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... o vzpomínce na F. Kožíka ... o folklorních akcích ... o mažoretkách

Děti z mateřské školky při sportování.                 FOTO: Radek Bartoníček
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Setkání mažoretek
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Vzpomínka na první svaté přijímání 2009

Vážení čtenáři,

původně jsem měl na tomto místě jiný úvodní text i jinou fotku, ale vše změnilo čerstvé psaní od knihovnice paní 
Marie Plačkové. Poslala mi aktuální fotografii dvou čápů na hlucké vězi, k nimž připsala: „Na nejvyšší hlucké střeše se 
nám usazují čápi. Už se tam snažili jako základ pro hnízdo umístit i obrovskou větev. Bohužel, úspěšní nebyli. Snad se 
dá jejich přítomnost brát jako znamení a příslib toho, že se budou Hlučané i nadále milovat a množit, aby nás bylo víc 
a víc a aby nám spolu bylo dobře.“
Vzpomněl jsem si na čápy, když jsem těsně 
před uzávěrkou těchto novin seděl na nočním 
setkání školní družiny a přemýšlel nad hluc-
kým mládím,  které jsem v poslední době fotil 
na různých akcích víc než kdykoliv dříve a tak 
se o něm také víc dozvídal.
Nevím, jestli tomu tak bylo vždy za posled-
ní desítky let, ale zdá se mi, že aktivita dětí 
školního věku je obrovská, stačí se například 
podívat na život ve škole nebo i mimo školu, 
kantoři i další se snaží dělat pro děti opravdu 
velmi mnoho. Byl jsem šťastný, když jsem na-
příklad pozoroval ve vzpomínané školní dru-
žině, jak nadšeně se tři paní učitelky věnovaly 
čtyřiceti dětem při setkání, spojeném s hledá-
ním pokladu i nocováním. A stejnou radost jsem pociťoval například při školní akademii nebo sportování na hřišti, 
na kterém deváťáci připravili program pro mladší žáky.  Když člověk všechnu tuto děckou pestrost pozoruje, říká si 
- paráda. Kdybych navázal na přání paní knihovnice, dopsal bych: „Milujeme se, množíme se, je nás víc a víc a je nám 
spolu dobře.“   
Jenže, je až takový optimismus na místě? Často slyším, že s každým dalším rokem se chování pomalu (či spíše rychle) 
dospívajících dětí zhoršuje, jejich aktivita postupně klesá, jejich zájem o věci kolem nich se také zmenšuje. V čem je 
problém? V samotných dětech, rodičích, celkové atmosféře, která nás obklopuje? Nevím.
Nezbývá, než být optimista. Ohledně  dětí i  ohledně oněch hluckých čápů. V době tohoto psaní stále ještě létali nad Hlu-
kem a doufali, že jim Hlučané přece jen pomůžou najít místo, kde by se mohli usadit.                                                               RB   

FOTO: RB
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Ještě než se na dalších stránkách dozvíte řadu informa-
cí z dění v kultuře, sportu nebo třeba ve škole či školce, 
předkládáme vám informace z dění kolem radnice – a to 
zejména nejvíce diskutované téma na květnovém zastu-
pitelstvu.

