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Přijďte podpořit dobrou věc
v neděli 9. 3. po 9.00 hodině
V nedělní ráno 9. března by většina z nás měla zamířít k hluckému kostelu 
- a to nejen ti, kteří půjdou na ranní mši svatou. 

Od devíti do dvanácti hodin tady totiž budete moci podpořit dobrou věc, sbír-
ku na pomoc dětem v Bangladéši.
Tato sbírka je součástí celostátního projektu s názvem Misijní koláč, ke kte-
rému se připojil i Hluk. Řada hluckých žen i dětí už několik dnů připravuje 
nazdobené medové perníčky, které si budete moc koupit právě v neděli – jen 
na vás bude záležet, za kolik si je koupíte a jak tedy přispějete na dobročinné účely.
Když jsem se byl na přípravu perníčků podívat u Pavelků (kteří kromě prostor 
poskytli i suroviny), žasl jsem, jak moc jich bylo a také jak pěkně vypadaly. Na 
otázku, kolik jich vlastně je, jsem ale přesnou odpověď nedostal.  „Tak to vůbec 
netušíme,“ zněla odpověď. Těsta ale bylo kolem dvaceti kilogramů, 
tak možná by se někdo do počítání mohl pustit. 
Hlavní duší hluckého „medování“ je Marie Křižalkovičová, která 
prožila půl roku v Africe. Právě tady se podle svých slov přesvěd-
čila na vlastní oči, jak tamní děti potřebují pomoc. Když se vráti-
la, přemýšlela, jak by mohla těmto dětem pomáhat. Nakonec se 
rozhodla pro Papežské misijní dílo. „Líbí se mi, že se nesoustředí  
jen na vybírání peněz, ale snaží se různým způsobem přiblížit širší 
veřejnosti život chudých v misiích i život těch, kteří jim pomáhají. 
Do aktivit na pomoc potřebným se zapojují také děti, a tak se vy-
chovávají,“ vysvětluje Marie Křižalkovičová.
Od té doby se k ní přidaly i některé další ženy kolem hlucké far-
nosti a společně připravily několik zajímavých akcí. Nyní jsou 
všechny zvědavé, jak dopadne jejich zatím poslední akce – právě 
ta, plánovaná na 9. březen.  „Trošku máme obavu, někteří říkají, že 
moc lidí nepřijde, že nám toho hodně zůstane. My se ale nebojí-
me. Věříme, že Hlučané přijdou,“ říká jedna z žen.
Tak co myslíte, jakou vizitkou se prokážeme? Udělejte si v neděli 
procházku, vemte si pár korun a kupte si perník. Uvidíte, že vám 
nedělní oběd bude chutnat určitě ještě o něco více! A můžete si 
po něm dát ještě na chuť perník!

                                                                                 RB  
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Vážení čtenáři Hluckých novin,

letošní první vydání našeho zpravodaje se od těch předcházejících liší. Rozhodli jsme se dělat pro vás  od roku 
2008 noviny, které  mají novou grafickou podobu i samotný obsah.
Jsme přesvědčeni, že nový zpravodaj (na jehož vylepšování budeme dál pracovat) ještě lépe ukáže, jak zajímavým 
místem je Hluk, kolik neobyčejných lidí tady žije, a co všechno dobrého dělají pro druhé. Rádi bychom, aby nový 
zpravodaj patřil k těm nejlepším v našem regionu, a svou kvalitou postupně soupeřil s okolními městy jako je na-

příklad Uherský Ostroh, Veselí 
nad Moravou, Uherský Brod 
nebo Uherské Hradiště.
Pokud jde o obsah nového 
čísla, můžete si přečíst kro-
mě zpráv z radnice  také řadu 
dalších informací. Dozvíte se, 
jak vypadají přípravy na Dol-
ňácké slavnosti a jízdu králů, 
přečtete si novinky o hluckých 
skautech, podíváte se na dob-
ročinné zdobení perníků, uvi-
díte, kdo vyhrál soutěž Zazpí-
vej slavíčku, přenesete se do 
dětství našich babiček…
I když jsme nyní v Hluckých 
novinách, přál bych si, abyste 
nezapomněli ani na interneto-
vé stránky www.mestohluk.cz. 
Pokud máte možnost, sledujte 

i tyto stránky, najdete na nich řadu aktuálních informací, včetně mnoha fotografií. Také internetové stránky se
snažíme postupně měnit, aby měly co nejlepší podobu a samozřejmě také obsah.
Nakonec vám chci sdělit, že zpravodaj i internet chceme dělat ve spolupráci s vámi, proto se těšíme na každý váš 
text i fotky, uvítáme také jakékoliv vaše nápady, náměty, připomínky… Telefonujte, pište, mailujte…

Radek Bartoníček (redaktor Hluckých novin)

Jaro se blíží... Foto: RB

Hluk se prezentoval na vele-
trhu v Brně...

Fotbalisté začali přípravu
s novým trenérem...

Děti soutěžily ve zpěvu
o postup do okresního kola...

Městem prošli fašankáři za 
velkého zájmu Hlučanů...

Sdružení maminek pozvalo 
dětem loutkáře...

„Královská družina“ se už 
chystá na jízdu králů...

Hlucký kalendář 1/2 2008
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Společná prezentace jízdy králů
Zástupci Hluku, Kunovic a Vlčnova se dohodli na společné prezentaci 
letošní jízdy králů. Jde o výjimečnou chvíli, protože rok 2008 je rokem, 
kdy se uskuteční tato tradice krátce po sobě na všech třech místech. 
Ještě nedávno by taková zpráva vyvolala pobouření na vsi. Časy se ale 
mění a tak rivalita mezi některými obcemi půjde tentokrát stranou. 
Hluk, Vlčnov a Kunovice se rozhodly, že budou společně propagovat 
jízdy králů v médiích.
Dohodli se na tom místostarosta Hluku Antonín Kočí, starosta Vlčnova 
Jan Pijáček a místostarostka Kunovic Ivana Májíčková.
Zároveň bych rád upozornil, že hlucká radnice připravuje i vlastní prezen-
taci Hluku a jízdy králů, o které vás budeme brzy podrobně informovat.  
 RB

kulturní událost roku

I když do Dolňáckých slavností zbývá ještě několik měsíců, 
v zákulisí jsou už přípravy rozjeté na plné obrátky. 
Pod vedením místostarosty Antonína Kočího jedná výbor 
Dolňáckých slavností, několikrát se už setkala „královská 
družina“, která předvede jízdu králů, mnoho dalšího dě-

lají desítky lidí, aniž by o tom hlasitě mluvili. Sestavuje se 
například celkový program slavností i dramaturgie jednot-
livých bloků, oslovují se „přespolní“ účinkující a ti domácí 
už například začali nacvičovat taneční vystoupení. Stručně 
shrnuto – existuje velká naděje, že červencové jubilejní 20. 
Dolňácké slavnosti by se mohly vydařit.
Pokud jde o krále, toho už můžete znát z internetových 
stránek Hluku (kde se informace o něm objevila nejdříve) 
nebo z okresních novin. Je jím jedenáctiletý Lukáš Šimčík, 
který se už se svou budoucí „královskou družinou“ setkal 
několikrát na tvrzi.
„Těším se, z koně strach nemám, protože jezdím na ko-
ních, které má taťka,“ říká Lukáš, kterého baví také počítače 
a florbal. O jeho vztahu ke koním svědčí i jedna maličkost
- část jeho osobní mailové adresy se skládá ze jména koně, 
kterého měl rád a jezdil na něm.
 Lukášovi rodiče si evidentně synova „kralování“ váží a dá-
vají najevo, že udělají všechno pro to, aby Hlučané moh-
li být na svou jízdu králů nadále pyšní. „Člověk je králem 
jednou za život. Budeme se maximálně snažit, starosti 
s přípravou určitě budou, ale nebojíme se jich,“ prohlašuje 
otec, který jel jízdu králů třikrát.

RB

Dolňácké slavnosti:
Událost roku se blíží

Hlucký král 2008 - Lukáš Šimčík Foto: RB

Bez Pospíšků si nelze jízdu králů představit Foto: RB Král se svou rodinou Foto: RB
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   Kdo stárne, vzpomíná. Každému z nás měří čas stejně, 
nedá se ovlivnit a už vůbec ne zastavit. Tak já se znovu 
vracím do vzpomínek na časy, které jsme prožívali zimním 
období. 

   Nejen o vánocích, ale i po nich se chodívalo po koledách 
a vinšování. Přicházel Nový rok a lidé si stejně jako dnes, 
přáli pevné zdraví. Na Nový rok chodila děvčata ke svým 
prarodičům s koláčem. V dnešní moderní době tato tradice 
už úplně zanikla. Na svátek Tří králů se chodilo po dědině 
a za zpěvu koledníků byl navštíven každý dům. 
   Zimní radovánky jsme si prožívali po svém, kopce na sáň-
kování jsme si vybírali podle odvahy. Nejlépe se jezdilo od 
„Panenky Marie“. Tehdy se to ještě dalo, vždyť auto tu pro-
jelo nanejvýš tak dvakrát za 
den. 
   I v zimě vyváželi sedláci 
hnůj na svá pole – buď na 
vozech nebo na velkých sa-
ních. To bylo pro nás sveze-
ní v zápřahu za nimi! Naše 
oblečení nebylo v otep-
lovačkách, ale v trikáčích, 
které byly dole rozstřižené 
na dvě použití, na to nějaké 
tepláky, kabátek. U kluků 
rukávy sloužívaly i na utře-
ní soplíku, který se opravdu 
často leskl jako svíčka, ne-
byla-li nějaká hadra v kap-
se. 
   Ve škole na nás neby-
ly kladeny takové nároky 
jako dnes a tak jsme měli 
spoustu času na různá kulturní vyžití. Hrávala se divadla, 
na farském dvoře divadlo loutkové. Do cvičení jsme chodili 
na „Liďák“ do Orla, kde nám předcvičovala Lidka Klaudo-
vá, toho času paní Pospíšková. Věnovala se nám opravdu 
obětavě a patří jí za to velký dík. Lidový dům (dnes Euro-
klub) v té době patřil Hronkům. Ti měli dvě děti, syn Fran-
tišek vystudoval na doktora a dcera Zdenka se provdala 
za akademického malíře Smítala, který maloval v kostele 
sv.Vavřince Pannu Marii v hluckém kroji. Tetička Hronková 
byla sestrou mého dědečka a pocházeli ze šestnácti dětí. 
V roce 1935 předali hospodu mým rodičům a ti zde pak ně-
jaký čas působili. Od té doby měl tento dům mnoho změn. 
V sále se konávaly plesy, divadla, různé zábavy a i my jsme 
zde v mladých letech tančívali. 

   Rok co rok bylo potřeba sedrat v zimě peří z kačen, husí 
a někdy i z morek. Po obědě se scházívaly vystrojené tetič-
ky, aby draly až do večera. Při společné práci se probrala 
kdejaká klebeta, někdy se i zpívávalo. Hospodyně mezi 
draním nabízela drobné pohoštění. Jako děti jsme s obli-

bou naslouchaly jejich vyprávění. Nejraději jsme ale cho-
dily na dodranou-na aldamáš. To se chystalo větší pohoš-
tění, čaj s rumem, dobré buchty, koblihy, vařené křížanky. 
Krásným bělostným peřím se pak plnily peřiny a duchny, 
pod kterými se moc dobře spalo. Cože, roztoči? To přines-
la až dnešní moderní doba. Žádné alergie, kolik generací 
ke spokojenosti v nich spávalo bez problémů. Nadarmo 
se neříká „Co den zkazí, peřina spraví.“ Maminky se dobře 
staraly o výbavu pro své děti. Co štěstí, lásky, slz a bolu to 
peříčko krylo a dnešní doba ho vytlačila k zániku. 

