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120 000 korun
Tolik bylo vybráno
v  Tříkrálové sbírce!

Poděkování zaslouží všichni
dárci i ti, kteří peníze vybírali!
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Vážení čtenáři Hluckých novin,

máte před sebou první letošní číslo Hluckých novin, srdečně Vás při jeho čtení vítám a doufám, že Vám přinese 
mnoho zajímavých informací i kupu potěšení. Děkuji speciálně Vám všem, kteří jste neseděli jen doma nebo se 
nestarali pouze sami o sebe, protože právě díky Vám můžou být Hlucké noviny rovněž v roce 2009 takové, jaké 
zatím jsou.
Co v novinách najdete? Jsem rád, že velký prostor mají hlučtí myslivci. Několikrát jsem se za nimi chystal, tento-
krát to konečně vyšlo. Byl jsem 
za nimi na plese i o něco poz-
ději v terénu, snad Vám setká-
ní s nimi něco přinese.
Samozřejmě nechybějí senio-
ři, ti se v posledních týdnech 
„rozšoupli“ ještě víc než ob-
vykle, v prosinci měli dokonce  
hned dva večírky, z toho ten 
druhý přímo na Silvestra. Tvrzí 
zněl pořádně silný zpěv, který 
se opakoval v jemnější podo-
bě o několik dnů později. To 
pro změnu zpívaly hlucké děti, 
s kterými se na pódium posta-
vili rovněž školáci. I o nich si 
můžete dnes přečíst.
Pochopitelně, fotek i textů 
najdete v Hluckých novinách 
mnohem více, prosincové i lednové dění bylo u nás hodně bohaté. Opravdu díky moc vám všem, kteří toho děláte 
tolik užitečného pro druhé.
Pokud jste se v novinách nenašli nebo jste tam nenašli zmínku o lidech či událostech, které by si zaznamenání 
zasloužili, nezlobte se. Není nic jednoduššího než do novin cokoliv poslat nebo se ozvat, já za Vámi rád přijdu. 

                                                                         Těším se na setkání s Vámi...

Radek Bartoníček, Hlucké noviny (radekbartonicek@klikni.cz)

Senioři slavili Silvestr Sbor pořádal novoroční zpívání Do ulic vyšli králové

Děti zpívaly na tvrzi Fotbalisté trénují na jaro Zastupitelé jednali

Hlucký kalendář 
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Zastupitelé: Spartak, Spartak Spartak 
Tato stránka v Hluckých novinách má 
svým způsobem premiéru.  Velmi mi 
na ní záleželo, protože si myslím, že 
by neměla chybět v žádném opravdu 
kvalitním místním zpravodaji, který 
chce svým čtenářům poskytnout co 
nejlepší informace.
Na této stránce byste se měli dozví-
dat ta nejdůležitější rozhodnutí ve-
dení města i to nejpodstatnější z dění 
v našem městečku - začínáme čerst-
vým jednáním zastupitelstva, které 
proběhlo těsně před uzávěrkou Hluc-
kých novin ve středu 4. února.

Myslím, že by vás toto jednání mohlo 
zajímat, protože „veřejnosti“ přišlo na 
jednání minimum - a je otázka, jestli jí 
příště nepřijde ještě méně. 
V jednacím sále totiž byla skoro stejná 
zima jako venku, navíc absence mik-
rofonů občas znesnadňuje  „divákům“, 
aby dobře slyšeli celou debatu zastu-
pitelů.  K tomu všemu navíc nemají 
na rozdíl od zastupitelů k dispozici ani 
žádné projednávané dokumenty, tak-
že v některých momentech jen můžou 
odhadovat, co přesně se projednává. 
Konkrétně, když se jedná o rozpočtu 
Hluku či schvalování jednacího řádu 
zastupitelstva.  

Dát nebo nedát Spartaku půl 
milionu?

Pojďme ale k nejvíce diskutovaným 
bodům. Jak už tomu bývá, zřejmě 
nejvíce slov se opět točilo kolem Spar-
taku Hluk a penězům, které mu chtělo 
vedení města poskytnout. Některým 
zastupitelům se záměr města nelíbil, 
takže nastala poněkud emotivnější 
situace, kdy zvyšoval hlas i starosta 
ing. Jan Šimčík.
Osobně mám delší dobu pocit, že 
někteří zastupitelé nedůvěřují tomu, 
jakým způsobem zástupci Spartaku 
v minulosti hospodařili s penězi a ja-
kým způsobem je využívali. Tato ne-
důvěra se poté táhne jednáními zastu-
pitelstva a projevila se i tentokrát.

To nejdůležitější z únorového zasedání zastupitelstva

Šlo o to, že vedení města navrhovalo 
odeslat Spartaku Hluk kolem půl mi-
lionu korun na uhrazení nákladů na 
energie.  Proti se ale postavil finanční 
výbor zastupitelstva a právě ve středu 
i několik zastupitelů, například Julie 
Šuránková a Alois Omelka. Tvrdili, že 
by mělo být zcela jasně určeno, na co 
tyto peníze města půjdou, poukazova-
li na to, že podle nich Spartak nepřed-
ložil vyúčtování svého hospodaření  
za loňský rok a stěžovali si, že ani není 
jasné, kam přesně peníze města jdou.
Opačný názor měl především zastu-
pitel ing. Pavel Dohnal, podle které-
ho žádné nejasnosti neexistují.  „Nic 
nejasného není. Všechna čísla jsou 
k dispozici.  Problém není v tom, že by 
Spartak nechtěl něco předložit,“ pro-
hlašoval.
Vzájemná polemika nakonec vyvr-
cholila rozladěním starosty, kterému 
se nelíbilo, že někteří zastupitelé půl 
milionu zpochybňují. „Je to doslova 
zanedbatelná částka. Pořád se to omí-
lá, přitom na kulturu jde 3,9 milionu 
a na sport pořád méně a méně. Potom 
vypadáme, jak hlupáci, kteří neví, proč 
dávají Spartaku půl milionu,“ řekl sta-
rosta.
Propíraného půl milionu se nakonec 
do rozpočtu dostalo, ale z debaty vy-

plynulo, že jednotlivé výdaje a pří-
jmy Spartaku budou pod pořádným 
dohledem. 
O celé situaci kolem Spartaku, která 
není dosud dořešena, vyjdou další 
informace v březnovém čísle ča-
sopisu Krajem svatého Antonínka 
a v dubnových Hluckých novinách.

Nebude v hlucké kase málo 
peněz?

Právě rozpočet města byl nejdůleži-
tějším bodem jednání. Zastupitelé 
ho nakonec schválili téměř jedno-
hlasně, s jednou výjimkou. 
Zastupitel ing. Pavel Dohnal argu-
mentoval tím, že příjmy města bu-
dou zřejmě oproti očekávání nižší 
a chtěl po vedení města, aby z roz-
počtu vyňalo investiční akce v hod-
notě kolem pěti milionů korun. Se 
svým požadavkem ale uspěl jen čás-
tečně. Pět milionů v rozpočtu zůsta-
lo, ale starosta slíbil, že některé akce 
by město rozjelo až v druhé polovině 
roku podle toho, jak se bude či nebu-
de plnit městská kasa.
Mnohé další informace najdete na 
webu města, usnesení jsou pod odka-
zem  „samospráva“.                             RB

Takto skromný byl pohled na zastupitelstvo přesně ve chvíli, kdy mělo jeho 
jednání začít. Nakonec se nadpoloviční většina zastupitelů sešla, někteří zů-
stali doma kvůli nemoci.                                                                                              FOTO: RB
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Následující informace by vás také ne-
měla „minout“. Týká se stavebního 
úřadu v Hluku, kterému hrozí zrušení.  
O boji za jeho existenci psal v lednu 
Deník (dříve Slovácký deník), konkrét-
ně redaktorka Tereza Bičanová. Tento 
článek tady nyní přetiskujeme.

Starostové pěti obcí ze Slovácka se 
bouří. Nelíbí se jim totiž návrh minis-
terstva na zrušení stavebního úřadu 
v Hluku. 
„Ministerstvo pro místní rozvoj chce 
v rámci redukce zrušit stavební úřady 
v takzvaných jedničkových obcích, 
v našem případě hlucký úřad. Společ-
ně jsme proto napsali dopis, kde se 
proti zániku tohoto úřadu bráníme,“ 
uvedl starosta Slavkova Petr Vladovič. 
Hlavním důvodem protestu starostů 
je to, že by obyvatelé těchto obcí mu-
seli dojíždět až do Uherského Hradiště 
a Uherského Brodu. „Lidé z Hluku i dal-
ších čtyř obcí jsou zvyklí jezdit sem. 
Jsme jim k dispozici denně, nemáme 
úřední hodiny jen dva dny v týdnu. 
Navíc naši úředníci znají dokonale 
terén a záležitosti spadající do jejich 

kompetence vyřizují velmi operativ-
ně,“ tvrdí hlucký starosta Jan Šimčík. 
Starostové dále argumentují tím, že 
hlucký úřad s lidmi neprojednává 
jejich záležitosti anonymně, jako je 
tomu právě ve větších městech. Minis-
terstvo pro místní rozvoj názory sta-
rostů respektuje. Proto je také v dopi-
se o návrhu zrušení těchto stavebních 
úřadů žádají o vyjádření. 
„Hlavní důvody, proč usilujeme o ze-
štíhlení státní správy jsou takové, že 
na menších obcích na úřadě zpravi-
dla pracuje jenom jeden člověk, tyto 
úřady také vykazují nízkou četnost 
vyřešených případů. Pokud rozhodu-
je jeden člověk i o větších projektech, 
nemá se s kým poradit a mnohdy 
pracuje neefektivně a špatně,“ pozna-
menal mluvčí ministerstva pro místní 
rozvoj Hynek Jordán. 
Pokud by k rušení došlo, zaniklo by 
v republice asi dvě stě takových men-
ších úřadů. Novelu by musela projed-
nat vláda a parlament a platnost no-
vého zákona by mohla nastat nejdříve 
v roce 2010. 
Ministerstvo projevilo záměr o zrušení 

těchto úřadů v minulosti již dvakrát. 
„Zatím se nám vždy podařilo vyslovit 
nesouhlas podložený dostatečnými 
argumenty. Věříme v to i nyní,“ dodal 
Šimčík. Kvalita pracovníků hluckého 
úřadu je podle starostů velká. Oba 
mají vysokoškolské vzdělání stavební-
ho oboru. Tamní úředníci za rok 2008 
řešili čtyři sta padesát případů. 
„Četnost vyřizovaných případů proto 
podle nás není vůbec nízká,“ myslí si 
Vladovič. „Obyvatelé o návrhu minis-
terstva zatím nejspíš nic netuší. My 
doufáme, že se nám podaří úřad za-
chovat,“ řekla zástupkyně vedoucího 
hluckého stavebního úřadu Jitka Vac-
ková. 
Se zrušením hluckého stavebního úřa-
du nesouhlasí ani projektant z Dolního 
Němčí, který redakci Slováckého dení-
ku požádal o zachování anonymity. 
„Znám stavební úřady v celém okre-
se a v Uherském Hradišti ani v Brodě 
často nedodržují třicetidenní lhůty na 
vyřízení záležitostí. V Hluku je jedná-
ní s úředníky rychlejší, neanonymní, 
a hlavně to tam mají lidé blízko,“ sdě-
lil.

Starostové bojují za hlucký stavební úřad

VAROVÁNÍ
V Hluku i na mnoha jiných místech se 
objevila informace firem o tom, že je 
možné z peněz Evropské  unie získat 
peníze  na výstabu nebo rekonstrukci 
domů a bytů. 

Tato informace je však zcela neprav-
divá, žádné takové peníze získat ne-
jde a lidé by měli být velmi opatrní. 
Na výzvy firem, které něco takového 
nabízejí, by neměli vůbec reagovat.

Před podobnými nabídkami a fir-
mami už varovalo i ministerstvo pro 
místní rozvoj. 

