Vážení spoluobčané,
začátek nového roku je vhodnou příležitostí k ohlédnutí za tím právě uplynulým a
k zamyšlení nad tím, co nám příští období přinese.
V našem městě můžeme letos očekávat dokončení sportovní haly, uvedení do provozu
rekonstruovaného sálu Rondo v MěDK Elektra a Lázně Luhačovice dokončí rekonstrukci
Jurkovičova domu. Z hlediska investiční výstavby to tedy bude pro nás rok velmi
významný.
Neméně významný bude tento rok i z hlediska veřejné správy. Rozhodne se o tom, zda
Luhačovice budou mezi městy pověřenými státní správou III.stupně, což přímo souvisí
s ukončením činnosti okresních úřadů. V průběhu roku budou nejprve parlamentní a potom
komunální volby, ve kterých budete mít příležitost vyjádřit svůj názor na složení parlamentu
a zastupitelstva města.
Na rozdíl od některých politiků mi nevadí plíživé sjednocování Evropy. Tento proces
opravdu probíhá a já jsem přesvědčen, že rozhodně ne tak nedůstojným způsobem, jako je
plížení. Vadí mi jen, že dokončení tohoto procesu bude něco stát a bude také dlouho trvat.
Přál by si, abychom byli schopni převzít od Evropanů něco hned a zdarma. Něco, co je u
nich samozřejmostí – pozitivní myšlení.
Stále je u nás hluboko pod kůží zakódován negativní přístup ke všemu, pesimismus a
skepse. Přitom k tomuto trvalému postoji nikdy a nikde nebyl důvod. Dovolím si Vás
požádat o zamyšlení i nad tímto problémem.
Hlavní přání patří Vám všem.
Přání stálého zdraví a spokojenosti v práci i v osobním životě a to nejen v letošním roce.
Ing. Bohuslav Marhoul
starosta města

Předvánoční setkání seniorů
V pondělí 3. prosince se sešli v sále Rondo na svém tradičním předvánočním setkání místní
senioři. Tato setkání již pomalu nabývají na významu a začínají být hojně navštěvována.

Největším lákadlem bylo bezesporu vystoupení orchestru Václava Hybše, který v
Luhačovicích nevystupuje poprvé. Tito umělci vystupovali při slavnostním otevření KD
Elektra a nyní jej symbolicky uzavřeli před náročnou rekonstrukcí. Po důchodcích už
nastupují stavební čety, aby se sál znovu na jaře rozzářil v nové kráse.
Seniory přišel pozdravit i místostarosta města PhDr. František Hubáček. Celý večer laděný
ve vánočním duchu moderoval Miloš Frýba, známý televizní hlasatel. Programové skladby
večera se ujal sám dirigent Václav Hybš.
Na housle nádherně zahrála Anna Veverková. Zpěvačky Marta Vančová a Ivana Zbořilová
působivě zpívaly koledy a neprávem opomíjený zpěvák Pavel Bartoň okouzlil svým hlasem
nejenom přítomné dámy.
I když všichni byli skvělí, přece jenom hlavní hvězdou večera byl zpěvák Karel Hála,
nestárnoucí legenda.
Poděkování
Město Luhačovice děkuje jménem seniorů města pracovníkům DK Elektra a všem ostatním,
kteří se podíleli na přípravě vánočního koncertu pro seniory: majitelům pekárny OLLA a
panu Jaromíru Matuškovi, majiteli cukrárny, za občerstvení při vánočním koncertu a při
setkání v domovech důchodců a domě s pečovatelskou službou. Poděkování patří rovněž
členům souboru Malé Zálesí, kteří připravili kulturní program, a panu Zdeňku Červenkovi,
řediteli firmy Lukrom, za dárkové balíčky, které byly předány při návštěvě obyvatelům
domovů důchodců a DPS.

Zprávy 21. schůze Rady města Luhačovic konané dne 7. listopadu 2001
RML souhlasila s umístěním poutače umístěného přes ulici Masarykova v prostoru u
zámku firmě LMC, s.r.o. Luhačovice, v souvislosti s pořádáním diabetologických dnů
konaných 18. –20. 4. 2002 za úhradu nákladů na umístění poutače.
RML souhlasila na základě překročení plánovaných příjmů Technických služeb Luhačovice
s nákupem DHIM (vánoční ozdoby cca 40.000,-Kč a PC v hodnotě 22.000,-Kč).
RML souhlasila se zveřejněním záměru města nabýt do vlastnictví koupí pozemek
vedený ve zjednodušené evidenci – původ PK p. č. 413/19 v k. ú. Luhačovice, který je
zastavěn místní komunikací v ulici Pod Léštím a id. části 43/80 pozemku vedeném ve
zjednodušené evidenci – původ PK p. č. 420/7 v k. ú. Luhačovice, který je zastavěn
místní komunikací v ulici Lužné za cenu 50,-Kč/m2 a úhradu nákladů spojených
s převodem.
Byla doručena žádost firmy JOGA LUHAČOVICE, s. r. o, o souhlas s bezúplatným
užíváním části pozemku p. č. 1846/5 v k. ú. Luhačovice pro účely výstavby odstavného stání
před objektem č. p. 985, který je v jejich vlastnictví.
Bezúplatné užívání je recipročně za zastavěný pozemek tohoto objektu městem (chodník +
komunikace). Rozměry rozšířeného parkoviště 27 m x 5 m dle předložené situace.

S firmou Joga byla již v r.1999 uzavřena Dohoda o užívání části pozemku p. č. 1846/5 v k ú.
Luhačovice.
RML souhlasila s uzavřením dodatku k dohodě ze dne 20. 7. 1999 uzavřené mezi městem
Luhačovice a firmou JOGA, s.r.o. Luhačovice, předmětem které je zřízení odstavného stání
na parcele č. 1846/5 v k. ú. Luhačovice. Předmětem dodatku je rozšíření o 135 m2.
RML souhlasila s ukončením nájemní smlouvy na pronájem místnosti o výměře 12 m2
v objektu č. p. 48 (ZŠ) v k. ú. Řetechov ke dni 31. 12. 2001 se Zlínskou dopravní, a. s.
Zlín, tř. T. Bati 258.
RML souhlasila s předloženou cenovou nabídkou na změny a vícepráce na stavbě tělocvična
ZŠ Radostova: objekt 008 – kanalizace – navýšení zemních prací a bouracích prací
z důvodu výškových úprav terénu v předložené částce 526.331,-Kč.
objekt 012 - zpevněné plochy – původní PD neuvažuje s odvodněním plochy ze strany
severozápadní a severovýchodní. Návrh řešení příkopovými žlaby a zřízením uličních vpustí
se zaústěním do kanalizace v nabídce 113.094,-Kč.
objekt 005 - tělocvična – předložena cenová nabídka na 8 ks protipožárních oken ve 2 n.p.
obj. A2 – ubytovací část ve výši 262.156,-Kč.
Podlaha Junkers s jednoduchým roštem v celkovém navýšení cca 100.000,-Kč včetně DPH.
Protipožární dveře do hlavního sálu ve výši cca 35.000,-Kč včetně DPH.
Obklady a dlažby se speciální povrchovou úpravou „Hydrotect“ s cenovým navýšením cca
180.000,-Kč. .
RML souhlasila se stavební úpravou restaurace Elektra Luhačovice vyzděním
obvodové stěny do výšky parapetu 90 cm včetně obložení stěny obkladem a nahrazení
hliníkových stěn dřevěnými okny Euro v celé ploše.
Z důvodu zrušení telefonní ústředny se v MěDK Elektra uvolní velký sál v prostorách
Telecomu. Navrhuje se, aby tento prostor byl přebudován a sloužil jako klub mládeže. Na
dnešní schůzi byla pozvána ředitelka DDM Luhačovice pí Tomalová, která seznámila členy
RM s projektem. Ten má za cíl spontánní zájmovou činnost se zaměřením na prevenci
sociálně patologických jevů dětí a mládeže ve věku 12 - 18 let.
Nutno vyřešit vstup do klubu - zásah do budovy v prostoru umístěné plastiky, v interiéru
vybudovat sociální zařízení.
RML byla seznámená s návrhem projektu klubu pro mládež, který přednesla ředitelka DDM
Luhačovice. RM pověřuje místostarostu PhDr. Františka Hubáčka zpracováním podkladů
pro rozpočet roku 2002.
Finanční komise se dne 31. 10. 2001 zabývala kalkulací poplatku za provoz,
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
pro rok 2002. Komise brala pro výpočet poplatku skutečné náklady za rok 2000.
RML souhlasila s doplněním návrhu vyhlášky O místním poplatku za provoz,

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů číslo 2/2001 o částku 370,-Kč/osoba celkem v členění dle zákona 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, § 10 b, odst. 3 a) 120,-Kč na osobu
za kalendářní rok, b) 250,-Kč za osobu za kalendářní rok.

