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Co si také přečtete...

... o setkání na Sv. Antonínku ... o královském večeru ... o životě ve školce a škole

Foto: Martin Sekanina
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Krojovaná přehlídka

Foto: Martin Sekanina
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Vážení čtenáři Hluckých novin,

vítám vás podruhé v letošním roce na těchto stránkách, ze všeho nejdříve bych vám chtěl poděkovat za pozitivní 
ohlasy na novou podobu těchto novin. Věřím, že zmizí z pultů podobně rychle jako předcházející číslo.
Rád bych vás také požádal o spolupráci na těchto novinách, pokud jste cokoliv zajímavého napsali nebo o něčem 
zajímavém víte, určitě se ozvěte. Rád vám vypomůžu i s focením, protože řada fotek, které nám posíláte, nemají 
úplně nejlepší kvalitu pro publikování.   

Uplynulé týdny byly přede-
vším ve znamení několika vel-
mi zdařilých kulturních akcí, 
na které může být Hluk pyšný. 
Myslím, že každý, kdo odchá-
zel ze setkání králů nebo kro-
jované přehlídky, musel být 
spokojený. A zajímavých kul-
turních akcí bylo samozřejmě 
více, neměl bych zapomenout 
ani na seniorská setkání nebo 
koncert Kosenky. Samozřej-
mě, život se neskládá zdaleka 
jenom z kultury, jestliže ale 
prožíváme rok jubilejních 20. 
Dolňáckých slavností, soustře-
díme se při psaní především na 
tato témata.
Těším se s vámi u dalšího čísla 
Hluckých novin, které se bude 

zcela věnovat právě slavnostem a jízdě králů. Velmi bych si přál, aby se nám podařilo společně připravit takové 
číslo, ke kterému se budou vracet lidé třeba ještě při oslavě 30. výročí Dolňáckých slavností. Pomoc každého z vás 
na tomto čísle vítám! A nezapomeňte na internetové stránky Hluku. Právě na nich najdete řadu aktuálních textů 
i fotografií, a to zejména z kultury. Věřím, že brzy k nim přibude i bohaté  zpravodajství z celkového dění v Hluku.

Radek Bartoníček (radekbartonicek@klikni.cz)

Tvrz je naštěstí nadále svědkem řady zajímavých kulturních akcí. Foto: RB

Hlučtí králové se představili 
veřejnosti.

Senioři se pravidelně setká-
vají na tvrzi.

Hlučané koštovali a hodnoti-
li slivovici.

Děti s rodiči zavítali na zají-
mavé květinkové dílničky.

Na hale vyhrávala hlucká de-
chová hudba Kosenka.

Hlucké tetičky vázaly růže na 
zdobení koní.

Hlucký kalendář 
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Celkový dojem byl ale výborný! Myslím, že ho přesně vyjá-
dřil redaktor České televize Josef Kvasnička, s kterým jsem 
mluvil v týdnu po natočení reportáže pro ČT 24. Atmosféru 
v Hluku si velmi pochvaloval, moc se mu líbila srdečnost 
lidí, veselost a vstřícnost, žádná velká okázalost, která by 
byla nějakým „reklamním tahem“. Přímo nadšený byl z pa-
ní Lekešové, jejíž moderování bylo skvělé! 
Já osobně jsem měl podobný pocit, v Hlučanech (samo-
zřejmě ne zdaleka ve všech) je stále ještě zakořeněný hlu-
boký vztah k tradicím, ono dědictví předků je tady stále 
ještě přítomno a pomalu se přenáší i na některé mladé 

Paní Lekešovou jsem už vzpomínal - jsem přesvědčený, že 
se líbila každému. Byla vtipná, pohotová, ve správný oka-
mžik řekla ta správná slova, několikrát vyvolala v zaplně-
ném sále výbuch smíchu. A co se mi v tento večer líbilo 
obzvlášť - opravdu upřímně a srdečně poděkovala těm, 

Ohlédnutí za večerem 
hluckých králů i družiny

díky kterým je Hluk považovaný za zajímavé slovácké měs-
tečko, kde mají tradice své místo.
Vzpomenout bych měl i všechny účinkující, to by ale bylo 
na delší psaní, proto jen stručně. Myslím, že se líbila DH Ša-
rovec, CM Babica, mužský i ženský sbor, stejně jako děti ze 
souboru Hluboček. Velké díky všem těmto vystupujícím! 
A poděkovat je třeba také všem, kteří se na organizaci kro-
jované zábavy podíleli.     RB

Tak co, jak se krojovaná zábava líbila vám, kteří jste na 
ní byli přítomni? A co jste o ní slyšeli vy, kteří jste zůstali 
doma? Podle ohlasů, které jsem slyšel já buď přímo na 
místě nebo v dalších dnech, usuzuji, že návštěvníci byli 
hodně spokojeni.

- když jsem pozoroval například kluky, kteří pojedou jízdu 
králů, už to nebyli až tak ti mládenci, kteří si při první schůz-
ce na začátku roku nejvíce stěžovali na to, že se musí sejít 
v neděli už v deset ráno.
Toto vědomí tradic a navazování na minulost je přitom 
mnohem důležitější než jakákoliv reklama, ať už jsou to 
články v novinách nebo reportáže v televizi. Hluk se nikdy 
nesnažil stát oblíbenou turistickou destinací, jejímž hlav-
ním tahákem by byla jízda králů - o to více ale touto tradicí 
žilli mnozí místní lidé.
Ale zpět ke krojované zábavě. V hlavní roli byli samozřejmě 
králové, ti dřívější i ten současný. Velký dík patří všem těm, 
kteří přišli - osobně jsem byl velmi zklamaný, že jich do-
cela dost nepřišlo.  A opět by v této souvislosti šlo mluvit 
o některých lidech, díky kterým tradice v Hluku žijí. Ať už 
to bylo několik generací Pospíšků (všichni tři králové z to-
hoto rodu nechyběli)  nebo třeba nejstarší žijící králové, 
pan Dufka i pan Rybníkář. Oba dali velikonočnímu setkání 
na tvrzi ten správný lesk - pokud můžu takové slovo tady 
použít.
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Hlučtí senioři děkují všem, kteří přispěli do tomboly na akci 
Seniorská beseda konaná dne 18. března 2008. Poděkování 
patří rovněž panu Miroslavu Šuránkovi, který nám na všech 
besedách hraje na harmoniku, a panu Otakaru Konečnému, 
který je duší každé besedy a zajišťuje vše potřebné. 

Děkujeme sponzorům, kteří akci podpořili:
Kateřina Šimčíková, Farma Nový Dvůr, Dolňácko a.s., VDH 
DUHA Václav Hájek, Uzenářství Jiří Vozár, Vinařství BLATEL 
Blatnice,  Rodina krále 2008 – Šimčíkovi.
Děkujeme i těm, kteří věnovali zákusky.  

Březnová beseda byla věnována kostelním zpěvačkám, kte-
ré přispěly za hudebního doprovodu pana Jana Procházky 
k dobré náladě všech přítomných seniorů. Rovněž jim patří 
naše poděkování. 

Srdečně zveme všechny na další seniorské besedy!

F.U.

(Následující fotografie Anny Libosvárové jsou z dubnové be-
sedy, kdy hráli na seniorském setkání harmonikáři)

Seniorská setkání - Poděkování

Koncert Kosenky

Foto: Martin Sekanina
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Přípravy na červencovou jízdu králů jsou v plném proudu. 
Podívejte se na fotografie z těchto příprav. Královská druži-
na, včetně svého krále, už začala jezdit na koních - a podle 
prvních náznaků jde klukům jízda výborně.
A připravuje se také zdobení samotných koní. Hlucké tetič-
ky se sešly dvakrát v památkových domcích a tady ukazo-
valy zájemcům, jak vázat růže. Kromě toho růže připravuje 
také řada rodin samotných kluků. Tetičkám (i návštěvní-
kům) vyhrávala městská posádková hudba Polahoda.

příprava na jízdu králů

Před jízdou králů:
příprava jezdců i zdobení koní

Foto: RB
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Pro to, co se ale v Hluku odehrálo po 
oba dubnové víkendové dny 26. a 27. 
dubna na tvrzi, je možné použít vel-
ká slova zcela bez obav - každý, kdo 
přišel, mohl být svědkem velkolepé 
přehlídky krojů, která patřila k tomu 
nejradostnějšímu, co se v Hluku v po-
sledních letech odehrálo. 
Věřte mi. Viděl jsem to v sobotu i v ne-
děli na vlastní oči, vnímal jsem atmo-
sféru, která všude panovala.
Když jsem se přišel podívat v sobo-
tu, nedělní návštěvu jsem už vůbec 
neměl v plánu. Jenže stačilo být pří-
tomen několik minut této „módní 
přehlídce“ a věděl jsem, že bych ji rád 
viděl i podruhé - a vsadím se, že jsem 
nebyl zdaleka jediný.
Psát detailně o tom, co se odehráva-
lo, by bylo psaní na dlouhé minuty. 