RB

Hluk nechyběl ani letos na lednovém veletrhu cestovního ruchu v Br-
ně, který je na začátku roku největší přehlídkou turistických možností 
v Čechách a na Moravě. Do Brna přijel starosta i jeho dva místostaros-
tové, kteří společně poseděli ve stánku regionu Slovácko, kde se právě 
prezentoval i Hluk a celý Mikroregion Ostrožsko.                           FOTO: RB

HLUK NA VELETRHU
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Za myslivci na plese i v přírodě

Skoro se až divím, že k činnosti mysliv-
ců se dostáváme tady v Hluckých no-
vinách až po tak dlouhé době.  Záro-
veň jsem ale rád, že  jsme se v poslední 
době setkali, a to dokonce dvakrát. 
Poprvé na začátku jejich plesu, podru-
hé přímo v terénu, v jejich myslivecké 
chatě  a při krmení zvěře.
„Myslím, že prožíváme docela dob-
ré období. Je nás celkem čtyřicet pět 
a hodně členů je skutečně aktivních,“ 
říkal mi předseda hluckých myslivců 
Zdeněk Mitáček.

Na plese 

Povídali jsme si jen několik okamžiků 
před vypuknutím plesu, kdy už všech-
no bylo připraveno, tvrz perfektně vy-
zdobená, myslivci nastrojení a kuchaři  

nad pokličkami ochutnávali pro jistotu 
už hotová jídla. 
„Letos jsme to riskli, máme více dru-
hů jídel, například medajlonky s hra-
nolkama, dřív jsme mívali jen guláš, 
ale ukazuje se, že lidi mají rádi ples se 
vším komfortem,“ vysvětloval předse-
da myslivecké jednoty.
Navzdory všeobecné finanční krizi 
a evidentnímu úbytku sponzorů na 
některých plesech se zdálo, že mysliv-
ci zatím příliš problém s tombolou ne-
měli, i když Zdeněk Mitáček k tomuto 
úplně optimisticky nemluvil.
„Uspořádat samotný ples se mně zdá, 
že je rok od roku jednodušší, protože 
každý už víme, co kdy přesně při pří-
pravě udělat. Nejtěžší je obejít spon-
zory a požádat je o tombolu, protože 
do Hluku chodí pro tombolu i přespol-

ní, kteří doma tolik sponzorů nemají. 
Naštěstí máme stálé sponzory, navíc 
se někteří drobnější i sami hlásí. Ale je 
nutné se snažit, aby na plese byla tom-
bola bohatá,“ upozorňuje.
Myslivecké plesy určitě přitahují obe-
censtvo mimo jiné kvůli cenám, zvěř 
nikdy nechybí a nechyběla pochopi-
telně ani u Hlučanů. První cena, divo-
čák, sice nepatřila k úlovkům místních 
myslivců, další  kousky už ale byly do-
mácího původu - pro zajímavost, dvě 
srny, divoká husa, sedmnáct zajíců a 
osm bažantů. 
 
V přírodě 

Druhé setkání s myslivci už bylo zcela 
jiného rázu. Bylo nedělní ráno, seděli 
ve své chatě, upíjeli horký čaj, venku 
čerstvě nasněženo, chystali se s trak-
torem na víkendové krmení - abych 
použil přesný termín, chystali se na 
zakrmování.
„Přes léto seženeme krmení, něco na-
koupíme, něco dostaneme z družstva,  
kupujeme hlavně kukuřici, ječmen 
a oves,“ informuje mě hospodář mys-
livců Miroslav Ondra.
Zakrmování by mělo začít například 
u bažantů už brzy po žních, ta hlavní 
práce ale přichází se zimou - opět bych 
mohl použít správný odborný výraz, 
hlavní práce přichází v takzvaném ob-
dobí nouze. Tedy, nouze pro zvěř. To je 
pro každé zvíře odlišné, pro bažanty je 
už kritické období, kdy napadne třeba 
jen několik málo centimetrů sněhu.
Myslivci mají v okolí Hluku čtyřicet kr-
melců, ke kterým vyjíždějí téměř každý 
týden.  Jsou rozděleni do třech skupi-

Zimní lednová „procházka“, myslivci vyrážejí s krmivem za zvířaty téměř kaž-
dý víkend.

Jak žijí hlucké spolky? V tomto čísle začínáme myslivci.

Toto jsou záběry z letošního mysliveckého plesu, úplně vpravo pohled do kuchyně, kde chlapi připravili několik specialit.
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nek, a každá si hlídá jeden směr, krmi-
vo je dobré pravidelně doplňovat.
Pokud jde ještě o krmivo, kromě zmi-
ňovaných „značek“ nosí myslivci také 
seno a jadrné krmivo. A nesmím zapo-
menout na kamennou sůl.
Jak je to přitom se samotnými počty 
zvěře? Dozvídám se, že počty zůstá-
vají poslední roky neměnné, byť určitý 
úbytek existuje. Důvod? Zdeněk Mi-
táček odpovídá tak, jak to slýchávám 
i od myslivců jiných.
„Vinu nese hlavně dnešní zemědělství, 
stroje jsou mnohem rychlejší a výkon-
nější než dříve, dnes dva kombajny 
zvládnou Hluk za týden, zvěř   ani ne-
stačí utěkat. Po žních máme největší 
úhyn zvěře. K tomu navíc  jezdí trak-
tory i v noci, když například pole po-
diskují, často za to zvěř platí životem,“ 
říká předseda hluckých myslivců.

to tu nikdo nebylo,“ podotýká Zdeněk 
Mitáček.
Vidíte, málem bych se nezeptal ani na 
hony, které často čtenáře zajímají nej-
víc. V Hluku byly v této sezóně (která 
trvá od začátku listopadu do konce 
prosince) čtyři.  Ten čtvrtý byl prý spíš 
symbolický - na tombolu.   
                                          Radek Bartoníček

Zvěři podle něj také chybí více vláhy, 
dnešní pěstování plodin není opět pro 
zvířada výhodné, v parných létech jim 
chybí járky a potůčky, které vysychají. 
Dřív bylo například nasazeno hodně 
cukrovky, zvěř se v ní mohla dlouho 
zdržovat a navíc se živila jejími úlomky.  
„K tomu všemu je ještě víc predátorů, 
káňata, jestřábi, víři, mračna krkavců, 

Foto:  Tomáš Šimčík

Foto:  Tomáš Šimčík
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Každý rok je to potěšitelná akce na začátek roku. Na tvrzi 
se pod dohledem a výbornou organizací vedoucích folk-
lorních kroužků setkávají děti z Hluku, které mají možnost 
vyskočit na pódium a přede všemi si zazpívat. I letos bylo 
takových odvážlivců  docela hodně, za což každému z nich 
patří velké uznání. 

Bohužel, s každým dalším rokem v rodném listě klesá zá-
jem dětí (nebo v tomto případě spíše školáků) o zpívání. 
Myslím, že na tvrzi bychom  dřív nalezli ducha památného 
hejtmana Šarovce než ducha nějakého staršího školáka, 
který by šel zazpívat - pro zajímavost, v sedmé, osmé a de-
váté třídě se našel jediný! Několik větších školáků bylo sice 
přítomno, ale styděli se zpívat. Nedobrá situace panuje 
i v páté a šesté třídě, v této kategorii porota vůbec neudě-
lila třetí místo. 

Bohužel, tyto děti školou povinné ještě netuší, že ten, kdo 
umí zpívat, je ve skutečnosti onen správný „frajer“, na rozdíl 
od těch, kteří třeba potom v dospělosti prosedí plesy na 
židli, jak pecky a zpívají tak maximálně doma v koupelně. 

Za zmínku stojí určitě vítězka v diváckém hlasování. Stala 
se jí Lucka Křiváková (vpravo nahoře), která zpívala skuteč-
ně krásně.  Pěkných hlasů ale bylo slyšet více, jen namátkou 
si vzpomínám například na už známou muzikantku Lucku 
Rybnikářovou, moc hezký hlas má ale kupříkladu i Marti-
na Mitáčková. Dobrých zpěvaček či zpěváků bylo však víc, 
u některých by stačilo, kdyby se jim někdo více věnoval.

Nakonec proto poděkování všem maminkám, tatínkům, 
babičkám, dědečkům, strejdům i tetičkám. A to těm, kte-
ří s dětmi zpívají, povídají si nebo je  vedou i k hraní na 
nějaký hudební nástroj. Prostě poděkování všem, kteří si 
dokáží udělat na děti čas. Dávají jim do života tu nejlepší 
„výslužku“ do dospělosti, takovou „výslužku“, kterou si ni-
kdy nemůžete nikde objednat ani koupit.

A ještě porota - seděla v ní paní Marie Plačková, Anička 
Rybnikářová, místostarosta Antonín Kočí a člen mužského 
sboru Antonín Hájek.

RB

(Fotografie z dětského zpívání najdete na předposlední 
straně Hluckých novin)

Desítky dětí soutěžily v soutěži o nejlepší zpěváky. U diváků zvítězila Lucie Křiváková

Mateřské školy:
1. Zuzana Hájíčková
2. Lucie Hertlová
3. Linda Říhová a Dalibor Mandík

1. - 2. třída základní školy
1. Lucie Křiváková
2. Eliška Macháčková
3. Šimon Brauner a Kristýna Prajzová

3. - 4. třída
1. Vojta Dohnal
2. Lenka Hrdinová
3. Veronika Hrošíková a Terezka Říhová

5. - 6. třída
1. Lucie Rybnikářová
2. Martina Mitáčková

Dětské zpívání na tvrzi

Lucie Křiváková vyhrála u diváků
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S přicházejícím fašankem vzpomínám na 
časté besedy v chaloupce u „baběnky“ 
Hájkové. Fašank je čas, kdy končí doba 
plesů a světských radovánek. Začíná 40 
dní půstu. Dnes se už tento křesťanský 
zvyk dodržuje málokde a to ještě v ome-
zeném rozsahu.
Dříve se půst po dlouhá léta poctivě dodr-
žoval. Mladé manželské páry  a svobodná 
mládež si užívala plesů i jiného veselí jen 
do úterý před popeleční středou. V pondě-
lí se konal ještě muzikantský ples a v úterý 
se už jen „pochovávala basa“ a s ní zmlkly 
hlasy všech hudebních nástrojů i hlasy 
zpěváků a to až do velikonočního pondělí. 
Aby děti nebyly ošizeny o trochu vese-
lí a radosti, chodívaly se svými rodiči po 
návštěvách k příbuzným, jak se říkalo „po 
fašanku“. Já jsem chodívala nejraději k naší 
„baběnce“. Tam jsme se vždycky sešli s ce-
lou rodinou i s mými bratranci od strýce 
Franty. Nejraději vzpomínám na baběn-
činy „trdelníky“. Ty se dělávaly na fašank 
v pondělí.
„Trdelníky“ byly vlastně trubičky, ale nikoliv 
z lístkového, ale z kynutého těsta jako na 
koblihy a byly smažené. Aby bylo dosaže-
no úspěchu při jejich přípravě, bylo potře-
ba mnoho trpělivosti. Kynuté těsto muselo 
být řidší. Dobře vykynuté těsto se položilo 
na vál a vyválelo na tenký plát, ze kterého 
se krájely pásečky. Ty se potom namotaly 
na kolíčky zhotovené ze dřeva, které ne-
vsáklo tuk. Pak se nechaly ještě znovu na-

kynout a smažily se v rozpuštěném sádle. 
Po vychladnutí se „trdelníky“ s kolíčku sta-
hovaly a plnily sladkým bílkovým sněhem 
nebo sladkou šlehanou smetanou. 
Protože „trdelníky“ byly výbornou po-
choutkou a protože nás bylo na „fašanku“ 
u „baběnky“ mnoho, vznikaly mezi námi 
dětmi často strkanice přesto, že jich naše 
hodná a trpělivá „baběnka“ nasmažila plný 
„lavór“ (mísu ). Aby se nasytily naše mlsné 
jazýčky, musela „baběnka“ vždycky nasma-
žit ještě další „lavór“ milostí. 
Dnes, kdy jsou k dispozici různá tvořítka 
a formy, musím obdivovat zručnost a tr-
pělivost a také lásku, s jakou naše babičky 
a matky bez pomůcek různá jídla včetně 
sladkých dobrot připravovaly. Ještě dnes 
vidím ty nádherné hroznové listy, sluneč-
nice, podkovy a srdíčka. 
A přitom všem vždy zbyl „baběnce“ čas 
a chuť pro nás děti udělat smažený „růže-
nec“. Ten nám dělala z drobných kousků 
těsta, které zbyly po vykrajování otvorů 
náprstkem. Tyto kousky navlékala na niť, 
svázala celý „růženec“ a usmažila. Tak pros-
té, krásné a velmi dobré. To bylo radosti !
Dnes na takové věci není ani čas. Přesto 
bych nabídla alespoň dva recepty na „fa-
šankové“ zpestření. Pro ty, kteří respektují 
varování dnešních zdravotníků, nabízím 
pečené milosti, a pro ty, co mohou jíst 
všechno, smažené koblížky.                                                      
 
Lekešovi (psáno pro www.Dolnacko.cz)

Pečené milosti

40 dkg hladké mouky, 30 dkg másla, 3 žlout-
ky, 1 dcl bílého vína 
Vypracujeme těsto, necháme asi 1/2 hodiny 
odpočinout, pak ho na tenko vyválíme. Z vy-
váleného těsta vykrajujeme různé tvary na  
př. čtverce, obdélníky, hvězdy atd. Pečeme 
pak v mírné troubě, horké obalujeme mle-
tým cukrem s vanilkou. 