Zprávy z 22. schůze Rady města Luhačovic konané dne 21. listopadu 2001
RML doporučila ZML zřídit organizační složku Mateřská škola Luhačovice a schválit
zřizovací listinu v předloženém znění.
RML doporučila ZML schválit zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní
škola Luhačovice v předloženém znění.
RML vzala na vědomí rozbory hospodaření města a organizací jím zřízených ke dni 30.
9. 2001.
RML jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek „Dlouhodobý
úvěr na výstavbu sportovního zařízení Základní škola Luhačovice – dostavba“ ve
složení:
Ing. Marhoul, PhDr. Hubáček, pí Pechancová, MUDr. Pochylý, pí Vebrová, ing.
Zicha, Mgr. Honajzrová.
RML souhlasila s uzavřením dohody mezi městem Luhačovice a firmou Franstir, s. r. o., a
ing. Lubošem Pelánkem, předmětem které je zřízení odstavné plochy na p. č. 446/39 v k. ú.
Luhačovice o výměře cca 180 m2 na náklady žadatele.
Byla předložena žádost Římskokatolické farnosti Luhačovice o zahrnutí rekonstrukce
zámecké kaple do plánu rozpočtu města na rok 2002. Jedná se o sanační omítky, vybourání
a montáž podlah z keramické dlažby a malby. Dle předloženého rozpočtu činí náklady 640
tis. Kč.
Závěr: Nutno prověřit a posoudit jako celek včetně předložení nákladů na izolaci
z vnější strany budovy.
RML doporučila ZML schválit likvidaci majetku města dle předloženého návrhu likvidační
a škodní komise ze dne 21. 11. 2001.
RML doporučila ZML zřízení Rady školy ZŠ Luhačovice ke dni 1. 1. 2002 a
doporučuje zastupitelstvu města, aby členy Rady školy za zřizovatele byli pí
Pechancová, ing. Jahoda a PhDr. František Hubáček.

Zprávy z 23. schůze Rady města Luhačovic konané dne 5. prosince 2001
RML souhlasila s uzavřením Mateřské školy Luhačovice ve dnech 27.12. – 31.12.2001.

RML souhlasila se zařazením částky ve výši 121.162,50 Kč na dopravní obslužnost do
rozpočtu roku 2002 a s uzavřením příslušné smlouvy s ČSAD Vsetín, a.s
RML doporučila ZML uzavřít smlouvu o přijetí úvěru ve výši 24.000.000,- Kč s peněžním
ústavem Česká spořitelna, a.s., se zajištěním úvěru vlastní blankosměnkou v počtu 1 ks a
budoucími rozpočtovými příjmy.
RML doporučila ZML prodej objektu č. p. 941 na st. pl. 96, st. pl. 96, st. pl. 119 a p. č.
98 – zahrada a p.č. 99 – zahrada v obci Poprad, katastrální území Spišská Sobota v
tomto
pořadí:
Iveta
Olejová,
Riečna
942,
Poprad
Martin
Rusnák,
Pod
bránou
1812/01,
Poprad
za cenu 259.330,- SK a úhradu nákladů spojených s převodem.
Doplnění žádosti Římskokatolické farnosti Luhačovice o poskytnutí příspěvku na
rekonstrukci zámecké kaple (sanace vlhkého zdiva, vybourání stávajících podlah, malby).
1.

Předložena cenová nabídka firmy Renova Strážnice na sanaci vlhkého zdiva vnějšího
v prostoru apsidy o délce cca 30 bm ve variantě
I.

drenážní fólií a vyosévkami – náklady 30 tis. Kč

II.

systém anglických dvorků – náklady 80 tis. Kč

2. Cenová nabídky firmy Fakt, spol. s r. o. Pozlovice, na provedení sanačních omítek
Bayosan ve výši 67 tis. Kč (2.670,-Kč/m2).
RML bylo navrženo provedení vnitřní sanace vlhkého zdiva fólií PT v ceně 750,Kč/m2 a vnější sanance ve variantě II firmy Renova, spol. s r. o. Strážnice. Celkové
náklady činí 295 tis. Kč. RML uložila vedoucímu odboru správy majetku zařazení
sanačních prací zámecké kaple ve výši 295 tis. Kč do rozpočtu roku 2002 jako součást
rozpočtového provizoria.
RML doporučila ZML uzavření smlouvy o budoucí smlouvě se ZO Českého
zahrádkářského svazu Luhačovice na úpravy vlastnických vztahů s uznáním předkupního
práva na budovu pálenice v předloženém znění.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTA LUHAČOVICE
Č. 2/2001

O místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem

Zastupitelstvo města v Luhačovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 1
písm. h), § 10b a § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Touto vyhláškou stanovuje město Luhačovice místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „poplatek" ) a způsob jeho výběru.
Článek 2
(1) Poplatek a způsob jeho výběru na území města Luhačovice, tj. k.ú. Luhačovice, Kladná
Žilín, Polichno, Řetechov platí poplatník:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
b)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (dále jen
„rekreační stavba").

(2) Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo
bytový dům vlastníkem nebo správcem (dále jen „společný plátce "). Tyto osoby jsou
povinny oznámit jména a rodná čísla osob, za které poplatek odvádějí v přihlášce k
registraci, která je nedílnou součástí této vyhlášky jako příloha č. 1.
(3) Má-li ke stavbě uvedené v odst. l písm. b) vlastnické právo více osob, jsou povinny
platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu.
Článek 3
(1) Správu poplatku vykonává Městský úřad Luhačovice (dále jen „správce poplatku").
(2) Správce poplatku je oprávněn činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění,
stanovení a splnění poplatkových povinností, zejména právo vyhledávat poplatníky, vybírat,
vymáhat a kontrolovat plnění poplatkových povinností.
(3) V řízení o poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších podpisů.
Článek 4
(1) Poplatník, případně společný plátce poplatku, má ohlašovací a registrační povinnost,
kterou splní tím, že správci poplatku doručí přihlášku k registraci, v případě společných
plátců za každou jimi spravovanou domácnost, nemovitost či rekreační stavbu: ¨
a)
podle
stavu
ke
dni
1.1.2002
do
31.1.2002
b) do 30 dnů ode dne, kdy se stali poplatníky, tedy osobami povinnými platit poplatek,
nebo nastane-li změna rozhodná pro výpočet výše poplatku.