V této chvíli mi jde spíše o zachycení  
dojmů, atmosféry.
Nápad, aby krojovaná přehlídka byla 
„propojena“ živou hudbou a vystou-
pením hluckých souborů, byl zname-
nitý - od první chvíle až po poslední 
vystoupení, kdy zpíval celý sál. A k to-
mu velmi zajímavé průvodní slovo, 
které nebylo „jen“ o krojích, ale také 
o těch, kteří v minulosti kroje nosili.
Jen si to představte. Kolem přehlíd-
kového mola není jediné místo volné, 
všichni očekávají, kdo první vejde do 
sálu. Začínají hrát housle a přicházejí 
kmotřenka s kmocháčkem. V náručí 

drží dítě, které nesou ke křtu, kráčí 
v nádherně zdobených krojích, a zá-
roveň se sálem ozývá  krásný dětský 
hlas Lucky Rybnikářové. Diváci reagují 
prvním potleskem, který se bude ješ-
tě mnohokrát opakovat.
Pokud bych měl mluvit o svých po-
citech, byl jsem potěšený z několika 
věcí. Kromě samotné přehlídky a zá-
jmu o ni, jsem byl nadšený z vystou-
pení dětských souborů. 
Divákům se představilo tolik hluckých 
dětí, že jsem je podezíral, jestli necho-
dí na pódium stále dokola nebo je ně-
kdo „neloví“ z nějakého pohádkového 
klobouku. To bylo neuvěřitelné, a ob-
rovský dík patří těm, kteří děti vedou 
ke zpívání i tančení! Tedy vedoucím 
a rodičům - a to zejména těm rodi-
čům, které se snaží povzbuzovat v dě-

tech lásku ke hudbě a zpívání.
Bylo by nespravedlivé nezmínit se také 
o dětech, které držely v rukou hudeb-
ní nástroje. Bylo jich mnoho, já mám 
před sebou obrázek, kdy vyhrávaly 
jak děti z cimbálovky pod pódiem, 
tak děti, které stály na pódiu. Práce 
učitele hudby pana Říhy je obrovská 
a možná bude spravedlivě doceněna 
až v okamžiku, kdy takoví učitelé už 
nebudou. 
Na samostatné psaní by bylo setká-
ní s hluckými „tetičkami“. Co o nich 
napsat tady a teď? Myslím, že každý 
čtenář si je vědom jejich nepostra-

datelnosti (omlouvám se za takto 
dlouhé slovo). Pozoroval jsem jich, jak 
nesmírně moc se snažily všechny kro-
je připravit, a jak stále a stále dokola 
upravovaly sebemenší detaily na kro-
jích.  Ale nejen to. Všímal jsem si také 
jejich vztahu k vnučkám, bylo v něm 
všechno to, co obnáší přestarostlivý 
svět babiček, svět, který je na defini-
tivním ústupu, protože „nové babič-
ky“ vyrůstají na módních žurnálech 
a v kosmetických salónech.
Nakonec dnešního psaní bych rád 
vzpomněl ty, kteří už spí svůj věčný 
spánek, ale bez nichž by žádná svá-
teční sobota ani neděle v Hluku neby-
ly. Oni kroje z módní přehlídky nosili 
ve svém životě, oni si je šili i vyšívali 
i uchovávali pro budoucnost, oni lás-
ku k nim přenášeli na své děti.

Nejdůležitější ze všeho přitom nebyly 
ani tyto kroje, ale celý ten život, který 
byl s kroji spojen. Byl to život přetěž-
ký a v porovnání s dnešními poměry 
nekonečně skromný, život, kde hlavní 
slovo měla víra a příroda, protože člo-
věk byl jiný než dnes.
Byl-li tedy tento článek o krojích, ne-
může na konci chybět naděje, že se 
slávou krojů se možná vrátí i něco 
z hodnot, které v mnoha případech 
kroje „ukrývaly“  - nebo možná spíše 
zvýrazňovaly.     

RB

Hlučané předvedli velkolepou přehlídku krojů
Používat velká slova by měl člověk s mírou, opatrně a spíš jen s dlouhými  přestávkami. Jinak totiž existuje 
nebezpečí, že ztratí na své síle a čtenáři jim postupně přestanou věřit.
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To bylo novinářů! Tolik jsem jich snad 
ještě nepotkal takřka na žádné akci na 
Slovácku! Několik kamer, řada fotore-
portérů a také píšící novináři - samé-
ho mě překvapilo, kolik se jich na sv. 
Antonínek sjelo. Možná to bylo tím, že 
tradice jízdy králů má skutečně medi-
ální „sílu“, možná to bylo trochu i tím, 
že byl prostě státní svátek a nikde se 
nic moc jiného nedělo.
Každopádně jsem docela litoval sa-
motné „krále“, ve dvanácti letech čelit 
tolika kamerám a diktafonům není nic 
příjemného. 
Kluci to měli na Antonínku hodně těž-
ké, a myslím, že se i docela divili, cože 
jim to dospělí vlastně připravili. Není 
divu, že novináři se toho od nich moc 
nedozvěděli, jelikož na většinu otázek 
slyšeli od kluků spíš věty o několika 
málo slovech.
O co tedy na slavném poutním místě 
šlo? No, určitě  hodně právě o novi-
náře, o to, aby se jízdě králů v Kuno-
vicích, Vlčnově a Hluku dostalo  ještě 
větší  propagace, a tím pádem přijelo 
i více návštěvníků. Fotoreportéři tak 
bojovali o co nejlepší snímky, jakoby 
šlo skoro o život.
Ovšem naštěstí nešlo jen o tento me-
diální motiv. Věřím, že důležitý byl 
i onen symbolický moment historicky 
prvního setkání, tedy ta chvíle, kdy si 

králové podali ruce, podepsali pamět-
ní listy a připili si šampaňským (to se 
ví, že dětským). Pravda, dělali to spíš 
trošku „uměle“ a za neustálého pož-
duchování dospělých, ale jinak to asi 
nešlo.
Dovedete si takové setkání představit 
někdy v minulosti? Například objetí 
a podání ruky mezi hluckým a vlčnov-
ským králem? To byla věc nevídaná 
a nepředstavitelná! A k tomu ještě po-
žehnání od kněze, což učinil kyjovský 
děkan? Časy se holt mění, rozbroje 
jsou možná taktéž zažehnány, doufej-

me ale,  že různorodost jízd králů v Hlu-
ku, Kunovicích a Vlčnově zůstane.
Kombinace médií a historických sou-
vislostí by mohla mít ještě jeden - 
možná nejdůležitější - výsledek. Tím 
výsledkem  je zápis na seznam ne-
hmotného světového kulturního dě-
dictví UNESCO. Pokud se o této (dle 
mého názoru opravdu unikátní) tradici 
bude co nejvíce mluvit, a navíc  všech-
na sídla jízdy králů potáhnou společ-
ně, zvýší se určitě i naděje na účast 
v TOP seznamu UNESCO. Ovšem hned 
musím dodat - základem všeho je zá-
jem „obyčejných“ kluků o tuto tradici, 
jestliže ten nebude, zůstaňme raději 
doma a nechoďme do světa s žádný-
mi zápisy. 
Pokud jde o Hlučany na sv. Antonínku, 
myslím, že svému městečku ostudu 
neudělali, spíš naopak. Hlucký král 
jako jediný přijel i s rodiči v kroji, a to 
dokonce ve voze s koňmi. Z Hluku rov-
něž přijelo několik členů mužského 
sboru, kteří na Antonínku i zazpívali. 
A také, když jsem se díval na zastoupe-
ní návštěvníků, bylo mezi nimi hodně 
Hlučanů.
Jsem přesvědčený, že letošní přípra-
vy na jízdu králů se Hluku daří. Maxi-
mum pro ně dělá rodina krále, radnice 
i mnozí další. Bylo by dobré, kdyby 
tato šťastná „konstalace“ vydržela až 
do začátku července.

RB

Historické setkání králů na Antonínku
Poprvé v historii jízdy králů se setkali králové z Hluku, Kunovic a Vlčnova. 
Učinili tak ve čtvrtek 8. května na známém poutním místě u kaple Sv. Anto-
nína mezi Ostrožskou Lhotou a Blatnicí. 

Králové Hluku, Vlčnova a Kunovic na Sv. Antonínku. Foto:

 

Martin Sekanina

Média měla o setkání velký zájem. Foto: RB
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Čtvrtek 3. července 

18.00 • Polní mše svatá u kapličky 
pod Babíma Horama 

Pátek 4. července 

15.30 • Podium v parku u tvrze 
– vystoupení dětských souborů
Učinkují: domácí  Košuláčci, Žarú-
žek a Hluboček, hosté:
Děcka z Buchlovic, Štěpnička z Ve-
selí,Radosť z Trenčína
20.00 • Památkové domky - BE-
SEDA U CIMBÁLU – hraje CM 
Dolňácko 
20.00 • Folklorní večer u tvrze, 
vystoupení souboru ONDRÁŠ, pak 
beseda u Cimbálu s CM BABICA 

Sobota 5. července

9.00 – 20.00 • Základní škola Hluk 
- výstava obrazů, výstava historie 
jízdy králů, výstava harmonik, 
výstava krojů
9.00 • Pavilon ZŠ Hluk-  košt vína  
9.00 – 16.00 • Památkové domky 
- Malovaný dvůr, Malérečky, vý-
stava „Jiný kraj jiný ornament“.Na 
zahájení hraje Městská posádková 
hudba „POLAHODA“.
13.00 - 18.00 • Prohlídka kostela 
a kostelní věže

13.30 - 14.30 • Stadin TJ - předfes-
tivalový koncert DH Lhoťanka
14.30 • Stadion TJ - XXXVII 
Slovácký festival dechových hudeb, 
za účasti:DH Šarovec -  Hluk, DH 
Kosenka - Hluk,  DH Žadovjáci 
- Žádovice, DH Záhorienka – Stu-
pava, Slovensko, DH Boršičanka 
A.Koníčka, DH Fryštácká Javořina 
- Zlín, na závěr společný monstr-
koncert všech účinkujících kapel 
(festival moderuje paní Alena 
Rapáčová
17.00 • Farská zahrada – podvečer 
hostů – účinkují:Folklorní soubor 
JAHODNÁ z Košic - Slovensko, 
soubor VLČNOVJAN- Vlčnov
20.00 • Podium v parku u tvrze - 
ZPÍVÁNÍ  - účinkují Mužské sbory 
z Hluku, Vacenovic, Nedakonic, 
Čejkovic ,  Lanžhota a Mužský sbor 
z Holandska- DE BERKENHOF  
ZANGERS, Lucka Rybnikářová, 
Radim Vojtek, CM ZUŠ Hluk a CM 
BABICA 
20.00 • Sportovní hala - taneční 
zábava s DH ŠAROVEC a CM 
HARAFICA

Neděle 6. července

7.00 • Budíček DH ŠAROVEC 
a DH KOSENKA
7.30 • Kostel sv.Vavřince – ranní 
mše svatá
8.30 • Žádání o povolení k jízdě 
u rodičů krále 