 Koblihy

 25 dkg mouky hladké, 25 dkg mouky polo-
hrubé, 5 dkg cukru, 5 dkg másla nebo Hery, 
4 až 5 žloutků, 4 dkg droždí, citronová na-
strouhaná kůra, špetka soli, 2 polévkové lžíce 
rumu, podle potřeby mléko nebo smetana. 
Na smažení použijeme 100% tuk, olej nebo 
sádlo podle vlastní chuti. 

Uděláme kvásek z trochy mouky, droždí, 
cukru a mléka. Po vykynutí kvásku přidáme 
žloutky, tuk, sůl, rum, zaděláme vláčné těsto 
a necháme ho vykynout (asi 1 hodinu). Po 
vykynutí vykrajujeme lžicí stejné dílky z těs-
ta, které dlaní zakulatíme a pokládáme na 
vál, zakryjeme utěrkou a necháme dále vy-
kynout. Vykynuté kousky tvarujeme tak, aby 
byl uprostřed dolíček a vložíme do rozpále-
ného tuku. Nesmažit prudce! Po vysmažení 
dáváme do dolíčků povidla nebo marmelá-
du a pocukrujeme.

Fašankové „trdelníky“

Proměny v našem životě stojí jistě za za-
myšlení. Třeba o letošní zimě, kdy jsou 
mrazy, sníh, prostě zima, jak má být. 
Chůze po nové komunikaci za Dolníma 
humnama na náměstí je po úpravách  pří-
jemnou procházkou. Často a ráda přitom 
vzpomínám, jak to tam vypadalo za naše-
ho dětství, kdy jsme tama chodili s oblibou  
do školy a nemluvě o cestě ze školy, co to 
bylo zážitků. 
Žádný asfalt, ale od vozů rozježděné  blá-
tivé cesty, šourali jsme se kolem mlatevní, 
ale i tak jsme byli od blata až za ušima. Co 
bylo radosti, když zamrzl potok a všude 
plno sněhu, dětského křiku, smíchu, mod-
řin, kopce plné sáňkujících dětí až do tmy, 
nespěchali jsme k televizi.
Až teď nastává čas, kdy Kaštanec i Paligr 
jsou zcela prázdné, jen vidíme malé děti 

v doprovodu svých rodičů a dětí, které 
jsou o trochu starší. Kde jsou ale školáci? 
Snad velké nároky na učení, v době mana-
žerů a dealerů se snaží být školáci učenliví? 
Ale kdeže, televize, mobilní telefony, SMS 
zprávy i internetové hry vytlačily děti z ulic 
do teplých domovů.
Jaké změny přinesla dnešní doba? Technic-
ké vymoženosti,  ale o co se děti ochuzují 
jsou zážitky - a pak následuje vzpomínání, 
to bude dnešní mladé generaci chybět. 
K zimním radovánkám nám stačila  i aktov-
ka, která často byla náhradou za saně. Brus-
le šlajčuky na klíč, v teplákách bez oteplo-
vaček, líčka červené, promrzlé.  Doma jsme 
jedli chleba se sádlem a máslem, a nikdy 
jsme neměli problémy s nadváhou, proto-
že jsme byli pořád venku a v pohybu.
Neměli jsme mobilní telefon ani internet, 

ale ulici a přírodu. Měli jsme volnost, čas 
na hraní, ale i povinnosti a k úctu rodičům 
i učitelům. Od pana učitele facka, doma 
jsme to neřekli, to by byly aj tři. Pili jsme 
kravské mléko, ne krabicové, pili jsme 
vodu ze studánek a studně, ne s PET lahví. 
Spali jsme pod husím peřím, neměli jsme 
alergie.  
Zůstává otázka: Jak jsme toto všechno 
mohli přežít? Jsme bohatí a šťastní , máme 
krásné vzpomínky. Alpy to nebyly, v Hluku 
byl ale sníh stejně bílý, v Kaštanci, na Palig-
ře, Husí hoře, v Sádku, na kopci u P. Marie.
Tam všude se jezdilo. Tam byl dětský křik.

                                       Emilie Morozová

Byli jsme bohatí na zážitky
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Pro mnohé je to představa z kategorie 
nepředstavitelných. Ale je to tak, paní 
Marie Šlezingerová (fotila ji paní Marie 
Plačková), která žije v charitním domo-
vě, oslavila sto let! Tento požehnaný 
věk navíc oslavila jako čiperná paní, 
které sice neslouží už sluch, ale i tak se 
zajímá o vše kolem sebe. Na tvrzi jí ke 
krásnému jubileu popřál i starosta Hlu-
ku. Paní Šlezingerové přejeme všecko 
dobré!

Až po uzávěrce našeho prosincového 
vydání novin vyhrávala v hale decho-
vá hudba Kosenka s kapelníkem Sta-
nislavem Vavřínkem. Teprve nyní tedy 
dáváme na vědomí, že to byl koncert 
hojně navštívený a úspěšný, mladí mu-
zikanti a zpěváci mají kouzlo a švih, 
kterým oplývá málokdo v širokém oko-
lí. Kromě Kosenky se divákům ukázaly 
rovněž mažoretky, a to stylově v „miku-
lášských“ čepicích.

Pokud se pozorně díváte po chlapech 
z mužského sboru, možná jste si všimli 
něčeho nového - týká se to jejich kožu-
chů, s kterými občas vystupují. Tou no-
vinkou jsou dva z těchto kožuchů (po-
dívejte na dva chlapy zprava), ty jsou 
totiž ušity zcela nedávno. Peníze na šití 
získal sbor od Nadace Děti - kultura - 
sport. Konkrétně šlo o grant ve výši 50 
tisíc korun, za který  celý sbor děkuje.

Kosenka v hale

Kožuchy za grant

Oslava krásné stovky
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Na Hasičském plese hrála DH Šarovec Vyhrávání muzikantů na Nový rok A pěkné novoroční zpívání

2 x FOTO: Štěpán Mitáček

Mezi největší hudební zážitky na pře-
lomu roku určitě patřil koncert de-
chového kvintetu BRNO BRASS IN-
STRUMENTS, na který byl kostel zcela 
zaplněný. Nestává se často, aby Hluk 
hostil tak vystudované a úspěšné muzi-
kanty, kteří mají za sebou i vystupová-
ní v zahraničí, například ve Spojených 
arabských emirátech. Navíc mezi nimi 
byli tři Hlučané - sourozenci Vackovi a 
Josef Žajdlík.

Hlučtí skauti nepolevují ve svých ak-
tivitách. Kromě jiného uspořádali pro 
ději divadlo i maškarní ples (FOTO: 
Štěpán Mitáček),  při kterém se zaplni-
la celá tvrz. Skauty jste mohli ale vidět 
také jinde, do Hluku kupříkladu přivezli 
Betlémské světlo a samozřejmě chodi-
li také na Tři krále. Přihlašte své děti do 
skautu, věřte, že se naučí mnohé věci, 
které se jim do života náramně hodí.

Skauti s maskami

Hudební lahůdka

...a další akce
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Dům čp. 2 Jan Nemrava - zpěv, ky-
tara, cimbál
čp. 696 Jan Šimčík - heligonka, 
Jan Šimčík ml. („Jeny“) – zpěv, har-
monika, 
Bóži Šimčíková - zpěv
čp. 3 František Pospíšek – trubka, 
Vacek Jiří - banjo, kytara, 
Vacek Michal – trumpeta, kytara, 
kontrabas, baskytara, banjo, 
Vacková Jana - lesní roh, zpěv
čp. 13 Rybnikář František - tuba, 
harmonika, Rybnikářová Věra - 
harmonika, Rybnikář Marek - klari-
net, Rybnikář Marek ml. - klarinet, 
Rybnikářová Terezie - housle, 
Kovárník Radim - kontrabas, zpěv, 
Kovárníková Anna - housle, klavír, 
zpěv 
čp. 17 František Mitáček - trum-
peta
čp.19 Jan Tesařík - křídlovka
čp. 20 Jan Šimčík st. - křídlovka, 
Jan Šimčík ml. - křídlovka
čp.22 Vavřín Mitáček - zpěv, 
Ant.Bachan - křídlovka 
čp. 321 Pavel Jelének - bicí, 
Miroslav Jelének - melafon 
čp. 24 Tomáš Mika - harmonika, 
zpěv, Jan Mika - trumpeta
čp. 25 František Dufka st. - kříd-
lovka, František Dufka ml. křídlov-

ka, Marek Dufka - trumpeta, Ivana 
Dufková - melafon 
čp. 341 František Žajdlík - trumpe-
ta, Lubomír Žajdlík - zpěv, Stanislav 
Žajdlík - trombon
čp. 28 Antonín Plaček - klarinet, 
Antonín Plaček - viola, bas, Franti-
šek Říha - klarinet, harmonika, Ra-
dek Říha - kontrabas, Čeněk Říha 
- housle, Kateřina Říhová - housle, 
zpěv, Regina Říhová - housle, Anto-
nín Plaček - kytara 
čp. 30 Martin Dohnal - klarinet, 
Petr Križalkovič - klarinet, Jana Ba-
chanová – zpěv
čp.35 František Jelének - housle, 
Petr Jelének - housle 
čp. 453 Jan Soviš - zpěvák, 
Jiří Soviš - klávesy, Míša Sovišová 
- housle 
čp. 36 Růžena Nemravová - zpěv, 
Alžběta Holcová - zpěv 
čp. 455 Ludvík Blaha - zpěv, Fran-
tišek Mach - klarinet,Veronika Ba-
chanová - housle 
čp. 43 Jan Kožík - housle, kontra-
bas 
čp. 458  Jan Hanáček - klarinet, sa-
xafon, zpěv 
čp. 44 Vít Kremr - housle, 
Marie Michalovičová - housle, 
Jan Kremr - klarinet 

čp. 45 Jiří Galda - housle, Jiří Gal-
da ml. - cimbál, Michaela Hrdino-
vá- housle, zpěv 
čp. 48 - Jan Turčin - křídlovka 
čp. 49 - Matouš Kotačka - heli-
gon, 
Václav Kotačka - trombon, Václav 
Kotačka ml. - bubny, Jakub Kotač-
ka - trumpeta,
 Ivan Kotačka - kytara 
čp. 52 František Kožík - trumpeta 
čp. 53 Jaroslav Horňák - housle, 
kontrabas, klarinet 
čp. 55 Jan Vaculík - harmonika
čp. 682 Martiň Šimčík ml. - kytara, 
Tomáš Rybnikář - housle 
čp. 223 Ant. Turčín - heligon, Ant. 
Turčín ml. - pozoun, tenor 
čp. 221 Jiří Dohnal - křídlovka 
čp. 367 Jan Krsička - heligon, trom-
bon (kapelmk), Jindřich Krsička -  
 trumpeta 
čp. 196 František Pančík - klarinet, 
saxofon 
čp. 195 Mir. Kočí - housle, Dalibor 
Kočí - housle 
čp. 193 Viktor Polášek - housle, 
Jakub Polášek - housle 
čp. 595 Josef Hrubý - housle, bary-
ton, Jan Hrubý - housle 
čp. 616 František Pospíšek - kon-
trabas 

Velmi zajímavé muzikantské postřehy Františka Rybnikáře

Městečko - Dolní část dnešní ulice Hlavní (dolní konec) je nejstarší historickou 
částí Hluku. Tady po staletí žily nejstarší sedlácké rodiny, které „dosedlačily“ před 
5O. roky následkem socialistické kolektivizace.
V Městečku se nejenom hospodařilo, ale také zpívalo a hrálo. Hudba byla 
i v těch tvrdých dobách součástí života lidí - od kolébky až do smrti je doprová-
zela a doprovází do dneška. Je až s podivem, kolik muzikantu a zpěváků během 
uplynulých 5O. let do dnů současných z Městečka pochází. Jejich kořeny sahají 
historicky do domů od čísla 2 (Nemrava) do čísla 55 (Křápek) na straně horní 
a od čísla 682 (Šimčík Martin) k číslu 439 (Šumpolec) na dolní straně.
V přehledu jsou uvedeny jednotlivá čísla domů a tři generace (mnohdy již ze-
mřelé) až žijící v rodinném sledu - děda, syn, dcera, vnuk - vnučka, dále muzi-
kanti sem přiženění, přistěhovaní i odstěhovaní a bydlící jinde. Není zde určené 
časové období „muzicírování“, někteří se pouze učili hudbě a dále nepokračova-
li, u některých se hudba stala celoživotním koníčkem i povoláním.