(2) Registrační listy, složenky, případně další tiskopisy vydává finanční odbor MěÚ.
Článek 5
1) Sazba poplatku podle § 10b odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů činí 370,-Kč na poplatníka a kalendářní rok a je tvořena:
a) částkou 120,-Kč na poplatníka a kalendářní rok
b) částkou 250,-Kč na poplatníka a kalendářní rok, která je stanovena na základě
skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu.
2) Rozúčtování skutečných nákladů roku 2000 na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu na osobu:
-

celkové skutečné náklady za rok 2000 na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu.
1.578.000,-Kč

-

počet osob hlášených k trvalému pobytu:

-

skutečné náklady za rok 2000 na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu připadající na jednu osobu:

5.699

277,-Kč

Článek 6
1) Poplatník nebo společný plátce platí poplatek takto:
a) jednou ročně ve lhůtě splatnosti do 31.3., nečiní-li poplatek více jak 1.500,-Kč za
kalendářní rok a domácnost. Ke stejnému datu lze poplatek zaplatit i při vyšší částce
b) ve dvou stejných splátkách ve lhůtách splatnosti do 31.3. a 30.9., činí-li poplatek více
jak 1.500,-Kč za kalendářní rok a domácnost.
Poplatek se platí formou bezhotovostního převodu, v hotovosti nebo složenkou.
(2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena
nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v
poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v
příslušném roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu
měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.3
Poplatník je povinen nahlásit skutečnosti rozhodné pro vznik, změnu či zánik poplatkové
povinnosti dle této vyhlášky do 30 dnů ode dne, kdy k nim došlo. Zanikne-li poplatková
povinnost v průběhu kalendářního roku, vrátí městský úřad na základě písemné žádosti
poplatníka poměrnou část zaplaceného poplatku.
1 - § 10b odst. 3a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.

2 - § 10b odst. 3b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.
3 - § 10b odst. 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.
(3) Nezaplatí-li poplatek osoby, za které odvádí poplatek společný plátce, oznámí společný
plátce správci poplatku ve lhůtě splatnosti dle odst. 1 jméno, příjmení, adresu a datum
narození těchto osob, včetně částky, kterou neuhradily a za jaké období.
(4) Správce poplatku je poté oprávněn nárokovat částku přímo u těchto osob, přitom je
oprávněn požadovat součinnost společných plátců.
Článek 7
(1) Občané mladší 6 let a starší 75 let jsou povinni hradit poplatek pouze do výše jedné
poloviny
sazby uvedené v článku 5 této vyhlášky. Pro určení věku těchto osob je rozhodný stav
vždy k 1.1. každého kalendářního roku.
(2) Osvobozeni od poplatku jsou poplatníci, kteří předloží správci poplatku čestné
prohlášení dlouhodobé nepřítomnosti poplatníka, minimálně 6 měsíců, včetně dokladů
osvědčujících uvedenou skutečnost.
(3) Osvobození se vztahuje na poměrnou část poplatku připadající na počet celých
kalendářních měsíců, v nichž poplatník osvědčil svou nepřítomnost.
(4) Pro stanovení počátku a konce dlouhodobé nepřítomnosti je rozhodný stav na konci
příslušného kalendářního měsíce.
Článek 8
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny /odvedeny/ včas nebo ve správné výši, vyměří městský
úřad poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené /neodvedené/ poplatky až
o 50 %. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem
nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může obecní úřad
uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění pozdějších předpisů.
(3) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací /poplatkovou/ povinnost určenou obecně
závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního
roku, ve kterém oznamovací /poplatková/ povinnost vznikla.
(4) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho
dodatečném stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto
úkonu spraven.
(5) Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do deseti let od konce období, v němž

vznikla povinnost podat přiznání poplatku nebo splnit hlášení o poplatku nebo v němž
vznikla poplatková povinnost, aniž by zde současně byla povinnost poplatek přiznat nebo jej
ohlásit.
Článek 9
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.

Ing. Bohuslav Marhoul
starosta města
Vyvěšeno dne:
Sňato dne:
PhDr. František Hubáček
místostarosta

CO SKRÝVAJÍ LUHAČOVICKÉ DOMÁCNOSTI?
POMŮŽETE MUZEU ZDOKUMENTOVAT UPLYNULÝCH 100 LET Z HISTORIE
LUHAČOVICKÝCH LÁZNÍ?
V roce 2002 si Luhačovice připomenou významné výročí – 100 let od založení Akciové
společnosti Lázně Luhačovice. Hlavní zásluhu na vzniku této společnosti a vybudování
moderního lázeňského střediska v Luhačovicích měl doktor František Veselý, rodák
z Bystřice pod Pernštejnem. V jeho úsilí mu pomáhala celá řada dalších významných
osobností.
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně - Muzeum Luhačovického Zálesí připravuje
k tomuto výročí velkou výstavu, která bude přes hlavní lázeňskou sezónu v roce 2002
představena v hale Vincentka. Od září do listopadu 2002 bude výstava v rozšířené podobě
umístěna na zámku ve Zlíně a doplněná o množství trojrozměrných exponátů. Kromě
výstav připravuje k tomuto výročí muzeum ve spolupráci s městem a lázněmi řadu
doprovodných programů v historizujícím „secesním“ duchu.
Rádi bychom při této příležitosti vyzvali občany, aby zavzpomínali na dobu svých
pradědů a prababiček a nahlédli do rodinných archívů nebo na půdy. Možná naleznete
zajímavé předměty vztahující se k historii luhačovického lázeňství: předměty
z každodenního života – ošacení, bytový textil, nábytek, lékařské a lázeňské pomůcky a
keramiku, fotografie, pohlednice nebo jiné dokumenty, doklady kulturních a společenských
akcí, památky na návštěvníky Luhačovic. Všechny tyto předměty, které ilustrují dobu od
počátku do poloviny dvacátého století, jsou pro muzejní pracovníky významným
pomocným materiálem při studiu tohoto důležitého období v historii Luhačovic. Tyto

předměty bychom si v muzeu rádi zapůjčili a zdokumentovali. Se svolením majitele bychom
rádi některé z vybraných předmětů představili také na připravované výstavě.
Kontakt:
PhDr. Blanka Petráková, Muzeum Luhačovického Zálesí, tel. 7132883
Mgr. Yvona Činčová, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, tel. 7004634

Zlepšení informovanosti turistů i občanů v našem městě
Možná jste již zaregistrovali před Městským informačním střediskem v Luhačovicích nový
informační box.
Zdarma se zde mohou občané i návštěvníci města informovat o zajímavých místech,
službách ve městě a dopravním spojení. Za úhradu je zde možné odesílat e-maily a
vyhledávat informace v síti Internet. Součástí systému je i jednoduše ovládaná tiskárna, kde
je možno tisknout některé informace.
Doufáme, že touto investicí se odstraní závažný nedostatek, který pociťovali návštěvníci
našeho města, a to nedostupnost informací mimo provozní dobu Městského informačního
střediska. Věříme, že infomat bude všem dobře sloužit.

Děti z domu dětí rozdávaly radost
První výsledy své práce v letošním školním roce předvedly děti z DDM Luhačovice. Svým
vánočním vystoupením potěšily seniory v Domově důchodců Luhačovice a naše
handicapované spoluobčany v KD Elektra. Ve vánočně laděném programu, ve kterém
nechyběli ani Mikuláš s čerty a andělem, vystoupily všechny věkové kategorie dětí od těch
nejmenších až po dospělé odchovance domu dětí. Vánoční atmosféru naladili členové
kytarového kroužku, jejichž vystoupení mají již tradičně vysokou úroveň. Trošku pohybu v
moderním rytmu předvedly mladé dámy z kroužku Rytmika. Nově založený kroužek
country tanců se stihl se svým programem v krátkém časovém termínu zařadit k ostatním
pěkným vystoupením a vůbec nebylo krátkou dobu nácviku poznat. Již tradičně je největším
lákadlem vystoupení nejmenších dětí z folklórního kroužku, které i přes velkou trému z
prvního veřejného vystoupení velmi pěkně předvedly naučené písničky a tanečky.
- SLOV-

