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Mažoretky a Kosenka vyjely reprezentovat Hluk do Turecka.
Co si také přečtete...

... o Hlučanech na Slavnostech vína
www.mestohluk.cz

... o hluckých skautech

www.mestohluk.cz

... o setkání seniorů

Hlučané na Slavnostech vína 2008
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Vážení čtenáři Hluckých novin,
toto číslo novin se od těch předcházejících začíná lišit. S blížící se zimou začíná folklorní dění spíše utichat, nastává jakoby všední život a prostor dostávají i „nefolklorní témata“. Také proto vidíte na hlavní fotce „dovolenkový“ snímek mažoretek a muzikantů Kosenky, kteří Hluk reprezentovali za hranicemi naší země. To je určitě velký
úspěch, potvrzující, že kolem nás máme mládež, která umí něco, co obdivují lidé daleko od nás, v jiné zemi i jiné
kultuře. Další čísla Hluckých novin už tedy budou více „civilní“ a méně krojované, rád bych, abychom se v novinách soustředili na všechno
podstatné a zajímavé, co se
v Hluku děje a co se života
Hlučanů dotýká. Někdy mám
ale pocit, že lidi na Slovácku
(ale samozřejmě nejenom
tady) nezajímají podstatné
věci kolem nich, že nemají
ani zájem vést o nich například diskusi. Prostorem,
kde se takové debaty vedou,
jsou maximálně internetové
stránky, kde autoři „hrdinně“
- tedy samozřejmě anonymně - urážejí kohokoliv kolem
sebe. Takové debaty jsou
naprosto bezcenné. Jsem
přesvědčený, že v dnešní
době je možné rozmlouvat
Foto: RB
o podstatných věcech kolem Slavnosti vína jsou za námi, začíná „všední“ život.
nás veřejně, neanonymně, že
člověk má právo se na cokoliv ptát a také má právo dostávat na cokoliv - co se týká veřejného dění či veřejných
peněz - jasné odpovědi. Vždyť přece svobodný přístup k informacím a jejich šíření patří k největším hodnotám
našeho dnešního života. Věřím, že třeba právě naše Hlucké noviny jsou oním prostorem pro vyměňování neanonymních a otevřených názorů i pro poskytování veškerých informací. Těším se na vaše názory i příspěvky.
Radek Bartoníček, redaktor Hluckých novin (radekbartonicek@klikni.cz)

Hlucký kalendář

Mažoretky a Kosenka vystupovaly v Turecku.

Hlučtí folkloristé se představili na Slavnostech vína.

Skauti hledali do svých řad
nové zájemce.

Nad Hlukem létaly motorky,
přilákaly mnoho diváků.

CM Babica připravila výborný hodový večer.

Fotbaloví žáci začali sezónu
jen s jedním mužstvem.

www.mestohluk.cz
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událost

Byli jsme na mezinárodním festivalu
v Turecku
Tento osmidenní pobyt v Turecku (i s cestou 12 denní zájezd) nám nabídla brněnská koncertní agentura, která hledala dechový orchestr s taneční složkou (mažoretkami), což jako jedni z mála měst v Hluku
máme.
Po dlouhém zvažování jsme jej přijali,
i když na požadavek pořadatelů o dospělá děvčata jsme povolali ty, která již
s aktivní činností skončila před několika lety.
Letošní prázdniny tak byly pro všechny účastníky festivalu velmi náročné,
neboť se zkoušelo jak samostatně,
tak v poslední fázi řadou společných
secvičných obou souborů na hřišti, za
zámkem, u potoka a všude, kde mohlo projít 40 lidí.
Nejnáročnější bylo zapamatovat si
v tak krátké době několik tanečních
vystoupení za doprovodu dechovky,
ale jak bývalé „mistryně ČR a Evropy“,
tak i Kosenka to zvládli velmi dobře.
Přivítání od prezidenta veletrhu
Tak jsme v sobotu 16. srpna 2008
s hluckou autodopravou ﬁrmy P. Habarty vyrazili na cestu přes Česko, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Bulharsko
a Řecko. Tady jsme absolvovali 10ti
hodinovou přestávku odpoledne na
pláži a v noci s motorkáři.
Brzy ráno jsme se trajektem přeplavili
na asijskou část Turecka, projeli historickou Trójí a v pondělí docestovali do
Izmíru. V tomto městě s tři a půl milio-

ny obyvatel se zahajoval 77. mezinárodní veletrh, v rámci kterého probíhala řada festivalů : dechových bandů,
folklorních souborů, moderních tanců
a nespočet sportovních akcí.
Už prvním překvapením byla úroveň
našeho přijetí na rautu, kdy nás sám
prezident mezinárodního veletrhu přivítal a popřál jak úspěch na festivalu,
tak příjemné zážitky z programu, který
pro nás připravili.
A bylo se na co těšit. V tu dobu bylo

v Izmíru 36°C přes den a všechny koncerty byly pozdě odpoledne nebo
večer. Měli jsme tedy dost volna. Dva
celé dny jsme pobyli na jedné z nejkrásnějších pláží Turecka v Cesme,
navštívili jsme nádherné historické
město Efes s obrovským amﬁteátrem
ze 3. století před Kristem a seznámili
se s poutním místem Selcuk, které vysvětil papež Pavel VI v r. 1967 a potvrdil místo domu, kde žila a zemřela v r.
48 Panna Maria.

www.mestohluk.cz

událost
Ubytování a stravování jsme měli
v hezkém hotelu kousek od bazaru,
kde jsme trávili zbytek volného času.
Sedm úspěšných koncertů
No a naše koncertování? Mezi ostatními účastníky jako Egypt, Bulharsko,
Čína, Slovensko, Francie, Ázerbajdžán
a izmírské a istambulské hudby jsme
se v sedmi konaných koncertech vůbec neztratili. Z domu jsme odjížděli
s napětím a očekáváním, ale nakonec
se ukázalo, že dobrá česká muzika se
vždycky dokáže prosadit.
Nakonec ještě jedna zajímavost – díky
ubytování jsme mohli denně sledovat
v hotelu svatební obřady. Svatby jsou
od pondělka do neděle, prostě každý
den. Lidé se baví a tančí od začátku do
půlnoci a na stolech mají pouze vodu
v plastových lahvích. Tak to jsme těžko
chápali. Při odjezdu dodal jeden z našich vtipálků „ Dnes bude nějaká bohatá svatba…na stolech jsou i příbory!“
Po posledním koncertu v pondělí
25.srpna jsme odjížděli domů a povinnou pauzu absolvovali na pláži v bulharském Sozopolu. Obavy jsme měli
z případných problémů na celnicích,
ale díky přepravci to všechno proběhlo hladce.
Poděkování patří všem účastníkům
festivalu za vzornou reprezentaci
města a taky našim představitelům
a zastupitelstvu města, kteří schválili
ﬁnanční dotaci na tuto akci.

Stanislav Vavřínek,
vedoucí DH Kosenka
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Sezóna 2008 na koupališti
Otevřeno od 1. 6. 2008 do 7. 9. 2008
- to je 99 provozních dnů, z toho 33 dnů zavřeno, tj. 33%, tj. 66 dnů
čistého provozu, tj. o 7 dnů víc než v roce 2007.
Celkový počet návštěvníků

27.337, tj. o 1.159 osob méně než
v roce 2007

Průměrná denní návštěva

414 osob , tj. o 68 osob méně než
v roce 2007,

Celková dosažená tržba

860.170,- Kč , tj. o 34.350,- Kč méně
než v roce 2007

Průměrná denní tržba

13.033,- Kč , tj. o 2.128,- Kč méně
než v roce 2007

Nejvyšší návštěva

29..července, 1.534 platících osob

Nejnižší návštěva

13.srpna, 2 platící osoby

Problémy:
Kvaliﬁkovaní plavčíci bez kterých není možný provoz. Pro příští sezónu nábor prostřednictvím inzerátů v tisku. Vedení plavčíků pro příští
sezonu - slečna Lenka Kadlčková , dosavadní kvaliﬁkovaná plavčice.
Pozitiva:
Návštěvníky vysoce hodnocena úroveň služeb , čistoty a upravenosti
celého areálu. Z uvedeného počtu návštěvníků je cca 70 – 75% cizích.

Pro srovnání rok 2007
Otevřeno od 25. 5. 2007 do 28. 8. 2008
- tj. 94 provozních dnů, z toho 35 dnů zavřeno, tj. 37%, tj. 59 dnů čistého provozu.
celkový počet návštěvníků
průměrná denní návštěva

28.496
482 osob

celková dosažená tržba
průměrná denní tržba

894.520,- Kč
15.161,- Kč
Antonín Kočí, místostarosta Hluku

www.mestohluk.cz
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Slavností vína v Uherském Hradišti

Hlučané se na Slavnostech vína neztratili
Bojím se, že mě budou někteří podezírat z přehánění, růžových brýlí a neustálého vychvalování folklóru, ale holt, nemůžu
si pomoc, píši jen to, co jsem viděl a cítil – třeba právě minulý měsíc na Slavnostech vína v Uherském Hradišti.

Hlavní náměstí v Uherském Hradišti právě patří Hlučanům. Tisíce lidí kolem spokojeni tleskají, málokdo jiný předvedl takové vystoupení.

Co jsou Slavnosti vína nemá smysl připomínat, žádná jiná
akce na Slovácku nemá takovou reklamu. A tak není divu,
že každý, kdo má něco společného s folklórem, spěchá
právě sem. Letos těch „spěchajících“ bylo tolik, že se do
Hradiště málem ani nevešli. I o tomto by šlo napsat více
slov, ale držme se toho, co očekáváte od pisatele těchto
řádků vy, čtenáři Hluckých novin – a to je zcela jistě psaní
o „hluckém vysádku“ v našem okresním městě.
Začnu zážitkem nejsilnějším. Představte si naprosto zaplněné Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti, na kterém
v sobotu tisíce lidí z různých míst z celé republiky sledují
program na hlavním pódiu.
Pódium i celé prostranství před ním zaplnili Hlučané, na
pódiu hraje muzika a tančí několik krojovaných párů, další tančící dvojice jsou pod pódiem, několik párů roznáší
hrozny a k tomu všemu ještě tři chlapíci práskají bičem.
Když všichni skončí, diváci dlouho tleskají, protože takovou zábavu mnohokrát neuvidí. Hlučané právě skončili
své představení s názvem Zarážání hory.

A podobná situace nastala v sobotu dopoledne na Redutě,
kde vystupovali zpěváci, muzikanti i tanečníci z Mikroregionu Ostrožsko. Opět zaplněné nádvoří Reduty bylo evidentně spokojeno, když své umění ukázaly hlucké děti, stejně
jako ženský sbor Klebetnice, mužský sbor i CM Babica.

