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Foto: RB

Hlučané v krojích na Dolňáckých slavnostech
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Vážení čtenáři Hluckých novin,

toto číslo novin je ještě z velké části věnováno letošním Dolňáckým slavnostem. Myslím, že je to pochopitelné, 
slavnosti dělají Hluku dobré jméno víc než cokoliv jiného a i letos přilákaly velké množství diváků ze široka dale-
ka. 
Od příštího čísla bychom ale chtěli dávat v novinách velký prostor také nefolklorním tématům, tedy různorodému 
dění, které v Hluku můžeme pozorovat na mnoha místech. Hodně ale záleží také na vás, čtenářích a obyvatelích 

Hluku. Jaké noviny si uděláte, 
jaké příspěvky budete posílat 
či neposílat, takové noviny 
budete mít.  Proto prosím, po-
sílejte texty, fotky, tipy, anonce 
na zajímavé akce, stejně jako 
informace o tom, co dobrého 
či zlého se kde děje. 
V této chvíli se ale ještě vrá-
tím k Dolňáckým slavnostem 
a publicitě, která s nimi byla 
spojena. 
Chtěl bych nesmírně poděko-
vat mnoha Hlučanům, s nimiž 
jsem měl tu čest na „medi-
alizaci“ slavností pracovat. 
Bylo jich hodně a já se už teď 
omlouvám těm, na které jsem 
zapomněl. 
Chci poděkovat místostaros-
tovi Antonínu Kočímu, protože pro úspěch slavností udělal víc než mnozí tuší a navíc svým klidným i vstřícným 
stylem jednání byl oním správným mužem na svém místě. Chci také velmi poděkovat manželům Lekešovým, Uhlí-
řovým a Šimčíkovým - tedy rodičům krále.  Všichni si na mě vždy udělali maximum času. Stejně tak chci poděkovat 
celé rodině Pospíšků, paní Marii Plačkové a Emilii Morozové, panům Miroslavu Kočímu, Františku Rybnikářovi, 
Františku Jelénkovi, Vladimíru Šáchovi, Víťovi Kohůtičovi a Martinu Sekaninovi. Poděkovat chci i všem fotogra-
fům, kteří přispěli do tohoto čísla novin. Ti všichni se mi snažili maximálně pomoci a já věřím, že řadu informací 
využijeme ještě pro další psaní o Hluku. A poděkovat chci i hlucké radnici a zastupitelstvu, protože bez jejich pod-
pory by psaní o slavnostech i samotné slavnosti neměly takovou podobu.
Ze všeho nejvíce ale patří má úcta všem Hlučanům, kteří na pódiu, v kroji, v hledišti nebo „jen“ tak v zákulisí dělají 
mnoho prospěšného pro to, aby tradice v Hluku nezemřely. Je obdivuhodné, kolik takových lidí ještě je!  Bez nich 
by nešlo napsat o slavnostech ani jediný řádek, oni jsou skutečnými autory všeho, co se o slavnostech napsalo, oni 
přináší do Hluku skutečný život. Děkuju!

Radek Bartoníček, redaktor Hluckých novin, radekbartonicek@klikni.cz

Slavnosti skončily. Kdoví, jaké budou ty další za tři roky. Foto: Zdeněk Koníček

Poděkování  z radnice
Jubilejní XX. Dolňácké slavnosti jsou za námi, staly se minulostí, příjemnou vzpomínkou nad 
spoustou nádherných fotografií a filmových záběrů. Ale nebylo by veškeré té nádhery bez pěkné-
ho počasí a hlavně bez přičinění spousty obětavých občanů při přípravě slavností a jízdy králů. 
A právě všem těm obětavcům, kteří chystali kroje, zdobili koně, vyráběli růže, sháněli jednotlivé 
součásti krojů, aby se pak do nich oblékli a přispěli k celkové nádheře, patří velké poděkování. 
Patří také všem, kteří se jakkoliv zapojili do příprav slavností, jízdy králů a mnoha vystoupení.  Bez 
nich a jejich pomoci by to nešlo. Vám všem ještě jednou velmi DĚKUJEME.
 

Za přípravný výbor Antonín Kočí - místostarosta
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Tak jak se s odstupem času díváte na 
letošní Dolňácké slavnosti? Původně 
jsem se chtěl tady na stránkách po-
drobně rozepisovat o jednotlivých 
„akcích“, ale nakonec jsem si řekl, že 
by to nemělo smysl a bude lepší vám 
ukázat mnoho fotografií.
Vždyť pro každého z nás byly slavnosti 
jiné. Jiné byly pro toho, kdo přímo vy-
stupoval, jiné pro toho, kdo šel napří-
klad mezi krojovanými v průvodu, jiné 
pro ty, kteří přišli v „civilu“ jako diváci 
a jiné například pro mnohé ženy, které 
„skákaly“ kolem domácích hostů nebo 
třeba chystaly kroje – a že takových 
dobrých žen bylo. 
A úplné jiné byly slavnosti pro ty, které 
jsem viděl užívat si sluníčka na kou-
pališti nebo na vedlejších tenisových 
kurtech. Nebo pro některé mladé, kte-
ří zmoženi alkoholem vyhlíželi houka-
jící sanitku, přijíždějící brzy nad ránem 
pomoci jednomu ze zraněných hostů 
nočního podniku.
Vracím se tedy k původní otázce – jaké 

byli pro každého z vás tyto jubilejní 
slavnosti?
Slyšel jsem řadu názorů a téměř 
všechny byly pochvalné nebo nadše-
né. Některé názory mi přišly přes počí-
tač, další jsem si vyslechl na vlastní uši 
a nejvíce sázel na vlastní úsudek. Ne 
všude jsem ale během slavností byl, 
některé věci jsem neviděl ani neslyšel, 
jinde jsem držel v ruce foťák nebo ka-
meru a dění kolem sebe tak vnímal ji-
nak než Pan divák. Proto můj následu-
jící stručný názor je zcela subjektivní, 
střízlivý a vůbec si nedělající nárok na 
nějakou obecnou pravdu.

Kazy byly, ale …

Slavnosti se určitě vydařily, mnozí do-
mácí i hosté prožili zážitek, na který 
jen tak nezapomenou. 
Mnozí Hlučané se prezentovali jako sr-
deční hostitelé, kteří mají vztah k tra-
dicím a ještě dokáží bavit sebe i druhé, 
stačí se podívat na množství domácích 

Tak jaké byly slavnosti 2008?

vystupujících – toto považuji možná 
za vůbec nejdůležitější. Navíc Hluk 
umí připravit a také financovat velkou 
folklorní přehlídku, na kterou se přišlo 
podívat hodně velké množství diváků 
– spokojených diváků. 
Vyvrcholením oslav po právu zůstává 
jízda králů, která si zachovává svou 
výjimečnost a stále ještě může těžit 
ze zájmu místních lidí. A zapomenout 
nesmím na programy v památkových 
domcích,  na výstavy a košt vína, i to 
byly ozdoby slavností.
Samozřejmě jsem slyšel i některé ná-
mitky, které se týkaly různorodých 
„kazů“ na slavnostech. 
Z nich vybírám například připomínky 
k tomu, že někteří Hlučané se v krojích 
neumí chovat nebo že krojovaný Hluk   
šel v průvodu příliš chaoticky, další při-
pomínky si všímaly toho, že ne všem 
klukům šly vyvolávky, že to či no moh-
lo být lépe vyzdobeno, a nechyběly 
ani připomínky k tomu, že nemálo 
Hlučanům jsou už slavnosti šumafuk 

Kdo by řekl, že se v 21. století najde tolik „bláznů“, kteří  naváží na prastarou tradici jízdy králů.                                        FOTO: RB 
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– vždyť dnes například sehnat dob-
rovolníky na organizační výpomoc je 
skoro nemožné. 
Po těchto námitkách pochopitelně 
následovaly návrhy, co vše by se kde 
mělo zlepšit, aby slavnosti, včetně 
průvodu, jízdy králů, chování lidí a tře-
ba i výzdoby byly bezchybné.
Rozumím těmto dobře míněným ná-
mitkám a radám, ale v jedné věci si 
dovolím nesouhlasit. Snažme se třeba 
leccos vylepšit, ale pokud možno ne-
zasahujme do přirozeného chování 
lidí naší doby. 
Slavnosti jsou holt otiskem našeho 
každodenního života. Jestliže jsme 
stále méně spontánní a víc „prkenní“, 
jestliže v kroji neumíme moc chodit, 
jestliže ne všem jdou vyvolávky, pro-
tože slovní zásoba mladých je stále 
větší bída, nic s tím neuděláme. Lépe 
řečeno, něco s tím uděláme, ale úplně 
to nezměníme.   

