Předvánoční setkání seniorů

Večer plný překvapení pro seniory z Luhačovic připravilo v úterý 28. listopadu město
Luhačovice společně s pracovníky Městského domu kultury Elektra. Letos bylo překvapení
skutečně zajímavé, mezi seniory zavítal král české dechovky, nestárnoucí Josef Zíma, a Yveta
Simonová. I přes to, že se pan Zíma v zákulisí přiznal, že je unavený, příchodem na jeviště a
potleskem téměř 300 diváků získal novou energii a předvedl profesionální výkon.

Luhačovskému Zálesí s láskou a o lásce

Asi bychom těžko hledali v Luhačovicích člověka, který nezná dětský folklórní soubor Malé
Zálesí. Vždyť za 40 let jeho pestré činnosti se v souboru vystřídalo několik generací
tanečníků, hudebníků a zpěváků. Dnes už možná ani není tak docela správný název dětský

soubor, protože někteří současní členové jsou již dospělí.
Jako poděkování všem, kteří v souboru někdy pracovali nebo s ním spolupracovali, připravili
současní členové scénické pásmo „O lásce“, které premiérově uvedlo na slavnostních
koncertech v pátek 28. listopadu a v sobotu 29. listopadu. Dětské hry, namlouvání, svatba,
láska, to všechno mohli diváci v zaplněném Lázeňském divadle vidět, perfektně připravené,
propracované do nejmenších detailů. A co je hlavní, předvedené s nadšením, chutí a láskou.
To byl asi ten nejlepší dárek, který mohlo Malé Zálesí zakladatelce souboru paní Věře
Haluzové a jejímu manželovi věnovat. Vždyť práce s dětmi není snadná. Nadchnout je, něco
jim předat, bojovat s nepochopením, věnovat těmto činnostem spoustu času, energie, velmi
často bez nároku na odměnu, to nedokáže každý.
Je velmi dobré, že soubor je dál aktivní, že mládež od folklóru neodchází a zůstává, že
vznikají nová pásma, že se opět našli nadšení lidé, jako je současná vedoucí souboru Blanka
Petráková. Pod jejím vedením soubor nejenom uchovává obrovské bohatství tanečních,
herních a zvykoslovných pásem, jejichž autorkou je paní Haluzová, ale vznikají nová pásma,
často velmi zajímavá. Letos se například dětská skupina Malého Zálesí stala laureátem
festivalu ve Strážnici s pásmem Ondráš a Juráš, kde děti za doprovodu cimbálu a flétny
vystupují na jevišti s dřevěnými loutkami. K početnému zástupu gratulantů se připojují i
Luhačovické noviny .

Zprávy z 26. schůze Rady města Luhačovic konané dne 20. 11. 2003
RML se zabývala činností Městské policie.
RML doporučila ZML rozšíření Městské policie Luhačovice o dva strážníky.
RML doporučila ZML schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2003 o deratizaci.
RML doporučila ZML schválit rozpočtové provizorium na rok 2004 ve znění:
Rozpočtové provizorium pro rok 2004
Rozpočtové provizorium bude upravovat hospodaření města v době, než bude schválen
zastupitelstvem města rozpočet na rok 2004.
Zásady rozpočtového provizoria:
Povoluje se čerpání běžných výdajů (veškeré provozní výdaje) do výše 3/12 celkové roční
částky rozpočtu roku 2003 v období rozpočtového provizoria, vyjma položek: opravy a
udržování v hodnotě vyšší než 20 000,- Kč za jednotlivé provedené a vyfakturované práce,
nákup DDHM a DDNHM v hodnotě vyšší než 5 000,- Kč za jeden kus DDHM a DDNHM.
Souhlas s čerpáním výdajů nad uvedené finanční hodnoty na těchto položkách může být dán
RML. Čerpání sociálních dávek se povoluje podle skutečně vyměřených sociálních dávek.
Čerpání kapitálových výdajů se povoluje jen se souhlasem ZML, vyjma kapitálových
výdajů: rekonstrukce vila Palma – čerpání dle časového sledu skutečně provedených prací a
na základě vystavených faktur dle uzavřené smlouvy s dodavatelem, splátky úvěru sportovní
hala Radostova dle splátkového kalendáře, splátky úvěru nástavba Družstevní dle splátkového

kalendáře. Rozpočtové příjmy a výdaje i financování splátek úvěru uskutečněné v době
rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu města jeho schválením ZML. Za
čerpání rozpočtového provizoria jsou odpovědni příslušní zaměstnanci Městského úřadu
v Luhačovicích dle dispozičního oprávnění.
RML souhlasila s projednáním záměru TJ Slovan realizovat v areálu „Branka“ umělé
zasněžování lyžařského svahu.
RML souhlasila s věcným příspěvkem v hodnotě 2 000,- Kč Agentuře VIVA, Zlín, tř. T. Bati
1547 na soutěž „Malá modelka roku 2004“.
RML souhlasila s finančním příspěvkem 5 000,- Kč panu M. Zábojníkovi, bytem
Luhačovice, Masarykova 55, na Mistrovství světa v armwrestlingu mužů, žen a tělesně
postižených v Kanadě.
RML souhlasila s instalací měřidel na spotřebu tepla na jednotlivé větve prostor pronajatých
panem Josefem Novosádem v MěDK Elektra na náklady pana Josefa Novosáda, bytem
Luhačovice, Masarykova 55, dle předložené projektové dokumentace za předpokladu, že
neovlivní tlakovou vyváženost topného systému budovy MěDK Elektra.
RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města prodat část pozemku vedeném ve
zjednodušené evidenci – původ PK p. č. 312/1 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 758 m2.
(Jedná se o pozemek v lokalitě Branka za televizním vysílačem směrem k chatové oblasti.)
RML doporučila ZML schválit prodej pozemku p. č. 1329/2 v k. ú. Luhačovice o celkové
výměře 100 m2.( Jedná se o pozemek, který je součástí vjezdu do garáže a součástí zahrady u
domu pana Františka Semely, bytem Luhačovice, Ludkovická 522 ).
RML souhlasila se zvýšením počtu dětí na 30 ve všech třídách Mateřské školy v
Luhačovicích.
RML doporučila ZML, aby činnost svozu komunálního odpadu nadále provozovaly
Technické služby Luhačovice
RML doporučila ZML zařadit do návrhu rozpočtu nákup svozového vozidla pro
Technické služby Luhačovice.
RML podpořila zachování 4-letého Gymnázia ve Slavičíně jako další střední školy
v působnosti Luhačovic jako města s rozšířenou působností.

