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FOTO: Stanislav Dufka, RB

Mikuláši, čerti, andělé - Hluk 2008
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Den charity v domově Mažoretky slavily Dělníci opravovali silnici

Děti zpívaly i hrály Přišel Mikuláš a čert Senioři se opět setkávali

Hlucký kalendář 

Vůně jehličí, světla svíček, cukroví, to vše patří k vánocům 
stejně jako sváteční atmosféra a vlídné slovo. 

Radostné prožití svátků vánočních a do nového roku 
zdraví, pohodu a spokojenost, přejí všem občanům města 

místostarostové Autor: Domin Černý

Vánoční přání...

Mikuláši, čerti, andělé - Hluk 2008

Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem snaží pomá-
hat, aby naše město i život v něm byly krásnější.

Přál bych nám, abychom byli k sobě přátelští a ohledu-
plní. Pokusme se jeden druhému naslouchat, buďme 
přístupní jiným názorům, neboť jedině tak můžeme 
předcházet většině problémů a nedorozumění.

V adventním čase, v čase očekávání a lásky Vám všem 
přeji krásné a pohodové prožití vánočních svátků i po-
sledních dnů tohoto roku. V roce 2009 pak hodně zdraví, 
spokojenosti a jen samé dobré a radostné zprávy.

Ing.Jan Šimčík, starosta

Vážení čtenáři, rád bych poděkoval všem, s nimiž jsem 
se setkával při tvoření těchto novin nebo na mnoha 
akcích v Hluku. Jsem šťastný, že jsem tuto možnost měl 
a těším se na setkávání v roce následujícím. Přichází 
rok, který pro mnohé nebude vůbec jednoduchý. Držme 
si navzájem palce, pomáhejme si a přejme si, abychom 
měli kolem sebe lidi, o které se budeme moci v dobách 
dobrých i zlých opírat. 

Radek Bartoníček, redaktor Hluckých novin
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Všichni kolem sebe v médiích slyšíme 
o finanční pomoci Evropské unie jejím 
mladším členům, k nimž patří i Česká 
republika. 

Dovolte mi, abych Vás seznámil s tím, 
jak si na tomto poli vede naše město.

V letošním roce jsme požádali o do-
tace na šest záměrů:

• Sanaci svahu na fotbalovém stadio-
nu. Zde se nám bohužel finance získat 
nepodařilo.

• Energeticky úsporná opatření v zá-
kladní škole, tj. výměna oken, zatep-
lení fasády a náhrada ventilů na radi-
átorech ventily termostatickými. Tady 
máme schválenu dotaci ve výši 5,3 
mil.Kč z rozpočtovaných 7,9 milionu.  
Stavba je těsně před dokončením, 
kolaudace proběhne 19. prosince, cel-
kem proinvestujeme cca 7 mil. korun.

• Rekonstrukci dvou domů vedle 
památkových domků na Rajčovně. 
Na rekonstrukci jsme získali 4,6 mil.
Kč z celkové hodnoty 5,1 mil. Kč. Tato 
akce je financována v rámci příhranič-
ní spolupráce se slovenským městem 
Nemšová, s nímž máme uzavřenu 
dlouholetou smlouvu o spolupráci 
a partnerství.

• Výsadbu zeleně v ulici Hlavní na 
horním konci od potoka po ulici Mlýn-
skou a vybudování altánku vedle cha-
ritního domova. Celkové rozpočtova-
né náklady představují 495 tis.kč, vše 
– 100% bude hrazeno z dotace po-
skytnuté MAS Horňácko a Ostrožsko, 
kde je Hluk členem.

• Vybudování sběrného dvora pro od-
pady vedle firmy Minerál – Metal, s.r.o. 
a družstva Dolňácko a.s. Výzva byla 
vypsána až na podzim, žádost jsme 
podali v září, nyní probíhá její hodno-
cení. Rozpočtované náklady jsou 23,8 
mil. Kč, dotace by mohla činit až 21,4 
mil. Kč.

• Obnova krajinné struktury v Hlu-
ku, lokalita Kaštanec – výsadba nové 
a obnova staré zeleně od sanovaného 
svahu až po koupaliště. U této výzvy 
byl termín podání též až na podzim do 
konce října, nyní probíhá vyhodnoce-
ní žádostí. Rozpočet zní na 3,4 mil. Kč, 
dotace by představovala cca 3 mil
.
Na příští rok jsme projekčně připravi-
li tři akce, u nich jsou očekávány do-

tační výzvy začátkem roku 2009:
• Energeticky úsporná opatření bu-
dov městského úřadu, pošty, požární 
zbrojnice a tělocvičny ZŠ, rozpočet cca 
7,6 mil. Kč.

• Zástavba a přestavba centrum Hluk, 
rozpočet cca 112,5 mil. Kč. Zde bych 
chtěl upřesnit, že se jedná o úpravu 
náměstí, prostor kolem tvrze, měst-
ského úřadu, školy, přestavbu býva-
lého Penkova statku, kompletní re-
konstrukci všech chodníků a vozovek 
v centru, včetně markantního nárustu 
počtu parkovacích míst.

• Dostavba letního koupaliště – další 
bazén, doplnění nových atrakcí – roz-
počet přibližně 54 mil. Kč.

Jak výše vidíte, jedná se o obrovská 
sousta, která je naše město schopno 
překousnout pouze při velmi výraz-
ných dotačních podmínkách , jež ještě 
neznáme, a rozložení investic do ně-
kolika let. O tom, zda město do tako-
vých úkolů půjde, rozhodne samozřej-
mě zastupitelstvo zároveň s finančním 
harmonogramem pokrytí staveb.

Jistě mnozí podotknete, že zde chybí 
spousta dalších ( možná důležitějších ) 
investic, jako je rekonstrukce místních 
komunikací, dostavba šaten ZŠ a jiné. 
Věřte, téměř na vše máme zpracovány 
projekty, ale na ně nejsou vyhlášeny 
žádné dotační tituly, bez nichž je měs-
to není schopno zrealizovat.

Ing. Jan Šimčík, starosta

 Vážení spoluobčané,

Poděkování
V neděli  30. listopadu jsme se sešli my důchodci na pěkném odpoledni, které nám každoročně připravuje Městský úřad Hluk. Děku-
jeme děvčatům z městského úřadu za jejich vzornou obsluhu, chlebíčky, zákusky a také bílé i červené víno. Děkujeme také paním 
učitelkám z mateřské školy za milé vystoupení dětí, paní učitelce Hrdinové za krásné vystoupení jejího souboru, paní Vavřínkové za 
oblíbené mažoretky, dechové hudbě Kosenka a jejich zpěvačkám , dechové hudbě Polahoda, se kterou jsme si od srdce zazpívali, a pa-
nu starostovi Šimčíkovi a místostarostům panu Kočímu a panu Jelénkovi.
Pan  starosta nás seznámil s tím, co se jim už všechno podařilo udělat a jaké velké plány je ještě čekají. Mimo jiné se také zmínil o dom-
cích na Rajčovně, které se budou rozšiřovat, a velký dvůr, kde budou zachovávat a udržovat staré tradice – a to nejen staré zvyky, ale 
i nové, které se tam budou konat.
My  ale říkáme „blúdila pěsnička po Moravě, až sa usadila v domkách na Rajčovně“. Také musíme poděkovat manželům Jelénkovým, 
kteří se o tyto akce nejvíce zasluhují. Ať jsou to zabijačky, draní peří, praní prádla, malování nebo dělání růží. Děkujeme také paní Leke-
šové za její přípravu starých jídel  a všem tetičkám, které při těchto akcích pomáhají!
Jak  to bylo pěkné, když se letos lampiónový průvod  řadil u domků na Rajčovně. Vyhrávali Šarovci – pro nás staré dojemné až k slzám, 
což mladým ještě nepřipadá. „Kdo krásné vzpomínky na mládí má, tomu se i stáří krásné zdá.“
                        Antonie Štefaníková, Božena Kotačková
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Mikulášské setkání s dětmi
Fotoreportáž z 5. prosince, kdy tvrz patřila zpívajícím dětem a Mikuláši s andělem a čertem

Hlučané se mohli opět přesvědčit, ko-
lik dětí se v našem městečku věnuje 
zpívání a tradicím. V pátek 5. prosince 
totiž děti předvedly na tvrzi mikuláš-
ský program, jehož motivem bylo na-
rození Ježíše Krista. Dětí na pódiu bylo 
tolik, že se na něj málem nevešly!
Děti doprovázela cimbálová muzika 
pod vedením pana učitele Říhy. Po 
skončení čekal na děti hodně velký Mi-
kuláš, krásný anděl a hrůzostrašný čert 
(fotky najdete na předposlední straně 
těchto novin).
Všem, kteří se na programu podíleli, 
patří velký dík!

Text a foto: RB

folklór
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Čas vánoční - prosincové setkání

Školáci chodí číst seniorům 

Nestává se často, aby se pevná hlucká tvrz otřásala v základech. Děje se tak jen výjimečně, a to především ve chvílích, kdy se tady scházejí pravidelně 
hlučtí (a nejen hlučtí) senioři. To se totiž neotřásá jen pódium, ale celý sál, protože zpívá snad každý, kdo přišel. Můžu o těchto „otřesech“ podat jako 
přímý účastník osobní svědectví. A nezapomeňte - senioři pořádají na tvrzi i Silvestra!!!

Prosincové setkání patřilo pochopitelně  
času Vánoc, adventu i Mikulášů, senioři si 
navzájem nadělovali dárky a zároveň zpí-
vali „jak o dušu“. Pořádně je tentokrát „roze-
hřály“ i ženy z Kunovic, které se představily 
hned ve dvou rolích. Nejdříve jako zpěvačky 
klasických adventních písní, následně jako 
„holky od Vltavy,“ s cigaretkou a klobouč-
kem. Zazpívaly přitom řadu českých šlágrů, 
takže není divu, že za chvíli zpíval skutečně 
celý sál – a spokojené Kunovjanky si mohly 
dát  zaslouženě nějakou tu „štamprličku“.
Co víc psát? Většinu přítomných neznám, jen 
některé si pamatuji už jako dospělé z dětství, 
nevím, jaké životy každý z nich prožil. „Jen“ je 
pozoruji a obdivuji to, jak naplno si dokáží 
užívat života i v pokročilejším věku. Kéž by to 
nám mladším bylo také dopřáno.           Text 
a foto: RB   

Byla jsem velmi překvapená, když mi moje desetiletá dce-
ra oznámila, že v rámci  hodiny jazyka českého mají takový 
zvláštní projekt – půjdou do charitního domu a budou číst 
nemocným a seniorům. Jelikož mě tento projekt velmi zaujal, 
zajímala jsem se, jak takové „čtení“ probíhalo. 
Děti z 5.A se svojí třídní paní učitelkou Simonou Uhříčkovou, 
která tento nápad vymyslela a zrealizovala, poprvé již v říjnu 
vyrazili na charitní dům s knížkami. Tam děti po dvojicích čet-
ly asi dvacet minut z knížek, které si přinesly. Někteří dokonce 
panu faráři předčítali Katolické noviny a při další návštěvě 
s ním hráli kluci šachy. Minulý týden se děti opět na Charitní 
dům vypravily v již předvánočním duchu, aby kromě čtení, 
které dělá starším radost a  prospívá jim, ještě vyrobily babič-
kám a dědečkům vánoční přáníčka. 
Myslím, že v dnešní době přeplněné moderní hudbou, počítači 

a mobily je vzácný tento nápad paní učitelky vést děti nejen 
k četbě, ale i k pomoci starším, nemocným – prostě k lásce 
k bližním!! Obzvláště v předvánoční čas to jistě lidé žijící na 
charitním domě ocení.                    Ivana Kožíková
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První listopadové dny jsou časem návštěv hřbitovů, kdy se 
s úctou skláníme nad hroby našich bližních, hroby přátel, kte-
ří nás předešli a spí spánkem pokoje.
Setkání seniorů na hlucké tvrzi se neslo v duchu vzpomínek 
na zpěváky různého období od roku 1938 až do letošního 
roku, kteří svým zpíváním rozdávali radost všem a také při 
pohřbech při posledním rozloučení.
Velký sál tvrze byl obsazen snad do posledního místa. Při vstu-
pu do sálu byly umístěny obrazy, fotografie a dopisy hluckých 
vojáků, účastníků první světové války, kteří se zúčastnili bojů, 
a tím jsme vzpomněli výročí vzniku naší republiky.
Výzdoba chryzantém zdobila podium, kde na čelní stěně byla 
umístěna vlajka  ČSR období 1918-2008, trvání 90 let ČR. 
Vzácnými hosty večera byl mužský sbor a cimbálová muzika 
ze Zlína, kteří svým zpěvem a hudbou provázeli  vzpomínku 
na hlucké zpěváky.
Nechyběla gratulace k životnímu výročí vedoucímu stávající-

ho mužského sboru panu Janu Hájkovi, který se v plné svěžes-
ti dožil 70 let. Do dalších let přejeme vše nejlepší, zdraví a zpí-
vání, ať ho ještě dlouhá léta baví. Mužský sbor byl v Hluku 
založen v roce 1958 a nejstarší žijící členové ve věku 80-81 let, 
kteří se zúčastnili naší besedy, zpívají v chrámovém sboru.
Večer besedování a zpěvu nebral konce, přítomni byli velmi 
spokojeni.
Poděkování patří mimo jiné místním sponzorům, kteří po-
skytli občerstvení pro naše hosty, všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem přičinili o pěkný průběh celého večera, všem našim 
hostům z okolí a našemu panu starostovi, že podporuje naše 
besedování svou přítomností.
Pokud chcete vidět fotografie z této besedy, jsou na internetu. 
Zadejte si www.mestohluk.cz. Nech je vám motivací k příštím 
besedám.