Poslední nejlepší slavnosti

Jací jsme prostě my sami, takové 
jsou i slavnosti, a takové jsou i stovky 
a stovky „akcí“ všude možně mimo 
Hluk. Pokud se budeme snažit udělat 
ze slavností něco jiného, bude to už 
divadelní představení. S perfektně na-
zkoušenými nástupy i výstupy, s tisíc-
krát nacvičenými úsměvy, se značka-
mi, kdo kde kdy má stát a co má dělat.
Dávám přednost slavnostem se všemi 
plusy i mínusy, kde se lidé chovají při-

rozeně, tak jak je k tomu vede dnešní 
život, kde jsou lidé, kteří mají o slav-
nosti zájem, těší se například na jízdu 
králů, stojí u svého domu a srdečně 
vítají každého, kdo se zastaví. 
A vedle nich jsou samozřejmě lidé, 
kteří na slavnosti „kašlou“. Takový je 
život, a je to v pořádku. Naštěstí jsou 
ti druzí zatím v menšině. Pokud ale 
třeba nakonec převládnou a nenavá-
ží na dědictví odcházející generace, 
nic proti tomuto přirozenému tempu 
života neuděláme a Hluk o slavnosti 
přijde. Nebo slavnosti uspořádají čistě 
přivezení muzikanti. Omlouvám se za 
tuto pochmurnou vizi.
Přesto ještě napíši následující větu, za 

kterou mě budete možná kamenovat, 
třeba se ale mýlím a budoucnost mě 
usvědčí z omylu. 
Dovolte mi ale končit tuto mou po-
slední větu k Dolňáckým slavnostem 
2008 takto: Letošní slavnosti se velmi 
vydařily a s měnícím se životním sty-
lem budou každé další slavnosti už jen 
horší. 
Mladí Hlučané, dopředu se vám 
omlouvám, pokud mě usvědčíte 
z mylné předpovědi, budu jen a jen 
rád. Můžete si to potom se mnou přijít 
na hrob vyřídit.

Radek Bartoníček

Ministr kultury Václav Jedlička při slavnostech mluví k Hlučanům: „I vaše jízda králů bude 
součástí kulturního dědictví lidsta.“                        FOTO: Oldřich Prajza

Obrázek, který není jinde k vidění - dvacet osm krojovaných jezdců na koních při letošních slavnostech.               FOTO: Oldřich Prajza
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Foto: RB

Jednání výboru Dolňáckých slavností těsně před slavnostmi. V rodině krále připravují slavnostní zdobení, „král“ napravo.

Slavnosti začínají: polní mše svatá za Hlukem na Babí hoře.

Na Babí hoře předává vládu starý král novému.

Přicházejí i někteří jezdci z jízdy králů. K víře ale už vztah nemají. 

Ministranti. I těch v dnešní době ubývá.

Věřících přišlo na mši několik desítek. A bylo pořádné vedro, to nejsou deštníky proti dešti.
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Odpoledne patřilo dětem, vystoupilo také kolem 70 hluckých dětí. A mezi dětmi paní Lekešová, která také program výborně uváděla.

Další snímek z odpoledního programu, děti čekají na vystoupení. Nálada byla u tvrze výborná, a to jak v hledišti, tak na pódiu.

Mimo jiné se divákům představily i děti z Vlčnova. Nakonec přišly na pódium všechny děti, které vystupovaly.

A dvě dámy, díky kterým se do programu dětský program dostal. Večer vystoupil soubor Ondráš, který sklidil bouřlivý potlesk.
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V sobotu ráno vyhrávala s velkou chutí Polahoda. A jeden z muzikantů Polahody, místostarosta Jelének.

Malíři lidových ornamentů, kterým patřily památkové domky. Soubor ze slovenských Košic se odpoledne divákům velmi líbil.

Výborné zahájení večerního programu, CM Pramének. Sbor z Hluku si pozval řadu dalších sborů, zájem diváků byl velký.

Výstavy ve škole. Harmoniky a historie jízdy králů. A také kroje z bohaté soukromé sbírky Hlučanů.
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Do jízdy králů zbývají jen hodiny, seznamování jezdce s ko něm.

Nedělní ranní budíček obstarala Kosenka. Dopoledne se ukázali verbíři. A tleskalo jim plné hlediště.

Královská družina se blíží, ranní oblékání krále. 

Krojovaný Hluk patří na slavnostech k tomu nejcennějšímu.  Autorka (první zleva) odpoledního programu Jana Polášková.

Jízda králů skončila úspěšně. Konečně čas na radost. A radost prožívali i kluci, kteří jízdu jeli v sedlech koní.

Text a foto: RB
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Text a foto: RB
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U S N E S E N Í     Č.40/08
z jednání rady města konaného dne 
12.05.2008

Rada města schvaluje:
40/08/01 program jednání rady města  včet-
ně doplnění
40/08/02 zasílání zápisů z jednání rady měs-
ta kontrolnímu výboru zastupitelstva města
40/08/03 zveřejnění poptávky na zpraco-
vání strategického plánu rozvoje města na 
úřední desce města
40/08/04 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu 
nebytových prostor na bývalém OKP, Sokol-
ská 429 s Ing. Stanislavem Vlkem,  s platností 
od 1.5.2007
40/08/05 čerpání rozpočtu za 1. čtvrtletí 2008
40/08/06 příspěvek ve výši 1.000,- Kč na 
turnaj v kuželkách konaný 17.5.2008 v hluc-
ké sportovní hale – oddíl kuželek TJ Spartak 
Hluk
40/08/07 příspěvek ve výši 1.000,- Kč na 
akci „Slávnosti bratrstva Čechov a Slovákov 
na Javorine“
40/08/08 zakoupení hudební aparatury 
pro mládežnickou skupinu : 1x MIX pult,1x 
BASKOMBO, sadu činelů , 4x reprobedny, 2x 
mikrofony, vše v celkové hodnotě 50.764,- 
Kč, aparatura bude ve vlastnictví města
40/08/09 uložení betonových sloupů v ulici 
Mladá, Hluk pro firmu MOEL Šumice, bez-
platně do 30.6.2008
40/08/10 přechodné dopravní značení – 
Dolňácké slavnosti dle projektu Ing. Kunčíka
40/08/11 přidělení bytu v Domě s chráněný-
mi byty v Hluku paní xxx na dobu neurčitou
40/08/12 Dohodu o zřízení stavby a pod-
mínkách vstupu na pozemek s SVK a.s. 
Uh.Hradiště na akci „Hluk – křižovatka ulic 
Hradišťská, Sadová, oprava kanalizace“
40/08/13 žádost p. xxx o povolení protlaku 
pro vodovodní přípojku v křižovatce ul.Bor-
šická – Horní Drahy 
40/08/14 termín a program zasedání zastu-
pitelstva města dne 28.5.2008 v 17.00 hodin 
na tvrzi dle zápisu
Rada města postupuje do zastupitelstva:
40/08/15 výkup pozemku – části parcely p.č. 
3825/14 (nová parcela p.č. 3825/15) 
40/08/16 žádost o odvolání souhlasného 
stanoviska s výstavbou fotovoltaické elekt-
rárny v trati Ostrovské pole – Solinvest s.r.o. 
Uherské Hradiště 
40/08/17 žádost o změnu územního plánu 
– R.E.N.Power a.s.
Rada města doporučuje:
40/08/18 zastupitelstvu zrušení bodu 
10/07/05 usnesení č.10/07 z veřejného za-
sedání zastupitelstva města konaného dne 
28.11.2007  o převodu majetku TJ Spartak  
Hluk vč.sportovní haly a schválení převodu 
dle varianty č. 2 zpracované  Ing.Dohnalem, 
tj. převod bez sportovní haly

Rada města odkládá :
40/08/19 projednání závěrů ze zasedání kon-
trolního výboru do příštího  zasedání rady
40/08/20 žádost o příspěvek – Občanské 
sdružení VIKTIMA Uherské Hradiště – pomoc 
obětem trestných činů do doby prověření 
činnosti občanského sdružení 
40/08/21 nabídku na zpracování pasportu 
veřejné zeleně pro nedostatek podkladů 
Rada města nemá námitek:
40/08/22 ke správnímu řízení o udělení vý-
jimky k chráněným rostlinám – Správa chrá-
něné krajinné oblasti Bílé Karpaty

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

U S N E S E N Í     Č.41/08
z jednání rady města konaného dne 
26.05.2008

Rada města schvaluje:
41/08/01 program jednání rady města
41/08/02 vyhodnocení veřejné zakázky na 
dodávku CAS pro SDH Hluk - výsledek dle vý-
běrové komise, tj. dodávku CAS od firmy Stro-
jírny Potůček s.r.o.,Tovární 123, 538 21 Slatiňa-
ny a rozhodnutí  výběrové komise o vyloučení 
uchazeče RS Truck s.r.o. Otrokovice
41/08/03 vyhodnocení nabídek na zpraco-
vání Strategického plánu rozvoje města Hluk 
- nabídku  Ing.Pavla Dohnala, cena 60.000,- 
Kč vč. DPH, termín zpracování 09/2008
41/08/04 zapůjčení pódia v době konání 
slavností u Technických služeb Města Veselí 
nad Moravou a u Města Uherského Ostrohu
41/08/05 příspěvek ve výši 10.000,- Kč na 
konání akce 30.5. při příležitosti Dne dětí 
– Sdružení rodičů při Základní škole Hluk 
a Meruňka Team
41/08/06 nákup 50 kusů knih „Jdu Slovác-
kem krásným“  za vyšší cenu (188,- Kč/ks) 
41/08/07 oslovení následujících firem k vý-
zvě na veřejnou soutěž na akci „Energeticky 
úsporná opatření – Základní škola Hluk – va-
rianta 2“  :
• INGOBAN, s.r.o., Lorencova 3791, Zlín
• TRADIX a.s., Huštěnovská 2004, Staré Město 
• EKO-UH s.r.o., Velehradská 1905, Staré Město
• PROGRES-T, s.r.o. , Na Splávku 1182, Uh. Hra-
diště
• Ing.Stanislav Vlk, Hluk
• STAVEKO, s.r.o. , Sokolovská 115, Uh.Hradiště  
zadávací dokumentaci pro tuto veřejnou za-
kázku, záruka za  dílo bude minimálně 10 let, 
jediným hodnotícím kritériem bude cena
41/08/08 vybudování veřejného osvětle-
ní v parku u domu s chráněnými byty - 5 ks 
světel, čerpání  finančních prostředků  z pro-
středků veřejného osvětlení
41/08/09 volný vstup na dětské hřiště v are-
álu koupaliště jeden den v týdnu, dopoledne 
do doby otevření koupaliště pro veřejnost 