Co se dělo v knihovně
Po celý rok se u nás něco děje. Každý měsíc nakupujeme pro čtenáře nové knihy. V
tomto roce jich bylo přes 600 a seznam těch nejzajímavějších a nejpůjčovanějších budeme
pravidelně zveřejňovat v Luhačovických novinách.
Pro děti, žáky, studenty a dospělé jsme uspořádali spoustu besed, exkurzí a soutěží
na různá témata:

o knihovně, katalozích, internetu, Velikonocích, besedu se spisovatelem Janem Suchlem a
další. Z těch zatím posledních to byly soutěže v říjnu v rámci Týdne knihoven, kdy jsme pro
žáky 4. až 7. tříd ZŠ uspořádali akci Týden soutěží. Žáci 4. a 5. tříd luštili různé tajenky,
přesmyčky, křížovky a hádanky. Dětem se velice líbily a tři nejlepší soutěžící z každé třídy
dostali malou odměnu.
Žáci 6. a 7. tříd měli soutěže daleko náročnější. „Šesťáci“ museli vyhledat jména
nejznámějších českých malířů a pak najít co nejvíce knih jimi ilustrovaných.
„Sedmáci" zase soutěžili v tom, jak dobře znají své město, kde žijí nebo chodí do
školy.
Soutěže byly opravdu těžké a zvítězit mohla třída jen jedna. O to větší byla radost vítězů, že
byli o něco lepší než ostatní. Vítězné třídy dostaly drobné dárky.
O sladkou odměnu všech vítězů se postarala firma KARE Luhačovice, která nám
jako sponzorský dar věnovala své výrobky.
Stanislava Juríková, vedoucí knihovny

Události v prosinci
Velkému zájmu diváků se těšil 21. 11. v KD Elektra koncert Petra Spáleného s jeho
manželkou Miluškou Voborníkovou. Tento zpěvák, otec známé televizní moderátorky
Pavlíny Wolfové, vydal s velkým úspěchem remixy svých největších hitů a nedávno i
CD plné nových písní.
Vánoční atmosféru v městě pomohlo navodit slavnostní rozsvícení vánočního stromu před
radnicí v pondělí 3. prosince. Náš strom sice nebyl z Beskyd a nechystal se konkurovat
pražskému, ale svůj účel splnil. Za zvuků koled v podání dechové hudby Zálesanka se
společně sešli obyvatelé i návštěvníci našeho města a symbolicky zahájili předvánoční čas.
Pouze jeden den v úterý 4. prosince byla v galerii Elektra instalována předváděcí
prodejní výstava paličkované krajky rodinné firmy Jana Jelena z Opavy.
Nejenom milovníci sborového zpěvu se mohli 7. 12. v kostele Svaté rodiny zaposlouchat do
Vánoční muziky A. Michny, Morkovických pastorel Josefa Hrůzy nebo do melodií z České
mše vánoční Jana Jakuba Ryby v podání pěveckého sboru CANTUS MORKOVICE.
Ve středu 12. 12. se sešli v zasedací místnosti Městského úřadu Luhačovice všichni ti,
kdo se věnují v našem městě dětem a mládeži. O tom, jak je tato činnost prospěšná a
nutná, již asi nebude nikdo polemizovat. Většina vedoucích různých kroužků a
zájmových skupin obětuje dětem podstatnou část svého volného času bez nároku na
odměnu. Jediným oceněním jejich náročné práce je pouze to, že se dětem v jejich
kroužcích líbí a rády do nich chodí. Na setkání bylo prospěšné i to, že se vedoucí mohli
mezi sebou podělit o své znalosti a zkušenosti. Všichni mezi sebou rádi uvítali paní
Věru Haluzovou, která práci s dětmi věnuje celý život a přispěla i ostatním svými
cennými radami. Za vedení města vyslovil poděkování za jejich práci PhDr. František
Hubáček.

Svým uměním se pochlubili nadaní žáci Základní umělecké školy v Luhačovicích. V pátek
14.12. v Lázeňském divadle připravili pod vedením svých pedagogů krásný vánoční
koncert, na němž zazněly kromě tradičních koled i náročné skladby našich i světových
skladatelů. Na závěr se s pásmem vánočních koled představila hudecká muzika a pěvecký
sbor.

Jiný kraj - jiný mrav
Pomalu se k zemi snášejí bílé vločky. Najednou si všichni uvědomíme, že konečně
padá sníh. Právě jdeme na přednášku o islámském světě. Začínají mi tuhnout ruce a uši.
Muslimským ženám, které nosí po celý rok tmavé čádory, by u nás určitě nebyla taková
zima. Kdybych teď já tak byla muslimkou!
Kráčíme urychleně do kina (poněkud nezvyklé místo pro přednášku, ale Luhačovice
nemají lepších prostor k takovým akcím). Bavíme se mezi sebou, jak zajímavá bude tato
beseda. Usedáme do židlí a náš pan učitel PeadDr. Milička představuje pana doc. Mendela.
Ten nám vypráví o arabském světě.
Začíná poněkud pochmurně: „Všechno to začalo 11. září.“ V kině panuje hrobové
ticho. Možná všichni vzpomínají na ono magické datum - teroristické útoky. Je
obdivuhodné, jak pan doc. Mendel hovoří asi hodinu o vzniku, zásadách, zákonech islámu a
o životě každého správného muslima.
Pak se na něho hromadí dotazy studentů. Samozřejmě je také dotaz na manželství a
mnohoženství. Nejvíce mě překvapila odpověď… Žena vládne domácnosti i svým
potomkům a přitom ve společnosti je tomu přesně naopak. Když žena nahlas vysloví svůj
názor, tak se na ni dívají jako na vražedkyni…. Pro nás taková nepochopitelná „přetvářka“.
100 minut s naším nejlepším arabistou se právě chýlí ke konci. V islámském světě
probíhá postní měsíc ramadán. Je věcí každého muslima a muslimky, jak velká je jejich víra
v jednoho boha Alláha. Třeba se do jejich světa jednou všichni podíváme a oni zase navštíví
ten „náš svět“. Porozumíme si?
Aneta Semelová, studentka 2. ročníku oboru knihkupec
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2002
Od 4.1. do 6.1. proběhne Tříkrálové koledování, které je vyhlášené Českou katolickou
charitou. Výtěžek sbírky bude použit na humanitární účely v zahraničí, přímou pomoc
rodinám s dětmi a podporu sociálních projektů jako např. Azylový dům, Charitní domy
pokojného stáří, Charitní bazar a denní centra.
Co je Tříkrálové koledování?
Ve dnech 4. - 6. 1. 2002 vás navštíví děti převlečené za Tři krále v doprovodu dospělé
osoby, která bude mít u sebe průkaz vedoucího skupiny, podepsaný Janem Graubnerem,
arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským. Tříkrálová sbírka se bude konat na
území celé České republiky.
Využití poskytnuté částky z Tříkrálové sbírky 2001 Oblastní charitě Uherský Brod:

Přímá pomoc rodinám s dětmi 152 183,49,- Kč
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba 75 000,Charitní dům pokojného stáří v Nivnici 82 500,Charitní dům pokojného stáří ve Slavkově 15 000,Charitní dům pokojného stáří v Horním Němčí 15 000,Domovinka 5 000,Charitní bazar 5 000,Centrum seniorů 5 000,Azylový dům pro matky s dětmi v tísni 85 000,-

Dům dětí a mládeže Luhačovice, Zámek 76, 763 26 Luhačovice
Plamínky v očích
Celý dům dětí voněl jehličím a perníčkem. Když se setmělo, rozsvítil se stromeček
v zámecké zahradě. Postupně se začaly scházet mladší i starší děti, maminky a tatínkové,
babičky i dědečkové a všichni ti, co se těšili na vánoční jarmark.
Krásně nazdobené a barevně sladěné stromky firmy KALADA – Ladislav Plášek
zdobily po celou dobu vánoční jarmark. U tak krásných stromků se snadno zpívaly a
poslouchaly koledy v podání členů kytarového kroužku.
Kdo měl chuť, mohl si vyrobit pěkné hedvábné přání, namalovat obrázek na
připravený skleněný rámeček, vystřihnout a vybarvit si papírovou lucerničku, navléci
si vánoční řetěz ze slámy nebo vytvořit andělíčka a kometu, na vlnitý papír nalepit
sušený pomeranč a doplnit voňavou skořicí, upéct perníček. Někdo hned i ochutnával.
Při odlévání olova došlo i na nejtajnější přání.
Ukázka výroby vánočních ozdob lákala všechny bez rozdílu . Každý si mohl vybrat
jednu baňku a zvolit si, jak ji chce ozdobit. U vchodu dostaly děti malý dáreček –
baňky, které darovala fa KALADA.
A tak si každý odnášel trochu vánoční pohody.
Všichni se rozcházeli s úsměvem, proto bych chtěla za tu radost a plamínky v očích
poděkovat organizátorům akce : Janě Tomkové, Katce a Víťovi Pírkovým, Táňi
Heinzové, Ludmile Kolářové,Zuzaně Pížové,Janě Tomkové starší, Petře a Zdeňkovi
Pláškovým a nejvíce paní Dagmar Juřičkové z firmy KALADA – Ladislav Plášek.