Autor článku František Rybnikář 
je sám nadšený muzikant.

Muzikanti z „Městečka“
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čp. 189 František Pospíšek - zpě-
vák, Antonín Šimčík - baskřídlov-
ka 
čp. 500 Jan Mitáček - trombon, 
Antonína Mitáčková- zpěv, Marie 
Mitáčková (Dvorská) - zpěv Jana 
Poláková - zpěv, 
Zuzana Poláková - zpěv , Franti-
šek Mitáček ml. - zpěv
čp. 185 Miroslav Pechál - housle, 
Kateřina Pechálová - housle 
čp. 183 Vávra Štefaník - trombon 
čp. 182 Marek Polehňa - křídlov-
ka, Miroslav Elsner - flétna, zpěv, 
Kateřina Elsnerová - zpěv, Klára 
Elsnerová - klavír, zpěv 
čp. 181 Antonín Míšek - křídlov-
ka 
čp. 180 František Hájek - zpěv, 
Jan Hájek - zpěv, Václav Hájek - 
zpěv, Václav Hájek ml. - klarinet, 
Anna Málková - zpěv 
čp. 176 Josef Polách - housle, 
Martin Polách - housle
čp. 174  František Sadílek - zpěv, 
buben, Stanislav Vavřínek - kříd-
lovka (kapelník), Stanislav Vavří-
nek ml. - flétna, dirigování, Marie 
Vavřínková - klavír 
čp. 497 Martin Píštěk - kontrabas 
čp. 169 František Vaškovic - har-
monika 
čp. 498 František Soška - zpěv, 
Toman Duflca - baskřídlovka, 
Martin  Kupka - tuba 
čp. 168 František Mach - klarinet 
čp. 166 Vít Habarta - bicí 
čp. 165 Antonín Mitáček - housle, 
Antonín Mitáček ml. - baryton (te-
nor), Petr Mareček- kytara, Tomáš 
Mareček - klávesy

Současný nejstarší muzikant po-
cházející z Městečka, klarinetista 
Antonín Plaček, hraje nepřetržitě 
(dnes na „krátké tratě“) 60 roků.

Zpracoval František Rybnikář

Rád bych tady na stránkách publikoval poděkování paní Marie Štastné, které se mou nepo-
zorností nedostalo do vánočního čísla Hluckých novin. Jde o milé poděkování za odpoled-
ne, věnované hluckým starším spoluobčanům.  Paní Šťastné se omlouvám!                            RB

„Zvonečky sa rozléhajů, tichů bílů krajinů,
vánoční čas přivítaly a všeckým to zkazujů.

Spokojenost, štěstí přejů, všem naší ludom dobrým,
aby v lásce svorně žili a neškodili druhým !“ 

 
Nastal čas adventu – příchodu Ježíše Krista, kdy bychom se měli ztišit a za-
myslet nad sebou každým. A právě o první neděli adventní, 30.11., vedly kroky 
dědečků a babiček na hluckou tvrz. Přijali pozvání od představitelů městského 
úřadu na už tradiční „Setkání se staršími občany“. 
Starosta ing.Jan Šimčík po přivítání seznámil přítomné se vším, co se u nás vy-
budovalo i s plány do budoucna. A věřte, není toho málo ! O kulturní program 
se podělily děti z MŠ, školáci ze ZŠ – folklorní soubor Hluboček, mažoretky 
DDM a mladá kapela Kosenka. 
Pro vzpomínky a radost hrála muzika „Polahoda“, se kterou jsme si všichni 
s chutí zazpívali písničky našeho mládí. V podvečer jsme se spokojeni, s přá-
ním setkání na rok, rozešli domů. 
Co ještě dodat? Velké díky všem účinkujícím, ale hlavně zaměstnancům měst-
ského úřadu, s přáním požehnaných svátků Vánoc a do nového roku hodně 
zdraví a pevných nervů!

Marie Šťastná

Život kolem farnosti
Následující fotografie Štěpána Mitáčka potvrzují, jak pestrý byl 
život kolem hlucké farnosti. Na dvou horních snímcích je vystoupe-
ní dětí (vlevo) a Vánoční mše (vpravo), dole jsou všichni ti, kteří se 
účastnili Vánočního koledování. 

Poděkování
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Když jdou děti do školy...
Tato dvoustránka vznikla až po uzávěrce Hluckých novin, když už byly připravené do tisku. Dvě školní 
události v minulém týdne ale nakonec rozhodly o tom, že jsme je chtěli dostat ještě do tohoto vydání 
novin. Nejdříve ve čtvrtek 5. února přicházeli do školy k zápisu její noví žáčci. Nesměle, tiše, se sklopený-
ma očima. Bylo dojemné sedět s nimi a pozorovat jejich první školní krůčky i první objevy - kolik jich jen 
za devět let života bude!  Pohádková atmosféra ve třídách i vlídný přístup učitelek měnily srdce i oči dětí, 
když odcházely, nechyběly už úsměvy ani předškolní těšení...  
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 ... a když z ní odcházejí
... To v sobotu 7. února panovala zcela jiná atmosféra. V pěkně vyzdobené sportovní hale se předvedli 
už jako „velcí školáci“ na Rodičovském plese nynější deváťáci, kteří se pomalu se základní školou loučí 
- škoda, že nemám jejich fotografie ze zápisu do první třídy.  Devět let života uteklo jako pověstná voda 
v řece a oni jako „skorodospěláci“ absolvovali svou polonézu i první ples. Samozřejmě, mnozí s kupou 
sebevědomí a iluzí, které začnou ztrácet sotva opustí Hluk - a pak budou tisíckrát s nostalgií vzpomínat 
na školní roky, počínaje tím prvním a konče posledním. Neúprostný koloběh života se nikdy nezastaví...    

Text a foto: RB
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Mladá fotbalistka patří k těm hráčkám, 
nebo chcete-li studentkám, které se 
rozhodně nenudí. O tom svědčila 
i moje prosba o setkání, aby mohlo 
vzniknou následující povídání. „Ne-
zlobte se, ale tento týden to určitě ne-
půjde, máme toho ve škole moc a také 
mám ještě jiné povinnosti,“ omlouvala 
se do telefonu. Nakonec jsme ale spo-
lečný termín pro schůzku přece jenom 
našli. 

Začátky v Otrokovicích 
byly těžké

Fotbal začala hrát, tak jak bylo u holek 
obvyklé -  mezi kluky u žákovského 
mužstva Hluku. Na první zápas už si 
Šárka ale nevzpomíná. „Úplně přesně 
si to nepamatuji. Vím, že nás trénoval 
pan Tinka a pan Bachánek, hrávala 
jsem v útoku a dala jsem dokonce 
i nějaké góly.“
Po skončení žákovského věku se roz-
hodovala, co s fotbalovým životem 
dál. V tu dobu zrovna zakládal  ženský 
prvoligový fotbalový klub Compex  
Otrokovice mužstvo juniorek. Bylo 

rozhodnuto - Šárka se vydala zkusit 
štěstí do Otrokovic, ale jednoduché to 
rozhodně nebylo.
„Jela jsem na výběr hráček společně 
s našima a byla jsem z toho strašně 
nervózní. Běhaly jsme, přihrávaly, 
střílely na branku. Nakonec jsem to 
úspěšně zvládla a vzali mě. Trénovaly 
jsme třikrát a někdy i čtyřikrát týdně. 
Bylo to náročné hlavně na cestování. 
Ráno do Starého Města do školy, od-
poledne vlakem do Otrokovic a domů 
jsem se vracela pozdě večer,“ vypráví 
o začátcích v novém klubu.
Z Hluku se vytratila úplně a domů jez-
dila vlastně jenom přespávat. Známí 
a spolužáci se divili, že jí nikde není 
vidět a že hraje fotbal dál. Všichni si 
mysleli, že skončila v žácích Hluku. 
O ženském týmu někde v Otrokovi-
cích vůbec nikdo ani netušil. 
Zhruba před třemi lety převzal ženy 
Otrokovic pod svá křídla fotbalový 
klub 1. FC Slovácko.
Prvoligové ženy musí mít z rozhod-
nutí svazu i juniorský tým, který hraje 
takzvané  pozápasy. V tomto mužstvu 
začala za Slovácko nastupovat i Šárka 

Ondračková. Patřila k oporám, a jak 
sama říká, dařilo se jí.  Fotbalem se ba-
vila a cítila, že má tu správnou formu.

Opakovaná  zranění kolena 
– bolestí brečela

 V nejmíň vhodnou chvíli ale přišlo to, 
co k fotbalu bohužel také patří -  zra-
nění. 
„Hráli jsme proti Teplicím, tuším, že to 
bylo na podzim v roce 2007. Dostala 
jsem balón, chtěla jsem udělat kličku, 
byl tam nějaký nezaviněný střet s pro-
tihráčkou, spadla jsem a ze hřiště mě 
museli odnést. Bolestí jsem brečela, 
měla jsem natržené zkřížené vazy 
v pravém koleně,“ líčí Šárka nepříjem-
nou příhodu. 
Následovalo to, co je u  těžkého zra-
nění obvyklé. Operace, rehabilitace 
a pozvolný návrat na fotbalové trávní-
ky. Koleno se dobře hojilo a v jarní se-
zóně 2008 se už zase začala objevovat 
v dresu 1. FC Slovácko. 
Ráda vzpomíná na zápas ve Strání, kde 
ženy porazily před téměř pětistovkou 

Šárka Ondračková -  
mladá Hlučanka v dresu ligového 1. FC Slovácko

V našem regionu neběhá mnoho prvoligových fotbalistek. Vždyť 
i za ligové mužstvo žen 1. FC. Slovácko hrají především ženy od-
jinud - z Prahy, Frýdku - Místku nebo Nového Města na Moravě. 
Existují však výjimky, i v našem okresu vyrostly výborné fot-
balistky. Patří mezi ně Šárka Ondračková, osmnáctiletá dívka 
z Hluku, která patří i díky velké podpoře rodiny mezi velké ligové 
talenty. Nyní máte možnost se s ní seznámit...

