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... o misionářích ... o seniorech ... o kapitánovi fotbalistů

Děti z folklorního souboru Hluboček.                 FOTO: Štěpán Mitáček
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Hluboček

FOTO: Štěpán Mitáček

Blahopřejeme dětskému folklornímu souboru 
Hluboček, který postoupil z okresní přehlíd-
ky dětských folklorních souborů do krajského 
kola. Odtud už sice do celostátního finále ne-
postoupil, přesto si ale získal přízeň diváků i re-
nomé u odborné poroty.

Velké uznání zaslouží i vedoucí Hlubočku, které 
se o děti starají a učí je lásce k tanci a zpěvu.
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Vzpomínka na fašank 2009...

Vážení čtenáři Hluckých novin,

vítám vás v jarním čísle novin, doufám, že vás zaujmou. Dění v Hluku bylo v posledních týdnech hodně rušné, sko-
ro víc, než by člověk od našeho spíše poklidného městečka očekával - úspěšný zásah hasičů, za který si zaslouží 
velký dík, přepadení naší banky, velká výhra v loterii a samozřejmě několik kulturních, duchovních i sportovních 
událostí - škoda, že mezi tyto události nepatřilo i vyvěšení tibetské vlajky, v řadě měst a obcí vlajky na znamení 
solidarity s Tibetem visely. Noviny by ale 
musely být nafukovací, aby se do nich 
všechny  informace z Hluku vešly.
Pokud jde o složení novin, začínají tím nej-
podstatnějším, tedy děním kolem radnice 
a jejích rozhodnutí. Z kultury si „vybojo-
val“ hodně prostoru dětský folklorní sou-
bor Hluboček, který postoupil z okresního 
kola dětských souborů a bojoval o postup 
do kraje. Významnou událostí byl také 
příchod misionářů, kteří přes týden pů-
sobili v naší hlucké farnosti. A pokud jde 
o sport, můžete si přečíst rozhovor s kapi-
tánem hluckých fotbalistů, který  je úspěš-
ný rovněž ve svém povolání.
Informací je samozřejmě ještě víc,  a v příš-
tím vydání Hluckých novin jich najdete 
nepočítaně, stačí se podívat, kolik kultur-
ních akcí se má v Hluku odehrávat během 
dubna a května.
Kéž by množství této kultury mělo dobrý 
vliv i na naše vzájemné soužití. Když tak člověk chodí po Hluku, dost často zaslechne, kde všude panují spíše spory 
a vzájemné nepochopení, kolik lidí, věnujících se například kultuře, se mezi sebou nedokáže dohodnout, ale nejde 
jen o kulturu. Tak uvidíme, jestli se na tom něco změní k lepšímu. 
 Radek Bartoníček

Když se minulost prolíná s budoucností... FOTO: RB

FOTO: RB
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Sklep na deset let Boršičanům
Do poslední chvíle nebylo jasné, jestli boršická firma Zlo-
mek & Vávra získá do pronájmu jeden ze dvou sklepů na 
hlucké tvrzi.  Místo radních nakonec rozhodovali hlučtí 
zastupitelé.   

Hlučtí radní loni firmě pravý sklep pronajali, ale firma se 
poté dlouho neozvala. Když radní usnesení o pronájmu 
zrušili, Boršičané se opět ozvali – a zájem o sklep měli na-
dále. 
Rozhodnutí padlo na březnovém zastupitelstvu. Nejdříve 
promluvil starosta Jan Šimčík, který přistoupil k nezvyklé-
mu kroku. Obrátil se s prosbou na zastupitele, aby o proná-
jmu rozhodli oni – starosta tak učinil proto, jelikož u radních 
se svou snahou přidělit sklep Boršičanům neuspěl. Zastu-
pitelé tomu také nejdříve nebyli nakloněni, jeden z nich, 
Pavel Dohnal navrhl, aby rozhodnutí zůstalo na radních. 
Připojilo se k němu ale jen pět zastupitelů, deset bylo proti, 
tři se zdrželi. Následovala další debata, včetně vystoupení 
zástupci firmy Libora Zlomka, který je místostarostou Bor-
šic u Blatnice. Výsledkem bylo rozhodnutí zastupitelstva, 
že Boršičané mají sklep pronajatý na deset let. Za to zapla-
tí Hluku dopředu 120 tisíc korun. Ty by měly jít na opravy 
sklepa. Starosta Hluku totiž už na začátku jednání prohlá-
sil, že nechal posoudit stav sklepa a dozvěděl se, že opravy 
budou vyžadovat desítky tisíc korun.                                    RB

Důležité rozhodnutí padlo kolem cyklostezky mezi Hlu-
kem a Dolním Němčím. Zastupitelé v březnu schválili 
smlouvu o partnerství a spolupráci, která umožní, aby 
cyklostezku společně postavili obě sousední místa s tím, 
že většinu peněz získají ze státního rozpočtu – v něm je 
na cyklostezku připraveno kolem 13 milionů korun.

O důležitosti této záležitosti svědčí i to, že jednání zastupi-
telstva byl přítomný starosta Dolního Němčí  František Haj-
důch. Z jednání vyplynulo, že cena za cyklostezku – dlou-
hou 3,5 kilometru - by neměla překročit dvacet milionů 
korun. Konečná cena by měla být jasná poté, co se oslove-
né firmy utkají v soutěži o tuto zajímavou zakázku. „Výbě-
rové řízení bude o ceně, o ničem jiném,“ prohlásil starosta 
Hajdůch a hlucký starosta Jan Šimčík s ním souhlasil.
Oba starostové se vzájemně ujišťovali, že se budou snažit 
co nejlépe spolupracovat a domlouvat na všem, včetně pe-
něz. „Jsme seriozní partneři a nechceme si dělat podrazy,“ 
prohlásil hlucký starosta, který také zastupitelům sdělil, že 
je to především Dolní Němčí, které kolem cyklostezky a pe-
něz na ni dělá mnoho důležitých kroků.
Samozřejmě padla i otázka, co se stane, pokud by cena 

Cyklostezka s Dolním Němčím
překročila dvacet milionů korun. Byť si to nikdo příliš nepři-
pouštěl, František Hajdůch nevyloučil, že v takovém přípa-
dě by se státní dotace vrátila a cyklostezka se ani nestavěla. 
A Jan Šimčík? „Jsme si jisti, že cyklostezka nebude stát víc!“

Cyklostezku z Hluku do Ostrožské Lhoty by měla v dohledné 
době doplnit cyklostezka na Dolní Němčí.                FOTO: RB

Hlucké zastupitele přijel přesvědčovat na zastupitelstvo mís-
tostarosta Boršic u Blatnice Libor Zlomek. Nakonec slavil 
úspěch, a firma, ve které má podíl, hlucký sklep získala mini-
málně na deset let.                                                        FOTO: RB
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Převod majetku ze Spartaku Hluk na město Hluk je stále 
v pohybu, nadále se řeší převod sportovní haly, nejak-
tuálnější informace se tak týkají společnosti Sport Hluk, 
která bude převedený majetek spravovat.

O založení společnosti rozhodlo zastupitelstvu už ke konci 
minulého roku, radní do vedení posadili Karla Bojka. Vznik 
společnosti se ale protahoval, protože probíhala a probí-
hají jednání o tomto majetku. Společnost tak byla zapsána 
do obchodního rejstříku na přelomu března a dubna, o její 
činnosti vás budeme informovat. 
Mezitím ale město začalo už některé objekty po Spartaku 
opravovat. Dělníci se například „pustili“ do budovy, kde 
jsou mimo jiné kabiny fotbalistů. Některé místnosti byste 
nyní nepoznali, nově vznikla například fotbalová klubovna, 
kde si můžete dát během fotbalových utkání občerstvení.  
Fotbalisté navíc plánují klubovnu doplnit o mnohé spor-
tovní poháry i další věci.
A ještě jedna věta k převodu sportovní haly. O převodu ješ-
tě stále není jasno, zástupci města ale jednali přímo v Pra-
ze na ministerstvu financí. Šance na převod jsou prý velké. 
O Spartaku se mělo mluvit i na březnovém zastupitelstvu, 
ale nakonec byl tento bod z programu stažený.                 RB

Úpravy na hřišti, které už nepatří Spartaku

Určitě ne poprvé, a zdaleka ani naposledy, se na zastupi-
telstvu mluvilo o situaci s naprostým nedostatkem staveb-
ních míst v Hluku.

Informace pro zastupitele od starosty potvrdila jednoznač-
ný fakt, který platí v Hluku i na jiných místech. Zájemci 
o stavbu nových domů jsou absolutně bez šance, v Hlu-
ku neexistuje jediný „dobrodinec“, který by půdu někomu 
mimo rodinu prodal. Ti, kteří chodili takřka dům po domu 
se zájmem o pozemek, byli odmítáni a jedinou odpovědí 
bylo kroucení hlavou. Obrovské problémy o získání staveb-
ních míst má i samotné město, i lidé, kteří mají hodně velká 
humna, odmítají prodat třeba jen jeden jediný metr.
Na zastupitelstvu se také někdo zeptal, jak to vypadá se 
starými a opuštěnými baráky.  „Počítal je někdo?“ zněl do-
taz na starostu. „Nepočítal,“ zazněla odpověď. I v tomto je 
ale situace bídná, prázdné domy buď ve většině případů 
chátrají nebo se některé objevují v nabídce realitek – jejich 
cena ale není vůbec malá.
Z pohledu těch, kteří v Hluku bydlení shánějí, je situace za-
tím bezvýchodná. Určitou nadějí by pro ně mohla být změ-
na územního plánu. Hluk se k takové změně chystá, půjde 
o velmi důležitou věc, která se ale ještě potáhne. V této 
souvislosti starosta vyzval Hlučany, aby na radnici přicháze-
li s náměty, jak by si rozvoj Hluku představovali, co a jak by 
kde chtěli změnit. Takže uvidíme, kdo s čím přijde.           RB

Lze v Hluku stavět? Upozornění radnice
Protože naše město obdrželo finanční pro-
středky na výstavbu Sběrného dvora, je s oka-
mžitou platností zastaveno navážení stavební-
ho materiálu z demolic – cihly, střešní tašky, 
kamení a beton, na skládku u firmy DRUMAS 
Hluk. 
Stávající podrcený materiál z této skládky se 
bude postupně vyvážet tak, aby prostor byl co 
nejdříve připraven k výstavbě Sběrného dvo-
ra.
Občané, kterým vznikne potřeba vyvézt mate-
riál z demolic, se budou nyní obracet na ing. J. 
Šáchu (č.telefonu 777736301) nebo pana Fr. 
Směšného (č.tel. 602503185) nebo pana A. 
Kočího (č.tel. 602587903), kteří jim určí místo 
bezplatného uložení materiálu.
V této souvislosti prosíme občany, aby neuklá-
dali stavební suť jen  podle svého zvážení libo-
volně a kamkoliv!!!

 Městský úřad Hluk

Předseda hluckých fotbalistů František Uhlíř má důvod ke 
spokojenosti. Budova na hřišti je po rekonstrukci, nově je v ní 
klubovna a místo na občerstvení.                               FOTO: RB
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Čím žila knihovna a škola

V měsíci březnu - měsíci knihy - pořádáme v naší hlucké 
knihovně pravidelně besedy s dětmi. Čtenáři novin se mů-
žou podívat na témata besed, o kterých jsme s dětmi mlu-
vili. 
 