Emilie Morozová
FOTIO: RB

Čas vzpomínání - listopadové setkání



www.mestohluk.cz

8        Hlucké noviny dobročinnost

Na návštěvě mezi seniory

O Charitním domově v Hluku by šlo 
psát velmi často, námětů, témat i kaž-
dodenního dění je opravdu mnoho 
- proto se do něj budeme vracet pra-
videlně. Čím začít?
Možná tím nejzákladnějším, tedy in-
formacemi o samotné budově, kte-
rá byla letos dokončena a postupně 
obydlena.
Zdaleka ne každý zřejmě ví, že bu-
dova je rozdělena do tří částí, podle 
jednotlivých pater. V přízemí najdete 
samotný charitní domov pro seniory, 
ve kterém je nepřetržitý provoz. V dal-
ší části budovy jsou chráněnné byty, 
které spravuje Sociální služba Uherské 
Hradiště. A nedávno přibyla ještě tře-
tí část - jde o takzvanou odlehčovací 
službu. Můžou ji využívat senioři, kteří 
se tady dočkají po šest týdnů veškeré 
péče.
„Myslím, že rozjezd našeho domova 
máme úspěšně za sebou, nyní se sna-
žíme, aby si tady lidé co nejlépe zvykli 
žít,“ říká vedoucí domova Jana Nuzíko-
vá. Mohl bych dodat - obsazeného do-
mova, na místa je menší pořadník.
Když mluví o „zvyku“, myslí tím pře-
devším snahu najít pro každého se-
niora takovou činnost, která ho bude 
bavit. „Velmi mi na tomto záleží, trápí 
mě, jestliže vidím někoho, kdo žádný 
zájem nemá. Byla bych ráda, aby  se 

do našich aktivit zapojilo co nejvíce 
seniorů,“ vysvětluje a vzápětí povídá 
například o jednom ze seniorů, který 
hraje velmi rád šachy.    „Už jsem na-
učila šachy jednu sestřičku,“ podotýká 
s úsměvem.
Rád bych vám, vážení čtenáři sdělil, 
že v každém takovém domově je mís-
to pro vaši pomoc a dobrou vůli.  Je 
povzbudivé, že řada Hlučanů se snaží 
pomáhat! 
Možností, jak pomoci, je celá řada, jed-
nou z nich je například dobrovolnická 
práce, která funguje pod hlavičkou 
Dobrovolnického centra Uherské Hra-
diště.  Zrovna, když jsem hlucký do-
mov navštívil, zastihl jsem tady místní 

dobrovolnice Janu Gálovou a  Jitku 
Kolkovou. 
A poslouchal jsem také pana Jana Do-
hnala, který seniorům chodí hrávat 
na harmoniku.  „Mnoho harmonikářů 
hraje lépe,“ mával pan Dohnal rukou, 
když mu pracovnice domova i samot-
ní senioři děkovali. Možná ano, jsou 
lepší harmonikáři, ale nevím, kolik 
z nich je tak ochotných a dobrých jako 
pan Dohnal.
Lidé, kteří v podobných charitních do-
movech pracují, jsou v řadě případů 
pomalu andělé, a i když se snaží ma-
ximálně, zažijete v domovech úsměvů 
pomálu. 
Jestliže vejdete dovniř, musíte se sna-
žit najít v sobě co nejvíce lásky, po-
chopení a tolerance, protože každý, 
kdo tady žije, a bez ohledu na to, jaký 
byl, si takový přístup zaslouží. A když 
budete trpěliví, mnohým obyvatelům 
určitě i porozumíte. Život žádného 
z nás není jednoduchý. A život starší-
ho člověka je ještě složitější - pokud 
se toho dožijeme, každý doputujeme 
k tomuto věku a ke starostem, které 
jsou s ním spojeny.                               RB

Charitní domov pro seniory v Hluku, 2. prosinec 2008, pan Jan Dohnal hraje někte-
rým seniorům na harmoniku.                       FOTO: RB 

První reportáž z Charitního domova pro seniory - budeme se sem vracet

Také charitní domov navštívil Mikuláš (paní Morozová) s andělem (paní Libosvárová). Před nimi 
přišli na návštěvu ze základní školy také Mikuláš s mnoha čerty.   FOTO: RB

Přání
Obyvatelé Charitního domu v Hlu-
ku a Dobrovolnické centrum Ob-
lastní charity Uherské Hradiště přejí 
panu Janu Dohnalovi hodně štěstí, 
zdraví a Božího požehnání.
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Charitní den v Hluku 2008 - září 2008
Po horkém létě přišly podzimní dny, 
které určitě nevyvolávaly zrovna nej-
lepší náladu.
Tak je to i v našem životě, že po vr-
cholném úsilí přichází i do našeho 
žití podzim života. Čas – čas, který má 
svůj neúprosný chod, nedá se ovlivnit, 
nedá se zastavit. Přichází nemoci, bez-
mocnost a tito lidi jsou často odkázaní 
na pomoc druhých.
Před rokem byl i v našem městě vybu-
dován charitní dům, kde jsou umíst-
něni lidé, kteří jsou závislí na pomoc 
nesmírně obětavého personálu.
V tento den jsme měli možnost na-
hlédnout do zařízení objektu. Pěkně 
zařízené pokoje, vybavené jen tím co 
nezbytně je pro člověka nutností. Kde 
vše je to, o co jsme se celý život svou 
prací snažili a teď stačí jen pomoc 
a láska od lidí, kteří o nás pečují.
Celodenní program byl zahájen slav-

nostní mší svatou, kterou ve vestibu-
lu sloužil náš duchovní otec a svým 
poutavým kázáním zaujal všechny, 
kteří se zúčastnili. V zařízení nechybí 
ani kaple, která je po celý den přístup-
ná a pro mnohé je místem duchovní 
posily. Ředitel Oblastní charity pan 
Ing. Jakeš ve svém krátkém projevu 
pozdravil všechny přítomné a vyjádřil 
všem poděkování za přípravu tohoto 
vyjímečného dne. Zmínil se o vzniku 
charity z dávné historie.
Následuje program, kde vystupují ty 
nejmenší folklorní kroužky, mažoret-
ky. Místní harmonikář doprovázel zú-
častněné při zpívání. Vzácnými hosty 
ze Strání byli Tamburáši, jejich věkový 
průměr je značně posunut. Svým mu-
zicírováním a zpěvem vytvořili pěk-
nou náladu. V očích přítomných byla 
vidět radost a snaha zapomenout na 
chvíle potíží.

Mužský sbor svými hlasy rozezněl ves-
tibul a tak za potlesku přidali ještě na-
víc krásné písně. Ženy se taky připojily 
svými hlasy a na závěr chrámový sbor 
zazpíval k nadcházejícímu svátku na-
šeho patrona sv. Václava krásný hym-
nus. Tímto vystoupením končil kultur-
ní program.
Velké poděkování patří představite-
lům našeho města, bez jejichž před-
cházejícího snažení by toto zařízení 
nestálo.
Poděkování patří paní Bc. Nuzíkové, 
vedoucí charity, celému kolektivu, kte-
rý se pečlivě po celé dny snaží být po-
mocí a oporou těm, kteří to potřebují. 
Všem, kteří  jakýmkoliv způsobem za-
jistili přípravu a průběh tohoto dne, 
patří velké Pán Bůh zaplať.
Obyvatelům přejeme, aby je pěkná 
pohoda z kulturního zážitku provázela 
ve vzpomínkách.        Emilie Morozová

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme nejen všem účinkujícím, ale i sponzorům a všem, kdo se jakýmkoliv způ-
sobem podíleli na přípravě charitního dne - páni faráři, varhaník, paní, co zpíva-
la, pan Bláha,který nachystal výborné rolády, pečovatelky, které napekly cukroví, 
pan Kadlčík - dodal burčák, pan Hájek - dodal balíčky pro děti, pan Vozár - dodal 
klobásky a uzené maso, paní Gášková, Uhlířová Františka - přispěly finančně. Vel-
ké poděkování patří MěÚ Hluk za zapůjčení potřebných věcí (džbány, skleničky, 
vázičky, nádobí, atd.) i dovoz až na místo, a za skvělou spolupráci s panem mís-
tostarostou Jelénkem. 
       Jana Nuzíková

Ráda bych moc poděkovala všem účinkujícím a pracovníkům charitního domu, 
kteří pomáhali při přípravě pohoštění a výzdobě. Všichni účinkující, které jsem 
oslovila, byli velmi ochotní, nepočítala jsem s tím, že budou všichni tak nadšení, 
udělají si čas a přijdou. Děkuji!                     Jana Gálová 
     Dobrovolnické centrum 
     Oblastní charita Uh. Hradiště
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Hlučtí skauti připravili pexesiádu

V neděli 16.11 2008 se uskutečnil již druhý ročník turnaje 
v pexesu, který pořádal  skautský oddíl Kon-Tiki z Hluku. 
V tento den se soutěžilo o nejlepšího pexesáka či pexesač-
ku z Hluku. 
Aby i ti nejmenší měli šanci na úspěch, tak jsme turnaj 
rozdělili do věkových kategorií. Junior I.: 6 - 9 let, Junior II.: 
10 - 12 let, Teenager: 13 - 15 let a Old: 15 a více let. Našli 
se i odvážné maminky či tatínkové, kteří si s chutí zahráli 
pexeso a zabojovali o přední příčky. 
Celkem se našeho turnaje zúčastnilo cca 50 dětí. Za od-
měnu jsme těm nejlepším rozdávali diplomy i dorty, které 
napekli naši členové i vedoucí a další malé pozornosti, kte-
ré nám věnovala Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 
ČR.
I přes naše organizační zmatky - za které se tímto omlouvá-
me - slibujeme, že se do příště zase zlepšíme. Snad si mys-
líme, že se toto zpestření odpoledne dětem líbilo a v Hluku  
už panují ti nejlepší pexesáci pro rok 2008. Zde jsou: 

FOTO: Štěpán Mitáček

Teenager ( 13 – 15 let): 1. Tomáš Ryška

 2. Barbora Mihálková

 3. Tomáš Mareček 

Old ( 15 a více let): 1. Jarmila Pospíšková

 2. Eva Bachanová

 3. Tereza Borýsková 

Junior I.(6 – 9 let): 1. Michal Prudík

 2. – 3. Petra Grebeňová

 2. – 3.  Lenka Hrdinová 

Junior II. ( 10 – 12 let): 1. Viktor Šimíček

 2. - 3. Jirka Soviš

 2 - 3. Tereza Prudíková 

Co pořádali skauti. Píše Jitka Bachanová...
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Vzpomínka na první světovou válku

Na listopadové besedě seniorů byla instalována i malá vý-
stava k připomenutí 90. výročí ukončení 1.světové války. 
Byly na ní fotokopie dobových dokumentů, zajímavých 
fotografií, vše přehledně uspořádané manžely Uhlířovými. 
Dále zde byly obrazy a korespondence z 1.světové války.
V první světové válce bojoval i můj dědeček a jeho 4 bra-
tři, takže v naší rodině se několik takových památek také 
dochovalo.

Především se jedná o dva obrazy. Na prvním jsou do půl-
kruhu nalepeny ob-
rázky Panny Marie 
a nápis  „Maria po-
moz nám vítězství 
a míru, sletopočtem 
1914 – 1918. Druhý 
je krásný barvotisk 
vojáka s tasenou šav-
lí. Voják sedí na koni 
a má podobu našeho 
dědečka. 

Můj dědeček

Tak jsme si dědeč-
ka jako vojáka také 
vždy představovali 
a bylo pro nás oprav-
du zklamáním, když 
jsme později zjistili, 
že nebyl u dragou-
nů, ale sloužil u dělo-
střelců. Hlavně však 
máme několik lístků 
a dopisů (jeden z nich psaný na březové kůře) - odeslaných 
z fronty a na frontu. Jsou datovány rokem 1915 a 1916. 
Dále dědečkův kapesní kalendář z roku 1916, díky němuž 
třeba víme, že od 12. do 24. září 1916 byl náš dědeček na 
orlábu (dovolené). Dědeček se jmenoval Josef Říha. 

Do 1.světové války narukoval již v červenci 1914. Jako že-
natý, otec tří děvčátek ve stáří jednoho, dvou a tří let. Z po-
čátku byl na východní frontě. 

V červenci 1915 těžce onemocněl a postupně se léčil ve 
„festunkspitale“v Krakově, v nemocnici v Hranicích na 
Moravě a devět měsíců ležel v nemocnici v Bzenci, kde se 
dostal na základě několika vlastních žádostí – chtěl být co 
nejblíž rodině. Po vyléčení – v červenci 1916 – musel znovu 
na frontu. Tentokrát na italskou. Z vojny se vrátil až v říjnu 
1918.

Toto štěstí neměli dva z jeho bratrů. Jan – padl 23.července 
1915 (jak měl dědeček poznamenané na posledním lístku, 
který od něho dostal). Podařilo se mi o Janovi zjistit pouze 
to, že byl svobodný. Ale musel to být velmi zvídavý spo-
lečenský člověk, jak vyplývá z jeho korespondence. Fran-
tišek – narukoval v roce 1914 jako ženatý a otec ročního 
děvčátka. Během války – v roce 1916-přibyl do rodiny ještě 
syn. František padl v roce 1918. Po těchto padlých bratrech 
pojmenoval můj dědeček své první dva syny narozené po 
válce. 

Další z dědečkových 
bratrů Vavřinec se za 
války dostal v Rusku  
k legiím a z války se 
vrátil až dlouho po 
jejím ukončení. Pro-
šel a projel s legiemi 
celým Ruskem až do 
Vladivostoku, odkud 
se tito vojáci vrace-
li do ČSR.  Na jeho 
vyprávění  si ještě 
pamatuje můj strýc. 
A byly to zážitky ne 
na jeden, ale aspoň 
na dva romány. Nej-
mladší z bratrů Mar-
tin (nar. 1899) naru-
koval až v posledním 
roce války. Bojoval na 
Piavě. Podařilo se mu 
však dezertovat a pár 
měsíců do konce vál-

ky  se skrýval u souseda (MUDr.Fialy) na půdě za komínem. 
Za několik let po válce se oženil s vdovou po svém padlém 
bratrovi Františkovi.

Podle odezvy na výstavku při besedě seniorů vím, že ta-
kových památek na 1. světovou válku je ještě v hluckých 
rodinách hodně a také je hodně lidí, které toto období za-
jímá. Snad by stálo za to, soustředit tyto památky a udělat 
větší výstavu. Nejenom pro poučení a osvěžení historie, 
ale hlavně jako vzpomínku na těch několik desítek našich 
rodáků, jejichž jména jsou vyryta na pomníku padlých z 1. 
světové války.

Marie Kolísková

Na muže z fronty vzpomínali senioři i příbuzní

Takové obrázky s motivem první světové války visely v řadě domácností.  
Obrázek zůstával stejný, jen hlava jezdce se měnila.
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Jak se baví letošní šedesátníci

Toto jubileum oslavil letos ročník 1948.
Tak, jak je tady zvykem, oslava začala 
mší v hluckém kostele, následovala 
návštěva hřbitova, s položením květin 
a svíček na hroby našich zemřelých 
učitelů a spolužáků, přijetí starostou 
města a pak vzpomínání, tanec a zá-
bava až do časných ranních hodin.

Scházíme se častěji 

Málokdo ví, že rovníci tohoto ročníku 
se setkávají nejen při příležitosti jubi-
leí. 
Řídí se zásadou, že není nad to sejít 
se s dobrými kamarády, pobavit se 
a sdílet společně své zájmy a radosti, 
někdy také starosti a problémy. Zá-
měrně jsem nenapsala sejít, pobavit 
se a zazpívat si. Protože pokud jde 
o zpěv jsme, až na několik vyjímek, 
ročník naprosto nemuzikální. Zpíváme 
sice strašně rádi (ti muzikální říkají, že 
strašně, ale rádi). Nejenom, že většině 
chybí hudební sluch, ale vynechává 
i paměť, takže dál než ke druhé sloce 
se většinou nedostaneme. Vydali jsme 
si proto i svůj vlastní zpěvník s ná-
zvem „48 písní pro 48 ročník“, ale ani 
ten naši pěveckou úroveň nepozvedl.
Jsme tedy především ročník debatérů, 
diskutérů a turistů. 
Naše častější setkání začala až po osla-
vě padesátin. Asi na třetí hodnotící 
schůzi jsme se dohadovali,kde přesně 
leží pole s názvem Chrastě, Kolébky, 
Miliové či Liščí hora. Tehdy navrhl je-
den z nás (nechce být jmenován), že 
nás provede po hraničkách hluckého 
katastru a ukáže, kde se které pole na-
chází.
Jako myslivec se vyznal a tak jsme ve 
čtyřech etapách obešli hlucké hra-
ničky. Výšlapy se nám zalíbily, takže 
v zápětí následoval výstup na Javoři-
nu a zanedlouho výlet Buchlovskými 
horami. 
Některé akce se již staly tradicí. Tře-
ba prvomájové výšlapy na Brdo, sil-

vestrovské výstupy na známé kopce 
v okolí – už jsme byli na Javořině, Pep-
číně u Vlčnova, kde se poslední den 
v roce schází lidé z okolních obcí, a na 
posledního Silvestra jsme podnikli vy-
cházku na sv. Antonínek. Tradicí se rov-
něž stalo zářijové opékání na přehradě 
u Plačků, či listopadové zabíjačky.
Rádi také vzpomínáme na putování 
Horňáckem – po stopách bratří Uprků 
a Antonína Frolky, či na oslavu šedesá-
tin spolužačky v památkových dom-
cích na Rajčovně, nebo zimní procház-
ku přes háj do Popovic s prohlídkou 
betléma v tamějším kostele.

