divadelní představení Elišky Balzerové. 
Úspěšně pokračuje postupná modernizace budovy 
kulturního domu, která je limitována výší fi nanč-
ních prostředků vyčleněných zřizovatelem, městem 
Luhačovice. Jednou z nejdůležitějších investic byla 
digitalizace kina, bez které by byl provoz kina zcela 
ukončen. Díky tomu je možné i v Luhačovicích sle-
dovat fi lmy v dobré kvalitě zvuku i obrazu a promítat 
premiérové fi lmy. Pokračuje výměna oken. V roce 
2012 bylo vyměněno 33 ks v boční části budovy. 
Dokončena byla rekonstrukce kotelny, která se již 
nacházela ve zcela havarijním stavu. Dále byla reali-
zována spousta drobnějších úprav a oprav. 
Kino Elektra
Počet projekcí: 147, diváků: 4 451. Nejúspěšnější 
fi lm: Líbáš jako ďábel, Láska je láska, Svatá čtveři-
ce. Dětské fi lmy: Doba ledová, Madagaskar, Hobit. 
Počet divadelních představení: 15, diváků: 2 065. 
Nejúspěšnější divadlo: James Blond divadelníků 
Jednou za rok? (celkem 633 diváků), Zhasněte lam-
piony s Táňou Vilhelmovou, Hodně smíchu a pár slz  
s Terezou Kostkovou. Divadelní představení pro 
děti: Pejsek a kočička a Rákosníček Malé scény Zlín. 

V kině probíhalo promítání Filmásku, Bio senior, 
Film a kniha, Nezávislé čtvrtky. Novinka: uvedení 
záznamů oper z Metropolitní opery New York.
Galerie Elektra
Celkový počet výstav v galerii: 14. Nejúspěšnější 
výstava: 12. 1. – 1. 3. Výstava pohlednic k 600. výro-
čí první písemné zmínky o Luhačovicích, spojená 
s výstavou k 25. výročí ZUŠ Luhačovice: Luhačovice 
v historických pohledech (cca 5 000 návštěvníků). 
Televize Luhačovice
Luhačovická televize v roce 2012 vyráběla zpra-
vodajské týdeníky a informační smyčku, složenou 
z aktualit a pozvánek. Zpravodajský týdeník tvořil 
obrazové zpravodajství z Luhačovic a okolí. V rámci 
52 týdeníků bylo odvysíláno tři sta dvanáct  reportáží, 
šestnáct delších celků – formátu aktuální publicisti-
ky (Fašanky, Šibřinky, Triatlon, Sokolka žije!, Písní 
a tancem) a dva dokumenty. Týdeníky byly pravidel-
ně umísťovány na stránky města www.luhacovice.cz. 
Zde je umístěn obsáhlý archiv vysílání. Zpravodajské 
týdeníky přebírala pozlovická kabelová televize.
V rámci celostátního satelitního vysílání Regionál-
ní televize.cz  bylo v průběhu roku 2012 odvysíláno 
18 nejzajímavějších reportáží z města a lázní. Kon-
cem roku bylo ukončeno mikrovlnné TV vysílání, 
které bylo v provozu ve městě od roku 2001 a s postu-
pující digitalizací bylo již nevyhovující. Vysílání TV 
pokračuje na www.luhacovice.cz.