Cimbálová muzika Babica.

www.mestohluk.cz
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Dětský soubor Žarúžek.
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Městská posádková hudba Polahoda.

baví a snad k sobě mají i blíže, než kdyby třeba jen seděli
doma.
A možná bych mohl končit s mírnou ironií. Trošku se obávám, že Dolňácké slavnosti i Slavnosti vína udělaly Hluku
takovou reklamu, že právě Hluk bude pro mnohé přespolní pravým slováckým folklorním městečkem. Jenže my, co
jsme se tady narodili, nebo vy, kteří tady žijeje, možná tušíme, že realita bude přece jen poněkud jiná a všednější.
Co říkáte?
Text a foto: Radek Bartoníček

Ženský sbor Klebetnice.

A nesmím zapomenout na Polahodu, když ta vyhrávala,
parket byl plný tančících jako nikdy jindy.
Zvláště výkon dětí byl strhující, celé pásmo gradovalo přípravou na jízdu králů, kdy jednotliví kluci bez jediné chybičky a s málo vídaným nasazením volali přes celé nádvoří
jednu vyvolávku za druhou. Však jste někteří tento program určitě viděli na Dolňáckých slavnostech.
Jsem si vědom, že mi zřejmě budete vyčítat příliš nadšený tón tohoto článku, ale co mám proti tomu dělat, když
musím v tomto tónu pokračovat - když prostě realita byla
opravdu taková, jakou vám ji tady přibližuji?
Ostře sledovaný krojovaný průvod se čtyřmi tisíci krojovanými vrcholí vždy na Masarykově náměstí, kde se ukazuje
síla té které vesnice či města. Když na tuto půdu „vstupuje“
Hluk a moderátorka naše městečko představuje, zdá se, že
bude následovat další slovácké místo. Jenže hlucký krojovaný průvod je tak dlouhý, že moderátorka musí netrpělivě
čekat a vyhlížet, kdy hlucká „řeka“ bude mít konec - nemusím možná upozorňovat, že potěšitelná byla zejména velká
účast hluckých dětí, které se věnují tančení a zpívání.
Co k této reportáži přímo ze Slavností vína dodat? Možná
to, že v Hluku je skutečně ještě dost těch, kteří mají chuť
se věnovat lidových tradicím, zpěvu, tanci, kteří se rádi

www.mestohluk.cz

Dětský soubor Hluboček.

Cimbálová muzika Pramének s panem učitelem Františkem Říhou.
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duchovní život, folklór

Návrat Jana Dohnala do rodného Hluku
Následující zpráva je vlastně návratem do června letošního roku. Tento měsíc totiž zažil hlucký kostel významnou
událost, o níž mohli najít aktuálně informace čtenáři internetových stránek města. Nyní se k ní vracíme také a stránkách Hluckých novin.
V červnu totiž slavil dvacáté výročí svého tajného vysvěcení na kněze hlucký rodák P. Jan Maria Vianney Dohnal,
provinciál Řádu menších bratří františkánů – tedy nejvyšší
představitel tohoto řádu, jehož historie je stará stovky let.
Jan Dohnal patří k nejzajímavějším hluckým rodákům současnosti, před lety se rozhodl stát knězem, a jak v červnu
při slavnostní mši poznamenal, nikdy toho nelitoval.
Vysvěcen na kněze byl 5. června 1988 v malém slovenském
kostelíku v Nové Lehotě u Handlové, mimochodem za zamčenými dveřmi a tajně. Pro mladší vysvětlení - do roku
1989 byla církev pod tvrdým dozorem tehdejší komunistické moci, řada kněží proto byla svěcena tajně, aniž by to
tehdejší moc tušila.
Časy se ale mění. Dnes je tento provinciál Řádu menších
bratří františkánů v Hluku vítaným hostem, o čemž svědčilo i přání všeho dobrého od zástupce města, místostarosty
Miroslava Jelénka. Podrobné informace o životě Jana Dohnala najdou zájemci v lednovém čísle známého Časopisu
Ostrožska a Horňácka.
RB

P. Jan Maria Vianney Dohnal na snímku z letošního června,
po slavnostní mši právě odchází z hluckého kostela i s květinami, které po mši dostal - včetně mnoha přání všeho dobrého do dalších let služby Boží.
FOTO: RB

Loučení královské družiny
Tak toto jsou asi už opravdu úplně poslední fotky, které se týkají letošní úspěšné
jízdy králů v Hluku. Na konci léta se totiž celá královská družina i všichni, kteří s jízdou pomáhali, sešli na rozlučkovém posezení na Památkových domcích.
Nechybělo ani večerní vyhrávání na harmoniku, které jsem bohužel fotograﬁcky
nezachytil. K naší radosti přišel i pan Pospíšek se svou paní (fotka vpravo dole),
jeden z hlavních organizátorů jízd pan Pospíšek totiž kvůli vážnému úrazu letos
na jízdě králů po mnoha letech chyběl. A věřte, že se mu po koních nesmírně
stýskalo.
RB

www.mestohluk.cz
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DOLŇÁCKO. Na internetu i v muzice.
Tento list Hluckých novin bude především reklamou pro jedny internetové
stránky a jednu cimbálovou muziku.
Reklamou bezplatnou, zaslouženou
a také poněkud opožděnou, protože
se vztahuje ještě k letošním Dolňác-

Dolňácko a jejím hraní na Památkových domcích při Dolňáckých slavnostech.
„Očička má jako trnka, poskakuje jako
srnka, to je Bože potěšení, jakého na
světě néni...“
Převážně veselé, škádlivé písničky

najednou omládli o mnoho let a já ve
vzpomínce slyšela hrát před vlčnovským
kostelem naši svatební „Lásko, Bože lásko...“ Bože, to je let...
Dnes mě potěšil Jožka Pilát. Nakonec
přece jen došlo i na „táhlé“ písničky
a v jeho podání pro mě nezapomenutelnou „Už je slunko z téj hory ven, vstávaj
milá, už bude deň...“ Jožka je charismatický člověk, úžasný, skromný zpěvák,
který mimochodem nedávno oslavil
(u chlapa prozradíme) svoje sedmdesátiny. Tak Ti Jožko za celou cimbálovku
přeju „hodně zdraví, ať Ti to slunko svítí
ještě spoustu let...“
Tolik tedy moc pěkný text ze stránek
www.dolnacko.cz, které vám doporučuji k pravidelnému sledování a čtení.
RB

František Jelének (na snímku) je spojovacím „článkem“ mezi internetovými stránkami www.dolnacko.cz i CM Dolňácko, o nichž je tento článek. Stránky pomáhá tvořit,
v cimbálovce řadu let hraje. A mimochodem, autorem těchto krásných fotek je hlucký fotograf Martin Sekanina, který odešel pracovat jako fotograf do Prahy.

kým slavnostem. Dvě věci, dnes bychom řekli projekty, o kterých chci
psát, se jmenují: internetové stránky
www.dolnacko.cz a Cimbálová muzika Dolňácko.
Pojďme ale popořádku. Za stránkami
www.dolnacko.cz se „skrývají“ manželé Jelénkovi, manželé Dohnalovi
a Vladimír Šácha.
Právě oni spustili těsně před Dolňáckými slavnostmi stránky, na kterých
si můžete od té doby číst i vidět (a také už i slyšet) mnoho zajímavého
z hluckého folkloru, historie a také
přírody.
Určitě o těchto stránkách uslyšíte
stále častěji, tentokrát se podíváme,
co psaly právě o Cimbálové muzice

www.mestohluk.cz

ovládly páteční večer s cimbálovou muzikou Dolňácko. Pokud se muzice podaří
navázat kontakt s publikem, je vždycky
vyhráno. Tady na domcích se to podařilo během hodinky.
Domek doslova praskal ve švech, zpívali
staří i mladí, někteří by si i rádi zatančili, ale bohužel, nebylo místečko... Jednu
dobu se od vrat k muzikantům prostě
nešlo mezi davem stojících lidí protlačit.
Atmosféra zkrátka úžasná.
Dolňácko prostě pořád umí, má své
skalní příznivce a já mám dojem, že přibývá i těch dalších, mladších. Samozřejmě chlapům přibylo šedin, možná i pár
zdravotních problémů, ale to srdíčko je
pořád na správném místě. Když jsem
potom na chvilku zavřela oči, muzikanti
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Jak žijí hlutští skauti
Následující řádky patří skautskému oddílu, o jehož prospěšné činnosti budeme informovat tady v Hluckých novinách pravidelně. Jen je škoda, že tak málo hluckých dětí
mezi skauty zamíří, a to přesto, že by se právě tady naučily i udělaly hodně dobrého
a smysluplného. RB
Pár vět o nás samých
Jsme skautský oddíl,
který v našem městě
Hluk působí již 6 let.
I když to možná někteří
ani netušíte, tak tomu
opravdu je.
Patříme do největší dětské organizace
v naší republice – Junáka – Svazu skautů
a skautek ČR. Skautská
organizace sdružuje
členy po celém světě
a je nás více jak 40 milionů.
Za dobu našeho působení ve městě náš
oddíl uskutečnil mnoho dobrého a také mnoho dobrodružství, které holkám a klukům ve věku 6 až 15 let dodává
smysluplné využití volného času i partu dobrých kamarádů. U nás si mohou vyzkoušet mnoho zajímavých i netradičních aktivit, dovedností, které jim škola nebo parta kamarádů i obyčejné kroužky, nemohou poskytnout. V tom
tkví univerzalita skautingu.
Nabízíme plnohodnotnou náplň času, vedoucí, kteří se
dětem budou věnovat, pravidelné měsíční víkendové aktivity, netradiční aktivity, které se konají během školního
roku, letní tábor, cestu do života prostřednictvím skautské
myšlenky.