Toto téma je většině jasné. Šlo o debatu kolem budovy kina 
i samotného kina. I když se zastupitelé dostali k tomuto 
bodu až po dlouhém jednání, zastavili se u něj a poměrně 
dlouho si vyměňovali k tomuto své názory.
Například zastupitel Pavel Dohnal chtěl po starostovi Janu 
Šimčíkovi odpovědět na otázku, co přesně znamená dopis 
starosty hluckým rodinám 
ke kinu i jeho výzva, aby 
se lidé vyjádřili v „hlaso-
vání“.
„Je to jakési referendum 
nebo je to pouze informa-
tivní?“ zeptal se. „Je to 
sociologický průzkum, což 
je informativní institut pro 
to, aby zastupitelé měli 
nějaký názor, který nemu-
sí brát v potaz, není to re-
ferendum, je to dotazník,“ 
odpověděl starosta, který 
o kinu promluvil několi-
krát..
„Takové ty řeči, že všecko je 
domluvené a prodané, jsou 
naprosté nesmysly. Pod-
le mě je jediné kritérium 
cena, a jakékoliv dohady 
kolem toho jsou zbytečné, 
protože pokud se přihlásí 
například deset zájemců 
a bude obálková metoda, tak ten, kdo bude mít nejvyšší cenu, 
tak ten vyhraje. Pokud k tomu vůbec dojde,“ prohlásil mimo 
jiné a potvrdil, že existuje zatím jeden zájemce.
Někteří zastupitelé měli k dopisu kritické připomínky. „V 
dopisu píšeš, že informace o záměru prodat kino je neprav-
divá a že si ji vymyslel pan Kupec. Ale na druhé straně už 4. 
března byl v radě města bod programu -  prodej budovy kina. 
Tak jak je tato informace nepravdivá?“ ptala se zastupitel-
ka Julie Šuránková s tím, že jde o útok na promítače filmů 
pana Kupce.
„Záměr je to, že pověsí vedení města záměr o prodeji kina na 
úřední desku. To je záměr o prodeji kina. A záměr to bude až 
tehdy, až bude napsané, že město uveřejňuje záměr o prodeji 
kina. To je záměr, a to odsouhlasí zastupitelstvo nebo neod-
souhlasí, samozřejmě. Nebo projedná zastupitelstvo, abych 
byl přesný,“ reagoval starosta a vyčetl zastupitelce, že do 
této věci „rýpe“. 
Zároveň argumentoval, že jeho dopis Hlučanům schválila 

rada. „Zastupitelstvo je orgán, který bude rozhodovat o zá-
měru, jestli vyvěsit záměr nebo ne. Zastupitelstvo, ne rada. 
Uvidíme, co na to lidi řeknou. Hlasujme o tom záměry někdy 
na příštím zastupitelstvu nebo nikdy a nechme to, jak to je,“ 
pokračoval starosta. 
Do debaty se zapojila také zastupitelka Marie Plačková, kte-
ré se nelíbí, že se stále mluví jen o kinu. „Nemluvme o tom 
jako o prodeji nebo opravě kina. To je sokolovna, to lze využít 
i jinak, než jen jako kino,“ sdělila. 
K ní se připojila i další členka zastupitelstva Ludmila Fízeľo-
vá. „Dnes už je to historická budova, která sloužila od začátku 
kulturnímu a sportovnímu vyžití. Já se nemůžu smířit, a ne-

smířím s tím, že bychom to měli prodat,“ řekla s tím, že se jí 
rovněž nelíbí, jak je dopis občanům formulován. Přitom se 
zastala promítače pana Kupce a ocenila, jak dobře se snaží 
mimo jiné vybírat pro kino půjčované filmy. „To nemá chy-
bu,“ podotkla. „Děcka uznávají, že sdílený kulturní zážitek je 
něco jiného, než sedět doma u televize a pustit si DVD,“ dodala 
ještě. 
Během debaty panovala mezi všemi zastupiteli všeobecná 
shoda snad jen na jediné věci kolem kina – že se do něj 
vinou zastupitelstev v posledních letech neinvestovaly té-
měř žádné peníze a budova je tedy ve špatném stavu.
Samozřejmě vás budeme v Hluckých novinách informovat 
o všem, co se kolem budovy sokolovny a kina bude dít. Na 
internetových stránkách města můžete sledovat dění na 
radnici a kolem ní mimo jiné díky zveřejňování usnesení 
rady a podrobných zápisů ze zastupitelstva.                           RB

Mezi nynější akce v Hluku patří také oprava smuteční síně. FOTO: RB

Jaká je situace kolem budovy kina?
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V současné době se podstatná část činnosti města řídí územním plánem schváleným v roce 1997. Při 
intenzivním rozvoji podnikatelských aktivit, oživené výstavbě  rodinných domů a jiných  požadavcích na 
ostatní městské plochy bylo nutno do územního plánu zapracovávat změny. 
Právě probíhající změna č. 15 obsahuje úpravu 11 lokalit. Na základě požadavků na další změny od obča-
nů města či hluckých podnikatelů a po připomínkách zpracovatele odboru územního plánování a rozvoje 
Městského úřadu v Uherském Hradišti, zastupitelstvo města 25.03.2009 rozhodlo o zpracování nového 
územního plánu Hluku. 