Zajděte si na Hluboček
 
V letošním roce, z důvodu ročníkové 
oslavy a také soukromých oslav šede-
sátin, jsme toho moc nestihli. Ale pře-
sto jsme si brzy na jaře vyšli na Koby-
licu, podívat se na kvetoucí chráněné 
hlaváčky. Nechyběli jsme ani v Ostrož-
ské Lhotě při otvírání památkových 
domků. 
Za zmínku stojí i exkurze do výrobny 
krojů a muzea v Blatničce a návštěva 

výstavy obrazů a soch umělců regio-
nu. Tato výstava je umístěna v admi-
nistrativní budově Železáren ve Vese-
lí nad Moravou a pro milovníky krojů 
a krás „mizejícího světa“ je opravdo-
vým zážitkem. V létě jsme si zajeli do 
buchlovického zámku na prohlídku 
výstavy fuchsií, fotografií a keramiky
a uskutečnilo se také opékání na pře-
hradě. 
Zatím naší poslední akcí v tomto 
roce byl výšlap na nejvyšší bod lesa 
Hlubočku. Většinu z nás překvapi-
lo, že tento bod se nenachází poblíž 
„Hlucké búdy“, ale na kraji lesa nad 
kunovskými polnostmi. Bylo by dob-
ré toto místo více zviditelnit. Je sice 
trochu vzdálené od Hluku, ale dobře 
dostupné jak pro pěší, tak cyklisty. 
Především však je odtud nádherný 
výhled daleko do okolí. Plánujeme, že 
bychom zde umístili lavičku a novou 
ceduli s označením tohoto místa.
Plánů na podobné akce máme stále 
dost, snad se nám podaří alespoň ně-
které z nich ještě uskutečnit. 

Marie Kolísková

Zajímavé psaní o hluckých rodácích - ročník 1948. Začali se scházet po padesátce.
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Tříkrálová sbírka - přispějte prosím také

MY TŘI KRÁLOVÉ

My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví, vinšujeme  vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli zdaleka.

Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.

Do Betléma pospícháme,
ještě málo darů máme.
Čisté srdce, to je zlato,

modlitba vonné kadidlo.
Myrhu také dáti můžeme,

když podle víry žíti budeme.
Co ty černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu.

A já černej vystupuju
a nový rok vám vinšuju.
A my taky vystupujem

a nový rok vám vinšujem.

Opět se blíží čas Vánoc a s nimi čas očekávání a radosti. 
Sváteční kouzlo často nepůsobí jen na děti, ale také na 
nás dospělé, a tak navštěvujeme své blízké, zpíváme kole-
dy, radujeme se a vzájemně se obdarováváme. Také svá-
tek Tří králů, který toto období jakoby symbolicky uzavírá, 
je svátkem obdarovávání, neboť právě Kašpar, Melichar 
a Baltazar navštívili Ježíška v Betlémě, přinesli mu dary 
a sami byli obdarováni tím, že mohou všem zvěstovat no-
vinu o jeho narození. 
Na základě této události pak vznikla tradice, kdy v minu-
lých stoletích chodily chudé děti převlečené za Tři krále 
a přinášely požehnání, které zapsaly na rám vstupních 
dveří do stavení ve formě tří písmen K+M+B. Tři známé 
litery nejsou začáteční písmena jmen králů (jde o staro-
bylý a zakořeněný výmysl), nýbrž znamenají “Kyrios man-
sionem benedicet - Pán žehnej tomuto domu“, a právě 
požehnání Tří králů mělo ochraňovat stavení i jeho oby-
vatele. Obyvatelé domu za toto požehnání obdarovávali 
příchozí jídlem, sladkostmi anebo penězi.  
Zvyk Tříkrálového požehnání, a s ním spojeného kole-
dování, u nás před lety obnovila Česká katolická charita 
(dnes Charita Česká republika) formou Tříkrálové sbírky. 
Sbírka probíhá na celém území naši republiky za spolu-

práce farností, obecních a městských úřadů a především 
velkého počtu dobrovolníků. Takže opět přicházejí malí 
i velcí koledníci do našich domácností a křídou označují 
naše obydlí. Letos k nám s požehnáním v rámci Tříkrálové 
sbírky přijdou již podesáté. Na Slovácku byl vždy výtěžek 
z koledování jeden z nejvyšších v celé republice. Tyto fi-
nanční prostředky byly rozděleny do nejrůznějších sociál-
ních projektů u nás i v zahraničí a pomohly opravdu těm 
nejpotřebnějším.
Věříme, že stejně jako se kdysi tři králové plni radosti  z na-
rození Ježíška vraceli do svých domovů, budou se také 
naši koledníci vracet plní radosti, že mohli do našich do-
mácností předat požehnání našich biskupů či arcibiskupů 
a zároveň co nejvíce naplnit tříkrálové pokladničky.   Zna-
mení na dveřích v minulosti totiž také vymezovala prostor 
pravdy a spravedlnosti uprostřed ne vždy přívětivého svě-
ta. Zkusme proto také alespoň malým finančním darem 
přinést trochu té „sociální spravedlnosti“ také těm, kteří ji 
potřebují přece jen více než my.  Přesné datum sbírky bude 
vyhlášeno v rozhlase.                              

 Jana Gálová

Inzerce

Pokud máte zájem pomoci se sbírkou, kontak-
tujte prosím asistenta Tříkrálové sbírky pro 
Hluk pana Pavla Křižalkoviče. Telefon je na něj 
737 358 974 nebo mail: krizalkovic@seznam.cz
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O vztazích mezi lidmi
Sedím doma u počítače přímo pro-
ti oknu do Antonínské ulice. Sleduji 
internet, na kterém vyhledávám nej-
novější zprávy. Moje oči, někdy už 
unavené světlem obrazovky, se od 
počítače odtrhnou v okamžicích, kdy 
kolem v klidu projede auto, traktor, 
kolo či projdou lidé. 

To vše je normální běh života. Lidé, kte-
ří se střetnou, občas se i spolu zastaví 
a popovídají. Stejně tak ve větvích sta-
ré hrušky poskakují ptáci a vzájemně 
si štěbetají. Zřejmě si sdělují, co se dá 
kde ještě sezobnout. Je už pokročilý 
podzim a musí si také zajistit úkryt na 
zimu. 
Zdá se, že u nás na dvoře v hustém 
porostu břečťanu se už usídlila hejna 
vrabců natrvalo. Ti už mají po starosti 
se zimou.
Najednou vidím u hrušky stát nějaké-
ho muže, který drží větev a snaží se 
svými  pažemi dosáhnout výše. Na-
padá mně jediná myšlenka. Přesto, že 
je už podzim, chce si asi uřezat něja-
kou ještě čerstvou větvičku, aby si ji 
pak mohl naroubovat. Ty hrušky jsou 
opravdu velmi chutné. 

Už před několika roky si vzal tady 
Staňa  Štefaník několik roubů a nelitu-
je té práce. Ale kdo je to dnes? Najed-
nou jsem ho poznal. Byl to náš soused 
„přes jedno“- Ing. Straka, a na té vět-
vi malé kotě. Uteklo mu z domu, po 
kmenu hrušky se vyšplhalo do koruny 
a teď neví jak dolů. 
Jeho majitel a kotě jsou zřejmě vzá-
jemně na sebe citově vázáni, protože 
kotě se už  pomalu blíží ku konci větve, 
a i když ve strachu, pokračuje dál. Věří 
svému zachránci. To je dobrý vztah 
člověka a zvířete.  

Těžká a rychlá auta v ulici

Často se však takový dobrý vztah ne-
vyskytuje ani mezi lidmi navzájem. 
Antonínská ulice sloužila již v dáv-
ných dobách kravským a koňským 
povozům jako cesta na Kobylí hlavu, 
do Širokých polí a kdysi po ní chodili 
poutníci ke sv. Antonínku. Vozovka 
nemá téměř žádný podklad a povrch 
vozovky je pokryt kostkami. 
Rozhodně to není vhodná cesta pro 
těžká auta a pro rychlou jízdu, při níž 
vznikají vibrace, které se podložím 

přenášejí na přilehlé domky. Aby se 
tomu zabránilo, udělal Městský úřad 
opatření tím, že nechal umístit při 
vjezdu dopravní značky „zákaz vjezdu 
vozidlům nad 2 t“ a „maximální rych-
lost do 30 km/hod“. Ale někteří řidiči 
toto nedodržují. 
Obzvláště to jsou mnohatunová vo-
zidla často navíc i s vlekem, jako jsou 
mlékařské a benzinové cisterny. Jejich 
řidiči asi neví nebo je asi nezajímá, co 
to udělá s domy zde bydlících lidí. Vy-
jadřují tím snad občanům této ulice 
svůj vztah k nim: „Kašlu na značky i na 
lidi“? 
Myslím si, že když už se někomu ne-
chce nebo nemá čas objíždět tuto ulici 
jinými cestami a oprávněně využije 
titulu „zásobování“, snad by alespoň 
mohl dodržovat předepsanou rych-
lost. 
Páni řidiči, zvažte to. Ta minuta vašeho 
času, ztraceného snížením rychlosti, 
by jistě stála za získání vlastního poci-
tu z vašeho dobrého vztahu k druhým 
lidem. Ukažte, že jste „kavalíři silnic“.

Lekeš

Jak víme z vyprávění našich rodičů 
a prarodičů, tak Hlučané již v dřívěj-
ších dobách vyváželi tu naši kulturu 
v podobě místních zvyků po celé re-
publice. 
Krojovaná dechovka vyhrávala v lá-
zeňských oblastech, jízdu králů před-
váděli hlučtí šohajci jak v Praze, ve Zlí-
ně, ve Strážnici  a kdo ví kde ještě, tak 
i v Luhačovicích prý předváděli Hluča-
né panu prezidentu Benešovi a jeho 
paní Haně slováckou svatbu a k pravé 
slovácké svatbě patří prodávání peřin 
a o to se postaraly hlucké ženy ! To 
víte, ženské … 
Přemlely mezi sebou kde co, ale nej-
zvědavější byly, co asi bude mět paní 
prezidentová oblečené a z čeho bude 

mět ušité šaty. Představovaly si, že 
to bude něco hrozně  drahého a z ja-
ké látky, na tom sa vůbec nedovedly 
shodnout. 
Ale, světe div sa, paní Hana měla ve-
lice vkusné tmavě modré šaty s bílý-
ma puntíkama a na nich bílý límeček 
z obyčejného plátna. Nemohly to ani 
pochopit. Jednéj z nich se to tak zalí-
bilo, že si z takového materiálu  ušila 
selskou sukni. ( V té době se nosily roz-
puštěné šorce nebo kostkované sukně 
) 
Když v nové sukni vyrazila do obcho-
du ke Kožíkom na jakýsi menší nákup, 
hned ju začaly robky okukovat a jak sa 
na správné baby patří, tož ajohovárat. 
Jedna druhéj „ vidělas Mařu? jaků měla 

prezidentsků sukňu? modrů s bílýma 
ťupkama?“ 
Za chvílu to vědělo celé městečko. Do-
néslo sa to aj Mařce, co sa o ní po dědi-
ně povídá a byla sama na sebe pyšná. 
pochválila sa svojém mužovi, co si o ní 
po dědině povidajů. A on jí na to řekl 
: „ No vidíš, jak sas dobře vdala, cho-
díš nastrójená jak paní prezidentová! 
Zrovna v takových hadrách jak ona! „ 
a to by nebyly ani ženské, aby ostalo 
při jednéj novéj sukni. Takové sukně si 
pořídily aj jiné ženy a v Hluku sa týmto 
sukňám říkalo prezidentské nebo pre-
zidentky. 

Z vyprávění svojí babičky tuto povíd-
ku napsala Hela Uhlířová.

Jak Hlučanky nosily „prezidentky“
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Letos na podzim už má na svém kontě jedenáct gólů a spo-
lečně se slušovickým Vávrou vede tabulku střelců krajské-
ho přeboru. Jmenuje se Jan Dohnal, je mu devatenáct let 
a obléká dres Spartaku Hluk. Fotbalové umění se neutají 
a pokud se jedná o šikovného útočníka, tak to už vůbec ne 
- těch je na trhu největší nedostatek. 

Už s vámi někdo konkrétně mluvil o přestupu do Šar-
dic? 
Setkali jsme se panem Hastíkem (sportovní ředitel Šardic 
pozn. aut.). Byl tady na zápase a potom jsme se potkali ješ-
tě jednou. Říkal, že mají zájem a já se mám vyjádřit. 
Jak se tedy rozhodnete? 
Zatím si to nechávám projít hlavou. Určitě bych měl zájem. 
Nabídka je to sice velice lukrativní, ale pro mě je teď na prv-
ním místě škola. V Šardicích jsou nejméně třetiligové, ne-li 
druholigové, podmínky, a to vyžaduje skoro každodenní 
trénink. Teď si nedovedu představit, jak bych to skloubil 
časově se školou. 
Co studujete?
První ročník práva na univerzitě Palackého v Olomouci. 
Vraťme se ještě k Šardicím. Co na ty námluvy říkal 
otec? 
Určitě jsme se o tom doma bavili. Podporuje mě ve škole, 
ale i ve fotbale. V podstatě má na to stejný názor jako já. 
Shodli jsme se, že škola je na prvním místě, a přes to „ne-
jede vlak“. 
Kdyby jste se měl rozhodnout příští týden, jak by to 
tedy dopadlo? 
Všechno by záleželo na tom, jaké podmínky bychom si 

ujednali. Konkrétní nabídka ještě nepadla a všechno je ješ-
tě otevřené. Pokud by například chtěli, abych každý den 
trénoval, tak se není o čem bavit. Jak už jsem říkal - škola je 
na prvním místě. 
S fotbalem jste začínal v Hluku? 
Ano, začínal jsem tady asi v šesti letech. Už v žácích jsem 
ale začal jezdit do mládežnické akademie Synotu, kde 
jsem vlastně přešel přes všechny žákovské kategorie. Cho-
dil jsem na sportovní školu v Hradišti a potom jsem šel na 
gymnázium, kde jsem kvůli škole musel na čas s fotbalem 
skončit a věnovat se studiu. 
Ale potom jste se objevil ve Veselí nad Moravou? 
Tam jsem šel jako mladší dorostenec a strávil jsme tam půl-
ku sezóny. Potom už jsem přešel zpátky do Hluku. 
S jedenácti góly jste nejlepší střelec soutěž. Čím to, že 
se vám na podzim tak daří? 
Hlavně máme výborný kolektiv a sešla se tady perfektní 
parta a proto se také daří. Jim patří poděkování za ty moje 
branky. Sám bych nic nesvedl. 
Co byste chtěl dokázat ve fotbale? Myslíte si, že byste 
se jim mohl někdy i živit? 
Nevím jestli bych tomu chtěl obětovat tolik času. Fotbal je 
zaměstnání jenom do určitého roku, je to sice také součást 
mého života, ale už jsem dal přednost škole. Rád bych do-
sáhl nějakých úspěchů v zaměstnání - po studiu. 
Máte vůbec čas i něco jiného než na školu a fotbal? 
Dřív jsem hrával rekreačně volejbal, čas od času zajdeme 
s klukama na místní kurty, a to je tak všechno.