Městská knihovna 

vánočních ozdob z netradičních materiálů. Luhačovic-
ké děti, které se zúčastnily se svými školními třídami 
animačního programu k výstavě, zanechaly v muzeu 
svá vánoční přání, které muzeum pro příští rok vyhod-
notí a zpracuje pro Luhačovické noviny.
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Oddíl házené
Předseda Alfred Kolařík. Oddíl má v současné době 
52 členů: 15 dospělých a 38 chlapců a děvčat ve věku 
7–18 let. Hlavní náplní oddílu je práce s dětmi a mlá-
deží. Mezi největší úspěchy v letošním roce patří: 
1. místo starších žáků ve Středomoravské lize v sezo-
ně 2011–2012 (přeborníci Zlínského a Olomouckého 
kraje), 12. místo v Žákovské lize  (turnajový přebor 
ČR v kategorii starších žáků), 2. místo starších žáků 
v Přeboru České obce sokolské pro rok 2012, které se 
konalo v červnu v luhačovické sportovní hale, 2. místo 
minižáků v Přeboru České obce sokolské pro rok 2012, 
které se konalo v prosinci v Ostravě. Družstvům se pra-
videlně věnují 4 trenéři s licencí ČSH. Domácí utkání 
hrají družstva na palubovce haly SC Radostova. Prů-
běžné pořadí v mistrovské soutěži po podzimu 2012: 
starších žáci 2. místo, mladší žáci  10. místo ve Zlínské 
lize, minižáci obsazují v turnajích miniházené 4 + 1 ve 
zlínské oblasti pravidelně čelní místa. Soutěže, kterých 
se družstva účastní, pořádá po reorganizaci soutěží 
nově vzniklý Zlínský svaz házené se sídlem ve Zlíně.
Oddíl kuželek
Předseda Petr Kudláček. Počet členů: 40, z toho 
7 v žákovském a dorosteneckém věku. 
Co se týče mistrovských soutěží oddíl měl družstva 
mužů v I. KL Divizní soutěži a v Krajském přeboru, 
družstvo žen v II. KL, družstvo dorostu v I. KL a 3 žáci 
absolvovali turnaje Poháru mladých nadějí ve svých 
věkových kategoriích. 
Umístění družstev v soutěžích pořádaných ČMKS: 
muži A 8. místo v I. lize (4 kola před koncem se bojo-
valo o jednu z medailí, prohra na domácí dráze při 
vyrovnanosti soutěže nakonec družstvo posunula na 
neúspěšné umístění), muži B 8. místo v divizní sou-
těži odpovídá složení družstva. Muži okresní přebor – 
7. místo v krajském přeboru.
Ženy II. liga – 10. místo. Družstvo dorostu – 5. místo 
v kvalifi kaci o I. KLD. V celostátním turnaji Poháru 
mladých nadějí určeném pro děti ve věku 10–15 let 
se V. Kunc umístil na 20. místě. V individuálních sou-
těžích bylo částečným úspěchem 1. místo o přeborníka 
Zlínského kraje Jiřího Staňka a 3. místo Michala Mar-
kuse v kategorii mužů.
V kategorii žen se Zdena Svobodová umístila na 4. mís-
tě a zajistila si tím postup na MR.V kategorii seniorek 
– 1. místo Ludmila Pančochová a zisk přebornice ZK. 
Na MR se výše uvedení hráči umístili následovně: muži 
– 7. místo Michal Markus, 24. místo Jiří Staněk.
Ženy – 21. místo Zdena Svobodová, ženy seniorky 
– 5. místo Ludmila Pančochová. Oddíl pořádal tra-
diční Luhačovickou ligu, které se zúčastnilo kolem 
100 hráčů z řad obyvatel města a vítězství patřilo 
družstvu Avoner. Turnaj rodinných dvojic za účasti 
58 hráčů: 1. místo M. Nakládal a I. Nakládal, Májový 
turnaj žen za účasti 32 hráček, I. ročník Mistrovství 
Moravy Luhačovice Open 2012 o putovní pohár sta-
rosty města Luhačovice za účasti 192 dvojic z Čech 
a Slovenska: 1. místo L. Slezák, P. Vítek, 2. místo 
T. Stolařík, S. Skovajsa z Luhačovic. Lázně Cup 2012 
– dvoukolový turnaj čtyřčlenných družstev o putovní 
pohár generálního ředitele Lázně Luhačovice za účas-
ti 28 hráčů: 2. místo Sokolíci z Luhačovic a 3. místo 
Luhačovští Jiříci. V turnaji pořádaných jinými oddíly 
získal 2. místo Jirka Martinů ve velmi dobře obsaze-
ném turnaji ve Vyškově.
Oddíl sálové kopané
Oddíl tvoří 9 hráčů ve věku 17 až 41 let, kteří se pravi-
delně účastní Župního přeboru v sálové kopané. Přebor 
probíhá čtyřkolově (dvě kola na jaře a dvě na podzim). 
V letošním roce se družstvo v přeboru župy Komenské-
ho umístilo na 2. místě za vítěznou Štípou. Jednotlivá 
kola se hrála turnajovým způsobem na palubovce haly 
v Bojkovicích a v Bánově.