9.00 • Žádání o povolení k jízdě 
u starosty města, jízda po městě
9.00 – 12.00 • Pavilon ZŠ - košt 
vína
9.00 – 18.00 ZŠ Hluk – výstavy:
obrazů, historie Dolňáckých slav-
ností a výstava harmonik, výstava 
krojů
9.00 - 17.00 • Památkové domky: 
výstava „Jiný kraj, jiný ornament“
10.30 • Podium v parku u tvrze 
- ukázky verbuňků – 40 verbířů 
z celého Slovácka, doprovází CM 
BABICA
13.30 • Od pohostinství „U Nemra-
vů“ slavnostní průvod folklorních 
skupin, krojovaného Hluku a jízdy 
králů na stadion TJ
15.00 • Stadion TJ – hlavní pořad 
Dolňáckých slavností s účinkující-
mi:
Domácí soubory: Dolňácko, Kle-
betnice, Mužský sbor, CM Babica, 
Dětské soubory Košuláčci, Žarúžek, 
Hluboček 
Hosté : Háječek – Ostrožská Lhota, 
Handrlák – Kunovice, Jahodná 
– Košice, Olšava - Uherský Brod, 
Pentla  - Boršice u Buchlovic, Rado-
šov – Veselí nad Moravou, Rusava 
– Bystřice pod Hostýnem, Velička 
– Velká nad Veličkou
19.00 • Podium v parku u tvrze 
– koncert DH

Program XX.Dolňáckých slavností písní a tanců
s jízdou králů a festivalem dechových hudeb 

(4. 7. – 6. 7. 2008)
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Pomoc nedoslýchavým

Nedoslýchaví Slovácka – občanské sdružení, Mašovy 
275, 687 24 Uh. Ostroh organizují pomoc nedoslýcha-
vým. V Hluku se budou moct o svých problémech pora-
dit v pondělí 26.5.2008 v přízemí Domu s chráněnými 
byty a charitním domově v ul.Sokolská čp. 1408.
Bude probíhat výdej baterií do sluchadel, sběr pou-
žitých baterií do sluchadel, údržba sluchadel, příjem 
a výdej sluchadel a pomůcek do opravy, výměna ha-
diček a koncovek, prodej náhradních dílů a příslušen-
ství, montáž světelné signalizace zvonku a telefonu, 
montáž a údržba indukční smyčky k televizi a další 
specifické poradenství.

celkový
počet vozidel

Překročení 
rychlosti

do 50 50 60 70 80 90

počet aut do Hluku 133522 13940 26012 50021 31047 9206 3296

počet aut z Hluku 132616 37424 55761 27312 8896 2358 865

počet aut v obou směrech 266138 51364 81773 77333 39943 11564 4161

Statistické vyhodnocení měřiče rychlostí v ulici Hradišťská v období  
1.1. – 31. 3. 2008

V Hradišťské ulici je na vjezdu do obce instalován měřič rychlosti, který zaznamenává a statisticky vyhodnocuje rychlosti 
projíždějících aut v obou směrech. Pro informaci uvádíme výsledky měření za období od 1.1. – 31. 3. 2008.  

Finanční poradna Svazu důchodců
informuje

Pro držitele průkazů ZTP a ZTP-P sjednáváme slevy:

• na pojištění domácností
• na pojištění nemovitostí
• na pojištění zákonné a havarijní u osobních automobilů
• na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pro ostatní klienty finanční poradny sjednáváme slevy:

• na elektrickou energii (roční vyúčtování 4-6%)
•  na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky  

a internetu
• na pojištění domácnosti a nemovitostí (slevy 10-20%)
• na zákonné a havarijní pojištění osobních aut (10-20%)
• na dodávky plynu

V případě zájmu ofoťte a vemte s sebou:

• občanský průkaz,průkaz ZTP, ZTP-P
• vyúčtovaní fakturu za elektrickou energii + lístek SIPO
• fakturu Vašeho mobilního operátora
• pojistné smlouvy na domácnost, nemovitost
• smlouvy zákonného a havarijního pojištění
 osobních automobilů
• smlouvy penzijního, úrazového a životního pojištění
• faktura Vaší pevné linky

Bližší informace:

Kancelář Svazu důchodců, Randýskova 1800, Zlín 760 01  
Telefon: 577432914 nebo 777865596

Kontaktní místo: 
Městský úřad Hluk, malá zasedací místnost
Každý pátek od 10.00 – 12.00 hod.

!!! Neplaťte víc, než je potřeba !!!

NENIČTE DĚTSKÁ HŘIŠTĚ!

V minulém a letošním roce zakoupil městský úřad 
zařízení pro dětská hřiště v ulici Závodní a v ulici 
Novoveské. Kolotoče, houpačky a zvířátka na pruži-
nách dělají radost všem malým dětem, nejen z uve-
dených ulic, ale z celého okolí. 
Radost ale kazí někteří jedinci svým ničitelským 
jednáním. Asi se řídí myšlenkou, že co není jejich, 
mohou bez obav ničit. Že každá oprava něco stojí, 
je nezajímá. 
Na městský úřad došlo v uplynulých dnech několik 
upozornění o poškozování zařízení dětských hřišť, 
zejména dorůstající mládeží, a to jak v ulici Závod-
ní, tak i Novoveské.
Městský úřad proto upozorňuje, že pokud bude 
ničení a poškozování pokračovat, bude zařízení de-
montováno a odvezeno.  
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U S N E S E N Í     Č.35/08
z jednání rady města konaného
dne 03. 03. 2008

rada města schvaluje:
35/08/01 program  jednání rady města  
35/08/02 pronájem   pravého   sklepa   
(směrem  od  vstupu  do   tvrze) Ing. Liboru 
Zlomkovi a p. Bohuslavu Vávrovi, Boršice 
u Blatnice za cenu  400,- Kč za m2/rok, bez 
 schodiště, na dobu deseti let, investice 
budou odpočteny z nájmu
35/08/03 pronájem pozemku p.č. 4032/1 
v k.ú. Hluk za účelem vybudování foto-
voltaické elektrárny pro FHM Solar s.r.o., 
Hluk, Závodní 1219  na dobu 30-ti let, cena      
40.000,- Kč/rok/za celou plochu
35/08/04 Vyhodnocení veřejné soutěže 
na akce:
• Inženýrské sítě lokalita Paligr – Hluk. Pro-
dloužení kanalizačního řadu a vodovodu - 
vítěze soutěže firmu PLYNOTOP K+K, s.r.o. 
Hluk, cena 3,089.522,- Kč vč. DPH
• Inženýrské sítě lokalita Paligr – Hluk. Ko-
munikace a zpevněné plochy -  vítěze sou-
těže firmu EKO-UH, s.r.o. Staré Město, cena 
2.403.464,- Kč  vč. DPH
35/08/05 zadání zpracování veřejné sou-
těže na nákup cisternové automobilové 
stříkačky pro SDH Hluk p. Miroslavu Leke-
šovi
35/08/06 vícepráce na Domě s chráněný-
mi byty a Charitním domově v Hluku dle 
předloženého návrhu
35/08/07 nabídku na propagaci sbírky Bílá 
pastelka v hluckém kině, bezplatně
35/08/08 prominutí poplatků za proná-
jem sálů hlucké tvrze při konání akcí :
• 5. Oldies disco ples – 15.2.2008 – TJ Spar-
tak Hluk o.s.
• hudební produkce u příležitosti MDŽ 
8.3.2008 – skupiny Merlin a Rozpad
35/08/09 žádost Mateřské školy Hluk 
o rozdělení hospodářského výsledku roku 
2007 do fondu odměn  15.000,- Kč  a do 
rezervního fondu 70.908,50 Kč i navržený 
způsob čerpání
35/08/10 Dodatek č. 2 ke smlouvě PK 
21/2002 o nájmu vodohospodářského 
zařízení a zajištění jeho provozu s SVK, a.s. 
Uherské Hradiště
35/08/11 objednávku tisku skládací mapy 
města v počtu 1.000 kusů
35/08/12 příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro 
Labradoří pac, o.s. Dolní Němčí
35/08/13 příspěvek ve výši 2.500,- Kč pro 
Chráněnou dílnu Mesit Uherské Hradiště
35/08/14 řešení parkování v ulici Slovácká 
změnou územního plánu
35/08/15 provádění oprav plotu u rodin-
ných domků – okálů, Na Přídělech na své 
náklady

rada města bere na vědomí:
35/08/16 návrhy  k rozšíření a moderniza-
ci bazénů a zařízení v areálu letního kou-
paliště
35/08/17 změny v rozpočtu na  rok 2008
35/08/18 informace o překážce ve zpraco-
vání žádosti o finanční podporu projektu 
„Městské centrum Hluk – Penkův dvůr 
– 1.etapa“– Ing. Dohnal
35/08/19 závěry ze zasedání sociální ko-
mise
35/08/20 žádost p. Václava Malůše na pro-
vedení zpevnění příjezdové cesty

rada města zamítá :
35/08/21 provedení prodeje stavebních 
pozemků v ulici Orelské obálkovou meto-
dou nebo dražbou

rada města postupuje do zastupitelstva:
35/08/22 prodej stavebních  pozemků 
v ulici Orelské v k.ú. Hluk
35/08/23 převod pozemků v ulici Nad 
Kaštancem v k.ú. Hluk
35/08/24 změny v rozpočtu na   rok 2008
35/08/25 prodej pozemku - části parcely 
p.č.2740/1 v ulici Slovácké  v k.ú. Hluk
35/08/26 převod pozemků pod přehra-
dou  Dílce v k.ú. Hluk  
35/08/27 prodej pozemku p.č. 2829 v k.ú. 
Hluk
35/08/28 prodej pozemků p.č. 1119/3, 
1124/15, 1102/1 v k.ú. Hluk
35/08/29 prodej rodinného domu č.p. 581 
v k.ú. Hluk
35/08/30 prodej rodinného domu č.p. 372 
v ul. Družstevní v k.ú. Hluk
35/08/31 prodej pozemku – části parcely 
p.č. 3298/6 v k.ú. Hluk

rada města odkládá:
35/08/32 projednání rozšíření a moder-
nizace bazénů a zařízení v areálu letního 
koupaliště do příštího zasedání rady  
35/08/33 projednání  stavu  upomínek  
a soudních  žalob v otázkách  vymáhání  
dluhů - zpráva JUDr. Pitnera - do příštího  
zasedání rady 