OZNÁMENÍ VAK ZLÍN, A. S.
Od 1. 1. 2004 se mění cena vodného a stočného.
NOVÁ CENA platná od 1. 1. 2004
Vodné

20,30,- Kč / m3 bez DPH

21,30,- Kč / m3 včetně DPH

Stočné

19,20,- Kč / m3 bez DPH

Celkem

39,50,- Kč / m3 bez DPH

20,20,- Kč / m3 včetně DPH
41,50,- Kč / m3 včetně DPH

Cena vodného a stočného odpovídá místním podmínkám získávání, přepravy vody a
odvádění odpadních vod. V letošním roce se naposled výrazně projeví skokový nárůst ve výši
zpoplatnění odběrů podzemní vody. Tuto položku, která je zahrnuta v ceně vodného, odvádějí
vodárenské společnosti formou poplatků do státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že odběr
podzemní vody tvoří přibližně polovinu zdrojů vody, je tato položka pro naši společnost
velmi významná. Cena vodného z tohoto důvodu roste v roce 2004 výrazněji než cena
stočného. Kromě příznivé ceny má naše společnost zájem i nadále nabízet svůj základní
produkt, tedy pitnou vodu, ve stále lepší kvalitě, o čemž se díky novým investicím do úpravy
vody provedeným v roce 2003 mohli naši odběratelé sami přesvědčit. Velký objem investic
směřuje a bude i nadále směřovat do oblasti čištění odpadních vod s ohledem na vývoj
legislativy i na zájem společnosti aktivně přispívat ke zlepšení kvality životního prostředí
našeho regionu.
Pro správné stanovení objemu vody vyúčtované v původní ceně bude na odběrných místech
s měsíčním měřením spotřeby vody provedeno měření k 31. 12. 2003. Na ostatních
odběrných místech vzhledem k jejich velkému počtu a rozloze bude spotřeba stanovena
poměrným propočtem podle počtu kalendářních dnů od data posledního odečtu. Kvůli
odstranění případných pochybností mají odběratelé, kterým je prováděn pololetní nebo roční
odečet, možnost provést si odečet k 31. 12. 2003 sami a nahlásit stav vodoměru
do 10. 1. 2004 do sídla společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (telefon 577 124 243,
e-mail: ivana.lutonska@valzlin.cz).

Upozornění Technických služeb Luhačovice
S příchodem zimního období žádáme občany a správce budov, aby v den svozu komunálního
odpadu byly nádoby přístupné, uvolněné ze sněhu – nesmí být přimrzlé.
Do nádob nesmí být sypán horký popel ani vkládány těžké předměty - železo, cihly, suť a v
tomto ročním období ani mokré předměty. V případě přimrznutí nebudou nádoby vysypány,
poněvadž při opakovaných pokusech o uvolnění obsahu nádob dochází k jejich poškozování,
což se v poslední době stává předmětem kritiky.
Nadále žádáme občany o důsledné třídění papíru, skla a plastů z komunálního odpadu a jejich
odložení do nádob k tomu určených.

Zprávy ze VII. zasedání Zastupitelstva města Luhačovic konaného dne 4. 12. 2003
ZML se zabývalo transformací společnosti VaK Zlín a jeho investiční činností po vstupu

do EU.
ZML vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2003 O místních poplatcích.
ZML vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2003, kterou se mění a doplňuje Obecně
závazná vyhláška č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému nakládání
s komunálním odpadem.
ZML vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2003 o deratizaci.
ZML souhlasilo se zpracováním změny územního plánu sídelního útvaru Luhačovice na
pozemku p. č. 313/12 v k. ú. Luhačovice (lokalita Branka).
ZML nesouhlasilo se zpracováním změny územního plánu na pozemku p. p. č. 1373
(lokalita u bývalé farmy ZD Zálesí).
ZML souhlasilo se zpracováním změny územního plánu na pozemku p. č. 202 k. ú.
Kladná Žilín, který je určený k plnění funkce lesa - lesní pozemek - na plochu určenou
pro stavbu rodinného domu.
ZML schválilo rozpočtové provizorium na rok 2004.
ZML rozhodlo o zrušení usnesení č. IV/49/1999 a odstoupení od smlouvy o budoucí
kupní smlouvě na část pozemku parcela č. 687/5 ze dne 29. 6. 1999 uzavřené s MUDr.
Dusíkem. (Jedná se o pozemek na ulici Nábřeží vedle domu MUDr. Dusíka.)
ZML rozhodlo o prodeji pozemků přilehlých k bytovým domům v majetku města schválených
k odprodeji.
ZML rozhodlo o bezúplatném nabytí automobilu T 623 RZA 1, SPZ ZL 90-59 na
náhradní díly jednotce Sboru dobrovolných hasičů v Luhačovicích od Hasičského
záchranného sboru Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín.
ZML rozhodlo o prodeji pozemku p. č. 1329/2 v k. ú. Luhačovice o celkové výměře 100 m
panu Františkovi Semelovi, bytem Luhačovice, Ludkovická 522, za cenu 105,- Kč/m² a úhradu
nákladů spojených s převodem. (Jedná se o pozemek v ulici Ludkovická).
ZML souhlasilo s likvidací majetku města dle předložených návrhů likvidační komise.
ZML schválilo rozpočtové opatření na zvýšení nákladů na realizaci přeložky nízkého napětí
Okružní křižovatky JIH Luhačovice v částce 200 000,- Kč.
ZML schválilo členství města Luhačovice v Energetickém sdružení obcí Jižní Moravy od
roku 2004.

Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 4/2003 O místních poplatcích

ČÁST PRVNÍ - Základní ustanovení

Článek 1

Město Luhačovice zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného
prostranství,
poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za provozovaný výherní hrací
přístroj,
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Výkon správy místních poplatků provádí Městský úřad Luhačovice.
V řízení ve věcech místních poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.
ČÁST DRUHÁ HLAVA I - Poplatek ze psů
Článek 2

Předmět poplatku - Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
Článek 3

Poplatník - Poplatek ze psů platí držitel psa, který je v Luhačovicích hlášen k trvalému
pobytu nebo zde má sídlo. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území České republiky.
Článek 4

Oznamovací povinnost - Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně
do protokolu do 10 dnů od vzniku poplatkové povinnosti, tj. dovršení tří měsíců věku psa
nebo započetí držení psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník
povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.
Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o
místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Poplatník je rovněž povinen
oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na vznik, zánik, osvobození nebo
na výši jeho poplatkové povinnosti, a to do 10 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku
příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-

li o fyzickou osobu nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, je povinna
též uvést čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její
podnikatelské činnosti.
Článek 5

Identifikace psů - Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu
na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná
na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník
povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 10 dnů.
Článek 6

Vznik a zánik poplatkové povinnosti- Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve
kterém započalo držení psa, nebo ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek se platí za
každý i započatý kalendářní měsíc.
Vznikne-li poplatková povinnost během roku při změně místa trvalého pobytu nebo sídla
držitele psa, platí poplatník poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém změna nastala, a to v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých
kalendářních měsíců. Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování
nebo prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.
Článek 7

Sazba poplatku - Poplatek činí za kalendářní rok: za jednoho psa 1000 ,- Kč, za druhého a
každého dalšího psa
1400,- Kč, na samotách a v městských částech Polichno, Kladná Žilín a Řetechov za každého
psa 200,- Kč, za psa, jehož držitel je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího
důchodu za každého psa 200,- Kč.
Článek 8