Pět tříd mateřské školy a první třídy: Znáte pohádky svých 
babiček?
Druhé třídy: Kocouří beseda (beseda o kocourku Modrooč-
kovi a kocouru Mikešovi)
Třetí a čtvrté třídy: Pojďte a poslyšte pověsti dávných časů
Páté  třídy: O Františku Kožíkovi, hlucké tvrzi a hejtmanu 
Šarovci                                                                               
   Marie Plačková, Městská  knihovna Hluk

V Hluckých novinách vám chceme přinášet co nejvíce informací o vzdělávání dětí i mládeže v Hluku. Budeme proto 
vděčni všem, kteří nám takové informace budou posílat nebo nám budou dávat vědět, kde se co zajímavého v tomto 
děje či plánuje.        RB

Den podle J. A. Komenského
V pátek 27. března 2009 proběhl v naší 
škole Den podle J. A. Komenského. 
Žáci si vybrali, na jakou hodinu půjdou 
podle připravených témat učitelů, na-
příklad hry a pokusy v přírodopise, 
kufr se zeměpisnými znalostmi a nebo 
testy s p. uč. Hudákovou. 
Na každé hodině se člověk zabavil 
a bylo veselo. V přírodopise jsme pit-
vali švába, což byla velká sranda, ale 
jak to smrdělo... Rozhodně jsme se za-
bavili a za pět minut byla hodina fuč!! 
Zajímavé byly testy u p. uč. Hudákové, 

zjistila jsem např., že jsem extrovert, 
ale taky, že mám velké sebevědomí, 
určitě jsem se nenudila! Z výtvarné-
ho ateliéru p. uč. Ryškové jsme došli 
pěkně po kreslení, ale byla sranda, že 
se nechali i kluci. Rozhodně to bylo 
super a každý si to pěkně užíval! 
V hodině p.uč. Kubišové jsme se pře-
nesli do pravěku a tvořili jsme jako 
neandrtálcové. Dalo se kreslit na 
„zeď jeskyně“ nebo si vymodelovat 
Venuši, nádoby atd... 
I když se někteří deváťáci chova-

li jako opravdoví neandrtálci, tak 
jsme si stejně něco vyrobili. Určitě si 
i ostatní užili páteční den a mají pa-
měť plnou zážitků.. 
Tento den byl velmi zábavný, vese-
lý a také poznatkový. Kdyby se měl 
opakovat, brala bych to hned. 

                         Alžběta Omelková, 6.A

(Převzato z webu hlucké školy) 

RADIO ČAS VYSÍLÁ PRO VÁS
Moravské Radio Čas rozšířilo území svého pokrytí a ze studia ve Zlíně nyní vysílá také 
do Uherského Brodu a širokého okolí.  I vy si můžete od dubna naladit největší české 
a slovenské hity, písničky dávno zapomenuté i z posledních let. Rodina posluchačů 
Radia Čas dosahuje čísla přes 400.000 a přesto dokáže plnit i Vaše přání a vysílat in-
formace třeba o obci Hluk.
Protože Radio Čas sleduje dění v našem okolí, tak ještě v letošním roce podpoří ně-
kolik akcí ve Vaší a okolních obcích. Pokud i Vy víte o akci, která stojí za zmínku ve 
vysílání, neváhejte Radio Čas kontaktovat, aby ji zveřejnili. Všechny kontakty najdete 
na www.casradio.cz.

Inzerce

Moravské Radio Čas rozšířilo území svého pokrytí a ze studia ve Zlíně nyní vysílá také 
do Uherského Brodu a širokého okolí.  I vy si můžete od dubna naladit největší české 
a slovenské hity, písničky dávno zapomenuté i z posledních let. Rodina posluchačů 
Radia Čas dosahuje čísla přes 400.000 a přesto dokáže plnit i Vaše přání a vysílat in-

Protože Radio Čas sleduje dění v našem okolí, tak ještě v letošním roce podpoří ně-
kolik akcí ve Vaší a okolních obcích. Pokud i Vy víte o akci, která stojí za zmínku ve 
vysílání, neváhejte Radio Čas kontaktovat, aby ji zveřejnili. Všechny kontakty najdete 

Pro Uherskobrodsko vysílá Radio Čas skoro z vysílače v Uherském Brodě na frekvenci 92,1 FM. Aby bylo možné postavit speciálně pro celý 
kraj a okolí samostatný vysílač, patří poděkování takzvaným kmotrům, kteří zbudování vysílače podpořili. V případě Uherskobrodska je to 
pivovar Janáček, společnost Ventana, firma Gatemont, také společnost V-Net a Podlahářství Stejskal. 
Věříme, že Vám nejposlouchanější rádio na Moravě udělá radost a zpříjemní chvíle pohody i pracovního procesu.
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Venku už mělo být sice jaro, ale ve sku-
tečnosti byla ještě pořád docela zima 
a foukal studený vítr. Turisté se ale 
i tak vydali z Míkovic na cestu, která 
by mohla zajímat nás v Hluku, vyrazi-
li  totiž směr Hluk, a to po trase, kte-
rou sami nově označili. Po červené je 
tak možné projít se mezi Míkovicemi 
a Hlukem, navíc brzy bude v Hluboč-
ku také modrá, která povede k Hlucké 
búdě - při pochodu byly ještě na trase 
provizorní modré fáborky.  
„Podařilo zajistit  trvalé značení celého 
okruhu s umístěním  informačních ta-
bulek, které jsou  v souladu se značením 
Klubu českých turistů,“ sdělil vedoucí 
míkovického turistického oddílu Lu-
boš Ovsík. „Okruh v podstatě spojuje 
Míkovice s Hlukem. Celý projekt začal 
vznikat na sklonku roku 2007, byl řád-

ně projednán a schválen na ústředí KČT 
a vznikl za finanční podpory Nadace 
Děti, Kultura a Sport, Sokol Kunovice 
a našeho oddílu. Věřím, že vynaložené 
úsilí bylo smysluplné a bude sloužit ši-
roké veřejnosti,“ uvedl a zval všechny 
Hlučany k procházkám Hlubočkem.
                                                                    RB

Slavnostní březnové otevření okru-
hu, následoval pochod.         FOTO: RB

Nově vyznačený okruh v Hlubočku

Účastníci pochodu v březnu 2009.                                                                         FOTO: RB

Turisté z Míkovic uspořádali letos v březnu pochod okolo Hlubočku, na jehož začátku „pokřtili“ šampaňským vyzna-
čení celého okruhu. V Hluckých novinách si nyní můžete přečíst několik informací od vedoucího turistů v Míkovicích 
a poté větší reportáž od Jaroslava Rybnikáře. RB

Reportáž z Hlubočku
Chtěl bych tímto článkem informovat všechny příznivce nenáročné pěší turistiky 
o nově vyznačeném okruhu v místním Hlubočku.

Slavnostní otevření se uskutečnilo 
v Míkovicích 21. 3. 2009, již 6. ročníkem 
pochodu okolo Hlubočku. Patnácti ki-
lometrový okruh začíná směrovkami 
na dolním konci – hospoda U Nemra-
vů. Směr chůze si můžete zvolit sami, 
je totiž značen oběma směry, místním 
značením KČT, červené barvy.
Na trase je několik pěkných míst, např. 
Hlucká búda, nově odhalený pamětní kámen Johanni Liechtensteina, studánka 
U buku nebo pěkná vyhlídka z vrcholu Hlubočku na celý hřeben Chřibů, Uh. Hra-
diště či jezera v Ostrožské Nové Vsi. Okruh vede z Hluku přes les až k přehradě do 
Míkovic a druhou stranou Hlubočku zpět. Vede zajímavými hlubočinami, přes 
dva vrcholy, kolem tří studánek. Osm turistických informačních míst se směrov-
kami vám jistě ukáže směr cesty a ti, kteří Hluboček dobře neznají, se již nemusí 
obávat, že někde zabloudí.
Posedět se dá na lavičkách u Hlucké búdy, zahnat žízeň v hospodách u Slezáčků 
v Míkovicích, U Nemravů či na náměstí v obecní hospodě v Hluku. Zastavit se na 
oběd můžete do restaurace u Sportovní haly, nebo do Pizzerie v Hluku.
Obě přístupové polní cesty od Hluku do Hlubočku bohužel nevedou po asfaltu, 
takže za mokra je místy blátivo, místy tráva.
Letos na jaře bude vyznačena ještě modrá propojka od Hlucké búdy po vrchol 
Hluboček. Tím vznikne pro méně zdatné turisty i malý, deseti kilometrový okruh, 
a trasu si tak mohou zkrátit.
Proto, kdo si chce odpočinout od každodenních povinností a projít se pěknou 
přírodou, ať neváhá a udělá něco pro své zdraví. Hlubočský okruh doporučuji si 
projít za  pěkného počasí, nejlépe na jaře.
 Jarek Rybnikář
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Tak jako jsem často skeptický k tomu, zda lze přiblížit něco, 
čemu jste nebyli přítomni, jsem skeptický i tentokrát. Mys-
lím, že jen přímí účastníci setkání s misionáři můžou vědět, 
jak důležitá tato setkání byla a jaký smysl měly pro ty, kte-
ří byli přítomni. Jestliže návštěva misionářů znamená du-
chovní obnovu farností, myslím, že v Hluku byla taková ob-
nova „nastartována“ – vypůjčil jsem si přímo slovo jednoho 
z misionářů, které sdělil při nedělním loučení.   
Působení P. Tomáše a P. Jiřího bylo v Hluku velmi pestré, 
začínalo ranní mší a končilo večer, každý den se setkávali 
se všemi skupinami věřících, dětmi, dospívajícími, seniory, 
ženami, muži, manželi.
Rád bych vám doporučil ke čtení jejich internetové strán-
ky www.lidovemisie.cz, na nich najdete o misiích veške-
ré informace. A pokud máte internet, podívejte se také na 
stránky hlucké farnosti www.farnosthluk.cz, najdete na 
nich mnoho dobrých fotek Štěpána Mitáčka, který pobyt 
misionářů detailně zachytil (a zároveň stačil několikrát i mi-
nistrovat).                                                                                         RB

Misionáři
v Hluku
Hlucká farnost a s nimi všichni věřící zažili minulý 
měsíc velký svátek. Do Hluku totiž přijeli dva misi-
onáři Pražské provincie redemptoristů - P. Tomasz 
Waściński a P. Jiří Šindelář. A i když tady pobývali 
„jen“ od soboty 21. března do neděle 29. března, 
v srdcích řady Hlučanů zůstanou hodně dlouho. 
Alespoň tak soudím podle toho, co jsem sám viděl 
nebo i slyšel během předcházejících dnů.

Foto: Štěpán Mitáček
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Zima nám nedávno skončila a konečně začalo námi „vytoužené“ jaro. V našem skaut-
ském oddíle neleníme i v zimě; i když jsme si to jaro také přáli; a tak jsme zažili hned 
několik výprav či akcí. O jedné zajímavé skautské akci bych vám tady chtěla napsat. 

Nelenošili doma, ale sportovali…
Hlučtí skauti se účastnili Rikitanova memoriálu, do náročného závodu vyslali tři hlídky

Poslední lednový den, v ranních hodinách, 
se sjíždělo na stovku skautů do Starých 
Hutí v Chřibech, na základnu Sluneční 
paseka, která patří středisku Psohlavci 
Uherské Hradiště, aby si poměřili síly v Ri-
kitanově memoriálu. Rikitanův memoriál 
je skautský zimní závod dvojic, který se 
pořádá na počest bratra Aloise Langera 
alias Rikitana. Bratr Rikitan dlouhodobě 
vedl skautský oddíl v Uherském Hradišti, 
a to i přesto, že byl slepý. Byla to významná 
osoba okresního skautingu.
Letos se konal již 19. ročník a sjelo se na 
něj přes 60 dvoučlenných hlídek z celého 
okresu. Tento závod patří mezi nejnároč-
nější skautské závody na okrese. Pokud 
napadne sníh, mají závodníci o zábavu  
i dřinu postaráno. Trať memoriálu měří 
v rozmezí 3 až 8 km, podle startovních 
kategorií. Závodí děti od 6 let do 18 let. Ti 
nejstarší, 15 - 18 let, běží tu nejdelší trať. 
Každoročně je trasa obměňována. Závod 
se skládá z několika disciplín, které až tak 
nejsou pro všechny startovní kategorie 
stejné. Samozřejmě, že některé disciplíny 
jsou společné pro všechny. Soutěžních 
disciplín bývá zpravidla jedenáct. Pro za-
jímavost: signalizace  „morseovkou“ nebo-
-li Morseovou abecedou, dále orientace, 
azimut, odhad vzdálenosti, oheň, Kimova 
hra, zdravověda, příroda, lanová lávka, taj-
ná disciplína…. 
Někdo z vás si může myslet, že to vypadá 
docela  „v pohodě“, jenže když se jde na 
věc, tak to tak jednoduché není. Anebo si 
někdo může myslet, že disciplíny jsou již 
zastaralé. Ovšem, třeba zastaralé, ale kolik 

lidí je vůbec neovládá, nedokáže se je na-
učit a jsou tolik potřebné. Člověk je musí 
umět využít, aby pochopil, k čemu vlastně 
jsou. Proto bych netvrdila, že jsou zastara-
lé, neboť se neustále v našem životě využí-
vají a člověk se pořád učí.
Letos nás na Starých Hutích nesužovaly 
mrazy a závod byl o něco jednodušší. Jin-
dy tam mrzneme i osm hodin, boříme se 
do sněhu. Není místo, kde by se šlo někam 
do tepla schovat, proto vesele mrzneme, 
když je mráz. 