– klub maminek
41/08/10 Smlouvu o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z Fondu kultury ZK čís-
lo D/0504/2008/KUL se Zlínským krajem na 
Dolňácké slavnosti a jízdu králů
41/08/11 Smlouvu o dílo – provedení rekla-
my s firmou Speed racing Team – občanské 
sdružení, Popovice 203 ( příspěvek 2.000,- Kč)
41/08/12 žádost  p. xxx o zrušení pronájmu 
malé zasedací místnosti Městského úřadu 
Hluk ke dni 12.5.2008 
41/08/13 opravu střechy budovy Základní 
školy Hluk, II. varianta cca 50.000,-Kč, úhradu 
z rezervního fondu  školy
41/08/14 Smlouvy o dílo s fi SKAREA s.r.o., 
Ostrava - Svinov :
• číslo : 2008/54 na vypracování projekto-
vé dokumentace na energeticky úsporná 
opatření ke stavebnímu řízení (dále jen PDS) 
Městského úřadu v Hluku cena 130.900,- Kč
• číslo : 2008/53 na vypracování energetic-
kého auditu Městského úřadu Hluk – cena 
35.700,- Kč
41/08/15 Smlouvu o dílo č. 73/2008   k vy-
pracování dokumentace pro územní řízení 
pro akci  „Dostavba letního koupaliště – re-
kreační bazén“ s Hutním projektem Frýdek 
Místek a.s. – cena 59.500,- Kč
41/08/16 finanční příspěvek ve výši 2.000,- 
Kč pro dětský folklorní soubor Žarúžek na 
soustředění v areálu Smraďavka
Rada města postupuje do zastupitelstva:
41/08/17 závěry ze zasedání kontrolního vý-
boru 
41/08/18 závěry ze zasedání finančního vý-
boru 
41/08/19 výkup pozemků v k.ú. Hluk na 
sběrný dvůr
41/08/20 spoluúčast města při financování 
rekonstrukce domků č.p. 260, 261 v ulici Raj-
čovna, Hluk
41/08/21 nový jednací řád zastupitelstva 
města
41/08/22 prodej stavebního pozemku v ulici 
Orelské v k.ú. Hluk
Rada města odkládá:
41/08/23 projednání světového běhu har-
monie
Rada města bere na vědomí:
41/08/24 informace zástupců firmy Solinvest
41/08/25 informace Doc.Botka k převodu ne-
movitého majetku TJ Spartak Hluk na město
41/08/26 závěry ze zasedání  kontrolního 
výboru
41/08/27 přípravu zasedání zastupitelstva 
města
Rada městaruší:
41/08/28 bod  č. 36/08/13 usnesení rady ze 
dne 17.3.2008

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí
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U S N E S E N Í     Č.42/08
z jednání rady města konaného dne 
09.06.2008

Rada městaschvaluje:
42/08/01 program  jednání rady města  
42/08/02 přijetí p. xxxx do pracovní skupi-
ny místního hospodářství – zvýšení počtu 
pracovníků na VPP z Úřadu práce o 1 pra-
covníka (tj.celkem 7) a pracovní smlouvu od 
23.06.2008 do 31.12.2008
42/08/03 vstupenky na koupaliště pro vý-
běrčí tříkrálové sbírky  na 1 den a dva vstupy
42/08/04 příspěvek ve výši 14.000,- Kč pro 
Svaz postižených civilizačními chorobami 
– ZO Hluk
42/08/05 Kupní  smlouvu s dodavatelem - 
firmou Strojírna Potůček s.r.o., Tovární 123, 
Slatiňany na dodávku CAS 15 MAN TGM  
13.280 4 x 4 – v provedení speciálním redu-
kovaném – cena 5.200.196,- Kč vč DPH, záru-
ky – podvozek 25 měsíců,  nástavba  čerpa-
dlo  60 měsíců,  koroze karoserie 60 měsíců. 
Platební podmínky  60% po řádném uvedení 
do provozu, 40 % do 28.02.2009
42/08/06 Smlouvu o dílo na zpracování 
Strategického plánu rozvoje města Hluk 
s Ing. Pavlem Dohnalem
42/08/07 Smlouvu o zřízení práva umístit 
zařízení sirény s Hasičským záchranným 
sborem Zlínského kraje na dobu neurčitou, 
umístění bezplatné
42/08/08 odprodej vyřazeného dámského 
kola p. xxx za cenu 300,- Kč
42/08/09 příspěvek ve výši 2.000,- Kč pro 
Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6, Praha 1
42/08/10 přijetí účastníků Světového běhu 
harmonie  dne 29.09.2008 starostou města, 
případná  kulturní akce bude rozhodnuta po 
upřesnění
42/08/11 uložení stavebního materiálu - 
střešní krytiny a kontejneru p.xxx v ulici Hli-
níky, před rodinným domem  č.p. 1020, v do-
bě od 16.06. –  31.07.2008 - bezplatně
42/08/12 vypsání poptávkového řízení na 
vypracování projektu na výsadbu dřevin 
a zeleně na parcelách č. 1957,1958,1959/2  
v areálu stadionu
42/08/13 povolení výjimky z počtu dětí ve 
třídách Mateřské školy Hluk, okres Uherské 
Hradiště, příspěvková organizace, Družstev-
ní II. 142, Hluk takto:
• 1.třída …………….28 dětí
• 2.třída …………….24 dětí (zde je počet 
dětí v souladu s vyhláškou)
• 3.třída …………….28 dětí
• 4.třída …………….28 dětí
• 5.třída …………….28 dětí
42/08/14 provedení změny v rejstříku škol 
a školských zařízení v mimořádném termínu 
Mateřskou školou Hluk - zastoupenou ředi-
telkou p. Lenkou Habartovou
42/08/15 majetkové a finanční zabezpečení 

Mateřské školy Hluk, okres Uherské Hradiště, 
příspěvková organizace, Družstevní II. 142, Hluk
42/08/16 odměnu ředitelce Mateřské školy 
Hluk ve výši dle zápisu
42/08/17 Smlouvu o dílo o dodávce pro-
jektových prací – INGPROJEKT, s.r.o. Veselí 
nad Moravou, č. 0814, cena 19.000,- Kč na 
rekonstrukci místní komunikace – spojnice 
ulic Konečná-Ostrožská –Hluk, úpravu pro-
jektové dokumentace a obnovu vyjádření 
dotčených orgánů státní správy
Rada města souhlasí:
42/08/18 se stavbou nového rodinného 
domu na pozemku p.č. 2863/2 
42/08/19 s připojením sirény na měřený od-
běr obce
42/08/20 s navýšením kapacity Mateřské 
školy Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěv-
ková organizace, Družstevní II. 142, Hluk na  
136  dětí, kapacita  jídelny zůstává na 300 
jídel
Rada města neschvaluje:
42/08/21 požadavek Klubu maminek o vol-
ný vstup do areálu koupaliště ve dnech 
– úterý, středa a čtvrtek  v měsíci červnu od 
9.30 – 12.00 hodin
Rada města potvrzuje:
42/08/22 původní rozhodnutí rady – usne-
sení č. 41/08/09 ze dne 26.5.2008 s tím,   že  
nebude dětem ani maminkám umožněn  
přístup do bazénů (ani do brouzdaliště)
Rada města bere na vědomí:
42/08/23 Čestné prohlášení o příjmech 
a dluzích za rok 2007 dle zákona o střetu zá-
jmů 159/2006 Sb.
42/08/24 stávku pracovníků mateřské školy 
42/08/25 finanční dar pro mateřskou školu 
od firmy Visteon
42/08/26 uzavření  mateřské školy v době 
prázdnin od 30.06.2008 do 03.08.2008, ku-
chyně od 14.07.2008 do 03.08.2008
Rada městapověřuje:
42/08/27 místostarostu p.Antonína Kočího 
ke zjištění vyhlášek vydaných v okolních 
obcích k pálení odpadů  a přípravu vyhlášky 
pro město do 31.08.2008
42/08/28 místostarostu p. Miroslava Jelénka 
instalací měřiče rychlosti se statistikou do 
ulice Květnové do 23.06.2008 

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

U S N E S E N Í     Č.43/08
z jednání rady města konaného dne 
23.06.2008

Rada města schvaluje:
43/08/01 program jednání rady města včet-
ně doplnění
43/08/02 vyhodnocení veřejné soutěže 
- Energeticky úsporná opatření – Základní 
škola Hluk :