Nyní je objednáno u projekční kanceláře Visualcad s.r.o. Uherské Hradiště  provedení první etapy – doplň-
kové průzkumy a rozbory,  zadání -  jejíž předání předpokládáme do konce srpna 2009.

Co  obsahuje územní plán :
-  zahrnuje vymezení významných vývojových ploch, koordinaci základních systémů technické infra-

struktury a vytvoření regionálních územních systémů ekologické stability
-  je souhrnem mnoha vývojových ukazatelů a jejich regulace – ochrana přírody (biokoridory, zalesně-

ná území), rozvoj bydlení, rozvoj průmyslu a služeb, komunikační napojení. Proto jsou územní plány 
zaměřeny na funkční využití jednotlivých ploch a jejich regulaci, stanoví hranice zastavitelného území 
obce

-  stanoví urbanistickou koncepci, na základě které se bude území obce rozvíjet a podle níž budou v 
návaznosti pořizovány regulační plány (podrobné podmínky výstavby v jednotlivých lokalitách) nebo 
bude rozhodováno v územním řízení.

Vyzývám  tímto všechny Hlučany k aktivní účasti na tvorbě nového územního plánu, aby vzniklo 
dílo, které v maximální možné míře postihne potřeby města v nejbližších 15 letech. Starý územní 
plán je  jako předloha k dispozici na stavebním úřadě.
Své podněty, návrhy a nápady předložte, prosím, na stavební úřad nebo na sekretariát městského 
úřadu do konce srpna 2009.
          Ing. Jan Šimčík, starosta

Už aby tady bylo pravé letní počasí! Jak jsem se přesvědčil, hlucké koupaliště je perfektně připraveno, voda je průzračně čistá jako v nějaké 
reklamě, dořešují se detaily, například osazení rostlin kolem velkého bazénu (viz foto vpravo). Nelekněte se mírného zvýšení vstupného, vzhle-
dem k výdajům na jeho provoz i jeho výbornou úroveň jde jen o několik málo drobných. Jen, aby bylo léto co nejdéle! RB

Koupaliště je připravené

Pozor: Bude nový územní plán Hluku
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Každý školní rok volíme téma hlavního celoročního projek-
tu. V rámci výuky však probíhá řada krátkodobých projektů 
v jednotlivých třídách nebo předmětech (letos např. Den 
podle Ámose, Drogy, Den Země, Pohádkový svět, ...), které 
zahrnují, obohacují a doplňují učivo. 
Letos jsme se zaměřili na oblast multikulturní výchovy, 
kterou máme podle nových vzdělávacích programů syste-
maticky rozvíjet. Svět se rychle mění a všichni se stále čas-
těji setkáváme s lidmi z nejrůznějších společenství a kultur. 
Projektem nazvaným Všude žijí lidé chceme vést  děti 
k tomu, aby si uvědomovaly, jak se navzájem jednotlivé 
kultury prolínají a obohacují.  
Žáci v jednotlivých třídách zkoumají život v různých čás-
tech světa. Pod vedením vyučujících, kteří podle svého 
zaměření navrhují témata na  zpracování, se snaží poznat 
zajímavé skutečnosti z dané oblasti. Zjišťují například, kte-
ré státy leží na území jednotlivých kontinentů, jaké je tam 
nerostné bohatství, struktura obyvatelstva, kultura, zvyky, 
náboženství či jak funguje školství. Dále se žáci seznamují 