   Zima přituhovala, sněhu bývalo mnohem více. Byl čas sva-
teb, veselí a plesů. To vše končilo se závěrem masopustu, 
který završila pochůzka maškar. Za těmi jsme s oblibou po-

bíhaly. Špeky, klobásy na šav-
lích a vejce v košících – to byla 
odměna pro fašankáře. Smaži-
ly se koblihy, milostě a k tomu 
pálené. Po těchto bujarých 
veselostech následovala pope-
leční středa, kdy jsme z kostela 
odcházely s černým čelem. Po 
čtyřicet dnů se v každé rodině 
modlíval růženec. Zahaslo se 
a oheň v kachlových kamnech 
posílal svá světýlka. Často jsme 
dostaly nějaký lepanec, když 
jsme jako děti zlobily a rušily 
modlitbu. Chodit do kostela 
pro nás nebylo povinností, ale 
samozřejmostí. U mřížky nás 
bývalo plno, tak jsme se ždu-
chaly a rušily obřad. Pro mě je 
nejkrásnější vzpomínka na ob-

sazení lavic. Na pravé straně sedávali upracovaní, shrbení 
dědáčci v krásných hnědých kožuchoch. Na levé straně ba-
bičky zase v bílých kožuchoch a vlňáčky na hlavách. Dnes 
už to má zcela jiný ráz. Tetičky v kroji spočítá na jedné ruce 
a nám už zůstávají jenom vzpomínky. 

   Maminky nezahálely ani v zimě. Vyšívalo se, chystaly se 
kroje k velikonocům. Hlavně na řádném naškrobení spod-
niček si dávaly dívky záležet. To aby v průvodu na vzkříšení 
byly co nejvíc „našířené“. 
   Jako každý z nás se těší na jarní sluníčko tak i my jsme 
se těšily. Jen co trochu oschly chodníky, vytočily jsme pod-
patkem důlek a hrály se kuličky. 
   I já přeju svým spoluobčanům hodně sluníčka po té šedi-
vé zimě. Ať jsou zdraví a plně užívají jara. Mé vzpomínání je 
u konce, všem přeju, aby se vrátili do svého dětství, každý 
po svém. Taky bych chtěla poděkovat všem, kteří mě pod-
pořili v pokračování mých vzpomínek. 

 Vaše Morozová Emilie

Hluk za našeho dětství
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Dětský karneval 27.1.2008
V neděli 27. ledna se uskutečnil na hlucké tvrzi dětský kar-
neval, který pořádal místní skautský oddíl spolu se spo-
lečenstvím mládeže při farnosti Hluk. Na karnevalový rej 
se přišlo pobavit kolem 120 dětí. V záplavě karnevalových 
masek se dali najít indiáni, kovbojové, princezny, cikánky, 
čarodějky, skřítci nebo kočičky a dalších spousta jiných 
krásných masek, které byly ozdobou celého karnevalové-
ho odpoledne.
Letošní téma byla „zvířátka“ z celého světa. Společně jsme 
procestovali skoro celý svět. Děti byly svědky opičí rozcvič-
ky v džungli, skamarádění tarzana a jednoho cestovatele. 

Také viděly útěk zvířátek ze zoo, které toužili po svém do-
movu. Absolvovaly cestu vláčkem do Afriky nebo se snažily 
uhádnout zapeklité hádanky kočičky a oslíka a dokonce si  
zatančily spolu se dvěma beruškami tanec makarenu. Ne-
chyběly ani hry, kterých se mohli zúčastnit všichni či vybra-
ní jedinci. Nesmím opomenout na tombolu, která  nesměla 
nechybět. Každý kdo si koupil lístek, mohl vyhrát nějakou 
menší či větší cenu, která zajisté potěšila.  Karnevalem jsme 
chtěli podpořit  Papežské misijní dílo dětí. Peníze, které 
jsme vybrali za dobrovolné vstupné a za tombolu, půjdou 

na pomoc jedné mateřské školky v Malawi, v Africe. Tento 
projekt jsme nevybrali, jen tak náhodou, ale to proto, že 
na karnevalu bylo hodně dětí předškolního věku, což jsme 
předem trocha předpokládali. A jak jinak takovým dětem 
přiblížit život chudých dětí, které nemají to, co děti v Čes-
ku, než skrze něčeho, co je jim velmi blízké - školkou. Pro-
jekt sponzoruje potraviny, vybavení a vymalování školky..

Rikitanův memoriál 2.2. 2008
Letos se ve Starých Hutích, na Sluneční pasece – základně 
skautského střediska Psohlavci Uherské Hradiště, konal již 
18. ročník, skautského zimního závodu.
Závod byl pojmenován podle bratra Aloise Langera – Ri-
kitana. Rikitan, přezdívaný podle  románového vedoucí-
ho Foglarových Hochů od Bobří řeky. A. Langer, i když byl 
nevidomý a měl i další zdravotní problémy, vedl středisko 
Psohlavců nepřetržitě od roku 1968, a provedl skauty pro 
ně nepříznivým obdobím let 1970 - 1989, aby je poté při-
vedl zpět do obnovené skautské organizace. Za více než 
20 let jeho vedení prošly oddíly Psohlavců tisíce dětí z Uh.
Hradiště i okolí, byla vystavěna nová klubovna, zbudována 
táborová základna ve Starých Hutích a uskutečněny stovky 
táborů po celém území republiky i v zahraničí a řada dal-
ších akcí. Krátce po znovuobnovení Junáka však 15.dub-
na 1990 ve věku 59 let umírá. Od roku 1991 pak Psohlavci 
tradiční zimní závody, které založil, pořádají jako Rikitanův 
memoriál.
Letošní závod byl bez sněhu a bez velkého mrazu, který 
běžně doprovází atmosféru celého závodu. Závodníci se 
sem tam potýkali pouze s občasnými přeháňkami sněhu, 
deště a větru. Skautští závodníci se sjeli z celého okresu. Na 
všech byla vidět dravost, chuť soupeřit s ostatními a také 
něco druhým ukázat. Náš oddíl se Rikitanova memoriálu 
zúčastnil již po páté. Letos vystartovaly dvě dvojice, které 
byly velmi šikovné. Ti nejlepší z celého závodu byli odmě-
něni a domů si například odvezli putovní pohár br. Rikita-
na.  Unavenost a také  nadšenost z memoriálu putovala 
s námi až k domovům... Jitka Bachanová

mládež

Ze života skautů

   Před vánočními svátky jsem jel  s manželkou do Uherského Hradiště koupit  ještě na poslední  chvíli nějaké dárky. Jedeme si klidně 
předepsanou  rychlostí  50 km/h  z   Hluku  po Hradišťské  ulici. Také předepsaná světla jsem měl zapnuta.
Při výjezdu  z  Hluku na Uherské Hradiště asi 100 m  za značkou „konec obce“ je vlevo výjezd polní cesty, která  z hloubky polí křižuje 
silnici a vede dál do polí  tratě „Strání“. Tato cesta skrytá v dolině není z pravého okraje silnice ani moc vidět.  A  rovněž  z této polní cesty 
není vidět dobře na provoz na sinici. A když jsem tudy před vánocemi  klidně projížděl, najednou se z leva nad silnicí vyřítil a plavným 
skokem přes celou silnici se vznesl zcela malý motocykl s malým řidičem. Protože jsem  tělem i duší i  při svém věku vášnivý motorista, 
mé srdce bylo nadšené  touto  krásou  odvážného  skoku. Bylo to nádherné. Ale v  zápětí  jsem se zhrozil, co by se mohlo stát, kdyby 
stejně razantně jako on,  jel  od  Uherského  Hradiště  jiný motorista či automobil a vyřítil se z prostoru  za  kopcem,  jehož  vrchol  není  
moc daleko od  tohoto místa. Obzvláště za nepříznivého vlhkého počasí  by  to nemusel ubrzdit.  A  ještě  hůř, kdybych já  po opuštění 
hranice města vyrazil rychle vpřed. Ale  vysvětlujte  to  všechno  těm mladým, sportovně laděným a odvážným lidem. V případě střetu  
by  to nemuselo  končit jen  pouhým ponaučením. Často  to  bývá  bolestné  zranění a to ne jen  účastníků takové  nehody,  kteří ji ná-
hodou jen s nějakými šrámy přežili. Bolest  rodičů  však bývá  často o mnoho  větší. Obzvláště bolestné  to  je  pak,  když  jde  o  mladé 
lidi,  kteří se stanou invalidy prakticky  na začátku svého života a mají svoji budoucnost teprve  před sebou. Ano, je jisté, že sport pěstuje  
nejen tělo, ale i ducha. Je to nejen zábava, ale i významná součást kultivování celého mladého člověka. Musí být však dobře sledována 
hranice mezi sportem a hazardem a hledat pro takový sport bezpečnější prostory.
Uvedení této předvánoční příhody nemá za úkol někoho napomínat nebo dokonce žádat trestání. Naopak má přispět pouze k umož-
nění všech druhů sportu v hranicích maximální bezpečnosti ku prospěchu dětí i rodičů.                                               
(Redakčně kráceno) Lekeš

Nebezpečný sport Dopis čtenáře
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Bc. Pavel Kremr 
Certifited Financial Consultant 

OVB ALLFINANZ, a.s. 
Sokolská 1100 
687 25 Hluk 

pavel.kremr@ovbmail.cz 

KLIENTSKÉ CENTRUM OVB ALLFINANZ, a.s.

SPOENÍ INVESTICE POJIŠTNÍ 

 ÚVRY  HYPOTÉKY 

608 42 92 42 
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 Sběrný dvůr
Již dlouhou řadu let slouží  pro svoz 
některého odpadu objekt bývalého 
Penkova statku v centru města. 
Je to řešení naprosto nevyhovující.
Proto bylo na zasedání rady města ze 
dne 21.1.2008 radou města schvále-
no m.j. zpracování žádosti o finanční
podporu z příslušného vyhlášeného 
programu.
Za tímto účelem bylo v lednu tohoto 
roku objednáno geometrické zaměře-
ní pozemku, který by svým rozsahem 
a přístupností plně vyhovoval daným 
požadavkům. Jako takový byl navržen 
pozemek mezi firmou Minerál Hluk
a DRUMAS Hluk, kde v současné době 
město skladuje stavební odpad.
Počátkem měsíce února, kdy byl zpra-
cován geometrický plán a výměra 
pozemku, byli 11.února t.r. svolání 
k prvnímu jednání majitelé dotčených 
pozemků, k vyjádření  jejich odprode-

je do vlastnictví města. Současně byla 
zpracována projektovou kanceláří 
studie budoucího Sběrného dvora, ve 
kterém by byl soustřeďován v souladu 
s  novými požadavky na ochranu ži-
votního prostředí veškerý odpad urče-
ný k odvozu a zpracování – sklo, plast, 
velkoobjemový odpad, nebezpečný 
odpad, stavební suť, bioodpad, papír, 
použitá elektrická zařízení atd.
Podle posledních informací bude po-
třebný program na získání finančních
prostředků na tuto akci vyhlášen na 
podzim tohoto roku. Do této doby je 
nutné pozemky vykoupit do vlastnic-
tví města. Zpracování projektové do-
kumentace je zajištěno .