- vyloučení 7 uchazečů kvůli formálním ne-
dostatkům : Ing. Jiří Křen – Tradix  Staré Měs-
to, Staveko s.r.o., Uherské Hradiště, Vander-
laan s.r.o., Praha 10, Progres – T s.r.o., Uherské 
Hradiště, INGOBAU s.r.o., Zlín, Ing.Stanislav 
Vlk, Hluk, Fainstav s.r.o., Ostrožská Nová Ves 
- vítěze - firmu EKO-UH s.r.o., Staré Město s ce-
novou nabídkou 5.628.711,- Kč (bez DPH)
43/08/03 vyhodnocení veřejné soutěže 
Technický dozor stavebníka – Energeticky 
úsporná opatření – Základní škola Hluk -  Ing.
Zdeňka Křivu, - ZK -  Servis Uherské Hradiště
43/08/04 zrušení výběrového řízení na vy-
budování kanalizace a vodovodu Paligr - 
Nad Kaštancem
43/08/05 vypsání nového výběrového ří-
zení na vybudování kanalizace a vodovodu 
Paligr – Nad Kaštancem, kde kritériem pro 
posouzení nabídek bude nejnižší cena s tím, 
že v zadávacích podmínkách bude požado-
vána platba 50% v letošním roce a 50% do 
30.6.2009
43/08/06 pozvání stavebníků rodinných 
domů v lokalitě Paligr Nad Kaštancem na za-
sedání rady města
43/08/07 volný vstup na koupaliště pro:
•  základní školu v hodinách tělesné výchovy 
do konce června, konec školního roku, 1x 
v době prázdnin
• mateřskou školu v rámci výuky do konce 
června
• účinkující děti v rámci Dolňáckých slavností 
– pátek 4.7. odpoledne – jednu vstupenku
• pro fotbalovou přípravku žáků v době 
prázdnin - jeden den v prázdniny
43/08/08 2 dárkové koše, á 500,-Kč do tom-
boly na pouť na kopci  Antonínek
43/08/09 cenu za 1m2/den prodejní plochy 
pro prodejce na Dolňáckých slavnostech 
–100,-Kč 
43/08/10 odměnu  pokladním  na  Dolňác-
kých  slavnostech - 250,- Kč za jednu akci + 
předprodejcům  přidělení 2 třídenních vstu-
penek
43/08/11 přidělení čestných vstupenek na 
Dolňácké slavnosti pro členy zastupitelstva 
města
43/08/12 vydání zvláštního čísla Hluckých 
novin v počtu 2.500 kusů s barevným, lesk-
lým obalem a  barevnou vnitřní přílohou na 
lesklém papíře a schvaluje cenu tohoto ča-
sopisu pro prodej ve výši 25,- Kč
43/08/13 cenu recyklátu 150,- Kč za tunu, 
bez dovozu a bez naložení
43/08/14 dotazník pro občany v rámci zpra-
cování Strategického plánu rozvoje města 
Hluk a termín setkání s občany 14.7.2008
43/08/15 Smlouvu o dílo na zpracování Pro-
jektu pro územní rozhodnutí Sběrný dvůr 
Hluk s Ing. Miroslavem Košinou, Luhačovice 
- cena 89.250,- Kč, termín vypracování pro-
jektu do 10.8.2008
43/08/16 Smlouvu o dílo na zpracování 
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žádosti a studie proveditelnosti na projekt 
„Po stopách historie a tradic Hluku a Nemšové 
s Mgr. Zdeňkem Hynkem, Zlín - cena 10.000,-Kč
43/08/17 Smlouvu o poskytnutí účelové ne-
investiční dotace z rozpočtu města Uherské 
Hradiště č. 61/2008/EKO na zajištění provo-
zu profesionální knihovny v Hluku ve výši 
180.000,- Kč 
43/08/18 zrušení souhlasu s vybudováním a  
připojením fotovoltaických elektráren k dis-
tribuční síti na pozemku a budovách v ka-
tastru města Hluk do celkové výše 2,5 MW 
vydaného starostou firmě REN POWER CZ, 
a.s., V.Řezáče 315, Most pro E.ON Distribuce 
a.s., Lidická 36, Brno 
43/08/19 Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě 
č. 8/2007 s Ing. Zdeňkem Křivou - ZK Servis, 
Uherské Hradiště na akci „Hluk, sanace svahu 
lokalita Paligr varianta B“
43/08/20 finanční příspěvek z kapitoly roz-
počtu TJ Spartak  částku 100.000,-Kč a z kapi-
toly kultura  částku 50.000,- Kč za pronájem 
stadionu na Dolňácké slavnosti na zaplacení 
zdravotního a  sociálního pojištění a na ne-
zaplacené zálohy E.ON pro TJ Spartak Hluk
43/08/21 přijetí Ing.Barbory Válkové, Dolní 
Němčí na pracovní místo na pozici „zahrad-
ník specialista“ do skupiny místního hospo-
dářství,  termín nástupu bude upřesněn po 
vyjasnění možnosti příplatku z úřadu práce
43/08/22 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
č.STAV -001.02.2000  „oprava fasády tvrze II.“, 
Ing.Stanislav Vlk – změna splatnosti faktur, 
do 30.11.2008
43/08/23 finanční příspěvek ve výši  10.000,- 
Kč na dětskou tenisovou školu pro Tenisový 
klub Hluk
Rada městazamítá:
43/08/24 instalaci zpomalovacího prahu 
v ulici Květnové v Hluku
Rada městasouhlasí:
43/08/25 s bezúplatným převodem  pozem-
ků ve vlastnictví státu, parc.č. 1611, 1612, 
1613, 1614, 1615, 1618/1, 1618/2, 1618/3, 
1618/4, a 1618/5 v k.ú.Hluk do vlastnictví vý-
robního družstva KOVOPLAST Hluk
Rada městanavrhuje:
43/08/26 zastupitelstvu schválit změnu 
usnesení č.13/08/20 a výkup pozemku 
p.č.3818/22 na sběrný dvůr od slečny Lenky 
Zimčíkové
Rada městadoporučuje:
43/08/27 zastupitelstvu opětovné zařazení  
zpracování zadání změny územního plánu 
v trati Ostrovské pole na vybudování foto-
voltaické elektrárny na pozemku p.č. 3833/
137 v k.ú.Hluk  do programu zastupitelstva a  
schválení této změny
Rada městabere na vědomí:
43/08/28 informace o přípravě Dolňáckých 
slavností
43/08/29 informace o slavnostním otevření 
Domu s chráněnými byty a charitního do-

mova
43/08/30 Usnesení Policie ČR, OŘ Uherské 
Hradiště ve věci podezření „Zneužívání pra-
vomoci veřejného činitele“
Rada města odkládá:
43/08/31 přehodnocení cen za materiál 
a služby poskytované městem pro občany 
Hluku do příštího zasedání
Rada města postupuje:
43/08/32 žádost o zajištění dovozu dětí 
do logopedické třídy Mateřské školy Dolní 
Němčí do sociální komise

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

U S N E S E N Í     Č.44/08
z jednání rady města konaného dne 
08.07.2008

Rada městaschvaluje:
44/08/01 program jednání rady města
44/08/02 přidělení bytu v Domě s chráněný-
mi byty Hluk manželům xxx  na dobu urči-
tou, do konce roku 2008 
44/08/03 návrh paní  Julie Šuránkové na 
zařazení stálého bodu programu jednání 
zastupitelstva - kontrola plnění usnesení za-
stupitelstva z minulého jednání 
44/08/04 Smlouvu  na přezkoumání hospo-
daření města za rok 2008 s Ing. Ivanem Ku-
čerou, cena 20.000,- Kč bez DPH
44/08/05 Smlouvu o dílo č.8/2008 na akci 
„Energeticky úsporná opatření – ZŠ Hluk“ 
s firmou EKO-UH, s.r.o., Velehradská 1905, 
Staré Město, cena 5.628.711,- Kč bez DPH, 
termín 07-11/2008, záruka 10 let
44/08/06 žádost p. xxx o umístění reklam-
ní tabule na sloup veřejného osvětlení  
60x100 cm, u křižovatky u Obecní restaura-
ce, poplatky dle  vyhlášky
44/08/07 vícepráce při výsadbě rostlin ko-
lem domu s chráněnými byty, cena 25.743,-
-Kč včetně DPH, čerpání z rozpočtu veřejné 
zeleně
44/08/08 žádost firmy Dekora Stuck, Vele-
hradská 2139, Staré Město o umístění re-
klamy na dům č.p. 581, Hluk - poplatky dle 
vyhlášky
44/08/09 doporučení sociální komise – ne-
svážet  děti do logopedické třídy  Mateřské 
školy v Dolním Němčí a zároveň schvaluje 
příspěvek  ve výši 1.000,- Kč celkem na do-
pravu měsíčně, po prokázání docházky dětí 
44/08/10 jednorázový finanční příspěvek 
pro p. xxx ve výši dle zápisu  na postel s orto-
pedickou  matrací a lůžkoviny
44/08/11 požadavek komise zemědělské 
a životního prostředí na vyčištění dlažby 
chodníků na hřbitově od plevelů chemic-
kým postřikem
44/08/12 odměnu ředitelce Základní školy 