Ať v novém roce slyšíte jen dobré zprávy Vám přejí pracovníci DDM Luhačovice.
Výsledky vánoční výtvarné soutěže:
1. kategorie
1. Mudrák Štěpán
2. Fialová Jaruška
3. Máčalová Daniela

MŠ
MŠ
MŠ

2. kategorie
1. Turzová Tonička
2. Boráň Petr
3. Černá Sylva, Leblochová Gábina

2.třída
1.třída
1.třída

3. kategorie
1. Turzová Amálka
2. Konečná Martina
3. Boráňová Barbora

4.třída
3.třída ¨
3.třída

4. kategorie
1.
2.
3.

Petráková Magdalena
Lautierová Michaela
Pálenský Tomáš

5.třída
5.třída
5. třída

Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným velmi děkujeme za pěkné obrázky.
Výherci si mohou vyzvednout ceny v DDM Luhačovice u p. Jany Tomkové.
V měsíci lednu a únoru proběhnou v Domě dětí a mládeže Luhačovice další pěkné
akce:
čtvrtek 3. 1. 2002 ve 14.00 hod.

závody na bobech, sraz v DDM

pondělí 21. 1. – čtvrtek 24. 1. 2002
kurz „Dokážu to!“ pro ředitele domů dětí
a mládeže – informace a dovednosti pro vedení zařízení, efektivní řízení pedagogického
týmu, organizátorem kurzu je Aisis, občanské sdružení Kladno
středa 23. 1. 2002 v 16.00 hod.

kurz malování na hedvábí v DDM

čtvrtek 31. 1. 2002 v 16.00 hod.

zámecká strašidla v DDM

pátek 1. 2. 2002 v 9.00 hod.

kurz drátování v DDM

pátek 1. 2. 2002 v 9.00 hod.

florbalový turnaj v tělocvičně ZŠ

Podrobnější informace o nabízených akcích získáte na nástěnkách DDM, v DDM
nebo na telefonním čísle 067/713 16 86.

Nová dominanta v areálu Radost
Kdo se přes léto nedostal do prostoru areálu Radost, zůstane dnes poněkud překvapen novou
velkou budovou, která zde v průběhu podzimu vyrostla.
Práce na „Tělocvičně ZŠ Radostova“, jak zní doposud její pracovní název, začaly již
v minulém roce, kdy stavební firma UPOSS provedla zemní úpravy v dané lokalitě a taktéž
položila velmi složité základy celé stavby. V březnu letošního roku zahájila firma MANAG
výstavbu sportovního zařízení, které v lázeňském městě doposud chybělo.
Jaký je tedy současný stav prací na komplexu, který má být dokončen v polovině příštího
roku? Práce na stavbě pokračují velmi rychlým tempem. Podle harmonogramu prací je
dokonce firma asi o měsíc v předstihu. Část zařízení, ve kterém najdou své nové útočiště
místní kuželkáři a fotbalisté, je prakticky hotova, chybí jen vnitřní vybavení interiérů, které
bude pochopitelně instalováno až v jarních měsících.
Samotná centrální budova je již celá uzavřena, a proto zde mohou bez přerušení probíhat
všechny práce. Jsou provedeny vnitřní omítky, veškeré rozvody elektřiny, vody, odpadů a
vzduchotechniky, před dokončením je závěrečná betonová úprava podlah. Je téměř hotova
kotelna, takže již nic nebrání tomu, aby se spustilo vytápění v celé budově.
Centrální část je tvořena velkou tělocvičnou o rozměrech 40x20 m, ve které bude možno
provozovat všechny sálové míčové sporty. Na tento sál navazuje menší – gymnastický, ve
kterém bude vybavení pro gymnastiku a džezgymnastiku. Tuto část doplňují šatny se
sociálním zařízením a nezbytné technické zázemí pro provoz tělocvičny.
V prvním poschodí této centrální budovy se kromě hlavního vstupu a kanceláře pro
vedoucího celého zařízení nachází rehabilitačně relaxační část, která je tvořena prostorem
vymezeným pro saunování a masáže a taktéž je zde posilovna. Ve druhém poschodí se
nachází 8 pokojů pro ubytování a byt pro správce zařízení. Z boční strany budovy směrem
od stávajícího sportovního areálu je pak umístěna kotelna a restaurační zařízení, ze kterého
bude velmi pěkný výhled do samotné centrální tělocvičny.
Zčásti proběhly již také venkovní práce – z poloviny je hotova celá fasáda budovy - a taktéž
byly provedeny zemní práce kvůli sedání zeminy přes zimní období.
Zatím se tedy zdá, že stavební firma plní závazky, které na sebe při zahájení stavby vzala, a
že termín dokončení, konec června 2002, bude z její strany splněn. Pokud se tak stane, je i
reálný termín otevření zařízení k začátku školního roku.
Věřme tedy, že se v příštím roce Luhačovice konečně dočkají opravdu důstojného a
v mnoha směrech i nadčasového sportovního zařízení, jehož otevření nejenom zvýší zájem o
Luhačovice z řad hostů a návštěvníků z oblasti sportu, ale ještě více podnítí především
mladou generaci v Luhačovicích k zájmu o sport a sportovní dění v našem městě.

PhDr.František Hubáček, místostarosta
Luhačovic

OBČANÉ, POZOR! OD 1. 1. 2002 ZMĚNY V SYSTÉMU PLATEB ZA SVOZ
ODPADU
Od 1. 1. 2002 připravuje město Luhačovice závažné změny ve způsobu platby za svoz
odpadu. Zastupitelstvo města Luhačovic na svém zasedání schválilo vyhlášku č. 1/2001 O
nakládání s komunálním odpadem, kterou naleznete na internetových stránkách města a
úřední desce a vyhlášku č. 2/2001 O místním poplatku za provoz systému nakládání s
komunálním odpadem, kterou si můžete v našich novinách prostudovat. Protože změny se
dotknou každého občana našeho města a předpokládáme vaše dotazy, zeptali jsme se za vás
ing. Michaela Jahody, tajemníka MěÚ.
Proč bylo nutné vydávat nové vyhlášky?
V souvislosti s vydáním nového zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. bylo nutné některé jeho
ustanovení převést i do obecních vyhlášek. Zásadní změnou podle nového zákona je to, že
za popelnici se už nevybírá cena za svoz, ale místní poplatek (za osobu).
Budou mít občané nějaké nové povinnosti?
Každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, nebo která má ve vlastnictví stavbu
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba, musí vyplnit přihlášku k registraci. Přihlášky k registraci spolu se
základními pokyny pro občany budou dodávány do domovních schránek v průběhu měsíce
ledna. Další povinností občanů je uhradit ve stanovené lhůtě poplatek.
Podle čeho jste stanovili částku na osobu, jaká bude její výše?
Výše poplatku byla stanovena podle zákona o odpadech podle skutečných nákladů na
shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Její
výše činí 370,- Kč na osobu.
Kdo bude poplatek vybírat a jakým způsobem?
Poplatek budou vybírat pracovníci finančního odboru MěÚ. Poplatníci mohou vždy do 31.3.
zaplatit složenkou, bezhotovostně na účet nebo přímo v pokladně MěÚ. Pokud poplatek za
domácnost činí více než 1 500,- Kč, je možné jej rozdělit do dvou splátek k 31. 3. a 30. 9.
Jaké jsou rozdíly v platbě podle nové vyhlášky?
A) u čtyřčlenné rodiny
B)

u jedné osoby

Podle našich propočtů u tříčlenné domácnosti zůstane částka placená za svoz v minulosti a
podle nové vyhlášky na stejné úrovni. Domácnosti s jednou osobou zaplatí méně než vloni.