Stále zveme mezi sebe
všechny zájemci či
zvědavce. Těšíme se na
Tebe!
Čekali jsme zájemce
u hlucké tvrze
Abychom
přiblížili
svou činnost, uspořádali jsme v Hluku poslední srpnovou neděli
31.8. skautskou akci
pro veřejnost spojenou
s prezentací skautingu.
Akce byla určena malým, mládeži i dospělým jedincům.
Aby se mohli vyžít různé věkové kategorie, připravil si náš oddíl aktivity, které si
mohli mnozí příchozí s námi vyzkoušet. Víceméně to byly
„blbostičky“, které, ale na srdci zahřály. Sešel se tam fajn kolektiv šikovných lidiček, kteří s akcí pomáhali a tak vytvořili
příjemnou a přátelskou atmosféru, která je u skautů běžná
- a celé akci dodávala své kouzlo.
Nejenom menší si chtěli vyzkoušet nabízené aktivity, ale
našlo se i pár rodičů, kteří se do her či dovedností také zapojili. Viděli jsme je střílet z luku, či přenášet tenisový míček na kroužku spolu se svými ratolestmi nebo pomáhat
při hře zvané mumie, kdy úkolem bylo celého hráče omotat do toaletního papíru.
Jako doprovod naší akce byl i infostánek, kde jste mohli
vidět naše vystavené fotograﬁe, kroniky či pobrat propagační a informační materiály Junáka ČR. Stejně tak jste se
mohli zeptat na nějaký dotaz, který zodpovídala jedna sestra z našeho oddílu. Infostánek byl i místem sbírky zvané
Stromy pro Afriku. Cíl byl prostý - přispět na pomoc lidem
ve Středoafrické republice, kterou sužuje nedostatek dřeva, které je tam velmi potřebné.
V infostánku visely potřebné informace ke sbírce. Každý,
kdo přispíval, tak přispíval na stromové semínka, ze kterých
pak za nějaký čas vyrostou stromy. Cena jednoho semínka
je zhruba 2,50 Kč. Sbírka touto akcí nekončí a v našem oddíle stále pokračuje. Vybírat budeme zhruba do prosince
v rámci oddílových aktivit.
Celou akci jsme završili hrou ringo ve farní zahradě a poté
v 18:00 hodin v malém sále na tvrzi přednáškou o skautingu s promítáním prezentačního ﬁlmu, který natočil Junák
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ČR. Akce se nám vydařila a líbila se, akorát to mělo jeden
háček – Hlučanům se za námi moc přijít nechtělo. V Hluku
je to vlastně již taková tradice – „nezájem“ o jiné věci než
je folklor.
Byli jsme na skautském táboře
Jako každý rok, tak i tenhle, vyrazil náš skautský oddíl
z Hluku na svůj tábor do jižních Čech, kde jsme společně
chtěli prožít své dobrodružství. Všichni jsme se jednoho
chladného srpnového rána setkali na uherskohradištském
vlakovém nádraží a odjížděli v šest ráno vlakem do Brna.
Zde se přesedlo na vlak, který mířil přímo až do Dačic. Cesta to byla asi nekonečná, ale dala se přežít. Od Dačic se pak
šlo pěšky až do Vydří.
Již po třetí jsme si tábor užili v jižních Čechách, které jsme
si oblíbili. Naší táborovou základnou se stalo Kostelní Vydří
, tj. malá víska, která leží 3 km od Dačic.
Nad námi karmelitánský klášter, kde žijí příjemní mniši
s otevřeným srdcem, a dole v malém domečku pod klášterem jsme bydleli my.
Během jednoho týdne jsme podnikli spoustu věcí; od koupání až po navštívení noční prohlídky v Jindřichově Hradci nebo šití antické módy..:-); které nám dodaly nové síly
do nového skautského roku, který před nedávnem začal.
Tábor to byl parádní, věřte nebo ne. Někdo se naučil další
potřebné věci do života, jiný si odnesl něco moudra, zažil
kopu srandy, která byla na denním pořádku a blbnutí do
„aleluja“. Takový jsme my.
Pro ty z vás, kteří jsou zvědavý, tu máme odkaz na naši fotogalerii, kde si můžete prohlédnout naše fotograﬁe. buď
www. Kon-Tiki.wz.cz anebo rovnou na http://picasaweb.
google.cz/Loreley4
A pro ty z vás, kteří by měli ještě zájem mezi nás přijít, třeba
se alespoň podívat, tu máme pozvánku na naše schůzky.
Přijď se za námi podívat, vždy Tě rádi uvidíme! Těší se na
tebe celý oddíl Kon-Tiki Hluk.
Jitka Bachanová

Pozvánka na naše schůzky:
Úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:
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O hodovém hraní
CM Babica
Bohužel, ze zlatého „hřebu“ letošních hluckých hodů
- tedy večera Cimbálové muziky Babica s jejími hosty jsem stihl jen konec tohoto večera, musel jsem totiž jinde moderovat akci, na níž jsem přislíbil účast o mnoho
týdnů dříve.
Babicu i jejího nejznámnějšího hosta, zpěvačku Vlastu
Grycovou, jsem tak slyšel jen přes okno bývalé školky,
když se v týdnu na koncert připravovaly. Byla to paráda,
představoval jsem si, jak si Hlučané berou židličky, a místo sezení u televize sedí pod oknem dřívější zahrady mateřské školky a naslouchají výborné hudbě.
O pátečném folklorním večeru jsem se tak nejvíce dozvěděl ze zajímavých stránek www.dolnacko.cz. Právě
z nich přetiskuji povídání o hodovém večeru.
„Páteční večer byl příznivci folklóru velmi očekávaný, neboť
vystoupení takových osobností nebývá v Hluku každý den.
Proto mě překvapilo, že při zaznění prvních tónů zahajovací skladby večera bylo ve velkém sále hlucké tvrze poměrně
dost volných míst.
Program byl uspořádán do několika celků, ve kterých se
střídali jednotliví interpreti či tělesa. Jednou zahrála cimbálová muzika Babica instrumentální skladbu, jindy zase zazpívala Vlasta Grycová či Jožka Pilát. Vlasta Grycová však
nebyla jediným hostem, který k nám dorazil z nedalekého
Strání. Večer velmi obohatily vstupy tamního ženského pěveckého sboru a vystoupení souboru Javorina. Musím pochválit autora choreograﬁe tanečního vystoupení. Někdy
člověk zhlédne vystoupení, které technicky nemá chybu,
ale po několika minutách je těžké dění na pódiu vnímat,
protože je vše stále dokola. Zde jsem se bavil od začátku až
do konce, vystoupení byla pestrá a nápaditá...“
Pisatel těchto řádek na www.dolnacko.cz, Jiří Dohnal,
chválí ještě vystoupení lidového vypravěče Jožky Pavlíčka
a nakonec si všímá, že sál tvrze se postupně zaplnil, někteří lidé museli i stát, ale všichni se výborně bavili. „Páteční
hodový večer se opravdu vydařil a ten kdo nebyl přítomen,
může litovat,“ končí své postřehy.
RB

skauti a skautky 11-15 let,
vlčata 1 (kluci) 6-11let,
světlušky (holky) 6-11 let,
vlčata 2 (kluci) 6-11let.

Schůzky se konají v naší klubovně – v kině, ulice Sokolská 655.
Vchod brankou do dvora

Bližší informace Vám poskytnou vedoucí:
Jitka Bachanová, 604680630, j.bachanova@centrum.cz
Eva Bachanová, 737767163, Efa.B@seznam.cz

Josef Pilát a Vlasta Grycová na hodovém večeru CM Babica.

FOTO: www.dolnacko.cz
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Kroužky DDM Hluk ve školním roce 2008/09
Mažoretky přípravka
pouze pro pohybově nadané děti 5 – 7 let
500,- Kč
Mažoretky pokročilé
pouze pokročilé (není pro nové členy)
500,- Kč
Twirling
pouze pokročilé mažoretky (není pro nové členy)
500,- Kč
Roztleskávačky
pouze pokročilé mažoretky (není pro nové členy)
100,- Kč
KOSENKA
dechový orchestr pouze pro stávající členy
100,- Kč
Zobcové ﬂétny
od 1. tříd základní školy
500,- Kč
Rybáři
od 2. tříd základní školy
200,- Kč
POP – DANCE
pro všechny kluky i holky základní školy
300,- Kč
Keramika
pro začátečníky i pokročilé od 1. do 9. třídy základní školy
600,- Kč
Výtvarný
od 1. do 9. třídy základní školy
500,- Kč
Přípravka na talentové přijímačky výtvarných oborů
1.000,- Kč
Tvořínek
různé výtvarné techniky od 1. do 9. třídy základní školy
500,- Kč
Angličtina děti
pro začátečníky od 2. tříd
500,- Kč
Loutkářský
pro děti, mládež i dospělé
200,- Kč
Mlsná vařečka
pro mlsné jazýčky od 3. tříd, zdravá výživa, stolování, aj.
300,- Kč
Mediální
pro zájemce o tvorbu prezentací, klipů, časopisu, videodokumentace
apod. na PC od 13 let
200,- Kč
ANGLIČTINA děti
začátečníci - od 2. třídy
500,- Kč
ANGLIČTINA mládež a dospělí
pokročilí (od 18. lekce „Angličtiny pro samouky „ i začátečníci
1.300,- Kč
Hlucký klub maminek
pro maminky s dětmi od 1 roku
200,- Kč
Divadelní klub
pro všechny zájemce o divadlo, náplní bude pravidelná návštěva
divadel. Poplatek se bude vybírat na jednotlivá představení.
• Přihlášky společně se zápisným přijímáme během září v domě dětí a mládeže v Hluku.
• Zápisné je na celý školní rok, což u dětí činí 5 – 10 Kč na jednu schůzku. Mimo to mají děti většinou hrazenou podstatnou
část nákladů na soutěže, přehlídky, vystupování, výstavy, soustředění.
• Kroužky začínají většinou začátkem října a konči na konci května.
Přihlášky a bližší informace obdržíte na adrese: Dům dětí a mládeže, Boršická 145, 687 25 Hluk, telefon: 572 581 584
e-mail: ddmhluk@uhedu.cz, internet: www.ddmhluk.cz

Dům dětí a mládeže v Hluku informuje.
Po prázdninách jsme se všichni sešli ve školním roce 2008/09 a všem žákům a studentům nastávají opět jejich každodenní
povinnosti. Od těch je ale potřeba si i oddechnout a odreagovat se – například v domě dětí a mládeže. K tomu jsou pro Vás
připraveny jak kroužky, tak i ostatní akce. Z naší nabídky kroužků a dalších, zatím známých aktivit, si můžete vybírat po celý
rok. Dozvíte se o nich na letáčcích, v Hluckých novinách, na naší vývěsce, na nástěnkách a v neposlední řadě na našich internetových stránkách www.ddmhluk.cz nebo osobně v DDM.
Přejem všem úspěšný start do nového školního roku.
Pracovníci DDM Hluk
Připravujeme:
3. – 5. 10. 2008
5. 12. 2008
23. 12. 08 – 3. 1. 09
24. – 27. 10. 08
9. – 13. 3. 2008
13. – 17. 5. 2008

Mistrovství Evropy mažoretek v Brně – naše děvčata ze skupiny Smíšek se ve kategoriích
„Exhibition Corp - Junior“ a „Show group - senior“ utkají s nejlepšími mažoretkami z Evropy.
Vánoční Vídeň – Ježíškova dílna s možností individuální návštěvy výstavy van Gogha v Albertině
Zimní tábor o vánočních prázdninách v rakouském Schladmingu.
Lyžování na ledovci - MÖLLTALER GLETSCHER v Rakousku během podzimních prázdnin
Zimní tábor v Beskydách – chata Pod Javorem o jarních prázdninách
Zájezd do Legolandu a návštěva ZOO safari v Dánsku
Podrobné informace obdržíte:
Dům dětí a mládeže, Boršická 145, 687 25 Hluk
telefon: 752 581 584, e-mail: ddmhluk@uhedu.cz, internet: www.ddmhluk.cz.

www.mestohluk.cz

informace, dopisy čtenářů

Hlucké noviny

13

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
MĚSTO HLUK
V Hluku dne 29.09.2008