 Svoz odpadu
Je nutné sledovat hlášení městského 
rozhlasu, internetové stránky, nebo 
úřední desku na náměstí, kde jsou 

Vážení občané, 

obracíme se na Vás  s následující prosbou o pomoc: blíží se Dolňác-
ké slavnosti s jízdou králů. Družina přihlášených jezdců dosáhla počtu 
dvacet devět. V hlavním nedělním programu vystoupí mimo jiné dva-
náct hluckých párů tanečníků, kteří v současné době pilně nacvičují. 
Problémem ale je, že u obou skupin, jak u jezdců tak i tanečníků, chybí 
jednotlivé části krojového oblečení.

Proto Vás prosíme, pokud máte doma jakoukoliv součást kroje a jste 
ochotni ji zapůjčit, ozvěte se. Byla by škoda, kdyby zůstaly kroje nebo 
jejich součásti uschované bez využití a kdyby z důvodu jejich nedo-
statku u účinkujících, muselo dojít ke snížení jejich počtu. Letošní Dol-
ňácké slavnosti jsou jubilejní XX. A proto by neměl ani jeden kousek 
kroje zůstat ve skříni.

Ať návštěvníci Hluku vidí nádheru krojů v co největším rozsahu, ať 
tanečníci a jezdci nejsou zklamaní, ať jejich chuť a nadšení podpořit   
slavnosti, nejsou zbytečné.

Děkujeme za pochopení a Vaši případnou pomoc. 

Nabídky na zapůjčení (případně na odprodej) nahlaste na Městský 
úřad p. Kočímu.

uveřejňovány termíny svozů. Stále do-
chází k tomu, že občané na vyhlášený 
termín zapomenou a pytle s plastem 
nebo papírem vystaví před domy až 
po jejich svozu. Protože firma RUM-
POLD má svůj svozový harmonogram, 
nemůže  přijet do Hluku příští den 
a posbírat pozdě vystavené pytle. Pro-
to, pokud zapomenete vystavit odpad 
v daný termín, schovejte jej domů 
k příštímu svozu. Tuhý domovní od-
pad (popelnice) se v tomto roce sbírají 
vždy každý sudý týden. 

 Pro majitele psů
Pokud dojde při „venčení“ pejsků 
k vykonání jejich potřeby, žádáme 
Vás o respektování  Vyhlášky města č. 
1/2005, která v článku 3, odst.4 říká, 
že osoba která psa doprovází, je PO-
VINNA odstranit neprodleně nečistoty 
(exkrementy) způsobené zvířetem na 
veřejném prostranství!!!  Stále častěji 
se zejména na travnatých plochách 
objevují  výsledky „trávícího procesu“ 
pejsků a je nebezpečí zejména u dě-
tí, které se na travnatých plochách 
pohybují, nakažení infekcí. O estetic-
kém pohledu na tyto „hromádky“ je 
zbytečné psát. Věříme, že naší žádosti 
v zájmu svém i ostatních občanů  vy-
hovíte. Děkujeme.

 Termíny svozu
Termíny svozu plastů na 1. pololetí 2008:
17. března, 14. dubna, 12. května, 
9. června.

Sečení trávy 
Obracíme se na občany s prosbou. Až 
doposud zajišťovali sečení trávy v ulici 
Hlavní pracovníci údržby města. Pro-
tože v současné době  n e m á   město 
možnost sečení trávy zajišťovat v tako-
vém rozsahu jako doposud, prosíme 
občany, aby si údržbu trávníku prová-
děli sami, tak jak je to zvykem i v jiných 
ulicích. Pracovníci města zajistí sečení 
trávy jen v prostoru náměstí (okolí tvr-
ze, školy  a městského úřadu) a jiné. 
Děkujeme za pochopení a pomoc.
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Rada města schvaluje:
31/08/01 program jednání rady města 
včetně doplnění
31/08/02 zařazení následujících akcí do 
strategického plánu rozvoje města :
• provedení opatření k energetickým úspo-
rám základní školy, budově městského 
úřadu a hasičské zbrojnice
• sanace svahu lokalita Paligr
• Penkův dvůr a rekonstrukce náměstí včet-
ně komunikací Hřbitovní, Kostelní a kolem 
tvrze
• dostavba tříd v podkroví přístavby školy 
a přístavba šaten základní školy
• památkové domky
• Antonínská ulice – komunikace a kanali-
zace a cyklistická stezka
• sběrný dvůr
• modernizace a rekonstrukce sportovišť 
a ubytovacích zařízení
• přístavba Mateřské školy Hluk – přístavba 
budovy
• vybudování sítí v ulici Orelské, Paligr (Nad 
Kaštancem)
• rekonstrukce veřejného osvětlení
• výsadba v ulici Hlavní a Hradišťské
• dovybavení dětského hřiště v ulici Novo-
veské
• vybudování sportovních ploch nad tribu-
nou TJ Spartak
• rekonstrukce chodníků, vozovky a vybu-
dování parkovišť v ulici Boršické
• cyklistická stezka Hluk-Dolní Němčí
• komunikace – spojnice ulic Ostrožská 
a Mladá
• vybudování parkoviště v ulici Hlavní u bý-
valého závodu SPORT
• rekonstrukce vozovky ulice Ostrožské 
– podíl města
• rekonstrukce budovy městského úřadu – 
zastřešení, vytvoření podkrovních prostor
• vybudování průmyslové zóny za Autopa-
lem
• kanalizace v ulicích Hlavní, Hradišťské, 
Kostelní a Drahy
• vybudování parkovacích míst v dolní čás-
ti ulice Hlavní
31/08/03 vyvěšení záměru strategického 
plánu rozvoje města na úřední desku 31/
08/04 zadání zpracování žádostí o dotace 
na akce :
• provedení opatření k energetickým úspo-
rám základní školy, budově městského 
úřadu a hasičské zbrojnice
• sanace svahu lokalita Paligr varianta B
• Penkův dvůr a rekonstrukce náměstí včet-
ně komunikací Hřbitovní, Kostelní a kolem 
tvrze
• sběrný dvůr
- 31/08/05 souhlas s trvalým záborem 
městských pozemků k vydání územního 

rozhodnutí na opravu silnice II/495 Uher-
ský Ostroh – Hluk
- 31/08/06 zrušení umístění reklamní cedu-
le vinárny „U Hráčků“ od 1.1.2008 – žádost 
p.Marie Hráčková
- 31/08/07 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. PV 
09/2003 o zajištění provozu vodohospo-
dářského zařízení s SVK a.s. Uherské Hra-
diště
- 31/08/08 hodnotící komisi na veřejnou 
soutěž pro přijetí úvěru na stavbu „Domu 
s chráněnými byty a Charitního domova 
v Hluku“ ve složení :
 • Ing. Jan Šimčík
 • p. Antonín Kočí
 • p. Miroslav Jelének
 • Ing. Martin Polách
 • Ing. František Dufka
 • p. Radek Salanci
 • Ing. Martin Křižan
 • náhradnice p.Lenka Juřeníková
- 31/08/09 návrh na vybudování cyklostez-
ky v ul. Antonínské - variantu č. 2 – dle zá-
pisu komise výstavby ze dne 7.1.2008
- 31/08/10 umístění sběrného dvora vedle 
firmy Minerál
- 31/08/11 umístění reklamní vývěsky na 
tzv.stáncích vedle Základní školy Hluk pro 
firmu APOLLO 3P, s.r.o., Uherský Brod s tím,
že její součástí bude i prostor pro vyvěšení 
jízdních řádů ČSAD, poplatek dle vyhlášky
- 31/08/12 prominutí poplatků za sály na 
tvrzi při konání karnevalu pro děti dne 
27.1.2008 - Junák – svaz skautů a skautek 
ČR, 5. oddíl Kon-Tiki Hluk
- 31/08/13 poplatky za služby CZECH PO-
INT :
• výpis z katastru nemovitostí ve výši 100,- 
Kč za 1 stránku a 50,- Kč za každou další
• výpis z rejstříku trestů 50,- Kč
- 31/08/14 přidělení bytu na Domě s chrá-
něnými byty Hluk paní Antoníně Křápko-
vé
- 31/08/15 Město Hluk jako sponzora a po-
řadatele oblastního kola soutěží mažoret-
kových souborů pro rok 2008

Rada města potvrzuje :
31/08/16 rozhodnutí ze dne 14.11.2007 
o nekonání krojového městského plesu

Rada města bere na vědomí :
31/08/17 informace manažerky Mikroregi-
onu Ostrožsko paní Bujákové

Rada města postupuje do zastupitel-
stva :
- 31/08/18 poskytnutí příspěvku na pořá-
dání oblastního kola soutěží mažoretko-
vých souborů v Hluku
- 31/08/19 strategický plán rozvoje města

Rada města nemá námitek :

RADA MĚSTA 7. 1. 2008 - 31/08/20 k udělení licence na veřejnou 
linkovou osobní dopravu vnitrostátní pro 
linky :
• 800130 Uherské Hradiště – Hluk – Strání, 
Květná
• 800120 Uherské Hradiště – Horní Němčí 
– Boršice u Blatnice
• 800140 Uherské Hradiště – Ostrožská 
Lhota – Dolní Němčí

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

 

RADA MĚSTA 21. 1. 2008

Rada města schvaluje  :
- 32/08/01 program  jednání rady města  
- 32/08/02 projednání  snížení faktury č.02/
08  za projektové práce na dům s chráně-
nými byty s ing. arch. Lubomírem Severou
- 32/08/03 Smlouvu o dílo č. 07/07 s firmou
Atelier Severa s.r.o. Veselí nad Moravou 
o dodávce projektových prací na studii 
„Půdní vestavba  Základní školy Hluk“
- 32/08/04 nové nájemní smlouvy na byty 
v bývalém OKP, Sokolská 429, Hluk do 
31.01.2010, pro tyto občany :
• Vendula Krpalová
• Petra Krpalová
• Martina Bočková
• Martina Sýkorová
• Petr Hanák
- 32/08/05 přijetí úvěru od České spoři-
telny, a.s. – 4,29 %,  pevná sazba po celou 
dobu trvání úvěru
- 32/08/06 prominutí poplatku za sály 
hlucké tvrze při konání plesu 12.01.2008 
– Myslivecká společnost Hluk
- 32/08/07 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
č. 719 na stavbu  Domu s chráněnými byty 
Hluk s firmou Pozemstav Prostějov a.s., 
s platností  od  14.12.2007
- 32/08/08 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
č. 567 na stavbu  Domu s chráněnými byty 
Hluk s firmou Pozemstav Prostějov a.s.,
s platností od 16.11.2007
- 32/08/09 návrhy smluv o dílo s Ing. Pav-
lem Dohnalem na zpracování žádostí o fi-
nanční  podporu na akce :
• Hluk – Sanace svahu Paligr – varianta B
• Městské centrum – Penkův dvůr – I.eta-
pa
• Energeticky úsporná opatření – Základní 
škola Hluk
- 32/08/10 Smlouvu  o  dílo  s  firmou  Pro-
mont  Uherské  Hradiště   s.r.o.   na akci 
„Hluk,  Na Přídělech – prodloužení vodo-
vodu“
- 32/08/11 ceny na plesy do tomboly -  dár-
kový koš v hodnotě 500,- Kč na každý ples
- 32/08/12 komisi na všechny veřejné sou-
těže -  členy rady tj. :
• Ing. Jan Šimčík 



www.mestohluk.cz

10    Hlucké noviny

• p. Antonín Kočí
• p. Miroslav Jelének
• Ing. Martin Polách 
• Ing. Martin Křižan 
• Ing. František Dufka 
• p. Radek Salanci 
- 32/08/13 termín a program zasedání zastupitelstva města dne 
30.01.2008 na tvrzi