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

U S N E S E N Í     Č.36/08
z jednání rady města konaného dne 
17.03.2008

rada města schvaluje:
36/08/01 program  jednání rady města  
včetně doplnění
36/08/02 zpracování návrhu na rozšíření 
a modernizace bazénu a zařízení v areálu 
letního koupaliště na následující vybavení:

•  bazén cca 300 m2 
• tobogán 80 m
• skluzavka FREE-FALL 28 m
• turboskluzavka 39 m
Druhá  varianta – bez tobogánu
36/08/03 vymáhání dluhů na základě do-
poručení JUDr. Pitnera 
36/08/04 zpracování projektu na jedno-
směrný provoz s vybudováním maximální-
ho počtu parkovacích míst pro osobní au-
tomobily na spojnici ulic Sokolská – Čtvrtě 
– kolem domu s chráněnými byty
36/08/05 přijetí 6 pracovníků z úřadu prá-
ce  na místní hospodářství -  výkon veřejně 
prospěšných prací od dubna do konce lis-
topadu 2008
36/08/06 bezplatné poskytnutí prostor - 2 
hodiny týdně v zasedací místnosti  měst-
ského úřadu pro finanční poradnu pro se-
niory a držitele průkazu ZTP a ZTP–p – Svaz 
důchodců ČR,  Mě.o. Zlín
36/08/07 Smlouvu o sdružení pro garanci 
na zhotovení díla „Hluk sanace svahu lo-
kalita Paligr varianta B“  s firmou EKO-UH. 
s.r.o. Staré Město
36/08/08 Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu 
nebytových prostor kavárny na tvrzi s p. Ví-
tem Strakou a p. Zdeňkem Pochylým
36/08/09 poskytnutí příspěvku ve výši 
8.000,- Kč  ZO ČSV o.s. Hluk (včelaři)
36/08/10 dárkový koš v hodnotě 500,- Kč 
na turnaj v mariáši konaný 12.4.2008 v Hlu-
ku
36/08/11 zřízení společenské místnosti 
a jídelny v domě s chráněnými byty včetně 
nákupu stolů a židlí
36/08/12 vydání brožované publikace 
v počtu 2.000 kusů,  formát A5 , 60 stran  
k jubilejním XX. Dolňáckým slavnostem
36/08/13 objednání 50 kusů  publikace Ji-
řího Jilíka „Jdu Slováckem krásným“ 
36/08/14 prodloužení vodovodu a cesty 
v proluce mezi ulicemi Novoveská a Na   
Přídělech
36/08/15 poskytnutí materiálu na opravu 
příjezdové komunikace ke kempinku Babí 
Hora – 5 m3 živičného recyklátu 
36/08/16 zadávací dokumentaci pro pod-
limitní veřejnou zakázku na dodávku cis-
ternové automobilové stříkačky (CAS) pro 
Město Hluk  včetně kriterií pro zadání ve-
řejné zakázky  a váhy  jednotlivých kritérií
36/08/17 pojistnou smlouvu na Dům 
s chráněnými byty a Charitní domov v Hlu-
ku s Českou pojišťovnou a.s.
36/08/18 termín a program zasedání za-
stupitelstva města dne 26.03.2008 na tvrzi

rada města zamítá :
36/08/19 žádost Střediska cesta –diakonie 
ČCE, Uherské Hradiště o poskytnutí pří-
spěvku pro podporu sociálních služeb
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rada města nemá připomínky :
36/08/20 ke stavebnímu řízení „Fotovolta-
ická elektrárna Hluk“ – areál bývalého ovčí-
na – trať Babí Hora

rada města bere na vědomí:
36/08/21 reakci starosty k diskusi na 
webu

rada města postupuje do zastupitelstva:
36/08/22 vymáhání dluhu od p. Silvie 
Šlamborové
36/08/23 výkup pozemku od p.Jaroslava 
Šimčíka dle GP 1275-25/2008 – Husí Hora
36/08/24 žádost o souhlas s převodem  
bytu 1148/12 Závodní, Hluk 

rada města ukládá:
36/08/25 starostovi navázat  kontakt 
s p. Dušanem Trojákem a upozornit na 
dluh, který činí 4.622,- Kč, v případě neuhra-
zení částky do 30. 4. 2008 - podání žaloby

rada města odkládá :
36/08/26 cenovou nabídku na zpracování 
energetického auditu, průkazu energetic-
ké náročnosti a projektu ke stavebnímu 
řízení na budovu MěÚ v Hluku

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

U S N E S E N Í     Č.37/08
z jednání rady města konaného
dne 31.03.2008

rada města schvaluje:
37/08/01 program jednání rady města  
včetně doplnění
37/08/02 kritéria pro veřejnou zakázku  na 
dodávku CAS pro SDH Hluk
•  celková nabídková cena - váha 80 %
•  délka záruční doby kompletní nástavby 
a čerpadla CAS, nad rámec požadovaný 
zadavatelem  - váha  20 %
37/08/03 zpracování projektu na rekon-
strukci veřejného osvětlení
37/08/04 nákup jízdních kol pro městskou 
policii
37/08/05 výši vstupného na jednotlivé 
akce na 20. Dolňácké slavnosti dle návrhu 
finančního výboru
37/08/06 odprodej 3 ks skříňových ná-
stavců Eva vyřazených z Městské knihovny 
Hluk - p.xxx  za cenu 100,- Kč za kus
37/08/07 odprodej 2 ks regálových skří-
ní Eva vyřazených z inventáře Městské 
knihovny Hluk p. xxx + 1 ks p. xxx  za cenu 
50,- Kč za kus
37/08/08 nájemní smlouvu na byt v do-
mě č.p. 581 v ulici Hlavní, Hluk s p.xxx do 
31.7.2008

37/08/09 posílení vysílače pro internet 
OSTRONET v Hluku – Základní škola Hluk
37/08/10 konání výstavy drobného zví-
řectva ve dnech  17. a 18. října   2008 na 
nádvoří základní školy  a  příspěvek  ve výši  
4.000,- Kč pro ZO ČSCH Hluk
37/08/11 prověření více dodavatelů na 
kamerový systém s infrapřísvitem
37/08/12 příspěvky z rozpočtu – kapitola 
kultura :
• 12.000,- Kč  pro folklorní kroužek  základ-
ní školy  Hluboček  - na     pořízení taneční 
obuvi a úhradu nákladů na soustředění 
kroužku
• 20.000,- Kč pro COUNTRY WESTERN -  
z toho 18.000,-Kč na pořízení sady mikro-
fonů k ozvučení bicí soupravy a 2.000,-Kč 
na konání celomoravské přehlídky country 
skupin
• 32.000,-Kč  pro Muzeum na tvrzi   -  z to-
ho na zajištění průvodce pro rok 2008  Kč 
7.000,- Kč, na doplnění fotoarchivu 5.000,-
-Kč, na zřízení informačních a směrových 
panelů 5.000,-Kč, na financování dokon-
čovacích výzkumů v Hlubočku 10.000,- Kč 
a na propagační  materiály – odznaky, po-
hlednice 5.000,-Kč
• 6.000,- Kč pro  památkové domky  - na  
vydání propagačního materiálu  k Dolňác-
kým slavnostem  
37/08/13 projekt na parkovou úpravu na 
Domě s chráněnými byty a Charitním do-
mově v Hluku a vypsání poptávkového ří-
zení na dodání výsadby
37/08/14 přidělení 3  bytů v Domě s chrá-
něnými byty Hluk na dobu neurčitou 
37/08/15 jednorázový finanční příspěvek 
ve výši 12.000,-Kč pro p. xxx
37/08/16 jednorázový finanční příspěvek 
ve výši 15.000,- Kč  pro p. xxx
37/08/17 uložení stavebního materiálu 
před rodinným domem č.p. 181 v ulici  
Hlavní, Hluk
37/08/18 Smlouvy o dílo na inženýrské 
sítě v lokalitě Paligr – Hluk :
• Prodloužení kanalizačního řadu a vodo-
vodu s firmou Plynotop K+K, s.r.o., Hluk
• Komunikace a zpevněné plochy s firmou 
EKO UH, s.r.o., Staré Město
37/08/19 zpracování dokumentace pro 
územní řízení a geodetické zaměření in-
vestičního záměru v areálu letního koupa-
liště

rada města bere na vědomí:
37/08/20 informace k řešení problemati-
ky jednorázových příspěvků pro sociálně 
slabší rodiny
37/08/21 návštěvu sociální komise v   
Domě s chráněnými byty a Charitním do-
mově v Hluku  

37/08/22 žádost p. xxx o přidělení obecní-
ho bytu

rada města odkládá:
37/08/23  projednání smlouvy o nájmu 
movitých věcí  - motorové pily Husquarna 
a traktoru Zetor 7245 s p. xxx  do příštího 
zasedání rady