Splatnost poplatku - Poplatek je poplatník povinen zaplatit bez vyměření předem a to: nečiníli poplatek více než 500,- Kč ročně, nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku, je-li
výše poplatku větší jak 500,- Kč, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a 31.8.
příslušného kalendářního roku.Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je
poplatek splatný do 15 dnů následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém povinnost
poplatek platit vznikla. Zanikne-li poplatková povinnost během období, na které byl poplatek
zaplacen, vrátí správce poplatku na žádost poplatníka poměrnou část poplatku (přeplatek) do
15 dnů ode dne, kdy byl správci poplatku zánik poplatkové povinnosti oznámen. Přeplatek
vrátí správce poplatku na žádost poplatníka, činí-li více jak 50,- Kč.
Článek 9

Osvobození- Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná,
osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod
podle zvláštního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,

osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Nárok na
osvobození jsou tyto osoby povinny správci poplatku prokázat.
HLAVA II - POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT
Článek 10

Předmět poplatku- Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu ve městě Luhačovice za
účelem léčení nebo rekreace.
Článek 11

Poplatník- Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu ve městě Luhačovice
pobývá za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáže jiný důvod svého pobytu.
Článek 12

Plátce- Poplatek ve stanovené výši vybírá od poplatníků pro obec ubytovatel, kterým je
fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Tato osoba je plátcem
poplatku a za poplatek ručí.
Článek 13

Oznamovací povinnost- Ubytovatel je povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně
do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do
10 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 10 dnů ode dne
faktického zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejných lhůtách oznámí ubytovatel
správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování.
Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o
fyzickou osobu nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla
účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské
činnosti. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje
dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa
trvalého bydliště v zahraničí, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické
osoby, které ubytování poskytl, a účel pobytu. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny
přehledně a srozumitelně. Stránky knih musí být průběžně očíslovány a musí být uváděna
pořadová čísla ubytovaných osob od počátku do konce roku. Ubytování, na které se
nevztahuje poplatek za lázeňský a rekreační pobyt, musí být v této knize vyznačeno.
Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.
Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem.
Článek 14

Sazba poplatku- Poplatek činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem
příchodu, 15,- Kč.
Článek 15

Splatnost poplatku- Poplatek platí poplatník předem za celou předpokládanou dobu pobytu.
Poplatník je povinen při kontrole v ubytovacím zařízení předložit kontrolnímu orgánu doklad

o zaplacení a poskytnout mu požadované informace.Ubytovatel vybere poplatek za celou
předpokládanou dobu předem a o zaplacení vydá návštěvníkům doklad o zaplacení poplatku
za lázeňský nebo rekreační pobyt v příslušné hodnotě. Do 15 dnů po uplynutí kalendářního
měsíce předloží ubytovatel správci poplatku vyúčtování za uplynulý kalendářní měsíc a ve
stejné lhůtě poplatek správci poplatku odvede. Tiskopisy (měsíční vyúčtování), složenky a
stvrzenky o zaplacení lázeňského poplatku vydává ubytovatelům správce poplatku.
Článek 16

Osvobození - Od poplatku jsou osvobozeni: osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým
zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního
právního předpisu a jejich průvodci, osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které
náležejí přídavky na děti (výchovné), vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají
civilní službu. Nárok na osvobození jsou tyto osoby povinny prokázat.
HLAVA III - POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Článek 17

Předmět poplatku - Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se
rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro
poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení
cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého
parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo
potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Článek 18

Veřejné prostranství - Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechna náměstí,
ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory v k. ú. Luhačovice přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru.
Článek 19

Poplatník - Poplatníkem je každá fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné
prostranství způsobem uvedeným v Čl. 17. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik
osob, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může
uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.
Článek 20

Oznamovací povinnost - Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně
do protokolu užívání veřejného prostranství nejméně 10 dnů před jeho započetím, a to na
celou dobu od zahájení až po ukončení užívání veřejného prostranství. V případě užívání
veřejného prostranství na dobu kratší než 10 dnů, je nutno splnit tuto povinnost nejpozději
v den zahájení užívání veřejného prostranství některým ze způsobů zvláštního užívání.
Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o
fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u

peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
Článek 21

Vznik a zánik poplatkové povinnosti - Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání
veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl. 17 až do dne, kdy toto užívání skončilo, (tj.
zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu, např. odstranění lešení,
zaházení výkopu, odvoz materiálu, zrušení stánku apod.).
Zanikne-li poplatková povinnost během období, na které byl poplatek zaplacen, vrátí správce
poplatku na žádost poplatníka poměrnou část poplatku (přeplatek) do 15 dnů ode dne, kdy byl
správci poplatku zánik poplatkové povinnosti oznámen. Přeplatek vrátí správce poplatku na
žádost poplatníka, činí-li více jak 50,- Kč.
Článek 22

Sazba poplatku- Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání
veřejného prostranství:
za provádění výkopových prací 10,- Kč, za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování
prodeje 10,- Kč,
za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb 10,- Kč, za umístění zařízení
sloužícího pro poskytování prodeje 100,- Kč, za umístění zařízení sloužícího pro poskytování
služeb 10,- Kč, za umístění stavebního zařízení 5,- Kč, za umístění a provoz lunaparků,
cirkusů a jiných podobných atrakcí 5,- Kč, za umístění skládek 2,- Kč,
za umístění reklamního zařízení 2,- Kč, za vyhrazení trvalého parkovacího místa 1,- Kč, za
užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce 1,- Kč, za užívání
veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 1,- Kč.
Článek 23

Splatnost poplatku - Poplatek je splatný za celé období od zahájení až po ukončení užívání
veřejného prostranství:
při krátkodobém užívání veřejného prostranství nejpozději v den, kdy bylo s užíváním
veřejného prostranství započato,
přesáhne-li poplatková povinnost 10 000,- Kč nebo při celoročním užívání veřejného
prostranství, je možno hradit poplatek čtvrtletně vždy k 15. dni prvního měsíce daného
čtvrtletí.
Článek 24

Osvobození - Poplatku nepodléhá: vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně
postiženou,
uživatelé veřejného prostranství, kteří na něm pořádají akci bez vstupného nebo jejichž celý
výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. Nárok na osvobození jsou tyto

osoby povinny správci poplatku prokázat.
Vznik nároku na osvobození od poplatku je poplatník povinen oznámit správci poplatku
písemně nebo ústně do protokolu: ve lhůtě stanovené v Čl. 20 této vyhlášky, v případě vzniku
osvobození po splnění oznamovací povinnosti ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy nastala
skutečnost zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník
povinen oznámit zánik nároku na osvobození.
Článek 25

Úlevy - Poplatníkům, kteří užívají veřejné prostranství vyjmenovaným způsobem, se snižují
sazby uvedené v Čl. 22 za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného
prostranství takto: za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje ovoce, zeleniny a
květin na tržišti na částku 10,- Kč, za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje
ostatního zboží na tržišti v souladu s Tržním řádem na částku 60,- Kč.
Hlava IV- Poplatek ze vstupného
Článek 26

Předmět poplatku -Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní,
prodejní a reklamní akce sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
Článek 27

Vstupné - Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí
může zúčastnit.
Článek 28

Poplatník - Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.
Článek 29

Oznamovací povinnost - Poplatník je povinen nejpozději 10 dnů před konáním akce oznámit
správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu druh akce, datum a hodinu jejího konání,
výši vstupného a v případě nároku na osvobození od poplatku rovněž tuto skutečnost.
Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby,
bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je
podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny
prostředky z její podnikatelské činnosti.
Poplatník je povinen nejpozději: do 10 dnů po skončení jednorázové akce, do 10 dnů po
skončení čtvrtletí v případě stálých produkcí oznámit správci poplatku celkovou výši
vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného
obsažena.
Článek 30

Sazba poplatku - Sazba poplatku činí 20% z úhrnné částky vybraného vstupného sníženého o
daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

Článek 31

Splatnost poplatku - Poplatek je splatný: do 15 dnů ode dne skončení akce, při stálé produkci
do 15 dnů po skončení čtvrtletí na základě předložených dokladů o výši vybraného vstupného
za předchozí měsíce.