Rada města odkládá :
- 32/08/14 projednání poplatků za sály na tvrzi do příštího zasedání

Rada města    bere na vědomí :
- 32/08/15 závěry ze zasedání kontrolního výboru

Rada města postupuje do zastupitelstva :
- 32/08/16 návrh rozpočtu na rok 2008
- 32/08/17 schválení Smlouvy o poskytnutí úvěru na výstavbu 38 
bytů v Domě s chráněnými byty a Charitního domova v Hluku
- 32/08/18 výkup pozemků dotčených opravou vozovky II/495 
v ulici Ostrožské
- 32/08/19 závěry ze zasedání kontrolního výboru
- 32/08/20 termíny konání zasedání zastupitelstva města v roce 
2008 :

Rada města nemá námitek :
32/08/21 k udělení licence na veřejnou linkovou osobní dopravu 
vnitrostátní pro linky :
• 800250 – Uherský Brod – Horní Němčí
• 800260 – Uherský Brod – Vlčnov – Hluk

Rada města    neschvaluje :
32/08/22 zařazení do programu zastupitelstva města požadavek 
Ing. Petra Jelénka na „Projednání průběhu sanace svahu a vybu-
dování inženýrských sítí v trati  Paligr“  

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 30.1.2008

Zastupitelstvo města  schvaluje :
- 11/08/01  návrhovou komisi ve složení : p.Alois Omelka, p. Anto-
nín Ratajský, p. František Gál
- 11/08/02  ověřovatele zápisu :  p. Marie Plačková, Ing. Antonín Uhlíř
- 11/08/03  program jednání zastupitelstva města včetně doplnění
- 11/08/04  Smlouvu o poskytnutí úvěru na výstavbu 38 bytů 
v Domě s chráněnými byty a Charitního domova v Hluku s Čes-
kou spořitelnou a.s. Zlín – pevná úroková sazba
- 11/08/05  název ulice v lokalitě Paligr nad tribunou TJ Spartak 
„Nad Kaštancem“
- 11/08/06  výkup   pozemků dotčených opravou vozovky II/495 
v ulici Ostrožské, v k.ú. Hluk za ceny odhadní, poplatky hradí město :
• p.č. 3304/128, majitelka Veronika Rohovská
• p.č. 827, majitelé Jan Křápek a Anna Křápková
• p.č. 832, majitelka Antonie Pailová
• p.č. 860/3, majitelka Helena Bílá
• p.č. 860/4, majitelka Věra Prchlíková
• p.č. 860/5, majitelé Ing. Karel Lecián a Mgr. Jana Leciánová
• p.č. 860/6, majitelé MVDr. Miroslav Kočí a Marta Kočí
• p.č. 860/7, majitelé František Machálek a Libuše Machálková

• p.č.3304/118, majitel Antonín Hanáček
• p.č. 3304/120, majitelé František Bachan a Jana Bachanová
• p.č.3304/121, majitelé František Bachan a Jana Bachanová
• p.č.3304/122, majitelé Stanislav Anjel,  Marie Báčová 
a Alena Bobková
• p.č. 2421, majitelka Zdenka Míšková
• p.č. 2430, majitelé Ing. Jan Straňák a Jitka Straňáková
• p.č. 3304/126, majitelka Antonína Plačková
• p.č. 3304/127, majitelka Marie Vlková
11/08/07  zařazení následujících akcí do strategického plánu roz-
voje města :
• Energeticky úsporná opatření v  Základní škole Hluk, 
budově městského úřadu a hasičské zbrojnice
• Sanace svahu lokalita  Paligr varianta B
• Městské centrum – Penkův dvůr (rekonstrukce náměstí, 
Penkova dvora včetně komunikací v ul. Hřbitovní, Kostelní, Sokol-
ské a kolem tvrze, demolice tzv. staré školy č.p. 231)
• Půdní vestavba Základní školy Hluk a přístavba šaten 
Základní školy Hluk
• Památkové domky – rekonstrukce a rekonstrukce vo-
zovky v ulici Rajčovna
• Antonínská ulice – komunikace, kanalizace a cyklistická 
stezka
• Sběrný dvůr
• Modernizace a rekonstrukce sportovišť a ubytovacích 
zařízení v areálu TJ Spartak
• Přístavba Mateřské školy Hluk – přístavba budovy
• Vybudování sítí v ulici Orelské, Nad Kaštancem
• Rekonstrukce veřejného osvětlení
• Výsadba zeleně v ulici Hlavní a Hradišťské, u Domu 
s chráněnými byty
• Dovybavení dětského hřiště v ulici Novoveské
• Vybudování sportovních ploch nad tribunou TJ Spartak
• Rekonstrukce chodníků, vozovky a vybudování parko-
višť v ulici Boršické 
• Cyklistická stezka Hluk - Dolní Němčí 
• Komunikace – spojnice ulic Ostrožská a Mladá
• Vybudování parkoviště v ulici Hlavní u bývalého závodu 
SPORT
• Rekonstrukce vozovky ulice Ostrožské – podíl města
• Rekonstrukce budovy městského úřadu – zastřešení, 
vytvoření  podkrovních prostor
• Vybudování průmyslové zóny za Autopalem
• Kanalizace v ulicích  Hlavní, Hradišťské, Kostelní a Drahy
• Vybudování parkovacích míst v dolní části ulice Hlavní
• Energeticky úsporná opatření v budově bývalého OKP, 
Sokolská 1100
- 11/08/08  rozpočet na rok 2008 dle předloženého návrhu

Zastupitelstvo města  neschvaluje :
- 11/08/09  zřízení klubu  maminek pod městem

Zastupitelstvo města  ukládá :
- 11/08/10  p. místostarostovi Antonínu Kočímu – zahájit urychle-
né výkupy pozemků na sběrný dvůr u Minerálu

Zastupitelstvo města   bere na vědomí :
- 11/08/11  harmonogram termínů zasedání zastupitelstva v roce 2008:
- 26.03.2008
- 28.05.2008
- 30.07.2008
- 24.09.2008
- 26.11.2008 

usnesení rady a zastupitelstva
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RADA MĚSTA 4.2. 2008

Rada města    schvaluje  :
33/08/01 program  jednání rady města  včetně doplnění
33/08/02 zvýšení poplatků za sály na tvrzi  :
 letní zimní
velký sál 1.650,-Kč 2.350,-Kč 
malý sál 950,-Kč 1.150,-Kč
malý sál bez stolové úpravy 420,-Kč 420,-Kč
slovácká jizba 400,-Kč 500,-Kč 
ubrusy – malý 35,-Kč
velký 45,-Kč
- 33/08/03 výsledky veřejné soutěže na  opravu fasády tvrze v Hlu-
ku II – vítěze soutěže firmu Ing.Stanislav Vlk, Hluk
33/08/04 Smlouvu o dílo na opravu fasády tvrze v Hluku II  
s Ing. Stanislavem Vlkem 
33/08/05 výsledky veřejné soutěže na   přístavbu Mateřské školy 
Hluk č.p. 142 – vítěze soutěže - firmu EKO-UH s.r.o. stavební a ob-
chodní společnost, Staré Město
- 33/08/06 Smlouvu o dílo na přístavbu Mateřské školy Hluk  č.p. 
142 s firmou EKO-UH s.r.o. stavební a obchodní společnost, Staré Město
- 33/08/07 prominutí poplatků za sály tvrze při konání elektrikář-
ského plesu 1.2.2008
- 33/08/08 Směrnici k vedení účetnictví Města Hluk na rok 2008
- 33/08/09 nájemní smlouvu na pozemky s firmou Nový dvůr Ku-
novice, a.s. do 31.12.2015 za cenu dle přílohy ke smlouvě  s násle-
dujícími připomínkami:
• v kapitole III. zrušit odstavce  3.2, 3.3
• v kapitole IV. v odstavci 4.3. změnit text na : nájemce 
je oprávněn přenechat pozemky do podnájmu třetí osobě po 
schválení pronajímatelem
33/08/10 Smlouvu o dílo na servis a opravy zdvihacích zařízení na 
domě s chráněnými byty s firmou OTIS a.s., Břeclav
- 33/08/11 vybudování parkovacího místa před rodinným domem 
v ulici Hlavní č.p.196 – p. Františka Pančíková – na vlastní náklady 
žadatelky
- 33/08/12 provedení úprav v kancelářích v budově bývalého OKP 
–Bc. Pavel Kremr
- 33/08/13 umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného 
osvětlení a městského rozhlasu –Tomáš Srnec  -  poplatky dle vy-
hlášky, nutný souhlas  Odboru dopravy Městského úřadu Uh.Hra-
diště a DI Policie ČR Uh.Hradiště
- 33/08/14 vyvěšení záměru o prodeji stavebních pozemků v ulici  
Orelské
- 33/08/15 poskytnutí dárkového koše v hodnotě 500,-Kč na 
obecní ples do Boršic u Blatnice
-  3/08/16 složení zásahové jednotky SDH Hluk pro rok 2008  dle 

- 11/08/12 závěry ze zasedání kontrolního výboru
- 11/08/13 informaci o postupu sanace svahu Paligr
- 11/08/14 informace o :
• Domě s chráněnými byty a Charitním domově  Hluk
• ocenění osobností města na úseku kultury při příležitos-
ti konání  XX. ročníku Dolňáckých slavností
• převodu sportovní haly do majetku města
• trase cyklostezky v ulici Antonínské
• oblastním kole soutěže mažoretkových souborů pro rok 2008
• půdní vestavbě Základní školy Hluk
• stavech účtů k 30.01.2008
11/08/15 diskusi zastupitelů a občanů

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

usnesení rady a zastupitelstva

přiloženého seznamu 
33/08/17 příspěvek ve výši 5.000,- Kč na činnost a 1.500,- Kč na 
dětský karneval pro  Junák – svaz skautů a skautek ČR, 5. oddíl 
Kon-Tiki Hluk
33/08/18 přijetí Jáchyma Hrubého do pracovní skupiny místního 
hospodářství od 1.6.2008 do 30.11.2008 přes Úřad práce Uherské 
Hradiště
33/08/19 převod příspěvku ve výši 250.000,- Kč pro fotbalový od-
díl TJ Spartak Hluk
33/08/20 podání odvolání po vydání stanovení místní úpravy 
v ulici Antonínské odborem dopravy Městského úřadu Uherské 
Hradiště

Rada města  bere na vědomí :
33/08/21 zprávu z kulturní komise  – kulturní akce na I.pololetí 
2008