TISKOVÁ ZPRÁVA
Energeticky úsporná opatření – ZŠ Hluk
Obsahem tiskové zprávy jsou energeticky úsporná opatření v Základní škole v Hluku, která spočívají ve výměně všech
oken na původní budově a staré přístavbě, zateplení fasády a náhradě regulačních ventilů na radiátorech ventily
termostatickými.
Vedení města rozhodlo, na základě výzvy Operačního programu Životní prostředí prioritní osy 3 – Udržitelné
využívání zdrojů energie, o podání žádosti o dotaci na výše uvedená energeticky úsporná opaření. Dokumentaci pro
stavební povolení zpracovala projekční kancelář „Archika“ –Ing. Vít Borýsek, Hluboká 916, Hluk v polovině ledna 2008,
územní souhlas s provedením stavby vydal odbor výstavby MěÚ Hluk 30.1.2008. Zpracováním projektové dokumentace o ﬁnanční podporu projektu byla pověřena ﬁrma Ing. Pavel Dohnal consulting, Čtvrtě 1177, Hluk, kterou Ing. Dohnal odevzdal na Státní fond životního prostředí ČR 31.1.2008. Tuto žádost 29.2.2008 fond akceptoval a 30.6.2008
ministr životního prostředí RNDr. Martin Bursík vydal rozhodnutí č. 08007793-SFŽP o poskytnutí podpory na spoluﬁnancování projektu.
Celkové výdaje na projekt (rozpočtované) představují 7.878.959,- Kč celkové způsobilé výdaje, tj. výdaje, z nichž je přiznána devadesátiprocentní dotace, 5.910.959,- Kč. Městu tedy byla schválena dotace celkem
5.319.862,- Kč, z toho 5% - 295.547,- Kč ze SFŽP ČR a 5.024.315,- Kč z Fondu soudržnosti Evropské unie.
V květnu 2008 jsme vyhlásili veřejnou zakázku na stavební a rekonstrukční práce formou zaslání písemné výzvy šesti
stavebním ﬁrmám a zveřejněním na úřední desce města – jak pevné, tak elektronické. Nabídku zaslalo osm ﬁrem, po
náročném hodnocení rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky - zakázku získala ﬁrma EKO-UH s.r.o., Velehradská 1905, Staré Město, která byla nejlevnější. Údaje ze smlouvy o dílo ze dne 16.7.2008 :
-

celková cena – 6.698.166,- Kč vč. DPH
záruční lhůta – 10 let
doba plnění 7/2008 – 11/2008

Práce započaly v srpnu, během něhož ﬁrma, za výrazné pomoci a vstřícnosti subdodavatele oken Daniels – Plast
s.r.o. Hradec Králové, provozovna Kroměříž, vyměnila všechna zdvojená a kastlová okna okny plastovými. K tomu, aby
mohl být zahájen školní rok v řádném termínu 1. září nemalou měrou přispěly i hlucké ﬁrmy Ing. Stanislava Vlka při
opravách vnitřních špalet a omítek a Petra Rybnikáře při opravách maleb a nátěrů.
V současné době probíhá zateplení fasády polystyrenem tloušťky 12-15 cm, dokončení v listopadu se jeví splnitelné.
Technický dozor vykonává Ing. Zdeněk Křiva – ZK servis, Štěpnická 1137, Uherské Hradiště.
Energeticky úspornými opatřeními, tj. výměnou oken, zateplením fasády a stropů v půdních prostorách, jakož i kompletním osazením radiátorů termostatickými ventily dosáhneme cca třicetiprocentní úsporu výdajů na topení.
Děkujeme tímto SFŽP ČR a Fondu soudržnosti EU za poskytnutí dotace, bez níž bychom úsporná opatření
nebyli schopni realizovat a přispět tak k celosvětovému požadavku na snížení spotřeby energie.
Kontakt : Ing. Jan Šimčík – starosta města, telefon : 572 58 16 73

www.mestohluk.cz
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Senioři soutěžili o nejlepší kvašáky
Pravidelná setkání hluckých seniorů získávají stále větší proslulost. Tady je příspěvek o jejich letním setkání.
A k němu je připojeno několik fotek z jejich setkávání v letošním roce, dole vpravo je hlavní „duše“ populárních
srazů, pan Ota Konečný.
Vzhledem k velké úrodě okurků se
zrodil nápad na naše neplánované seniorské setkání. Soutěžních vzorků se
sešlo přes třicet a nebylo lehké vybrat
to nejlepší. K degustaci nechyběl chleba namazaný domácím sádlem, což
k tomu jistě patří.
Zpestřením této soutěže byla připravená kulturní vložka.Poutníci v dobových krojích, Bzenčanky na tragači
vezou bečku s kvašáky, o které byl
velký zájem. Prodávalo se po koruně,
dnes už za to nekoupíme ani kvasnice, poutníci žádají o větší kus, nějaký
macek kvašák zdali by tam nebyl. Tak
Bzenčanka zalovila na samé dno a hle,
vytáhne zvířátko s nožkama a velkým

ocasem, to byl akt pro silné nátury. Při
našem besedování se zpívalo při harmonice a bylo veselo.
Mezi hosty z okolí jsme měli vzácné
hosty od protinožců ze Sydney a nechyběl ani náš pan starosta. Pochutnával si na kvašácích a přiznával, že má
kvašáky moc rád a prý je to aj zdravé.
Nic proti názoru, ale pane starosto,
myslím si že nejzdravější je to, co roste
na stromech a dává se to taky do bečky.
Končí hodnocení a výherci o nejlepší kvašák jsou vyznamenáni cenami.
Zájem o recept na dobré kvašáky byl
velký.
Nikde v okolí tato soutěž není a tak

FOTO: RB
ZVEME VÁS NA DALŠÍ SENIORSKÉ BESEDY, VELICE, DÚFÁME,
ŽE UVIDÍME VŠECKY SENIORSKÉ CHLAPY AJ DĚVČICE!
Úterý 7.10.2008 v 18 hod.
Beseda věnovaná poděkování za úrodu ovoce, hlavně modrého a aj vína.
Bude ukázka ovoce, keré donesete. Bude aj ukázka vinobraní.
Úterý 4.11.2008 v 18 hod.
Vzpomeneme na všecky zemřelé, na kostelní a folklorní zpěváky.
Úterý 9.12.2008 v 18 hod.
Na besedu sa dojde podívat Mikoláš, čert nedojde (šak sme všeci hodní, tož
co by tam dělál). Vzájemně si nadělíme dárečky.

se budeme snažit každoročně soutěž
uspořádat.
V Hluku jsou hody na sv.Vavřince a naši předci jim říkali oharkové. Nemohla
chybět Bzenčanka, kterou vždy přivážel vozka s jedním koněm, a u sochy
sv. Floriána měla své místo.
Rodiče a dědáčci nám dětem vždy slibovali - „na hody dostaneš korunu na
oharek“. Dnes nestačí stovka na kolotoč.
I na dnešních poutích u sv.Antonínka nechybí dobré kvašáky. Úsměvná
příhoda: chlapec si kupuje kvašák
a v bečce objeví cosi a volá: „Strýčku,
máte tam potkána.“ Ten na to: „Drž
hubu, dostaneš zadarmo oharkovů
vodu.“ I ta se prodávala do hrnků.
Za seniory Emílie Morozová

Připravujeme:
Seniorský Silvestr 31.12.2008 v 19 hod. Včas dostanete informace.
Těšíme se na všechny, nejen hlucké, seniory!
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O hluckých knížkách
O následující povídání jsme požádali
paní Marii Plačkovou, autorkou několika knížek o Hluku. Tady je její povídání,
proč se do psaní knížek pustila.
Ve chvíli, kdy člověk dospěje a naplno
si uvědomí svou smrtelnost, začne ho
zajímat plynutí času. Přijme fakt, že
dnešní realitu spoluvytvářely generace našich předků a že naši štafetu naopak převezmou ti, co přijdou po nás.
Jinak řečeno – začne vnímat historii.
Stejně tak to bylo se mnou. Všechno
ještě umocnilo to, že jsem začala psát
hluckou kroniku.
V roce 2003 slavil Hluk hned dvojí
kulaté výročí Domina Černého a byla
uspořádána opravdu důstojná výstava jeho obrazů. K této příležitosti byl
vytvořen katalog, který kromě fakt týkajících se hluckého malíře obsahoval
také stručnou historii tvrze, hlucké pověsti a ukázky hluckého mudrosloví.
O tento katalog byl obrovský zájem,
snad proto, že dlouho předtím tiskem
nevyšla žádná rozsáhlejší věc týkající
se našeho města.
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Krátce na to mi Hlučané začali nosit
nejrůznější zápisky, fotograﬁe, dokumenty a jiné věci vztahující se k historii Hluku. Tímto způsobem se mi
dostala do rukou i rodinná kronika
písmáka pana Josefa Dufky (pocházel
z č.11 a byl legionářem). Okouzlila mě
natolik, že jsem se rozhodla zprostředkovat ji všem Hlučanům. A tak vznikla
knížečka „Jak Hlukem kráčely dějiny“.
Hlucká historie je v tomto spisku viděna očima malého člověka se všemi
jeho strastmi a starostmi. Život dědů
a pradědů každého z nás byl asi velmi
podobný tomu, který ve své kronice
popisuje pan Dufka. O tuto brožurku
byl zájem a to mě podnítilo k další
práci.
Hlavním podkladem knížky „Hlucké
besedy aneb jak bývalo prvéj“ se staly
rovněž zápisky Josefa Dufky. Tato knížečka rozhodně nebyla míněna jako
učebnice dějepisu. Tajně jsem doufala,
že si ji přečte hlavně naše školní mládež a pochopí, že rychlá auta, supermarkety, televizory a mobily tu nejsou
odjakživa. Protože i tento spisek šel

pěkně na odbyt, dostala jsem chuť vytvořit další.
Tentokrát jsem sáhla po oﬁciální hlucké kronice, kterou psal pan Jan Dufka
(1909-1987). Tím, že jsem začala rokem
1960 jsem prakticky navázala na brožurku „Jak Hlukem kráčely dějiny“, která
končí rokem 1959. Tentokrát jsem „dílo“
nazvala zcela prozaicky „Výpisky z kroniky 1960-1980“. Období zde zahrnuté ještě pamatuje spousta Hlučanů, takže se
jim zde nabízí možnost zavzpomínat si
na dobu mládí a „čas malin nezralých“.
Kromě katalogu k výstavě Domina Černého jsou ještě všechny knížky k dostání v knihovně za lidovou cenu 50 korun.
Jsem přesvědčena, že by si je opravdu
měly přečíst hlavně děti, protože myslící
a inteligentní tvor by měl znát co nejvíc o své minulosti a o místě, kde žije.
Bude ale asi nutné, aby dospělí těmto
dětským čtenářům poskytli při četbě
potřebné komentáře. Mohly by tak nad
knížkami nastat velice pěkné společné
chvilky. Pokud vím, většina děti je velmi ráda, když babička vzpomíná, jak to
bylo, „když ještě nebyly na světě“.
Marie Plačková

spoň takový je zatím pocit jejich trenérů, Antonína Kočího a jeho asistenta Luďka Loutockého, dvojice, která
je dobře sehraná a už spolu působila
u béčka mužů.
„Sestup žáků je v Hluku určitě krok
zpátky, ale věřím, že se to postupně
začne zlepšovat. O tréninky je mezi
kluky zájem a máme také silnou pří-

pravku. Není žádná výjimka, že nejlepší z přípravky nastupují za žáky,“
říká Luděk Loutocký. A přípravku si
pochvaluje také Antonín Kočí. „Trenéři
přípravky dělají mnoho dobrého, díky
nim chodí k nám do žáků talentovaní
kluci, navíc žáci budou spolu stále více
sehranější,“ dodává Antonín Kočí.
RB, std