s významnými osobnostmi z oblasti vědy a umění, s pa-
mátkami, vynálezy a objevy, kterými určitá země obohatila 
svět. 
K rozšíření projektu přispěla v průběhu roku řada akcí, např. 
program Afrika, při němž seznámili rodilí Afričané děti se 
základními údaji o tomto kontinentu -  počet zemí, jazyky, 
kterými se zde mluví, zvyky apod., dále besedy s pracovni-
cemi ADRY, návštěva výstav Slováckého muzea, zhlédnutí 
tématických filmů aj. 
Projekt Všude žijí lidé vyvrcholí prezentací 12. června ve 
všech prostorách školy. Budou vystaveny práce skupin 
i tříd a děti si navzájem prohlédnou, co zajímavého k da-
nému tématu zjistily a vytvořily. Věříme, že touto formou 
vyučování podporujeme nejen samostatnost a tvořivost 
žáků při zpracovávání témat, ale především je vedeme 
k toleranci a úctě vůči lidem z různých národů a států, což 
je v dnešní multikulturní společnosti velmi důležité.

                                                                               Mgr. Romana Ryšková

Tyto dvě fotografie jsou z výletu na zámek v Miloticích.

V rámci poznávání různých kultur se žáci základní školy setkali s rodilými Afričany. Během setkání uslyšeli informace o Afri-
ce a na vlastní oči poznali také některé tamní zvyky.

Školní projekt: Všude žijí lidé  
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Vycházející žáci základní školy v roce 2009 S Eurorebusem
do Prahy
Úspěšní řešitelé z krajského kola 
zeměpisné soutěže „Eurorebus“, 
Barbora Mihalková, Tomáš Kuchař 
a Rostislav Nguyen, žáci 7.A, po-
stoupili do celostátního kola v Pra-
ze , které se uskutečnilo 27. května 
2009.
Jako reprezentanti ZŠ Hluk dostali 
od vedení školy odměnu už před 
soutěží, jeden den pobytu v na-
šem hlavním městě. Prohlédli jsme 
si zoo, Pražský hrad, Karlův most, 
Staroměstské a Václavské náměstí, 
svezli se několikrát metrem.
Ve středu 27.5. v krásně restauro-
vané budově České spořitelny pro-

běhla vlastní vědomostní soutěž 
nejlepších 24 trojic (školních týmů) 
z celé ČR. Na přední místa jsme se  
„nevešli“,  ale určitě jsme dobře re-
prezentovali. 
Nevadí, pro žáky byl velký úspěch 
už postup do celostátního kola, 
krásné dojmy z Prahy a také život-
ní poznání, že v Praze je blaze, ale 
draze !
Mají motivaci zapojit se příští školní 
rok znovu do této soutěže, Prahu 
si zopakovat a získat „medailové“ 
místo.

Žajdlík Pavel

Letos ukončí školní docházku v naší 
škole 50 žáků 9. tříd. I tentokrát  stálo
před nimi zásadní rozhodnutí, co bude 
dál, jakou střední školu nebo učební 
obor si vybrat, aby měli dobrý  základ 
ke své budoucí profesi.
V letošním školním roce nastaly v po-
dávání přihlášek zásadní změny. Kaž-
dý žák si mohl  podat do 15. března  
tři přihlášky na vybranou školu. Po 22. 
dubnu , tedy po ukončení přijímacího 
řízení na jednotlivých středních ško-
lách a učilištích, dostal každý vyrozu-
mění o přijetí nebo nepřijetí. Většina 