Náš oddíl závodil letos po šesté. Vyslali 
jsme tři hlídky (soutěžní dvojice), aby re-
prezentovali hlucký skautský oddíl. Dvo-
jice obsadili čtvrté, páté a desáté místo. 
Jako vedoucí jsem hrozně ráda, že se zno-
va vydali závodit, že nelenošili doma a ně-
co chtěli dokázat (a tohle dělá už jen málo 
mladých lidí…).
Být první každý nemusí, hlavně že se zú-
častní. Ti nejlepší ze všech stanuli na vítěz-
ných stupíncích, byli odměněni a tomu, 
kdo se umístil na prvním místě, putoval 
do rukou „putovní Rikitanův pohár“, který 
se za rok zase vrátí zpět na Staré Hutě. Na 
tento závod jezdíme se skauty velmi rádi, 
panuje tam přátelská atmosféra, která je 
u skautů běžná a navíc potkáme spoustu 
známých lidiček, navážeme nové kontakty, 
pomáháme při závodu.
Pokud máte zájem vidět fotografie z toho-
to závodu, podívejte se na naše webové 
stránky: www.kon-tiki.wz.cz. Kromě toho 
tam najdete i jiné fotografie z akcí, které 
jsme nedávno prožili.
Na měsíc duben připravujeme výpravu do 
Beskyd, kousek pod Lysou horou, na místo 
zvané Ivančena  - skautská mohyla. Rádi 
bychom pozvali i vás, abyste se přidali. 
Pro více informací klikněte na naše we-
bové stránky. Pokud nemáte internet, 
sledujte naši nástěnku na náměstí.

Jitka Bachanová

Foto: Štěpán Mitáček
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Hlučtí senioři pokračují ve svých pravidelných schůzkách, které – dle mého názoru – se setkávají se stále větším zá-
jmem. Když jsem pozoroval počet lidí na únorovém a březnovém setkání, zdálo se mi, že stoly jsou ještě víc zaplněny 
než kdykoliv dříve. Právě tento zájem možná dokazuje atmosféru a přitažlivost seniorských setkání víc než cokoliv 
jiného.

Senioři pochovávali basu ...

Na fotografiích se můžete podívat, jak právě vypa-
dala zmiňovaná setkání. V únoru senioři pocho-
vávali basu, a to se vší parádou, kterou si dovede-
te představit. Nechyběly plačky v černém, farář, 
máry, a samozřejmě také basa – důkaz toho, že 
přichází období půstu a muzika či zábava budou 
mít na pár týdnů „utrum“. Pokud chcete, můžete 
se na internetových stránkách Hluku podívat na 
videoukázky, které vám atmosféru seniorských 
setkání přiblíží.
V březnu se na tvrzi soutěžně zpívalo, senioři 
soutěžili o seniorského slavíka. Zasedla i odborná 
porota, která ale nakonec šalamounsky prohlási-
la, že všichni soutěžící získali stejný počet hlasů. 
Své sympatie ale mohli projevit i samotní diváci, 
kteří za vítěze určili zpívající manžele Ratajské.
Pokud jste v seniorském věku  a na tvrzi jste ještě 
nebyli, zapište si do kalendáře, že další setkání bude 
na tvrzi v úterý 21. dubna, kdy budou od šesti hodin 
hosty výborní Tamburáši ze Strání. Jen tak mimo-
chodem – půjde už od dvaadvacátou seniorskou 
besedu!

Text a foto: RB
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... a soutěžili ve zpěvu
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Psát do „slunečně  jarních“ dubnových Hluckých novin o fašanku, který jsme prožili už v zimním 
únoru, je hodně obtížné, skoro bych řekl - nemožné. Snad alespoň část atmosféry pocítíte z fotek, 
které si můžete prohlédnout na této dvojstránce nebo případně na internetu Hluku či stránkách 
www.dolnacko.cz. Na stránkách Hluku najdete i videoukázky z fašanku.

Fašanku, fašanku, jaký jsi byl?

Co si z tohoto fašanku pamatujete vy, kteří jste byli jeho účastníky? Co byste o něm řekli těm, kteří 
s námi nedělní odpolední cestu Hlukem do památkových domků neabsolvovali?
Já si vybavuji ze všeho nejvíce parádní večerní atmosféru v domcích, pohostinnost některých Hlu-
čanů i chuť, s jakou zpívali, hráli a tančili krojovaní - díky moc všem, kteří drží v Hluku fašank při 
životě! 
Není to nijak jednoduché, moderní doba táhne spíše k televizi než do ulic, ještě teď cítím na svém 
těle zimu, která tehdy panovala, místo nynějších tenisek vidím na svých nohách zimní boty, které 
byly mokré od sněhu. A to jsem jen fotil a neměl s fašankem žádné starosti,  dovedu si představit, 
co starostí měli fašankáři i ti, co už je očekávali -  snad ale ještě stále převažuje fašankové uvolnění 
a radost, jinak by nemělo smysl v této tradici pokračovat.                                                   Text a foto: RB
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Po skončení II. světové války vystupovali Hlučané - taneční 
soubor, jízda králů a dechová hudba - v různých městech 
naší vlasti (např. Brno, Praha, Zlín, Uherské Hradiště). Od roku 
1946 do roku 1951 se každým rokem konala v Hluku jízda 
králů a od roku 1952 do roku 1956 se jízdy nekonaly. 
V roce 1957 uspořádal jízdu králů 
ročník 1938, jízda však musela být 
pod záštitou nějaké organizace, 
a proto záštitu nad touto akcí pře-
vzal hlucký SVAZARM. 
Po velkém úspěchu jízd králů se 
místní folklorní nadšenci rozhodli, 
že se v následujícím roce uskuteční 
jízda společně s vystoupením Hlu-
čanů – tanečníků, zpěváků, muzi-
kantů a také lidových vypravěčů. 
Během vystoupení hrála všem ná-
vštěvníkům CM Hradišťan s primá-
šem Jaroslavem Staňkem. Protože 
jízda s programem nadchla většinu 
obyvatel, rozhodli se místní nad-
šenci spolu s primášem Hradišťa-
nu, že tento ročník je startovacím ročníkem a v dalším roce 
se budou konat I. Dolňácké slavnosti s jízdou králů v Hluku. 
V odpoledním programu, který byl na stadionu, vystupovali 
Hlučané od žáků základní školy až po ty nejstarší, kteří tančili 
„hucků sedlcků“.

Výbor pro přípravu I. Dolňáckých slavností se skládal z míst-
ních nadšenců – učitel Dominik Černý, Matouš Dufka, Váv-
ra Mitáček, Antonín Dohnal, Matěj Soška, Šimon Míšek, Jan 
Uhlíř, učitel Vlastimil Novák, Josef Pospíšek st. a další. Jako 
předseda toho výboru byl zvolen Vlastimil Novák, který tuto 

funkci vykonával do roku 1963, 
a po něm předsednictví převzal 
Antonín Dohnal, který ji vykoná-
val do doby, kdy pořádání Dolňác-
kých slavností organizoval Sdru-
žený klub pracujících.  
V roce 1960 převzalo zchátralou 
tvrz JZD se záměrem zbudovat 
zde odchovnu prasat. Ale snaha 
Hlučanů o záchranu tvrze zvítězila 
nad tímto záměrem, byl sestaven 
Výbor na záchranu hlucké tvrze, 
jehož čestným předsedou se stal 
spisovatel František Kožík (naro-
zen dne 16. 5.1909, letos by oslavil 
své 100. narozeniny).
V roce 1962 bylo rozhodnuto, že 

Slavnosti se budou pořádat jen jednou za tři roky, neboť čle-
nové výboru Dolňáckých slavností byly současně i ve výboru 
na záchranu hlucké tvrze a oprava zabrala hodně času. 
Velký podíl na opravě tvrze má také p. Josef Kašpara, v té 
době předseda národního výboru, který zajišťoval brigády 

Padesát let od prvních Dolňáckých slavností

Letos je tomu již 50 let od prvních Dolňáckých slavností, které se konaly v roce 1959. Snaha hluc-
kých občanů uspořádat slavnosti v Hluku sahá do roku 1938, kdy byly v Hluku slavnosti s jízdou 
králů, avšak dalšímu ročníku zabránila II. světová válka. 
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a obstarával i další potřebné záležitosti.  Na opravu tvrze byl 
použit také výtěžek z konání I. Dolňáckých slavností ve výši 
33 000 Kčs. 
Dolňácké slavnosti v Hluku od svého začátku až do dneš-
ních dnů jsou u místních obyvatel velmi oblíbené. V průvo-
du, který je součástí nedělního odpoledního programu, se 
vždy mimo vystupujících souborů účastní i velké množství 
krojovaných Hlučanů, a to ať už starších ročníků anebo těch 
nejmladších, jako skupina „Krojovaný Hluk“ uzavírají celý 
průvod. V roce 2008, na XX. Dolňácké slavnosti, bylo v prů-
vodu kolem 350 krojovaných účastníků.

Za dobu 20-ti ročníků slavností vystupovalo v Hluku hodně 
souborů jak z Dolňácka a širokého okolí (Hradišťan, Olšava, 
Dolina a další) tak i soubory ze zahraničí (dechová hudba 
z Holandska, hudba z Rakouska, slovenský soubor SL´UK) 
nebo i Kmochova hudba Kolín. 
Zájem mladých šohajů o účast coby jezdce v jízdě králů 
v posledních letech stoupá, v loňském roce tvořilo králov-
skou družinu 29 jezdců. 

F.Ú.
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Dnes už se jen těžko můžeme domní-
vat, jak se asi tvářil můj pradědáček 
František Pospíšek z Městečka č. 189, 
když se jeho manželce Johaně narodi-
la v druhém válečném roce 18. ledna 
1915 už čtvrtá „děvčica“. Byl očekáván 
František jako následník hospodáře na 
gruntu. Po Terezii (*1901), Marii (*1903), 
a Antoníně (*1910) dostává ta nejmlad-
ší jméno Františka, v hluckém 
kostele Sv. Vavřince ji ke křtu 
přinesli kmocháčci Prajzovi.
Jako každé děcko v té době, se 
v hospodářství podílí na běž-
ných pracích. Nejstarší Terka 
se provdává za Františka Ryb-
nikáře, rolníka č. 13. Marie jde 
studovat učitelský ústav do 
Levoče, studium končí v ro-
ce 1925 (jako první učitelka 
z Hluku), provdává se za učite-
le Josefa Nádvorníka. A spolu 
učí na tehdejší Podkarpatské 
Rusi i v Praze. Tonka zůstává 
po sňatku s Františkem s Fran-
tiškem Šimčíkem na rodném 
domě a tady hospodaří. 
František Pospíšek zakládá 
v Hluku Orla, stává se jeho prv-
ním a dlouholetým starostou 
a také stojí u vzniku ČSL v Hlu-
ku. Veřejná orelská cvičení pro-
bíhají v jejich širokém humně 
po mnoho let, zeť František Šimčík 
přebírá funkci starosty Orla v roce 1930 
a vykonává ji až do násilné likvidace.
Františka po vystudování dvou tříd 
hlucké měšťanky odchází do učitelské-
ho ústavu v Levoči. Tady v roce 1928 
– 1929 absolvuje třetí ročník měšťanky 
a za další čtyři roky vykonává 7. června 
1933 s vyznamenáním „skůšku dospě-
losti“. Odchází do slovenských Parcho-
vjan a poté do Březolup a Topolné, 
v listopadu 1935 vykonává „zkoušku 
dospělosti učiti na obecných školách 
československým vyučovacím jazy-
kem“.
Jako svobodná učitelka nastupuje do 
Míkovic (tady bydlí v podnájmu na 
mlýně), následuje sousední Dolní Něm-
čí, onemocnění zápalem mozkových 

blan a přerušení. Po nemoci, během 
druhé světové války, dojíždí na kole 
učit do Ostrožské Nové Vsi a Ostrožské 
Lhoty, později se vrací zpět do rodného 
Hluku.
V roce 1950 ji komunističtí ideologové 
přeřazují kvůli jejímu náboženskému 
vyznání do Jarošova, Březolup, na Kel-
níky i do Velkého Ořechova. Svou uči

telskou činnost končí v roce 1957 na 
Zlámanci.
Paní učitelka dostává pro svůj jedno-
značný postoj definitivní zákaz učit, je 
přeřazena do těžkého průmyslu. Bu-
duje tzv. „Donbas“ v Ostravě. Neustálá 
šikana, přeřazování z místa na místo, 
úmrtí obou rodičů krátce po sobě, to 
vše se negativně podepisuje na jejím 
zdravotním stavu. Vrací se opětovně 
do Hluku a pracuje jako dělnice v n.p. 
Sport , ve výrobě utrpí úraz – pořezání 
prstů.
V roce 1968, v době „Pražského jara“, je 
rehabilitována a opět může učit na Zá-
kladní škole v Hluku, zde může učit až 
do svého odchodu do důchodu v roce 
1972. Bydlí nejdříve v rodném domě, 
u rodiny Jančovi, v podnájmu u tetičky 