Fotbalová naděje
Hluku – žáci
Začátek nové fotbalové sezóny patří
v Hluckých novinách našim žákům,
u kterých s letošní novou sezónou nastala jedna významná změna. Hluk už
nemá bohužel v soutěžích dvě družstva žáků - tedy starší a mladší, ale jen
jedno mužstvo. Starší žáci totiž skončili v krajské soutěži úplně poslední,
a protože je navíc kluků málo, jdeme
do nové soutěže jen s jedním společným mančaftem.
Nižší soutěž samozřejmě znamená
i kvalitou slabší soupeře, tato společná fotograﬁe vznikla po utkání se sousední Ostrožskou Lhotou, kterou jsme
porazili vysoko 5:0.
Naštěstí se zatím zdá, že v nově vytvořeném družstvo fotbalistů jsou kluci,
kteří mají o fotbal opravdu zájem. Ale-
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U S N E S E N Í Č.46/08
z jednání rady města konaného dne
28.07.2008
Rada městaschvaluje:
46/08/01 program jednání rady města
46/08/02 vítěze veřejné zakázky na akci
„Inženýrské sítě lokalita Paligr-Hluk, ﬁrmu
EKO-UH s.r.o. stavební a obchodní společnost, Velehradská 1905, Staré Město. Celková cena vč. DPH 2.681.291,-Kč, z toho DPH
428.105,-Kč. Záruční lhůta 36 měsíců, platba 50% do 31.12.2008, zbývajících 50% do
30.6.2009
46/08/03 instalaci dopravní značky „Zákaz
zastavení“ - umístění u vrátnice ﬁrmy
KOVOPLAST
46/08/04 realizaci prodloužení vodovodu
a kanalizačního řadu v ulici Nad Kaštancem
(Paligr)
46/08/05 blokaci rezervovaného příkonu
u ﬁrmy E.ON pro případný záměr města na
vybudování fotovoltaické elektrárny na větvi VN Uh.Brod
46/08/06 Smlouvu o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje
číslo : D/1608/2008/KUL na akci „Přehlídka
amatérských tanečních souborů regionu
Jižní Morava - částka 20.000,- Kč, datum konání přehlídky 29.11.2008 v Hluku
46/08/07 nájemní smlouvu na byt v domě č.p. 581, Hluk s p. xxx s platností do
31.12.2008
46/08/08 zapojení města do Projektu
„1.Komunitní projekt sociálních služeb
v Uh.Hradišti“
46/08/09 doporučení komise výstavby
k nové variantě zástavby lokality Zabartoníčí v Hluku vypracovaná Kamilem Pulcem,
Uh. Hradiště v červnu 2008 – viz zápis
46/08/10 stanovisko komise výstavby ke
studii odstavných ploch lokalita u DPS - 6
podélných parkovacích míst, obousměrný
provoz pro osobní automobily
46/08/11 předložený návrh projektu parkoviště + chodníku ul. Boršická v Hluku a doporučuje jeho realizaci
46/08/12 navrhovanou úpravu dopravního
značení místních komunikací ul. Na Přídělech, Slovácká, Moravská a Květnová dle dokumentace vypracované INGPROJEKTEM
Veselí nad Moravou
46/08/13 program jednání zastupitelstva
včetně doplňujícího bodu – „Žádost o mimořádný příspěvek - zálohu na grant Domu
dětí a mládeže Hluk (dovybavení a rozšíření
činnosti)“, datum konání 30.7.2008 a místo
konání - tvrz, začátek jednání 17.00 hodin
Rada města odkládá:
46/08/14 přehodnocení cen za materiál
a služby poskytované městem pro občany
Hluku na příští zasedání

usnesení rady a zastupitelstva
46/08/15 žádost p. xxx o opravu chodníku
a udělání nájezdu v ulici Vyšehradské před
novostavbou RD na pozemcích p.č. 124
a 125/2 do příštího zasedání komise
výstavby
Rada města pověřuje:
46/08/16 starostu města zasláním žádosti
ﬁrmám KOVOPLAST a VISTEON-Autopal,
s.r.o. o pomoc při řešení problematiky parkování kamionů v ul. Závodní
46/08/17 místostarosty města p. Antonína
Kočího a p. Miroslava Jelénka a starostu
Ing. Jana Šimčíka zahájením jednání o převodu nemovitého i movitého majetku
TJ Spartak Hluk, o.s. na Město Hluk v týdnu
od 4.8.2008
Rada města bere na vědomí:
46/08/18 informace z jednání VV TJ Spartak
Hluk
Rada města postupuje do zastupitelstva:
46/08/19 zpracování Zadání změny územního plánu sídelního útvaru Hluk v lokalitě
Panské Zamlýní (u ﬁrmy INTERPAN – bývalý
závod Sport) na rozšíření průmyslové zóny
46/08/20 vydání opatření obecné povahy
č. 1 Změny č. 14 Územního plánu sídelního
útvaru Hluk
46/08/21 informace z jednání VV TJ Spartak Hluk k převodu nemovitého majetku TJ
Spartak Hluk, o.s. na Město Hluk
46/08/22 rozšíření programu zastupitelstva
města dne 30.7.2008 o bod - „Poskytnutí
mimořádného příspěvku – zálohy pro Dům
dětí a mládeže Hluk, příspěvkové organizace na dovybavení a rozšíření činnosti“
46/08/23 žádost o mimořádný příspěvek –
zálohu na grant Domu dětí a mládeže Hluk
(dovybavení a rozšíření činnosti)
46/08/24 závěry ze zasedání ﬁnančního
výboru
46/08/25 závěry ze zasedání kontrolního
výboru
46/08/26 zpracování Zadání změny územního plánu sídelního útvaru Hluk odstavných ploch lokalita Okluka, Hlavní ( využití
stávajících proluk mezi řadovou zástavbou
ul. Sadová – Hlavní a ul. Hlavní – Okluková)
46/08/27 zpracování Zadání změny územního plánu sídelního útvaru Hluk na parcelu
č. 1944/2 v k.ú. Hluk ze zahrady na stavební
pozemek
46/08/28 prodej pozemku p.č. 746/4 v k.ú.
Hluk vedle domu č.p. 361 v ulici Antonínské
46/08/29 odkup pozemků pod místní komunikací a chodníkem v ul. Novoveské
v k.ú. Hluk
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu:
46/08/30 vydání nového souhlasu se stavbou nové fotovoltaické elektrárny o výkonu
1,4 MW pro ﬁrmu REN POWER cz.
starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

Výpis usnesení ze zápisu č. 14
veřejného zasedání zastupitelstva města
konaného dne 30.07.2008
Usnesení : 14/08/01
Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele
zápisu :p. Davida Hájka, Mgr.Michaelu Hrdinovou
Usnesení : 14/08/02
Zastupitelstvo města nepřijalo usnesení
o nezařazení návrhu p. Julie Šuránkové jako
stálého bod programu : “Zpráva o činnosti
rady města za uplynulé období“
Usnesení : 14/08/03
Zastupitelstvo města nepřijalo usnesení
o zařazení stálého bodu programu zastupitelstva „Zpráva o činnosti rady města za
uplynulé období“ – návrh p. Julie Šuránkové
Usnesení : 14/08/04
Zastupitelstvo města schválilo program zastupitelstva tak, jak byl zaslán všem zastupitelům s doplněním o bod „Žádost o mimořádný příspěvek - zálohu na grant Domu
dětí a mládeže Hluk (dovybavení a rozšíření
činnosti)“ jako bod č. 8 a pak přečíslování
následných bodů.
Usnesení : 14/08/05
Zastupitelstvo města uložilo Ing. Pavlu Dohnalovi předložit doklady o zaplacení 50 tis.
Kč na odměny fotbalistů – kontrolnímu výboru v termínu do 1.8.2008
Usnesení : 14/08/06
Zastupitelstvo města schválilo Zpracování
Zadání změny územního plánu sídelního
útvaru Hluk v lokalitě Panské Zamlýní (u ﬁrmy INTERPAN – bývalý závod Sport) na rozšíření průmyslové zóny
Usnesení : 14/08/07
Zastupitelstvo města schválilo zpracování
Zadání změny územního plánu sídelního
útvaru Hluk v lokalitě Ostrovské pole na
vybudování fotovoltaické elektrárny na pozemku parc.č. 3833/137 v k.ú. Hluk
Usnesení : 14/08/08
Zastupitelstvo města neschválilo souhlas
s vybudováním a připojením fotovoltaických elektráren k distribuční síti na pozemcích v k.ú.města Hluk do celkové výše 2,5
MW pro ﬁrmu REN POWER CZ, a.s., V.Řezáče
315, Most
Usnesení : 14/08/09
Zastupitelstvo města vydalo opatření obecné povahy č. 1 Změny č. 14 Územního plánu
sídelního útvaru Hluk
Usnesení : 14/08/10
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku p.č. 3300/2 v ulici Čtvrtě (nová parcela č.3300/18) v k.ú. Hluk za cenu odhadní,
poplatky hradí kupující :
• manželům xxx, Hluk, Čtvrtě 393
• manželům xxx, Hluk, Čtvrtě 393
• p. xxx, Hluk, Čtvrtě 393
• p.xxx a p. xxx, Hluk, Čtvrtě 393
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usnesení rady a zastupitelstva
• p. xxx, Hluk, Čtvrtě 393
• manželům xxx, Hluk, Čtvrtě 393
Usnesení : 14/08/11
Zastupitelstvo města schválilo záměr o převodu pozemku p.č. 301/2 v k.ú. Hluk
Usnesení : 14/08/12
Zastupitelstvo města změnilo usnesení č.:
13/08/20 a schválilo výkup pozemku – části
parcely p.č. 3818/22 v k.ú. Hluk na sběrný
dvůr vedle ﬁrmy Minerál od slečny xxx a ne
od xxx/xxx.
Usnesení : 14/08/13
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace o převodu nemovitého majetku TJ
Spartak Hluk, o.s. na Město Hluk
Usnesení : 14/08/14
Zastupitelstvo města schválilo Poskytnutí
mimořádného příspěvku – zálohy ve výši
128.000,- Kč pro Dům dětí a mládeže Hluk,
příspěvkové organizace na dovybavení
a rozšíření činnosti s tím, že částka bude do
konce roku 2008 Domem dětí a mládeže
vrácena.
Usnesení : 14/08/14
Zastupitelstvo města schválilo změny v rozpočtu roku 2008
Usnesení : 14/08/15
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí žádost Domu dětí a mládeže Hluk o dotaci na
reprezentaci do Turecka
Usnesení : 14/08/16
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu pokladní hotovosti
Usnesení : 14/08/17
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu
kontrolního výboru o Usnesení Policie ČR
ve věci zneužívání pravomoci veřejného
činitele
Usnesení : 14/08/18
Zastupitelstvo města nepřijalo usnesení
o uložení ﬁnančnímu výboru – prověřit
oprávněnost obou ﬁnančních příspěvků
pro TJ Spartak Hluk schválených radou
města dne 23.6.2008
Usnesení : 14/08/19
Zastupitelstvo města nepřijalo usnesení
o uložení ﬁnančnímu výboru a radě města
zvážit možnost objednávky bezplatného
přezkumu hospodaření města u Krajského
úřadu Zlín
Usnesení : 14/08/20
Zastupitelstvo města ostatní body kontrolního výboru vzalo na vědomí
U S N E S E N Í Č.47/08
z jednání rady města konaného dne
11.08.2008
Rada města schvaluje :
47/08/01 program jednání rady města
včetně doplnění
47/08/02 Smlouvu o dílo č.12/2008 na ak-
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ci„Inženýrské sítě lokalita Paligr – Hluk.
Prodloužení kanalizačního řadu a vodovodu“s ﬁrmou EKO-UH, s.r.o. Velehradská
1905, Staré Město - doba výstavby 08 – 10/
08, cena 2.253.186,- bez DPH, cena s DPH
2.681.291,- Kč, záruka 36 měsíců, platební
podmínky - ½ cenydo 31.12.2008 zbývající
část do 30.06.2009
47/08/03 ceny za materiál a služby poskytované pro občany Hluku s platností od
15.08.2008 :
• potěrák
1/m3
690,- Kč
• štěrkopísek
1/m3
730,- Kč
• kopaný písek 1/m3
640,- Kč
• vyosívka
1/m3
810,- Kč
• makadam
1/m3
840,- Kč
• drť jemná
1/m3
860,- Kč
• vápno
1/litr
4,- Kč
Služby :
• malotraktor
1
hodina – letní období
350,- Kč
zimní období
400,- Kč
• LIAZ 1/km
24,- Kč
• práce pod nakladačem 1/hodina
450,- Kč
• LOCTUS (UNC) 1/hodina 500,- Kč
• cena za přejezd 1/km
22,- Kč
• HON 1/hodina
510,- Kč
• cena za přejezd 1/km 22,- Kč
• MULTICAR
1/hodina 300,- Kč
• vibrační deska 1/hodina 500,- Kč
• WAP KRANZEL 1/hodina 400,- Kč
• plošina s autem 1/hodina 530,- Kč
• plošina bez auta1/hodina 185,- Kč
• výsuvný žebřík 1/den
580,- Kč
• stavební práce 1/hodina 170,- Kč
47/08/04 návrh dohody o věcném a časovém postupu při převodu majetku TJ
Spartak Hluk, o.s. na Město Hluk s těmito
úpravami:
bod A : bez připomínek
bod B : rada navrhuje zastupitelstvu celkovou cenu movitého majetku k odkoupení
od TJ Spartak Hluk ve výši 330.000,- Kč
bod C: místo termínu k 01.09.2008 doplnit :
ihned po převodu na město
bod D: bude upřesněn
bod E: bez připomínek
bod F: bez připomínek
zbývající body G až M budou řešeny v průběhu převodu
47/08/05 čerpání rozpočtu za II.čtvrtletí
2008
47/08/06 schvaluje ﬁnanční příspěvek
ve výši 5.000,- Kč na konání freestyle motocrossové exhibice dne 17.08.2008 – garant p.xxx
47/08/07 zhotovení a montáž žaluzií do
oken Základní školy v Hluku s tím, že úhrada bude provedena z rezervního fondu základní školy do výše max.160.000,-Kč
47/08/08 montáž dálkového ovládání na
vrata garáže Charitního domova v Hluku