U domácností s více než třemi členy bude placená suma vyšší.
Co se může stát občanovi, který se odmítne zaregistrovat a platit ?
Jak jsem již na počátku zdůraznil, podle nové vyhlášky bude nyní obec vybírat poplatek a
ten je vymahatelný podle zákona. Městský úřad vyměří nezaplacený poplatek platebním
výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50 %. Poplatek musí být zaplacen
navíc včas a ve správné výši. Věřím, že se nový způsob platby poplatku rychle zavede a k
sankcím nebude nutné přistupovat.
Existují možnosti úlev a slev (dlouhodobá nepřítomnost, studium mimo město, děti,
důchodci) ?
50 % slevu poplatku budou mít děti do 6 ti let a občané starší 75 ti let. Osvobození od
poplatku je možné při dlouhodobém pobytu mimo město podle článku 7 vyhlášky č. 1/2001.
Jak budou do systému plateb zahrnuti lázeňští hosté a hosté ubytovaní v soukromí?
Za lázeňské hosty a hosty ubytované v soukromí hradí poplatek jejich ubytovatel.
Jaká je výše poplatku za osobu v Luhačovicích ve srovnání s ostatními městy?
Výše poplatku v našem městě se pohybuje mírně pod celostátním průměrem. Ve většině
srovnatelných měst se poplatek pohybuje okolo 400,- Kč.
Nepovede tento systém k většímu množství vyprodukovaného odpadu (domácnosti
nemají motiv odpad třídit) ?
Určité riziko zvýšení množství odpadu tu určitě je, ale předpokládáme růst pouze určitou
dobu. Každý poplatník si musí uvědomit, že existuje vyhláška, podle které je povinen odpad
třídit, a pokud ho bude produkovat větší množství, zpětně se mu zvýší poplatek za osobu v
příštím roce, protože ten kopíruje skutečné náklady. Ve výši poplatku se dále promítají i
náklady za uložení na skládku, které byly letos výrazně navýšeny a do budoucna se budou
stále zvyšovat.
Jak často se budou popelnice vyvážet a kdo bude zabezpečovat jejich svoz?
I nadále budou svoz odpadu zabezpečovat Technické služby Luhačovice podle
harmonogramu svozu odpadu.

Samozřejmě může, protože vyhláška č. 1/2001 přesně stanoví povinnosti občanů a jednou z
nich je i třídění odpadů podle předepsaných pravidel.
Kdo bude zajišťovat popelnice, v jakém množství a kdo bude majitelem popelnice?
Popelnice si bude zajišťovat každý občan samostatně, a to v potřebném množství. Od 1.1.
přechází stávající popelnice do majetku občanů. Ostatní, kteří popelnice doposud neměli, si

je musí zakoupit.
Co má občan udělat, když mu popelnici někdo ukradne nebo poškodí ?
Protože je popelnice jeho majetkem, musí její případnou ztrátu nebo poškození řešit sám,
např. oznámením na policii. Pokud dojde k poškození při svozu odpadu, musí se dohodnout
se svozovou firmou o případné náhradě škody.
Kam se má občan obrátit, když mu popelnice nebude vyvezena?
Všeobecně by mělo platit, že problémy, které vzniknou při svozu (nevyvezení popelnice,
poškození apod.) by měl občan řešit přímo s Technickými službami a pouze ve sporných
případech se obracet na městský úřad. Potíže, které vzniknou při registraci, platbě
popelnice, by měl řešit na finančním odboru MěÚ.
Změní se nějakým způsobem podmínky svozu odpadu u právnických osob?
Podmínky svozu odpadu pro místní podnikatele budou i nadále na základě smluvního
vztahu mezi podnikatelem a firmou zajišťující svoz odpadů.
To byly některé ze základních dotazů, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. Pokud
budete mít další dotazy, můžete je v písemné podobě vložit do poštovní schránky Luha infa,
nebo zavolat na tel. 067/7133980. V některém z příštích čísel LN se k nim vrátíme.

Picassův přítel
20. prosince tomu budou tři roky, co náš rodák, akademický malíř Alois
Majzlík, uznávaný hlavně v cizině, zemřel.
Zaujal svým talentem dva rozlišné muže – Edvarda Beneše a Pabla Picassa,
oba za II. světové války.
S Picassem se spřátelil v Paříži jako voják československé zahraniční
armády. Mistr si ho oblíbil a věnoval mu své dva originály. Bohužel Majzlíkův přítel,
u kterého si oba obrazy v Paříži uschoval, přišel za II. světové války o všechen svůj
majetek i o oba uschované originály. Když za války prezident Beneš navštívil naše
zahraniční vojáky v Anglii, věnovalo mu vedení československé armády dva
Majzlíkovy obrazy. Benešovi se natolik zalíbily, že doporučil naší exilové vládě, aby
poskytla Aloisi Majzlíkovi stipendium na Oxfordské univerzitě. Studoval zde dějiny
umění a archeologii, v roce 1945 získal druhou cenu univerzity.
Alois Majzlík odešel i se svým bratrem Bohumilem Majzlíkem 15. března
1939, v den příchodu nacistických okupačních vojsk, přes Slovensko do Jugoslávie.
Alois Majzlík pokračoval dále přes Turecko a Středozemní moře do Francie. Tam
vstoupil jako jeden z prvních do naší zahraniční armády. Byl veden pod číslem 26
v Agde u 1. čs. pluku, kde bojoval proti bleskově útočícím německým vojskům jako
velitel autokolony. Dostal se přes průliv La Manche do Doveru. V bitvě o Londýn byl
těžce raněn. Musel být půl roku ošetřován v nemocnici, kde se seznámil se svojí

budoucí manželkou Muriel, která tam pracovala jako ošetřovatelka. Prožili spolu
celý zbytek života až do Majzlíkovy smrti.
Jeho nejoblíbenější zálibou bylo malování. Vytvářel oleje, akvarely, grafiky,
lepty a později se věnoval hlavně miniaturní malbě. Majzlík formou kreseb
propagoval během války o západní frontu rodnou vlast. V roce 1946 se vrátil do
ČSR i s rodinou v hodnosti kapitána, ale po únoru 1948 musel znovu opustit zem.
Vrátil se zpět do Londýna, kde se věnoval umění, tentokrát už jen miniaturní malbě
(dílka mají bez rámečku rozměr 7 x 8 centimetrů, kreslil je pod lupou na měděném
plechu).
V prestižní soutěži o Zlatý kalich, které se zúčastnilo 1800 malířů, se doslat mezi prvních
osm, kde o vítězi rozhodl los. Mohl používat titul ARMS – ROYAL MICROSCOPITAL
SOCIETY. Jedná se o uzavřenou společnost dvou stovek světových malířů miniatur pod
ochranou královny matky.
Majzlíkovy práce jsou označeny iniciálami RMS s královskou korunou a jsou
parafovány Lojza nebo Majzlík. V posledních letech svého života vystavoval své
obrazy v galeriích Anglie, USA, Kanady a Austrálie.
Kdo z našich občanů se může pochlubit, že byl přítelem Picassa?
A. S.