Hluk Mgr. Marii Galdové, ve výši dle zápisu
44/08/13 zpracování projektu na výsadbu 
Kaštance  firmou  Garden Moravia, U Stadi-
onu 824, 687 62 Dolní Němčí
44/08/14 dohodu na splátkový kalendář za 
způsobenou škodu - zničení  sloupu veřejné-
ho osvětlení s p. xxx - celková  škoda 17.970,- 
Kč, splátkový kalendář  ve   12-ti splátkách,  
od 01.08.2008 do 31.07.2009, měsíční splát-
ka 1.500,- Kč
44/08/15 zařazení menší drtičky na stavební 
suť, štěpkovač - do vybavení sběrného dvora
Rada městazamítá:
44/08/16 nabídku Obchodního týdeníku na 
prezentaci města
Rada městanavrhuje:
44/08/17 příspěvek pro prodejce volných 
stavebních ploch a neobydlených rodin-
ných domů ve výši 50,- Kč /m2, maximálně 
200.000,- Kč
Rada města pověřuje:
44/08/18 starostu  města Ing.Jana Šimčíka  
přípravou podkladů k realizaci návrhu na 
poskytnutí příspěvku pro prodejce volných 
stavebních ploch a neobydlených rodin-
ných domů ve výši 50,- Kč /m2, maximálně 
200.000,- Kč
44/08/19 místostarostu města p. Antonína 
Kočího k projednání otázky ekologického 
kroužku s ředitelkou Základní školy Hluk
Rada města bere na vědomí:
44/08/20 zprávu sociální komise  k poskyt-
nutí jednorázových finančních příspěvků
44/08/21 zápis č. 5 z jednání komise země-
dělské a životního prostředí  konané dne 
03.03.2008
44/08/22 bod č. 2 zápisu č. 6 z jednání komi-
se zemědělské a životního prostředí ze dne 
23.06.2008 o dokončení  údržby okrasné 
zeleně na ulici Hlavní - uvedené požadavky 
byly již splněny
44/08/23 bod č. 4  zápisu č. 6 z jednání  ko-
mise zemědělské a životního prostředí ze 
dne 23.06.2008 o provádění kontroly kontej-
neru u hřbitova městskou policií – kontroly 
jsou prováděny
Rada města doporučuje zastupitelstvu:
44/08/24 schválení záměru o bezplatném 
převodu  části pozemku p.č. 301/2 v k.ú. 
Hluk paní xxx a ponechání části pozemku se  
sítěmi ve vlastnictví města
44/08/25 prodej části parcely 3300/2 v ulici 
Čtvrtě, v k.ú. Hluk (nová parc.č.3300/18) 
Rada města neschvaluje:
44/08/26 návrh paní Julie Šuránkové  zařadit 
do programu jednání zastupitelstva zprávu 
o činnosti rady

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí
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U S N E S E N Í     Č.45/08
z jednání rady města konaného dne 
17.07.2008

Rada městaschvaluje:
45/08/01 program jednání rady města
45/08/02 Mandátní smlouvu s Ing. Zdeň-
kem Křivou – ZK servis, Uherské Hradiště 
na výkon technického dozoru stavebníka 
u zakázky úsporná opatření – Základní 
škola Hluk – cena 82.000,- Kč, termín 07/
2008 – 11/2008
45/08/03 žádost p. xxx o bezplatné uložení 
stavebního materiálu před rodinným do-
mem č.p. 1167,  termín do konce srpna
45/08/04 převedení hospodářského vý-
sledku  Základní školy Hluk za rok 2007 ve 
výši 175.652,15 Kč do  rezervního fondu 
45/08/05 program zasedání zastupitelstva 
města konaného  dne 30.07.2008:
Stav
1. Zahájení
a) ověřovatelé zápisu
b) schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení ze zasedá-
ní zastupitelstva města konaného dne 
28.5.2008
3. Zpracování Zadání změny územního 
plánu sídelního útvaru Hluk :
a) v lokalitě Panské Zamlýní (u firmy IN-
TERPAN – bývalý závod Sport) na rozšíření 
průmyslové zóny
b) v lokalitě Ostrovské pole na vybudová-
ní fotovoltaické elektrárny
4. Souhlas s vybudováním a připojením 
fotovoltaických elektráren k distribuční síti 
na pozemcích v k.ú.města Hluk do celkové 
výše 2,5 MW pro firmu REN POWER CZ, a.s., 
V.Řezáče 315, Most
5. Vydání opatření obecné povahy č. 1 
Změny č. 14 Územního plánu sídelního 
útvaru Hluk
6. Převod pozemků v k.ú. Hluk :
a) prodej pozemku p.č. 3300/2 v ulici Čtvr-
tě
b) vrácení pozemku p.č. 301/2 – žádost 
p. Skypalové, Hlavní č.p. 114, Hluk
c) odkup pozemku – části parcely p.č. 
3818/22 na sběrný dvůr vedle firmy Mine-
rál
7. Převod nemovitého majetku TJ Spartak 
Hluk, o.s. na Město Hluk
8. Projednání závěrů ze zasedání finanční-
ho výboru
9. Projednání závěrů  ze zasedání kontrol-
ního výboru
10. Informace :
• dolňácké slavnosti
• strategický plán rozvoje města Hluk
• energeticky úsporná opatření – Základní 
škola Hluk
• dostavba třídy v mateřské škole
• energeticky úsporná opatření budovy 

městského úřadu, hasičské zbrojnice a tě-
locvičny základní školy
• výsadba dřevin v Kaštanci
• sběrný dvůr
• sanace svahu nad stadionem TJ
• vytvoření pozice “zahradník specialista“ 
v pracovní skupině místního hospodářství
• stavy účtů 
11. Diskuse
12. Závěr

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

Město Hluk a Klub kultury Vás 
zvou na svatovavřinecké

H L U C K É   H O D Y
které se uskuteční 
ve dnech 8. – 10.8.2008

Program :
 
PÁTEK 8.srpna 2008

20.00  Hodový večer u cimbálu 
– na tvrzi pořádá CM Babica
hosté: Vlasta Grycová a ženský 
sbor ze Strání, Josef Pilát, folklorní 
soubor Javorina ze Strání, 
pořadem provází Jožka Pavlíček

20.00 Hodová MAXI diskotéka 
- SHOW pěti hluckých DJ - stadion 
TJ Spartak

SOBOTA  9.srpna 2008      

16.30 Mistrovské fotbalové utkání 
krajského přeboru 
H L U K  -  DOLNÍ NĚMČÍ
19.30 THE BEATLES REVIVAL 
– sportovní hala - Koncert popu-
lární skupiny 
 po ukončení koncertu 
22.00 taneční zábava
se skupinou MERLIN
na stadionu TJ Spartak Hluk
(v případě nepříznivého počasí ve 
sportovní hale )
Beseda u cimbálu s CM BABICA  
- tenisové kurty
  
NEDĚLE   10.srpna 2008

10.30 Hodová mše svatá – kostel 
sv. Vavřince
15.00 koncert skupiny WESTERN, 
park u tvrze
20.00 Diskotéka na stadionu
TJ Spartak Hluk

U příležitosti letošních oslav 250 let po-
svěcení kostela sv. Ondřeje si Vás řím-
skokatolická farnost Uherský Ostroh 
dovoluje  pozvat na koncert The Royal 
Liverpool Philharmonic Youth Orchestra 
( soubor mladých hudebníků Královské 
liverpoolské filharmonie) pod taktovkou 
dirigenta Matthewho Wooda.

Během programu zazní skladby Wolf-
ganga Amadea Mozarta, Sira Malcolma 
Arnolda, George Fridricha Handela, Lud-
wiga van Beethovena, Benjamina Britte-
na a Edwarda Elgara.

Koncert se koná ve čtvrtek 14. srpna 
2008 v 19 hodin v kostele sv. Ondřeje 
v Uherském Ostrohu. 