Hlucké noviny

17

Rada města odkládá:
47/08/09 projednání personálního auditu
Městského úřadu Hluk do příštího zasedání
rady
47/08/10 projednání analytického proﬁlu
města v rámci zpracování strategického
plánu rozvoje Města Hluk do příštího jednání rady
Rada města bere na vědomí:
47/08/11 nový návrh Ing. Vlka na odkup
pozemků pod vodní plochou přehrady Díly
47/08/12 oznámení p.xxx o konání freestyle motocrossové exhibice dne 17.08.2008
Rada města postupuje do zastupitelstva:
47/08/13 prodej pozemků pod vodní plochou přehrady Díly
47/08/14 návrh na změnu v rozpočtu – vyčlenit 330.000,- Kč na odkup movitého majetku od TJ Spartak Hluk o.s.
starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí
U S N E S E N Í Č.48/08
z jednání rady města konaného dne
25.08.2008
Rada města schvaluje:
48/08/01 program jednání rady města
včetně doplnění
48/08/02 ukončení pracovního poměru
p. Františka Kuchaře k 31.8.2008 dohodou
s tím, že Nebude přijat jako náhrada nový
pracovník –počet míst zachován
48/08/03 zadání zpracování projektové žádosti o ﬁnanční podporu projektu „zkvalitnění nakládání s odpady“ – vybudování nového sběrného dvora pro město Hluk ﬁrmě
DIREKTA Group,s.r.o. Zemklova 37,Praha 8
48/08/04 ﬁrmu VISUALCAD,s.r.o. Poštoní
253, UH.Hradiště pro vypracování projetkové dokumentace na změnu územního
plánu sídelního útvaru Hluk
48/08/05 příspěvek na podporu projektu
„Kosenka Brass Band“ při opravě a zakoupení nástrojů do výše 30.000,-Kč a příspěvek
na žáka 2.000,- Kč na školní rok.
Poskytnutí prostor tvrze bezplatně.Náklady
budou hrazeny z kapitoly kultura
48/08/06 umístění cedule –loga CZECH POINT na budovu Městského úřadu –žadatel
Česká pošta
48/08/07 příspěvek Českému svazu včelařů.ZO Hluk ve výši 10.000,- Kč na zakoupení
vařáku medu
48/08/08 odprodej jízdního kola za cenu
100,-Kč p.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
48/08/09 umístění zábavných atrakcí v Hluku na hody 2009 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
48/08/10 doporučení komise ŽP o vykácení
9 kusů bříz v ulici Sadové u hřbitovní zdi-zadat vypracování dendrologického po-
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sudku stavu bříz
48/08/11 stanovisko komise ŽP o sadové
úpravy v historicky ovocném sadu Kaštanec a současně schvaluje zadání zpracování
projektu výsadby ﬁrmě Garden Moravia,
Spytihněv
48/08/12 přidělení bytu v Domě s chráněnými byty xxx
48/08/13 přidělení bytu v Domě s chráněnými byty xxx
48/08/14 zvýšení sazby nájemného za 1
m2-xxx z 18,45/m2 na 26,48/m2,, xxx
Výpis usnesení ze zápisu č. 15
veřejného zasedání Zastupitelstva města
Hluk konaného dne 24.09.2008
Usnesení : 15/08/01
Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu p. Marii Fuskovou a Ing. Martina Křižana
Usnesení : 15/08/02
Zastupitelstvo města schválilo program jednání zastupitelstva.
Usnesení : 15/08/03
Zastupitelstvo města schválilo strategický
plán rozvoje Města Hluk 2008
Usnesení : 15/08/04
Zastupitelstvo města schválilo prodej 2 m2
z p.č. 2706/17 v ulici Novoveské v k.ú.Hluk
p.xxx cena dle znaleckého posudku, poplatky hradí kupující.
Usnesení : 15/08/05
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku – části parcely p.č. 746/4 v ulici Antonínské v k.ú. Hluk panu xxx za cenu odhadní,
poplatky hradí kupující.
Usnesení : 15/08/06
Zastupitelstvo města schválilo bezplatný
převod části pozemku p.č. 301/2, nová parcela p.č. 301/4 (150 m) v ulici Zahradní v k.
ú.Hluk p.xxx, poplatky hradí nabyvatel.
Usnesení : 15/08/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku – části parcely p.č. 1610 v ulici Závodní v k.ú. Hluk Stavebnímu bytovému družstvu Slovácko, Průmyslová 1144, Uherské
Hradiště za cenu dle znaleckého posudku,
poplatky hradí kupující.
Usnesení : 15/08/08
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku p.č. 1830 v ulici Horní Drahy v k.ú.
Hluk p. xxx za cenu dle znaleckého posudku,
poplatky hradí kupující.
Usnesení : 15/08/09
Zastupitelstvo města odložilo rozhodnutí o
případném převodu pozemků
pod vodní plochou nádrže Díly v k.ú. Hluk na
některé další zasedání, po projednání s Moravským rybářským svazem, místní organizací Hluk a s a.s. Dolňácko Hluk
Usnesení : 15/08/10
Zastupitelstvo města neschválilo odkup pozemků p.č. 2998/1 a 2999/9 v ulici Novoveské v k.ú. Hluk od xxx

usnesení rady a zastupitelstva, zprávy z radnice
Usnesení : 15/08/11
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků pod silnicí II/495 : p.č. 3304/73 o výměře 64 m2, p.č. 3304/5 o výměře 254 m2,
p.č. 3304/4 o výměře 3.176 m2, p.č. 3304/3
o výměře 51 m2, p.č. 3304/2 o výměře 625
m2, p.č. 3830/63 o výměře 74 m2, p.č. 3830/
93 o výměře 164 m2, p.č. 3829/27 o výměře
107 m2, zapsaných na LV č. 10001 v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, pro Město Hluk, k.ú. Hluk.Město Hluk
souhlasí s úplatným převodem pozemků
pod silnicí II/495 do vlastnictví Zlínského kraje za cenu ve výši 40,-Kč/m2, kupní cenou ve
výši celkem 180.600,-Kč.
Usnesení : 15/08/12
Zastupitelstvo města neschválilo zpracování
Zadání změny územního
plánu sídelního útvaru Hluk v prolukách
mezi ulicemi Okluková, Hlavní, Sadová –
p.č. 562, 563, 564, 979, 980, 981, 982 z pěší
stezky na parkoviště a účelová
komunikace
Usnesení : 15/08/13
Zastupitelstvo města schválilo zpracování
Zadání změny územního plánu sídelního
útvaru Hluk v ulici Hrnčířské – p.č. 1940,
1942, 1944/1, 1944/2 z sady, zahrady, záhumenky na plochy pozemků pro výstavbu
rodinných domků
Usnesení : 15/08/14
Zastupitelstvo města schválilo zpracování
Zadání změny územního plánu sídelního
útvaru Hluk v ulici Novoveské – p.č. 2740/6
z veřejná zeleň na plochy pozemků pro výstavbu rodinných domků
Usnesení : 15/08/15
Zastupitelstvo města schválilo zpracování
Zadání změny územního plánu sídelního
útvaru Hluk v lokalitě vodní nádrže Díly p.č.
3719/1, 3719/3 a 3719/5 z rekultivace na plochy pro sport a rekreaci
Usnesení : 15/08/16
Zastupitelstvo města schválilo spoluúčast
města při ﬁnancování výstavby
sběrného dvora v Hluku - 10% podíl města :
tj. 2.379.600,- Kč.
Usnesení : 15/08/17
Zastupitelstvo města schválilo spoluúčast
města při ﬁnancování obnovy krajinné struktury – lokalita Kaštanec v k.ú. Hluk - 10% podíl města : tj. 340.665,-Kč.
Usnesení : 15/08/18
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o čerpání rozpočtu za I.pololetí 2008.
Usnesení : 15/08/19
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí
příspěvku ve výši 50.000,- Kč pro občanské
sdružení Armsport Hluk
Usnesení : 15/08/20
Zastupitelstvo města zamítlo žádost dechové hudby Šarovec Hluk o poskytnutí ﬁnančního příspěvku ve výši 80.000,- Kč na kroje