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

U S N E S E N Í   Č. 12/08
z veřejného zasedání zastupitelstva 
města konaného dne 26. 03. 2008

zastupitelstvo města schvaluje:
12/08/01  návrhovou komisi ve složení : 
p. Mgr. Michaela Hrdinová, Ing. Antonín 
Uhlíř, p. David Hájek
12/08/02  ověřovatele zápisu :  p. Radka 
Salanciho, Ing. Pavla Dohnala 
12/08/03  program jednání zastupitelstva 
města včetně doplnění informací o body 
– převodu sportovní haly a jednání SMS 
ČR v Újezdu u Vlašských Klobouk a zrušení 
bodu č. 3c z programu – převod pozemků 
pod vodní plochou přehrady Díly
12/08/04  převod pozemků v ulici Nad 
Kaštancem v k.ú. Hluk  :
- odkup pozemků p.č.3704/80, p.č. 3704/
81 a části parcel p.č. 3703/164, 3703/165 
od p. xxx 
- odkup pozemku p.č.3704/77 a části par-
cely p.č. 3703/158 od p. xxx
- směnu pozemků p.č. 1925/2, 1925/3, 
1945/1, 1945/2  ve vlastnictví p. xxx  za 
pozemky p.č. 3871/50, 3871/51, 3871/58, 
3871/62, 3874/1, 3874/3, 3875/1, 3875/9, 
3875/16, 3876/1 ve vlastnictví Města Hluk
- směnu  části parcely p.č. 3703/45 ve vlast-
nictví Města Hluk za  pozemky p.č. 3704/88 
a  části  parcely  p.č. 3703/82  ve vlastnictví 
p. xxx + doplatek města
- směnu části parcely  pč. 3703/45 ve vlast-
nictví Města Hluk za  pozemky p.č.3704/89 
a část parcely p.č. 3703/85, 1925/1 ve vlast-
nictví  manželů xxx + doplatek města
- směnu části parcely p.č. 3703/45 ve vlast-
nictví Města Hluk za  pozemky p.č.3704/72, 
3704/73, 3704/74, 3704/75 a část parcely 
p.č. 3703/231 ve vlastnictví p. xxx  + dopla-
tek města
- směnu části parcely p.č. 3703/45 ve vlast-
nictví Města Hluk za pozemky p.č.3704/68, 
3704/69, 3704/70, 3704/71  a část parcely 
p. č. 3703/229 ve vlastnictví p. xxx + dopla-
tek města
- směnu části parcely p.č. 3703/45 ve vlast-
nictví Města Hluk za  pozemky p.č.3704/
82, 3704/83, 3704/84, 3704/85,  3704/86,  
3704/87  a  část  parcely  p.č. 3703/233  ve  
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vlastnictví  p. xxx + doplatek města
- směnu části parcely  pč. 3703/45 ve vlast-
nictví Města Hluk za pozemky p.č.3704/78 
a část parcely p.č. 3703/160 ve vlastnictví 
p. xxx + doplatek města
- směnu části parcely  pč. 3703/45 ve vlast-
nictví Města Hluk za  pozemky p.č.3704/76   
a část parcely p.č. 3703/155  od  p.xxx + do-
platek města
- směnu části parcely  pč. 3703/45 ve vlast-
nictví Města Hluk za   pozemky p.č.3704/79  
a část parcely p.č. 3703/161 od p.xxx + do-
platek města
- cena odhadní po vydání územního roz-
hodnutí, poplatky hradí město
12/08/05  zahrnutí následující podmínky  
do smlouvy   u prodeje stavebních pozem-
ků v ulici Orelské, v k.ú. Hluk :
- vyřízení stavebního povolení do 5 let od 
prodeje
- desetileté předkupní právo obce za poři-
zovací cenu v případě prodeje třetím oso-
bám
12/08/06  prodej stavebních  pozemků 
v ulici Orelské v k.ú. Hluk:
• p.č. 4582/7, 4582/14  - p. xxx 
• p.č. 4582/12, 4582/19, 3315/265  - p. xxx 
za cenu 450,- Kč/m2, poplatky hradí kupující 
12/08/07 návrh Ing. Pavla Dohnala - hla-
sovat znovu o prodeji  stavebních pozem-
ků v ulici Orelské v k.ú. Hluk v opačném 
pořadí, t.j od konce abecedy
12/08/08 prodej pozemku - část parce-
ly p.č. 2740/1 v ulici Slovácké, v k.ú. Hluk 
manželům xxx  za cenu stavebního po-
zemku, poplatky hradí  kupující
12/08/09 prodej  pozemku p.č. 2829 v uli-
ci Květnové v k.ú. Hluk p.xxx za cenu  dle  
znaleckého posudku, poplatky hradí ku-
pující
12/08/10 prodej pozemků p.č. 1119/3, čás-
ti parcel 1102/1 1124/15     v ulici Kostelní 
 v k.ú. Hluk panu xxx za ceny odhadní, po-
platky hradí kupující
12/08/11 prodej  rodinného domu č.p. 372 
včetně pozemku p.č. 667 v ulici Družstevní 
v k.ú.  Hluk panu xxx za cenu odhadní, po-
platky hradí kupující
12/08/12 výkup pozemků část parcel p.č. 
2349/1, 2352/3, 2352/4 (nově označeno 
8153/12) v trati Husí Hora  v k.ú. Hluk dle 
GP 1275-25/2008 zpracovaného  Ing. Jiřím  
Hrdinou od p. xxx za cenu odhadní,  po-
platky hradí město
12/08/13 souhlas s převodem  bytu č. 
1148/12 v ulici Závodní, Hluk bez doplatku 
s prodloužením předkupního práva na 10 
let od podpisu nové smlouvy z paní xxx na 
p. xxx
12/08/14 změny v rozpočtu roku 2008 dle 
zápisu

12/08/15 návrh Ing. Pavla Dohnala v přípa-
dě možnosti zveřejnění zápisu z veřejného 
zasedání zastupitelstva města zveřejňovat 
zápis  na úřední desce a na internetu
zastupitelstvo města  neschvaluje:
12/08/16 doplnění programu  o bod „Ofi-
ciální stanovisko starosty města a vyjád-
ření členů rady k připomínkám občanů 
ohledně situace kolem sanace svahu“
12/08/17 odložení projednání prodeje 
stavebních pozemků v ulici Orelské v k.ú. 
Hluk
12/08/18 tajné hlasování v případě prode-
je stavebních pozemků v ulici Orelské v k.
ú. Hluk
12/08/19 návrh na prodej stavebních po-
zemků v ulici Orelské v k.ú. Hluk formou  
nejvyšší nabídky
12/08/20 návrh na prodej  stavebních po-
zemků v ulici Orelské v k.ú. Hluk losem
12/08/21 vyškrtnutí podmínky u  prodeje 
stavebních pozemků v ulici Orelské v k.ú. 
Hluk – vyřízení stavebního povolení do 5 
let od prodeje
12/08/22 prodej stavebního pozemku 
p.č. 4582/11, 4582/18 v ulici Orelské, v k.ú. 
Hluk – p. xxx  
12/08/23 prodej stavebního pozemku 
p.č. 4582/11, 4582/18 v ulici Orelské, v k.ú. 
Hluk – p. xxx  
12/08/24 prodej stavebního pozemku 
p.č. 4582/11, 4582/18 v ulici Orelské, v k.ú. 
Hluk – p. xxx  
12/08/25 prodej stavebního pozemku 
p.č. 4582/11, 4582/18 v ulici Orelské, v k.ú. 
Hluk –  sl. xxx  
12/08/26 prodej části parcely p.č. 3298/6 
v ulici Sokolské v k.ú. Hluk
12/08/27 prodej  rodinného domu č.p. 
581 včetně pozemku p.č. 268 v ulici Hlavní 
v k.ú. Hluk
12/08/28 návrh finančního výboru podat 
soudní žalobu na p. xxx
12/08/29 odepsání dluhu  p. xxx ve výši 
88.046,- Kč 
12/08/30 návrh p.Šuránkové zpřístup-
nit občanům na internetových stránkách 
města veškeré odklady pro jednání zastu-
pitelstva města

zastupitelstvo města   bere na vědomí:
12/08/31 vymáhání dluhu od p. xxx, p. xxx 
a p. xxx
12/08/32 ceny vstupného  na jednotlivé 
dny Dolňáckých slavností 2008
12/08/33 informace o kontrole pokladní 
hotovosti
12/08/34 informace o :
převodu sportovní haly 
•  jednání SMS ČR v Újezdu u Valašských 
Klobouk
• opravě fasády na tvrzi

• přístavbě mateřské školy
• kulturních akcích na 1. a 2. pololetí 2008 
a příprava dolňáckých slavností
•  domě s chráněnými byty a charitním do-
mově
•  fotovoltaické elektrárně na sanované 
skládce nad bývalou cihelnou a v trati Babí 
Hora
• pronájmu sklepů hlucké tvrze
• veřejné soutěži na inženýrské sítě v lokali-
tě Paligr – ulice Nad Kaštancem
• návrhu na rozšíření a modernizaci bazé-
nů a zařízení v areálu letního koupaliště
• stavu žádostí o dotace
• závěrečném účtu města
• pracovnících na VPP z úřadu práce
• stavech účtů 
12/08/35 diskusi zastupitelů a občanů