Dufkové v Boršické ulici, domek č. 486. 
V důchodu přebírá po paní učitelce 
Motyčkové dětský folklorní soubor 
Hlučánek. Zde využívá hodně materi-
ál, který uchovávala v paměti od svého 
dětství – tance (Hrdlička, Číreček, Ertep-
lová, Kovářský, Jednokročku…), písnič-
ky, říkadla, rozpočítadla i dětské hry (Na 
zlů hus, Na kokše…). Soubor vystupuje 

na Dolňáckých slavnostech, 
ve Vlčnově a v letech 1977 až 
1980 ve Strážnici.
Paní učitelka – pro rodinu 
vždycky tetka Fana – odchází 
v roce 1985 do nově otevře-
ného Ústavu sociální péče 
v Uherském Hradišti, a domek 
v Hluku prodává. V domově 
žije obklopena knihami a ob-
razy s náboženskou tématikou, 
volné chvíle tráví vyšíváním. 
V lednu 1989 dostává posled-
ní důchodový výměr na 1331 
korun, z kterého 931 koruna-
mi hradí náklady na pobyt. Ze 
zbývající částky důchodu pod-
poruje kněze a řádové sestry 
v Králíkách, poslední příspěvek 
zasílá ještě v únoru 1989 na 
horu Matky Boží. Na Zelený 
čtvrtek 23. března 1989, po 
krátké nemoci, umírá v hra-
dišťské nemocnici zaopatřena 

svátostmi.
Muzikant a bratranec Jožka Bachan 
se s ní loučí a děkuje jí jménem rodiny 
a žáků. Křesťanské hodnoty a víru, ve 
které byla vychována, si nesla po celý 
nelehký život. Ani nejlépe to vyjádřily 
její spolupracovnice z n.p. Sport (z díl-
ny, kde se vyráběla dřevěná ramínka na 
šaty). A to verši, které jsou napsány na 
zadní straně obrazu Kytice, který paní 
učitelce Františce Pospíškové v roce 
1968 věnovaly:

Jak často jste říkávala,
zlo se dobrem splácet má,
na to každá z kolektivu
od ramínek  vzpomíná…

Anna Polášková
František Rybnikář

Paní učitelka
Vzpomínka 20. výročí úmrtí Františky Pospíškové

Františka Pospíšková (první zprava) v dětství se svým 
otcem a sestrou.  FOTO: RB
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Pozvánky na akce

Informace o kulturních akcích najdete na několika místech Hluckých místech. Tady bychom 
rádi upozornili ještě na další akce:

- Informace pro přihlášené účastníky zájezdu vinařů do Golsu: odjezd v sobotu 18. 4. 2009 od sportovní haly v 10:00 

- V neděli 19. 4. 2009 ve 14:30 začíná na tvrzi Dětský  krojovaný  ples

- Na  8. května připravují místní vinaři Košt vína, na kterém budou ochutnávány jen vína z hluckých tratí.

- Rovněž 8. května se v Hluku uskuteční oblastní soutěž mažoretek, které se zúčastní až 450 účinkujících!

Bližší informace získáte na webových stránkách města a na plakátech. Na všechny uvedené kulturní 
akce jste srdečně zváni.

Mezi mladé hlucké talenty patří Klárka 
Elsnerová, žákyně 7. třídy, která svým 
zpěvem obohacuje dění v našem 
městě.
Její zpěv není zaměřen pouze folk-
lorním směrem, ale někdy hostuje 
s dechovou hudbou Kosenka nebo 
s country skupinou Western. Nejčastě-
ji však její krásný zpěv zaznívá z chóru 
našeho kostela, kde sólově zpívá při 
významných církevních akcích.
Doposud jejím největším úspěchem 
byla účast na hudebním projektu cim-
bálové muziky Hradišťan, na jehož po-
sledním CD zpívá Klárka sólově.

Klárka Elsnerová zpívala se slavným Hradišťanem

  „Děti dětem“
Postní doba je časem rozjímání a ztišení nás lidí nad sebou 
samými. Je ale i přípravou na prožití slavného „Aleluja“ 
s účastí na radosti z vykoupení. Srdce lidí jsou otevřená pro 
potřeby druhých.

V tomto duchu proběhla pod záštitou Charity v Uh.Hra-
dišti sbírka „Postní almužna“. Také děti z 1. a 2.třídy, které 
navštěvují hodiny náboženství ví, že člověk nemůže jenom 
brát, ale hlavně by měl dávat. 

Odpustily si mlsy a během postní doby nastřádaly pěk-
nou částku 1 638 korun, kterou na Květnou neděli přinesly 
v obětním průvodu k oltáři.  

  Marie Šťastná

Diakonie CCE – středisko CESTA pořádá ve 
spolupraci s Klubem kultury Uherské Hradiště 
benefiční divadelní představení anglické ko-
medie KDYŽ KOČKY NEJSOU DOMA, v nastu-
dování Docela velkého divadla.

Hraje se ve středu 13. 5. 2009 od 19.30 v Klubu 
kultury Uherské Hradiště.
Hraji: Lukáš Vaculik, Roman Stolpa, Jana Gali-
nová a další. 

Předprodej vstupenek jako obvykle na Klubu 
kultury nebo v městském informačním centru. 
Vstupné 200 Kč. 
Veškerý výtěžek jako obvykle podpoří Diakonii 
CCE – středisko CESTA.

Hradišťská Diakonie
zve na divadlo
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Jeho spoluhráči ze Synotu dnes hrají 
první ligu, on patří k nejzkušenějším 
hráčům Hluku a při troše fotbalového 
štěstí jsme ho dnes mohli vídat běhat 
po prvoligových trávnících. Rozhodl 
se jinak – upřednostnil školu a pracov-
ní kariéru před dráhou profesionální-
ho fotbalisty. 
Osmadvacetiletý Alexandr Machala už 
třetí rok navléká kapitánskou pásku 
fotbalistů Hluku.
„Má úžasný přehled, výbornou roze-
hrávku a umí se prosadit ve hře jeden 
na jednoho. Hraje dobře pozičně a umí 
předvídat hru. Na hřišti je prostě tam, 
kde se něco děje,“ hodnotí jeho fotba-
lovou stránku asistent trenéra Zdeněk 
Horák.

„Velký“  profesionální fotbal poznal 
Alexandr už před devíti lety v dresu 
staroměstského Synotu. V tu dobu se 
také lámala jeho kariéra. 

Na první ligu bych asi neměl

„Nastoupil jsem na pár zápasů ve druhé 
lize, teď si vzpomínám, že jsem kopal 
třeba v Blšanech nebo proti Vítkovicím. 
Hrál jsem společně s Minářem a Šma-
hajem. Jeden trénuje Zlín a druhý za něj 
dneska hraje. Byl jsem v jednom muž-
stvu i s Ordošem, ten zase kope ligu za 
Sigmu Olomouc. Jenomže jsem začal 
studovat v Ostravě vysokou školu a na 
tréninky jezdil jenom v pátek. To se tre-
nérům moc nelíbilo a zákonitě jsem 
vypadl ze sestavy áčka a hrával jenom 
za juniorku,“ líčí svoje fotbalové roky 
v dresu Synotu. 
Neměl se tehdy víc porvat o místo 
v druholigovém kádru? Nemohla ško-
la, kterou upřednostnil před fotbalem, 
přece jenom počkat? Jak se na to dívá 
dnes důrazný obránce Hluku?  
„O tom by se dalo polemizovat, ale 
jsem přesvědčený, že to pro mě rozhod-
ně nebyl špatný krok. Nevím, nevím, 
ale myslím si, že na první ligu bych asi 
neměl a pokud vás ten fotbal neuživí 
a nehrajete ligu, nebo nekopete někde 
v zahraničí, tak bylo určitě lepší prefero-
vat školu a dnes toho rozhodně nelituji,“ 
říká Saša. 
(„Hlavně řekni všechno po  pravdě Sa-
šine,“ radili mu spoluhráči, kteří se ko-
lem nás trousili v dobré náladě po vy-
hraném mistrovském zápase Hluku). 

První trenér - otec 

K fotbalu ho přivedl, a první fotbalové 
krůčky ho učil jako trenér jeho otec 
Zdeněk Machala v sousední Ostrožské 
Lhotě, odkud Saša Machala pochází. 
V páté třídě základní školy ho otec 

Nejlepší trenér
Libor Soldán

Jurník, Dominik, Šimčík, Horák, Sol-
dán a jako poslední Sopůšek. To jsou 
jména trenérů pod kterými Saša 
v Hluku nastupoval. Možná trošku 
v jiném pořadí a snad jsem na nikoho 
nezapomněl, říká. Nejraději vzpomíná 
na bývalého ligistu Libora Soldána, se 
kterým si padl do noty fotbalově a ta-
ké lidsky. Byl to trenér, který ho v Hlu-
ku vedl nejdéle a Saša na něj nedá 
dopustit ani dnes. „Měl jsem ho rád. 
Měli jsme výborný vztah i po lidské 
stránce. Fotbalu v Hluku hodně obě-
toval,“ říká Saša. Pokud se ho zeptáte, 
jak se dneska cítí v Hluku, tak to vypa-
dá jako reklama pro místní fotbalový 
klub. Říká, že mají skvělou partu a je 
tu jako doma. Výsledkově se jim v le-
tošním ročníku daří nad očekávání 
a není si opravdu na co stěžovat. Když 
přijde řeč na možný postup Hlučanů 
do divize, tak se chviličku zamyslí a ří-
ká, že by se musel mančaft  posílit  
a všechno je prý o penězích. 

odvezl na výběr žáčků do tehdejší Slo-
vácké Slavie Uherské Hradiště. On sám 
po tom hrát fotbal ve „velkém“ Hradiš-
ti ani nijak závratně netoužil. 
„Tehdy mně to bylo docela jedno, jestli 
budu hrát ve Lhotě, nebo ve Slovácké 
Slavii. Později jsem byl ale rád, že mě 
tam otec zavezl,“ dnes už dobře ví hluc-
ký kapitán. 
Ve Slovácké Slavii prošel všechny mlá-
dežnické kategorie a do fotbalového 
Hluku se dostal poprvé před deseti 
lety.
 „Přišel jsem do Hluku na hostování ze 
Slovácké Slavie v devatenácti letech. Po 
podzimu bylo mužstvo na sestup a já 
jsem tu byl na půlroční výpomoc. Nako-
nec se nám podařilo krajský přebor za-
chránit a pokud si vzpomínám, skončili 
jsme někde kolem desátého místa,“ líčí 
svoje první fotbalové kroky pod hluc-
kou tvrzí Saša Machala.
Za pár let se do Hluku vrátil natrvalo. 
Hlavní sponzor fotbalistů pan Řehák 
měl o šikovného fotbalistu zájem 
a o jeho další kariéře bylo rozhodnuto. 