vet. Účast na turnajích: okresní bodovací turnaj mlá-
deže – 2. místo Milan Slovák, 5.–7. místo ostatní žáci 
oddílu.
Oddíl cyklistiky 
Downhill
V roce 2012 měl tým 6 závodníků ve věku od 17 do 
23 let. Zúčastnil se jednadvaceti závodů v České a Slo-
venské republice.
WBS
Závod měl 7 kol. Trať: Zlín, Slopné, Lípa, Luhačovice, 
Kopná, Trnava, Otrokovice. Z těchto závodů si odvez-
li závodníci celkem 7 medailí. Junioři: Tomáš Čala 
4. místo, Jaroslav Frýželka 20. místo, Pavel Heinz 
27. místo. Hardtail: David Šůstek 3. místo, Martin 
Bořuta 5. místo. Muži: Jiří Frýželka 7. místo. 
Moravsko-slovenský pohár
Závod se jel na 6 kol. Trať: Kálnica 2×, Razula, Rázto-
ka, Bílá, Kouty nad Desnou. Hardtail: David Šůstek 
3. místo. V závodech Kouty nad Desnou a Bílá David 
Šůstek v hardtailech získal dvě stříbrné medaile.
Slovenský pohár
Závod se jel na 6 kol. Trať: Kubínská Hola, Malá Lučiv-
ná, Bachledova Dolina, Donovaly, Malino Brdo, Mráz-
nica. Junioři: Tomáš Čala 10. místo. Hardtail: David 
Šůstek 3. místo. Ze Slovenského poháru v Donovalech 
a Bechledově dolině si David Šůstek vyjel zlato a na 
Kubínské Holi bronz.                                               
Český pohár
Dva závody, z toho jeden mistrovství České republiky. 
Velké Karlovice: Junioři  Tomáš Čala 12, Pavel Heinz 
26. místo. Kouty nad Desnou: mistrovství České repub-
liky – Tomáš Čala 12. místo, Pavel Heinz 29. místo. 
V letošním roce se členové podíleli na přípravě závodu 
v Luhačovicích, kde stavěli, připravovali trať a zajišťo-
vali stánek s občerstvením.
Oddíl silnice + Bike
Předseda Václav Hamouz. Počet členů: 10. Účast na 
závodech ČR, Slovensko, Rakousko, Itálie.
Silnice 
Václav Hamouz: 5. místo Hulín, 4. místo Beskyd tour, 
10. místo Rampušák. Petr Hoferek: 6. místo Hulín a Bes-
kyd tour, 12. místo Mamut tour, 10. místo Rampušák.
Bike
Michal Slinták: 2. místo Skalice, 26. místo Dubnica, 
25. místo Helštýn, 18. místo Rusavská 50ka. 
Jiří Umlauf: 2. místo Podravka okolo Zlína.
Dobrými reprezentanty byli Kamil Semela, Adam Divi-
la, Petr Sedlář.
Oddíl orientačního běhu
Oddíl měl v roce 2012 více jak 120 registrovaných čle-
nů v Českém svazu orientačních sportů. Do velikosti je 
v desítce největších oddílů ČR. Členové startovali na 
více jak 70 závodech v ČR i zahraničí. 
Rok 2012 byl pro luhačovické orientační běžce velmi 
úspěšný. Zisk 10 medailí, z toho 7 zlatých, v závodech 
MČR znamenal druhé místo v hodnocení klubů naší 
republiky za Turnovem. V hodnocení jednotlivců se stal 
starší dorostenec Jonáš Hubáček vítězem této statistiky 
se ziskem čtyř zlatých medailí. Na celkovém počtu deseti 
medailí se závodníci podíleli takto: Jonáš Hubáček – zlato 
v závodě ve sprintu, krátké i klasické trati, mladší doros-
tenec Štěpán Mudrák – zlato z klasické trati a dvě stříbra 
ze sprintu a krátké trati, junior Michal Hubáček – dvě 
medaile, zlato na krátké trati a bronz ve sprintu, mladší 
dorostenka Barbara Vavrysová – zlatá medaile z MČR 
na klasické trati a desátou zlatou medaili získala štafe-
ta dorostenců ve složení Štěpán Mudrák, Vojta Sýkora 
a Jonáš Hubáček. Oddíl měl v roce 2012 svoje zastoupení 
na mistrovství Evropy dorostu ve Francii: Jonáš Hubáček 
i Štěpán Mudrák přivezli bronzové medaile ze závodu 
štafet. Dvojí zastoupení měl oddíl i na mistrovství světa 
juniorů na východním Slovensku: Johan Vavrys a Michal 
Hubáček, který v individuálním závodě na klasické trati 
doběhl devátý a ve štafetách skončil s českou štafetou 
na místě čtvrtém. V nejvyšší celoroční soutěži žáků, 
Moravskoslezském žebříčku, vyhrál Vojtěch Sýkora, na 
pátém místě skončil Libor Černocký. Celostátní žebříček 
dorostenců a juniorů měl čtyři zástupce: Štěpán Mudrák 
a Jonáš Hubáček první, Michal Hubáček druhý, Barba-
ra Vavrysová třetí místo.Dospělí své hodnocení roku 
měli dáno Rankingovým pořadím, kde nejlépe skončil 
na 22. místě Zdeněk Slezák a v první osmdesátce mužů 
ještě dalších šest závodníků oddílu.