Pozvánka na ojedinělý
koncert
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Seniorské besedy 2008 

LEDNOVÁ BESEDA
V lednové besedě jsme s předstihem pochovali basu, abychom rozptýlili a pobavili přítomnou seniorskou 
chasu. 
ÚNOROVÁ BESEDA 
V únoru jsme ochutnávali vzorky zelí, které přinesli účastníci besedy z vlastních zásob –celkem 28 vzorků. 
Každý, kdo ochutnal zelí, jej ohodnotil. Nejvíce všem chutnal vzorek od paní Marie Kotačkové, za který si 
odnesla symbolickou hlávku zelí. Další vyhodnocené  vzorky byly od paní Ludmily Hrdinové a pana Anto-
nína Dufka. Všechny ostatní vzorky byly vynikající a oceněny památným diplomem. V průběhu večera bylo 
přítomným ukázáno, jak se šlape zelí a účastníkům byl prozrazen vzácný návod na přípravu zelí, a to, že zelí 
je zdravé, zelí je chutné, ale nejzdravější je s kusem masa! 
BŘEZNOVÁ BESEDA
Pro velký úspěch výstavy starých harmonik, která se konala v prosinci, jsme pozvali na březnovou besedu  
seniorské harmonikáře. Večer nám zpříjemnilo hraním 15 harmonikářů, ale vzpomněli jsme také na ty, kteří 
již nejsou mezi námi.  
DUBNOVÁ BESEDA 
Před velikonocemi nám přišly na seniorkou besedu zazpívat kostelní zpěvačky. Pod vedením varhaníka pana 
Jana Procházky nám zazpívaly současné i ty na odpočinku. 
KVĚTNOVÁ BESEDA
V měsíci květnu jsme oslavili svátek matek. Během besedy k nám zavítali švarní šohajé vracející se z trhu 
v Uh. Ostrohu. Zazpívali nám a poté každé ženě darovali malované perníkové srdce. Tyto srdce věnovala 
paní Vavřínková ze Starého Města, které tímto děkujeme. Popřát k svátku přišly i děti, které pod vedením 
paní učitelky Marie Šťastné recitovaly a zazpívaly.  
ČERVNOVÁ BESEDA
Toto besedu jsme pojali jako přípravu na nadcházející dolňácké slavnosti. Podmínkou nebyla účast v kroji, 
nicméně svůj kroj „provětrala“ skoro polovina zúčastněných. 
Součástí besedy byla ukázka prodávání peřin se vším co k tomu patří: zpívající ženy a kupec, který nakonec 
utekl do Suchaj Loze, protože ženy po něm chtěly (tak jak už to v životě bývá) jenom zlaťučké peníze a ty on 
neměl. Potom ale potom ale přišel ženich, které měl peníze v požadované kvalitě, a to podle popěvku žen: 
“...My máme peřiny bilučké, my chceme peníze zlaťučké...“
Raritou bylo, že povlečení jedné z peřin pochází z třicátých let minulého století a bylo použito při ukázce 
prodávání peřin panu prezidentu E. Benešovi a jeho choti v Luhačovicíh v roce 1937. Svým zpěvem večer 
obohatil hostující mužský sbor ze Zlína.  

Poděkování za konání těchto besed patří především panu Otu Konečnému a jeho manželce Anně. Každá beseda 
je panem Konečným řádně zahájena a je popřáno oslavencům v daném měsíci. Hudbu na všech besedách zajiš-
ťuje pan Miroslav Šuránek a průvodní slovo na besedách patří jeho manželce Jiřině. Ve zpěvu nás řádně podpo-
ruje na všech besedách hlucký mužský sbor. Poděkování patří také těm, kteří zajišťují občerstvení, a to paní Anně 
Libosvárové, paní Milce Morozové a paní Anně Konečné. 
Rádi bychom pozvali všechny seniory na další seniorské besedy. Nejbližší beseda se bude konat v měsíci říjnu.  
Těšíme se na všechny, nejen hlucké, seniory!                                                       

 Hlučtí senioři

Skončila první polovina roku 2008, proto si zavzpomínejme, co bylo na seniorských besedách, pořádaných 
každý měsíc, na hlucké tvrzi. 
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Slza a smutek odvane čas, ale vzpomínka zů-
stává. Dne 24.6.2008 uplynulo již 15 let od 
úmrtí našeho otce a dědečka pana Josefa 
Míška. Stále vzpomínají dcera a syn s rodina-
mi.

Miloval jsi život, tolik jsi chtěl žít, osud Tě pře-
dešel, musel jsi odejít.
12.května 2008 uplynul rok, co nás navždy 
opustil pan Martin Kadlček. S láskou vzpo-
mínají manželka, syn a dcera s rodinami.

17.června uplynulo 10 let od smrti našeho 
manžela, tatínka a dědečka pana Antonína 
Hrdiny. S láskou vzpomínají manželka, syn 
a dcera s rodinami a sestra s rodinou. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte s námi.

Kéž by šel vrátit zpátky čas a Ty jsi přišla opět 
mezi nás. Bolest se nedá vepsat v tato řádky, 
už nikdy nevrátíš se zpátky. Dne 9.července 
2008 jsme vzpomněli 2.výročí, co utichlo srd-
ce naší milované maminky, babičky, praba-
bičky a sestry paní Marie Šimčíkové. S láskou 
stále vzpomíná dcera Eva s rodinou a sestra 
Jiřina s rodinou.

Jen modlitbu, kytičku a svíčku Ti můžeme na 
hrob dát a vzpomínat. Dne 20.6.2008 jsme 
vzpomněli 1.výročí úmrtí paní Ludmily Mi-
táčkové. S láskou vzpomínají dcera s rodina-
mi.

Dne 28.6.2008 jsme vzpomněli 4.smutné vý-
ročí úmrtí pana Cyrila Dufky. Za tichou vzpo-
mínku děkují dcera Helena, Josefa a Jiřina 
s rodinami.

Utichlo srdce i hlas, měl jsi rád život, práci i nás. 
Dne 19.8.2008 vzpomeneme 7.výročí úmrtí 
pana Matěje Štefaníka. Za tichou vzpomín-
ku děkují synové a dcery s rodinami.

Odešel jsi náhle, jak si osud přál, ale v našich 
vzpomínkách žiješ stále dál. 2.8.2008 vzpo-
meneme 10.výročí úmrtí pana Jaroslava Šte-
faníka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Děkuje celá rodina.

Měla jsem Vás všechny ráda, chtělo se mi 
žít, přišla však nemoc zlá, já musela odejít. 
15.6.2008 jsme vzpomněli 2.výročí, kdy nás 
navždy opustila paní Anna Ředinová. Za 
vzpomínku děkuje manžel, děti, bratři a sest-
ry s rodinami.

Žádný čas není tak dlouhý, aby dal zapo-
menout. Dne 6.srpna 2008 vzpomeneme 
smutné 5.výročí,  kdy nás opustil náš man-
žel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Jan 
Dohnal.
Naše vzpomínka zůstane vždy živá, kam se 
v domě podíváme, vidíme výsledek jeho 
poctivé práce.
Letos také vzpomeneme smutné výročí, kdy 
před 18 lety tragicky ve Švédsku zahynul 
náš syn, bratr, strýc a švagr pan Antonín 
Dohnal. S láskou a při modlitbě vzpomínají 
manželka, sourozenci Marie a Jiří s rodina-
mi. Kdo jste je  znali, vzpomeňte s námi. Za 
vzpomínku děkuje rodina.

Kdo v srdcích žije, neumírá. Dne 30.5.2008 
jsme vzpomněli nedožitých 75 let pana 
Antonín Zvoniče. Zároveň dne 15.7.2008 
uplyne 2.smutné výročí od jeho smrti. S lás-
kou a úctou vzpomíná manželka Marie, děti 
s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 4.července 2008 to bylo již 20 let, co ze-
mřel náš tatínek, dědeček a pradědeček pan 
František Kunovjánek. Stále vzpomínají 
syn František a dcera Marie s rodinou. Všem, 
kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Čas plyne, jen vzpomínky zůstávají. Dne 
19.července 2008 jsme vzpomněli 4.výro-
čí úmrtí pana Jana Jelénka. Dne 9.srpna 
vzpomeneme jeho nedožitých 70 let. Za ti-
chou vzpomínku děkuje manželka, synové 
s rodinami a celá rodina.

Dne 19.7.2008 jsme vzpomněli 15.výročí 
úmrtí našeho drahého manžela, tatínka 
a dědečka pana Antonína Míška. Vzpomí-
nají manželka, syn Antonín a dcera Jarmila 
s rodinami.

Čas plyne, vzpomínka zůstává. 15.července 
2008 uplynulo 20 let, co nás navždy opus-
til manžel, otec a dědeček pan František 
Janás.  Vzpomínají manželka a dcera s ro-
dinou. Dne 6.prosince 2008 by oslavil své 
85.narozeniny.

Žádný čas není tak dlouhý, aby dal zapome-
nout. Dne 30.9.2008 vzpomínáme smutné 
výročí úmrtí našeho tatínka pana Antonína 
Straňáka.  Stále vzpomíná a nikdy nezapo-
mene – manželka a dcera. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. Děkujeme.

V letošním roce by se dožila 100 let paní An-
tonie Huspeninová.  Kdo jste ji znali, věnuj-
te vzpomínku a motlitbu. Děkujeme Josef, 
Josefa a Vojtěch s rodinami.
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Rozpis mistrovských zápasů mužstev TJ Spartak Hluk,
oddíl kopané - PODZIM

Poznámka: Rozpis všech zápasů je informativní. Během sezóny může dojít ke změnám.