Stanislav Dufka

Nejlepšího střelce láká bohatý divizní klub

Velké úspěchy hluckých pákařů
Pákaři z hluckého oddílu ARMSPORT Hluk celou letošní 
sezónu přesvědčovali, že patří k absolutní české špičce - 
jejich medailové žně pokračovali, tak jako v předchozích 
letech.
Domácí pákaře ve složení Milan Miroš, David Pospíšek, Jiří 
Barčík a Jan Gál doplňovali celou sezónu „přespolní“ Jaro-
slav Štůsek, Aleš Studénka, jediná žena Veronika Ondráč-
ková a soupisku uzavíral trenér a závodník v jedné osobě 
Hlučan Dušan Tesařík.
Na extraligových soutěžích vybojovali celkem 15 zlatých, 9 
stříbrných a 7 bronzových medailí.
K tomu přidali na mistrovství České republiky 7 titulů mis-
trů republiky a tuto sbírku doplnili ještě o 5 stříbrných a 1 
bronzovou medaili.Celkem tedy získali 44 medailí a to je 
zařadilo mezi to nejlepší v republice.
I na domácí půdě se jednou představili , když na historicky 
prvním mistrovství republiky klubů, které hostila hlucká 
sportovní hala, před domácími diváky získali titul Nejlep-
šího pákařského klubu ČR.
Jaroslav Štůsek a Dušan Tesařík se ještě jako reprezentanti 
ČR představili nejprve na ME v Norsku, kde Štůsek obsa-

dil dvakrát čtvrté místo a Tesařík přidal dvě sedmé a první 
prosincový týden posíleni o Aleše Studénku se vypravili 
do daleké Kelowny v Kanadě, aby se zúčastnili jubilejního 
XXX.Mistrovství světa.
V obrovské konkurenci  700 závodníků ze 36 států světa se 
rozhodně neztratili.Aleš Studénka obsadil 11 místo v ktg. 
do 100 kg, Dušan Tesařík přidal v ktg. do 110 kg 12 a 10 
místo, ale nejúspěšněji si počínal starý mazák Jaroslav Štů-
sek v ktg. masters do 90 kg.Na pravačce sice bral jen ne-
oblíbenou bramborovou medaili, ale na levačku bojoval, 
získal titul vícemistra světa a na krku se mu leskla stříbrná 
medaile!!
Sezóna byla nad očekávání a v roce 2009 bychom chtěli 
v první řadě naše řady rozšířit, takže pokud máte chuť zkusit 
to, tak buď přijděte na některý trénink do sportovní haly, nebo 
napište své dotazy na armsporthluk@seznam.cz 
Na závěr patří velké poděkování městu Hluk za podporu, 
kterou nám poskytuje a bez jejíž pomoci bychom nemohli 
předvádět takové výsledky jako doposud. 

Dušan Tesařík
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Z truhláře výborným fotografem

Martina Sekaninu znám sice jen tak rok, ale  s klidným svě-
domím můžu prohlásit, že na stránky Hluckých novin patří 
zcela oprávněně. Málokdo z našeho regionu se dokázal 
vypracovat jako on, když rychle získal smlouvu na sportov-
ního fotoreportéra deníku Blesk. Teď jde o to, aby  vydržel 
a „nezpychl“.
„Je fakt, že moje profesionální fotografická kariéra měla ra-
ketový vzestup,“ podotýká Martin. „Říká se, že po rychlém 
vzestupu, následuje tvrdý pád. Věřím,  že ta druhá část se  
u mě nenaplní,“ dodává. 
S úsměvem bych mohl podotknout, že Martinovi pronají-
mám v Praze byt a tak jsem s ním častěji v kontaktu. Proto 
můžu napsat, že spolupráce s ním je výborná, málokdo je 
tak spolehlivý, pohotový a  pracovitý jako on - což jsou tři 
hodně důležité vlastnosti. A navíc dělá pěkné fotky! Uvidí-
me dál. 
Jak to tedy bylo s jeho vztahem k fotkám? „Vše začalo na 
jaře roku 2005, kdy jsem se ponořil do fotografie hlouběji, in-
vestoval jsem větší částku a koupil si svůj první profi fotoapa-
rát s profi objektivy. A jelikož jsem se pohyboval kolem médií 
a sportu, začal jsem spolupracovat s regionálním týdeníkem 
Dobrý den s kurýrem,“ říká o svých začátcích. 
Brzy ale začal pomýšlet „výš“ (Snem každého fotoreportéra 
jsou přední média, podotýká k tomu), oslovil zlínskou re-
dakci deníku Sport a uspěl. 
Martinovou silnou stránkou se stal ale také internet, proto-
že si na něm dokázal vytvořit výbornou prezentaci.  „Uvě-
domil jsem si, že možností je mnohem více, že mám spousty 
fotek, o kterých nikdo neví, a tak díky internetu jsem se rozho-
dl, že budu své fotografie prezentovat i na internetu.“
Založil tedy fotobanku sempress.cz (SEkanina Martin 
PRESS) a nabídl sportovní fotoreportáže ze Zlínského kra-
je různým médiím. Postupně začal spolupracovat s další-
mi deníky – Blesk, Aha!, Šíp, Právo, SuperSpy, a díky kon-
taktům dostal možnost pracovat i pro fotbalovou Spartu 
nebo Liberec.
A jak reagoval na nabídku z Blesku? „Byl jsem v situaci, že 
mí hlavní klienti, noviny a sportovní kluby, omezovaly výda-
je a můj měsíční příjem se tak rovnal nákladům. Navíc jsem 
věděl, že pokud se chci někam dostat  na mistrovství světa ve 
fotbale, olympiádu či jinou velkou sportovní akci, musí má 
kariéra pokračovat přes nejčtennější deník. Nabídku jsem 
proto rád přijal, redakce mou práci znala, protože jsem s Bles-
kem dva roky spolupracoval,“ odpovídá.
Po nástupu ho hned čekala tvrdá práce, odlet do „terénu“, 
na focení fotbalového utkání kvalifikace mistrovství světa  
Severní Irsko - Česko. A jak jsem s Martinem v kontaktu, vi-
dím, že jde z jedné akce na druhou, minulý týden například 
fotil u Karla Gotta.
Jak je Martin v Praze spokojený? „Jsem. Jako fotoreportér 
nejčtennějšího deníku získávám akreditace na všechny velké 

akce (NHL v Praze, reprezentace, MS v Liberci, EURO, MS v JAR, 
atd…), navíc se pohybuji v přátelském prostředí mnoha vyni-
kajících fotografů, což je pro mě obrovská škola.“
A  jak vypadá práce sportovního fotoreportéra? „Musíte mít 
všechny klíčové momenty utkání, ideálně i jednotlivé hráče, 
protože noviny vychází denně, je třeba co nejrychleji odesílat 
fotografie do redakce. Třeba do pěti minut od vyfocení! Niko-
ho přece nezajímá, že na vás prší, sněží a je pod nulou. Je to 
přece vaše práce. Volné víkendy? Kdepak – to se přece hraje 
nejvíc utkání a tak během tří dní navštívíte třeba 3-5 fotba-
lů!“
Při povídání nemůžeme vynechat fotografickou techniku, 
která je mnohem dražší, než mnozí tuší a tak chtějí fotky 
za „hubičku“. „Brzy mi bylo jasné, že nikdy nemůžu vystačit 
se stejnou kvalitou, tudíž jsem musel investovat a nabídnout 
větší kvalitu,“ konstatuje. A částka? „Stovky tisíc. Půjčuji si 
v bance na vysoké úroky.“
Povídání s Martinem končí, ještě jeho vzkaz s poděkováním: 
„Moji blízcí jsou pro mě hlavní stavební kámen všech úspěchů. 
Poděkování ale patří všem lidem z regionu, radnici, všem, se 
kterými jsem mohl spolupracovat a kteří mi dali šanci.“ RB

(Barevné fotky M.S. najdete na předposlední straně. Prá-
ci Martina můžete pozorovat i na jeho stránkách www.
sempress.cz a brzy i na www.martinsekanina.com)

Povídání o Martinu Sekaninovi, který se s fotoaparátem dostal z Hluku ke špičkovému focení

Martin Sekanina právě fotí tenisovou světovou legendu, Američana  
Peta Samprasse při návštěvě Prahy.      FOTO: Denisa Hamerníková

portrét
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Varhany pocházejí z firmy Rieger z r. 1927, které byly po-
staveny původně pro kostel v Polešovicích. Do Hluku byly 
přeneseny v roce 1946. 
Varhany mají dva manuály a pedál celkem 16 rejstříků. Po-
slední měsíce v roce 2008 byly varhany opraveny. Celková 
generální rekonstrukce varhan spočívala:
Generální oprava celého hracího stolu, výměna celé trak-
tury (PVC trubiček), úprava žaluziového táhla včetně opra-
vy přívodu vzduchu k hracímu stolu. Výměna všech míšků 
a menbrán, ošetření proti červotoči, doplnění traktury v II. 
manuálu, celková oprava pedálového mezirelé, dostavba 
horní oktávy u všech 6 rejstříků v II. manuálu. Doplnění ce-
lého rejstříku v I. manuálu - Gamba. Doplnění velké oktávy 
principálu houslového 8‘ ve II. manuálu o 12 tónů. Nako-
nec čištění a ladění celého nástroje včetně intonace. 
Celkovou generální opravu provedl Jiří Vaculín, mistr 
varhanář ze Vsetína.
Varhany byly znovu požehnány 22.11. 2008, na svátek sv. 
Cecílie, patronky muzikantů, slavnostním mini koncertem, 
na kterém hrál Jakub Macek, varhanář z baziliky na Vele-
hradě.
Touto cestou chci poděkovat jim oběma a také všem, kteří 
se podíleli na financování opravy, drobným dárcům i měs-
tu Hluk za příspěvek z rozpočtu pro tuto generální opravu.

P. Jaroslav Kapuš, Mgr.
farář v Hluku a místoděkan v UH

Oprava varhan v kostele 
sv. Vavřince v Hluku

Žehnání  varhan FOTO: Štěpán Mitáček

Činnost městské policie 2008
Doprava:

• dohled na přechodech pro chodce
• měření rychlosti- řešeno 428 přestupků
• kontroly parkování – 120 přestupků řeš. domluvou
• kontroly povinné výbavy cyklistů
•  řešení přestupků cyklistů a chodců –  50 přestupků řeš. 

domluvou
• kontroly sjízdnosti a průjezdnosti místních komunikací
•  kontroly dodržování pravidel silničního provozu na 

cyklostezkách
•  řízení a organizace dopravy při pořádání kulturních 

a společenských akcí -dolňácké slavnosti, mše svaté ( 
P. Marie, Babí hora)

Úkoly zadávané městem v rámci platných právních 
předpisů

•  preventivní hlídková činnost zaměřená na ostrahu ma-
jetků a veřejný pořádek  (odpolední a noční služby)

•  doručování všech písemností městského a stavebního 
úřadu našim občanům

• pořizování fotodokumentace pro potřeby MÚ
• pravidelné kontroly hracích automatů
•  kontroly zaměřené na označení nemovitostí čísly po-

pisnými
• kontroly označení ulic
• kontroly stavu dopravního značení
• odchyt volně pobíhajících psů (řešeno 23)
• evidence nalezených jízdních kol a pátrání po odcizených
•  vyhledávání a odstraňování vraků motor. vozidel. ( ře-

šeno 10)
•  kontroly ukládání odpadů mimo vyhrazená místo ( ře-

šeno 10)
•  účast při organizaci voleb, společenských akcích ( se-

nioři, koncerty, slavnosti)

Spolupráce s PČR

• účast při domovních prohlídkách
•  kontroly podávání alkoholu a tabákových výrobků 

mladistvím- tipování místa a času (poslední akce listo-
pad 2008)

•  při pátrání po hledaných osobách a motorových vozi-
dlech

•  předávání poznatků z hlídkové činnosti o pohybu kon-
krétních osob  na kritických místech

•  při řešení krizových situací (doprav. nehody, ohrožení 
života a zdraví osob)

•  při řešení přestupků proti veřej. pořádku, majetku 
a občanskému soužití) – řešeno 84

•  spolupůsobení nad dodržováním zákazů činnosti vy-
daných soudem



www.mestohluk.cz

18        Hlucké noviny sport

Béčko fotbalistů - bodově nad plán 

Trenér Hluku „A“ by rád viděl fotbalisty ještě výš
Nejlepší byla podle trenéra Radka Sopůška prostřední část sezóny 

Vloni na podzim převzal fotbalisty 
Spartaku Hluk současný trenér Radek 
Sopůšek. Mužstvu se pod jeho ve-
dením zatím daří. Před rokem byli na 
desátém místě tabulky. Letos bude po 
podzimu fotbalový spánek pod hluc-
kou tvrzí o poznání klidnější. Se čtvr-
tým místem vládne spokojenost. 
Trenér Radek Sopůšek by rád ale svoje 
fotbalisty viděl ještě výš. „Jakýsi posun 
tam určitě vidět je. Umístění je to sice 
solidní, ale potenciál tohoto mladého 
mužstva by mohl být ještě lepší. Pořád  
jsou tam z mého pohledu ještě rezer-
vy,“ myslí si kouč. 
Hlučané zahájili podzimní boje posí-
lení o dva hotové hráče. Z hostování 
se vrátil trenérův syn Roman Sopůšek, 
který si vyzkoušel na půl roku ve Vikto-
rii Otrokovice divizi. Ofenzívu vyztužil  
zkušený útočník David Vaněk, ten při-
šel z Ostrožské Nové Vsi. „Otrokovice 
měly velký zájem o prodloužení hos-
tování mého syna, ale nakonec k do-
hodě mezi kluby nedošlo,“ říká kouč 
Hlučanů.