Článek 32

Osvobození - Od poplatku jsou osvobozeny: akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní
a veřejně prospěšné účely,
sportovní akce pořádané sportovními organizacemi se sídlem v Luhačovicích, divadelní
představení,
akce pořádané příspěvkovými organizacemi založenými městem Luhačovice, příležitostné
akce společenských a zájmových organizací se sídlem v Luhačovicích, případná osvobození
schválená Zastupitelstvem města Luhačovice.
U akcí, jejichž celý výtěžek byl použit na charitativní a veřejně prospěšné účely, je poplatník
povinen tuto skutečnost správci poplatku prokázat.
HLAVA V- POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY
Článek 33

Předmět poplatku- Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních určených
k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek se platí za každé využité lůžko a den.
Článek 34

Poplatník - Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování
poskytla (dále jen ubytovatel).
Článek 35

Oznamovací povinnost a evidence - Ubytovatel je povinen správci poplatku oznámit písemně
nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování
ve lhůtě do 10 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 10
dnů ode dne faktického zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejných lhůtách
oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného
ubytování.
Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o
fyzickou osobu nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla
účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské
činnosti.Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje

dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště
v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které
ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně.
Stránky knih musí být průběžně očíslovány, musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od
počátku do konce roku.
Článek 36

Sazba poplatku - Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 3,- Kč za každé využité lůžko a
den. Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne bylo
lůžko využito.
Článek 37

Splatnost poplatku - Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého
kalendářního čtvrtletí.
Článek 38

Osvobození - Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá ubytovací kapacita:
v zařízení sloužící pro přechodné ubytování studentů a žáků, v zařízeních sloužících pro
ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu
mají právo hospodaření, ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou
užívána jako hotelová zařízení, v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku
oznámit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost
zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen
oznámit zánik nároku na osvobození.
HLAVA VI- POPLATEK ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ
Článek 39

Předmět poplatku - Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj.
Článek 40

Poplatník - Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje.
Článek 41

Oznamovací povinnost- Poplatník je povinen nejpozději 10 dnů předem oznámit písemně
nebo ústně do protokolu správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do provozu.
Tuto skutečnost doloží protokolem. Stejným způsobem je poplatník povinen oznámit
ukončení provozu výherního hracího přístroje.
Poplatník je povinen při plnění oznamovací povinnosti sdělit správci poplatku název
právnické osoby, sídlo, IČO a čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny
peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.

Článek 42

Vznik a zánik poplatkové povinnosti - Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení povoleného
výherního hracího přístroje do provozu. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu
povoleného výherního hracího přístroje. Za ukončení provozu se nepovažuje jeho přerušení,
např. z důvodu prováděných oprav a zavíracích dnů provozovny, kde je výherní hrací přístroj
umístěn. Ukončení provozu se prokazuje protokolem podle zvláštního předpisu.
Článek 43

Sazba poplatku - Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj činí 5000,- Kč na tři měsíce.
V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný po dobu kratší než 3 měsíce, činí
poplatek poměrnou část sazby podle počtu kalendářních dnů jeho provozu.
Článek 44

Splatnost poplatku - Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů od uvedení hracího přístroje do
provozu.

HLAVA VII- POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU,
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH
ODPADŮ
Článek 45

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů je upraven samostatnou obecně závaznou vyhláškou.
ČÁST TŘETÍ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Článek 46

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce
poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich
nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené
poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této
vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní poplatků,
ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za
nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a) tohoto zákona.
Připadne-li poslední den lhůty uvedené v jednotlivých článcích této vyhlášky na sobotu,
neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen oznamovací
povinnost splnit nebo úhradu poplatku provést, nejblíže následující pracovní den.
Článek 47

Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně

závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku,
běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu
písemně uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Článek 48

Poplatky se platí bezhotovostně na účet Městského úřadu Luhačovice nebo v hotovosti do
pokladny na finančním odboru téhož úřadu.
Článek 49

(1)
Správce poplatku může pro přiznání, registraci nebo výměr příslušných poplatků
vydat odpovídající tiskopis.
(2)
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek
nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
ČÁST ČTVRTÁ- ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Zrušují se obecně závazné vyhlášky č. 3/1994, č. 4/1997 a 3/1998.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2004.

Akce DDM Luhačovice na leden:
·
Florbalová liga Š.O.F.L. - pravidelné pondělní zápasy ve sportovní hale Radostova (5. 1.,
12. 1., 19. 1., 26. 1.)
·

Kouzlo hlíny - kurz pro veřejnost od 17.00 do 18.30 hodin (15. 1., 22. 1., 29. 1.)

·

Strašidelný zámek - hra plná opravdových strašidel 16. 1. od 17.00 hodin v zámku.

·

Country express - setkání s výukou country tanců 30. 1. – 1. 2. 2004

Do klubu K a do všech akcí pořádaných Domem dětí a mládeže se mohou zapojit všichni bez
rozdílu věku. Akce jsou pro všechny, nejen pro členy kroužků DDM.
Těšíme se na setkání s vámi.

15. listopadu se členové zájmového kroužku Kytara zúčastnili Otrokovické rolničky –
soutěžní přehlídky pro děti i dospěláky.
V kulturním domě Beseda jsme vyslechli skladby jednotlivců i skupin.
Soutěžící v jednotlivých soutěžních kategoriích podali perfektní výkony. Bylo se na co dívat
a co poslouchat. Naši skončili na pěkném 4. místě. Blahopřejeme.
V listopadu se děti, mládež i dospělí seznámili se starší technikou barvení látek
modrotiskem. Nikdo netušil, jak krásný bude výsledek práce. Ubrousky a ubrusy potěší pod
stromečkem nejednu maminku nebo babičku.
Chtěli bychom tímto poděkovat p. Blance Petrákové, která barvení modrotiskem
zprostředkovala a umožnila.
Pro velký úspěch bychom chtěli celou akci v jarních měsících zopakovat pro širší
veřejnost. Termín bude včas zveřejněn, sledujte naše zprávy.
Mikulášský sportovní den ve sportovní hale Radostova se vydařil.
V sobotu 6. 12. od 8.30 hod. se děti i dospělí zapojili do sportovních utkání a turnajů ve
florbale, fotbale, přehazované, softbale.
Vystoupení členů zájmových kroužků DDM Luhačovice Taneční Rebelky, Country, Aerobic
se těšila velkému úspěchu všech přihlížejících, odpoledne plochu obsadili čerti, anděl a
Mikuláš a soutěžící měli co dělat, aby úkoly splnili. Čerti jim dělali skutečné naschvály.
Nechybělo ani cvičení a výuka aerobicu a vyrábění papírových vánočních výrobků pro
nejmenší. Venku probíhal tradiční Mikulášský kufřík orientačního běhu.
„Bylo opravdu na co se dívat“, říkali ti, kteří sem přivedli své děti nebo přišli jen tak.
- V. Pírek -