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

U S N E S E N Í    Č.38/08
z jednání rady města konaného
dne 14. 04. 2008

rada města schvaluje:
38/08/01 zvýšení částky na vydání propa-
gačního materiálu k Dolňáckým slavnos-
tem na památkových domcích z 16.000,- Kč  
na 20.000,- Kč -  viz změna bodu 37/08/12                
z jednání  rady města ze dne 31.03.2008
38/08/02 program  jednání rady města  
včetně doplnění
38/08/03 cenovou nabídku na rekon-
strukci veřejného osvětlení a městského 
rozhlasu v ulici Boršické – Němeček – Elek-
tromontáže, Strážnice
38/08/04 dodavatele na výsadbu zele-
ně kolem domu s chráněnými byty firmu 
GARDEN MORAVIA s.r.o. Dolní Němčí, včet-
ně smlouvy o dílo
38/08/05 smlouvu o dílo  č.150808299 
s firmou BENJAMIN Buchlovice na doplně-
ní dětských hřišť v ulici Závodní,  Novoves-
ké a na městském koupališti
38/08/06 splátkový kalendář na splátku 
dluhu ve výši 4.622,- Kč s p. xxx, měsíční 
splátka 500,- Kč, splatné do 28.2.2009
38/08/07 vybudování chodníku mezi do-
mem s chráněnými byty a tzv. učitelskou 
bytovkou č.p. 393 Čtvrtě
38/08/08 smlouvu o dílo na prodloužení 
vodovodu v proluce mezi ulicemi Na Pří-
dělech a Novoveská, s firmou PLYNOTOP 
K+K, s.r.o. Hluk 
38/08/09 Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 719 
s Pozemstavem Prostějov, a.s. na Dům 
s chráněnými byty Hluk s platností podpi-
su  od 14.1.2008
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38/08/10 Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 567 
s Pozemstavem Prostějov, a.s. na Dům 
s chráněnými byty Hluk s platností podpi-
su  od 14.1.2008
38/08/11 nájemní smlouvu na vibrační vá-
lec Wacker RT 82-SC s firmou EKO-UH s.r.o. 
Staré Město, cena 1.800,- Kč  denně, bez 
DPH na dobu neurčitou
38/08/12 žádost o finanční dotaci na pro-
voz Charitního domova v Hluku pro Ob-
lastní charitu Uherské Hradiště - převod 
finančních prostředků ve výši 450 tis. Kč
38/08/13 žádost  p.  xxx  o  povolení   pře-
kopu  silnice  v ulici  Hřbitovní z důvodu 
rekonstrukce kanalizace 
38/08/14 nabídku firmy SKAREA Ostrava –
Svinov na zpracování energetického audi-
tu, projektu ke stavebnímu řízení a průka-
zu energetické náročnosti k energetickým 
úsporám budovy Městského úřadu Hluk
•  energetický audit  35.700,-Kč vč. DPH
• projekt ke stavebnímu řízení 130.900,- Kč 
vč. DPH
• průkaz energetické náročnosti 29.750,- 
Kč  vč. DPH
38/08/15 přidělení 2  bytů v Domě s chrá-
něnými byty Hluk na dobu neurčitou

rada města bere na vědomí:
38/08/16 prohlídku Čističky odpadních 
vod  Hluk
38/08/17 informace zástupců výkonného 
výboru o situaci u TJ Spartak Hluk
38/08/18 informace o pracovnících na ve-
řejně prospěšné práce z úřadu práce

rada města odkládá:
38/08/19 nákup aparatury pro mládež-
nickou bigbeatovou skupinu do příštího 
jednání, po ujasnění finančních nároků 
pronajímatele aparatury

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

U S N E S E N Í Č.39/08 
z jednání rady města konaného
dne 28.04.2008

rada města schvaluje : 
39/08/01 program jednání rady města 
včetně doplnění 
39/08/02 nahrávání průběhu zasedání za-
stupitelstva města 
39/08/03 doplnění členů výběrové komi-
se a jejich náhradníků na výběr dodavate-
le Cisternové automobilové stříkačky pro 
SDH Hluk odborníky na hasičskou proble-
matiku : 
Ing.Josefa Žajdlíka ( příslušníka HZS Zlín-
ského kraje) 

Bc.Vlastimila Balcárka (příslušníka HZS 
Zlínského kraje) jako náhradníka 
p. Ivana Kotačku (příslušníka SDH Hluk) 
p. Zdeňka Štěpánka (příslušníka SDH Hluk) 
jako náhradníka 
39/08/04 dodavatele na stavbu venkov-
ního pódia u tvrze firmu SANIZO spol.s.r.o. 
Uherský Brod na základě výsledků výběro-
vého řízení - cena 437.511,- Kč vč. DPH 
39/08/05 navrženou studii na rekonstrukci 
domků č.p.260 a 261 (vedle památkových 
domků) v ulici Rajčovna 
39/08/06 vyvěšení záměru o prodeji sta-
vebního pozemku p.č. 4582/11, 4582/18 
v ulici Orelské v k.ú. Hluk 
39/08/07 prodej 1 tuny odštěpků dlažeb-
ních kostek za 2.000,- Kč p. xxx 
39/08/08 uložení stavebního materiálu 
p.xxx do září 2008 na pozemku p.č. 2864/
46 bezplatně 
39/08/09 krytinu na střechu přístavby tří-
dy v mateřské škole - FATRAFOL, včetně 
navýšení ceny o cca 18.000,- Kč 
39/08/10 nájemní smlouvu na bagr DH 
112 použitý k sanaci svahu nad stadionem 
TJ Spartak Hluk za cenu 1.500,-Kč + DPH 
na den, kdy bude stroj v provozu, na dobu 
neurčitou 
39/08/11 žádosti firmy FHM solar, s.r.o., 
Cihlářská 19, Brno – provozovna Hluk, Zá-
vodní 1219 : 
položení panelů na příjezdovou cestu k fo-
tovoltaické elektrárně nad bývalou sklád-
kou TDO 
odprodej 50 kusů železničních pražců, 
cena 50,- Kč/ksØ 
39/08/12 pronájem pozemku p.č. 289 
v trati Paligr nad koupalištěm p.xxx, vý-
měra pozemku 243,5 m2, cena pronájmu 
0,35 Kč/m2 – do konce roku 2009 
39/08/13 návrh chodníku, sjezdů a zeleně 
podél objektu „bývalého horního mlýna 
č.p. 100“, ve vlastnictví p. xxx – dle zápisu 
39/08/14 projednání záležitosti právní-
kem – žádost p. xxx – přidělení stavebního 
místa za odprodaný pozemek p.č. 2486/47 
(PK) 
39/08/15 vybudování parkovacího stání 
z důvodu rozšíření PIZZERIE v místě vyús-
tění proluky mezi ulicemi Sadovou a Hlavní 
u státní silnice na vlastní náklady žadatele 
39/08/16 realizaci půdní vestavby 3 uče-
ben nad stávající kuchyní, jídelnou a druži-
nou Základní školy Hluk č.p. 950 dle před-
loženého záměru 
39/08/17 zadání odstranění stavby – RD 
č.p. 980 v Hluku – bývalý dům manž. xxx 
oprávněné firmě s tím, že náklady uhradí 
město a bude je vymáhat po vlastnících 
stavby (protihodnota převod stav. pozem-
ku do majetku města), případně občan-
sko- právní cestou 

39/08/18 okamžitý převod příspěvku 
Fotbalovému oddílu TJ Spartak Hluk, dle 
schváleného rozpočtu ve výši 250.000,- Kč 
39/08/19 rozhodnutí o podané námitce 
proti diskriminaci uchazeče veřejné za-
kázky Cisternová automobilová stříkačka 
(CAS) pro Město Hluk – námitce nevyho-
vět.

rada města postupuje do zastupitelstva: 
39/08/20 nahrávání průběhu zasedání za-
stupitelstva města 
39/08/21 odměny neuvolněným členům 
komisí rady města, členům rady města, čle-
nům výborů zastupitelstva města, členům 
zastupitelstva města 
39/08/22 žádost o souhlas s převodem 
bytu č. 14 v č.p. 1147, Hluk 
39/08/23 závěrečný účet města za rok 2007 
39/08/24 Dohodu o podmínkách zříze-
ní stavby „Silnice II/495 : Hluk“ č. 57/08 
s ŘSZK, PO, K Majáku 5001, Zlín 
39/08/25 žádost o odkoupení pozemku 
p.č. 3300/2 v ulici Čtvrtě vlastníky bytovky 
č.p. 393 v Hluku 
39/08/26 převod pozemků bývalého „Ve-
řejného statku“ Pozemkovým fondem ČR 
a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových na jiné právnické a fy-
zické osoby 
39/08/27 majetkoprávní vypořádání po-
zemků zastavěných silnicemi II a III třídy – 
návrh na koupi pozemků pod silnicí II/495 
v k.ú. Hluk od ŘSZK Zlín 
39/08/28 žádost p. xxx – INTERPAN, 
o změnu územního plánu na parcele p.č. 
1578/1 na průmyslovou zónu pro rozšíření 
závodu 

rada města ponechává: 
39/08/29 současný začátek zasedání rady 
města , tj. od 17.00 hodin 

rada města odkládá: 
39/08/30 nabídku na zpracování strate-
gického plánu rozvoje města 
39/08/31 varianty převodu majetku TJ 
Spartak na město 
39/08/32 projednání žádosti p. xxx o vrá-
cení pozemku p.č. 301/2 v k.ú. Hluk v ul. 
Zahradní vedle RD p. xxx a prověření vlast-
nické hranice mezi obecními a soukromý-
mi pozemky v ulici Zahradní 

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

Neanonymizovaná usnesení ze všech  jed-
nání rady a zastupitelstva jsou k dispozi-
ci pro občany města k nahlédnutí na se-
kretariátu městského úřadu.
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Jak se vybírala nejlepší hlucká slivovice
Hned na začátku se musím přiznat, že nebýt novinářské povinnosti, určitě 
bych v této společnosti několika chlapů  - členů mužského sboru s certifiká-
tem znalce slivovice - neměl co dělat. Lépe řečeno, měl bych být okamžitě vy-
kázán pro naprostou nezpůsobilost. Hlavní „pozvánka“ do této společnosti 
se totiž skládá z jemného jazyku - který já postrádám.