Podzimní výkony se podle trenéra dají 
rozdělit do třech etap. „Prvních pět zá-
pasů jsme se rozjížděli pomaleji. Upro-
střed sezóny to už bylo podle mých 
představ – herně i výsledkově, a konec 
podzimu už jsme dohrávali jenom si-
lou vůle.“   
Vítězná sestava se nemění. Tak toto 
fotbalové pravidlo v Hluku příliš ne-
platilo. Proč? To trenér vysvětluje ná-
sledovně. „Pro mě bylo zarážející to, 
že když jsme vyhráli, tak jsem si přál 
postavit stejnou jedenáctku, ale žádný 
zápas se to vinou zranění nebo neú-
časti některého z hráčů nepodařilo.“
Jako nejlepší zápas hodnotí trenér 
domácí vítězné utkání proti lídru sou-
těže -  fotbalistům Spytihněvi. „Byl to 
velice kvalitní fotbal, který měl náboj, 
rychlost a vynikající úroveň. Musím 
přiznat, že i díky kvalitnímu soupeři.“
Kouče Hlučanů mrzí  ztracené body  
hlavně ve Vsetíně a Provodově. 
„V obou zápasech jsme hráli 2:2 a měli 
na výhru. Na druhou stranu  obě naše 
domácí remízy s Morkovicemi a Ka-

teřinicemi byly zasloužené. V obou 
zápasech jsme si nevypracovali žád-
nou vážnější šanci,“ přiznal kouč, který 
by nejraději zapomněl na debakl 1:5 
v Uherském Brodě. „Tam jsme během 
deseti minut dostali čtyři branky a to-
tálně nám zkolabovala obrana.  
Opory mužstva nechtěl Sopůšek jme-
novat s tím, že výsledky jsou dílem 
všech hráčů. Trenér  ještě vyslovil 
jednu myšlenku. „My jsme na čtvr-
tém místě a na postup to asi není, ale 
kdyby hráči víc chtěli a dávali fotbalu 
opravdu maximum, tak by se s tímto 
mužstvem dalo hrát cokoli.“
Hlučané se budou připravovat na jarní 
odvety, tak jako každý rok, výhradně 
v domácím prostředí. Sopůšek není 
velký příznivec vícedenních soustře-
dění. „Nikdy tam neodjede z různých 
důvodů celé mužstvo. Potom je lep-
ší trénovat třikrát týdně v domácích 
podmínkách. Po novém roce jsme, tak 
jako každý rok, přihlášení na zimní tur-
naj do Uherského Brodu.“ 

Stanislav Dufka

„Musím pochválit všechny hráče, podařilo se jim zvládnout podzim na jedničku,“ hlásí trenér Horák

Nováček nejnižší krajské soutěže zálo-
ha Spartaku Hluk postupovala z dru-
hého místa a jak potvrdil i trenér Zde-
něk Horák, hlavní úkol zněl vyhnout se 
bojům o záchranu. „Chtěl jsem, aby-
chom byli po podzimu v tabulce prav-
dy na nule a měli minimálně 18 bodů, 
což jsme dokonce překročili, takže 
jsem po podzimu spokojený,“ hlásí 
Horák. Béčko má v kádru několik hrá-
čů, kteří nastupují  v krajském přeboru 
za  první mužstvo. „Spolupráce s áč-
kem je dlouhodobě na výborné úrov-
ni. Nejenom první mužstvo pomáhalo 
nám, ale častokrát to bylo i opačně.  
Když to tak počítám, tak šest našich 
hráčů nastoupilo v průběhu sezóny  
za áčko. Většinou se jednalo jenom 
o pár minut, ale i tak je to pro ty klu-
ky dobrá zkušenosti.“  Ladislav Straka, 

Tomáš Horák a v posledních kolech 
také nejlepší střelec mužstva Štěpán 
Jurásek - to jsou jména, které patřily 
podle trenéra k oporám. Kouč ale vy-
zvedává celý kolektiv. „Já musím po-
chválit všechny hráče, podařilo se jim 
zvládnout podzim na jedničku. Hra-
jeme to, co jsme chtěli, klidný střed 
tabulky.“ Když přijde řeč na nejlepší 
zápas podzimu, tak má Zdeněk Horák 
jasno. „Jednoznačně naše domácí ví-
tězství s mužstvem Osvětiman, kteří 
jsou favoritem celé soutěže. To byl asi 
náš nejvydařenější zápas.“ Podle jeho 
představ hrálo mužstvo ještě v re-
mízových zápasech proti Zlámanci 
a v Koryčanech. Nejraději by trenér 
béčka zapomněl na utkání v Kněž-
poli, kde Hlučané dostali pět branek 
během sedmnácti minut.

Po podzimu to vypadá, že starosti 
o postup ani o sestup se Hluku týkat 
nebudou. Mužstvo pluje v klidných 
vodách středu tabulky. Koho vidí tre-
nér Zdeněk Horák jako největší kandi-
dáty postupu a kdo bude hrát v příští 
sezóně okresní přebor?
„Tabulku sice vede Kněžpole, ale toto 
mužstvo jsem hrát neviděl, takže je 
nechci ani hodnotit. Nejlepší dojem 
na mě udělaly Osvětimany a výborný 
fotbal hrál i Zlechov. Když se podívá-
me na tabulku, tak se začínají rýsovat 
i mužstva, které budou hrát o záchra-
nu. Já myslím, že sestupující vzejde 
z trojice Ostroh, Bánov, Jalubí, ale hod-
ně bude také záležet, jak se mužstva 
připraví a  posílí na jarní odvety. Nako-
nec to může být všechno jinak,“ podo-
tkl trenér hluckého béčka.                std
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Fotbalisté na fotkách
Stanislava Dufky

Tak se raduje Štěpán Jurásek, nejlepší střelec béčka (6 bra-
nek),   který občas  nastupuje i za áčko. 

Radost hráčů B mužstva. Zleva s  číslem 11 Ondřej Žajdlík, 
Štěpán Jurásek a Jan  Miroš.

Jan Dohnal se možná objeví na jaře v jiném dresu. Jaký to 
bude?

„B“ mužstvo.
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V naší školičce to žije…

V naší školičce to žije, tak lze charakterizovat tento čas. 
Od září, kdy se poprvé otvíraly dveře po prázdninách, to 
bylo očekávání dětí do které třídy půjdou  a zda tam bu-
dou i jejich kamarádi se kterými  prožily uplynulý rok a kte-
rá bude „ta jejich paní učitelka“ . 
Taky ukápla sem tam nějaká slzička nových školáčků, kteří 
ještě nevěděli, jak je tu prima a jaké je čekají zážitky, nové 
poznatky a noví kamarádi.
Ale to všechno už za tento čas zjistili a nyní se ozývá pou-
ze dětský smích a švitoření. Každé dítě je jiné, z jiného se 
směje a pro jiné je smutné. A my zaměstnanci mateřské 
školy usilujeme o to abychom se vcítili do jejich světa a vy-
volali v nich radost a smích. Snažíme se vytvořit co nejlepší 
podmínky pro jejich přirozený rozvoj osobnosti,  spokoje-
ný život a přípravu na vzdělávání v základní škole i život ve 
společnosti. Ve výchovně-vzdělávací činnosti uplatňujeme 
princip větší aktivity, rozvíjíme tvořivost, využíváme pře-
devším prožitkové učení a vytváříme prostor na hodnoce-
ní a sebehodnocení. Naším přáním je, aby si děti odnášely 
nový kamínek vědomostí a radosti ze společné práce. 
Od letošního školního roku,  naše motýlková mateřská 
škola zaznamenala podstatnou změnu, dokončila se to-
lik potřebná další třída. Pan starosta a radní našeho měs-
ta podpořili zájem rodičů a teď už máme 5 tříd. A tak náš 
dík i poděkování od rodičů  patří všem, kteří se podíleli na 
úspěšném vybudování přístavby.

Rovněž pedagogický sbor byl posílený o dvě nové paní 
učitelky, absolventky Soukromé pedagogické a sociální 
školy ve Zlíně a to Dagmar Kusákovou a Ivanu Bartoňovou. 
V současné době navštěvuje mateřskou školu 130 dětí. Pro 
paní ředitelku Lenku Habartovou to byla velká úleva, když 
mohla při zápisu dětí do mateřské školy přijmout o 20 dětí 
více.
Důležitou součástí naší práce je spolupráce mateřské školy 
a rodiny. Výchovu v rodině a v MŠ spojuje společný zájem 
o děti a rozvoj jejich osobnosti. První týdny byli rodiče 
seznámeni na třídních schůzkách se všemi důležitými in-
formacemi týkajícími se provozu a chodu mateřské školy, 
měli možnost si prohlédnout celou školičku i třídu svých 

dětí a postupem času sledují, jak jejich děti jsou tvořivé 
a jaké zaznamenávají pokroky v sebeobsluze a samostat-
nosti, nástěnky v šatnách a na chodbách mluví za vše. 

Dále byli rodiče seznámeni jaké jejich děti čekají akce. Jen 
co děti uvykly klimatu ve třídě, vytvořily si přátelství s ka-
marády a upevnily si daná pravidla třídy. Paní učitelky jim 
zahrály  loutkové divadélko pohádky o přátelství:  Pejsek 
a kohoutek a Koťátko s klubíčkem.
Další akcí bylo divadlo „Šikulka“ z Vracova se svými po-
hádkami. 
V listopadu proběhlo fotografování dětí na vánoční ka-
lendář a opět k nám přijeli herci z divadélka „Rolnička“ 
s pohádkou „Krtek a kolotoč“. V neposlední řadě výčtu 
akcí děti navštívily kino, kde je uvítal pan Kupec s pás-
mem hezkých pohádek „Hvězda Betlémská“ . Zúčastnili 
jsme se výtvarné soutěže „Svět očima dětí“. A opět jsme 
se velmi dobře umístili. Krásné druhé místo získala Adria-
na Jurásková ze 3.třídy.  
Děti 5.třídy potěšily v neděli 30. listopadu dědečky a ba-
bičky svým vystoupením na  Tvrzi.
A už se těšíme na další  akce, které na nás čekají a to jsou  
návštěva Mikuláše, přijde i Mikuláš s čerty a anděly (žáci 
ZŠ). Dále nás čeká pečení cukroví, vánoční besídka, „Kole-
dování“ žáků ZUŠ a dílničky, kde si budou rodiče moci se 
svými dětmi vyzkoušet svoji zručnost a prožít si tak neo-
pakovatelnou předvánoční atmosféru.

pi.uč. Bc. Marta Lekešová 
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„Jak málo stačí někdy udělat a jak moc to může znamenat“.
To bylo naším heslem, když jsme my před časem plánova-
li nějakou akci, kterou bychom mohli rozzářit pár děckých 
očí. A kdo je to „my“?
Společenství mládeže při římskokatolické farnosti v Hluku.  
Jsme parta mladých nadšených lidí převážně z Hluku, ve 
věku od 15 do 24 let, která se každé dva týdny schází na 
pastoračním centru, a to jak k duchovnímu, ale také k zá-
bavnímu programu. O tom, jak jsou naše setkání různoro-
dá, svědčí například skutečnost, že už jsme zažili taneční 
večer, turnaj ve stolním fotbale – kalčocup, pomáhali jsme 
připravit dětský karneval a celkově rádi pořádáme různé 
akce pro druhé lidi. A jednou z nich je právě Mikuláš.
Stejně jako loni jsme se totiž i letos vydali postrašit klienty 
do Ústavu sociální péče Bělinka v Kunovicích. Toto zaříze-
ní se stará zhruba o 50 lidí ve věku od 4 do 64 let, a to jak 
s mentálním, zdravotním, nebo také s kombinovaným po-
stižením. Najdeme zde 4 oddělení, kde jsou klienti rozděle-
ni právě podle závažnosti svého postižení. 
I když jsme tam snad poprvé šli s mírnými obavami, rychle 
z nás tyto strachy opadly. Přivítala nás neskutečně přátel-
ská atmosféra, krásné prostředí a nesmírně sympatičtí a ta-
ké spontánní lidé. 
A strašení čertů nakonec též nebylo třeba. Jak nám ses-
třičky potvrdili, všichni byli až na malinkaté výjimky moc 
hodní, takže s námi do pekla nepustili nikoho. A že výjimka 
potvrzuje pravidlo nám potvrdil jeden chlapeček, který se 
přidal k naší skupince a dobrovolně si s námi obešel všech-
na oddělení v pytli.
Společně jsme tak strávili krásné chvíle provoněné vánoč-
ními perníčky, kdy vánoční atmosféru kouzelně doplnily 
ještě i koledy a básničky. 
Těžko říct, zda tento Mikuláš rozzářil víc oči klientů, nebo 
naše, pravdou ale zůstává, že už se těšíme zase na další rok..                

Alžběta Baroňová

Potěšili jsme děti 
v Kunovicích
Jsme Společenství mládeže při farnosti v Hluku

V Kunovicích v Ústavu sociální péče Bělinka.           FOTO: Štěpán Mitáček

Kvapem se blíží Vánoce. Reklamy všude kolem nás se 
předhánějí nám poradit, jaký co nejlepší, nejoriginál-
nější, nezapomenutelný dárek věnovat svým blízkým. 
Mnohdy také nejdražší, ale to zjistíme většinou až v po-
vánočních slevách...
Památkové domky dostaly veliký dar už na podzim v po-
době pětimilionové dotace od Evropské unie. Samozřej-
mě jsme moc rádi a už se těšíme, jak se na jaře rozjede 
první kolo stavebních prací.
Ale chtěli bychom se zmínit i o dárcích jiných, které nám 
během roku přibyly ve skříních i podnávratí. A těch si 
ceníme možná i víc, protože jsou „od srdce“. Máme teď 
na mysli dary v podobě fěrtůšků, šátků, jupek, hrnců, 
starodávného nářadí, nástrojů, obrazů atd. 
Ale pěkně popořádku. 
Asi nebudeme uvádět, abychom na někoho nezapo-
mněli, jména dárců, oni by si to ani nepřáli. „Prostě sme 
to chtěli dat, tak jaké o tom vykládání ...“. Takže pro nás, 
co kus, to příběh. 
„Tento tento krémový šátek ze střapcama nosila mamin-
ka do kostela, tento černý na pohřeb, tento lesklý už je 
modernější ... A tento mám najradši“,  vytahuje z krabice 
kus za kusem paní učitelka. „Tak si alespoň jeden nechte 
doma na památku“, radíme jí. „Já spomínám aj bez šát-
ků, nechte to všecko tady“. 
„Sežeňte brigádu na sobotu, našél sem na hůře kom-
pletní vůz, dovezu ho na domky !“ „Ale v muzeu ve vět-
ším městě bys za něj dostal prý až pět tisíc“, přiznáváme. 
„Nech. Já ho chcu darovat na domky !“ 
 Tak do sbírky darovaných věcí přibyla i starodávná prač-
ka, kotel na vaření trnek, věci potřebné k míchání, nako-
nec se našla také „lízačka“. 
„Pro další věci si dojedete, až mě přestanů trochu bolet 
klůby. Já to tam na hůře prošmejdím, dám potom vědět 
...“.
 A tak bychom mohli pokračovat. Svůj příběh má přine-
sený nebozez, dřevěný vojenský kufr, kufřík s ševcov-
ským nářadím, postroj na koně, vyšívaný ubrus i krojo-
vaná panenka. 
 Co k tomu dodat na konec ? Že za domky moc děkuje-
me a až bude mít v novém prostředí víc místa, všecko 
uložíme „jak sa patří“. 
 A vám všeckým hodně zdraví a všecko dobré v dalším 
roce! 
 

 Jelénkovi 

 O obdarovávání ...

Vzpomínka:
 Rádi bychom v Hluckých novinách vzpomněli nedávné 
úmrtí dobrého člověka, pana Antonína Soviše, který ze-
mřel v 65 letech. Pan Soviš měl velkou zásluhu na zdařilém 
průběhu jízd králů, našemu městečku se snažil pomáhat 
mnoha různými způsoby. Nebude chybět jen své rodině, ale 
také mnoha dalším Hlučanům. Ať památka na něj nevymizí 
z naší paměti. RB
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Co je v naší školce nového? 

Fotogalerie úspěšných mažoretek

Letos se podařilo nejstaršímu souboru Smíšek získat téměř všechna možná ocenění. Tuto řadu vítězství zahájila sku-
pina v červnu dvojím titulem Mistr ČR, a to v disciplínách exhibition corp a show corp, dále si v posledním srpnovém 
víkendu z exhibiční přehlídky mistrů přivezla nejvyšší ocenění  „Karlovarská růže“.  Nejkrásnější dva tituly Vícemistr 
a Mistr Evropy 2008 je pak čekal v říjnu na mistrovství Evropy, které se tento rok konalo v Brně. Všechny tyto význam-
né akce a soustředění souboru se uskutečnily i díky podpoře Zlínského kraje formou projektu a podpoře sponzorů: Spo-
lečnosti Woman & Man Exclusive se sídlem v Brně a firmě Sea - plachty z Hodonína, za které jim patří poděkování.

Marie Vavřínková

(video s vystoupením mažoretek najdete na www.slovackoDNES.cz)

Veleúspěšný rok mažoretek vyvrcholil obrovským úspěchem na mistrovství Evropy

mládež
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Koncert Ivana Mládka

A další dění v Hluku...

Populární zpěvák a bavič Ivan Mládek 

zavítal i se svou skupinou do Hluku. Di-

vákům se představily také hlucké mažo-

retky. Celý večer se nesl v duchu country, 

na parketu byly k vidění country tance, na 

pódiu hrály country kapely. Videoukázky 

najdete na www.slovackoDNES.cz   

                                                                    FOTO: RB  

Rodičovské sdružení připravilo lampiono-
vý průvod, který se setkal s velkým zájmem 
dětí i rodičů. Děti se dočkaly také diskotéky 
a ohňostroje.