Do Obory
Všude do kopce, ať jdeme od Riviery nebo od muzea. Nejčastěji se chodí od pramene
Ottovka, pojmenovaného podle hraběte Otty (1855 – 1927). Je posledním pramenem
nesoucím křestní jméno Serenyiovského rodu. Níže k tenisovému kurtu je pramen Antonínka
po hraběti Antonínovi. Pramen byl vykopán jako studna v letech 1856 – 1857. Nad Ottovkou
jdeme vpravo do lesního kopečka. Dříve udržované lesní cesty jsou v mizerném stavu.
Zarostlé křovím a lesním plevelem. Nedělají nám dobré jméno.
Jen vzpomínky se mi promítají z mládí k vzduchoplavbě, významnému místu luhačovické
tradice. Ještě před 50 lety tu bylo dřevěné pódium se šatnami, i když v dezolátním stavu.
Svým vzhledem připomínaly šatny na koupalištích.
Profesor Jan Svozil nejednou psal o lázeňském cvičení na tomto místě. „Práci tělesnou je
možno nahradit nebo doplniti cvičením, rozumně pěstovaným. Jistá cesta k zachování zdraví

a spokojenosti. Cvičení musí být jednoduchá, snadná, přirozená, prováděna ve všech
kloubech, všemi směry, přiměřeně opakovaná.“ Takovým způsobem jsem pěstoval cvičení
v přírodě v Luhačovicích ve vzduchových lázních od roku 1907 do 1935.
Přitom se odvolává na profesora MUDr. Chodounského, který píše již v roce 1914:
„Pracujeme do nejpozdějšího věku, třeba se zmenšenou výkonností, nevzdávejme se,
neresignujme, jinak předčasně otvíráme zámek smrti. Přejde-li kdo po 60. roku v plné síle
v život zpohodlnělý, vyčerpá brzy kapitál i s úroky. Práce nepoškozuje zdraví, ale udržuje je!“
Vzduchoplavba, to byl dříve pojem. Dnes zapomenuté místo. Staří říkávali, že cvičení bylo tu
volné, radostnější, než když se člověk dnes dívá na aerobik či kalanetiku v televizi. Je možné,
že tehdy některé prvky z aerobiku se tu cvičívaly, ale nebyly tak pojmenované.
Dáme se stále vzhůru po červené značce Jurkovičova okruhu. Dojdeme na rozšířenou cestu
Malé Kamenné vedoucí do polí. Naproti v lánu „Dlúhého“ je porost vojtěšky, lidově lucerky.
Při okrajích lesa se v minulosti vyskytovaly po parných jarních dnech nedaleko myslivecké
chaty zmije. Mají rády slunné okraje lesů. Jsou naším jediným jedovatým hadem. Vede noční
způsob života a hubí škodlivé hlodavce. Dnes jsou velkou vzácností. Za celá léta nepamatuji,
že by někoho o dovolené zmije uštkla.
Na silnici se dáme doprava, dříve zde byla rozjetá lesní cesta, ani příkopy tu nebyly. Po
deštích bláto a koleje od koňských potahů. Na staré cestě běžně sedával ozdobný motýl
batolec duhový. Housenky se živí listím osik a vrb. Dnes je velkou vzácností. Rostly zde
mohutné duby a vpravo zase mohutné smrky. Dnes již jen zbytky pařezů připomínají
minulost. Za večerů tu houkaly sovy, bylo zde jejich království. Se starými stromy zmizela
většina lesního ptactva s nimi i sovy. Člověk si může postavit domek či byt, ale ptactvo je
závislé na stromech. Les bez ptactva a jeho zpěvu je jako rodina bez dětského hlasu a radosti.
Kolem silnice a lesních cest roste trsovitě statný sadec konopáč. Drobné růžovité úbory jsou
medonosné. Hledá tu lahodnou šťávu nejrůznější hmyzí drobotina. Pro entomologa bohatá
„pastva“, co tu žije.
Letošní rok byl pro růst hřibů a hub velmi skromný. Jen na podzim rostly václavky. Více ve
vyšších partiích lesa než v nižších polohách. Je chutná podzimní houba, ale obávaným
škůdcem lesa, způsobuje hnilobu napadených stromů. V trsech václavek je skryt
nejroztodivnější svět malých tvorečků. Od malých slimáčků až po rychle běhající drábčíky a
drobné stonoženky. V trouchnivějících pařezech s houbami žije larvěnka obecná, největší náš
chvostoskok tmavě modrého zbarvení. Bývá ukrytý mezi lupeny hub. Často ho najdeme i u
lesních studánek.
Asi po 200 m přijdeme na rozcestí lesních cest u bývalé lesní školky. Dnes je tu porost
mladých modřínů. Odbočíme doleva a jdeme do údolíčka přes potůček, který napájí Jezírko
lásky. Pramení u nedalekého „Třešňového“. „Třešňové“ je lesní trať s údolím. Dříve zde
rostly statné stromy planých třesní a v údolí se pásávaly krávy. Toto údolí je spojeno
s rodinou Laštovicovou, která bydlela ve vile Lešno u lázeňského domu Plzeň. Oba se dožili
požehnaného věku přes 90 let. Jejich životním krédem byl soulad s lidmi, s Pánem Bohem a
přírodou. Zároveň byla vyrovnanost po stránce fyzické, duševní i duchovní. Jednoduchý
recept pro dlouhý život byl: „Člověk bez víry si sám zkracuje svůj život“.
Obora (386 m) nemá nic společného s chovem zvěře, jak mnozí hosté si myslívají a kladou mi
tuto otázku. Víte, že v ČR nese jméno Obora 15 obcí podle Lexikonu obcí? Jen 2 jsou na

Moravě (Blansko, Prostějov). V katastru obce Drslavice je též les Obora, kde v roce 1903
majitel panství Dr. Václav Kounic postavil dominantní budovu zámku. V roce 1945 byl
„zámeček“ poškozen a v roce 1981 zbořen. Podle vyprávění lidí z věže za jasných nocí
bývalo vidět osvětlenou Vídeň. Za mladých let při cestě vlakem z Uherského Brodu nad
lesem dominovala tato stavba.
Ze světa k nám. Ještě pár let po válce nad smrky vyčnívala na vrcholu Obory dřevěná
rozhledna. Dnes je vše zarostlé a po ní není ani památky. Je jen ve vzpomínkách. Od Ottovky
k vrcholu Obory je výškový rozdíl 125 m. Za vrcholem Obory jde cesta na Horní dvůr nebo
vpravo zpět na Hůrovou cestu domů.
- A. Šimšalík-

Pohádky, pověsti a vyprávěnky z Valašska
Dlouhé zimní večery je možné trávit různě. Dnes nejčastěji u televize, popřípadě u počítače.
Naši předkové se ovšem za dlouhých večerů scházeli a vyprávěli si různé příběhy a pohádky.
Díky různým sběratelům se některé příběhy dochovaly až do dnešních doby. Jsou sice
dochované, ale pouze v muzeích a archivech a k dnešním dětem se vůbec nedostanou. Tento
nedostatek se snažila napravit Eva Eliášová ze Zlína, která koncem loňského roku
z archivních materiálů, rukopisů, záznamů a tištěných materiálů zpracovala a vydala
Pohádky, pověsti a vyprávěnky z Valašska. Tuto knihu ilustroval František Petrák
z Luhačovic. V pondělí 8. prosince proběhlo v Lázeňskémdivadle adventní čtení z této knihy,
doplněné představením Malého Zálesí s papírovými loutkami od F. Petráka, umocněné
hudebními improvizacemi Ondřeje Krátkého na cimbál. Díky Evě Eliášové se tedy můžete
dovědět o pokladu na Světlově, o tom, jak se Luciper oženil, o strašidelném mlýně u Lidečka
a mnoho jiných příběhů a pohádek spojených s naším krajem.