Rada města postupuje do zastupitelstva :
33/08/22 projednání volby přísedícího u Okresního soudu v Uher-
ském Hradišti – JUDr. Jaroslav Sochůrek

Rada města   neschvaluje :
33/08/23 poskytnutí příspěvku pro Český klub nedoslýchavých 
Help Uherský Brod

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

RADA MĚSTA 18. 2. 2008

Rada města    schvaluje  :
34/08/01 program  jednání rady města  včetně doplnění
34/08/02 přidělení bytů v Domě s chráněnými byty Hluk na dobu 
neurčitou následujícím žadatelům :
• Jaroslava Gášková
• Anna Bartoňová
• Marie Jelénková
• Marie Pospíšková
• Marie Smetková
• Juliana Magdálková
• František Mikulec
• Josefa Trýsková
• Jana Dohnalová
• Anežka Mitáčková
• Ludmila Hanousková
• Anna Kučerová
• Alžběta Juříčková
• Františka Pospíšková
• Jiřina Bachanová
• Helena Hobžová
• MUDr. Milada Hrubá
• Matouš Nemrava
• Anna Uhlířová
• Hedvika Karhánková
• Ludmila Hubáčková
• Marie Jančová
• Marie Kučerová
• Růžena Vlková
• Anna Vaculová
• Anastázie Dostálová
• Helena Miĺová
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OZNÁMENÍ FINANČNÍHO ÚŘADU 
V UHERSKÉM HRADIŠTI
Finanční úřad v Uherském Hradišti oznamuje, že v rám-
ci zlepšení svých služeb připravil pro letošní rok některá 
opatření vycházející vstříc zejména poplatníkům daně 
z příjmu fyzických osob.
V letošním roce v období od 12. 3. 2008 do 26. 3. 2008 
budou pověření zaměstnanci Finančního úřadu v Uher-
ském Hradišti vybírat daňová přiznání k dani z příjmů fy-
zických osob na Městském úřadě v Hluku, a to ve dnech:

Středa 12. března 2008  8:00 - 17:00

Středa 19. března 2008 8:00 - 17:00

Středa 26. března 2008 8:00 - 17:00

Tiskopisy pro vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob budou k dispozici na MÚ již od středy 6. února 
2008.

Služba zaměstnanců FÚ bude zahrnovat zejména po-
skytování základních informací k vyplnění daňových při-
znání, přebírání daňových přiznání a případnou kontrolu 
jejich formální správnosti. Zaměstnanci FÚ nebudou při-
jímat platby v hotovosti, neboť platbu daně lze uskuteč-
nit v hotovosti formou daňové složenky (bez poplatku), 
které jsou k dispozici na všech pobočkách České pošty.
Finanční úřad v Uherském Hradišti dále informuje ve-
řejnost, že přiznání k dani z příjmů fyzických osob lze 
v letošním roce na FÚ podávat až do pondělí 31. března 
2008 do 18:00 hodin.
Finanční úřad v Uherském Hradišti bude mít taktéž rozší-
řeny úřadní hodiny v měsíci březnu 2008, a to následně:

Pondělí 10.3. až pátek 14.3. od 8:00 do 17:00
Pondělí 17.3. až pátek 21.3. od 8:00 do 17:00
Úterý 25.3. až pátek 28.3. od 8:00 do 18:00
Sobota 29.3. od 8:00 do 12:00
Pondělí 31.3: od 8:00 do 18:00

Pokladna pro výběr daní v hotovosti bude otevřena 
v pracovních dnech od pondělí 17.3. 2008 do pondělí 
31.3. 2008 od 8:00 do 11:30 hodin, a od 12.30 do 15:00 
hodin. V sobotu 29.3. 2008 bude pokladna otevřena od 
8:00 do 12:00.
  

34/08/03 záměr vybudovat fotovoltaickou elektrárnu na sanova-
né skládce u bývalé cihelny na pozemku p.č. 4032/1 v k.ú. Hluk
34/08/04 Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z roz-
počtu Zlínského kraje č. D/0178/2008/KH – 500 tis. Kč na nákup 
cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Hluk
34/08/05 povolení ke zřízení sjezdu a povolení přípojky k inženýr-
ským sítím v ulici Orelské – žádost manželů Prachařových
34/08/06 Smlouvu o dílo na provedení personálního a procesní-
ho auditu Městského úřadu Hluk  s firmou  GRAPES Education,
s.r.o., Brno
34/08/07 předložený harmonogram splátek úvěru s Českou spo-
řitelnou a.s. na stavbu Domu s chráněnými byty a Charitního do-
mova v Hluku
34/08/08 Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. 8/2007 s Ing. Zdeň-
kem Křivou – ZK Servis  Uherské Hradiště na stavební dozor sana-
ce svahu lokalita Paligr
34/08/09 Smlouvu o spolupráci  s  p. Radkem Bartoníčkem na po-
skytnutí  služeb v oblasti propagace

Rada města    bere na vědomí :
34/08/10 informace  zástupců Obce Boršice u Blatnice  a Ing.Jaro-
míra  Šáchy- předsedy Dolňácka, a.s. k pronájmu sklepů na tvrzi 
34/08/11 sdělení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k žádosti 
o dotaci na sanaci svahu v lokalitě Paligr
34/08/12 Smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou a.s. na přijetí 
úvěru na stavbu Domu s chráněnými byty a Charitního domova 
v Hluku
34/08/13 informace k výkupu pozemků na sběrný dvůr 
34/08/14 informaci o celovečerním filmu„Hra na krále“

Rada města    nemá námitek :
34/08/15 ke stavbě rodinného domu v ulici Orelské - žádost man-
želů Prachařových

Rada města    ukládá :
34/08/16 členům rady  předložit do příštího zasedání  návrh na 
systém prodeje stavebních pozemků v ulici Orelské

Rada města odkládá :
34/08/17 projednání nákupu hudební aparatury pro hlucké sku-
piny

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

Neanonymizované usnesení z jednání rady a zastupitelstva jsou  
k dispozici pro občany města k nahlédnutí na sekretariátu měst-
ského úřadu.

OMLUVA
   Omlouvám se rodině Mitáčkové a Prachařové. Bez jejich 
vědomí a souhlasu jsem v prosincovém čísle Hluckých no-
vin připojila k povídce Zmrtvýchvstání fotografii jejich ro-
dinného příslušníka, přestože nijak nesouvisela s obsahem 
povídky. Jediné, co mohu uvést na svou obhajobu je, že 
v mém konání rozhodně nebyl žádný zlý úmysl. 
 Marie Plačková
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FAŠANK 2008
VE FOTOGRAFIÍCH

Foto: Radek Bartoníček
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Na podzim roku 2007 ve dnech 28.9 
– 1.10. se v prostorách hradišťské re-
duty konala výstava ovoce, zeleniny, 
květin a vinné révy. Výstava se kona-
la u příležitosti 100. výročí založení 
ovocnářského spolku v Uherském 
Hradišti a 50. výročí založení české-
ho zahrádkářského svazu. Na výstavě 
bylo vystaveno 1036 exponátů, z toho 
834 ovoce, 39 zeleniny, 130 květin a 37 
vinní révy. Květinovou výstavu zajistili 
zahrádkáři z Jalubí. Z vystavených od-
růd jablek za zmínku stojí staré odrů-
dy: Citronky, Valinky, Panenské české, 
Jaderničky a Ovčí hubičky. Vystavené 
jablka byly také ze sadů pod hradem 
Buchlov, které byly založeny hrabětem 
Leopoldem Berchtoldem na začátku 
19. století. 
Výstavy se zúčastnilo také 11 vysta-
vovatelů z Hluku, z čehož dva dostali 
diplom MVDr. Miroslav Kočí za ovoce 
starých odrůd a RNDr. Pavel Cibulka 
za kolekci novodobých odrůd. Diplom 
obdržela také základní zahrádkářská 
organizace v Hluku. Součástí výstavy 
byla přednáška pana profesora Řez-
níčka, z Mendelovi zemědělské a les-
nické univerzity v Brně, na téma jablo-
ně a hrušně.

Zahrádkářský svaz v Hluku

Zájezd pro vinaře a milovníky vína
Spolek hluckých vinařů pořádá 12. dubna 2008 zájezd do městečka GOLS, 
které leží v rakouské spolkové zemi Burgenland, v těsné blízkosti Nezider-
ského jezera (Neusiedel See). 
V tento den se tu koná jarní „košt vína“. V městečku, které má přibližně 4000 oby-
vatel, je otevřeno  80 rodinných vinných sklepů, které se nachází pod rodinnými 
domky. Jejich velikost a množství uloženého vynikajícího vína, je ohromující. 
Pro vinaře i milovníky vína je návštěva Golsu velice příjemným překvapením. 

Cena zájezdu: 300,- Kč  doprava
  25,- EUR  vstupné
Vstupné 25 EUR zajišťuje vstup do všech 80-ti sklepů a bezplatnou ochutnáv-
ku vystavených vzorků. Z těchto 25 EUR si každý účastník může v hodnotě 15 
EUR odebrat víno podle svého výběru , v kterémkoliv sklepě (cena vína  0,7 l se 
pohybuje od 3 do 6 EUR). Navíc si každý účastník může zakoupit  (z vlastních 
prostředků) víno podle svého zájmu a chuti.

Případní zájemci se mohou přihlásit na tel.čísle 723300934 do 31.3.2008.
Odjezd autobusu od Sportovní haly v Hluku je v 10.00 hod. 

oznámení

Dům dětí a mládeže informuje
Po rekonstrukci loutkové scény a opravě loutek hledáme zájemce o loutkové divadlo z řad dětí i dospělých. Můžete se 
přihlásit nebo informovat přímo v domě dětí a mládeže v Hluku.

Připravili jsme pro Vás tyto akce:

„Už je tu máj“
Tradiční přehlídka činnosti kroužků DDM Hluk v sobotu 3. 
května 2008 ve sportovní hale od 16.00 hodin. 
Dánsko a Legoland
Poznávací a prožitkový zájezd pro děti i jejich rodiče do 
Dánska a světoznámého zábavného prku Legolandu v ter-
mínu 14. – 18. května 2008.
Chorvatsko – Crikvenica
Desetidenní pobytový zájezd pro rodiče s dětmi i ostatní 
zájemce v překrásném prostředí Cerkvenické riviéry na zá-
padním pobřeží Jaderského moře, 37 km od města Rjeka. 
Termín 11. – 20. července 2008.

Soustředění na Lučině
Připravili jsme pro členy kroužků dvě soustředění v překrás-
ném prostředí Bílých Karpat na Lučině zaměřená na výtvar-
né a rukodělné činnosti. 
První soustředění je 9. – 13. 7. 2008 , druhé 13. – 17. 7. 
2008.
Maďarsko a Budapešť
Poznávací a rekreačně léčebný zájezd pro rodiče s dětmi 
i ostatní zájemce do metropole Maďarska spojený s relaxací 
ve světoznámých maďarských lázních a bohatým progra-
mem. Termín 26. – 30. srpna 2008.

Podrobné informace o akcích a aktivitách domu dětí a mládeže v Hlu-
ku získáte osobním kontaktem, na telefonu 572 581 584. Na našich 
internetových stránkách www.ddmhluk.cz najdete nejenom aktuální 
nabídku, ale i fotogalerii z již proběhlých akcí.