Hodně rušné dny mají za sebou myslivci, 
které jsme zastihli zrovna ve chvíli, kdy si na 
vlečce odváželi jeden z úlovků. Po honech 
je  čeká zimní starost o zvířata.

kultura

Do prosince bylo možné vidět dělníky na 
silnici mezi Hlukem a Ostrožskou Lhotou. 
V části tohoto úseku byl mimo jiné vymě-
něný povrch silnice.
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Žádný čas není tak dlouhý, aby 
dal zapomenout. Dne 20.12. 
vzpomeneme 1.smutné výročí 
úmrtí Jana Pospíška  a 26.12. 
jeho otce  pana Jana Pospíška.  
Za tichou vzpomínku všem dě-
kují  matka a manželka Marie, 

sestra a dcera Martina s dětmi a celá rodina.

Čas plyne, jen vzpomínky zůstávají. Dne 
11.9.2008 jsme vzpomněli nedožitých 89 
let paní Ludmily Míškové. Zároveň dne 
27.10.2008 uplyne 20lett od její smrti. S lás-
kou vzpomíná syn Miroslav s rodinou.

Kdo v srdci žije neumírá. Dne 28.řájna jsme 
vzpomněli 20.smutné výročí pana Františka 
Macha. Za tichou vzpomínku děkují dcery 
s rodinami.

Čas plyne jen vzpomínky zůstávají. Dne 
4.1.2009 vzpomeneme 2.smutné výročí úmr-
tí pana Josefa Basovníka. Za tichou vzpo-
mínku všem, kdo vzpomenou s námi děkuje 
manželka a děti s rodinami.

Dne 21.října 2008 by se dožil 75 let pan Fran-
tišek Žajdlík. Za tichou vzpomínku děkuje 
celá rodina.

Dne 26.11.2008 jsme vzpomněli 10.smutné 
výročí úmrtí paní Marie Kvasničkové. Za 
tichou vzpomínku děkují manžel a synové 
s rodinami.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, ne-
zapomene. Dne 3.12.2008 by oslavil 53.naro-
zeniny pan Jaroslav Prachař. Dne 10.1.2009 
však vzpomeneme 1.smutné výročí od jeho 
smrti. Za tichou vzpomínku děkují manželka 
a děti.

23.listopadu uplynulo 5 let od smrti našeho 
manžela, dědečka a pradědečka pana Jose-
fa Křiváčka. S láskou vzpomínají manželka 
a synové s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi.

Dne 12.12.2008  a 1.1.2009 
vzpomeneme 5.výročí úmrtí 
našich rodičů Růženy a Fran-
tiška Habartových. Za tichou 
vzpomínku děkují synové s ro-
dinami.

Nezemřel, jen tiše spí a jestli má sen, tak 
o těch, které měl tolik rád. Dne 8.1.2009 vzpo-
meneme 12. smutné výročí, kdy nás navždy 
opustil náš syn a bratr pan ing. Jindřich Mi-
táček. Všem, kdo vzpomenou s námi, děkují 
rodiče, bratr s rodinou a ostatní příbuzní.

Po noci tmavé, kdy začal nový den, usnul jsi, 
tatínku, svůj věčný sen. Odešel jsi nám všem, 
kdo Tě měli rádi, aniž by Tvé rty sbohem za-
šeptaly. Čas plyne a nevrátí, co vzal, jen bolest 
v srdci zůstává dál. Dne 8.1.2009 vzpomeneme 
14.výročí úmrtí pana Josefa Hyblera. S láskou 
vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 25.prosince vzpomeneme 13.smutné 
výročí úmrtí pana Jaroslava Hloška. Za ti-
chou vzpomínku děkují manželka, děti a ce-
lá rodina.

Miloval jsi život, tolik jsi chtěl žít, osud Tě předešel, 
musel jsi odejít. 6.ledna 209 uplyne rok, co nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec, děde-
ček, syn a bratr pan Jan Svadbík. S láskou a úctou 
vzpomínají manželka, syn s rodinou, dcera, matka, 
sourozenci s rodinami. Kdo jste ho znali, věnujte 
mu s námi tichou vzpomínku. Děkujeme.

Žádný čas není tak dlouhý, aby dal zapome-
nout. Dne 1.1.2009 vzpomeneme 15.výročí 
úmrtí našeho manžela, tatínka pana Jana 
Moroze. Všem, kdo s námi vzpomenou, dě-
kujeme manželka a syn.

Jen kytku na hrob můžeme dát, a s láskou 
vzpomínat. Dne 15.12.2008 jsme vzpomně-
li nedožitých 95 let naší maminky, babičky 
a prababičky paní Viktorie Sovišové. Za ti-
chou vzpomínku děkují dcera a vnoučata 
s rodinami.

Dne 14.prosince 2008 uplyne již 10let od 
úmrtí naší maminky a babičky paní Antoní-
ny Míškové. S láskou a úctou stále vzpomí-
nají dcera a syn s rodinami. Všem, kdo vzpo-
menou s námi, děkujeme.

Čas tiše plyne, jen vzpomínky 
zůstávají. Dne 8.2.2009 vzpo-
meneme 20.výročí úmrtí 
pana Ladislava Šopíka. Zá-
roveň dne 3.6.2009 vzpome-
neme 20.výročí úmrtí jeho 
manželky Ludmily Šopíko-

vé. Za tichou vzpomínku děkují dcery s ro-
dinami. 

vzpomínka
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Naše dovolená v lázních
Jak tak utíkají roky, tělo stárne a při-
bývají různé neduhy, jsme se s man-
želkou rozhodli, že si objednáme po-
byt v lázních. Volba padla na Státní 
léčebné lázně Karlova Studánka, které 
leží v listnatých kopcích mezi Vrbnem 
a Bruntálem. 
Na náš písemný dotaz  nám z přijímací 
kanceláře lázní bleskově odpověděli 
a poslali nám zpět 3 druhy nabídky 
týdenních pobytů. Vybral jsem „ po-
byt pro zdraví“, který obsahoval v ceně 
i několik léčebných procedur a to in-
halace, vířivé koupele, rašelinové zá-
baly a mnoho jiných, které se odvíjejí 
až po vstupní konzultaci s lázeňským 
lékařem. 
Vesnička Karlova Studánka má v sou-
časné době 279 stálých obyvatel, 
ovšem v lázeňských budovách, které 
zabírají půlku území vesnice, je zhruba 
1000 lázeňských hostů a zhruba dal-
ších 1000 lidí přijede v sezonu denně 
do vesnice, kde může navštívit třeba 
bazén s teplou vodou, solnou jeskyni, 
nebo si může zakoupit léčebné proce-
dury v odpoledních hodinách. 
Jinak většina návštěvníků směřovala 
do lesů v okolí, kde jsou pro ně vyzna-
čeny turistické trasy napřiklad na Pra-
děd, Petrovy kameny, nebo 6 km dlou-
há stezka z Ovčárny údolím Bílé Opavy. 
V době kdy jsme tam byli, tak houbaři 
měli opravdu „žně“. Jelikož v lázeň-
ských objektech nesmíte manipulovat 
s houbami, potkáte při parkovišti plné 
auta hub, nakrájených a sušících se na 
různých rámcích se sítkem. 

Historie Karlovy Studánky

Začátky Karlovy Studánky jako lázní, 
sahají k roku 1820, kdy lázně podle 
průvodkyně založil Řád německých 
rytířů  a během několika desítek let je 
vystavěl do dnešní podoby, tj. všechny 
budovy z venku dřevěné, vnitřní pro-
story  již moderní a pěkné, zhotovené 
na konci 19. století. Ještě jedna věc mě 

zarazila. Podle průvodkyně, když jsme 
šli jedním ze čtyř lázeňských okruhů, 
je u Evropského soudu ve Štrasburku 
žaloba, ve které je návrh na vrácení 
„Lázní Karlova Sudánka“ potomkům 
Německého rytířského řádu, kteří o ně 
žádají. Státní léčebné lázně Karlova 
Studánka jsou státní podnik , jeho 
případné investice  do rozvoje lázní 
závisí na budoucím rozhodnutí soudu 
ve Štrasburku. Musíme věřit, že naši 
„europoslanci“ , kteří pracují v Bruselu, 
se proti těmto návrhům tvrdě posta-
ví. To bychom museli oprášit kroniky 
a staré učebnice dějepisu a podívat se 
do dávné minulosti několika století, 
co komu patří a jestli je nárok na vrá-
cení. A může se objevit třeba Kryštof 
Kolumbus.

Vzali jsme Hlucké noviny 

Ještě než jsem odjížděl do lázní, na-
padlo mě , že když už městu zůstalo 
zhruba 300 kusů mimořádného vydá-
ní Hluckých novin ke slavnostem, které 
se neprodaly, že bych vystavil tyto vý-
tisky v recepcích lázeňských domů. Po 
rozmluvě s panem starostou mě bylo 
poskytnuto 50 kusů výtisků, s dodat-
kem, že se to nebude prodávat, aby to 
bylo opatřeno cedulkou „příznivcům 
folkloru daruje město Hluk“. V recepci 
jsem nepochodil, byl jsem odkázán na 
programovou a kulturní pracovnici na 
ředitelství lázní, která jediná rozhodu-
je , co se smí vystavit ve vestibulech, 
na chodbách a recepcích lázeňských 
domů, protože jinak by byly tyto pro-
story zavaleny inzercí a letáky všeho 
druhu. Když jsem se k ní nahlásil,a vě-
noval jí jeden  výtisk s prosbou o povo-
lení k vystavení  časopisu, poznal jsem 
z rozzářeného úsměvu, že tady pocho-
dím.  Okamžitě jsem musel z auta do-
nést výtisky a během hodiny byly roz-
neseny do dvou důležitých budov a to 
do domu  „Libuše“, kde byla jídelna pro 
všechny lázeňské hosty  a do budovy , 

kde probíhaly procedury.
 V těchto budovách prochází obrovský 
počet lázeňských hostí až k lékařům 
, na procedury nebo ke všem jídlům. 
Sedí, čekají, čtou si. Výtisk  „Hluckých 
novin“ byl pro svoji kvalitu , pestrost 
a barevnost fotografií opravdu pro 
milovníky folkloru lákadlem. Na dru-
hý den navečer už tam nebyl žádný 
výtisk. Jednou, když byla manželka na 
procedurách, jsem si četl noviny a sly-
šel dvě dvojice důchodců z Prahy, jak 
v časopise listují a co na to říkají.
Ženám se líbilo část časopisu kde byla 
krojová přehlídka, mužům zase vše 
o jízdě  králů, recitovali si i vyvoláv-
ky.  Na závěr jedna paní říká manže-
lovi: „tato, máme sjetů, celů Evropu, 
ale tady jsme ještě nebyli“  a hledali 
adresu webové stránky a to je dobře. 
I nepříliš zdatný počtář si spočítá, že 
kdyby jenom 1 výtisk přitáhl na další 
slavnosti2 osoby, byl by zisk na vstup-
ném pro nedělní pořad 10.000  Kč.

Slivovice za 36 korun

Závěrem ještě jedna perlička. Jak tak 
procházím  lázněmi a študuju ceny  
jak v obchodě, restauracích a stáncích, 
porovnávám třeba s „DUHOU „ v Hlu-
ku, zahlédnu cedulku: SLOVÁCKÁ SLI-
VOVICE  0,04 l, 36,- Kč.
V kapsi jsem měl pleskačku se svojů 
„96“ z posledního koštu slivovice , ale 
znáte to chlapi, aj v lázních sa može 
udělat nevolno aj třeba při procházce.  
Říkám si, jednů za život su v lázních, 
tož si vyzkůšám  tů „slovácků“, mosí byt 
potvora dobrá, když je tak drahá. Tož 
stánkařovi říkám, nalejte mně toho za 
50 Kč ať nemosíte vracet. 
Vypil jsem , dobrá byla, prodavač sa 
zazubí a říká: „Dajte si ještě jednu , to 
je až z Hluku u Hradišťa.“ 
Řeknete si, jak je ten svět malý. Už aj 
tady nás znajů. 
  Stanislav Píštěk

Jak jsme v lázních rozšiřovali Hlucké noviny a koštovali hluckou slivovici

vzpomínka - dopis čtenáře

15.ledna 2009 tomu bude již 14 let, co 
zemřel pan Antonín Kupec. Děkujeme 
všem, kteří jste ho měli rádi a spolu s námi 
mu věnujete tichou vzpomínku. S láskou 
vzpomínají manželka Radka, dcera Silvie 
a vnuk Jeník.

 1.1.2009 bude den 7.smutného výročí úmrtí 
pana Jaroslava Kozmíka. Všem kteří jste ho 
měli rádi a spolu s námi mu věnujete tichou 
vzpomínku, děkujeme. Manželka Františka 
a dcery Jiřina a Ludmila s rodinami.
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U S N E S E N Í Č.49/08
z jednání rady města konaného dne 
08.09.2008

Rada městaschvaluje:
49/08/01 program jednání rady města 
49/08/02 výpověď z nájmu zahrádky v trati 
Paligr nad koupalištěm ke dni 31.12.2008 
– p. xxx
49/08/03 vyvěšení nového záměru o pro-
nájmu pozemku v trati Paligr nad koupališ-
těm v k.ú.Hluk
49/08/04 vyvěšení záměru o převodu  po-
zemků pod vodní nádrží Díly v k.ú.Hluk
49/08/05 příspěvek na podporu projektu 
„Kosenka Brass Band“ při opravě a zakou-
pení nástrojů do výše 30.000,- Kč a příspě-
vek na žáka s trvalým bydlištěm v Hluku ve  
výši 4.000,- Kč na školní rok 20008/2009. 
Poskytnutí prostor tvrze bezplatně, náklady  
budou hrazeny z kapitoly kultura
49/08/06 Smlouvu o dílo č. 10/2008 s fir-
mou VISUALCAD, s.r.o., Poštovní 253, Uher-
ské Hradiště na Změnu č. 15 územního plá-
nu sídelního útvaru Hluk
49/08/07 Smlouvu o podmínkách a zajiště-
ní servisu technologie Viessmann s firmou 
TERM SERVIS s.r.o., Komenského 686, Veselí 
nad Moravou– solární systém  a nastavení 
regulace
49/08/08 žádost p. xxx o ukončení smlou-
vy o pronájmu nebytových prostor v ob-
jektu bývalého OKP, Sokolská 1100, Hluk 
k 30.09.2008 
49/08/09 vyvěšení záměru o pronájmu ne-
bytových  prostor v objektu bývalého OKP
49/08/10 smlouvu o nájmu traktoru ZETOR 
7245 s panem xxx platnost smlouvy od 
01.01.2008 do 31.12.2009, cena 130,- Kč/
hod., další podmínky dle smlouvy
49/08/11 vyvěšení záměru o prodeji po-
zemku -  části parcely p.č. 1610 v k.ú. Hluk
49/08/12 vyvěšení záměru o prodeji po-
zemku p.č. 1830 v k.ú. Hluk
49/08/13 vyvěšení záměru o prodeji po-
zemku – části parcely  p.č. 2706 v k.ú. Hluk
49/08/14 termín konání zastupitelstva 
města dne  24.09.2008 v 17.00 hod. v ma-
lém sále na tvrzi a  navržený program

Rada města ruší :
49/08/15 rozhodnutí z minulého zase-
dání rady -  č.usnesení  48/08/05 ze dne 
25.08.2008