Vánoce v knihovně
Jako každý rok i letos jsme uskutečnili „Vánoční den" v knihovně. Letos se nám opravdu povedl. Od
rána přicházela třída za třídou. Byli tu druháci, třeťáci a přišla se na nás podívat také školka.
Odpoledne patřilo družině, dětem z výtvarného kroužku v DDM a všem, kteří se chtěli podívat do naší
knihovny. Děti si u nás modelovaly z hlíny, vyráběly vánoční ozdoby z papíru, navlékaly řetězy ze

slámy, pekly vánoční perníky a hrály hry se studenty SOU a SOŠ, kterým děkujeme za pomoc.
Všem dětem i dospělým přejeme bílé Vánoce s pěknou knihou a do nového roku hodně štěstí, zdraví
a lásky.

- Vaše knihovna-

Mikulášská nadílka
V předvečer svátku svatého Mikuláše navštěvuje naše domácnosti muž s bílým vousem
v doprovodu andělů, čertů a někdy i jiných nadpozemských bytostí. I přes to, že naši nejmenší
se tohoto průvodu trošku bojí, vždy s nadšením očekávají dárečky od Mikuláše. Tradice
obdarovávání v tento den začala již v desátém století v klášterních školách. Svatý Mikuláš
přináší do našich rodin příslib světla.
Ani Luhačovicím se v letošním roce Mikuláši s čerty nevyhnuli. Po návštěvě ve školce a ve
školní družině jsme mohli v pátek 5. prosince vidět mnoho různých průvodů. Dokonce
vánoční strom před městským úřadem rozsvítil Mikuláš. Ten měl s sebou dlouhý průvod
andělů a pár čertů. Mikuláš s andělským průvodem odešel do kostela Svaté rodiny, kde
rozdával nadílku. Zde měly děti připravenou velmi pěknou scénku na uvítání Mikuláše

Pochvala žákyním do Luhačovic
V sobotu 29. listopadu 2003 se uskutečnil v Pozlovicích I. ročník šachového turnaje o
přeborníka obce. Hrálo se v kategoriích: žactvo, junioři, dospělí, senioři. Přihlásit se bylo
možné do středy 26. listopadu. Z Luhačovic se přihlásila 13 letá žákyně Iveta Kolaříková,
jejíž babička pochází z Pozlovic. Ta s sebou vzala 11- letou kamarádku Šárku Valešovou,
která, pokud by bylo volné místo, měla také hrát. Volné místo bylo, ale ouha – v kategorii
seniorů nad 60 let! Ale Šárka se dědků nezalekla. K velkému překvapení všech účastníků
turnaje si Šárka odvezla krásný diplom za 1. místo v této kategorii. Kamarádka Iveta
Kolaříková zase diplom za 1. místo v kategorii žactva. Luhačovská děvčátka byla ozdobou
turnaje, zaslouženě zvítězila a patří jim pochvala a dík.
- F. Matulík, hlavní organizátor turnaje -

Zcela nový fenomén
Opravdu je dramatický kroužek pro děti a mládež v Luhačovicích zcela nový fenomén.
Nejdříve si musíme říci, kdo s tím vůbec začal. Vyprávím si s Reginou Bittovou.
V Luhačovicích žije krátce a už cítí, že zde něco schází. Je jí líto, že by zde mohly zaniknout
některé talenty. Bez nároku na honorář soustředila kolem sebe 15 dětí a pracuje s nimi
v Domě dětí a mládeže. Náměty si sama vybírá i inscenuje. Je třeba říci, že má průpravu
z Brna, nakonec Iva Bittová je její sestra. Čtete-li knihu o Ivě Bittové, dívají se na vás
z fotografie velké oči z kočárku. Ty oči jí zůstaly. Určitou roli tu hraje i vliv J. A. Pitínského.
Svých 15 dětí si rozdělila na dvě skupiny. Ty menší jsou z 1. - 6. ročníku. Druhá skupina je
starší. Právě teď nacvičila Betlém, který měl 6. 12. 2003 premiéru. Byly jsme při tom a vím,
že představení bylo velmi zdařilé, s moderními prvky inscenace, pracovalo se se světly. Víc
se s tím asi dělat nedalo, obecenstvo bylo spokojeno. Překvapila moc hojná účast. Co rodina,
to kamera, či fotoaparát. Byl to hezký zážitek. Škoda, že to byla podstatě uzavřená společnost.
Příště se bude muset uvažovat o tom, jak by to mohlo vidět víc lidí. Je škoda té krásy i velké
práce. Bude zapotřebí vůbec hledat větší prostor. Ale teď jména herců. V tomto věku je to
důležité. Eva Krajíčková, Michaela Lautierová, Barbora Švehlíková, Marie Petráková,
Magdalena Petráková, Zuzana Píšťková, Linda Koláčková, Aneta Kopová, Sandra Křenková,
Andrea Bublíková, Marek Kunc, Izabela Maděrová, Michal Šťourač.
Ale musíme myslet dál, pro menší děti připravuje směs pohádek, pro starší uvažuje o Rusalce.
Vzory či inspirace může hledat těžko. Kroužků je málo, a tak pátrá sama. Zatím s penězi příliš
počítat nemohla, nosila všechno z domu, ale nějaké prameny bude potřebovat. Že by pomohlo
město? Není to tak moc. Hlavně že jí práce dělá radost. Dětem také. To nadšení je vidět. Co je
zapotřebí popřát? Šťastnou cestu. Hodně talentů, dobré scénáře, finanční podporu. A také
ukázněné děti. Ale tu práci je třeba ocenit. Je to zbraň proti drogám, alkoholu, kouření. To
není málo a třeba se objeví mimořádný talent. A tak nový fenomén přestane být nový a stane
se krásnou tradicí.
- PhDr. Ludmila Loschková-