Usnesení : 15/08/21
Zastupitelstvo města schválilo změny v rozpočtu roku 2008 – návrh úprav rozpočtu
roku 2008 - variantu b) z rady
Usnesení : 15/08/22
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace o provozu koupaliště, parkování kamionů v ulici Závodní, nové třídě v mateřské
škole, energeticky úsporných opatřeních
v základní škole, instalaci dopravního značení na tzv. novém Láně (ulice Na Přídělech,
Slovácká, Moravská a Květnová), zvýšení sazby nájemného v bytech ve vlastnictví města,

Časopis Ostrožska a Horňácka
- poděkování
Časopis Ostrožska a Horňácka sice
existuje teprve necelý rok, přesto si už
ale získal v našem regionu velké množství čtenářů. Řada z nich přitom bydlí
v Hluku, proto bych jim chtěl poděkovat
právě prostřednictvím Hluckých novin.
Časopis, který přináší poněkud jiné čtení
a v němž určitě nikdy nenajdete žádnou
„celebritu“ a bulvární zprávu, se snaží
věnovat především tradicím, folklóru,
duchovním tématům a zajímavým lidem. Jestliže počet čtenářů v Hluku patří k těm nejvyšším, myslím, že to dává
dobrou vizitku i samotnému Hluku. Velmi bych chtěl poděkovat také všem hluckým prodejcům časopisu, protože bez
nich by časopis neexistoval. Speciální
poděkování patří manželům Hájkovým,
protože ve svém obchodě dokáží prodat
rekordní množství kusů. Čtenářům i obchodníkům moc děkuji! Zůstaňte nám
prosím věrní.
Radek Bartoníček, redaktor časopisu
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Fotbalové vzpomínání
O tom, že se naši bývalí spoluobčané rádi a s láskou vracejí do Hluku, třeba i na krátkou návštěvu, o tom není žádná
pochybnost. Mají zde ještě rodinu a některé známé, kterých však kvapem ubývá. Jeden z těch, který na Hluk a na
Slovácko nedá dopustit, je Franta Ťok, jehož nynější bydliště jsou Karlovy Vary.
Franta bydlel v Hrnčířské ulici a měl proto velmi blízko na stadion, kde od mládí hrával fotbal. Vyučil se a pracoval tak,
jako většina Hlučanů - v Autopalu. Proto má ještě o něco více známých v Hluku než ti, co odešli už v brzském mládí do
škol a učení mimo Hluk. Zalíbila se mu moje kniha “Kronika fotbalu a tělovýchovy v Hluku“ a proto mně při poslední
jeho návštěvě Hluku donesl fotbalové fotky staré 40 let. Co mě nejvíc na těchto fotkách zaujalo bylo to, že ty fotky byly
jako nové, jako kdyby je teprve donesl od fotografa.Tak si těchto fotek Franta váží.
Čím jsou asi pro něho tyto fotky důležité? Rozpovídal se o tom, s kým se mu dobře hrálo, koho neviděl 40 let, protože
se z Hluku odstěhoval, buď někde blízko anebo daleko za moře.Nejvíce ho zarmoutil pohled na kamarády, kteří už
mezi námi nejsou.
Já vám chci ty jeho fotky přiblížit, vzpomenout na dobu před 40 lety, a to hlavně s těmi, kterým tyto dokumenty stále
něco říkají a při pohledu na ně se vrátí do doby svého mládí, které se bohužel již „nikdy nevrátí“.
Antonín Zlínský
Mitáček, Ťok, Štefaník-Best, Žvátora, Konečný Mira, Smetka Franta, Prachař Joža, Podlas Fanyn, Kučera Jara, Šimčík
Staňa, Prajza Jožka, Píštěk Staňa.
Toto je fotka z 1.máje 1968, z roku, který byl významný tím,
že k nám 21.8. přišla vojska bývalé “ Varšavské smlouvy“
a ruští vojáci zde zůstali až do roku 1990.
Z této fotky zemřel Joža Prachař, Žvátora odešel do Austrálie a Mitáček se odstěhoval. Samozřejmě, že mimo Hluk je
i Franta Ťok.

Pančík-trenér,Žajdlík Staňa, Podlas, Smetka, Píštěk,Ťok, Straka Mira, Hrubý Láda, Kuchař Prachař, Novotný Fera, Bachánek-Bonďa, Zuzák, Uherka Jan, Šimčík St., Štefaník-Best.
Z této fotky nejsou mezi námi Pančík, Mira Straka a Prachař.
Mimo Hluk je Kuchař. Toto je fotka z podzimu 1968.

Tarnoczy Joža, Jiřica, Penk Luma, Marek Jura, Šácha Jara,
Podlas Tonda, Konečný Mira, Kupec Jara, Prajza Janin, Soviš
Jara st., Tesařík Fanek, Novotný, Ťok, Ratajský Fanyn, Štefaník-Best, Podlas Fanyn, Ševčík Olin,Šácha Joža.
Toto je fotka dvojky, za kterou tehdy hrálo mnoho hráčů, kteří prošli I.mužstvem.
Mezi námi nejsou už Jura Marek, Tonda Podlas, Janin Prajza Joža Šácha. Fanyn Ratajský bydlí v Brně a Franta Jiřica
v Praze.

www.mestohluk.cz
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hasiči, pozvánka

Hluk má novou cisternovou automobilovou stříkačku
V pátek dne 22.08.2008 byla JSDH Hluk od výrobce předána nová cisternová automobilová stříkačka. Oﬁciální převzetí a křest nového vozidla proběhne na jaře roku 2009
v rámci oslav 130 výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Hluku spolu s celodenním doprovodným programem
a předvedením.
Výrobcem a dodavatelem vozidla je ﬁrma SPS-VKP s.r.o.
Slatiňany. Vozidlo je postaveno na podvozku MAN 13.280
4x4 BL., vybaveno vysoce výkonným čerpadlem ZIEGLER
o výkonu 1500l/min. Objem nádrže na vodu činí 3500l a
400l na pěnidlo. Vozidlo má ve své výbavě nejrůznější technické prostředky a zařízení jako např. osvětlovací stožár
4x500W řízený na dálku, asanační kropící trysky, vysokotlaký naviják se speciální 60m hadicí a proudnicí pro rychlý
zásah tzv. vysokotlak, což je zařízení pracujícím s tlakem
až 40Atm, které umožňuje velmi rychlý a efektivní zásah
s použitím minimálního množství vody. Z další výbavy pak
elektrocentrála, kalové čerpadla, motorová pila, protichemické obleky, dýchací přístroje, které jsou integrované
přímo v opěradlech posádky atd. Podrobný popis výbavy
a vozidla bude uveřejněn v samostatném článku po oﬁciálním převzetí. V současné době probíhá dovýbava vozidla
a nezbytné zaškolování hasičů s obsluhou.
Vozidlo bylo pořízeno z ﬁnančních prostředků města ve
výši 2.700.196,- Kč, státní dotace ministerstva vnitra /GŘ

HZS/ na obnovu požární techniky 2.000.000,- Kč a dotace
Zlínského kraje ve výši 500.000,- Kč.
Celková cena včetně DPH cisternové automobilové stříkačky je 5.200.196,- Kč.
Nové vozidlo nahradí ve výjezdu starou CAS Š706 /trambus/. Zakoupením této nové hasičské techniky udělalo
město velký krok vpřed, pro práci hasičů při zdolávání mimořádných událostí ve městě i mimo něj.
JSDH Hluk

Pro milovníky vína: jednodenní cesta do rakouských sklepů

inzerce

Spolek hluckých vinařů pořádá 8. listopadu jednodenní zájezd do městečka GOLS, které leží v rakouské spolkové zemi
Burgenland, v těsné blízkosti Neziderského jezera (Neusiedel See).
V tento den se tu koná podzimní „košt vína“. V městečku, které má přibližně 4000 obyvatel, je otevřeno 80 rodinný 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
35, - EUR vstupné
Vstupné 35 EUR zajišťuje vstup do všech osmdesáti sklepů s bezplatnou ochutnávkou vystavených vzorků. Z těchto 35
EUR si každý účastník může v hodnotě 25 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 víno podle svého zájmu a chuti.
Případní zájemci se mohou přihlásit do 31. října. A to na telefonu 723 300 934, nebo u pana Antonína Kočího, ul. Ostrožská 388. V tomto termínu musí každý přihlášený zaplatit částku cestovného.
Odjezd autobusu je v sobotu 8. listopadu v 10.00 od Sportovní haly Hluk, předpokládaný návrat do Hluku je ještě v sobotu v 22.00 hodin.
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anglická komedie
beneﬁční divadelní představení protagonistů populárního seriálu TV Prima Velmi křehké vztahy

Klub kultury Uh. Hradiště, pondělí 6. října 2008, 19:30 hod., vstupné: 200,- Kč (v předprodeji na pokladně KK )

Režie: Roman Štolpa
Hrají: Jan Révai, Otto Kallus, Anna Kulovaná, Petra Špindlerová, Roman Štolpa a Tomáš Valík
Veškerý výtěžek z představení bude věnován
středisku CESTA – Diakonie ČCE, dennímu stacionáři pro klienty s hlubším mentálním
a kombinovaným postižením.

Omluva – inzerát

Štefaníková Mária, Novoveská 555, Hluk provádí
PEDIKÚRU – MANIKÚRU
Otevřeno denně, objednávky na čísle 603 452 297.