První dva snímky (z rodinného archívu) jsou z dětství, na tom třetím se raduje už jako „velká“ z vítězství nad 
Slavií Praha.
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diváků favorizovanou pražskou Slavii, 
nebo na turnaj v Itálii, odkud si při-
vezly krásný pohár za první místo. Na 
podzim začala naskakovat do prvního 
mužstva žen a patřila k oporám juni-
orky. 
Přišel říjen a pro holky ze Slovácka 
největší svátek. Do Uherského Hradiš-
tě přijela pražská Sparta. V zápase ju-
niorek těsně před poločasem udělala 
Šárka skluz a to byl také její poslední 

vé stránky žen 1.FC Slovácko. On je 
to sice koníček, ale také pěkný bič. 
Věřte, že veškeré vzkazy, tréninkové 
plány, články o fotbalistkách a vlastně 
všechno co najdete na adrese: www.
fc-slovacko.webgarden.cz  je dílo této 
mladé slečny. Je tím hodně zavázaná 
všem, kteří se pohybují kolem žen-
ské kopané na Slovácku. Ostatní jdou 
po tréninku odpočívat a Šárka sedá 
k počítači a aktualizuje a aktualizuje. 

zákrok na  hřišti až do dneška.  Odnes-
lo to stejné koleno a následoval stejný 
scénář. Operace, rehabilitace a poma-
lé zatěžování.
 „Za dva měsíce už bych mohla běhat 
a snad stihnu alespoň několik jarních 
zápasů,“ přeje si mladá fotbalistka, kte-
rou podporuje celá rodina. „Největší 
fanoušek je taťka i mamka, na některé 
zápasy chodí i děda s babičkou. Naši 
mně hodně pomáhají a jsou rádi, že 
něco dělám. Jenom taťka, který také 
hrával fotbal, chce pořád rozebírat zá-
pasy, a to nemám moc ráda. Ale někdy 
je to dobře a řekne mně chyby, které 
jsem udělala,“ uznává Šárka. 

Internet a počítač– fenomén 
Šárky

Šárka Ondračková má ještě jednoho 
koníčka. Dělá neoficiální  interneto-

„Začátky byly strašně těžké, učila jsem 
se program a zabralo mně to spoustu 
času, teď už je to ale v pohodě a baví 
mě to. Včera jsem měla 171 návštěv,“ 
chlubí se webmaisterka a studentka 
třetího ročníku gymnázia.
Kromně fotbalu baví Šárku ještě běhat 
,nejraději běhá sama. Ráda se také dívá 
na krojované páry, které chodí kolem 
jejich domu, když je v Hluku jízda krá-
lů. Je to hezké říká, ale není to pro mě 
to pravé. Raději jsem na hřišti. Co bude 
po maturitě ještě neví. Mluvila o tom, 
že by ji možná bavila novinářská prá-
ce, ale hlavně prý udělat maturitu - 
stresuje se už teď. Ve fotbale si žádné 
cíle po těžkých zranění už nechce dá-
vat. Co má přijít tak to prý přijde, tvrdí.                                                                                              
              
                   Text a foto: Stanislav Dufka

Šárka Ondračková, výborná fotbalistka, studentka střední školy ve Starém 
Městě, správkyně internetových stránek www.fc-slovacko.webgarden.cz 

FK ŠARDICE – HLUK 0:0
Hluk: Fojtík – Z. Horák, A. Machala, Za-
lubil, Šimčík - Tinka, Radoch, Sopůšek, 
Hlaváček - Dufka, Klabačka. Trenér: Radek 
Sopůšek

Čtvrté mužstvo krajského přeboru fotba-
listé Spartaku Hluk začali přípravu na jar-
ní část sezóny cenou remízou v Šardicích. 
Domácím, kteří vedou divizní tabulku, byli 
Hlučané vyrovnaným soupeřem. V zápase, 
který se hrál na umělé trávě a za velkého 
mrazu, se pár prokřehlých diváků nakonec 
branky nedočkalo.
„Odjeli jsme v kombinované sestavě a té-
měř bez náhradníků. Domácí měli sice více 
ze hry, byli častěji na naší půlce, ale vylože-
nou gólovou šanci si nevypracovali. Nako-
nec jsme mohli i vyhrát, ale Sopůšek  nevy-
užil stoprocentní tutovku, když šel sám na 
domácího gólmana,“ řekl k zápasu asistent 
trenéra Hluku Zdeněk Horák.

Zatím odehrané přípravné zápasy fotba-
listů:
Hluk – Prakšice 3:0  branky : Dufka, Jurá-
sek, Hlaváček. 
Hluk – O.N.Ves 2:2  branky: Dohnal 2.
Hluk – Uh. Brod 3:1 branky: Zalubil, Do-
hnal, Hanák.
Hluk „B“ – Ježov 5:1 branky: Gál 2, Horák 
2, Botek.
Boršice – Hluk „B“ 2:0.

Další přípravné zápasy odehrají fotbalisté 
Hluku na osmém ročníku zimního turnaje 
v Uherském Brodě. Poprvé bude na turnaji 
startovat i „B“ mužstvo.
„A“ mužstvo
Sobota 7.2. Dolní Němčí 15.00, Sobota 
14.2. Újezdec 11.00,  Sobota 21.2. Velká 
nad Veličkou 16.00.
„B“ mužstvo
Neděle 8.2. Osvětimany 12.00, Neděle 
15.2. Uh. Brod dorost 16.00, Neděle 22.2. 
Strání 10.00, Neděle 1.3. Bojkovice 13.00.           

std

Příprava fotbalistů
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Senioři opět v akci: na Silvestra

Upřímně řečeno, už nevím, co 
k fotkám ze seniorských setkání 
psát. Vždyť se na ně podívejte - po-
třebují nějaký komentář? Jako vždy 
vládla dobrá nálada a  přítomným 
lidem rázem ubývaly desítky roků 
jejich života.    
Pokud byste někdo popisky vyžado-
vali, ve stručnosti upozorním, že na 
této stránce jsou fotky ze Silvestra, 
na stránce vpravo z krojovaného 
plesu - mimochodem, nechyběla na 
něm ani tombola! 
Kromě mnoha Hlučanů (vlevo naho-
ře známý organizátor setkávání pan 
Ota Konečný) jsou na fotkách také 
hosté. Chlapi v krojích přijeli 

Hlučtí senioři pokračují v pravidelném setkávání. V prosinci se dokonce ujali 
na tvrzi Silvestra a v lednu uspořádali krojovaný ples - na ten si pozvali CM 
Babica, mužský sbor z Boršice u Blatnice i ženský sbor z Kunovic.
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... a na krojovaném plese
právě z Boršic u Blatnice, kde před rokem vytvořili mužský sbor Boršičané. Za pouhý rok činnosti se jim podařila 
řada dobrých věcí, o kterých si můžete přečíst na jejich výborných stránkách www.borsicane.cz.  Hlučtí senioři 
jsou vděční i za návštěvy žen z Kunovic a nově také z Dolního Němčí. 
A ještě pozvánky na další schůzky, 24. února budou senioři od 17. hodin pochovávat basu, 24. března budou 
od 18.00 soutěžit ve zpěvu. Však se na ně zajděte podívat - bývá sice plno, ale nějaká ta židlička (mimochodem, 
jsou nové a pohodlné) se najde.                                                                                                                                     Text a foto: RB
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Pan Josef Lekeš se narodil 17. března 
1924 v domku č.p.709 ve Hřbitovní 
ulici v Hluku v rodině zednického mi-
stra Matěje Lekeše. Po návratu otce ze 
stavebních prací z Podkarpatské Rusi 
se v roce 1928 přestěhovali do nového 
domku č.p.880 naproti hřbitova, který 
otec za pomoci svých kamarádů po-
stavil. 
V 5. třídě padlo v rodině rozhodnutí, 
že bude knězem a od začátku násle-
dujícího školního roku nastoupil na 
Arcibiskupské gymnázium v Kroměří-
ži. Přísný seminární režim však nebyl to 
pravé pro jeho svobodomyslnou duši 
a návštěvu sekundy zahájil už v Reál-
ném gymnáziu v Uherském Brodě. 
V průběhu studia na gymnáziu se plně 
začal věnovat svým dvěma největším 
zálibám - letectví a radiotechnice. 
V březnu 1944 před maturitními pí-
semkami na základě rozhodnutí vlády 
Protektorátu Čechy a Morava musel 
Josef Lekeš spolu s dalšími z ročníku 
1924 nastoupit na práce do válkou 
zničeného Německa. Nucený pobyt 
v Německu trval do konce roku 1944. 
Po válce, na základě rozhodnutí Minis-
terstva školství, obdržel spolu s ostat-
ními nuceně nasazenými maturanty 
z ročníku 1924, kteří splňovali daná 
prospěchová kritéria, „Vysvědčení do-
spělosti“ nahrazují maturitní zkoušku. 
Na podzim roku 1945 mohl tedy začat 
studovat obor svého zájmu – letec-
tví na VŠT Dr.Edvarda Beneše v Brně. 

V době vysokoškolských studií věno-
val většinu svého volného času bez-
motorovému létání v Aeroklubu v Br-
ně - Medlánkách.
Před ukončením studia se v roce 1949 
oženil. S manželkou Drahomilou z Vy-
sokých Popovic se seznámil v roce 
1948 v Hluku, kde pracovala od jara 
do podzimu, v období zemědělských 
prací v tzv. žňovém útulku, kde hlída-
la malé děti. Po svatbě začali bydlet 
u manželčiných rodičů ve Vysokých 
Popovicích. Po ukončení studia zústal 
pracovat na škole jako vysokoškolský 
pedagog. V roce 1950 se jim narodil 
syn Josef a v roce 1953 již v novém 
domě, který si ve Vysokých Popovicích 
postavili, se jimnarodil syn Drahoš. 
Začátkem padesátých let se rozhodnu-
tím ústředních orgánů změnila Vysoká 
škola technická v Brně na Vojenskou 
technickou akademii Antonína Zápo-
tockého, kde Josef Lekeš zůstal učit 
jako občanský pracovník. Po ukonče-
ní studia angličtiny a francouzštiny 
přešel na Zahraniční fakultu Vojenské 
akademie, kde v té době studovali stu-
denti především z arabských zemí.
Ve školním roce 1961-62 byl vyslán 
pomoci budovat technickou univerzi-
tu v Káhiře a v roce 1965 spolu s větší 
skupinou pedagogů do Afganistánu 
zahájit výuku v nové technické ško-
le v Pol-I-Charki v blízkosti Kábulu. 
V roce 1974 byl Josef Lekeš členem 
skupiny pedagogů, kteří pomáhali se 

zahájením výuky v technické škole, 
postavené československým státem 
v syrském městě Homs. 
Při všech zahraničních pobytech jej 
alespoň na několik měsíců doprová-
zela manželka a synové. Při posled-
ním pobytu v Homsu dva měsíce před 
ukončením pobytu manželka vážně 
onemocněla a odletěla se léčit do 
Brna. Nemoc byla natolik vážná, že jí 
manželka po půl roce podlehla.
Po smrti manželky se stávali jeho cesty 
do rodného Hluku stále častější, a jak 
sám s úsměvem říká, díky automobilu 
značky Fiat poznal svou druhou ženu 
Marii, se kterou se v roce 1977 oženil. 
Svou novou ženu si odvezl do Brna, 
kde bydleli až do odchodu do důcho-
du.
Dnes spolu žijí spokojeným životem 
v manželčině domku v Antonínské 
ulici. Po roce 1989 využilo jeho jazy-
kových znalostí několik cestovních 
kanceláří, jejichž klienty doprovázel 
na zahraničních cestách, a také mno-
ho Hlučanů, které buď učil angličtině, 
francouzštině nebo němčině, nebo jim 
do těchto jazyků překládal.
Celá rodina „strýca Lekešového“ spolu 
s jeho Marušků mu přejeme do dalších 
roků pevné zdraví, životní optimismus 
a jeho neutuchající elán stále se pouš-
tět do nových věcí, který mu všichni 
závidíme, třebaže jsme o desítky roků 
mladší.
                                     ing. Pavel Dohnal

Nevím,  s jakým ohlasem  se u diváků setkalo vystoupení tak velkého počtu účinkujících, od malých dětí 
až po seniory. Ale podle toho, že ze zaplněného chrámu sv. Vavřince nikdo neodešel a všichni diváci vydr-
želi až do konce, byl zřejmě celý program přitažlivý. Proto by mužský pěvecký sbor - pořadatel této akce 
- chtěl, aby se toto vystoupení v různých obměnách stalo každoroční tradicí.