KRONIKA
Vyprávění z obecní kroniky popisuje, jak vypadaly Luhačovice v roce 1923. Záměrně jsou
některé názvy zachovány v původní podobě.
Vznik pramenů
Není ještě vědecky rozřešen. To, že vyvěrají z velkých hloubek, dokazuje stejnoměrná
teplota. Sůl získala se prostupem vrstev solí prosycených. Velké množství kyseliny uhličité
ukazuje na blízkost hnědého uhlí.
Jiné léčení
I jiné léčení než slanou kyselkou je zde velmi vyhledávané. Je zde vodoléčebný ústav
s oddělením mužským a ženským a s léčením elektřinou, slatinné lázně a lázně sirnaté.
(Používá se místního sirnatého pramene, jenž vyvěrá na levém břehu potoka blíže
obětovského lomu). Dále jsou zde říční a sluneční lázně, kde do velkého bazénu přitéká stále
mocným proudem čistá říční voda vedená bývalým mlýnským náhonem, vyučuje se zde i
plavání. Vyhledávané jsou vanové lázně očistné, vzdušné lázně (čili vzduchoplavba).
Vzduchoplavba je v krásné poloze v lese, k prostranství 26 x 26 m (se sprchou) je připojena
nadkrytá letní tělocvična 29 x 9 m s nářadím. Cvičení řídí Jan Svozil, profesor pneumatické
komory v inhalatoriu.
Luhačovská slaná kyselka
Rozesílá se v lahvích k léčení domácímu a též jako stolní voda k míchání s vínem. V roce
1923 se vyvezlo 356 325 lahví.
Vodovod
Zásobuje celou obec výbornou horskou vodou chutnající měkce od hory Komonce.
Rozvoj lázní
Na rozvoji lázní závisí rozvoj obce a blahobyt všeho obyvatelstva, proto musí každému na
tom záležeti, aby hosté trvalí i přechodní odcházeli spokojeni.
Návštěva lázní
Stoupá od roku 1902, a proto také v tom poměru přibývá nových vil a budov s byty pro hosty.
Sezóna lázeňská trvá od 1. května do 30. září. Každý příchozí musí zaplatit lázeňskou taxu.
Lázně navštívilo v roce 1902 3832 hostů, v roce 1923 11 785 hostů.
Lázeňská taxa
V roce 1923 činila při 1-3 denním pobytu 2,- Kčsl, při pobytu delším byla rozdělena podle
hospodářské zdatnosti a délky pobytu v lázních. Do 2 týdnů od 100,- do 30,- Kčsl, do 6 týdnů

od 125,- Kčsl do 50,- Kčsl, do 8 týdnů od 150,- Kčsl do 75,- Kčsl. Děti do 6 let taxu neplatí.
Z dějin obce a lázní
Luhačovice jsou jistě osada původu prastarého, mají jméno podle polohy místa (luh) nebo dle
zakladatele (Luhač, Luhačovice). První písemná zmínka děje se o nich teprve v roce 1550,
kdy byl držitelem panství Hynek Bilík z Kornic a po něm roku 1590 Václav a Vilém
Tetaurové z Tetova, kteří prodali Luhačovice a Ludkovice s pustinou Opatovskem za 8150
zlatých moravských Vítovi Batrodějskému z Bartoděj. Jan postoupil svůj díl, totiž Ludkovice
s pustinou Opatovskem s vinicemi bratru Václavovi za 9000 zlatých moravských. Václav se
účastnil odboje proti Ferdinandu II. - Krvavému – Habsburskému v roce 1620 a pozbyl vše.
Královská komora přenechala konfiskovaný statek císařskému komořímu knížeti Maxmiliánu
z Lichnštejna a ten jej v roce 1629 prodal za 12 000 moravských zlatých držiteli Nového
Světlova u Bojkovic Gabrieli Serenyimu z Malého Serenu, po jehož smrti si rozdělili jeho dva
synové otcovský majetek tak, že starší Pavel dostal Luhačovice, Pozlovice, Řetechov,
Provodov, Pradliska, Podhradí, Petrůvku, Přečkovice, Kladnou a Žilín. A od té doby drží
statek rod Serenyiů dodnes. O držiteli statku Ondřeji, hraběti Serenyim, jenž zemřel v roce
1688, pojednává J. F. Karas v historickém románě Strašidla celkem příznivé.. Též o Gabrieli,
hraběti Serenyim, víme, že na zemském sněmu obhajoval práva českého národa na Moravě
v letech 1860. Ves Luhačovice se tehdy nijak nelišila od vsí okolních, byla celkem chudobná
a hlavním zdrojem výživy byl vedle velmi slabého polního hospodářství chov dobytka,
zvláště ovcí.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítáme mezi nás nové „občánky“:
Tomáše Lajšnera

Luhačovice 911

Rodičům srdečně blahopřejeme!
Výročí narození:
Flossová Františka
Dobešová Božena
Šafář Jiří
Šůstková Marie

Luhačovice 380
Luhačovice 380
Luhačovice 850
Polichno 77

90 let
90 let
80 let
85 let

Srdečně blahopřejeme!
Úmrtí:
Vojáčková Blanka
Semelová Marie
Hanousek Milan
Černocký Bohuslav
Razáková Elena

Luhačovice 54 71 let
Luhačovice 721
Luhačovice 301
Luhačovice 355
Luhačovice 380

70 let
63 let
56 let
79 let

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!
Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, sdělte to prosím do redakce LN,
tel. 577 133 980, nebo na matriku MěÚ Luhačovice.

Vzpomínka
„Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale chvíle, okamžiky, vteřiny….. “
Dne 12. 1. 2004 uplynou 3 roky, co nás opustil náš milý
Ing. Ivo Linhart,
který by 4. 5. 2004 oslavil své 50. narozeniny.
Děkujeme za vzpomínku všem, kteří ho znali a měli rádi.
S láskou vzpomíná manželka, synové, maminka a ostatní rodina.
Poděkování
Poděkování městu Luhačovice za květinový dar předaný při posledním rozloučení
s Marií Susanne Stas de Richelle – hraběnkou Serényi.
Thomas Harting – ambasador Rakouska v Bruselu a ostatní smuteční hosté

Kuželkáři jsou v polovině soutěží
V sobotu 6. prosince skončila podzimní část ligových kuželkářských soutěží. Oddíl kuželek
Sokol KARE Luhačovice v nich měl zastoupení třemi družstvy. „A“ družstvo mužů a
dorostenci startovali v nejvyšší celostátní soutěži, I. lize, „B“ družstvo mužů ve II. lize.
I. liga mužů (I. KLM):
Luhačovické „áčko“ po 2. místě v minulém ročníku vstupovalo do nového sout. ročníku
2003/2004 oslabeno o tři velmi kvalitní hráče. Nejlepší hráč 1. ligy Theodor Marančák odešel
hrát nejvyšší soutěž do Německa, Pavel Sláma přestoupil do Slavičína (III. liga) a Jiří
Kudláček (z prac. důvodů) do Vyškova. Družstvo bylo doplněno o nejlepší hráče z „béčka“,
ale ztráta tří opor se musela projevit. Zisk 8 bodů za vítězství v Zábřehu a doma s Českou
Třebovou, Přerovem a Olomoucí stačí pouze na 10. místo, což je těsně nad pásmem sestupu.
V oddíle však vládne před jarními odvetami optimismus a víra v umístění kolem 6. místa.
Důvodem jsou malé bodové rozdíly a skutečnost, že převážnou část družstev z druhé
poloviny tabulky (MS Brno, Zábřeh, Dačice, Rokycany) hostíme na domácí kuželně. Navíc
z Vyškova přestupuje zpět Jiří Kudláček, v současnosti vedoucí hráč prvoligového žebříčku
jednotlivců a novopečený reprezentant ČR.
Tabulka I. KLM:
1. Náchod
bodů