A MUŽSTVO – krajský přebor

9. srpen  HLUK – Dolní Němčí  16.30

16. srpen Vlachovice – HLUK 16.30

24. srpen HLUK – Kateřince  16. 30

30. srpen Vigantice – HLUK 16.30

3. září  Vsetín – HLUK 17.00

7. září HLUK – Mozkovice  16.30

13. září  Provodov – HLUK 16.00

21. září  HLUK – Spytihněv  16.00

28. září HLUK – Holešov 15.30

4. říjen Slušovice – HLUK 15.30

12. říjen HLUK - O.N.Ves  15.00

18. říjen Uherský Brod – HLUK 14.30

26. říjen HLUK – Borovice 14.00

1. listopad Chropyně – HLUK 13.30

9. listopad HLUK - 1.Valašský FC   13.30

B MUŽSTVO – 1 B třída

8. srpen Slavkov - HLUK – 17.00

17. srpen HLUK – Jalubí  10.00

24. srpen Koryčany – HLUK  16.00

31. srpen HLUK – Uherský Ostroh  10.00

7. září Bojkovice – HLUK  16.30

14. září HLUK – Bánov 10.00

21. září Zlámanec – HLUK  16.00

28. září Kněžpole – HLUK 15.30

5. říjen HLUK – Zlechov  10.00

12. říjen Strání – HLUK  15.00

19. říjen HLUK – Osvětimany 10.00

26. říjen Ostrožská Lhota – HLUK 14.00

2. listopad HLUK – Kudlovice  10.00

DOROST – Krajská soutěž 

9. srpen HLUK – Zdounky  14.15
16. srpen Luhačovice – HLUK  10.00
24. srpen HLUK – Strání 14.15
31. srpen Boršice – HLUK 13.30
7. září HLUK – Praktice  14.15
14. září Nedachlebice – HLUK   13.45
21. září HLUK – Jarošov  13.45
28. září HLUK – Otrokovice  13.15
5. říjen Koryčany – HLUK  13.15
12. říjen HLUK – Uherský Ostroh  12.45
19. říjen Bojkovice – HLUK  12.15
26. říjen Hluk – Rataje  12.45
2. listopad   Újezdec – HLUK   11.15

ŽÁCI – Okresní přebor 

24. srpen HLUK – Jarošov  10.00
31. srpen Březolupy - Hluk 10.00
7. září HLUK – Ostrožská Lhota 10.00
14. září Vlčnov - HLUK 10.00
21. září HLUK - O.N.Ves 10.00
28. září HLUK – Medovice  10.00
4. říjen Śumice - Hluk 15.30
12. říjen HLUK – Buchlovice 10.00
18. říjen Bánov – HLUK  10.00
26. říjen HLUK – Újezdec 9.30
2. listopad Mařatice - HLUK 9.30

PŘÍPRAVKA – Okresní soutěž

24. srpen Hradčovice – HLUK   14.15
30. srpen HLUK - Uh. Brod  14.00
6. září Havřice - HLUK 14.00
13. září HLUK – Praktice  14.00
21. září Horní Němčí  -HLUK  14.00
27. září Korytná – HLUK  14.00
4. říjen HLUK - Záhorovice  14.00
18. říjen HLUK – Bánov  14.00
25. říjen Nivnice - HLUK 12.00
1. listopad HLUK – Slavkov  14.00
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Na jaře se děti naučily spoustu jarních 
básniček a písniček, a jelikož jsou ve-
deny k tomu, aby si všímaly krás příro-
dy kolem sebe, tak báseň „Jen si děti 
všimněte“ se jim moc líbila. Často si ji 
opakovaly a když v dubnu oslavily se 
svými rodiči „Den země“, skutečně si 
všímaly krás kolem sebe, ale také věcí, 
které do přírody nepatří. Sbíraly od-
padky v okolí mateřské školy do plas-
tových pytlů, které potom vyhodily do 
příslušných kontejnerů.
5. a 6. května jsme navštívili hlucké 
památkové domky, kde na děti če-
kala pani Ludmila Jelénková, která je 
seznámila poutavým vyprávěním se 
životem lidí, kulturou bydlení dříve 
a nyní. Svým vyprávěním děti velmi 
zaujala, proto si s nadšením prohléd-
ly všechny vystavované předměty. 
Nejzajímavější pro ně byla starodávná 
kamna, truhlice, krásné kroje, máselni-
ce a ševcovské načiní. 
O týden později za námi do MŠ přišly 
na návštěvu všechny maminky, neboť 
si jejich děti pro ně připravily besídku 
ke Dni matek. Měly pro ně připravené 
hezké dárečky a přáníčka.

Co je v naší školce nového? 

22. května se šly děti podívat do zdejší 
knihovny, kde je paní knihovnice Ma-
rie Plačková i tentokrát seznámila se 
spoustou zajímavých dětských knih 
a navíc přečetla dětem krátkou pohád-
ku. Děti si mohou knihy, které se jim 
líbí, prohlédnout, a všechny děti se již 
těší, až se naučí číst a budou knihovnu 
samy navštěvovat.
V pondělí, 26. května se všechny děti 

Všichni pozorujeme, jak nám před očima roste přístavba nové třídy mateřské školy a věříme, že již od září 
bude v provozu a budou ji navštěvovat první malí školáci.

fotografovaly na společnou fotografii 
a děti předškolních tříd se fotily také 
jednotlivě na tablo. 
Celý tento týden pak probíhala v MŠ  
sportovní hry a nejšikovnější děti jely 
v úterý 10.6.  reprezentovat s paní uči-
telkou Alenou Zedkovou naši MŠ na  
sportovní hry do Uherského Hradiště 
a byly skutečně úspěšné! Lucka Křapo-
vá vyhrála 1. místo v běhu na 30 met-
rů, 1. místo v hodu míčkem a 2. místo 
ve skoku z místa.
 Již se blížil svátek všech dětí, na který 
se velmi těší, protože ví, že za nimi při-
jdou tak jako každým rokem slavit ha-
siči. A skutečně tomu bylo tak i letos. 
Děti spolu s hasiči oslavili svůj svátek 
30. května. Celá oslava začala cvičným 
poplachem, dále měli hasiči pro děti 
připravený pěkný program a na závěr, 
když si děti prohlédly všechna hasič-
ská auta a odcházely na oběd, dostaly 
od hasičů sladkosti a ty děti vždy po-
těší. Ale potěšilo je i to, že nemusely 
v tento den odpočívat po obědě na 
lehátku a spolu s rodiči nebo paní uči-
telkami se mohly jít podívat na stadi-
on, kde pokračovala oslava Dne dětí 
pro všechny děti z Hluku.
Byly zde připraveny hezké soutěže 
s odměnami, ale největším zážitkem 
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jak pro děti, tak i pro přihlížející do-
spělé, byl určitě přílet vrtulníku. Děti 
si jej mohly zblízka prohlédnout i na-
stoupit dovnitř. 
2. června jsme pokračovali v oslavě 
MDD a paní učitelky si pro děti při-
pravily „ kytičkovou oslavu “. Na školní 
zahradě vykvetla v několika minutách 
spousta pampelišek, petrklíčů, kopre-
tin, fialek a šípkových růžiček, neboť 
děti si vyrobily na hlavu papírové ky-
tičkové kloboučky. Zazpívaly spoustu 
hezkých písniček o kytičkách, zatanči-
ly a soutěžily v několika disciplínách. 
Hned další den, 3. června, jely všech-
ny děti na školní výlet do ZOO Lešná. 
Počasí nám přálo, a tak se i tento den 
vydařil. 
Oslavy dne dětí jsme ukončili v pá-

tek na myslivecké chatě, kde myslivci 
pro děti připravili soutěže s opékáním 
špekáčků a balíčky se sladkostmi. 
V měsíci červnu bývá připraveno pro 
děti opravdu plno hezkých akcí a jed-
nou z těchto akcí bylo vystoupení 
Vojenského uměleckého souboru On-
dráš na sportovní hale, kde jsme spolu 
s dětmi ze základní školy shlédli „ Za-
toulané pohádky “.
18. června jsme byli pozváni LŠU na 
koncert na tvrz a 26. června se na tvrzi 
rozloučíme s našimi předškoláky, kteří 
po prázdninách začnou navštěvovat 
základní školu.  Již teď v červnu děti 
navštívily paní učitelky z 1.tříd ZŠ.
Z MŠ odchází na ZŠ 55 dětí a u zápisu 
do MŠ bylo 65 dětí.
Každý měsíc navštěvují děti městské 

kino, naposled zde zhlédly pohádku 
„ Káťa a Škubánek “. Děti se zúčastnily 
výtvarné soutěže „ Zvířátko sportovec“ 
a „Jarní tvoření“, ve které Matouš Pavlík 
získal druhé místo.
Školní rok pomalu končí, proto dětem 
přejeme hezké prázdniny se spoustou 
sluníčka, rodičům a všem příznivcům 
MŠ krásnou dovolenou. Sponzorům 
děkujeme za finanční i materiální pod-
poru.
Mateřská škola  bude uzavřena od 
30.6. 2008 do 3.8. 2008. Provoz bude 
od 4.8. 2008 a to , pouze na ulici Druž-
stevní, tedy v „ motýlkové“ školce.

Marie Oharková
červen 2008
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Pedikúra – Manikúra
paní Doležalová, Novoveská 555, Hluk

otevřeno denně

tel. 603 452 297

Kadeřnictví Jana Mahdalová
náměstí Komenského 146, Hluk má opět otevřeno.
 
úterý  10.00 – 12.00  14.00 – 17.00
středa 8.30 – 12.00
čtvrtek 13.00 – 17.00
pátek 10.00 – 12.00  14.00 – 17.00
sobota  dle objednávek

Mladý pár hledá v Hluku starší rodinný dům
se zahradou k rekonstrukci.
Cena nemovitosti dle vzájemné dohody.