Alexandr Machala dal přednost své profesi, díky které cestuje po světě 

Kapitán Hluku: Fotbal je až na druhém místě 

Foto: Martin Sekanina
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Saša se dlouho nerozmýšlel a do Hluku zamířil.  „Chtěl 
jsem pravidelně hrávat a ne sedět v Hradišti na lavičce, 
i když Hlučané hráli „jenom“ kraj.“ 

Sídlo firmy má ve Spojených arabských emirátech

Po vystudování vysoké školy strojírenské v Ostravě se 
začal ohlížet po práci, a jak už to někdy bývá, pomohla 
mu náhoda. „Dělám už čtyři roky ve Zlíně u pobočky jed-
né firmy, která má sídlo ve Spojených arabských emirátech 
(Saša tam také mimo jiné také tři měsíce pracovně pobý-

val), dostal jsem se tam přes kamaráda z Uherského Hra-
diště. „Projektujeme ekologické skládky po celé Evropě, po 
Spojených arabských emirátech, nebo třeba  v Jordánsku,“ 
přibližuje svoji práci. 
Abych se přiznal, nedovedl jsem si úplně přesně předsta-
vit jakou práci vlastně dělá, a tak Saša Machala vysvětluje 
dál. „Když to zjednodušíme, tak to vypadá tak, že se vykope 
velká jáma, do které se dávají různé fólie a z nich se vytvoří 
taková struktura, aby ten „bordel“ nešel do země. Nakonec 
se to zahrne zeminou a na povrch se nasadí zeleň.“
Možná to pro někoho vypadá jako ne příliš atraktivní 
zaměstnání – stát celý den u rýsovacího prkna a kreslit. 
Saša Machala si to ovšem nemyslí.
 „V naší pobočce ve Zlíně je nás jenom šest a máme vynika-
jící kolektiv. Zároveň si myslím, že v dnešní době by se mělo 
dělat ještě víc pro životní prostředí. Jsem rád, že k tomu 
můžu trochu přispět. Těžko se to vysvětluje, ale ta práce mě 
prostě baví. Je také spojená s cestováním, které mně také 
nedělá problémy – rád poznávám cizí země,“ povídá mladý 
ekolog.
Jednu věc mu jeho práce přece jenom maličko kompli-
kuje. Nemůže si plánovat svůj volný čas – všechno pod-
řizuje zaměstnání. Není výjimka, že místo v neděli na 
fotbal letí třeba služebně do Dubaje.  Však jsem ho při 
autorizaci tohoto rozhovoru zastihl na konci března prá-
vě tam.                                                                          
                                                             Text a foto: Stanislav Dufka

Fotbalové zprávy doplňujeme ještě jednou fotkou. Když se  
kdekoliv mluví o fotbalu, často padne otázka, za co vlastně 
fotbalisté hrají. A následuje pověstná odpověď: „Za klobás-
ku.“ Tak jsme se rozhodli hlucké fotbalisty takto s vyhláše-
nou pochoutkou ukázat - mimochodem, klobásky byly vý-
borné! Jen mám pocit, že hlučtí fotbalisté nehrají „jen“ za 
pověstnou klobásku. Hlavní ale je, aby hráli pro potěšení di-
váka.                                                                  Text a foto: RB

V Hluku se chystá velký turnaj 
v malé kopané - TEIKO CUP 
2009.
Turnaj se již tradičně 
uskuteční ve sportov-
ním areálu Spartaku 
Hluk, a to 20. - 21. červ-
na 2009 od 8:00. Díky 
naším sponzorům hraje-
me o ceny v celkové hod-
notě 55 000 Kč, jsme jediným 
turnajem v ČR, kde jsou finačně odměněny i týmy na 
9-16 místě.  Kapacita hlavního turnaje je omezena na 
48 týmů, systém turnaje zajišťuje každému týmu mini-
málně 5 zápasu. Turnaje se mohou zůčastnit registrova-
ní i neregistrování hráči. Současně s hlavním turnajem 
bude probíhat turnaj starých pánů (nad 35 let) a TEIKO 
WOMEN Cup. Veškeré detailní informace najdete na  
www.teikocup.wz.cz

Aleš Zlínský

TEIKO CUP
V ČERVNU

V Hluku se chystá velký turnaj 
v malé kopané - TEIKO CUP 

Turnaj se již tradičně 
uskuteční ve sportov-
ním areálu Spartaku 
Hluk, a to 20. - 21. červ-
na 2009 od 8:00. Díky 
naším sponzorům hraje-
me o ceny v celkové hod-
notě 55 000 Kč, jsme jediným 

Foto: Martin Sekanina
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Tak je to za námi a můžeme celý rok vzpo-
mínat. Dlouhou plánovaný, dvakrát odlo-
žený a málem neuskutečněný turnaj ama-
térských týmů, TOPIČ CUP 2009, v sobotu 
7.3. přesně v 18:00 skončil. Skončilo tak 
někdy ne jednoduché, místy vyčerpávající 
a uspořádaným turnajem téměř dvoumě-
síční období příprav, vymýšlení a organi-
zování.
Jelikož se jednalo o premiérový ročník, 
nešlo všechno po másle a vyskytla se řada 
komplikací a problémů, které se ovšem 
podařilo vyřešit a náš vysněný turnaj uspo-
řádat. Nechme ale všech problémů, které 
byly a pojďme se věnovat těm příjemněj-
ším starostem - zápasům a turnaji jako ta-
kovému.
Všechno to odstartovalo v sobotu 7.3.2009 
ve sportovní hale v Ostrožské Lhotě. Týmy 
se od rána trousily do haly a probíhalo 
první seznamování, vysvětlování pravidel 
a také přišla řada na první pivečko. Celý 
turnaj odstartoval zápas mezi týmy Lhot-
ská Elita a Hospůdka U Pepy. Už samotné 
skóre 5:3 napovídalo, že gólů bude padat 
dost a bude se tak na co dívat. Další zápas 
to jen potvrdil, dalších osm gólů bylo na 
světě a pokračovalo se ve střelecké kano-
nádě z celé řady týmů. 
Důležité jsou určitě i týmy, které se premi-
érového ročníku zúčastnily. Jako pořáda-
jící tým se představili Planí Topiči z Hluku. 
Ze stejného města přijelo taky FK Ohřeblo, 
domácí město zastupoval výběr Lhotské 
Elity. Z Kunovic, přijela partia z Hospůdky 
U Pepy, z Ostrožské Nové Vsi a Ostrohu 
potom pozdější finalisté HP Okna. největší 
mix byl k vidění zřejmě v Haša Teamu, kde 
se sešli borci z Kněžpole, Jarošova, Hradiš-
tě, Slavkova a Boršic. Z asi největší dálky 
k nám zavítal tým vedený zkušeným Zdeň-
kem Vaculíkem ze Starého Města, který se 

jmenoval příznačně - Zdeňkovi kluci. Ne-
můžeme samozřejmě zapomenout ani na 
naše odvěké rivaly ze sousední obce Dolní 
Němčí, hrající pod názvem Česneci. Celý 
turnaj zodpovědně řídil Roman Prachař 
a velké poděkování taky patří Ondrovi 
Bachánkovi, hlavnímu statistikovi celého 
turnaje.
Po odehrátí zápasů stylem „každý s kaž-
dým“ se vytvořily dvojičky, které se spolu 
měly utkat o konečná pořadí. Během těch-
to 28 zápasů padlo celkem 162 branek, což 
dělá průměr 5,8 gólu na zápas. Nejvíce se 
o to postarali Česneci, kteří rozvlnili sítě 
soupeřů celkem 35 krát. 

Vytvořené dvojičky vypadaly následovně:

Hospůdka U Pepy - Haša Team (Cena útě-
chy)

Lhotská Elita - FK Ohřeblo (O 5.místo)

Zdeňkovi kluci - Česneci (Zápas o bronz)

HP Okna - Planí Topiči (Finále)

Na všechny zápasy ovšem bohužel nedo-
šlo. Česneci během turnajem ztratili 3 hrá-
če a nebylo v jejich silách svůj poslední zá-
pas odehrát, čímž bronz a 3.místo připadlo 
týmu ze Starého Města. Ve velice napína-
vém utkání o Cenu útěchy měli nakonec 
víc štěstí borci z Haša Teamu a vyhráli 4:2. 
Byla to pro ně vůbec první výhra v turnaji 
a mohli se těšit na krásnou cenu. O ales-
poň lepší pocit a konečné 5.místo se hrálo 
ve velkém nasazení a po konci zápasu měli 
více důvodů radosti hlučtí FK Ohřeblo.
Poté už diváky i zúčastněné fotbalisty če-
kal  poslední zápas, vrchol celého turnaje. 
Když jsme tento turnaj pořádali, bylo na-

šim cílem zahrát si pěkné zápasy, navázat 
nové fotbalové vazby a skončit s dobrým 
pocitem, že se turnaj vyvedl a nikomu se 
nic nestalo. S účastí ve finále jsme nijak 
nepočítali, o to větší radost jsme z tohoto 
nádherného vyvrcholení měli. Nastoupi-
li jsme proti týmu, který během turnaje 
ztratil jen dva body ve vzájemném zápase 
s námi. Už samotná účast ve finále byla 
pro nás nad plán a chtěli jsme si ho užít. 
A tak to asi i vypadalo, konečný výsledek 
8:1 v náš prospěch hovoří za vše. Až nám 
kluků z HP Oken bylo trošku líto! Celé po-
vedené účinkování našeho týmu v turnaji 
podtrhl cenou pro nejlepšího střelce Rom-
ča Sopůšek, který s 19 vstřelenými góly 
porazil v těsném souboji Tomáše Kadlčka 
z Česneků o 2 branky.   

Závěrečné skóre turnaje je následující:

celkem gólů - 181

zúčastění hráči - 76

nejlepší střelec - 19 gólů  

Závěrem bych chtěl ještě jednou poděko-
vat všem zúčastněným týmům za předve-
dené výkony, krásné góly, ale taky za přá-
telskou atmosféru, kterou nám pomohli 
vytvořit. Velký dík patří taky všem, kteří 
se podíleli na přípravách turnaje, chystá-
ní haly, obsluhování a prostě všemu, bez 
čeho by se turnaj neobešel.  

S pozdravem a přáním, že se za rok opět 
sejdeme, tentokrát na TOPIČ CUPU 2010, 
zdraví Planí Topiči.

Od začátku dubna spustila Česká televize nový pořad nazvaný Kniha mého srdce. Víc než o typický televizní pořad se 
jedná o celonárodní anketu s jasným smyslem – podnítit národ ke čtení, ale také k diskusi o knihách a najít nejoblíbe-
nější knihu naší země.
Název Kniha mého srdce  navazuje na loňskou Hvězdu mého srdce, ve kterém, jak si jistě vzpomínáte, málem zvítězil 
Jára Cimrman. Rozsáhlá kampaň se obrací na každého, tedy i na toho, kdo otevřel knihu naposledy ve škole. Po čtyři 
sobotní večery se budou diváci postupně setkávat s významnými osobnostmi ze světa kultury a veřejného života a do-
zvědí se mnohé o svých oblíbených autorech, dílech i postavách, řadu zajímavostí (a dokonce kuriozit) o knihách.

A teď to nejdůležitější: hlas pro svou nejoblíbenější knihu můžete odevzdat v Městské knihovně v Hluku počí-
naje 4. dubnem.             
                  Marie Plačková, Městská knihovna Hluk

Hlasujte pro knihu svého srdce

TOPIČ CUP 2009 - velký fotbalový projekt
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Klempířské • Pokrývačské • Tesařské práce • Rekonstrukce
Realizace střech • Odborná montáž
Kompletní dodávka materiálu

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

STŘECHY MICHALČÍK LIBORSTŘECHY MICHALČÍK LIBOR
PODĚKOVÁNÍ. Děkujeme opět všem, kte-
ří si koupili oblíbený časopis mikroregionů 
Ostrožsko a Horňácko s názvem Krajem 
svatého Antonínka. I toto číslo zmizelo rych-
le z prodejen, budeme se snažit, abyste byli 
spokojeni také s číslem devět, který vyjde 
do 10. května 2009. Videoukázky a fotky 
k článkům v časopise najdete prosím na in-
ternetových stránkách
www.slovackoDNES.cz RB

ZK-CYKLOSPORT VLČNOV

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

 PRODEJ  A SERVIS JÍZDNÍCH KOL
 PRODEJ NA SPLÁTKY
 PRODEJ DOPLŇKŮ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ
 PRODEJ NOSIČŮ KOL NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

 KOLA-HORSKÁ ZNAČKY DOPLŇKY
 KROSOVÁ DEMA DĚTSKÉ SEDAČKY
 SILNIČNÍ APACHE aj. OSVĚTLENÍ
 DĚTSKÁ SUPERIOR COMPUTERY

PŘILBY • BRÝLE • OBLEČENÍ A OBUV PRO CYKLISTIKU

AKCE: 30%
NA KOMPLETNÍ SORTIMENT

TERMOPRÁDLA MOIRA

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

Masérské služby na sportovní hale
TJ Spartak Hluk:

Objednávky na tel.č. 603 114 597. 
Těším se na Vaši návštěvu - František Machala

Provádíme: - klasické masáže
                     - sportovní masáže tejpování
                     - lymfatické masáže
                     - Dornova metoda + Breussova masáž
                     - baňkování

Mužský sbor zve
2. dubna od 10.00 hod.

na tvrz na

KOŠT SLIVOVICE.
Večer bude na tvrzi

ŠLAHAČKOVÁ ZÁBAVA,
hraje DH ŠAROVEC a CB BABICA
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U S N E S E N Í     Č.59/09
z jednání rady města konaného dne 
02.02.2009

Rada města SCHVALUJE:

59/09/01 program jednání rady města 
59/09/02 stanovení poplatků za sály hlucké tvrze:
• velký sál : letní provoz 1.800,- Kč,
 zimní provoz  2.500,- Kč
• malý sál : letní provoz 1.050,- Kč,
 zimní provoz 1.250,- Kč
• malý sál bez stolové úpravy 500,- Kč
 zimní i letní provoz
• Slovácká jizba letní provoz : 500,- Kč
 zimní provoz 600,- Kč
• poplatek za vyčištění ubrusů : malý 40,- Kč,  
 velký 45,- Kč
59/09/03 odměnu ve výši 15.000,- Kč + DPH  
19% JUDr. Pitnerovi za zpracování kupních 
a směnných smluv na převod pozemků 
v místě komunikace Husí Hora
59/09/04 žádost o umístění dopravní 
navigace – označení čerpací stanice formou 
směrových šipek – Adam Froněk, Visual 
Agency s.r.o.,  Praha 1- cena dle vyhlášky, 
projednat na odboru dopravy Městského 
úřadu v Uh.Hradišti – žadatel
59/09/05 Smlouvu  o dílo č.  169/MC AA/08 
s firmou STRABAG a.s. na opravu místní 
komunikace v ulici Pod Sádkama
59/09/06 vyvěšení záměru o pronájmu 
nebo výpůjčce nebytových prostor místnos-
ti ve 2. patře domu s chráněnými byty
59/09/07 darování starých židlí a stolů z tvrze:
• Sboru dobrovolných hasičů Hluk -   20 ks 
čalouněných židlí a 4 ks stolů
• Myslivecké společnosti Hluk  - 20 ks židlí 
čalouněných koženkou od Sboru dobrovol-
ných hasičů Hluk  a 29 ks nečalouněných 
židlí z tvrze
• Fotbalovému oddílu TJ Spartak  Hluk -  5 ks 
stolů a 20 ks židlí  čalouněných
odprodej  :
• panu Vítu Strakovi  -  10 ks stolů a 20 ks židlí 
čalouněných,  za cenu 1 stůl 100,- Kč, 1 židle 
50 Kč 
59/09/08 Darovací smlouvu Psychiatrické 
léčebně v Kroměříži na 10.000,- Kč z pro-
středků paní Marie Mikové, t.č. v Psychiatric-
ké léčebně v Kroměříži
59/09/09 přihlášení Charitního domova  
a Domu s chráněnými byty Hluk, do soutěže 
o stavbu roku Zlínského kraje 
59/09/10 Hromadnou licenční smlouvu 
o užití hudebních děl s textem i bez textu 
při promítání audio-vizuálních děl v kinech 
s Ochranným svazem autorským pro práva 
k dílům hudebním, o.s.
59/09/11 nájemní smlouvu na pozemky 
užívané firmou Dolňácko, a.s. o  výměře 
525.528 m2 dle předloženého seznamu, na 
dobu 10-ti let, za cenu 1.050,- Kč/ha/rok. 
Jedná se o následující pozemky v k.ú. Hluk :

parcelní č. výměra(m2) druh poz. způs. využ.
1620/5 192 Orn. p. Ost. kom.
1620/7 572 Orn. p. Ost. kom.
1622/16 6.327 Orn. p. ZPF
1622/56 13.715 Orn. p. ZPF
2098/78 603 Orn. p. Manipulační 
plocha
2299/6 132 Ost. pl. Ost. kom.
2300/18 101 Orn. p. ZPF
2302/456 66 Vod. pl. Kor. vod. toku
2302/459 556 Vod. pl. Upr. kor. v. tok.
3644/136 718 Orn. p. ZPF
3645/24 4 Ost. pl. Ost. kom.
3646/9 4 Orn. p. ZPF
3646/11 125 Orn. p. ZPF
3665/126 1.999 Trv. tr. por. ZPF
3665/144 2.336 Trv. tr. por. ZPF
3681/4 445 Orn. p. ZPF
3693/2 230 Orn. p. ZPF
3693/7 538 Orn. p. ZPF
3693/11 446 Orn. p. ZPF
3693/28 1.973 Orn. p. ZPF
3693/32 3.277 Orn. p. ZPF
3693/33 448 Orn. p. ZPF
3693/37 84 Orn. p. ZPF
3693/50 12 Orn. p. ZPF
3693/60 767 Orn. p. ZPF
3693/62 96 Orn. p. ZPF
3693/67 379 Orn. p. ZPF
3693/68 542 Orn. p. ZPF
3695/46 3.632 Orn. p. ZPF
3695/55 693 Orn. p. ZPF
3695/62 659 Orn. p.  ZPF
3695/63 10 Orn. p.  ZPF
3696/11 98 Ost. pl. Ost. kom.
3696/17 1.095 Ost. pl. Ost. kom.
3697/3 18.336 Orn. p. ZPF
3697/5 6.410 Orn. p. ZPF
3697/10 11.280 Orn. p. ZPF
3697/12 1.115 Orn. p. ZPF
3697/41 2.279 Orn. p. ZPF
3697/64 2 Orn. p.  ZPF
3697/137 1.244 Orn. p. ZPF
3697/150 30 Orn. p. ZPF
3698/2 54 Ost. pl. Ost. kom.
3698/3 12 Ost. pl. Ost. kom.
3700/18 1.019 Orn. p. ZPF
3700/19 1.595 Orn. p. ZPF
3700/142 367 Orn. p. ZPF
3716/36 972 Ost. pl. Ost. kom.
3716/43 12 Ost. pl. Ost. kom.
3720/10 1.725 Vod. pl. Vod. nadr.
3720/13 1.450 Vod. pl. Vod. nadr.
3720/20 3.334 Vod. pl. Vod. nadr.
3720/96 2.698 Vod. pl. Vod. nadr.
3720/99 173 Vod. pl. Vod. nadr.
3723/4 640 Orn. p. ZPF
3724/1 424 Ost. pl. Ost. kom.
3730 73.456 Trv. tr. por. ZPF
3732/61 2.100 Ost. pl. Ost. kom.
3733 26.918 Trv. tr. por. ZPF
3734/18 1.154 Ost. pl. Ost. kom.
3736/259 44.375 Orn. p. ZPF
3743/1 57.426 Orn. p. ZPF

3743/2 56.821 Trv. tr. por. ZPF
3754/7 2.695 Ost. pl. Ost. kom.
3759/23 436 Trv. tr. por. ZPF
3759/31 187 Trv. tr. por. ZPF
3770/1 33.380 Orn. p. ZPF
3771/1 32.565 Orn. p. ZPF
3771/2 1.638 Trv. tr. por. ZPF
3789/36 617 Orn. p. ZPF
3790/110 1.122 Orn. p. ZPF
3795/91 168 Ost. pl. Nepl. půda
3796/9 195 Orn. p. ZPF
3796/24 744 Orn. p. ZPF
3796/28 514 Orn. p. ZPF
3799/4 80 Orn. p. ZPF
3799/9 247 Orn. p. ZPF
3799/41 602 Orn. p. ZPF
3803/235 67.538 Orn. p. ZPF
3810/1 5.987 Ost. pl. Ost. kom.
3815/3 202 Vod. pl. Kor. vod. pl.
4158/22 794 Orn. p. ZPF
4158/24 29 Orn. p. ZPF
4158/26 336 Orn. p. ZPF
4162/19 566 Ost. pl. Ost. kom.
4162/23 62 Ost. pl. Ost. kom.
4163/23 992 Orn. p. ZPF
4163/28 1.943 Orn. p. ZPF
4794 1.087 Orn. p. ZPF
5456 3.667 Orn. p. ZPF
6530 4.658 Trv. tr. por. ZPF
7586 503 Orn. p. ZPF
8124 1.679 Orn. p. ZPF

59/09/12 Smlouvy o smlouvě budoucí 
se Slováckými vodárnami a kanalizacemi 
a.s., Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště  
o provozování kanalizace a vodovodu pro 
veřejnou potřebu v lokalitě Paligr (ul. Nad 
Kaštancem)
59/09/13 Směrnici k vedení účetnictví pro 
rok 2009, dispoziční oprávnění pro rok 2009, 
pravidla a  postup  kontrolní činnosti pro 
rok 2009
59/09/14 vyvěšení záměru o prodeji po-
zemku p.č.  698/1 v k.ú. Hluk 
59/09/15 stanovisko komise výstavby 
k navrhované variantě č. 3 – studie zástavby 
RD v lokalitě Zabartoníčí
59/09/16 vyvěšení záměru o prodeji po-
zemku parc.č.3201/5 v k.ú.Hluk
59/09/17 program a datum konání zastupi-
telstva města dne 04.02.2009 v 17.00 hodin 
na tvrzi
59/09/18 umístění  přípojek  inženýr-
ských  sítí do pozemku  města  a  souhlasí 
s přesahem krovu nad pozemek města dle 
předloženého náčrtu – Ing.  Radim Konečný  
a Andrea Hájková
59/09/19 Smlouvu o výpůjčce nádob pro 
tříděný odpad z roku 2004 – EKO - KOM a.s. 
Olomouc
59/09/20 Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo 
č.8/2008 – „Energeticky úsporná opatření-
 ZŠ Hluk“ – EKO-UH., s.r.o. , Velehradská 
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1905, Staré Město
59/09/21 přidělení bytu v Domě s chráně-
nými byty v Hluku  p. Zdence Míškové na 
dobu neurčitou

Rada města   BERE NA VĚDOMÍ:

59/09/22 dopis bývalých představitelů TJ 
Spartak Hluk
59/09/23 geologické posouzení příčin  zvl-
nění asfaltu cyklostezky – Hluk – Ostrožská 
Lhota a návrh sanace - problematika bude 
znovu posouzena ve II.pololetí roku 2009 
dle finanční situace města
59/09/24 žádost o zprovoznění smuteční 
obřadní síně – tzv. Výbor pro zastupování 
občanů
59/09/25 dopis ze SFDI týkající se dotace na 
vybudování cyklostezky Dolní Němčí – Hluk
59/09/26 vytyčení hranic mezi pozemky 
v polní trati „Ostrovské pole“ na základě 
žádosti p. Ivo Mihala v lokalitě „Lán“ ( u Ne-
mravca)
59/09/27 oznámení o veřejném projednání 
Konceptu územního plánu obce Boršice 
u Blatnice“

Rada města
POSTUPUJE DO ZASTUPITELSTVA:

59/09/28 odměny neuvolněným členům 
rady města, komisí rady města, výborů 
zastupitelstva města
59/09/29 závěry ze zasedání finančního 
výboru

Rada města ZAMÍTÁ:

59/09/30 nabídku na odkup obrazu autora 
Františka Bezděka – tanečníci v kroji od Jana 
 Mořického
59/09/31 vybudování bezbariérového 
přístupu do budovy městského úřadu

Rada města POVĚŘUJE:

59/09/32 člena rady města Ing.Martina 
Křižana používáním státního  znaku na akce 
– vítání občánků, svatby, přijímání oficiál-
ních delegací, jubilea, ostatní slavnostní 
příležitosti  určené radou města

Rada města ODKLÁDÁ:

59/09/33  řešení odkupu pozemků p.č. 379/
12 a 348/2 v k.ú. Hluk do příštího zasedání 
rady, po ověření potřebných skutečností

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

U S N E S E N Í     Č.60/09
z jednání rady města konaného dne 
16.02.2009

rada města   SCHVALUJE  :