Zahrádkářská výstava 
v Uherském Hradišti
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Dříve, když byl fašank, tak se říkalo, že budou chodit maškary. My čtyři kluci z krůž-
ku jsme si řekli, že budem radši chodit v kroji a budeme hrát na svoje nástroje. 

Seniorské besedování 
s pochováváním basy

Jak možná všichni víte, v Hluku v loň-
ském roce začali mívat jednou za mě-
síc senioři besedy na tvrzi, a to v úterý 
vždy kolem dvacátého. Po úspěšné 
prosincové besedě věnované hluc-
kým harmonikářům z dob minulých 
i součastných měl každý možnost 
shlédnout výstavu harmonik.
Lednová beseda měla téma fašank 
a pochování basy. Zahájení provedl 
Ota Konečný, oblečen do kroje a za 
zpěvu „Pod babky pod babky“ se šav-
lí, na které měl slaniny a klobásky, se 
k jeho zpěvu přidali i přítomní v sále.
Při zahájení letošního besedování 

popřál všem přítomným hodně zdraví 
a dobré nálady. Seznámil je, že součás-
tí dnešního večera bude pochovávání 
basy. Vysvětlil, kdy vznikl popěvek, 
který se užívá při pochování basy, že je 
to popěvek hlucký.
Popěvek si vymysleli muzikanti, v té 
době byly v Hluku dvě kapely. Když 
jednomu ze starší kapely pošla koza, 
pochovalji v Zelnici. Když to zjistili 
mladí muzikanti, kozu vykopali, dali 
na žebř a za zpěvu „Jak ludé víte Šaules 
jů šaules machules šaules jů“ ju nesli 
a pochovali mu ju před jeho barákem. 
Popěvek sa osvědčil a slouží k pocho-
vávání base až do dneška. 
Na lednové besedě bylo asi 160 senio-
rů. Zpěv na těchto besedách doprová-

Jožka Bachankův na husle, František 
Dufka ( Pařa ) na klarinet a já na har-
moniku  a Tonda Pospíškův na var-
hanky, a že bude nosit koš na vajíčka 
a šavly na slaninu a klobásky. 
Abychom se neopili, tak jsme si vzali 
litrovou sklenku, do které jsme dáva-
li jen slivovici a malý demižon, kde 
jsme dávali víno a vše ostatní. Chodili 
jsme pak po všech známých, kde jsme 
zahráli a zazpívali. Obchůzku jsme za-
končili až po 7. hodině večer. 
Když jsme přišli na Obecní do šenku, 
tak tam bylo plno lidí a veselo. Koš 
s vajíčky a slivovicí jsme uschovali pod 
pultem ( výčepním ). 
Pak jsme šli do sálu, kde byla muzika 
v plném proudu. Nechali jsme si za-
hrát sólo s tím, že muzikanti budou 
hrát na naše nástroje. Hanáček na kla-
rinet, Joža Hrubý na husle a Krsička na 
harmoniku. 
Po skončení sóla jsme šli do šenku, 
kam přišel za námi občan se skleni-
cí, ve které již bylo slivovice jen málo 
a stále nás pobízel, abychom se od 
něho napili. My jsme řekli, že máme 
svoji slivovici. Ale když stále pobízel 
a stále říkal „ pijte jako ze svého“, to už 

nám nedalo pokoj a utíkali se podívat 
do koše, jestli je tam ten litr slivovice. 
Samozřejmě litr byl pryč a tak se ale-
spoň pobavili všichni v šenku z naší 
vykapkované slivovice.
V neděli pak jsme se všichni čtyři se-
tkali u Tondy Pospíškového, tetička 
navařila plný hrnec škvařeniny ( z toho 
koše ) a přinesla také bochník chleba. 

zí hrou na harmoniku Mirek Šuránek, 
když se nezpívá, tak se povídá. Jiřina 
Šuránková přečetla pověst o slivovi-
ci, Milka Morozová přednesla báseň, 
mužský sbor svým zpěvem přispěl 
k dobré náladě. 
Přišel čas pochování basy, mužský 
sbor nesl basu, plačky ju oplakávaly 
a pochovávající Ota Konečný s Uhlí-
řem při obchůzce kolem sálu kropili 
přítomné. Při pochovávání, jak řekli, 
že by basa klidno nespočinula,  kdyby 
si klepné noviny nepočula. Za zpěvu 
odnesli basu a zábava pokračovala.
Zveme všechny seniory na 18.3., kdy  
bude krojovaná beseda, přijděte 
v kroji, ale i v civilu, jste všichni zváni.

U.F.

A teď něco o fašanku ! Tak jsme pojídali škvařeninu, slaninu 
a klobásy a zapíjeli vínem z demižo-
nu, kde bylo s vínem smícháno vše 
možné. Říkali jsme tomu „Čertovica“. 
Tak jsme pojídali, zapíjeli a hlavně zpí-
vali až do pozdního večera. Potom už 

v Hluku nechodily maškary, ale chasa 
v krojích doprovázená cimbálovou 
muzikou Jožky Polácha.
Mrzí mě, že v dějišti Dolňáckých slav-
ností není žádný kroužek s pravidel-
nou docházkou. Ve všeckých okolních 
vesnicích se konají hody s právem, je-
dině v Hluku ne.

Josef Dohnal
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Žádný čas není tak dlouhý, aby dal zapome-
nout.
Dne 7.2.2008 jsme vzpomněli 10.výročí úmrtí 
našeho manžela, tatínka a dědečka, pana An-
tonína Dohnala. Stále vzpomínají manželka, 
dcery a syn s rodinami.

Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel 
a v srdcích žije dál.
Dne 21.4.2008 uplyne 5 let, kdy jsme se na-
posledy rozloučili s naší maminkou, babičkou 
a prababičkou, paní Antonínou Mitáčkovou. 
Za vzpomínku děkují dcera, vnuk a vnučky 
s rodinami.

Jen modlitbu, kytičku a svíčku Ti můžeme na 
hrob dát a se slzou vzpomínat. 
Dne 27.1.2008 by se dožil pan Jaroslav Hus-
penina 75 let. Děkujeme všem, kteří mu vě-
nují tichou vzpomínku. Stále vzpomíná man-
želka, dcery s rodinami a ostatní příbuzní.

Kdo Tě znal, vzpomene. Kdo Tě měl rád, neza-
pomene. Dne 1.2.2008 jsme vzpomněli nedo-
žitých 75 let pana Stanislava Dufky. Zároveň 
dne 24.3.2008 uplyne 3.smutné výročí od 
jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Vlasta, 
syn Stanislav, dcera Hana s rodinou a ostatní 
příbuzní.

Čas tiše plyne, jen vzpomínky zůstávají.
Dne 6.3.2008 vzpomeneme 10.výročí úmrtí 
pana Štěpána Pospíška. Za tichou vzpomín-
ku děkují manželka, dcera s rodinou a celá 
ostatní rodina.

Čas plyne, nevrátí, co vzal, jen bolest a vzpo-
mínky zůstávají dál.
Dne 13.2.2008 jsme vzpomněli 12.smutné 
výročí úmrtí paní Štěpánky Kadlubové. Za 
tichou vzpomínku děkují děti s rodinami, 
matka, sestra s rodinou a ostatní příbuzní.

Čas plyne a nevrátí, co vzal, jen vzpomínka 
v srdci zůstává dál.
Dne 4.2.2008 jsme vzpomněli 4.výročí úmrtí 
pana Stanislava Bobka.
Za tichou vzpomínku děkují manželka, syn 
Radek a syn Martin s rodinou.

Dne 9.3.2008 vzpomeneme 30.výročí úmr-
tí našeho otce Miroslava Míška. Za tichou 
vzpomínku děkují dcera Marcela s rodinou, 
syn Miroslav s rodinou a rodina Dostálova.

15.ledna 2008 tomu bylo již 13 let, co ze-
mřel pan Antonín Kupec.
Děkujeme všem, kteří jste ho měli rádi 
a spolu s námi jste mu věnovali tichou 
vzpomínku.
Dne 20.3.2008 by oslavil svých 80 let.
S láskou vzpomínají manželka Radka, dcera 
Silvie a vnuk Jeník.

4. února 2008 uplynulo 30let od okamžiku, 
kdy nás navždy opustil pan Jan Vozár ml. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte. Děkujeme.

Čas plyne, vzpomínka zůstává. Dne 8.úno-
ra 2008 jsme vzpomněli 16.smutné výročí 
úmrtí pana Františka Štefaníka. S láskou 
vzpomínají manželka a syn s rodinou.

Dne 22.1.2008 jsme vzpomněli nedožitých 
80 let mojí maminky, babičky a prababičky 
paní Josefy Konečné. 18.července by se 
dožil 60 let její syn pan Miroslav Konečný.
Zároveň vzpomínáme na pana Františka 
Konečného a pana Jaroslava Žůrka.
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Vzpomíná dcera Dana s rodinou a vnučka 
Jitka s rodinou.

Žádný čas není tak dlouhý, aby dal zapo-
menout. Dne 15.března vzpomeneme ne-
dožité 70.narozeniny pana Emila Mitáčka. 
24.dubna uplyne 8 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustil. Za tichou vzpomínku děkují 
manželka a dcery s rodinami.

Kdo lásku a radost rozdával, ten neodešel 
a žije v srdcích dál. Dne 21.ledna jsme vzpo-
mněli 10.výročí úmrtí paní Anny Málkové, 
rozené Hájkové. Za tichou vzpomínku dě-
kují manžel Jaroslav, dcera Pavla s rodinou 
a syn Ivo.

Dne 21.března vzpomeneme smutné 13.vý-
ročí úmrtí pana Františka Kotačky. Za ti-
chou vzpomínku děkují manželka, dcery 
a syn s rodinami.

vzpomínky



www.mestohluk.cz

Hlucké noviny    17vzpomínky

Kéž by šel vrátit zpátky čas a Ty jsi přišla opět 
mezi nás. Bolest se nedá vepsat v tyto řád-
ky, už nikdy nevrátíš se zpátky. Dna 2.března 
tomu bude již 6 let, co utichlo předobré srdce 
mojí milované maminky paní Marie Anjelo-
vé. S láskou stále vzpomíná dcera Marie Bá-
čová a Maruška.

Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, nezapome-
ne. 29.3.2008 vzpomeneme smutného 10.vý-
ročí od smrti Mgr. Vratislava Šťastného. Za 
tichou vzpomínku děkují manželka a dcery 
s rodinami. 

Čas plyne, nevrátí, co vzal, jen bolest a vzpo-
mínky zůstávají dál. Dne 10.března 2008 
vzpomeneme 4.výročí úmrtí pana Josefa 
Štefaníka. Za tichou vzpomínku děkují man-
želka, děti a celá rodina.

Dne 13.ledna 2008 by se dožil 103 let pan 
Jan Bartoň a dne 13.února 2008 by se dožila 
100 let paní Františka Bartoňová. Kdo jste je 
znali, věnujte jim tichou vzpomínku. Děkují 
dcery a syn s rodinami.

Dne 22.března vzpomeneme 20.výročí úmrtí 
paní Antonie Šimčíkové, 23.března 2008 19.
výročí úmrtí její sestry paní uč. Františky Po-
spíškové, 23.března 18.výročí úmrtí jejího 
syna pana Antonína Šimčíka, který by se 
26.dubna dožil 80let. Vzpomíná rodina.