Fotbalový klub

Předseda Bc. Zdeněk Červenka, členové výboru: 
Jaroslav Rejda, Libor Zezulka, Radim Hubáček, Ing. 
Jan Křenek, Martin Coufalík, Stanislav Hrnčiřík. 
Celkem mužstev v soutěži: 2 družstva mužů, 
1 družstvo dorostu, 2 družstva žáků a 1 družstvo pří-
pravky. Umístění jednotlivých mužstev po podzimu: 
muži A – krajský přebor 11. místo, muži B III. tř. 
8. místo, dorost – krajský přebor 5. místo, starší žáci 
krajská soutěž 3. místo, mladší žáci krajská soutěž 
6. místo. Zápasy přípravek nejsou hrány do tabulek.
Další události a turnaje: tradiční Turnaj lázeňských 
měst konaný v Lázních Bělohrad v červenci 2012 
– družstvo FK Luhačovice vyhrálo, družstva žáků se 
zúčastnila zimních i letních turnajů. Přípravka hrála 
kvalitně připravený turnaj E.ON Junior cup.

TJ Slovan Luhačovice

Výbor: Libor Slezák, Ludmila Šťouračová, Pavel Kře-
nek, Lubomír Ferdus, Miloš Dynka, Václav Hamouz, 
Martin Plášek, Lenka Vlčková, Jaroslav Hubáček, Ale-
na Žmolíková. Počet členů: 213.
Družstvo stolního tenisu 
Předseda Ing. Ludmila Štouračová, počet členů: 15.
Počet družstev v soutěžích a jejich umístění: 1 družstvo 
v okresní soutěži II. třídy. Nejlepší hráči: Ladislav Sal-