60/09/01 program jednání rady města 
60/09/02 opravu tepelného čerpadla 
v mateřské škole - financování  z rozpočtu 
mateřské školy, opravárenská firma předloží 
vyjádření k vzniklé závadě čerpadla
60/09/03 cenovou nabídku na dodávku 
41 ks stožárů veřejného osvětlení 3-stupňo-
vý, bez patic JB 9-Z (133/89) žárový zinek, 
od firmy AMAKO, spol.s.r.o.  Heřmanův 
Městec. Cena za 1 kus 4.995 ,- Kč (bez DPH)
60/09/04 převod finančních prostředků ve 
oddílu TJ Spartak Hluk
60/09/05 nabídku na opravu dmychadla 
na ČOV v Hluku – varianta nové dmychalo 
s použitým stávajícím motorem, od doda-
vatele firma Kubíček VHS, s.r.o.  Velké Losiny, 
cena 75.000,- + DPH
60/09/06 pronájem pozemků parc.č. 
1468/1, 1393/3, 3315/34, 1357/9 a p.č. 3317, 
o celkové výměře 390 m2, manželům xxx, 
za cenu 0,30 Kč/m2/rok, na dobu 10 let – do 
31.12.2018
60/09/07 pronájem nebytových prostor 
v budově bývalého OKP,  Sokolská 1100, 
Hluk paní xxx, za cenu 456,- Kč/m2/rok 
– kancelářské prostory a podíl z ostatních 
ploch 228,- Kč/m2/rok, na dobu 5-ti  let, do  
31.12.2013
60/09/08 pronájem stánku vedle ZŠ (stáva-
jící pojišťovna Modrá pyramida) panu xxx, 
za cenu 760,- Kč/m2/rok,  na dobu 5-ti let, tj. 
do 31.12.2013
60/09/09  finanční příspěvek ve výši 5.000,- 
Kč, 5.skautskému oddílu Kon-Tiki Hluk
60/09/10 žádost ve věci řešení projektu 
přípojky a vnitřního rozvodu plynu v k.ú. 
Hluk, č.p. 1536 v ul. Antonínské – Plynotop 
K+K, s.r.o.
60/09/11 program kulturních akcí na I.polo-
letí roku 2009
60/09/12 nákup stojanů na osvětlení  kul-
turních akcí
60/09/13 konání koštu klobásek dne  
27.12.2009  na tvrzi – pan xxx včetně promi-
nutí poplatku za pronájem sálu
60/09/14 stanovisko kulturní komise ve 
věci poskytnutí finančních prostředků 
souboru  Ženičky a dětských soborů  na  
dopravu - vystoupení ve Frýdku - Místku 
60/09/15 odměnu prodejcům Hluckých 
novin  ve výši 1,- Kč z výtisku
60/09/16 návrh firmy URBANIA, s.r.o. Mo-
ravany na směrové značení ulic, upřesněný  
radou města, v rámci projektu Mikroregionu 
Ostrožsko – Turistika bez hranic
60/09/17 vytvoření pracovního místa na 

VPP – funkce informátora, s platností od 
01.03.2009
60/09/18 finanční příspěvek pro ZO České-
ho svazu včelařů Hluk ve výši 10.000,- Kč

Rada města   BERE NA VĚDOMÍ:

60/09/19 kulturní akce na I.pololetí roku 
2009, které nejsou organizovány městem

Rada města
POSTUPUJE DO ZASTUPITELSTVA:

60/09/20 odkup pozemků od p. MU-
Dr. Froncové
60/09/21 Smlouvu o půjčce k projektu 
Turistika bez hranic
60/09/22 Smlouvu o poskytnutí finančního 
příspěvku k projektu Turistika bez hranic
60/09/23 další zájemkyni  na funkci soudce  
přísedícího Okresního soudu v Uherském 
Hradišti
60/09/24 plán oprav kanalizačních a vodo-
vodních řadů v majetku města
60/09/25 žádost o pronájem pravého 
sklepa tvrze

Rada města NESCHVALUJE:

60/09/26  technickou přípravu k žádosti na 
Energeticky úsporná opatření na smuteční 
obřadní síni a budově kina
60/09/27 zapojení se do  mezinárodní 
kampaně  „Vlajka pro Tibet“

Rada města ODKLÁDÁ:

60/09/28 projednání bodu : „Teiko Cup 
– podpora“na některé z dalších zasedání 
po projednání podrobnějších informací 
s pořadateli této akce, pozvání hlavního 
pořadatele této akce p. xxx do rady

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

U S N E S E N Í     Č.61/09
z jednání rady města konaného dne 
04.03.2009

Rada města   SCHVALUJE:

61/09/01 program jednání rady města 
61/09/02 převedení hospodářského výsled-
ku Základní školy Hluk  za rok 2008 v hlavní 
činnosti 116.171,19  Kč a v hospodářské 
činnosti 178.383,50 Kč  do rezervního fondu 
- celkem 294.554,69 Kč
61/09/03 nákup myčky na nádobí do 
kuchyně základní školy z rezervního fondu 
Základní školy Hluk
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61/09/04 na dobu konání turnaje Teiko 
- Cup vstup na koupaliště pro skupiny o  
počtu minimálně 6 lidí v ceně 20,-Kč na 
základě jmenného seznamu. Platí pouze 
pro účastníky turnaje.
61/09/05 přijetí 7 pracovníků na veřejně 
prospěšné práce z úřadu práce
61/09/06 postoupení záležitosti prodeje 
kina do kulturní komise
61/09/07 výpůjčku volné místnosti v domě 
s chráněnými byty pro masérské služby 
prováděné Charitou Uherské Hradiště pro 
obyvatele domova a seniory. Výpůjčka se 
schvaluje od 9.3.2009 na dobu neurčitou.
61/09/08 změnu v dokumentaci pro územ-
ní řízení „Zástavba a přestavba centrum 
Hluk“– zázemí pro účinkující v budově 
bývalého statku,zrušení parkoviště nad 
kostelem, požaduje zapracovat výjezd od 
tvrze a z ulice Za zámkem do ulice Boršické 
a variantu bez budovy staré základní školy
61/09/09 u lokality č.3 návrhu změny č.15 
územního plánu sídelního útvaru Hluk 
zadání zpracování přesné trasy obchvatu 
Hluku po  celém katastru a pokračování 
zpracování změny
61/09/10 objednání karet Českého turisty 
v počtu 100 ks
61/09/11 poskytnutí finančních prostředků 
pro TJ Spartak Hluk, o.s. ve výši 200.000,- Kč 
na proplacení energií (voda, plyn, el.proud)
61/09/12 dárkový koš do tomboly v hodno-
tě 500,- Kč :
• Diakonii CCE – středisko Cesta Uherské 
Hradiště
• Okresnímu sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska Uherské Hradiště
61/09/13 Usnesení Okresního soudu 
v Uherském Hradišti ve věci řízení o dědic-
tví po p. Marii Mikové a vzdává se prává 
odvolání
61/09/14 žádost SVK, a.s. Uherské Hradiště 
o povolení k vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových – 175 m kanalizace v ulici 
Boršické není napojeno  na ČOV, plánovaná 
realizace v roce 2010
61/09/15 žádost p. xxx o výměnu vstupních 
dveří do objektu v majetku města
61/09/16 doporučení komise výstavby 
k zařazení akce vybudování chodníku mezi 
ulicemi Vinařská a Na Přídělech v proluce 
vedle okálů do plánu na příští rok, dle 
finančních možností schvaluje rada   případ-
nou realizaci v letošním roce
61/09/17 návrh na umístění novostavby RD 
v lokalitě Ostrožské (Ostrovské) Pole
61/09/18 vyvěšení záměru o prodeji po-
zemků pod rodinným domem č.p. 1317 v ul. 
Horní Drahy v k.ú. Hluk

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:

61/09/19 stížnost adresovanou na JMPNES, 

s.r.o., Plynárenská,  Brno ve věci nelegálně 
postavené regulační stanice plynu v ul. 
Závodní – sourozenci Dufkovi
61/09/20 informace o organizaci turnaje 
Teiko - Cup
61/09/21 vyjádření dotčených orgánů k ná-
vrhu změny č.15 územního plánu sídelního 
útvaru Hluk
61/09/22 Investiční doporučení pro město 
– Capital Partners, a.s.
61/09/23 správní řízení ve věci odstranění 
staré ekologické zátěže ve firmě Autopal 
– Visteon

Rada města
POSTUPUJE DO ZASTUPITELSTVA:

61/09/24 snížení příspěvku pro Základní 
školu Hluk  z rozpočtu města o 300.000,-Kč 
61/09/25 Smlouvu o spolupráci s Městem 
Uherské Hradiště na spolupráci při zavádění 
e -Governmentu
61/09/26 další zájemkyni na funkci soudce 
přísedícího Okresního soudu v Uherském 
Hradišti
61/09/27 Závěrečný účet města za rok 2008
61/09/28 cenu za pozemek areál Kovoplas-
tu, v.d. -  p.č. 1617 v k.ú. Hluk
61/09/29 žádost o výmaz předkupního prá-
va z katastru nemovitostí vedeného u bytu 
č. 1144/7, ulice Závodní, Hluk 
61/09/30 žádost p. xxx  o schválení prodeje 
bytu v ulici Závodní, Hluk  dceři  p. xxx
61/09/31 připomínky k návrhu zadání změ-
ny územního plánu č. 15, lokalita č. 2
61/09/32 zadání zpracování  nového územ-
ního plánu
61/09/33 žádost  o odkoupení pozemků 
pod rodinným domkem č. 1317 Horní Drahy
61/09/34 žádost o odkoupení pozemků p.č. 
1873, 1874 v k.ú. Hluk
61/09/35 směnu pozemků – žádost  České-
ho zahrádkářského svazu Hluk

Rada města NESCHVALUJE:

61/09/36 proplacení částky 2.000,- Kč jako 
náklady na výrobu letáků  propagujících 
Kosenku Brass Band
61/09/37 žádost p. xxx o proplacení nákla-
dů na výrobu letáků  propagujících Kosenku 
Brass Band ve výši 5.000,- Kč
61/09/38 stanovisko komise výstavby k  
žádosti ČZS Hluk o směnu pozemků v jejich 
 vlastnictví za pozemky v zahrádkářské ko-
lonii „Horní Drahy“ a navrhuje zastupitelstvu 
zařadit tuto lokalitu do nového územního 
plánu jako plochu pro výstavbu rodinných 
domků. Jedná se o pozemky města.
61/09/39  odprodej pozemků p.č. 1873 
a 1874 v k.ú. Hluk

Rada města
POSTUPUJE DO FINANČNÍHO VÝBORU:

61/09/40 snížení příspěvku pro Základní 
školu Hluk z rozpočtu města o 300.000,-Kč 
61/09/41 projednání Závěrečného účtu 
města za rok 2008

Rada města NEDOPORUČUJE:

61/09/42 při změně v dokumentaci pro 
územní řízení „Zástavba a přestavba 
centrum Hluk“– výjezd kolem autobusové 
zastávky u OD Jednota

Rada města ODKLÁDÁ:

61/09/43 projednání cenové nabídky na 
odběr a analýzu bazénové vody v letní 
sezóně 2009 do příštího zasedání rady
61/09/44 žádost  firmy MDPGEO s.r.o. 
Luhačovice,  zastupující  E.ON Česká 
republika o zřízení věcného břemene 
k pozemkům p.č. 3713, 3714, 3701/1 
a 3717/12 ve vlastnictví města Hluk ve 
prospěch E.ON Česká republika za účelem 
umístění zařízení distribuční soustavy na 
těchto pozemcích

Rada města POVĚŘUJE:

61/09/45 starostu Ing. Jana Šimčíka  
uzavíráním nájemních smluv na hrobová 
místa v Hluku, dle § 102 odst. 3 zákona 
o obcích

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

U S N E S E N Í     Č.62/09
z jednání rady města konaného dne 
18.03.2009

rada města SCHVALUJE :