Chceme tímto poděkovat za velkou ochotu a vstřícnost duchovnímu správci farnosti Otci Jaroslavu Ka-
pušovi, a to  i za jeho materiální podporu, dále městskému úřadu a potravinám Duha za sponzorování, 
ženám kolem paní Hrdinové za vzornou obsluhu i všem účinkujícím.

F.T.S.

Novoroční zpívání - koledování

Blahopřání muži, který se narodil v Hluku, procestoval řadu zemí a zase se vrátil domů

Josef Lekeš má 85 - gratulujeme!
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Jitrnici, jakou svět ještě neviděl, jsem 
si vypůjčil ze známé české televizní 
pohádky a pouze dosadil z převyprá-
věného příběhu kolegy – zabijačku 
jakou svět ještě neviděl.
Příběh se zabijačkou se odehrál na 
Kopanicích na moravsko-slovenském 
pomezí a rozkřikl se široko daleko a 
možná, kdyby žil Zdeněk Galuška, zce-
la určitě by příhoda patřila do titulu 
Slovácko sa nesůdí v podobě novodo-
bých veselých příběhů z našeho mo-
ravského Slovácka.
V malebné vesničce na Kopanicích, 
kde každý znal každého a každý vše 
o každém věděl a současně veškeré 
domácí události se vyřizovaly tak ně-
jak přirozeně v hospodě při pivu a v 
podstatě tato tradice trvá do dnešních 
dnů.
Stalo se to, že za místním řezníkem, 
který byl mistrem na zabijačky, přišel v 
hospodě kamarád spolužák a povídá: 
„Tondo, nahlásit zabijačku asi někdy 
před Vánocema ber jako závaznou za-
kázku.“ 
Řezník Tonda povídá: „Jelikož toho 
mám hodně, tobě to musím udělat, 
ale moment, ty jsi přece nikdy prasát-
ko neměl, jak tě znám.“ 
A na to jsem dostal odpověď: „Ano, je 
to tak, je to syn od sestry a přistěhovali 
se z Čech a chtějí tady na Kopanicích 
zdravě žít.“
V tom se zjevila na stole velká hořká a 
Tonda povídá: „Mně nezbylo nic jiného 
než se zabijačkou souhlasit, i když od 
samého začátku mě pojalo nepříjem-
né tušení, což se stávalo u lidí, které
jsem vůbec neznal, tedy jsem nevěděl, 
do čeho jdu.“
Končilo léto a začal podzim a v hos-
podě někdo řekl, že ti noví, co přišli z 
Čech jsou nějací divní, že chodí po lese 
a sbírají, co se dá. A na jejich obranu 
povídám: „Vždyť na tom není nic špat-
ného a nikomu neškodí.“
Začal podzim, listí hlásilo brzký pří-
chod zimy, když tu v jeho domku 
zaklepal člověk na dveře a českým 

dialektem – dobrej den. Došlo mi, že 
se jedná o toho nového, jak se říkalo, 
co chce zdravě žít. Povídá: „Můj strýc 
u vás zamlouval zabijačku a já to jdu 
upřesnit a s Vámi domluvit.“ „No dobře 
pojďte dál.“ 
Představil se jako strojní inženýr Váca 
a začalo běžné seznamování a vzpo-
mínání jeho již nežijících rodinných 
příslušníků z Kopanic. No a pak mistr 
řeznický povídá: „Mladý pane, je vám 
známo, co taková zabijačka obnáší, 
hlavně z té přípravy?“ „Ano, nebojte 
se, vše jsem načetl na internetu, vše 
vím.“ 
Po takovém vyjádření si řezník Tonda 
musel rychle vypít štamprlku, aby ro-
zehnal svá předešlá nedobrá tušení. 
Mladý pán odcházel a povídá: „Tak ne-
zapomeňte 13. prosince vás budeme 
ráno čekat.“
Tak se stalo, že nadešel onen osudový 
den a řezník Tonda se ubíral s nedob-
rým tušením k domu těch lidí. Když tu 
již z dálky vidí a hlavě slyší plno křiku 
od drobotiny, nejmíň tak 10 dětí, po 
otevření branky se na něj vyrojilo dal-
ších více než 10 dospělých lidí, tedy 
příbuzných. Něco jako Hujerů ve ško-
le. 
„No tolik lidí,“ povídá si. „To musí být 
pořádný kousek vepře, aby mi vše ne-
snědli než začnu dělat dobroty. „Žád-
né otálení, jde se na to,“ řekl a začal si 
chystat potřebné inštrumenty. „Prase 
je tamhle v té budově,“ všichni ukazo-
vali na rozpadající se stavení. Řezník 
Tonda vyšel směrem k tomu stavení. 
Otevřel dveře a může si oči vyhledět, 
pašík nikde. „Mladý muži, to prase tu 
není,“ brání se řezník Tonda a volá další 
lidi k prohlídce. „Pane Váca, mám dost
téhle legrace, vepř tu není a já odchá-
zím domů za prací.“
Když tu majitel domu poznal, že řezník 
Tonda je už na odchodu, v tom zapís-
kal a zakřičel: „Horynku, k noze.“
A v tom se to stalo, z výšky půdy se 
něco postavilo a nezřetelně vydalo 
nepřirozený skřek.

Z výšky více než dva a půl metru sko-
čilo k zemi stvoření něco mezi psem a 
podle srsti prasetem.
„Pane řezník,“ povídá domácí. „Abyste 
tomu rozuměl, náš Horynek byl velmi 
moderně a zdravě krmen a celou dobu 
jsme mu dávali slámu pod sebe, proto 
se musel jako Horymír naučit skákat
na pelíšek již přes dva metry, četli jsme, 
že je to pro něho zdravější, byl krmen 
pouze kopřivami, které jsme sbírali po 
okolí a v lese.“
Na podvyživené prase byl žalostný 
pohled a jeho skřeky, které prasátko 
vydávalo, bylo spíš žalostnou prosbou 
o ukončení utrpení. Pan Váca se ještě 
stačil pochlubit tím, že slyšel, že se
na Moravě říká, že prase pamatovalo 
dva Mikuláše a on, že to vylepšil tím, 
že jejich Horynek pamatuje Mikuláše 
tři.
Řezník byl odvážný a povídá: „Víte, za 
to prasátko byste zasloužil, vždyť jste 
jej tři roky trápil.“
A i pro zabijačkové hosty bylo prasát-
ko podivuhodným přízrakem, žádný 
podbradek, visící kůže, na které byly 
vidět kosti žeber. Když tu se otevřela 
branka a přišla na zabijačku starší paní 
z příbuzenstva a po shlédnutí prasát-
ka volá na domácího: „Mirečku, co to 
jenom je, to je něco ze světa, nové ple-
meno, vždyť prase vypadá ináč?“
Tonda proto co nejrychleji ukončil trá-
pení tohoto prasátka a dodal: „Tohle 
jsem ještě neviděl, pojďte se všichni 
podívat“, vepřík se po skonání začal 
mile usmívat. Tonda dodal: „Horynek 
právě odešel do svého nebe a já jsem 
byl svědkem zabijačky, jakou svět ješ-
tě neviděl.“
I pan Váca jako vzdělaný člověk pak 
skutečně uznal, že s chovem vepře ne-
měl žádné zkušenosti a jeho čtyři děti 
nejenže nechtěly Horynka jíst, ale ješ-
tě několik dnů proplakaly ztrátu jejich
zamilovaného prasátka Horymírka 
Horynka.

                                                              Jiří Vozár

Jitrnice, jakou svět ještě neviděl

dopis čtenáře
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U S N E S E N Í     Č.55/08
z jednání rady města konaného dne  
01.12.2008

Rada města schvaluje:

55/08/01 program jednání rady města 
55/08/02 odměnu ředitelce Mateřské školy 
Hluk ve výši dle zápisu 
55/08/03 výpůjčku pozemku zastavěného 
budovou v trati Dolní Drahy p.č. 2433 v k.
ú.Hluk  o výměře 73 m2, na 10 let Českému 
zahrádkářskému svazu, ZO Hluk
55/08/04 Darovací smlouvu mezi městem 
a MAS Horňácko a Ostrožsko, o.s.
- na podporu činnosti MAS Horňácko a Os-
trožsko - dar ve výši 18.000,- Kč 
55/08/05 zařazení poskytnutí příspěvku na 
knihu „Hlucké vzpomínání“ –  do návrhu  roz-
počtu roku 2009
55/08/06 navázání kontaktu s firmou De-
redes s.r.o. Czech republic, Sokolská 84-86, 
Praha 8  (organizace pomáhající občanům 
a organizacím, kteří mají problémy s předlu-
žením nebo vymáháním dluhů) a bezplatné 
poskytnutí   prostor pro besedy s občany
55/08/07 Dodatky ke smlouvě o svozu a ulo-
žení komunálního a ostatního  odpadu na 
skládku pro město s firmou Rumpold UHB 
s.r.o.,  Předbranská 415, Uherský Brod
- Dodatek pro II.–IV. čtvrtletí roku 2008 ke 
smlouvě o svozu a uložení komunálního 
a ostatního  odpadu na skládku pro město/
obec
- Dodatek  pro rok 2009 ke smlouvě o svozu 
a uložení komunálního a ostatního odpadu 
na skládku pro město/obec 
55/08/08 rozšíření inventarizační komise 
pro inventuru sportovní haly a ostatních 
sportovišť  o :
- Ing. Jitku Vackovou
- p. Davida Hájka 
- Mgr. Igora Dostála
55/08/09 změnu usnesení č. 44/08/10 z jed-
nání rady města ze dne 08.07.2008 k poskyt-
nutí jednorázového příspěvku pro paní xxx 
-  nové  využití   příspěvku   na  nákup        po-
třeb  dle   přiloženého  seznamu  

Rada města bere na vědomí:

55/08/10 návrh smlouvy o budoucí smlou-
vě o bezúplatném převodu  sportovní haly    
TJ  Spartak Hluk, o.s. Městu Hluk – konečný 
návrh smlouvy bude projednán na příštím 
zasedání po zpracování právníkem 
55/08/11 informaci o pořádání vánočních 
jarmarků Skautským oddílem Hluk na ná-
městí ve dnech 5.12., 12.12., a 19.12. 