TK 2000 Luhačovice

Prezident Ing. Jiří Koutný, výbor: Ing. Alois Gavlas, 
Ing. Leoš Kafka, Jiří Janík, Libor Šimík. Počet členů: 
137 členů z toho 79 mužů, 25 žen, 33 žáků. Soutěží 
pořádaných Jihomoravským tenisovým svazem se 
v roce 2012 účastnila dvě družstva. Žáci i dospělí hráli 
shodně ve II. třídě JMTS. Vedoucím družstva žáků byl 
Petr Šafránek s trenérem Ladislavem Pláškem. 
Družstvo hrálo v sestavě: Samuel Orlita, Ondřej 
Skládal, Kryštof Bednařík, Milan Plachtovič, Tereza 
Rapantová, Tereza Střelcová, Anna Tomisová. V sou-
těži se umístnili na 6. místě se 3 výhrami a 4 prohrami.
Vedoucím družstva dospělých byl Mgr. Tomáš Kovařík. 
Družstvo hrálo v sestavě: Daniel Orlita, David Petrů, 
Adam Cablík, Mgr. Tomáš Kovařík, Radim Antonovič, 
MUDr. Alexandr Gavlas, Libor Šimík, Ladislav Plášek, 
Ing. Petr Hlaďák, Václav Soudil, Gabriela Žáková, Dia-
na Nepimachová a Jana Pajchlová. V konečné tabulce 
se družstvo umístilo na 1. místě a postoupilo do vyšší 
soutěže  I. třídy Jihomoravského tenisového svazu. 
Mimo tuto soutěž se žáci i dospělí zúčastňují dalších 
turnajů. V soutěži jednotlivců  pak nejlepšího výsledku 
a umístění z členů tenisového klubu dosáhl Dan Orlita  
v kategorii žáků do 16 let – je na 3. místě v evropském 
žebříčku. V roce 2012 vyhrál 4 mezinárodní tenisové 
turnaje a za tyto výsledky byl také Českým  tenisovým 
svazem vyhlášen již druhý rok za sebou Kanáří nadějí 
ČR. Na závěr sezony na tradičním Přeboru TK se stal 
přeborníkem klubu Ing. Petr Hlaďák.
TK 2000 uspořádal v roce 2012 9 turnajů: vzpomín-
kový turnaj na počest dlouholetého aktivního hráče 
a člena TK MUDr. Radka Obrtela, Miramare cup, tur-
naj Městského úřadu Luhačovic, turnaj Baťovy nemoc-
nice, Karpatia cup, turnaj Pepy Náhlovského, Senior 
tours cup, Mix Open. 
TK pravidelně organizuje náborové akce pro mladé 
začínající tenisty z Luhačovic a okolí. Každoročně se 
tak kolem dvaceti žáků a žákyň na trénincích pod vede-
ním trenéra Petra Šafránka učí základům tenisu.

Tato ročenka byla sestavena s pomocí údajů 
a fotografi í, které poskytly organizace působící 
v Luhačovicích. Děkujeme všem za spolupráci.

V celoroční soutěži České ligy klubů skončili dospělí 
Luhačovic na sedmém místě, dorostenci šestí. V repre-
zentačním výběru dorostu ČR měl oddíl tři závodníky, 
stejně jako v reprezentaci juniorů ČR.
Tréninky zajišťovali trenéři, většinou sami bývalí repre-
zentanti republiky, a to jak v běžném režimu, tak i for-
mou několika 3–4denních soustředění v náročných 
terénech včetně desetidenního prázdninového soustře-
dění v zahraničí, letos ve švédských lesích.
Oddíl pořádal v roce 2012 dva závody Krajského žeb-
říčku OB, Luhačovický triatlon, oddílovou zabijačku 
a tradiční Štědrovečerní běh Zahradní čtvrtí.
Hospodařil s rozpočtem více jak 700 000. Hlavní část 
příjmů má oddíl OB z dotací od města Luhačovice, 
Zlínského kraje, Českého svazu orientačních sportů, 
Nadace OB a jednotlivých sponzorů, většinou z řad 
členů oddílu. 
V TJ Slovan rovněž působily oddíly lyžování a softballu, 
které neposkytly informace o své činnosti v roce 2012.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