Volejte kdykoliv na telefonní číslo +420 777 289 780.
Děkujeme za Vaše nabídky.
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O zvláštním čísle Hluckých novin
Týden před tím než tyto zvláštní noviny vyšly jsem měl možnost si 

je prohlédnout. Na první pohled mne zaujala jejich krásná vnější 

úprava a jejich velký rozsah. Nejvíce mne však  zaujala kvalita jejich  

obsahu.

Co by tak asi mohl očekávat čtenář „Hluckých novin“, které vychází 

před konáním jubilejních XX. Dolňáckých slavností písní a tanců ? 

Určitě v první řadě celý program slavností. Pro návštěvníka slav-

ností by to možná stačilo. Ale protože to byly slavnosti jubilejní, 

bylo nutné seznámit návštěvníky slavností i s historií „Jízdy králů“ 

a s dlouhou tradicí samotných slavností včetně různých zážitků 

z nich. Výborné bylo i zveřejnění vyvolávek při jízdě králů. Jednak 

to byla informace pro návštěvníka, který by v tom ruchu při jízdě 

králů třeba nepostřehl nebo dobře nevystihl smysl vyvolávky. Zve-

řejnění vyvolávek mohlo být však i dobrou inspirací pro samotné 

vyvolávače.

A co více přineslo toto číslo „Hluckých novin“ návštěvníkům a co 

Hlučanům? Před konáním slavností byly organizované různé akce 

folklorního charakteru. Bylo to např. „Představení „králů“, kteří se 

jízdy zúčastnili v průběhu celé její dlouhé  historie. Byl předsta-

ven také letošní „král“ a celý jeho doprovod. A připomenutí těchto 

představitelů tradiční „Jízdy králů“ v novinách již předem nabídlo 

návštěvníkům dokonalý obraz toho, co pak uviděli ve skutečnosti. 

V těchto jubilejních novinách byla zveřejněna také přehlídka hluc-

kých krojů, která se konala před slavnostmi. A do mimořádného 

čísla novin byla zařazena proto, že při přípravě přehlídky hluckých 

krojů se ukázalo, že v dnešní době sice roste zájem mladých lidí ob-

lékat se při slavnostních příležitostech do krojů, ale na druhé straně 

je již v Hluku málo lidí, kteří si dovedou ten správný druh kroje pro 

danou příležitost vybrat. A ještě horší je to dnes s udržováním kroje 

v použitelném stavu. Kroj, to je přece ozdoba, jak se říká „paráda“ 

a nelze krásnou dívku nebo chlapce obléknout do nevzhledné na-

podobeniny kroje. 

A zveřejněná přehlídka krojů a seznam dosud žijících obětavých 

pečovatelek a pečovatelů o kroje může být jednoduchým rádcem 

pro mladé milovnice a milovníky kroje. Ať si umí vybrat a obléci ten 

správný druh kroje a ať ví, na koho se obrátit o pomoc při péči kroj. 

Jsou mladí, jím kroj sluší, tak ať se do něho rádi oblékají, aby hlucký 

kroj nikdy nevymizel.

Když mimořádné číslo novin vyšlo, koupil jsem si dva výtisky. Je-

den jsem poslal svému příteli na Slovensko. Jestliže mne potěšil již 

dříve uvedený rozsah a obsah, po koupi novin jsem byl velice mile 

překvapen kvalitou papíru a tisku. Ač nepatřím mezi ty movitější, 

přesto se mi cena za takovou kvalitu nezdála vysoká, obzvláště při 

dnešním růstu cen materiálu, energie a služeb. A to ještě vím, že 

za zveřejněné články nebyl požadován a ani nebyl vyplacen žádný 

autorský poplatek. 

Když jsem později daroval svůj výtisk vzácnému příbuznému při 

jeho návštěvě u nás, chtěl jsem si pro sebe koupit ještě jeden vý-

tisk. Moje putování po prodejnách tisku a po obchodech od ulice 

Hradišťské až po prodejnu u Autopalu bylo marné. 

Až na konci své cesty jsem zjistil, že přes 200 neprodaných výtisků 

bylo nedávno vráceno na městský úřad, kde jsem jeden zdarma zís-

kal. Doporučuji vám si toto mimořádné číslo uschovat. Jednou až 

budete hledat někoho, kdo by vám opral nebo vyžehlil kroj, budou 

se vám tyto noviny hodit                                                                    Lekeš 

15.3.2008 oslavila maminka, babička a prababička paní Viktorie Špaňhelová 85.narozeni-
ny. 
Přejeme Vám všichni ještě sluníčko i trochu deště.
Spokojenost, pevné zdraví, ať Vás neopouští štěstí a provází Boží požehnání.
Ráno ať Vás budí ptačí trylky, přes den prožijete pěkné chvilky, večer modlitbu a krásné sny.
Děkujem za lásku, mnoho rad, vždyť život je Boží dar.
Přeje dcera Marta a syn František s rodinami.

7.července 2008 oslavila naše milá maminka a babička paní Marie Janásová své 85.naroze-
niny. Ze srdce jí přejeme hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a ještě mnoho chvil stráve-
ných mezi námi. Dcera s rodinou

Blahopřání
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Na “Hodový večer u cimbálu” s hosty Vlastou Gry-
covou a Josefem Pilátem zve Cimbálová muzika 
Babica z Hluku už v pátek 8. srpna 2008! Tak nějak 
by se také ve zkratce dalo vyjádřit pozvání na “za-
pálení hluckých hodů”, které si letos vzala na starost 
domácí hlucká cimbálovka s primášem Ing. Tomáše 
Zubrem. 
Kromě uvedených hostů, se návštěvníci večera se-
stávajícího s připravovaného programu a volné be-
sedy u cimbálu, setkají také s Folklorním souborem 
Javorina ze Strání, ženským sborem ze Strání a lido-
vým vypravěčem Jožkou Pavlíčkem. Hodový večer 
je připravován do velkého sálu hlucké tvrze a jeho 
začátek je stanoven na 20.00 hod. 
Není to poprvé, co se významné zpěvácké osob-
nosti – Vlasta Grycová a Josef Pilát setkávají na spo-
lečném projektu. Oba jejich hlasy lze již slyšet na 
první dlouhohrající gramofonové desce Hradišťanu 
a Jaroslava Staňka z r. 1972 „Hraje a zpívá soubor 
písní a tanců Hradišťan“, jejíž nahrávky dnes vlast-
ně zlidověly podobně jako původní melodie. Platí 
to samozřejmě i pro „Hudecké z Bílovic (II)“, které in-
terpretoval Josef Pilát, a které dodnes rády hrávají 
mnohé cimbálové muziky a především pro dnes již 
známou úpravu „Stójí Kača při šentyši …“ od Vlasty 
Grycové. 
Připomeňme si ještě, že Vlasta Grycová, která byla 
členkou Hradišťanu v letech 1957-1971  se naučila 
nejvíce písní od své maminky, významné nositelky 
písňového bohatství, Alžběty Končitíkové (1913-
1999) ze Strání. 
A jak už program Hodového večera naznačuje, ze 
Strání přijala pozvání většina hostů. Vždyť je co 
reprezentovat! Folklorní soubor Javorina ze Strání 
představuje domácí starobylou tradici, která sahá 

CM Babica zve na hody

Výpisky z kroniky aneb další zajímavé hlucké čtení
I když Hlucké noviny v těchto místech končí, se čte-
ním o Hluku nemusíte končit. Rád bych vám totiž 
doporučil další čtení, které by nemělo uniknout vaší 
pozornosti.
Jde o velmi zajímavou knížku paní Marie Plačkové, 
která tentokrát přináší nejen výpisky z hlucké kroniky 
let 1960 až 1980. V příštím čísle novin se o těchto vý-
piscích rozepíši více, nyní bych chtěl podotknout, že 
v našem regionu nevychází mnoho knížek, tak pěkně 
udělaných. Pro zájemce je kniha k dispozici  v knihov-
ně za pouhých padesát korun. RB

až k nejstarším dochovaným zprávám o předvádění 
straňanských mečových tanců spojených s každoroč-
ním masopustním veselím - fašankem. 
První taková zpráva pochází již z r. 1894, kdy „Straňá-
ci“ předvedli obdivuhodný mečový tanec na Národo-
pisné výstavce v Uherském Brodě, což jim přineslo 
nezanedbatelný věhlas.
Oproti tomu Cimbálová muzika Babica z Hluku je 
poměrně mladé „uskupení“. Svůj název odvozuje od 
zdejší Babí hory, jíž se v Hluku prostě říká Babica. Mu-
zikanti pojmenovali svoji kapelu podle tohoto svého 
oblíbeného místa v r. 1997, ačkoliv kořeny muziky sa-
hají do r. 1993. Dnes ji tvoří 7 muzikantů z hradišťské-
ho a brodského Dolňácka. 
Tato oblast poskytuje muzice zcela přirozeně bohaté 
repertoárové zázemí a navíc i možnost rozmanitého 
výběru písní z jiných regionů, které si vždy velmi ráda 
zahraje. 
Dnešní snahou Babici je vytvořit si svůj vlastní cha-
rakteristický zvuk, právě repertoárovou skladbou 
a hudebními úpravami, z nichž mnohé představí i na 
Hodovém večeru u cimbálu na počest letošních hluc-
kých hodů. 

Asc
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