Střední škola Chlapci Děvčata Celkem

Gymnázium Uh. Hradiště 2 3 5

Gymnázium Uh. Brod - 1 1

Obchodní akademie Uh. Hradiště 2 2 4

Stř. průmyslová a hotelová škola Uh. Hradiště 7 - 7

Střední průmyslová škola Uh. Brod 3 1 4

SOŠ zemědělská a gymnázium Staré Město 2 - 2

SOŠ sociální Uh. Brod - 3 3

SOŠ a soukromé gymnázium Kunovice 1 - 1

Střední zdravotnická škola Uh.Hradiště - 2 2

Střední zdravotnická škola Brno - 1 1

Soukromá škola pedagog. a soc.právní  Zlín  1 2 3

SOU lesnické a rybářské Bzenec 1 - 1

Střední škola veterinární Kroměříž - 1 1

4-letý učební obor s maturitou Chlapci Děvčata Celkem

Mechanik - elektronik 3 - 3

Mechanik číslicově řízených strojů 1 - 1

Operátor dřevařské výroby 1 - 1

Učební obory Chlapci Děvčata Celkem

Kuchař 1 - 1

Rybář 1 - 1

Operátor skladové výroby - 1 1

Nástrojař 2 - 2

Obráběč kovů 1 - 1

Instalatér 2 - 2

Klempíř 1 - 1

Autoelektrikář 1 - 1

Chlapci Děvčata Celkem

33 17 50

středních škol,  s vyjímkou Gymnázia 
Uh. Hradiště,  přijímala v letošním  
školním roce  žáky pouze na základě 
studijních  výsledků ze základní školy. 
V současné době mají všichni naši vy-
cházející žáci doma písemné rozhod-
nutí ze střední školy nebo odborného 
učiliště o dalším studiu.
Z 5. ročníku odcházejí studovat na os-
mileté gymnázium dva žáci.
Všem našim vycházejícím žákům pře-
jeme v dalším studiu mnoho úspěchů.

Mgr. Vladislava Botková
výchovná poradkyně

Přehled umístění :
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Ale teď už přejdeme k přehledu akcí, které jsme prožili od začátku 
kalendářního roku. Také si připomeneme, co nás ještě do konce 
školního roku čeká.
Začali jsme tříkrálovým pásmem. Děti se dozvěděly, proč se jim na 
jejich domovních dveřích každoročně objevuje nápis  K+M+B.
Další den jsme se vydali na prohlídku vánočního betlému do míst-
ního kostela. Dýchla na nás neopakovatelná atmosféra, a my jsme 
si v tu chvíli připomněli prožité vánoce.
V lednu nás nejšikovnější děti z 5. třídy reprezentovaly na plavec-
ké olympiádě v Uherském Hradišti.
V období masopustu se všichni oblékly do pestrých masek a spo-
lu s kouzelníkem si vesele zadováděli.
Zanedlouho mezi nás dorazilo divadélko Šikulka s hezkými po-
hádkami.
Březen – měsíc knihy, nás přiměl k prohlídce městské knihovny. 
Zajímavé povídání paní Marie Plačkové jsme si přece nemohli ne-
chat ujít.
Abychom se definitivně rozloučili se zimou a její vládou, museli 
jsme vynést Morenu až na břeh nedalekého potoka. Potom byla 
vhozena do vody a proud ji odnášel do dáli.
Snad všechny děti mají rády pohádky, a když jim je v místním kině 
promítal pan Kupec, ani nedutaly. Několik příběhů o Broučcích, 
nás mile zahřálo u srdíčka.
Začátkem dubna naplánovala paní ředitelka zápis dětí do MŠ. 
A tady je  několik nejdůležitějších informací. U zápisu bylo letos 48 
dětí. Do ZŠ odchází a zároveň může být přijato pouze  42 dětí.
Dalším hezkým zážitkem pro děti bylo představení kouzelní-
ka,s uměleckým jménem Waldini. Snažil se děti naučit některým 
svým kouzlům a trikům.
Na naší hezké školní zahradě jsme oslavili Den Země. Zasadili 
jsme si keříky šeříků. Teď se musí každá třída o svůj keřík pečlivě 
starat.
Velkým zpestřením našich dnů byla ukázka výcviku psů. Předvedli 
nám ji příslušníci  Policie České republiky prap. Nožička , pprap. 
Zámečník se psy Akimem a Gregorem. Dále  pprap. Zlínský, 
pprap. Hájek, pprap. Friak, pprap. Zachar - ICP Uherské Hradiště 
nám přiblížili jejich práci .