stole, pětice mužů si postupně z kaž-
dé velmi lehce nabere na jazyk a pak 
se dívá někde do dálky. Někteří skloní 
hlavu, jiní si kapnou slzu slivovice na 
ruku a sklánějí k ní nos. Evidentně si 
nejsou úplně jistí, koho vyzvednout 
na stupeň nejvyšší.
„Oni sú všecky dobré, nepoznáš roz-
díl!“ přeruší ticho jeden z nich. Možná 
by s ním ostatní i souhlasili, jenže je 
jasné, že se nesmí zvednou dřív, než 
vyberou tohoto nejlepšího, skutečné-
ho šampióna.
Nyní bych měl pokračovat dalším líče-
ním tohoto „koštování“, ale vzhledem 
k vašemu času, vážení čtenáři, budu 
spěchat ke konci. Proto rychlý střih 
– jsme na konci.
Čtyři muži ukazují na skleničku s čís-
lem 198. To je šampión! Pátý z nich má 
jiný názor. Jednoznačně ukazuje na ji-
nou skleničku, které si ostatní naopak 
vůbec nevšimli.
Samozřejmě se ptám, proč on vybral 
jinak. „Když vezmeš slivovicu na jazyk, 
musí mít stabilní chuť a vůni až do 
konca. Většina slivovic má vůni dobrů, 

tů první,“ říká jeden. „Já sa přidávám,“ 
říká další. „A já tvrdím, že tá je najlep-
ší,“ oponuje třetí. A aby dodal svým 
slovům váhu, ještě dodává: „Tá je pa-
ráda“.
Ticho polevuje, debata se naopak za-
číná rozjíždět, rozhodnutí musí pad-
nout. Někdo se pokouší náladu trošku 
uvolnit. 
„Nakonec všecko vypijeme a na košt 
nezostane nic,“ nadhodí, ale moc 
úsměvů nevidím. Na stole je pořád šest 
posledních vzorků a dva musí zmizet 
bez šance na vítězství. Pro přítomné 
muže jde o věc nejdůležitějšího vý-
znamu. Zdá se, že nikoho by nechtěli 
poškodit. Nakonec  ale dva vzorky vy-
řadit musí, zbývá poslední čtveřice.
Jenže, která slivovice je ta nejlepší? To 
je těžká otázka. Rád bych se zeptal, ale 
opět nastává ticho. Někdo sice navr-
huje přestávku, ale ostatní nesouhlasí. 
„Žádná přestávka! Ve finále sa nejí, ne-
pije, nic! A klid!“ zazní důrazný povel.
Jde se tedy do finále. Čtyři „štampr-
le“ s nejlepšími čtyřmi vzorky stojí na 

Konec ale podobným úvahám, teď už 
jsem přítomen konečnému výběru 
nejlepších hluckých slivovic a snažím 
se být ze všeho nejvíce nenápadný. 
Vládne tady totiž především ticho 
a soustředění, občas někdo něco pro-

začátek má dobrý, ale prostředek má 
zlomený, a konec třeba pálí. Je v ní 
cukr. A táto měla stabilní chuť pořád,“ 
vysvětluje.
Je konec, můžu potvrdit, že veškerý 
výběr byl anonymní, proto bylo třeba 
se podívat, komu vzorky patří.
„Hoši, abyste věděli, je to nějaký Vaře-
cha Stanislav z Hluku,“ zaznívá popr-
vé jméno toho nejšťastnějšího, který 
o tom ale ještě ani neví.

RB

nese, ale většinou je vzápětí umlčen. 
Ticho! Zbývá posledních šest vzorků! 
Hlavní slovo má sice jazyk, ovšem ten-
tokrát v místech, kde jsou jeho chuťo-
vé buňky.
„Takže vyřazujeme!“, ozve se najednou 
do ticha hlas. „Koštování“ v tomto oka-
mžiku končí, je třeba zúžit výběr na 
poslední čtyři vzorky. „Já bych vyřadil 
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Divadlo pana Hrušky z Brna se svým vystoupe-
ním „Žádný strach“ zanechalo v dětech velké 
zážitky.

Jestli umí děti správně vyslovovat, přijela zkon-
trolovat do MŠ logopedka z Uherského Hradiš-
tě paní Mgr. Chudobová. 

Děti z MŠ nezapomněly ani na občany v Cha-
ritním domě v Hluku. Pro babičky a dědečky si 
připravily básničky a také drobné dárečky.

Děti i učitelky se s radostí připravovaly na při-
vítání jara nejen výzdobou školy, ale také vy-
ráběly velikonoční přáníčka a dárečky. Děti  
pomáhaly paní učitelce při výrobě Moreny, 
kterou pak společně odnesly k potoku s říkan-
kou :„ Zimo,zimo, táhni pryč nebo na tě vezmu 
bič, byla zima mezi námi, ale už je za horami, 
hu, hu, hu jaro už je tu.“ Konec říkanky zname-
nal také konec  pro Morenu, kterou děti vho-
dily do vody. Když se děti vrátily zpět do  MŠ, 
čekalo je tam jaro v podobě rozkvetlé větvičky 
zlatého deště.

Ještě nás čeká spousta práce. V dubnu navští-
víme kino a městskou knihovnu,  kam rádi kaž-
dým rokem chodíváme. Přivítáme děti s ma-
minkami, které se přijdou  zapsat do mateřské 
školy. Aby  dětem nebyla dlouhá chvíle mohou 
si tu  pohrát, kreslit, stříhat.
Také vždy potěšíme maminky s nově naroze-
nými děťátky při „vítání občánků „ v obřadní 
síni na tvrzi. Na květen si chystáme říkanky, ta-
nečky a písničky k Svátku matek .
Těšíme se na poslední měsíce školního roku, 
které bývají opravdu bohaté na nejrůznější 
akce, ale to si povíme  zase až příště.

Ludmila Habartová
březen 2008

JARO V MATEŘSKÉ ŠKOLE
S nadcházejícím jarem začala přístavba 
další třídy MŠ. Ještě než jsme jaro přivítali, 
přijelo do MŠ divadlo Radoslavy Horáko-
vé s pohádkou „Hastrmánek a zvířátka“, 
a také děti ze ZŠ  pod vedení paní učitelky 
Jackivové se svým činoherním vystoupe-
ním „Jak zvířátka přezimovala“. Dětem se 
pohádky moc líbily. 
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Letošní školní rok v ZŠ Hluk probíhá 
ve znamení „zdravého životního sty-
lu“. Celoroční projekt „Zdravě žít“ vy-
vrcholil v týdnu od 25. do 29. února, 
kdy byly na chodbách a v učebnách 
školy prezentovány práce našich 
žáků. Žáci, pod vedením svých učite-
lů, zpracovávali různá témata k to-
muto projektu ve všech předmětech.

Děti z 1. a 2. ročníku si například se-
stavily z donesených receptů vlastní 
kuchařku, zahrály si pohádku „Jak pej-
sek s kočičkou pekli dort“, soutěžily 
v plnění úkolů „pro zdraví“, vařily by-
linkové čaje.

Starší žáci z 3. až 5. třídy zase připravo-
vali ovocný salát a pomazánky, soutě-
žili o nejzdravější svačinku, sestavovali 
si denní režim, psali o „městě zdraví“ 
a učili se poznávat bylinky.

Čtvrtek 28.února strávili na sportovní 
hale, kde hráli kuželky, badminton, 
stolní tenis a trénovali spining (spinbi-
ke). Vše s velkou chutí a elánem!

Pátek 29. února patřil žákům druhého 
stupně. V odpoledním programu se 
vystřídali po jednotlivých třídách na 
sportovní hale. 

V posilovně si pro změnu zacvičili 
chlapci z vyšších ročníků, pod vede-
ním zkušeného trenéra p. Machaly. 
V kuželně na děti dohlížel p. Salanci. 
Spining si vyzkoušeli s cvičitelem R. 
Uherkou a aerobic s paní učitelkou 
Nemášovou a Tomáštíkovou.

V budově ZŠ byl připraven také boha-
tý program. Ve školní tělocvičně cvičili 
žáci jógu, pod vedením paní cviči-
telky D. Růžičkové, ve školní družině 
odpočívali při relaxační hudbě s paní 
učitelkou Hurábovou, s profesionální 
masérkou K. Elsnerovou si vyzkoušeli, 
jak může být příjemná masáž. Zhlédli 
video o nebezpečí návykových látek 

a v cvičné kuchyni připravili výborný 
salát a různé druhy pomazánek s paní 
učitelkou Hudákovou.

O zdravé výživě jim přednášela ve-
doucí školní jídelny paní Němečková. 
Děvčata si jistě rády poslechly rady od 
profesionální kosmetičky paní Jelén-
kové.

Projekt „Zdravě žít“ v ZŠ Hluk
Všichni jsme se snažili dětem ukázat, 
jak příjemné může být dělat něco pro 
své zdraví. Věřme, že si žáci z tohoto 
projektu odnesli co nejvíce – příjem-
ných zážitků i nových poznatků!
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Utichlo srdce, uběhl čas, vzpomínku v srdci 
má každý z nás. Dne 15. 6. 2008 vzpomene-
me 3. výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka 
pana Stanislava Anjela. S láskou vzpomínají 
syn Stanislav s rodinou a dcera Alena s rodi-
nou.

10.dubna to bylo 7 let, co nás navždy opustil 
pan Křivák Jaroslav. Kdo jste ho měli rádi, 
vzpomeňte s námi. Vzpomínají manželka 
a děti s rodinami. Děkujeme.
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Kdo lásku a dobro rozdával, 
ten nezemřel, ale žije v našich 
srdcích dál. Dne 18. března 
jsme vzpomněli nedožitých 
60 let a 18. dubna druhé 
smutné výročí úmrtí našeho 

Kdo znal, vzpomene, kdo měl 
rád nezapomene. 19. května 
2008 vzpomínáme 10. výročí 
úmrtí paní Mileny Čechové. 
21. června 2008 vzpomínáme 
5.výročí úmrtí  paní Marie Po-

spíškové. S láskou vzpomíná celá rodina.

Jen kytku květů vám na hrob 
můžeme dát a s láskou na vás 
vzpomínat. Dne 14.6. vzpo-
meneme nedožitých 90. na-
rozenin pana Františka Kři-
váka  a 30. 6. nedožitých 85. 

narozenin paní Anny Křivákové. 11. 6. také vzpomeneme 
na jejich syna Pavla, od jehož úmrtí uplynulo již 23 let. Za ti-
chou vzpomínku děkuje rodina Nováčkova a Omachlíkova.

Dne 22. března jsme vzpomněli 20. výročí úmrtí paní Anto-
nie Šimčíkové, 23. března 2008 19.výročí úmrtí její sestry 
paní uč. Františky Pospíškové, 23. března 18. výročí úmrtí 
jejího syna pana Antonína Šimčíka, který by se 26. dubna 
dožil 80 let. Vzpomíná rodina.

tatínka, dědečka a bratra pana Františka Soviše. Dne 28. 
května vzpomeneme 9. smutné výročí úmrtí naší maminky 
a babičky paní Ludmily Sovišové. Za tichou vzpomínku 
všem děkují děti s rodinami.