62/09/01 program jednání rady města 
62/09/02 cenovou nabídku na odběr 
a analýzu bazénové vody v roce  2009 od 
firmy LABTECH, s.r.o Polní 23/340 Brno, pro 
koupaliště Hluk
62/09/03 Smlouvu o výpůjčce movitého 
majetku mezi městem a TJ Spartak Hluk 
o.s. od  1.1.2009, na dobu neurčitou
62/09/04 složení zásahové jednotky 2009 
dle předloženého seznamu členů a velite-
le SDH Hluk - p. Ivana Kotačku
62/09/05 vyvěšení záměru o pronájmu 
pozemku p.č. 2740/1 v k.ú. Hluk
62/09/06 předvolání žadatelů  o pro-
nájem pozemku p.č.  2740/1 v k.ú. Hluk 
p. Tomáše Srnce  a p. Davida Cibulku do 
příštího zasedání rady
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62/09/07 Smlouvu o přípravě a realizaci 
postupové mistrovské soutěže mažoretek 
mezi Městem Hluk, Domem dětí a mládeže 
Hluk, příspěvková organizace, Boršická 145 
a Svazem mažoretek  ČR, Petržílkova 2261, 
Praha 5
62/09/08 příspěvek ve výši 4.000,- Kč na 
vydání propagačního seriálu „Slovácko 
Uherskohradišťsko – Uherskobrodsko“
62/09/09 realizaci opravy kanalizační pří-
pojky u domu č.p. 1148, ulice Závodní, Hluk 
–  prověřit možnost opravy vlastními silami 
– místním hospodářstvím města
62/09/10 Dodatek č. 1 k servisní smlouvě č. 
00290939/000/2007 s firmou INISOFT s.r.o.,  
Ruprechtická 440/33, 460 01 Liberec 1,   typ 
programu EVI  FIRMA (evidence odpadů), 
cena servisní  podpory typu STANDARD 
(3.580,- Kč bez DPH)
62/09/11 Smlouvu o budoucí nájemní 
smlouvě s Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 
11, 601 75 Brno – nájemné 7,- Kč/m2/rok 
po dobu výstavby  cyklistické stezky Hluk 
– Dolní Němčí  do doby majetkového 
vypořádání
62/09/12 návrh A  uvítací tabule Mikroregi-
onu Ostrožsko
62/09/13 proplacení faktury za dopravu 
folklornímu souboru Hluboček do  Uh.Hra-
diště na  přehlídku a soutěž dětských 
folklorních souborů konanou 21.3.2009
62/09/14 otevírací dobu na hřbitově v Hlu-
ku takto :
• zimní provoz   7.00 – 19.00 hodin   od 
15.11. – 31.03.
• letní provoz     6.00 -  21.00 hodin  od  
01.04. – 14.11. 
62/09/15 dodatky o  pronájmu nebytových 
prostor  - změnu v úhradě nájemného ze 
čtvrtletně na pololetně, tj. do 30.06. a  31.12.
• prodejní stánky
• obecní hospoda
• tvrz  - kavárna
62/09/16 změnu ceny pronájmu nebyto-
vých prostor v budově býv.OKP, Sokolská 
1100, Hluk -prostory po firmě MaL Impex  
501,60 Kč/m2/rok, podíl z ostatních ploch 
na 250,80  Kč/m2/rok
62/09/17 vyvěšení záměru o převodu 
pozemku na stavbu cyklistické stezky Hluk 
– Dolní Němčí v  soukromém vlastnictví, za 
pozemky v zahradě p. Blanky Pospíškové, ve 
vlastnictví města
62/09/18 jednorázový finanční příspěvek 
do výše 13.000,- Kč pro  xxx  na bezlepko-
vou dietu 
62/09/19 jednorázový finanční příspěvek 
do výše 15.000,- Kč pro xxx na vybudování 
bezbariérového sociálního zázemí  
62/09/20 příspěvek ve výši 1.000,- Kč pro 
Nedoslýchavé Slovácka – občanské sdružení 
Mašovy 275, Uherský Ostroh 1
62/09/21 stanovisko sociální komise 

k žádosti o poskytnutí finančního daru pro 
Český klub nedoslýchavých HELP Mariánské 
nám. 2187, 688 01 Uherský Brod -  konkreti-
zovat naše občany   využívající  jejich služby
62/09/22 poskytnutí finančního daru ve 
výši 2.000,- Kč pro  Petrklíč, o.p.s.  – Azylový 
dům pro ženy a matky s s dětmi, Na krajině 
44, 686 01 Uherské Hradiště- Vésky
62/09/23 stanovisko sociální komise 
k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku 
pro Středisko rané péče SPRP, Nerudova 7, 
602 00 Brno - posoudit  využívání služeb   
v průběhu roku a na základě získaných 
informací znovu přehodnotit
62/09/24 stanovisko sociální komise - pře-
hodnotit žádost o příspěvek pro Základní 
školu a Mateřskou školu speciální, Šafaříko-
va 961, 686 06 Uh. Hradiště z příspěvku  na 
speciální učební a rehabilitační pomůcky 
pro xxx  a xxx na příspěvek na provoz
62/09/25 zařazení žádosti o finanční pří-
spěvek pro Labradoří pac o.s., Mírová 398, 
687 62 Dolní Němčí do registru žádostí pro 
rok 2009
62/09/26 program a datum konání zastupi-
telstva města dne 25.03.2009  v 17.00 hodin 
na tvrzi

Rada města   BERE NA VĚDOMÍ :

62/09/27 informace o singulárních pozem-
cích  v k.ú. Hluk
62/09/28 časový harmonogram oblastní 
soutěže mažoretek Hluk 8.5.2009
62/09/29 nabídku Úřadu práce Uherské 
Hradiště uchazečů na veřejně prospěšné 
práce

62/09/30 informace sociální komise 
k čerpání financí roku 2008 a k finančním 
prostředkům na rok 2009
62/09/31 informaci sociální komise k pře-
hodnocení statusu startovacího bytu pro 
sociálně potřebné občany

Rada města
POSTUPUJE DO ZASTUPITELSTVA :

62/09/32 žádost firmy  Vegacom a.s., Holzo-
va 10 a, Brno – Líšeň zastupující Telefónicu 
02 Czech republic, a.s. o zřízení věcného 
břemene k pozemku p.č. 1620/4 v k.ú. Hluk 
ve vlastnictví města 
62/09/33 žádost o směnu pozemků 
– p. František Gál
62/09/34 Odkup pozemků na cyklistickou 
stezku Hluk – Dolní Němčí 
62/09/35 Budoucí smlouva o zřízení 
věcného břemene s Povodím Moravy, s.p., 
Dřevařská 11, 601 75  Brno k pozemkům na  
cyklistickou stezku Hluk – Dolní Němčí

Rada města RUŠÍ :

62/09/36 smlouvu o vzájemné spolupráci 
mezi Městem Hluk a TJ Spartak Hluk ze dne 
14.11.1994
62/09/37 ceny pronájmu nebytových pro-
stor v budově býv.OKP, Sokolská 1100, Hluk 
– prostory po firmě MaL Impex schválené 
dne 16.2.2009 – viz usnesení 60/09/07

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

Dne 7.5.2009 se dožívá 80 let naše milá tetička Růžen-
ka Vlková. Při příležitosti tohoto významného jubilea 
jí přejeme hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání. 
Trýskovi, Kmínkovi, Kulajovi a Omelkovi.  

Dne 11.5 2009 oslaví své životní jubileum, 60.narozeni-
ny paní Marie Machová. Do dalších let hodně zdraví, 
štěstí, spokojenosti a radosti z vnoučat přejí manžel 
Antonín, syn Martin, synové Tomáš a Pavel s rodinami 
a bratr František. Davídek a Kubíček posílají babičce 
velkou pusu.

Blahopřání

K životnímu jubileu paní Kristině Šáchové 
přejí všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti děti

s rodinami.
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Jejich srdce na světě jsme měli, jež 
dovedla nás milovat. Kdybychom 
láskou vzbudit je chtěli, neozvou 
se nám však vícekrát. Ve čtvrtek 2. 
dubna by oslavila naše maminka 
paní Ludmila Sovišová životní 
jubileum 60 let a 28. května vzpo-

meneme 10. smutné výročí jejího úmrtí. Dne 18. dubna uply-
nou 3 smutné roky od úmrtí našeho tatínka pana Františka 
Soviše. Za tichou vzpomínku děkují děti s rodinami.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, ne-
zapomene. Dne 27. 4. 2009 uplyne 1 rok od 
úmrtí pana Ing. Radomíra Trýsky, 30. 4. 
2009 by se dožil 52 let.Za tichou vzpomínku 
děkuje manželka Hana, syn Tomáš, mamin-
ka a sestra Eva s rodinou.

Čas plyne, jen vzpomínky zůstávají. Dne 16. 
4. 2009 vzpomeneme 10.výročí úmrtí pana 
Jaroslava Janouška. Za tichou vzpomínku 
děkují manželka a dcery s rodinami.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, 
nezapomene. Dne 5. 3. 2009 by oslavil své 
narozeniny pan Zdeněk Křivák. 6. 4. 2009 
si však připomeneme 1.smutné výročí jeho 
úmrtí. Za tichou vzpomínku děkují manžel-
ka a dcery Jarmila a Lenka s rodinami.

Dne 16. února by se dožil 75 let pan Jo-
sef Kotačka. Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka a dcera s rodinou.

Dne 7. 5. 2009 vzpomeneme 15. výročí úmr-
tí pana Jaroslava Kolka. Stále vzpomíná 
manželka, dcera a syn s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá. Dne 28. března 
2009 jsme vzpomenuli 1. smutné výročí 
úmrtí manžela, tatínka, dědečka a pradě-
dečka pana Jindřicha Němce. Za tichou 
vzpomínku všem, kdo vzpomenou s námi, 
děkuje manželka a děti s rodinami.

Utichlo srdce i hlas, měl jsi rád život, prá-
ci i nás. Dne 23. 4. vzpomeneme 4. smutné 
výročí úmrtí pana Lubomíra Stojaspala. 
S láskou a úctou vzpomíná matka, manželka, 
synové a sestra s rodinami.

Dne 10. dubna jsme vzpomenuli 8. smutné 
výročí úmrtí mého manžela, tatínka a dědeč-
ka pana Jaroslava Křiváka. Za tichou vzpo-
mínku děkují manželka, děti a celá rodina.

Dne 11. 5. 2009 vzpomeneme nedožitých 45 
let pana Josefa Hájíčka. Vzpomíná dcera Ve-
ronika, maminka a bratr Jarek s rodinou.

Navždy nám zůstane nejhezčí vzpomínka, 
ta bytost nejdražší – to byla maminka. Dne 
19. května 2009 si připomeneme 20. výročí 
úmrtí paní Jany Kuželové. S láskou vzpomí-
nají děti Robert, David a Gabriela s rodinami, 
matka, sestry s rodinami a rodina Kuželova.

Tak letí ten čas, co utichl Tvůj hlas. Vzpomínky 
na Tebe zůstaly jen a ty se vrací den co den.
Dne 8. února jsme vzpomněli 17.výročí úmrtí 
pana Františka Štefaníka. Za tichou vzpo-
mínku děkuje manželka a syn s rodinou.

Kdo v srdcích žije, neumírá. 3. dubna 2009 
uplynulo 10 let, co nás navždy opustil man-
žel, otec, dědeček a pradědeček pan Jan 
Janča. S láskou a úctou vzpomínají manžel-
ka a děti s rodinami. Všem, kteří vzpomenou 
s námi, děkujeme.
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Paní
Mária Štefaníková

oznamuje

od 1. 1. 2009
ošetřuje pouze u Vás doma

kdykoliv
od pondělí do pátku

možnost i v sobotu !

Tel.: 603 452 297

KOSMETIKA
Jitka Schneiderová
Nabízí veškeré ošetření všech typů pleti
 • individuální přístup, příjemná relaxace
 • pěstící kůry dle typů pleti
 • velmi účinné masky a séra
 • různé typy masáží a mikromasáží
 • ošetření přírodní kosmetikou 
 • ÚPRAVA OBOČÍ 
 • BARVENÍ ŘAS, TRVALÁ NA ŘASY
 • DEPILACE TĚLA A OBLIČEJE

OTEVŘENO DENNĚ
OBJEDNÁVKY NA TELEFONU: 608 751 147                                Na Konečné 827, 687 25 Hluk, www.kosmetikahluk.cz

NOVINKA: 
ČOKOLÁDOVÉ MASKY PRO OMLAZENÍ PLETI
Vyzkoušejte blahodárné účinky čokolády.

Slovácké malování 

Vzpomínky na Františka Kožíka
V  sobotu 16. května se uskuteční na hlucké tvrzi večer, věnovaný nedožitým stým 
narozeninám známého spisovatele Františka Kožíka, který měl v Hluku kořeny a také 
se sem velmi rád vracel. Jak je navíc všeobecně známo, měl také velkou zásluhu na 
tom, že byla opravena kdysi zcela zchátralá hlucká tvrz. 
Celý  program se pečlivě připravuje, zatím můžeme prozradit, že půjde o kompono-
vaný pořad, který si určitě zaslouží diváckou pozornost. Mimo jiné v něm vystoupí 
mužský sbor, Cimbálová muzika Babica i Dechová hudba Šarovec. O veškerých po-
drobnostech budete včas informováni.
Pokud  vás život Františka Kožíka zajímá, velmi rád bych vám doporučil přítomnost na 
sympoziu v Čejkovicích, které se uskuteční v pátek 17. dubna od 9.00 hodin ráno. Toto  
sympozium bude věnované právě známému spisovateli, program je velmi bohatý. 
Název sympozia zní: František Kožík a Morava, reflexe moravanství v jeho tvorbě.

Chcete věnovat přátelům typický dárek z Hluku? Paní Hrbáčková Vám vymaluje hlucké ornamen-
ty na dřevo nebo sklo. V nabídce má různé návrhy pro kolekce skleniček, podnosů, táců.

Maluje i kolébky pro panenky.

Tel.: 725 806 054 • E-mail:dana.hrbackova@email.cz
Více k nahlédnutí na webových stránkách www.slovackemalovani.cz
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