Rada města bere na vědomí :
49/08/16 další postup při převodu   ma-
jetku TJ Spartak Hluk, o.s. na Město Hluk, 
financování ešit  až po převodu majetku
49/08/17 Den otevřených dveří – Svaz ne-
slyšících a nedoslýchavých v České repub-
lice

Rada města    potvrzuje :
49/08/18  rozhodnutí o instalaci doprav-
ního značení místních komunikací v ul. Na 
Přídělech, Slovácká, Moravská a Květnová 
-  č.usnesení 46/08/12 ze dne 28.07.2008

Rada města postupuje do  zastupitelstva :
49/08/19 zadání změny územního plánu  
v lokalitě sídliště Lán  v k.ú. Hluk          
49/08/20 prodej pozemku  - části parcely 
p. č. 1610 v k.ú. Hluk
49/08/21 prodej pozemku p.č. 1830 – za-
hrada v k.ú. Hluk 
49/08/22 zadání změny územního plánu 
v lokalitě vodní nádrže „Díly“ v k.ú. Hluk
49/08/23 prodej pozemku – části parcely  
p.č. 2706 v k.ú. Hluk
49/08/24 převod pozemků  pod vodní ná-
drží Díly v k.ú. Hluk

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

U S N E S E N Í Č.50/08
z jednání rady města konaného dne 
22.09.2008

Rada města    schvaluje:
50/08/01 program jednání rady města 
50/08/02 zadání zpracování projektové do-
kumentace o finanční podporu  projektu: 
„Obnova krajinných  struktur – rekonstruk-
ce veřejné zeleně  v  lokalitě Kaštanec v k.ú.     
Hluk“  Mikroregionu Ostrožsko, Zámecká 24, 
Uherský Ostroh
50/08/03 zvýšení ceny Hluckých novin z 5,- 
Kč na 10,- Kč
50/08/04 ukončení nájemní smlouvy na vy-
užití pravého sklepa na tvrzi (sklep pro ulo-
žení vína)  s a.s. Dolňácko Hluk k 30.11.2008 
– Dodatek č. 1
50/08/05 využití pravého sklepa na tvrzi pro 
účely města 
50/08/06 žádost  5. skautského oddílu Kon 
- Tiky Hluk o prominutí poplatku za malý sál  
hlucké tvrze při konání přednášky o skau-
tingu s videoprojekcí pro veřejnost dne 
29.08.2008
50/08/07 konání koncertu Ivana Mládka 
a přehlídku amatérských tanečních soubo-
rů regionu Jižní Morava dne 29.11.2008 na 
sportovní hale
50/08/08 finanční příspěvek  ve výši 3.000,- 
Kč pro CM Babica  - pořádání hodové besedy    
u cimbálu
50/08/09 prodej videokazet ze slavností - 
cena 1 ks DVD 150,- Kč, celý soubor 5 ks DVD 
za 600,-Kč
50/08/10 Smlouvu o poskytnutí účelové ne-
investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje 
číslo : D/2323/2008/KH na odbornou přípra-
vu velitelů a strojníků Sboru dobrovolných            
hasičů v Hluku - 55.000,-Kč

50/08/11 p.xxx správcem sportovního are-
álu – stadionu, travnatých hřišť, šaten a dal-
ších objektů, s výjimkou sportovní haly
50/08/12 Smlouvu o dílo na zpracování žá-
dosti o poskytnutí podpory v rámci Progra-
mu rozvoje venkova (Leader +) s firmou Eu-
roprofin s.r.o., Jindřicha Průchy 310,  Uherské 
Hradiště  
50/08/13 vícepráce vyčíslené firmou EKO-
-UH,s.r.o. Velehradská 1905, Staré Město ve 
výši 206.839,30 Kč na přístavbě nové třídy 
Mateřské školy v Hluku 
50/08/14 platbu ve výši 100 tis. Kč z rezerv-
ního fondu mateřské školy  (vícepráce - nová 
třída mateřské školy)
50/08/15 program jednání zastupitelstva 
města dne 24.09.2008  v 17.00 hodin na tvr-
zi

Rada města ruší :
50/08/16 usnesení číslo 49/08/07 z jednání 
rady města ze dne 08.09.2008 – o schválení   
Smlouvy o podmínkách a zajištění servisu 
technologie Viessmann s firmou TERM SER-
VIS s.r.o., Komenského 686, Veselí nad Mora-
vou– solární systém  a nastavení regulace.
Servis   zajišťuje firma ATRIUM THERM 
Uherské Hradiště

Rada města    bere na vědomí :
50/08/17 parkování nákladních automobilů 
v ulici Závodní
50/08/18 závěry ze zasedání kulturní komi-
se
50/08/19 Usnesení Okresního soudu v Uh.
Hradišti č.j. P 320/90-108 o ustanovení Měs-
ta Hluk opatrovníkem p. xxxx

Rada města    postupuje do  zastupitelstva :
50/08/20 závěry ze zasedání finančního vý-
boru
50/08/21 odložení rozhodnutí o případném 
převodu pozemků pod vodní plochou nádr-
že Díly v k.ú. Hluk do  příštího zasedání po 
projednání s oběma žadateli
50/08/22 navýšení výdajů v rozpočtu o 110 
tis. Kč – vícepráce nová třída mateřské školy

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

U S N E S E N Í Č.51/08
z jednání rady města konaného dne 
06.10.2008

Rada města schvaluje:
51/08/01 program jednání rady města 
51/08/02 Smlouvu o dílo na vypracování 
příslušné dokumentace a podání žádosti 
k získání finanční podpory na výstavbu sběr-
ného dvora ve městě Hluk s firmou DIREKTA 
GROUP, s.r.o. Zenklova 37, Praha 8, cena 
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100.000,- Kč, termín 17.10 2008
51/08/03 výši nájemného za byt v objektu 
fotbalových kabin 1.200,- Kč /den, platnost 
smlouvy  do  31.12.2008,  v případě   dalšího  
podnájmu   maximální   počet  podnájem-
ních smluv 12
51/08/04 ponechání stávajících cen za lůžko 
v ubytovně na stadionu  TJ Spartak Hluk, do 
31.12.2008
51/08/05 zařazení opravy kanalizace v uli-
ci Závodní do rozpočtu roku 2009 –cca  
400.000,- Kč (opatření  vyplývající z kamero-
vé prohlídky kanalizace) 
51/08/06 zakoupení 2 sad (cena jedné 345,- 
Kč) vánočních přání a kalendářů od naklada-
telství UMÚN s.r.o. 
51/08/07 vyhrazení 2 parkovacích míst 
u městského úřadu  pro vozidla města
51/08/08 doplnění sociální komise o jed-
noho člena -  o vedoucí Charitního domova 
v Hluku,  p. xxx
51/08/09 příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro  
Malovaný kraj, občanské sdružení, Břeclav
51/08/10 vypsání výběrového řízení na 
zpracování projektu na kamerový a dohlíže-
cí systém  v Hluku
51/08/11 posunutí dopravní značky „zákaz 
stání“ až za druhou vjezdovou bránu do KO-
VOPLASTU, směrem k AUTOPALU 
51/08/12 instalaci dvou zrcadel v zatáčkách 
na cestě mezi vinohrady – Husí Hora a dále  
provedení opravy propadlých míst na této 
vozovce nejpozději v jarních měsících roku 
2009 
51/08/13 pronájem pozemku v trati Paligr 
nad koupalištěm v k.ú. Hluk p. xxx, bytem 
xxx  o rozloze 487 m2, parc.č. 1959/1,   cena 
0,35 Kč/m2/rok, do konce roku 2009
51/08/14 nabídku na odkup rodinného 
domu č.p. 259 v ulici Rajčovna, majitelka 
p. xxx   cena cca 300.000,- Kč, zařadit do  roz-
počtu roku 2009
51/08/15 zpracování projektové dokumen-
tace na umístění sloupů  veřejného osvětle-
ní 
na ostrůvcích u vozovky na náměstí 
51/08/16 bezplatné převzetí   veřejného 
osvětlení z majetku Dolňácko, a. s. Hluk, na-
pojení na síť veřejného osvětlení  města a  
zprovoznění osvětlení
         
Rada města  pověřuje:
51/08/17 starostu a místostarosty města  
jednáním o případné spolupráci s firmami, 
které mají rezervovaný výkon  k vybudování 
fotovoltaické elektrárny

Rada města bere na vědomí:
51/08/18 časový harmonogram organi-
začních opatření, které povedou k předání 
Sportovní  haly TJ Spartak Hluk, o.s. k provo-
zování městem Hluk od 1.1.2009

usnesení rady a zastupitelstva

51/08/19 sdělení firmy E.ON ohledně kapa-
city pro město k vybudování fotovoltaické   
elektrárny
51/08/20 stanovisko firmy Kovoplast v.d. 
k parkování kamionů v ulici Závodní
51/08/21 projednání závěrů ze zasedání 
komise pro čerpání dotací ze strukturálních 
fondů EU
51/08/22 informace o přípravě voleb do za-
stupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR
51/08/23 informace o zahájení opravy vo-
zovky II/495 v ulici Ostrožské

Rada města zamítá:
51/08/24 poskytnutí  finančního příspěvku 
pro Hospic na Sv. Kopečku

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

U S N E S E N Í     Č.52/08
z jednání rady města konaného dne 
20.10.2008

Rada města  schvaluje: :
52/08/01 program jednání rady města 
52/08/02 zadání stavby „Rekonstrukce silni-
ce II/495 Hluk, průjezdní úsek ulice Ostrož-
ská,  Objekt SO 101 Místní komunikace“ fir-
mě COLAS CZ Brno, cena cca 150.000,-  Kč
52/08/03 nákup vybavení  velkého sálu  tvrze 
- 155  ks židlí  a 34 ks stolů rozměr 80x120 cm, 
od firmy TON Bystřice pod   Hostýnem
židle TYP 313917, čalouněná, dřevo B 130/A, 
MAT Alcatraz 7, stohovatelná, výřez 009, 
spojování do řad  kováním, stůl tl.18 DTD + 
dýha, lepená B 130/A P mat, rovný roh,  plat-
ba  300.000,- Kč  z rozpočtu 2008, zbývající 
část cca 350.000,-Kč  z rozpočtu 2009
52/08/04 přidělení bytu v domě s chráně-
ným bydlením v Hluku paní xxx bytem xxx  
na dobu určitou  do 31.12.2009
52/08/05 vybudování parkovací plochy 
před rodinným domem č.p. 975, Hluk, v ulici 
Hradišťské  panem xxx  na vlastní náklady
52/08/06 Smlouvu o dílo č. 11 805 na akci 
„Zástavba a přestavba centrum Hluk“ s fir-
mou  PROJEKTinvest, s.r.o., Zlín, nám. T.G.Ma-
saryka 1281, cena 166.600,- Kč včetně  vyjád-
ření  dotčených orgánů,  termín 30.11.2008
52/08/07 příspěvek ve výši 3.000,- Kč pro ša-
chový oddíl TJ Spartak Hluk na konání akce 
 „Velká cena regionu“ konané 8.11.2008 na 
tvrzi 
52/08/08  kácení 5 ks stromů v ulici Sadové 
u hřbitova, dle znaleckého posudku č.145-
850/08, vypracovaného Ing.Jaroslavem Ko-
laříkem, Ph.D. z Rosic u Brna
52/08/09 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskyt-
nutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
 Zlínského kraje číslo : D/2323/2008/KH na 
výdaje spojené s činností jednotky SDH

Rada města bere na vědomí:
52/08/10 pracovní náplň a pracovní dobu 
p. Františka Bachana  (správce stadionu)
52/08/11 nabídku Zemědělské vodohospo-
dářské správy, Oblast povodí Moravy a Dyje, 
Hlinky  60, Brno  na odkup pozemků pod 
vodní nádrží Hluk – Díly 

Rada města ruší:
52/08/12 veřejnou zakázku na akci „Rekon-
strukce silnice II/495 Hluk, průjezdní úsek  
ulice Ostrožská, Objekt SO 101 Místní komu-
nikace“ 

Rada města odkládá:
52/08/13 projednání nákupu movitého 
majetku od TJ Spartak Hluk, o.s. potřebné-
ho k provozování sportovní haly do příštího 
zasedání rady, po prohlídce nabízeného ma-
jetku
52/08/14 projednání žádosti p. xxx o odpro-
dej traktorové vlečky  –  do příštího zasedání 
rady, po fyzickém ověření stavu vlečky
52/08/15 řešení nabídky na  nákup náklad-
ního vozidla

Rada města pověřuje:
52/08/16 starostu města  prověřením ná-
kupu  nového nákladního  vozidla u jiných 
dodavatelů a nákupu staršího nákladního  
vozidla

Rada města postupuje do zastupitelstva:
52/08/17  návrh na zpracování nové knihy 
o Hluku

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

U S N E S E N Í     Č.53/08
z jednání rady města konaného dne 
03.11.2008

Rada města schvaluje :
53/08/01 program jednání rady města 
53/08/02 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dí-
lo č. 8/2008 s firmou EKO-UH, s.r.o. na akci 
„Energeticky úsporná opatření – ZŠ Hluk“-  
změna ukončení  termínu stavebních prací  
z 30.11.2008 na 15.12.2008, ostatní články 
smlouvy zůstávají  zachovány
53/08/03 zpracování dokumentace na 
omezení tonáže vozidel při průjezdu  ulicí 
Hřbitovní do 3,5 tuny a omezení rychlosti na 
30 km/hod, případně zřízení jednosměrné-
ho provozu v této ulici
53/08/04 omezení rychlosti v ulici Růžo-
vé, zpracování projektu k  žádosti o úpravy   
dopravního značení a umístění zákazových 
značek dle předloženého náčrtku
53/08/05 rekonstrukci veřejného osvětlení 
v ulici Hradišťské a Hlavní a dodavatele svě-
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tel a výložníků,  firmu Petr Pavelka – Hluk
53/08/06 prodej hasičského auta CAS 25 
RTHP (trambus) Obci Babice, Babice 65, 
785 01 Šternberk,  cena 55.000,- Kč
53/08/07 nájemní smlouvu  na  městský  byt 
v  Hluku, Sokolská 429 na dobu neurčitou   
p. xxx
53/08/08 vyvěšení záměru o pronájmu ne-
bytových prostor (kanceláří) v bývalém OKP, 
Sokolská 1100,  Hluk
53/08/09 vyvěšení záměru o pronájmu po-
zemků v k.ú. Hluk
53/08/10 prodloužení nájemní smlouvy  
na dům čp. 496, ul. Hlavní, Hluk p. xxx do 
31.12.2009
53/08/11 vyvěšení záměru pronájmu gará-
že v  Domě s chráněnými byty Hluk, Sokol-
ská 1408
53/08/12 prodloužení nájemní smlouvy 
na skládku suti  s a.s. Dolňácko Hluk do 
31.12.2009
53/08/13 prodloužení nájemní smlouvy na 
byt  v domě č.p. 581 v ul. Hlavní, Hluk do  
31.12.2009 – p. xxx
53/08/14 čerpání rozpočtu k 30.9.2008
53/08/15 ponechání stávajícího odjezdu 
autobusu z Uherského Hradiště o víkendech 
v 7.25  hodin
53/08/16 Smlouvu o zajištění zpětného od-
běru elektrozařízení – ELEKTROWIN a.s., Mi-
chelská 300/60, Praha 4
53/08/17 bezplatný převod částí parcel p.č. 
980 a p.č. 982 dle kupní smlouvy č. RI 2122/
90 ze dne 21.6.1990 z města na žadatele 
– manžele  xxx
53/08/18 vyčištění Hluboké cesty v ulici Sa-
dové od porostů a dřevin  pracovníky místní-
ho  hospodářství  
53/08/19 výměnu okna do ložnice bytu č. 
2 v rodinném domku č.p. 581 v ul. Hlavní 
a výměnu zárubně a úpravu dveřního křídla 
vstupních dveří  a drobnou opravu  vjezdo-
vých vrat do domu
53/08/20 vyvěšení záměru o pronájmu po-
zemku zastavěného budovou v koloně Dol-
ní Drahy