Dne 2.března jsme vzpomněli 20.smutného 
výročí, co nás opustil manžel, otec a dědeček 
pan František Polášek. Za tichou vzpomínku 
děkuje manželka, synové Pavel, Petr, Franti-
šek a dcera Hana s rodinami.

Dne 23.února vzpomeneme 3.výročí, co nás 
navždy opustil manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček pan František Pěnička. Za 
vzpomínku děkuje manželka a děti s rodina-
mi.

Dne 17.3.2008 vzpomínáme 5.výročí úmrtí 
manžela, otce a dědečka pana Jaroslava 
Vávry. S láskou stále vzpomínají manželka, 
dcera s rodinou a celá další rodina.

Kdo v srdcích žije, neumírá. Dne 21.květ-
na 2008 by se dožil pan Jan Janča 75 let. 
3.dubna vzpomeneme 9.výročí jeho úmrtí. 
S úctou a láskou vzpomínají manželka a dě-
ti s rodinami. Děkujeme všem, kteří mu vě-
nují tichou vzpomínku. 

Odešel jsi nám, jak si to osud přál, však 
v našich srdcích zůstáváš dál. Dne 6.4.2008 
vzpomeneme 10.výročí úmrtí, kdy nás na-
vždy opustil pan Josef Vlk. S láskou vzpo-
míná manželka a všichni, kdo Tě měli rádi.

Čas tiše plyne, ale vzpomínka na Tebe zů-
stává. Dne 6.dubna vzpomínáme 13.výročí 
úmrtí pana Gustava Škorpíka. Všem, kdo si 
vzpomenou s námi děkuje manželka.
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„Slabina mužstva - jednoznačně útok!“
Na podzim ještě vedl fotbalisty Slav-
kova v I. B třídě. Po odchodu trenéra 
Libora Soldána ukázalo vedení hluc-
kého fotbalu bez velkého rozmýšlení 
na Radka Sopůška. S tímto šestačtyři-
cetiletým trenérem, pro kterého je to 
druhé angažmá u mužů, jsme mluvili 
na začátku zimní přípravy. 

Vraťme se k vašemu trenérskému 
přestupu, když se ozval Hluk, kývl 
jste na nabídku okamžitě?
Nebylo to o tom, že jsem chtěl jít do 
Hluku hned, okamžitě a za každou 
cenu. V první řadě jsem chtěl solidně 
a přátelsky ukončit svoje působení 
ve Slavkově, kde jsem si 
opravdu nemohl na nic 
stěžovat.

Každý trenér si ze svého 
bývalého angažmá oby-
čejně někoho přivede. 
Chtěl jste nebo chcete 
někoho ze Slavkova do 
Hluku?
Mám v hledáčku jednoho 
hráče, ale zatím nevím, jak 
ta situace dopadne, takže 
bych nerad říkal jeho jmé-
no.

Má tedy Hluk nějaké po-
sily do jarních odvet?
Zkoušíme Štergenicha 
z Ostrožské Lhoty a Bahu-
lu z Horního Němčí, ale 
jestli u nás zůstanou, tak 
o tom je předčasné mlu-
vit. Potřebovali bychom 
hlavně někoho do útoku, 
tam je největší slabina 
mužstva, ale jak je známo, útočníci 
jsou nedostatkové zboží a to nejenom 
v krajském přeboru.

Jak je to s vaším synem, který hos-
tuje v divizní Viktorce Otrokovice. 
Neuvažoval jste, že si ho stáhnete 
zpět?
Určitě ne! On má hostování do konce 
června. Nastupuje v základní sestavě 
a další jeho fotbalovou kariéru bude-
me řešit až po skončení soutěže.

A co on? Chtěl by se vrátit za vámi, 
nebo spíš ne? Aby z toho nebyly tako-
vé ty řeči, že ho tatínek protěžuje…

Já jsem ho trénoval už v dorostu, a ta 
situace, že máte v kádru syna, není 
úplně optimální. Z mého pohledu 
žádné zvýhodňování rozhodně nehro-
zí a nikdy nehrozilo. Spíš to beru tak, 
že jsem raději, že dneska hraje v Otro-
kovicích.

Před začátkem sezóny plánoval 
hlucký výbor umístění do pátého 
místa. Po podzimu jste desátí, dá-
valo vám vedení nějaké konkrétní 
cíle?
Bavili jsme se o tom, že je nutné se 
dostat do horní poloviny tabulky, aby-
chom se vyhnuli na jaře bojům o zá-

chranu. O žádném konkrétním umís-
tění se nemluvilo.

Je velký rozdíl trénovat I.B třídu 
a krajský přebor?
Co se týče hráčského materiálu, tak ur-
čitě. Po sportovní stránce se obě sou-
těže nedají srovnávat. Je tady daleko 
širší kádr, devadesát procent hráčů 
prošlo různými mládežnickými výběry 
v Uh. Hradišti a mají v sobě fotbalové 
základy.  

A co se týče materiálního vybavení 
a servisu kolem mužstva, jak si stojí 
Slavkov z porovnání s Hlukem?

Tak ve Slavkově se fotbal dělal také na 
velice solidní úrovni a zázemí je takřka 
srovnatelné.

Hlucké béčko bojuje o postup do I. 
B třídy, trénuje ho váš asistent Zde-
něk Horák. Bylo by lepší, aby zálož-
ní mužstvo hrálo krajskou soutěž 
nebo je okres dostačující? 
No to je otázka. Co já vím, tak na pod-
zim byly určité problémy s počtem 
hráčů u prvního mužstva. Někteří fot-
balisté hráli za béčko místo toho, aby 
jezdili s prvním mužstvem, a na lavič-
ce jedničky potom seděli dorostenci. 
Pokud by se kádr ale rozšířil, tak je to 

určitě lepší i pro první mužstvo, aby 
hrála dvojka I. B třídu. Co mám zprávy 
z výboru, tak pokud ta šance na po-
stup bude, tak ji chtějí využít.

S čím byste byl spokojený po skon-
čení jarní části krajského přeboru?
Chceme předvádět dobrý fotbal a hlav-
ně na domácím hřišti získat maximum 
bodů. Máme stejně daleko k pátému 
místu, jak k bojům o záchranu. Těžko 
můžu vyhlašovat útoky na přední příč-
ky, hlavně bych chtěl mužstvo posu-
nout do klidného středu tabulky.

Stanislav Dufka
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8. února 2008 oslavili ZLATOU SVATBU naši rodiče – Jan a Anna Vozárovi. Do dalších let pře-
jeme hodně zdraví, osobní pohody a chceme poděkovat za lásku a obětavost, kterou nás celý 
život provází. Dcera a syn s rodinami.

27. února 2008 oslaví naše maminka, babička a prababička paní Anna Vozárová životní ju-
bileum – 70 let. Do další sedmdesátky Ti, milá maminko, přejeme hodně zdraví a božího po-
žehnání. Děti, vnuci a pravnuci.

26. 3. 2008 oslaví naše milá maminka, babička a prababička paní Marie Bachánková své 
80.narozeniny. Při příležitosti tohoto významného životního jubilea jí přejeme hodně zdra-
ví, štěstí, božího požehnání a ještě mnoho krásných chvil strávených se svými blízkými. Přejí 
děti s rodinami.

Dne 14. 3. 2008 oslaví své 80. narozeniny paní Marie Schenková,  rozená Konečná z Hluku.
Přejeme Ti štěstí, zdraví, ať Tě život stále baví, na tváři vždy úsměv měj, starosti si nedělej.
Hodně elánu do dalších let Ti přejí děti a vnoučata s rodinami. Pravnoučátka Katuška,
Zdeneček a Kristýnka posílají velkou pusu.

Když jsem jel jednoho červnového 
dopoledne z Uherského Brodu a uvi-
děl statného muže s batohem, zastavil 
jsem a nabídl mu svezení, netušil jsem, 
že se tímto stanu součástí pozoruhod-
ného příběhu k vyprávění.
Vzbuzoval respekt svou výškou, jak 
sám později řekl – 205 cm, a taky zvě-
davost obrázkem známého světce 
z Itálie, který měl přidělán na batohu.
Povídám: „Pane pojďte, jedu stejným 
směrem, tak Vás svezu. „Začala krátká 
diskuze o tom, že je poutník, který jde 
pěšky do Itálie do rodiště světce, kte-
rého měl na batohu. 
Po chvíli jsem pochopil, že mladý muž 
to skutečně myslí vážně a moje na-
bídka je zcela marná, proto jsem mu 
jako důkaz podpory věnoval na cestu 
určité potraviny a přidal vizitku, poda-
li jsme si ruce, popřáli všeho dobrého 
a rozešli se.
Málem bych na příhodu zapomněl, 
když tu v poště najdu pohled z Rakous-
ka - 32 den 910 km zdraví poutník Josef, 
další z Itálie – 43 den 1200 km a další 52 
den 1503 km - jsem na místě.

Nevycházel jsem z údivu, že i v 21.
století se najde člověk, který jako za 
starých časů je ochoten jít takovou 
vzdálenost pěšky s plným nasazením 
a podotýkám s diplomem inženýra.
Po návratu do místa bydliště Březni-
ce mi zavolal a navrhl návštěvu u nás 
doma, která proběhla v září, ale to 
jsem ještě netušil, že popis jeho pouti 
bude zveřejněn v časopise OLDIN, což 
zde dokládám.
Pan Josef nám přislíbil, že je ochoten 
přijet do Hluku a pro větší společen-
ství nám o této pozoruhodné cestě 
přijet povyprávět, což bude případně 
zveřejněno.

Jiří Vozár

Josef Slezák se vrátil z pěší pouti do San Gio-
vanni Rotundo
Z dvouměsíční pěší pouti do italského San 
Giovanni Rotundo se v úterý 14. srpna vrátil 
domů dvaatřicetiletý svobodný strojní inže-
nýr z Březnice u Zlína Josef Slezák. Svou pout‘ 
zakončil tam, kde ji 13. června ve svátek sv. 
Antonína Paduánského začal: na poutním 
místě Provodov u kostela Panny Marie Sněž-
né. Vrátil se s úsměvem a pokojem ve tváři. 
Našel, co hledal.