„Paní učitelko, dnes půjdu po o …“
Tato fráze už zdomácněla i v naší mateřské škole. Děti i paní učitelky už moc dobře vědí, co ten výraz „po 
o…..“, nebo  „po spa…“ znamená.  Samozřejmě je to v překladu, že děti odchází ze školky po obědě, nebo až 
po spaní. Odpolední odpočinek, přestože je ze zdravotního hlediska nesmírně důležitý a prospěšný, není 
mezi dětmi moc oblíbený. Proto se snažíme, abychom jej zbytečně neprodlužovali. Přečteme dětem dlou-
hou pohádku, nebo zařadíme relaxační cvičení a pak určitou dobu děti samy odpočívají.

Květen už tradičně patřil oslavám Dne matek. Všechny děti se moc 
snažily předvést, co si pro své nejmilejší připravily. Dojetí v očích 
maminek a babiček bylo pro ně největší odměnou.
V době, kdy všechno kvete,je ten správný čas na pořádný výlet. 
Ten letošní se nám moc vydařil. Paní průvodkyně v buchlovickém 
zámku se snažila našim malým dětem přiblížit život pánů. Starší 
děti si ještě udělaly výšlap od hradu Buchlov na Barborku.
Závěr výletu jsme strávili v leteckém muzeu v Kunovicích.
V posledním týdnu měsíce května si děti zazávodily na školkové 
olympiádě. Ti nejlepší zase pojedou bojovat na okresní kolo do 
Uherského Hradiště.
Nezadržitelně se blíží měsíc červen a nás čeká oslava Dne dětí, 
s ukázkou zásahu hasičů, táborákem, zvířátkovou zahradou a ki-
no. Vydáme se za myslivci, a také nám zahrají děti ze ZUŠ na 
své hudební nástroje. Poslední akcí bude slavnostní rozloučení 
s předškoláky na Tvrzi.
Nesmíme opomenout naši účast na akci  „CESTA Z POHÁDKY 
DO POHÁDKY“
Tento rok byl opět bohatý na spoustu kulturních i sportovních 
akcí. Největším ohodnocením pro jejich organizátory jsou úsměv 
a rozzářené dětské oči.
Poslední informací je termín uzavření MŠ v době prázdnin. Mateř-
ská škola bude uzavřena od  6.7.2009 do  9.8.2009.

Alena Zedková

Začali jsme tříkrálovým pásmem, ve kte-
rém se děti dozvěděly mnoho informací.

Šli jsme do kostela na prohlídku vánoč-
ního betléma.

V období masopustu jsme se oblekli do 
masek.

Dorazilo k nám divadélko Šikulka s hezkými pohádkami.
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V měsíci knihy jsme byli za paní knihov-
nicí Marií Plačkovou.

Se zimou jsme se loučili vynesením Mo-
reny k nedalekému potoku.

K zápisu do naší mateřské školy přišlo 
celkem 48 dětí.

Dorazilo k nám divadélko Šikulka s hez-
kými pohádkami.

Byli jsme na výletu na zámku v Buchlovicích.

Velkým zpestřením našich dnů byla poli-
cejní ukázka výcviku psů.

Den Země jsme oslavili sázením keříků 
šeříků.
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První květnové dny „přišlo“ pěkné počasí, které v Hluku bylo ještě hezčí díky přítomnosti několika stovek mažoretek.  
Právě u nás se totiž 8. května uskutečnilo oblastní moravské kolo Národního šampionátu mažoretek pro rok 2009. 
Nikdy jsem na žádném větším setkání mažoretek nebyl, o to více jsem byl překvapený, jak zajímavé takové setkání 
je. Nejdříve celý průvod mažoretek „odpochodoval“ k soutěžení ke koupališti, odpoledne bouřila plná sportovní hala 
při druhé části ženských „soubojů“.