Omlouváme se za chybně uvedené jméno v předcházejícím čísle Hluckých novin.

www.mestohluk.cz
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Placená inzerce
Jožku Vaculíka politika nezměnila
Senátor Slovácka Ing. Josef Vaculík, kterému známí a přátelé neřeknou jinak než
Jožka, hájí zájmy obyvatel regionu v nejvytíženějším senátním výboru, Výboru pro
hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož byl v posledních čtyřech letech místopředsedou. Byl zpravodajem 41 zákonů, v Poslanecké sněmovně PČR obhajoval
14 senátních návrhů zákonů (většinou úspěšně), navrhl čtyři zákony a podpořil
několik ústavních stížností. Připravil více než 200 pozměňovacích návrhů. Zorganizoval šest seminářů a veřejných slyšení, které byly věnovány především otázkám
komunální politiky, zemědělství a rozvoje venkova. V letošních podzimních volbách
se Josef Vaculík podruhé uchází o přízeň voličů.
K pravomoci senátora nepatří schvalování státního rozpočtu, můžete ze své pozice
nějak ovlivnit účelné využití veřejných financí?
Senátor, a zejména člen našeho výboru, má spoustu možností účinně lobovat jak
ve prospěch konkrétních projektů, tak při tvorbě programů jednotlivých ministerstev i krajů, jejichž prostřednictvím směřují finanční prostředky státního rozpočtu
i evropských fondů do jednotlivých regionů. Osobně jsem se zasadil o zabezpečení
financování protipovodňových opatření na řece Moravě, výstavby vodovodů, budování cyklostezek a dalších komunikací. Bojoval jsem za záchranu kulturních památek,
byl jsem zastáncem navýšení prostředků určených poskytovatelům sociálních služeb,
sportovním organizacím a samozřejmě pro rozvoj venkova.
Často je vás vidět při vystoupení folklorních souborů na akcích po celém Slovácku.
Při lidové písničce, v kroji a tradicích jsem vyrůstal a jejich udržování je pro mě
samozřejmostí. Folkloru jsem se nevzdal ani při práci v Senátu, protože lidé, kteří
se při něm setkávají, dokáží být velmi srdeční, upřímní, ale i kritičtí, a jejich názory
jsou pro moji současnou činnost velmi cenné. Jsem velmi rád, že se mi daří každý rok
připravit vystoupení alespoň jednoho ze slováckých souborů na půdě Senátu, a mohu
tak přispět k prezentaci naší tradiční lidové kultury v hlavním městě.
Již čtyři roky organizujete cyklus koncertů Srdce na dlani. Co vás k tomu vedlo?
Impulsem bylo přání mladého španělského klavíristy Claudio Carbó zahrát na
českých pódiích. Rozhodl jsem se tedy dát možnost i dalším mladým interpretům
klasické hudby vystoupit v reprezentativních prostorách Senátu a moravských zámků
a současně přispět na dobrou věc. Díky letošnímu výtěžku z koncertů si mohla Chráněná dílna Oblastní Charity v Uherském Hradišti pořídit nový vyšívací stroj.
Jste znám jako bojovník za změnu v systému financování měst a obcí. Jaká je
aktuální situace v této oblasti?
Zákon o rozpočtovém určení daní byl jednoznačně diskriminační vůči malým městům a obcím. Proto jsem několikrát intervenoval u ministra financí a spolu s dalšími
subjekty se po tvrdém jednání podařilo dosáhnout částečného zlepšení, které přineslo
obcím okresů Uherské Hradiště a Hodonín do letošních rozpočtů navíc 120 milionů
korun.
S jakými cíli předstupujete a co nabízíte voličům v dalším volebním období?
Nabízím slušné a otevřené jednání a ozdravení zákonů tak, aby byly zárukou slušného života pro slušné lidi. Chci dosáhnout definitivního odstranění diskriminace
ve financování menších měst a obcí, pro náš region urychlenou dostavbu rychlostní
komunikace R-55. Budu usilovat o dostupnost kvalitní zdravotní péče, která nebude
založena na privatizaci a podnikatelském pronájmu, zabezpečení služeb, rozvoj všech
stupňů vzdělávání včetně celoživotního. Za velmi důležitý úkol považuji zajištění potravinové bezpečnosti a kvalitní produkce základních potravin. Samozřejmostí je
podpora rodin s dětmi a rodin pečujících o svého nemocného či handicapovaného
člena, zachování kulturního bohatství a udržování a obnova tradic.
Závěrem Josef Vaculík lidem na Slovácku vzkazuje:
Řada z vás, kteří se na mě obraceli se svými podněty a připomínkami či mě potkávali
různě v regionu, ví, že mě doba strávená v Senátu nijak nezměnila a že jsem zůstal
jedním z vás. A stejným zůstanu, rozhodnete-li se dát mi svou důvěru i podruhé.
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Placená inzerce

Zodpovědnost a výsledky
Ve Zlínském kraji jsme pro vás
realizovali řadu rozvojových
projektů. Staví se dálnice
a rychlostní komunikace,
zlepšuje se stav silnic,
investujeme do rozvoje
nemocnic, modernizujeme
školství, poskytujeme
stipendia učňům, prosazujeme
společnost přátelskou
k seniorům.
Chceme pokračovat v této
práci, chceme zachovat
kontinuitu rozvoje regionu,
chceme společně s vámi
dosáhnout dalších výsledků.
Věřím, že chcete to samé!

Libor Lukáš

hejtman Zlínského kraje
www.liborlukas.cz
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vzpomínka

Kdo v srdcích žije – neumírá.
Dne 25.září jsme vzpomněli 9.
smutné výročí pana Františka
Klaudy a 23. října vzpomeneme 5. smutné výročí jeho syna
Miroslava. Za vzpomínku děkuje celá rodina.
Utichlo srdce i hlas, měl jsi rád život, práci
i nás. Dne 22.9. jsme vzpomněli 3. smutné
výročí úmrtí pana Vincenta Švece. S láskou
a úctou vzpomíná manželka, dcery a syn s rodinami a ostatní příbuzní.
Žádný čas není tak dlouhý, aby dal zapomenout. Dne 2.listopadu vzpomeneme 20. výročí úmrtí mého manžela pana Jana Nemravy.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka s rodinou.
Dne 29.října vzpomeneme 7.výročí úmrtí
a nedožitých 75 let našeho drahého manžela,
tatínka a dědečka pana Vavřina Pospíška. Za
tichou vzpomínku a modlitbu děkují manželka a děti s rodinami.
Dne 16.října vzpomeneme nedožitých 80 let
na ší maminky, babičky a prababičky paní
Františky Prajzové. Za tichou vzpomínku děkují synové Josef, Jaroslav a Jan s rodinami.

Čas neúprosně plyne, ale vzpomínky v srdci zůstávají. Dne
7.října vzpomeneme 10. výročí
úmrtí naší maminky a babičky
paní Marie Gálové a 7. listopadu vzpomeneme 41. výročí
úmrtí našeho otce a dědečka
pana Jana Gála. Za tichou vzpomínku děkují
děti a vnoučata.

Čas plyne, jen vzpomínky zůstávají. Dne
10.10.2008 vzpomínáme 2. smutné výročí úmrtí paní Heleny Konečné. Za tichou
vzpomínku všem, kdo vzpomenou s námi
děkují dcera a syn s rodinami.
Roky plynou jak tiché řeky proud, jen bolest
trvá a nedá zapomenout. Dne 17.října 2008
vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí naší
maminky a babičky paní Ludmily Hájkové.
S láskou stále vzpomínají dcery Yvona, Marcela a Dagmar s rodinami.
Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel,
ale žije v srdcích dál. Dne 26. října 2008
vzpomeneme smutné 12. výročí úmrtí našeho drahého manžela, syna, tatínka, dědečka
a bratra pana Jana Šimčíka. Za tichou vzpomínku děkují manželka, děti a celá rodina.
Dne 6.listopadu vzpomeneme 13. smutné výročí pana
Josefa Hájíčka a dne 10.
října vzpomeneme 9. výročí
úmrtí jeho otce pana Josefa
Hájíčka. Za vzpomínku děkuje rodina Hájíčkova.
Jen modlitbu, kytičku a svíčku Ti můžeme
na hrob dát a vzpomínat. Dne 20.6.2008
jsme vzpomněli 1.výročí úmrtí paní Ludmily Mitáčkové. S láskou vzpomínají dcery
s rodinami.
Omlouváme se za chybný text vzpomínky uveřejněné v minulém čísle.

Kdo v srdci žije, neumírá...
Dne 12. 10. 2008 vzpomeneme nedožitých devadesát let pana Františka Mitáčka. S láskou vzpomínají manželka, synové
a dcera s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Dne 27. října
2008 vzpomeneme již 15. výročí úmrtí pana
Františka Trýsky. Za tichou vzpomínku děkuje manželka, dcera Eva s rodinou, snacha
Hana se synem a rodina Omelkova.

Čas plyne, nevrátí, co vzal, jen bolest a vzpomínky zůstávají dál. Dne 25.října 2008 vzpomeneme nedožitých 50 let našeho syna a bratra Jana Vozára. Za tichou vzpomínku děkují
matka, sestra a bratr s rodinami.

www.mestohluk.cz
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Blahopřání
Dne 20. 10. 2008 se dožívá 80 let naše milá manželka, maminka, babička a prababička paní Věra
Jelénková. Při příležitosti tohoto významného jubilea jí přejeme hodně zdraví, štěstí, Božího požehnání a ještě mnoho krásných chvil strávených se svými blízkými. Přeje manžel, děti s rodinami
a pravnuci Honzíček, Terezka a Karolínka.

Dne 30. srpna 2008 se dožili významného životního jubilea 50let společného života
manželé Václav a Ludmila Straňákovi. Za jejich lásku a obětavost děkují a do dalších společných let přejí hodně zdraví, štěstí a pohody dcery s rodinami.

2. října 2008 oslaví 60 let společného života naši rodiče Ludmila a František Podlasovi. Do dalších let přejeme hodně zdraví a božího požehnání. Přejí syn s rodinou
a dcery s rodinami.

Oznámení

Z důvodu opravy komunikace v ulici Ostrožská bude silnice II/495 v úseku od začátku obce až po křižovatku s místní
komunikací částečně uzavřena, a to od 6.10 - 16.11.2008. Délka uzavírky bude po etapách max. 300 m, provoz bude
řízen světelnou signalizací. Stavbu bude provádět Fy COLAS CZ, a.s., závod Jih, se sídlem Holubice 319.

Neuvěřitelné,
neuvěřitelné, neuvěřitelné...
Takto nějaký darebák poškodil na konci září veřejný majetek Hluku. Fasáda
Vodní tvrze byla po rekonstrukci nová. Škoda, že neznámý „hrdina“ neměl odvahu napsat pod své „dílo“ své pravé jméno.
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pozvánky

S O B O T A 29. 11 . 2008

Sportovní hala Hluk

19.30 hod
slavnostní zahájení - mažoretky z Hluku
Přehlídka country skupin, poté

PANOPTIKUM Ivana Mládka
Po ukončení programu následuje
COUNTRY BÁL se skupinou WESTERN

24:00 ! Půlnoční překvapení ! ! !
vstupné 120,- Kč
bohaté občerstvení
Pořádá Městský úřad v Hluku
s Klubem kultury v Hluku
Předprodej od 15. 10. v pokladně MÚ Hluk

www.mestohluk.cz

Léto v Hluku
Těmito fotkami se vracíme ještě do letních dnů. Vrchní
fotky jsou samozřejmě z koupaliště, dolní z Freestyle motocrossu, který uspořádal Hlučan Zdeněk Fusek (na snímku vlevo dole). Tato akce, na které fotil Stanislav Dufka,
přilákala kolem pěti stovek lidí.
Bohužel, léto je pryč, nezbývá, než se těšit, aby to další
dorazilo co nejdříve.

RB
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NA SLAVNOSTECH VÍNA
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