TECHNICKÉ

SLUŽBY LUHAČOVICE

Vám zajistí svoz domovního odpadu
v I. pololetí roku 2002
dle h a r m o n o g r a m u
A. ZBYTKOVÝ ODPAD - KONTEJNERY 1100 l
4. 1., 11. 1., 18. 1., 25. 1., 1. 2., 8. 2., 15. 2., 22. 2., 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3., 29. 3., 5. 4., 12.
4., 19. 4., 26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5., 31. 5., 7. 6., 14. 6., 21. 6., 28. 6.
vždy v

pátek

B . ZBYTKOVÝ ODPAD - NÁDOBY 120, 240 l
Trasa : od vesnice po nádraží + Malá Kamenná
7. 1., 14. 1., 21. 1., 28. 1., 4. 2., 11. 2., 18. 2., 25. 2., 4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3., 2. 4., 8. 4.,
15. 4., 22. 4., 29. 4., 6. 5., 13. 5., 20. 5., 27. 5., 3. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6.
mimo 2. 4. vždy v p o n d ě l í
Trasa : od nádraží po Pražskou čtvrť

8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1., 5. 2., 12. 2., 19. 2., 26. 2., 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3., 2. 4., 9. 4.,
16. 4., 23. 4., 30. 4., 7. 5., 14. 5., 21. 5., 28. 5., 4. 6., 11. 6., 18. 6., 25. 6.
vždy v ú t e r ý
C. PAPÍR - NÁDOBY A KONTEJNERY
3. 1., 17. 1., 31. 1., 14. 2., 28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6.
vždy ve č t v r t e k
D. SKLO - NÁDOBY A KONTEJNERY
10. 1., 21. 2., 21. 3., 18. 4., 16. 5., 18. 6. - vždy ve č t v r t e k

KRONIKA
Náhradou za učitele Habu Aloise a Jahodu Bedřicha, kteří nastoupili službu vojenskou, byli
přiděleni na zdejší školu učitelé Hilse Ludvík a Šimoník Bohuslav. V těžké válečné době
projevovalo žactvo patriotické smýšlení. Hned na počátku školního roku bylo nasbíráno 60
kg ostružinového listí na čaj pro vojíny. Žákyně 6.-8. třídy z učiněné sbírky napletly pro
vojíny v poli teplé části oděvu. Žáci všech tříd sbírali papír, z něhož zhotovili 2000 párů
prošívaných podešví do obuvi. V druhé polovině roku se konala týdenní haléřová sbírka,
která vynesla úhrnem ve všech třídách 27K 84h ve prospěch Červeného kříže. Žáci dále v
obci provedli sbírku válečných kovů a shromáždili 5 kg staniolu, 10 kg olova, 29 kg mědi,
33 kg zinku a 87 kg mosazi, úhrnem 164 kg. Pro vdovský a sirotčí fond veškeré ozbrojené
moci nasnášeli žáci obnos 104K 75h. V době od 27. dubna do 3. června byla škola uzavřena
pro epidemii spály a spalniček. Následkem všeobecné mobilizace vyhlášené 31. července
1914 byla sestavena mocná armáda proti Srbsku a Rusku. Na našem nádraží nastal nebývalý
ruch. Povolaní muži se loučili se svými drahými a odjížděli se zpěvem většinou do
Kroměříže. Všeobecně se mluvilo, že do zimy 1914 bude vše ukončeno. 5 srpna bylo úředně
nařízeno, aby byly zataraseny křižovatky a vykonávány na nich hlídky, protože se má tajně
převážet zlato z Francie do Ruska.V Luhačovicích byla hlídka na křižovatce za školou po
dobu dvou týdnů. Nikdo zde nebyl dopaden. Vojenské vlaky na ruské hranice projížděly
také vlárskou dráhou do Uher. Nastaly první boje a s tím i zvýšená péče o raněné. Úřady
konaly velké přípravy a soupisy vhodných místností. Červenému kříži bylo dáno k dispozici
140 pokojů s 282 lůžky v budovách Akciové společnosti a v některých vilách zdarma pouze
za náhradu praní prádla a vydání za otop. Nabídka nebyla využita. Hospodářský život plynul
v obvyklých kolejích, jenom se všude četly noviny.

Společenská kronika
Vítáme mezi nás nové „občánky“:

Adélu Pařenicovou, Luhačovice 41
Rodičům srdečně blahopřejeme!
Sňatek uzavřeli:
Tomáš Janoušek a Šárka Eckmayerová, Luhačovice 167
Ondřej Kunc a Soňa Josefíková, Luhačovice 137
Miroslav Kutnar a Alice Sudniková, Polichno 23
Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem!
Zlatá svatba - 50.

výročí svatby

19. 1. Alois a Marie Chmelovi, Luhačovice 656
Srdečně blahopřejeme!
Naši jubilanti:
Františka Sláčalová, Kladná Žilín 16,
Oldřich Sviták,
Luhačovice 917,
Marie Kolářová,
Luhačovice 653,
Antonín Kadlček,
Luhačovice 87,
Růžena Krejčiříková, Luhačovice 53,
Františka Flossová, Luhačovice 380,
Božena Dobešová, Luhačovice 380,
Jan Fajkus, Luhačovice 762,
87 let
Marie Majzlíková, Luhačovice 674,
Ludmila Konečná, Luhačovice 575,

92 let
80 let
80 let
80 let
80 let
88 let
88 let
80 let
90 let

Přejeme hodně zdraví, svěžesti a pohody do dalších let!
Opustili nás:
Dagmar Durďáková, Luhačovice 140,
Ludvík Gabryš,
Luhačovice 696,
Vlasta Martišová,
Luhačovice 853,
Eduard Netík, Luhačovice 728,
77 let
Stanislav Plášek,
Luhačovice 726,
František Ježek,
Luhačovice 807,

70 let
77 let
76 let
69 let
58 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, sdělte to prosím do redakce LN,
tel. 067/7133980, nebo na matriku MěÚ Luhačovice.
VZPOMÍNKA
Čas běží, bolest zůstává…

Dne 12. 1. 2001 to bude rok, co nás navždy opustil náš drahý ing. Ivo Linhart.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte prosím s námi.
Manželka, děti, maminka a ostatní příbuzní

Kuželky
I. liga KARE Sokol Luhačovice A – prozatím tři prohry, po podzimu na čtvrtém místě
tabulky se ztrátou pouhého bodu na vedoucí celek. Je to velmi kvalitní mužstvo, které bude i
na jaře určitě bojovat v nejvyšších patrech prvoligové tabulky. Nejlepším jednotlivcem
podzimu je Radek Polách s průměrem 920,5 kuželek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

LCS Praha 8
Náchod
8
Opava
7
Luhačovice 7
Jirkov
7
Zábřeh
5
Rokycany 5
Vyškov
5
Olomouc 5
BOPO Tř. 3
TJ Třebíč 2
Poříčí
0

0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1

3
3
2
3
4
4
5
5
6
8
9
10

5338
5412
5311
5383
5319
5301
5331
5316
5273
5193
5230
5166

118:58:00 16
115:61 16
113:47:00 15
110:66 15
82:94
14
84:76
11
86:74
10
82:78
10
84:92
10
62:114 6
52:124 4
36:140 1

II. liga – KARE Sokol Luhačovice B – Béčko se stále potýká s nevyrovnanými výkony a
pořád patří mezi nejhorší družstva v druholigové tabulce. Na jaře mají však zdánlivě lehčí
rozlosování a musíme věřit, že druhou ligu pro Luhačovice zachrání. Nejlepší hráč podzimu
František Novák s průměrem 879,3 kuželek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ratíškovice
Přerov
MS Brno
Rýmařov
Jihlava
Blansko
Vsetín
Šumperk
Opava
Michálkovice
Luhačovice
Břidličná

9
9
8
7
6
5
5
4
4
2
1
1

1
0
1
0
1
1
1
2
1
0
2
0

1
2
2
4
4
5
5
5
6
9
8
10

5185
5288
5182
5175
5078
5107
5074
5129
5135
5144
4770
4895

125:51:00 19
120:56:00 18
130:46:00 17
106:70 14
93:83
13
81:95
11
81:95
11
86:90
10
86:90
9
64:112 4
50:126 4
34:142 2

Oblastní přebor – KARE Sokol Luhačovice C – stále si udržuje vynikající formu a po

podzimní části vede tabulku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Luhačov.C
Kroměříž A
Machová
Zlín B
Hodonín A
Čejkovice
Prušánky
Otrokovice
Vážany
Kroměříž B
Mistřín
Vyškov C
Vracov B
Hodonín B

10
9
9
7
8
6
6
6
6
5
5
3
2
2

0
1
0
2
0
2
2
0
0
2
0
2
2
1

3
3
4
4
5
5
5
7
7
6
8
8
9
10

2451
2434
2508
2421
2462
2412
2356
2379
2416
2384
2414
2361
2385
2401

135:73
135:73
128:80
122:86
114:94
109:99
102:106
110:98
99:109
96:112
91:117
80:128
67:141
68:140