Cílem Pepova putování bylo San Giovanni 
Rotundo, kde působil stigmatizovaný světec 
Otec Pio, vlastním jménem Francesco Forgi-
one ( 1887 - 1968). Pepa Slezák tam dorazil 
v pátek 3. srpna v 19 hodin. To je 52 dní od 
počátku jeho pouti. „Ale skutečně jsem puto-
val jen 50 dnů, dva dny jsem měl odpočinko-
vé. Jeden den v Mariazell,jeden den na hrani-
cích Itálie, když hodně pršelo,“ říká poutník.
Cestou tam ušel pěšky 1513 kilometrů. Šel 
sám. Nesl si s sebou karimatku a spací pytel. 
Jeho krosna vážila asi 25 kilogramů, ale když 
si bral na celodenní putování zásoby vody, 
mohlo to být až třicet kilo. Když odcházel 
z domova, vážil asi 135 kilogramů, když se 
vrátil, měl už jenom 117 kilo. „Je to lepší bez 
těch 18 kilogramů,“ připustil. Asi 60 nebo 70 
kilometrů se svezl autem, když mu někdo 
sám zastavil a nabídl mu svezení. „Zpočátku 
jsem se tomu bránil. Ale dvakrát mne ztlouk-
ly kroupy. Pak mě v Rakousku v Alpách před 
většími kroupami jeden člověk zachránil do 
auta. Dospěl jsem k závěru, že Pán Bůh chce, 
abych nabídky neodmítal, když někdo zasta-
ví a chce mě vzít. Není to totiž samozřejmost,“ 
vysvětluje poutník.
Všechno jídlo si musel koupit nebo přijmout 
to, co mu lidé dali. „Zvlášť v Rakousku jsem se 
setkával na farách s velkým pochopením pro 
poutníky, takže z 90 procent mě přijali a do-
stal jsem kolikrát večeři i snídani. Pak mi zbý-
valo koupit jen něco na oběd,“ vzpomíná.

blahopřání

Blahopřání

Neobvyklé setkání se vzácným poutníkem Dopis čtenáře
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Rok 2007 jsme v MŠ zakončili několika hezkými akcemi. 
Jednou z nich byl vánoční koncert, který každoročně pořá-
dáme ve spolupráci se ZUŠ. Děti se na něj moc těší, protože 
si poslechnou a zazpívají se staršími dětmi ze ZUŠ spoustu 
krásných vánočních koled a písní. 

Také návštěva rodičů dětí v MŠ je pro ně nezapomenu-
telným zážitkem, a proto každoročně bývají připraveny 
pro děti a rodiče vánoční dílničky, kde si společně vyrobí 
spoustu krásných dárků a přáníček k vánocům. Divadlo 

Významným dnem  byl pro děti a jejich rodiče 24. leden 
2008, kdy šly děti se svými rodiči k zápisu  do ZŠ. Letos bylo 
u zápisu 67 dětí.

Děti chodily do plavání
Děti ze třetí a čtvrté třídy MŠ navštěvovaly v prvním polo-
letí školního roku předplavecký výcvik v Uherském Hradiš-
ti, který ukončily 25. ledna 2008 a všechny děti obdržely 
„Mokré vysvědčení“ a rozloučily se s paní učitelkou plavání 
„Plaveckou hymnou“. Protože děti byly opravdu šikovné, 
rozjela se paní učitelka  Ludmila Machalová se šestičlen-
ným družstvem 23. ledna 2008 do Uherského Hradiště, kde 
se v prostorách dětského bazénu konal 4. ročník soutěže 
„Vodní hry malých kapříků“. 
Naši mateřskou školu skvěle reprezentovaly tyto děti - Mar-
tin Kožík, Pavel Kremr, Lucie Křapová, Sabina Malůšová, 
Roman Martiš, Veronika Michalčíková. Z jedenácti zúčast-
něných družstev byly nejlepší a přivezly do Hluku pohár 
a medaile za první místo.
31. ledna 2008 navštívily naši MŠ paní učitelka Petríková 
z Trenčína a paní metodička  z Trnavy. Shlédly vzdělávací 
proces v MŠ v návaznosti na Rámcový vzdělávací program 
a Školní vzdělávací program, metody práce, srovnání s je-
jich školskou reformou.
Náš způsob práce i metody se jim líbily.
Od 4. – 8. února 2008 probíhal v MŠ karnevalový týden. Děti 

novinky z mateřské školky

Náš život ve školce

„Cesta do Betléma“, které přišli zahrát do MŠ žáci 4.třídy ZŠ 
s paní učitelkou Hankou Jackivovou se dětem moc líbilo. 
Před vánocemi ještě děti shlédly vánoční pohádku „ Jak 
kočička a pejsek slavili vánoce“ a pak už na ně čekalo v MŠ 
pod vánočním stromečkem plno dárečků. 
Děti naší mateřské školy se také zúčastnily výtvarné sou-
těže „ Vánoční kapřík“, kde 2. místo v této soutěži obsadila 
Monika Hrošíková a 3.místo Terezie Križalkovičová.

Přišli Tři králové
Letošní rok jsme zahájili 3.ledna a již 7. ledna za námi při-
šli „Tři králové“ se svým krásným vinšováním, koledováním 
a povídáním. Vánoční čas jsme ukončili návštěvou kostela 
sv. Vavřince, kde si děti prohlédly krásnou vánoční výzdobu 
a velmi silný zážitek v nich zanechal pohyblivý betlém.
Naši předškoláci se již těší, až se stanou opravdovými školá-
ky, a proto 14. ledna 2008 byli na návštěvě v ZŠ, kde se se-
tkali se svými staršími kamarády a mohli si vyzkoušet, jak se 
sedí ve školních lavicích, prohlédnout si krásné třídy a s pr-
váčky si navzájem vyměnili na památku drobné dárečky. 
Pro rodiče těchto dětí byla připravena přednáška školní zra-
losti, která se konala 17. ledna 2008 v MŠ. Přednášejícím byl 
PaedDr. Miroslav Zapletal. Rodiče si na základě přednášky 
a konzultací s přednášejícím i učitelkami mohli zvážit, jestli 
jejich dítě je zralé pro vstup do ZŠ. 

se zúčastnily v tomto týdnu promítání pohádek v Měst-
ském kině v Hluku. 
Ve středu 6.února přijel za dětmi do MŠ kouzelník, které-
ho děti přivítaly v maskách a po jeho vystoupení nastal ten 
pravý karnevalový rej.
Na jarní měsíce máme naplánováno spoustu her a akcí pro 
zábavu i poučení.
Ale o těch zase příště.

Oharková Marie
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Přes čtyřicet dětí se účastnilo místního kola soutěže Za-
zpívej slavíčku. Jako nejlepší postoupila do okresního kola 
v Uherském Hradišti Lucka Rybnikářová. Velký potlesk si ale 
zaslouží každý, kdo na pódium přišel a zazpíval. 
Než si začnete číst podrobné výsledky soutěže dětských 

zpěváků, je dobré nejdříve napsat dvě důležitá sdělení.
To první se týká překvapivě mnoha dětí, které se soutěže 
účastnily. Opravdu každé z nich, které mělo odvahu přijít 
na tvrz, postavit se před mikrofon a zazpívat písničku, si za-
slouží velké uznání.
A druhé sdělení? To je poněkud neadresné, ale o to pod-
statnější. Velké uznání si zaslouží všichni rodiče, učitelé 
či další „dospěláci“, kteří s dětmi zpívají a vedou je k lásce 
k muzice. Není jich bohužel mnoho, proto je dobré si na ně 
vždycky vzpomenout.
Teď už se můžeme vydat do hlucké tvrze, kde místní kolo 
známé a prestižní celostátní soutěže Zazpívej slavíčku vy-
puklo. Nikdo přitom nevěděl, kolik dětí vlastně bude zpívat, 
účast totiž nebyla nijak povinná, kdo přišel, mohl „ukázat“ 
svůj hlas. O to větší proto bylo překvapení, že účast byla 
skutečně vysoká.
Také hlediště bylo zaplněné, kromě dětí přišly také někte-
ré maminky a babičky, které si dokázaly na své potomky 
udělat čas.  Samozřejmě nechyběla porota, ve které zasedl 
mimo jiné i starosta Hluku ing. Jan Šimčík.
Poslouchat samotné děti bylo zajímavé, určitě je mezi nimi 
několik talentů, jen je třeba, aby se jim někdo věnoval. Ně-
kterým dětem se vystoupení úplně tak nezdařilo, o to sym-
patičtější ale bylo, že poslouchající děti i dospělí každého 
povzbudili a odměnili potleskem.
Do okresního kola v Uherském Hradišti nakonec postoupily 
čtyři dívky, protože v jedné ze tří kategorií se dělily o první 

místo hned dvě. Do Hradiště se však může přihlásit kdoko-
liv, bez ohledu na to, jak skončil nebo se vůbec účastnil.
Nejlepší byla podle očekávání Lucka Rybnikářová, která 
vyhrála i cenu diváků. Když jsem si s Luckou po soutěži po-
vídal, viděl jsem, že k hudbě má hodně silný vztah, a to ne-

jenom proto, že se 
učí hrát na Základ-
ní umělecké škole 
v Uherském Hradišti 
na cimbál.
Pokud jde celkově 
o zpívání v Hluku, je 
evidentní, že mezi 
staršími lidmi a těmi 
nejmladšími, kteří 
se představili na tvr-
zi, je pořádně velká 
mezera několika 
dlouhých let. 
Naštěstí v Hluku je 
v současnosti hned 
několik vedoucích, 
kteří se snaží s dětmi 
pracovat a tak vlast-
ně udržovat lidovou 
hudbu ve městě. 

Díky jim všem!
Radek Bartoníček

Díky dětem, které zazpívaly...

Nejmladší kategorie - předškoláci:
 1. Lucie Křiváková
 2. Anna Mahdalová
 3. Kristýna Zlomková

Kategorie 1. - 4. třída:
 1. Lenka Hrdinová
  Ludmila Libosvárová
 2. Petr Křižalkovič
 3. Veronika Hrošíková

Kategorie 5. - 9. třída:
 1. Lucie Rybnikářová
 2. Klára Elsnerová
  Kateřina Hrušťáková
 3. Markéta Kvasničková

Zvláštní ceny:
 Cena diváků Lucie Rybnikářová
 Nejmladší účastník Magdalena Mahdalová
 Originální projev Šimon Brauner
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POZVÁNKA

VELIKONOČNÍ KROJOVANÁ ZÁBAVA

KDY: NEDĚLE 23. BŘEZNA 2008 
V KOLIK: OD 20:00

KDE: TVRZ
VSTUPNÉ: 50 KČ (KROJOVANÍ VSTUP ZDARMA)

VYSTOUPÍ: DH ŠAROVEC, CM BABICA, DĚTSKÝ KROUŽEK HLUBOČEK

SPECIÁLNÍ HOSTÉ:
NOVÝ HLUCKÝ KRÁL A JEHO DRUŽINA

HLUČTÍ KRÁLOVÉ V LETECH MINULÝCH
UPOZORNĚNÍ: NEZAPOMEŇTE ANI NA NEDĚLNÍ KOŠT SLIVOVICE!

VŠICHNI JSOU NA KOŠT I NA TVRZ SRDEČNĚ ZVÁNI,
NENECHTE SI TENTO MIMOŘÁDNÝ  VEČER UJÍT

servis
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TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA 2008

Foto: Stanislav Dufka

Hlučané přispěli při Tříkrálové sbírce na dobro-
činné účely částkou 118 458 korun. Všem, kteří 
přispěli, velmi děkujeme!

dobročinnost
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ŠKOLNÍ PLES 2008
Letošní školní ples v našem městě jednoznačně potvrdil, že patří mezi události hlucké plesové sezóny, byť ta byla le-
tos - oproti jiným rokům - poněkud chudší. Velkým „magnetem“ byla samozřejmě polonéza v podání tařka dvaceti 
párů hluckých žáků, kteří se na ni pečlivě připravovali pod vedením paní učitelky Hany Jackivové. Ke spokojenosti 
určitě přispěla i přítomnost oblíbené hlucké skupiny Synchron a místního DJ Ondřeje Kotačky. Na obou místech, 
kde muzika hrála, bylo docela plno. RB  FOTO: Martin  Sekanina