Kdo Tě znal vzpomene, kdo Tě měl rád, ne-
zapomene. Dne 5. 4. 2008 jsme vzpomněli 
nedožitých 75 let pana Jana Bachana. Zá-
roveň dne 12. 6. 2008 uplyne 10 let od jeho 
úmrtí. S láskou vzpomíná rodina.

PŘEČTĚTE SI NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU
V Hluku se objevilo třetí číslo časopisu, 
který vydávají mikroregiony Ostrožska 
a Horňácka. Zkuste vyzkoušet tento 
časopis, který narostl z původních 24 
stránek na 48, cena je minimální - deset 
korun.
Časopis si už získal řadu stálých čtená-
řů, mezi nejvěrnější přitom patří právě 
Hlučané.
Pokud jde o samotný obsah,  píšeme 
o tématech, která jsou našemu regionu 
blízká - tedy folklór, duchovní život, por-
tréty zajímavých lidí. Nechybí ale také 
mnoho fotografií, rozhovory nebo psaní 
o sportu.
Jsem zvědavý na vaše reakce, dejte 
mi například vědět, co vám v časopisu 
schází, o čem byste si rádi přečetli. 

Radek Bartoníček
www.slovackoDNES.cz

(V tomto čísle jsem  omylem uvedl špatné křestní 
jméno nejstaršího žijícícího hluckého krále, pana 
Dufky, za což se velmi omlouvám).

Prosba
Vážení čtenáři,

v těchto týdnech pracujeme na 
mimořádném čísle Hluckých novin, 
které vyjdou k 20. výročí Dolňáckých 
slavností.
Velmi uvítáme vaši spolupráci, pokud 
máte cokoliv, co se týká historie slav-
ností a jízdy králů, kontaktujte mě 
kdykoliv na telefonu nebo mailové 
adrese.
Stejně tak uvítám vaše návrhy či pří-
spěvky do tohoto mimořádného čís-
la.

Moc děkuju!
Radek Bartoníček

radekbartonicek@klikni.cz
602 433 970
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Byl pověřený dohledem nad plněním 
příkazů obecního výboru, roznášel 
úřední zásilky jako předvolání k úřed-
nímu jednání, asistoval při vojenských 
odvodech, při volbách, doprovázel 
úředníky vyšších instancí při různých 
jednáních s občany. 
Měl místní znalost a svou funkci vyko-
nával s uznáníhodnou horlivostí. Byl 
také pověřován předáváním nejrůz-
nějších zpráv, nařízení a pokynů ob-
čanům bubnováním. Obecní policajt 
byl vybaven znaky své úřední moci 
a nedotknutelnosti. Nosil uniformu 
z tmavomodrého sukna, pozname-
nanou častým používáním, kabát na 
límci s červenými výložkami, čepici 
(brigadýrku)s kšiltem se znakem. Na 
rameni měl zavěšen buben a na ur-

čených stanovištích zastavil a začal 
bubnovat. Na horním konci to bylo na 
silnici naproti ulice Hliníky. Bubnoval 
delší dobu až měl větší počet poslu-
chačů. Jako první přibíhaly děti, pro 
které bylo bubnování vítanou atrakcí. 
V průběhu bubnování vyzýval policajt 
občany k poslechu zpráv různými po-
známkami jako: „Ančo, nestoj u vrát, 
tam nic neučuješ!“ Pak začal tím, 
že obecní výbor na vědomost dává 
a přečetl zprávy. Tento rituál ukončil 
krátkým bubnováním. Zasunul paličky 
za kožený opasek, sedl na jízdní kolo 
a odjel na další stanoviště. Obecní po-
licajti, pokud se pamatuju, byli v Hluku 
dva. Byl to Jan Dufka, který bydlel s ro-
dinou v Boršické ulici a pan Peprník, 
jehož bydliště bylo na Láně. 

Bubnování
Obecní úřad v Hluku už v dávné minulosti zaměstnával zvolené placené  tzv. obecní služebníky jako byl pastýř, hlás-
ný-ponocný, hotař, hrobař a velmi důležitou úřední osobou byl obecní strážník, v Hluku zvaný policajt.

Jedno bubnování zaznamenal v ro-
dinné kronice pan Josef Dufka. Cituji: 
„Dne 14.4.1945 se hlásilo bubnem, že 
si má každý z obchodu odebrat cukr 
na 4 měsíce po 30 dkg na osobu a mě-
síc. Dále že do Kaštance a na Paligr 
žádný nesmí chodit a tam se zdržova-
ti ve dne ani večer pod pokutou 300 
Kč. 28. 4.1945 bylo vybubnováno, že 
každý kdo má prase nad 50 kg má to 
hned ohlásit a kdo může, má přinést 
do dvora trochu sena a erteplí.“
V roce 1948 koncem dubna byl zřízen 
v Hluku obecní rozhlas, a tak od květ-
na 1948 skončila éra bubnování, které 
mělo svoje kouzlo a patřilo v tehdejší 
době ke koloritu každé větší vesnice. 

Helena Šimanová

Tak jako v každé domácnosti nechybí stůl,  tak od dáv-
ných dob visí na stěně příbytků kříž s Kristem.

Do chudé rodiny Blažkových v Hluku se v roce 1870 naro-
dil syn Matěj, který dostal od Pána Boha umělecké nadání, 
které se již od ranného věku projevovalo v jeho zručnos-
ti. Vzhledem k tomu, že rodiče byli chudí, nemohli  do-
přát synkovi vyšší vzdělání. Tak se z něj stal lidový  řezbář 
– samouk.  Jeho ruce dokázaly mistrně vyřezat kříže, fajky, 
ptáčky a různé jiné věci. Každý kříž byl jiný, ani jeden nebyl 
druhému podobný. V tehdejší době si „financi“  dohlíželi na 
živnostníky a tak na vratech jejich domu visela cedule: 
 
Blažek Matěj
výroba fajek a křížů  

Svoje výrobky nejprve prodával v místě bydliště a později 
i v blízkém okolí. Oblibou prodeje se stala nedaleká Ostrož-
ská Lhota. 
Jednú, když sa vracál z prodeja a stavil sa ve „Spolku“ ob-
chodě s různým zbožím,  neměl  jeden kříž prodaný. Tož  
svoju lútosť uhasíl gořalkú a neprodaný kříž dodnes visí na 
stěně v této rodině s uvedeným letopočtem1916.  
S křížem pod pažú sa cestú do Lhoty stavil na Láně u ob-
chodníka pro posilnění na snídani. „Matěju, kde ideš?“ 
dotázal sa obchodník. Do Lhoty nesu mlynářovi kříž.  Na 

zaplacení obsluhy nebylo, tak byla oznámená radostná no-
vina. Nám sa narodila dcéra Liduška, tož tu kříž nech a mly-
nářovi vyřežeš kříž nový. Tak mistr vytáhl z kapsy stříbřenku 
a napsál: “Na památku 1921“. Liduška dostala tento krásný 
kříž do vínku, který visí v jejím domě na zdi dodnes. 
Čas běžel a Matěj Blažek byl znám svým uměním v celém 
okolí. Chodíval většinou pěšky, vždy patřičně posilněný. 
Jednou spadl do příkopy a volá: „Kriste, tys ma stvoříl, já 
sem ťa zrobíl a včíl obá ležíme v kaluži.“ 
Měl rád přírodu a často chodíval na lipové dřevo do neda-
lekého Hlubočku. Než došél dom, stihl vyřezat Krista. Po 
celodenní únavě s oblibú spával na voňavém seně na húře.  
Ranní zpěv ptáčků měl přímo nad hlavú. Jejich cvrlikání sa 
mu zdálo, jako by sa mu vysmívali. 
„Strýče Metuda, jede na drva, nemá koníka ani vozíka.“ Dal-
ší ptáček pěl: “Matěju, pius, pius.“ Ten ho dycky najvíc do-
žrál, tak stýček říkávali. 
S týmto světem sa rozlúčl  roku 1929. Lidem s uměleckým 
nadáním říkáme „Bohémové“. Takovým byl i nezapomenu-
telný rodák z Hluku strýček Blažek. Překrásné dílo, které po 
něm zůstalo, stále zdobí nejednu  kuchyň v jeho rodné dě-
dině .
Na závěr chci poděkovat všem, kteří mi při psaní této vzpo-
mínky pomohli. 

Emílie Morozová 

Vzpomínka na řezbáře pana Matěje Blažka
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KOLA HORSKÁ ZNAČKY LEADER FOX
 KROSOVÁ   SCOTT
 SILNIČNÍ   DEMA
 DĚTSKÁ   LIBERTA
       APACHE

ZK-CYKLOSPORT VLČNOV

DOPLŇKY
DĚTSKÉ SEDAČKY
OSVĚTLENÍ
COMPUTERY
PŘILBY
BRÝLE

PRODEJ JÍZDNÍCH KOL • SERVIS JÍZDNÍCH KOL • PRODEJ DOPLŇKŮ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ

OBLEČENÍ A OBUV PRO CYKLISTIKU • TERMOPRÁDLO MOIRA • NOSIČE KOL NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

 
OTEVÍRACÍ DOBA:
PO - PÁ 9:00-11:30  13:00-17:30
SO - 9:00-12:00

ZK-CYKLOSPORT VLČNOV 162
ul.Plesla (Hlavní cesta-směr Veletiny)
tel:777 044 914, e-mail:ZKCYKLO@COOLNET.CZ
WWW.VLCNOV.CZ/CYKLOSPORT

PRODEJ NA SPLÁTKY 



www.mestohluk.cz

Hlucké noviny        23

KVĚTINKOVÉ
DÍLNIČKY

dobročinnost

Zajímavé odpoledne pro děti (ale nejen pro ně) 
připravilo Občanské sdružení Hulka, které vede 
paní Jana Gálová.

FOTO: Lukáš Baroň



www.mestohluk.cz

24        Hlucké noviny

Foto: Martin Sekanina, Radek Bartoníček