Rada města pověřuje:
53/08/21 p. Karla Bojka disponováním  
s majetkem města převedeným  z TJ Spartak 
Hluk na Město Hluk

Rada města bere na vědomí:
53/08/22 informace předložené na základě 
pravidelných týdenních jednání s TJ Spar-
tak Hluk, nákup majetku bude upřesněn do 
18.11.2008, kdy bude zároveň navrhnuta  za-
stupitelstvu částka ke změně rozpočtu
53/08/23 informaci o dalším postupu v sou-
vislosti s převodem nemovitého majetku TJ   
Spartak  Hluk  na město
53/08/24 informace hostů p. Ratajského, 
Ing. Motyčky, p. Sošky a p. Konečného týka-

jící se TJ Spartak Hluk

Rada města ruší:
53/08/25 veřejnou zakázku na zpracování 
projektu na kamerový  a dohlížecí  systém 
města Hluku

Rada města ukládá:
53/08/26 místostarostům města v termínu  
do 18.11.2008  zajištění  zpracování zřizova-
cí  listiny  příspěvkové organizace TJ Spartak 
Hluk
53/08/27 místostarostům  města  zajištění 
zápisů z valných hromad TJ Spartak  Hluk od 
roku 2005 

Rada města zamítá:
53/08/28 žádost p. xxx o prodej traktorové 
vlečky, vlečka bude ponechána pro potřebu 
místního hospodářství  města

Rada města  odkládá:
53/08/29 rozhodnutí o prodloužení nájem-
ní smlouvy na byt č. A 301 a A 205 v Domě   
s chráněnými  byty v Hluku do příštího zase-
dání rady
53/08/30 rozhodnutí o pojmenování ulice 
– spojnice mezi ulicemi Ostrožská a Na Ko-
nečné do příštího zasedání rady

Rada města doporučuje:
53/08/31 navrhnout majitelům zahrad v uli-
ci Zabartoníčí cenu  za  pozemky na výstav-
bu rodinných domů  po vydání územního  
rozhodnutí  218,- Kč/m2 

Rada města postupuje do zastupitelstva: 
53/08/32  vybudování fotovoltaické elekt-
rárny v průmyslové zóně za Autopalem
53/08/33 výkup pozemků na cyklistickou 
stezku Hluk – Dolní Němčí
53/08/34 zpracování Zadání změny územ-
ního plánu pro rozšíření stávajícího areálu 
v trati Babí Hora  za účelem zvětšení plochy 
fotovoltaické elektrárny
53/08/35 bezplatný převod částí parcel p.č. 
980 a p.č. 982 dle kupní smlouvy č. RI 2122/
90 ze  dne 21.6.1990 z města na žadatele 
– manžele xxx

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

U S N E S E N Í     Č.54/08
z jednání rady města konaného dne 
18.11.2008

Rada města schvaluje:
54/08/01 program jednání rady města 
54/08/02 odměnu ve výši 35.000,- Kč vč. 
DPH pro  JUDr. Pitnera za zpracování kup-
ních smluv na odkup pozemků na cyklistic-

kou stezku – Hluk – Dolní Němčí
54/08/03 odkup movitého majetku dle pře-
hledu dodaného TJ Spartak Hluk
54/08/04 nájemní smlouvy na byty č. A 301 
a A 205 v Domě s chráněnými byty v Hluku-
do 30.6.2009
54/08/05 prominutí poplatků za pronájem 
velkého sálu tvrze 5. skautskému oddílu Kon-
-Tiky  Hluk na akce konané dne 19.12.2008 
a 25.1.2009
54/08/06 žádost p. xxx o umístění reklamní 
směrové tabule na  sloup veřejného osvětle-
ní na křižovatce ulice Hlavní a Boršické
54/08/07 pronájem kanceláře v budově 
bývalého OKP, Sokolská 1100, Hluk firmám 
BIO  Světlá, s.r.o. Zdounky a AGROVET, s.r.o.,  
Kroměřížská 319, Zdounky za cenu jako 
u ostatních nájemců,  tj. 501,60,- Kč/m2/rok 
na dobu neurčitou
54/08/08 zařazení opravy cesty (nový kobe-
rec) u bývalé skládky u cihelny do rozpočtu 
roku 2009 
54/08/09 program jednání zastupitelstva 
města dne 26.11.2008 v 17.00 hodin na tvrzi  
dle zápisu
54/08/10 příkaz č.1/2008 – inventarizace 
majetku a závazků a  předsedy a členy inven-
tarizačních komisí 

Rada města bere na vědomí:
54/08/11 informace Ing. Kaši  o problémech 
ve sportu
54/08/12 připomínky  z jednání Pastorační 
a ekonomické rady konané 16.11.2008

Rada města neschvaluje:
54/08/13  pronájem pozemků pod vodní 
plochou přehrady Díly
54/08/14  zařazení projednání  odkupu po-
zemků pod vodní plochou přehrady Díly do 
programu zastupitelstva města

Rada města odkládá:
54/08/15 projednání žádosti o poskytnutí 
spolupráce – Deredes s.r.o.Czech republic, 
Sokolská 84-86,   Praha 8 do příštího zasedá-
ní rady, po získání bližších informací

Rada města ukládá:
54/08/16 starostovi města prověření připo-
mínek  z jednání Pastorační a ekonomické 
rady konané 16.11.2008  týkající se márnice

Rada města doporučuje:
54/08/17 zastupitelstvu města  schválit 
variantu č.1  při zpracování nové publikace 
o Hluku včetně autorských  práv, anglických 
a německých resumé a bibliografie 
54/08/18 pořadatelům sportovních  utkání 
důkladnější kontrolu návštěvníků pod vli-
vem alkoholu

usnesení rady a zastupitelstva
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Usnesení : 16/08/07
Zastupitelstvo města schválilo zpracování 
Zadání změny územního plánu pro rozšíření 
fotovoltaické elektrárny  v trati Babí Hora 
v k.ú. Hluk u parcel p.č. 4164/70, 4164/72, 
4164/79, 4164/80 a 4164/81

Usnesení : 16/08/08
Zastupitelstvo města schválilo výkup po-
zemků na cyklistickou stezku Hluk – Dolní 
Němčí v k.ú. Hluk za 50,- Kč/m2, zbytky 
mimo stezku za 10,- Kč/m2, poplatky hradí 
město 

Usnesení : 16/08/09
Zastupitelstvo města schválilo bezplatný 
převod pozemků – částí parcel p.č. 980 
– 12 m2 a p.č. 982 – 62 m2 v k.ú. Hluk, jak je 
uvedeno v kupní smlouvě ze dne 21.6.1990 
R I 2122/90 a geometrickém plánu č. 
752-61/1998, poplatky hradí nabyvatel 
- manželům xxx

Usnesení : 16/08/10
Zastupitelstvo města schválilo  ukončení 
členství města ve Sdružení měst a obcí 
Východní Moravy k 31.12.2008

Usnesení : 16/08/11
Zastupitelstvo města schválilo doplnění 
akce Obnova krajinné struktury v Hluku, 
lokalita Kaštanec do strategického plánu 
rozvoje Města Hluk 2008

Usnesení : 16/08/12
Zastupitelstvo města neschválilo protinávrh 
Ing. Dohnala : ponechat platby za odpady 
pro každého občana v Hluku ve výši 450,- 
Kč/rok

Usnesení : 16/08/13
Zastupitelstvo města schválilo Obecně 
závaznou vyhlášku Města Hluk č. 1/2008 
o místním poplatku za provoz  systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování  komunálních 
odpadů -  zvýšení poplatku na 480,- Kč/oso-
bu/rok

Usnesení : 16/08/14
Zastupitelstvo města  zrušilo usnesení  
12/08/15 ze dne 26.3.2008 s tím, že budou 
na úřední desce pouze výpisy usnesení 
a zápis ze zasedání zastupitelstva města 
bude k dispozici na úřadě a na webových 
stránkách města v kolonce samospráva

Usnesení : 16/08/15
Zastupitelstvo města schválilo   název nové 
ulice – spojnice ulic Ostrožská a  Mladá „Pod 
Sádkama“

Usnesení : 16/08/16
Zastupitelstvo města schválilo  zřízení 
příspěvkové organizace Sport Hluk a  její zři-
zovací listinu s doplněním v  bodě  e) článku 
II. pronájem nebytových prostor

Usnesení : 16/08/17
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprá-
vu o čerpání rozpočtu  za 3.čtvrtletí  2008

Usnesení : 16/08/18
Zastupitelstvo města schválilo změny 
v rozpočtu dle návrhu finančního výboru 
– viz zápis

Usnesení : 16/08/19
Zastupitelstvo města pověřilo radu města 
změnami v rozpočtu v  případě dostatku 
finančních prostředků -  proplatit částku 
740 622,- Kč   za faktury firmě EKO UH Staré 
Město na energeticky úsporná opatření 
základní školy

Usnesení : 16/08/20
Zastupitelstvo města schválilo  do doby 
schválení nového rozpočtu roku 2009 
rozpočtové provizorium ve výši  1/12 
skutečných celoročních výdajů rozpočtu 
předchozího roku, rovněž investice,   které  
byly realizovány v roce 2008 mohou být 
hrazeny

Usnesení : 16/08/21
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí infor-
mace k vyúčtování Dolňáckých slavností

Usnesení : 16/08/22
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí  
informaci o kontrole pokladní hotovosti 

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

usnesení rady a zastupitelstva

Rada města postupuje do zastupitelstva:
54/08/19 ukončení členství ve Svazu měst 
a obcí  Východní Moravy 
54/08/20 projednání  Obecně závazné vy-
hlášky Města Hluk č. 1/2008 o místním  po-
platku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů
54/08/21 doplnění akce Obnova krajinné 
struktury v Hluku, lokalita Kaštanec do stra-
tegického  plánu rozvoje Města Hluk 2008
54/08/22 zřízení příspěvkové organizace 
města Sport Hluk a schválení její zřizovací 
listiny
54/08/23 zveřejňování zápisů zastupitelstva 
města na úřední desce města
54/08/24 název nové ulice – spojnice ulic 
Ostrožská a Mladá  
54/08/25 závěry ze zasedání finančního vý-
boru

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

Výpis  usnesení ze zápisu č. 16
veřejného zasedání Zastupitelstva města 
Hluk  konaného dne 26.11.2008

Usnesení : 16/08/01 
Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele 
zápisu p. Ing. Martina Polácha, p. Aloise 
Omelku

Usnesení : 16/08/02 
Zastupitelstvo města schválilo program 
zasedání zastupitelstva

Usnesení : 16/08/03 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kont-
rolu plnění usnesení č. 15/08/01 – 15/08/22 
ze zasedání zastupitelstva města ze dne 
24.09.2008

Usnesení : 16/08/04
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 
informace o činnosti rady města z jedná-
ní konaných  dne 6.10.2008, 20.10.2008, 
3.11.2008 a 18.11.2008

Usnesení : 16/08/05
Zastupitelstvo města schválilo vydání nové  
publikace o Hluku  -   a to v 1. variantě - pří-
mé spolupráce s městským úřadem, včetně 
autorských práv, anglických a německých 
resumé a bibliografie

Usnesení : 16/08/06
Zastupitelstvo města schválilo  vybudování 
fotovoltaické elektrárny v průmyslové zóně 
v trati Rovné Pole za  firmou Visteon-Auto-
pal s.r.o. v  k.ú. Hluk

Poděkování

Dovolte mi, abych vyjádřil  srdečné podě-
kování, kdy jsem byl v době svého úrazu 
potěšen návštěvou představitelú města.

Poděkování patří i dechové kapele, pod 
vedením p.kapelníka Vavřínka, kteří v den 
Dolňáckých slavností u mého domu zahráli 
budíček, aby alespoň trochu pozvedli mou 
chmurnou náladu.

Všem přeji radostné vánoce a do nového 
roku pevné zdraví.

Váš František Pospíšek
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Vážení čtenáři, oblíbeného Časopisu Ostrožska a Horňácka z Hluku, 
rádi bychom vám poděkovali za vaši přízeň v roce 2008,

těšíme se na vás v prvních dnech roku 2009.
Velmi děkujeme také prodejcům našeho časopisu!

Vám všem i ostatním Hlučanům přejeme zdraví a štěstí po celý rok 
2009.

inzerce, informace

Sportujete rádi?
Přijďte navštívit

SPINBIKE Centrum
 na sportovní hale v Hluku. 

V provozu denně

pondělí – pátek

v 17.30 a 19.00 hod. 

Jedná se o skupinové aerob-

ní tréninky na stacionárních 

kolech za doprovodu hudby. 

Informace:  737 338 920

 Upozornění starosty

Jednu hluckou rodinu navštívily kon-
cem listopadu tři ženy s nabídkou pro-
deje deky. Zatím, co jedna žena deku 
předváděla , druhá si odskočila na to-
aletu a bavila majitelku domu, třetí se 
pohybovala po bytě a odcizila téměř 
19 000,-kč.
Upozorňujme všechny občany – ne-
pouštějte nikoho cizího domů, neboť 
tito tzv. prodejci mají nacvičené tech-
niky, jak nás obalamutit a okrást. Jsou 
to profesionálové každým coulem !!!
                    Ing.Jan Šimčík, starosta  

 Poděkování

Město Hluk obdrželo z rozpočtu 
Zlínského kraje dotaci ve výši 55 000 
korun, která poslouží na dovybavení 
nového hasičského vozu. Děkujeme!
                                                MÚ Hluk

redakce časopisu

Potraviny V.D.H. DUHA děkují všem zákazníkům z Hluku 
a okolí za nákupní přízeň v končícím roce 2008. 

Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům není nic, co se zlatem třpytí ….

Je to úsměv, láska a pohlazení, nad takový dar žádný není.

Šťastné a veselé Vánoce hodně štěstí, mnoho osobních a pracovních 
úspěchů v nastupujícím Novém roce 2009 přeje kolektiv potravin DUHA na 

náměstí. „ Nakupujte v DUZE, ušetříte tuze.“

Informace o prodejní době během vánočních svátků :

středa  24.12.2008 6.30 – 12.00 hod.
čtvrtek  25.12.2008  zavřeno
pátek  26.12.2008 6.30 – 12.00 hod.
čtvrtek  1.1.2009 zavřeno

Plánované akce:

Sobota 20.12.2008, začátek v 17.00 hod. - tradiční vánoční koncert s Ko-

senkou. Pořádá DDM Hluk

Čtvrtek 25.12. od 17.30, kostel sv. Vavřince Hluk, Brno Brass Instruments, 

Koncert výborného žesťového profesionálního souboru, v němž hrají i hluč-

tí rodáci, soubor přijede z vystoupení ve  Spojených arabských emirátech

Sobota 10.1.2009 - krajské přebory mužů a žen ve stolním tenisu

Neděle 18.1.2009 - (za účasti TV kamer) utkání interligy házené mezi HC 

Britterm Veselí nad Moravou a Partizánské

Sobota 31.1. a neděle 1.2.2009 - celostátní halové fotbalové turnaje mlad-

ších a starších žáků Českomoravského fotbalového svazu 

 Připravujeme: 
Neděle 12.4. - koncert skupiny TUBLATANKA a REACH

Sobota 9.5. - koncert skupiny ČECHOMOR a BABICA
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