Rada města odkládá:

55/08/12 projednání žádosti o souhlas s vy-

budováním lokálního plynového topení 
v bytovém domě č.p. 1148 ul. Závodní  do 
komplexního řešení vytápění sídliště v ul. 
Závodní
55/08/13 projednání Darovací smlouvy 
mezi městem a MAS Horňácko a Ostrožsko, 
o.s. -  do Folklorního fondu MAS Hor-
ňácko a Ostrožsko - dar ve výši 13.107,- Kč  
na zasedání  rady  v lednu 2009

Rada města jmenuje:

55/08/14 odpovědným zástupcem příspěv-
kové organizace SPORT Hluk  pana Karla Boj-
ka, který bude oprávněn jednat s vedením TJ 
Spartak Hluk, o.s. o přípravě organizačních 
a personálních změn k   01.01.2009

Rada města ruší :

55/08/15 usnesení č.35/08/02  ze dne 
03.03.2008 o pronájmu pravého sklepa tvrze  
panu Ing.Liboru Zlomkovi a panu Bohuslavu 
Vávrovi

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

U S N E S E N Í     Č.56/08
z jednání rady města konaného dne  
15.12.2008

Rada města schvaluje:

56/08/01 program jednání rady města 
56/08/02 upozornění současného provozo-
vatele firmu MaL, IMPEX, s.r.o. na ukončení 
smlouvy  k 31.12.2008 k  pronájmu nebyto-
vých prostor na bývalém OKP, Sokolská 
1100
56/08/03 proplacení movitého majetku 
nutného pro provozování sportovní haly TJ 
Spartak ve výši 560.000,- Kč do 19.12.2008
56/08/04 svolání zastupitelstva města na 
pondělí 22.12.2008 v 17.00 hodin na tvrzi 
a program dle zápisu 
56/08/05 poplatek pro podnikatele za ulo-
žení odpadu do kontejneru ve  středisku 
místního hospodářství na statku – 100,- Kč za 
pytel  nebo odpovídající objemový odpad.
Pro občany zůstává bezplatné ukládání od-
padu
56/08/06 bezplatné  poskytnutí pytlů na 
sběr:  
- PAPÍRU (modré pytle) 2 kusy /osobu/ rok   
- PET lahví  (žluté pytle)  4 kusy /osobu/rok 
- další pytle budou občanům  prodávány za 
nákupní hodnotu  
56/08/07 odměnu ředitelce Základní školy 
Hluk ve výši dle zápisu 
  

56/08/08 obřadní termíny k provádění sňat-
ků - obřadní den sobotu – sudé týdny
56/08/09  pronájem garáže v charitním 
domě p.xxx , na dobu neurčitou, poplatek 
400,- Kč / měsíc
56/08/10  příspěvek na dopravu dětí  (pro 
dvě auta) do Mateřské školy  Dolní Němčí 
8.000,- Kč  za  září - prosinec 2008
56/08/11 termíny zasedání zastupitelstva 
města v roce 2009 : 
- 04.02.2009
- 25.03.2009
- 27.05.2009
- 29.07.2009
- 30.09.2009 
- 25.11.2009
56/08/12 zařazení žádosti Plynotopu K+K, 
s.r.o.  o rozšíření cyklostezky Hluk – Ostrož-
ská  Lhota do návrhu rozpočtu roku 2009
56/08/13 vyvěšení záměru o pronájmu ne-
bytových prostor – sálu ubytovny na stadi-
onu
56/08/14 umístění reklamní tabule na fotba-
lovém stadionu – Čambál Robert, FOOTBALL    
PLANET s.r.o., Cintorínská 937, Galanta na 
fotbalovém stadionu, poplatek dle  vyhlášky
56/08/15 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 
10/2008 s firmou Visualcad, s.r.o., Uh.Hradiš-
tě na   vypracování Změny č.15 územního 
plánu  sídelního útvaru Hluk
56/08/16 Dodatek ke smlouvě o dílo na 
vypracování dokumentace pro územní roz-
hodnutí na cyklistickou stezku Dolní Němčí 
– Hluk – katastr Hluk  s firmou  UH IPON, 
s.r.o.,  Kunovice
56/08/17 přidělení bytu v Domě s chráněný-
mi byty Hluk -  paní xxx na dobu  neurčitou
56/08/18 poskytnutí jednorázových finanč-
ních příspěvků  dle zápisu
56/08/19 finanční příspěvek ve výši   1500,- 
Kč    pro  Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6,                
110 00 Praha 1 
56/08/20 finanční příspěvek ve výši 1500,-
-Kč  pro Centrum pro zdravotně postižené  
Zlínského kraje, občanské sdružení, Palacké-
ho nám. 293, 686 01 Uherské Hradiště    
56/08/21 finanční příspěvek ve výši 1500,- 
Kč   pro  Nedoslýchavé  Slovácka – občan-
ské  sdružení, Mašovy 275,  687 24  Uherský 
Ostroh  
56/08/22 finanční příspěvek ve výši 5 500,- 
Kč pro Základní školu a Mateřskou školu  
speciální, Šafaříkova 961, 686 01 Uherské 
Hradiště   
56/08/23 zařazení  příspěvku pro Středisko 
rané péče Brno  do návrhu rozpočtu roku 
2009
56/08/24 Smlouvu o zřízení práva umístit 
zařízení sirény č. 2012/2008 na budovu Zá-
kladní  školy Hluk s ČR – Hasičským záchran-
ným sborem Zlínského kraje, Přílucká 213,     
760 01 Zlín na dobu neurčitou
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56/08/25 prominutí poplatku za vyprání 
ubrusů při konání Vánoční besedy dne 12. 
12. 2008 Svazu postižených civilizačními 
chorobami, ZO Hluk

Rada města bere na vědomí:

56/08/26 informaci p.Janouše z ČSTV ze dne 
12. 12. 2008 týkající se výpůjčky sportovní 
haly 
56/08/27 vyjádření Úřadu pro ochranu hos-
podářské soutěže k veřejným zakázkám, na 
něž byl  na úřad zaslán podnět  - dle vyjádře-
ní úřadu  zakázky byly provedeny v souladu  
se zákonem o veřejných zakázkách
56/08/28 žádost o přidělení jednorázového 
finančního příspěvku  pro xxx na rok  2009
56/08/29 prošetření stávající situace za-
bezpečení budovy bývalého OKP – majitelé     
provozoven v budově a na nádvoří

Rada města odkládá :

56/08/30 proplacení částky 740.622,- Kč na 
úhradu faktury č.2008102 firmě EKO-UH, 
s.r.o. Staré Město za energeticky úsporná 
opatření ZŠ Hluk do příštího zasedání rady

Rada města jmenuje:

56/08/31  ředitelem příspěvkové organizace 
Sport Hluk - p. Karla Bojka

Rada města neschvaluje:

56/08/32 podmínky pana Roberta Čam-
bála, FOOTBALL  PLANET s.r.o., Cintorínská 
937, Galanta na nákup dresů v souvislosti 
s umístěním reklamní tabule na fotbalovém 
stadionu
56/08/33 poskytnutí příspěvku na Cenu Sal-
vator Cenu hejtmana Zlínského kraje

Rada města pověřuje:

56/08/34 předsedu sociální komise p. Rad-
ka Salanciho k namátkové kontrole plnění    
poskytnutých jednorázových  finančních  
příspěvků 

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

U S N E S E N Í     Č.57/08
z jednání rady města konaného dne 
19.12.2008

Rada města schvaluje:

57/08/01 program jednání rady města 
57/08/02 platby faktur a příspěvků k  pro-

placení do konce roku 2008 :
- EKO UH s.r.o Staré Město – faktura ve výši 
740.622,- Kč
- ostatní faktury - do 950.000,- Kč
- příspěvek TJ Spartak ve výši 360.000,- Kč 
v případě schválení zastupitelstvem města
do konce ledna 2009 :
- STRABAG Uherské Hradiště – faktura za 
živičný povrch v ulici Pod Sádkama + další 
drobné faktury do 200.000,- Kč

Rada města odvolává:

57/08/03 Ing. Pavla Dohnala z komise rady 
města pro čerpání dotací z fondů Evropské 
unie 

Rada města ruší:

57/08/04 komisi rady města  pro čerpání do-
tací z fondů Evropské unie

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

Výpis  usnesení ze zápisu č. 17
veřejného zasedání Zastupitelstva města 
Hluk  konaného dne 22.12.2008

Usnesení : 17/08/01 
Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele 
zápisu Ing. Antonína Uhlíře a Ing. Pavla Do-
hnala.

Usnesení: 17/08/02 
Zastupitelstvo města schválilo program za-
sedání  včetně doplňujícího bodu.

Usnesení: 17/08/03
Zastupitelstvo města schválilo následující  
změny v rozpočtu roku 2008:

Příjmy - rozpočet upravený
  61.463.500,--
 = 61.463.500,--
Financování – rozpočet upravený
  24.588.000,-- 
 = 24.588.000,--
Výdaje – rozpočet upravený
  86.051.500,--

Sport Hluk - majetek

 - 360.000,--  

TJ Spartak Hluk, o.s. - příspěvek
 + 360.000,--    
 
CELKEM = 86.051.500,-- 

Usnesení : 17/08/04
Zastupitelstvo města  odvolalo Ing. Františka 
Mikuláštíka z funkce člena kontrolního vý-
boru zastupitelstva města a zároveň zvolilo 
nového člena kontrolního výboru p. Aloise  
Omelku.

starosta - Ing. Jan Šimčík

U S N E S E N Í     Č.58/09
z jednání rady města konaného dne 19. 
01. 2009

Rada města schvaluje:

58/09/01 program jednání rady města 
58/09/02 zadání zpracování projektu „zákaz 
stání“  u staré školy, u tvrze a v zatáčce do 
ulice Oklukové
58/09/03 zpracování žádosti na Ředitelství 
silnic Zlínského kraje o vydání zákazu stání 
v ulici Boršické po pravé straně silnice, smě-
rem do Boršic
58/09/04 příspěvek do tombol na plesech 
pořádaných v Hluku, ve formě dárkového 
koše, v hodnotě 500,- Kč
58/09/05 poplatek ve výši 100,- Kč za infor-
maci o počtech bodů za přestupky řidičů, ze 
systému CZECH POINT
58/09/06 výpověď nájemní smlouvy na ne-
bytové prostory v bývalém OKP, Sokolská 
1100 – MK Montop s.r.o., Hluk ke dni 31. 01. 
2009 dohodou
58/09/07 cenovou nabídku na vypracování 
projektu kanalizace v ulici Horní Drahy, Kos-
telní  a Hlavní – dolní konec  -  Provo s.r.o., 
Hudcova 76, Brno
58/09/08 výpověď smlouvy o nájmu neby-
tových prostor – kanceláře internetové sítě    
Ostrožsko v budově městského úřadu se 
zpětnou platností - od 1. 10. 2008
58/09/09 žádost Bc. Pavla Kremra o povole-
ní umístění informační tabule nad vstupem 
do budovy bývalého OKP, Sokolská 1100 -  
rozměr 2x1m, poplatek dle vyhlášky
58/09/10 vícepráce na akce :
- „Prodloužení kanalizačního řadu – Pali-
gr“(Nad Kaštancem) - hodnota víceprací  
100.028,50 Kč 
- Energeticky úsporná opatření ZŠ Hluk“- 
hodnota víceprací 467.799,- Kč
58/09/11 výpověď z nájmu nebytových pro-
stor   v tzv. obchodním stánku vedle základní  
školy – Antonín  Habarta, Hluk -  dohodou 
k 31. 01. 2009 
58/09/12 vyvěšení záměru o pronájmu ne-
bytových prostor v tzv. obchodním stánku 
vedle  základní školy
58/09/13 Dodatek pro rok 2009 s firmou 
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Rumpold UHB, s.r.o. – úprava ceníku č. 1 -  
pytlů na tříděný odpad
58/09/14 Darovací smlouvu do Folklorního 
fondu MAS Horňácko a Ostrožsko
58/09/15 prominutí poplatků za sály hlucké 
tvrze při konání :
- mysliveckého plesu – Myslivecká společ-
nost Hluk 
- hasičského plesu – Sbor dobrovolných ha-
sičů Hluk
58/09/16 nabídku  na  výlepovou  službu  
pro  výlep  plakátů – BEL,  reklamní agentura,  
Sloupského 55, Uherské Hradiště
58/09/17 smlouvy o dílo na zpracování nové 
knihy o Hluku s následujícími osobami :
- RNDr. Růžena Gregorová, Ph.D., Vyškov
- Ing. Jaroslav Hrabec, Uherské Hradiště
- Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D., Uherský 
Brod
- doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc., Brno 
- Mgr.Jiří Mitáček, Ph.D., Brno
- doc. PhDr. et Ing. Miroslav Plaček, Bzenec
- Mgr. Lukáš Čoupek, Uherské Hradiště
- PhDr. Jiří Čoupek, Uherské Hradiště
- Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D., Brno 
- PhDr. Jan Břečka, Brno
- doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc., Hluk
- PhDr. Blanka Rašticová, Uherské Hradiště
- doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc., Brno
- Zlata Potyková, Uherský Ostroh
- Marie Plačková, Hluk
- Mgr. Iveta Mátlová, Hluk 
58/09/18 vyvěšení záměru o pronájmu ne-
bytových prostor na bývalém OKP,  Sokolská 
1100,  uvolněných firmou M.a L. IMPEX Hluk

Rada města bere na vědomí:

58/09/19 požadavky k návrhu zadání změny 
č. 15 Územního plánu sídelního útvaru Hluk 
– odbor územního plánování a stavebního 
řádu Krajského úřadu Zlínského kraje
58/09/20 informaci o redukci stavebních 
úřadů
58/09/21 informace  p. Františka Uhlíře o vy-
lepšení stavu prostor stadionu 
58/09/22 informace o doplnění opatření 
2.4.8.Výsadba zeleně a vybudování sportov-
ních ploch nad fotbalovým hřištěm do Stra-
tegického plánu rozvoje města
58/09/23 projednání závěrů ze zasedání 
komise zemědělské a životního prostředí  ze 
dne 17.12.2008 - zápis č. 8          
            
           
Rada města postupuje do zastupitelstva:

58/09/24 návrh rozpočtu města na rok 
2009
58/09/25 Doplněk č. 1 k Jednacímu řádu 
Zastupitelstva města Hluk vydaného dne 

28.05.2008
58/09/26 žádost Společenství vlastníků 
domu č. 393 o snížení ceny pozemku p.č. 
3300/18   v k.ú. Hluk
58/09/27 návrh na funkci soudce přísedící-
ho Okresního soudu v Uherském Hradišti

Rada města zamítá:

58/09/28 určení zástupce města ve výboru 
Společenství pro dům č.p. 1148 v ulici Zá-
vodní
58/09/29 poskytnutí daru do tomboly pro 
Sociální služby v Uherském Hradišti 
58/09/30 nabídku na bezdrátové hlasovací 
zařízení pro podporu řízení jednání zastupi-
telstva
58/09/31 nabídku na pořízení leteckých 
snímků města – JAS AIR CZ – spol., s r.o. Ho-
sín
58/09/32 žádost p. Jany Láníkové o jednorá-
zový příspěvek 
58/09/33 pronájem nebytových prostor 
– sálu ubytovny na fotbalovém stadionu

Rada města pověřuje:

58/09/34 starostu  města  Ing. Jana Šimčíka 
jednáním za nesvépravnou Marii Mikovou

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

Klempířské • Pokrývačské • Tesařské práce • Rekonstrukce
Realizace střech • Odborná montáž
Kompletní dodávka materiálu

mob: 608 773 347 • www.strechy-michalcik.snadno.eu

ČASOPIS KRAJEM
SVATÉHO ANTONÍNKA

STŘECHY MICHALČÍK LIBORSTŘECHY MICHALČÍK LIBOR

Vážení čtenáři,
toto byla titulní stránka lednového 
čísla časopisu, který nese nově název 
Krajem svatého Antonínka. Rád bych 
poděkoval všem čtenářům tohoto ča-
sopisu i jeho prodejcům, díky vám byl 
časopis opět vyprodán. Děkuji také 
zástupcům Hluku, časopis je totiž doto-
ván a každá z radnic Ostrožska a Hor-
ňácka na něj přispívá. Zastupitelé tak 
podporují projekt, který není postaven 
na bulvárních informacích, ale na in-
formacích o zdánlivě obyčejném životě 
kolem nás.
Časopis si získal během roční existence 
mnoho čtenářů, téměř padesát stránek 
textu a mnoho desítek fotografií si mů-
žete koupit za pouhých deset korun. 
Další číslo vyjde v prvních březnových 
dnech, i tentokrát v něm najdete zprá-
vy také z Hluku.  Archivní čísla i přílohy 
k časopisu si můžete přečíst na strán-
kách www.slovackoDNES.cz                RB
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Kdo v srdci žije, neumírá. Dne 
28. března vzpomeneme 10. 
smutné výročí úmrtí pana Jo-
sefa Jelénka. Zároveň vzpo-
meneme 18. 2. nedožitých 54. 
narozenin jeho syna Josefa 
Jelénka.

Za tichou vzpomínku děkuje celá rodina.

Čas tiše plyne, jen vzpomínky zůstávají. Dne 
14. 2. 2009 vzpomeneme 2. smutné výročí 
úmrtí paní Marie Mitáčkové. Za tichou vzpo-
mínku děkují manžel, syn a dcera s rodinami.

Žádný čas není tak dlouhý, aby dal zapome-
nout. Dne 10. 3. 2009 vzpomeneme 5. výro-
čí úmrtí pana Josefa Štefaníka. Za tichou 
vzpomínku děkují manželka, synové a celá 
rodina.

Kdo lásku a radost rozdával, ten neodešel a ži-
je v srdcích dál. Dne 23. února vzpomeneme 
4. smutné výročí úmrtí pana Františka Hrdi-
ny. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Manželka Marie, syn František s rodinou, syn 
Karel s rodinou a syn Pavel.

Čas plyne a nevrátí, co vzal, jen bolest v srdci 
zůstala dál. Dne 2. února 2009 jsme vzpomně-
li 5. výročí ůmrtí pana Stanislava Bobka. Za 
tichou vzpomínku děkují manželka Alena, sy-
nové Radek a Martin s manželkou, vnoučata 
Michal a Veronika.

Čas plyne, jen vzpomínky v srd-
ci zůstávají. Dne 18. března 
2009 vzpomeneme 24. výročí 
úmrtí našeho tatínka, dědečka 
a pradědečka pana Františka 
Směšného, povoláním stavi-
tele z Hluku. Dne 3. září 2009 

vzpomeneme 15. výročí úmrtí jeho ženy, naší 
maminky, babičky a prababičky paní Růženy 
Směšné rozené Zápské z Trhové Kamenice 
žijící v Hluku. Děkujeme všem, kdo vzpome-
nou s námi. Stále vzpomíná dcera Anna s ro-
dinou a syn František s rodinou.

Žádný čas není tak dlouhý, aby dal zapo-
menout. Dne 21. března vzpomeneme 14. 
výročí úmrtí našeho manžela, tatínka a dě-
dečka pana Františka Kotačky. Všem, kdo 
s námi vzpomenou, děkuje manželka, dce-
ry a syn s rodinami.

Utichlo srdce, uběhl čas, vzpomínku v srdci 
má každý z nás. Dne 10. ledna jsme vzpo-
mněli 7. výročí úmrtí paní Anny Štefaní-
kové. Za tichou vzpomínku děkují děti 
s rodinami.

Život jsi měl rád, vše nové , práci i nás. Ruku 
nám již nepodáš, bychom Ti mohli k Tvým 
narozeninám přát. Dne 13. února by se do-
žil 100 let náš otec a dědeček pan Matěj 
Štefaník. Za tichou vzpomínku děkují děti 
s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá. Dne 6. dubna 
vzpomeneme 14. výročí úmrtí pana Gus-
tava Škorpíka. Všem, kdo si vzpomenou 
s námi děkuje manželka Marie. 
 

Kdo znal vzpomene, kdo měl rád, nezapo-
mene. Dne 7. března 2009 vzpomeneme 
nedožitých 75 let paní Marie Pospíškové. 
S láskou vzpomíná celá rodina. 

Kdo Tě měl rád,vzpomene, kdo Tě miloval, 
nezapomene. Dne 2. března uplynulo již 7 
let od úmrtí, kdy dotlouklo předobré srdce 
mojí milované maminky, paní Marie Anje-
lové. S láskou stále vzpomíná dcera Marie 
Báčová a Maruška.

Jen kytičku na hrob Ti budeme dávat 
a v modlitbách na Tebe vzpomínat. Dne 
30. března tomu budou 3 roky, kdy nás ná-
hle bez slůvka rozloučení navždy opustila 
paní Josefa Dohnalová. S láskou a tichou 
vzpomínkou na ni stále vzpomínají man-
žel, dcery a synové s rodinami a ostatní 
příbuzní. Děkujeme všem, kdo jste ji měli 
rádi a vzpomenete na ni s námi.
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Pozvánka na košt slivovice
prosba o vzorky

22. 2. 2009 Fašank - neděle odpoledne - Mužský sbor + Hlucká chasa - obchůzka po Hluku

24. 2. 2009 Pochovávání basy - hlučtí senioři, tvrz Hluk, úterý 17:00

1. 3. 2009 Dětský krojový ples, tvrz Hluk , neděle odpoledne, zač. 14:00

15. 3. 2009 Přednáška na téma „Kruhy v obilí“, odpolední  začátek bude upřesněn

24. 3. 2009 Soutěž o seniorského slavíka - tvrz Hluk - hlučtí senioři, úterý  18:00 hod.

12. 4. 2009 Velikonoční zábava, tvrz Hluk, hrají Šarovec a CM 

21. 4. 2009 Hlučtí senioři + Tamburáši ze Strání, tvrz Hluk, zač.18:00

V Hluku se chystá již 
2.ročník  turnaje v ma-
lé kopané - TEIKO CUP 
2009. Turnaj se již tradič-
ně uskuteční ve sportov-
ním areálu Spartaku Hluk, 
a to 20. - 21. června 2009 od 
8:30 hod. Díky sponzorům se bude hrát o ceny v celkové 
hodnotě 70 000  Kč,  jediný turnaj v ČR, kde jsou finanč-
ně odměněny i týmy na 9-16 místě. Kapacita hlavního 
turnaje je 72 týmů, systém turnaje zajišťuje každému 
týmu minimálně 5 zápasů. Turnaje se mohou zúčastnit 
registrovaní i neregistrování hráči. Současně s hlavním 
turnajem bude probíhat turnaj starých pánů (nad 35 
let) a TEIKO WOMEN Cup. V 19:30 hod. odletí přímo ze 
stadionu TJ Spartak balón. Veškeré detailní informace 
najdete na www.teikocup.wz.cz

Aleš Zlínský

V Hluku se chystá již 
2.ročník  turnaje v ma-
lé kopané - TEIKO CUP 
2009. Turnaj se již tradič-
ně uskuteční ve sportov-
ním areálu Spartaku Hluk, 
a to 20. - 21. června 2009 od 
8:30 hod. Díky sponzorům se bude hrát o ceny v celkové 

TEIKO CUP
V ČERVNU

PLÁNOVANÉ AKCE

Letos už po osmé bude mužský pěvecký sbor pořádat 
v Hluku na tvrzi košt slivovice a jiných destilátů.
Aby tato, u široké veřejnosti oblíbená akce, proběhla co 
nejdůstojněji, obracíme se tímto na spoluobčany o po-
skytnutí svých vzorků. I když nebyla vloni velká úroda 
modrého ovoce, jistě se najdou příznivci tohoto zdra-
vého moku a budou se chtít na koštu prezentovat. Za 
jeden vzorek - to je sodovčák - 0,3 litru obdrží každý vy-
stavovatel půllitrovou dekorativní láhev. Bohužel v na-
šem městě není takové příhodné místo, kam by mohli 
spoluobčané své vzorky přinést. Proto členové sboru 
budou navštěvovat známé a jiné ochotné vystavovate-
le, anebo se každý může obrátit přímo na ně. Sběr vzor-
ků bude ukončen 27. března. Děkujeme za Vaši nápo-
moc.                                                                               F.T.S.
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mateřská škola

1. - 2. třída

3. - 4. třída

5. - 6. třída

Díky všem, kteří měli
odvahu zazpívat...

FOTO: Š. Mitáček, RB

7., 8. a 9. třída - jediný zpě-
vák Dalibor Králík
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Bohužel, bez vědomí mnoha Hlučanů (i mé maličkosti) se odehrála 
v Praze zajímavá událost, která stojí určitě za pořádné zazname-
nání. Loni v listopadu uspořádal Slovácký krúžek v Praze, který má 
více jak stoletou tradici, Hlucké hody. Stárkou přitom byla Hlučan-
ka Anička Minaříková, kterou můžete vidět na fotografii z těchto 
hodů. Na večeru krúžku, který je v hlavním městě velmi vyhledá-
vaný mnoha příznivci folklóru, byly k vidění hlucké kroje, ke slyšení 
hlucké písničky a ke snědku hlucké koláčky - k úspěchu celé akce 
přispěla velkou obětavostí rodina Minaříková. V dalších dnech se 
pokusím o tomto ojedinělém setkání získat více informací, které 
sepíši pro čtenáře z celého regionu do časopisu Ostrožska a Hor-
ňácka „Krajem svatého Antonínka.“

RB

HLUCKÉ HODY 
V PRAZE
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nání. Loni v listopadu uspořádal Slovácký krúžek v Praze, který má 
více jak stoletou tradici, Hlucké hody. Stárkou přitom byla Hlučan-
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