20
19
18
16
16
14
14
12
12
12
10
8
6
5

Okresní přebor - KARE Sokol Luhačovice D – družstvo složené poze z nadějných
dorostenců, kteří získávají zkušenosti nás prozatím překvapuje svou nebojácnou hrou mezi
muži a právem patří k nejlepším družstvům okresního přeboru. Prozatím třetí místo
v tabulce se stejným počtem bodů jako první tým.
1 Slavičín B

9

7

0

2

105

: 39

2366,6

14

2 Bojkovice

9

7

0

2

105

: 39

2315,6

14

3 Luhačovice D

9

7

0

2

90

: 54

2246,0

14

4 Machová B

9

6

0

3

94

: 50

2266,1

12

5 Kroměříž C

9

6

0

3

86

: 58

2297,3

12

6 Zlín C

9

5

1

3

87

: 57

2254,4

11

7 Hluk

9

3

1

5

65

: 79

2265,8

7

8 Otrokovice B

9

1

0

8

44

: 100 2110,4

2

9 Machová C

9

1

0

8

24

: 120 2100,2

2

10 Kroměříž D

9

1

0

8

20

: 124 1954,5

2

I. liga dorostu – Dorost KARE Sokol Luhačovice – po podzimní části (6 turnajů z 12)
jsou naši dorostenci na pěkném čtvrtém místě a mají velkou šanci na solidní umístění a
zachování první ligy dorostu pro Luhačovice.
1.
Start Rychnov n/Kn 6
447.5 6/6
2.
Loko České Velenice 6
429.5 6/6
3.
KK PSJ Jihlava
6
1203
412.3 6/6
4. Sokol KARE Luhačovice 6
1207
5.

SK Kosmonosy

6

1260 50

1.

M.Podzimek Rychnov

1232 46

2.

Zd.Dvořák

35

3.

34

1192 29

M.Bublák

Č.Velenice

Luhačovice

4.J.Šmejda Rychnov 412.3 6/6
5.

L.Čekal

Jihlava 411.8 6/6

6.
7.
8.
9.

Centropen Dačice. 6
1174
Ratíškovice 411.7 6/6
KK Slovan Jirkov
6
11
410.7 6/6
SK Baník Ratíškovice
6
410.6 5/6
KK Hagemann Opava
409.7 6/6
10.
V.Anděl
11.
L.Vaněk
12.
P.Nevole
13.
R.Rozsypal
16.

24

6.

J.Tomančák

18

7.

V.Salač

Jihlava

1137 18

8.

J.Karasz

Rychnov

1148 16

9.

L.Chmel

Č.Velenice

Kosmonosy 408.3 6/6
Opava 408.0 5/6
Kosmonosy 407.5 4/6
15.

F.Ševčík

F.Červenka Luhačovice

Luhačovice

397.7 6/6

397.3 6/6

LKL (Luhačovická Kuželkářská Liga) – po jedenáctém kole z 21 kol – takže vlastně
v polovině soutěže si nejlépe vede družstvo Renovy a MěÚ, ale v patách mají několik
pronásledovatelů a soutěž bude ještě velmi zajímavá. Nejlepším jednotlivcem je doposud
Pavel Sláma (loňský vítěz jednotlivců) z družstva DOKO.

1.

RENOVA

11

10

0

1

132

: 44

1463,8

20

2.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

11

10

0

1

119

: 57

1416,2

20

3.

SLOVAN

11

9

0

2

132

: 44

1446,7

18

4.

S-VENTIL

11

8

0

3

114

: 62

1413,1

16

5.

DOKO

11

8

0

3

110

: 66

1437,9

16

6.

ŠKOLA

11

8

0

3

107

: 69

1437,4

16

7.

DOROST

11

7

0

4

110

: 66

1406,1

14

8.

LYŽAŘI

11

6

1

4

86

: 90

1388,1

13

9.

ČD

11

4

1

6

89

: 87

1375,4

9

10.

TELECOM

11

4

0

7

73

: 103 1378,8

8

11.

HYDRAULICS

11

4

0

7

71

: 105 1328,5

8

12.

ŽENY

11

3

0

8

69

: 107 1284,8

6

13.

UPOSS

11

2

0

9

51

: 125 1250,7

4

14.

ŠTOKR

11

2

0

9

47

: 127 1337,6

4

15.

V/M MUSIC

11

1

0

10

50

: 126 1318,3

2

16.

TEAM SEHRADICE 11

1

0

10

46

: 130 1275,4

2

V neděli 16. prosince se uskutečnil na lyžařském svahu závod ve slalomu
speciál.
V kategorii mladší žákyně získala první místo Eva Vávrová. V kategorii mladší žáci si
prvenství odnesl Jakub Křenek, druhý byl Jirka Čech, třetí skončil Špetlík Václav. Ve
starších žácích bylo toto pořadí: 1.-2. Papežík Lukáš, 1.-2. Petr Čech, 3. Radim Kužela. V
kategorii dorostenců stáli na stupních vítězů: 1. Koutný Filip, 2. Pištěk Libor, 3. Koutný
Marian. Cenu získal i nejmladší účastník závodu - dvouletý Vratíček Kunc. Mezi dospělými
kraloval František Dostálek ml.

Kino Elektra Luhačovice
www.avonet.cz/mdkelektra
Tel.: 067/93 27 09, 713 11 04
LEDEN 2002 začátky v 19.30 hod.
ÚTERÝ 8.
STŘEDA 9.
nepřístup ný do 15 let

ČTVRTEK 10.
nepřístupný do 15 let

DIVOKÉ VČELY
Hořká komedie ČR 2001, vstup: 55,- Kč

VŠE O MÉ MATCE
Tragikomedie Španělsko,Francie, vstup: 30,-/45,-Kč

SOBOTA 12.
NEDĚLE 13.
nepřístupný do 12 let

DR. T A JEHO ŽENY
Hořká komedie USA, vstup: 50,- Kč

ÚTERÝ 15.
STŘEDA 16.
nepřístupný do 15 let

KOKAIN
Životopisný, kriminální USA, vstup: 50,- Kč

PÁTEK 18.
nepřístupný do 12 let

SOBOTA 19.
přístupný

NEDĚLE 20.
jen v 15.00 hod., přístupný

DO CIZÍ NÁRUČE
Dokumentární USA, VB, vstup: 40,- / 50,- Kč

ŠÍLENÁ, KRÁSNÝ
Milostný, psychologický USA, vstup: 55,- Kč

PŘESTÁVKA: ŠKOLA MIMO PROVOZ
Animovaný, rodinný USA, vstup: 50,- Kč

ÚTERÝ 22.
STŘEDA 23.
nepřístupný do 12 let

ČTVRTEK 24.
nepřístupný do 15 let

MEMENTO
Kriminální drama USA, vstup: 50,- Kč

DIVOKÉ MUŠLE
Psychologický Nizozemsko, vstup: 40,- / 50,- Kč

SOBOTA 26.
NEDĚLE 27.
nepřístupný do 12 let

ÚTERÝ 29.
nepřístupný do 12 let

STŘEDA 30.
přístupný

ČTVRTEK 31.
přístupný

JURSKÝ PARK 3
Fantastický, dobrodružný USA, vstup: 50,- Kč

A.I.: UMĚLÁ INTELIGENCE
Sci-fi USA, vstup: 55,- Kč

JAK UKRÁST DAGMARU
Komedie ČR, vstup: 55,- Kč

NACHOVÉ PLACHTY
Dokumentární, poetický ČR, vstup: 40,- / 50,- Kč

Poděkování
Děkujeme MěÚ a vedení MěDk Elektra za hezký večer s orchestrem Václava Hybše a jeho
sólisty
-

Výbor klubu důchodců -

Pozvánka
Zveme všechny seniory na schůzku, která se uskuteční 9.1. 2002 v 15,00 hodin v Hudebním
salonku MěDk Elektra.
- Výbor klubu

důchodců-