Úspěšný mažoretkový „slet“

Hlucké mažoretky se určitě neztratily, postup slavi-
ly tři jejich skupiny. V kategorii mladší děti vybojo-
vali vynikající druhé místo Minimazlíci Marie Vav-
řínkové, v kategorii starší děti postoupili do dalších 
kol ze čtvrtého místa Mazlíci Hluk, kteří byli navíc 
první v kategorii Pompony - jejich vedoucí je Petra 
Prajzová, která byla s výsledkem velmi spokojena. 
A jak jsem slyšel, nepochybuji, že s holkama bude 
pracovat na dalším vylepšování výsledků. 
V Hluku navíc roste další generace mažoretek, ty 
nejmladší, pod vedením paní Marie Vavřínkové 
a s názvem Nejmladší Hlučanky, ve své kategorii 
vyhrály. Těžko si asi někdo dovedeme představit, 
co všechno bude potřeba, aby možná za několik 
let vyhrály například mistrovství Evropy – jak se to 
podařilo v minulosti starším hluckým holkám.     
Hluku ale nedělaly čest jen mažoretky, ale i všich-
ni ti, kteří se podíleli na organizaci celé velké akce. 
Upraveno bylo prostranství kolem tvrze, velmi 
dobře se cítili všichni účastníci na koupališti, slušný 
byl i zájem Hlučanů – děkování Hluku od zástupce 
Svazu mažoretek za pohostinnost a vstřícnost bylo 
proto zcela zasloužené.                       Text a foto: RB

Tyto fotografie i mnoho dalších fotografií ze setkání mažoretek najdete 
na internetových stránkách města www.mestohluk.cz
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Pestrá školní akademie

Školní akademie si určitě zaslouží více místa než jen tento malý prostor nad reklamou. Bohužel, místa ale víc není, 
proto v příštím čísle Hluckých novin, kdy budou ve škole prázdniny, se na stránkách k akademii vrátíme. Uvidíte fo-
tografie ze všech předváděných čísel jednotlivých tříd, dozvíte se, co si která třída, s kterou paní učitelkou připravila.  
Nyní se můžete podívat na dvě fotografie, které jsou pozvánkou na příští čtení. Akademie byla moc pěkná akce, plná 
sportovní hala se zájmem sledovala pestrost námětů, s kterými třídy vystoupily. Rozhodně to je školní akce, která 
patří k těm nejpopulárnějším. Proto díky všem kantorům i žákům!                       
 RB

Inzerce

Toto jsou šmoulové z 1 B třídy. FOTO: RB ... a některé paní  učitelky.     FOTO: Š. Mitáček

U příležitosti 100. výročí narození 
našeho rodáka, slavného českého 

spisovatele Františka Kožíka 

vyhlašuje Městská knihovna v Uherském 
Brodě a Městská knihovna v Hluku 

literární soutěž pro děti,ale i dospělé 
na téma

„Za tichou Moravou,
nikdo není dlouho sám.“

Literární práce mohou vyjadřovat vztah 
k rodnému kraji (k rodné Moravě, 

Slovácku,Uherskobrodsku), mohou však 
pojednávat i o přátelství a lásce. 

Literární práce vyhodnotí porota 
odborníků. 

Své práce (básně, fejetony ,vyprávění) 
odevzdejte označené jménem, věkem a 

kontaktem v Městské knihovně, oddělení 
pro děti i dospělé do 26.června 2009.
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Mezi akce, na které se bude v Hluku dlouho vzpomínat, patřil určitě i Dětský krojovaný ples, který 
se uskutečnil 19. dubna na tvrzi. Ještě stále existuje tolik starých krojů! A šijí se i nové! Bylo proto 
pochopitelné, že průvodkyně krojovaným odpolednem, paní Lekešová a Ryšková, velmi děkovaly 
všem maminkám a babičkám, které o kroje pečují.

„Ať vás z nebe vidíme v krojích“

„Kdyby si maminky s čímkoliv kolem 
krojů nevěděly rady, rády jim pomůže-
me,“ slíbila paní Ryšková s tím, že jde 
o kus historie, která nás, současníky, 
obohacuje.
A paní Lekešová prozradila, že mají 
v plánu pořádat v památkových do-
mecích - například jednou za čtvrť 
roku - posezení, kde by rodičům vše 
ke krojům vysvětlily. „Jestli chcete, 

my staré babky bychom vám to velice 
rády předaly tak, jak to má být, aby to 
šlo pořád dál a dál, aby ten Hluk byl 
trochu slavný s týma krojama, všecky 
okolní dědiny na to držajú, mosíme na 
to držet aj my,“ vysvětlovala paní Le-
kešová. „Prosím vás eště jednú, abyste 
na kroje držali, až my staří odejdeme, 
abysme vás z vrchu viděli v kroji,“ pro-
hlásila.