22 bodů

7. Olomouc

8

2. Opava

16

8. Zábřeh

3. Vyškov

14

9. LCS Praha

4. Přerov

12

10. Luhačovice

5. Česká Třebová

11

11. Dačice

6. MS Brno

11

12. Rokycany

8
8
8
8
4

II. liga mužů (II.KLM):
Oslabené „béčko“ (Alois a Jiří Valáškovi přešli do „áčka“) obsazuje po podzimu poslední 12.
příčku. Zisk pouhých 4 bodů za vítězství v Ratíškovicích a doma s Blanskem A na lepší
umístění nemohl stačit. Pokud výrazně nezlepší výkonnost a nebude vyhrávat alespoň
v domácím prostředí, sestup do III. ligy ho nemine.
Tabulka II. KLM:
1. Třebíč
bodů
2. Jihlava
10
3. Opava B
9
4. Michálkovice
9
5. Jičín
5
6. Rýmařov

20 bodů

7. Šumperk

16

8. Blansko B

12

9. MS Brno B

12

10. Blansko A

12

11. Ratíškovice

12

12. Luhačovice

11

4

I.dorostenecká liga (I.KLD):
Dorost se z našich ligových družstev v podzimní části umístil nejlépe. V průběhu soutěže
dorostenci bojovali o 3. místo, které ztratili 2 kola před koncem, když prohráli nečekaně doma
s předposlední Jihlavou a v posledním kole v Zábřehu. Základní sestavu tříčlenného družstva
tvořili Filip Červenka, Jiří Kolář a Petr Plášek.
Tabulka I.KLD:
1. Náchod
bodů
2. Teplice
9
3. Zábřeh
8
4. Jirkov
8
5. Luhačovice
5

19 bodů

7. České Velenice

18

8. Liberec

15

9. Kolín

14

10. Dačice

12

11. Jihlava

10

6. Rychnov n. Kn.

10

12. Poděbrady

2

Mikulášský sportovní den 6. prosince
Najdou místní cestu do sportovní haly v areálu Radostova? Bude hala skutečně sloužit dětem
a mládeži? To byly asi nejčastější otázky, které se řešily při otevření tohoto zařízení.

Mikulášský sportovní den v loňském roce ukázal jednu z možných cest naplnění haly rodiny, děti a mládež. Povzbuzeni loňským úspěchem organizátoři TJ Slovan, TJ Sokol,
DDM Luhačovice připravili Mikulášské sportování v hale i letos. Do soutěží předem
sestavených družstev ve vybíjené, přehazované, florbalu, softbalu se mohli zapojit i náhodní
diváci, kteří uposlechli výzvu pořadatelů a vzali si s sebou obuv se světlou podrážkou.
Pestrou činnost Domu dětí a mládeže v Luhačovicích reprezentovaly některé kroužky
country, aerobic, sebeobrana, divadlo. Cvičení aerobicu, bodystylingu, country tance, to
všechno si zase mohli vyzkoušet všichni sobotní návštěvníci haly. Prostě pro každého něco,
všichni mohli přijít zacvičit si, vyzkoušet si sport, který se jim líbí.

Samozřejmě se dostavil i Mikuláš s doprovodem. Organizátoři pamatovali i na ty, kteří již
byli pohybem znavení, v klubovně se vyrábělo a tvořilo. V pestrém celodenním programu
nechyběl ani tradiční Mikulášský kufřík, což je soutěž v orientačním běhu. Vrcholem
odpoledního programu byl mezioddílový turnaj v kopané, kterého se zúčastnilo sedm
mužstev. Vítězem turnaje se stejně jako v loňském roce stal oddíl softbalu.

TECHNICKÉ

SLUŽBY LUHAČOVICE

vám zajistí svoz domovního odpadu v I. pololetí roku 2004
dle h a r m o n o g r a m u
A. ZBYTKOVÝ ODPAD - KONTEJNERY 1100 l
2.1.,9.1.,16.1.,23.1.,30.1.,6.2.,13.2.,20.2.,27.2.,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 pátek

B . ZBYTKOVÝ ODPAD - NÁDOBY 120, 240 l
Trasa : od vesnice po nádraží + Malá Kamenná
5.1.,12.1.,19.1.,26.1.,2.2.,9.2.,16.2.,23.2.,1.3.,8.3.,15.3.,22.3.,29.3.,5.4.,13.4.
19.4.,26.4.,3.5.,10.5.,17.5.,24.5.,31.5.,7.6.,14.6.,21.6.,28.6.
mimo 13. 4. - vždy v pondělí
Trasa : od nádraží po Pražskou čtvrť
6.1.,13.1.,20.1.,27.1.,3.2.,10.2.,17.2.,24.2.,2.3.,9.3.,16.3.,23.3.,30.3.,6.4.,13.4.,20.4.
27.4.,4.5.,11.5.,18.5.,25.5.,1.6.,8.6.,15.6.,22.6.,29.6.
vždy v úterý

C. PAPÍR - NÁDOBY A KONTEJNERY
15.1.,29.1.,12.2.,26.2.,11.3.,25.3.,8.4.,22.4.,6.5.,20.5.,3.6.,17.6.
vždy ve čtvrtek

D. SKLO - NÁDOBY A KONTEJNERY
8.1.,5.2.,4.3.,1.4., 13.5., 10.6. - vždy ve
čtvrtek

E. SBĚR PLASTU
6.1.,3.2., 2.3., 6.4., 4.5., 1.6. - vždy první úterý v

měsíci.

SEZONNÍ PŘISTAVENÍ VELKOKAPACITNÍCH KONTEJNERŮ
v I. pololetí roku 2004

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Sběrné místo :

Termín přistavení :

ul. L. Janáčka, Rumunská

26.3.-1.4., 4.6.-10.6.

Solné - Marion
Újezda, Branka

2.4.-8.4., 11.6.-17.6.

Parkoviště za Alfamarketem
Integrované obce

19.3.-25.3., 28.5.-3.6.

INTEGROVANÉ OBCE - zbytkový odpad - nádoby 110 l
7.1., 14.1., 21.1.,28.1., 4.2., 11.2.,18.2.,25.2.,3.3.,10.3.,17.3.,24.3.,31.3.,
7.4.,14.4.,21.4.,28.4.,5.5.,12.5.,19.5.,26.5.,2.6.,9.6.,16.6.,23.6.,30.6.
vždy ve středu

Provozní doba sběrného dvora v ulici Uherskobrodská
(bývalá mycí linka WAP)

ZIMNÍ období: od 1. 1. do 28. 2.

LETNÍ období: od 1. 3. do 30. 6.

úterý

14.00 – 17.00 hod.

úterý

15.00 – 19.00 hod.

čtvrtek 14.00 – 17.00 hod.

čtvrtek 15.00 – 19.00 hod.

sobota

sobota

9.00 – 15.00 hod.

9.00 – 15.00 hod.