No, nevím, když byl člověk na tvrzi 
nebo když se pohybuje mezi některý-
mi lidmi, docela by věřil tomu, že te-
tičky z onoho nebe kroje uvidí. Jenže, 
pak se člověk podívá, kdeže se moder-
ní svět ubírá, a už je mnohem větší pe-
simista. Většině lidí – a možná i většině 
v Hluku -  kroje nic neříkají. „Můžeme 
slíbit, že občas v krojích určitě chodit 
budeme,“ odpověděla „tetičkám“ Kat-
ka Říhová.
Právě ona i další členky folklorního 
souboru Klebetnice hodně napomoh-
ly tomu, že se nezvyklý ples vydařil. 
Připravily totiž několik soutěží a dě-
tem se neustále věnovaly, což se uká-
zalo jako počin nejvýše potřebný. Děti 
musely být spokojené!
Poděkování patří všem dětem, jejich 
rodičům i babičkám, stejně jako CM 
Pramének, která vyhrávala. Nakonec 
byly vybrány i tři děti s nejcennějšími 
kroji - Broněček Mitáček, Markétka 
Hrdinová a Martinka Mitáčková (foto 
dole vpravo).                    Text a foto: RB

(Na stránkách města www.mestohluk.
cz najdete video ukázku i fotografie z to-
hoto plesu)    
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Hlucký ředitel Základní umělecké školy v Uherském Ostro-
hu František Říha „přivezl“ do Hluku novou tradici, která by 
u nás mohla zapustit kořeny.  Odehrálo se tady setkání ně-
kolika výborných dětských cimbálových muzik s názvem 
Hucký bombóz - kromě domácích muzikantů zahráli také 
zástupci základních uměleckých škol z Uherského Ostrohu, 
Uherského Hradiště, Kunovic a Strání.
Diváci na tvrzi mohli být s tímto folklorním „bonbónkem“ 
spokojeni, František Říha totiž zároveň program uváděl, 
a u mikrofonu se pustil také do několika rozhovorů se zá-
stupci jednotlivých muzik. Výborným nápadem byla pří-
tomnost „čarodějnic“, tedy členek folklorního souboru 
Klebetnice, které každou muziku přivedly a postaraly se 
o pořádný „štabarc“ - vidíte, toto slovo už skoro vymizelo.                                                                                           
                                                                                        Text a foto: RB

Nová tradice: folklorní 

„bombóz“
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„Otec se na Slovácko vracel rád“

Paní Kožíková už nejezdí do Hluku tak často 
jako dříve, byla tady po dlouhé době, možná 
po třech letech. A velmi se těšila na večerní 
program - měl bych dodat, že se jí nakonec 
moc  líbil.

Paní Kožíková, u příležitosti 100. výročí 
narození vašeho otce si připravili lidé 
v Čejkovicích, Uherském Brodě a Hluku 
program, který toto výročí připomínal, 
každý se snažil vašeho otce představit 
z jiného úhlu. Pokud byste o něm měla 
říci něco vy sama, co by to bylo přede-
vším?
Já bych si ze všeho nejdříve mluvila o tom, 
že měl velmi rád lidi, opravdu. Ohromně si 
vážil například přátelství, se svými přáteli byl 
v blízkém kontaktu, myslel na ně, psal jim. 
A když například napsal knížku, rád pořádal 
besedy, na kterých se setkával se svými čte-
náři. V takových případech si vždycky doká-
zal udělat čas. Toto bych asi považovala za 
nejpodstatnější. 

Jeho vztah k lidem asi souvisel s tím, že 
byl i hodně citlivý člověk.
Určitě. Mně se líbilo, jaký vztah měl napří-
klad ke mně jako dítěti, kdy si řekl, že na 
mě bude mít vždycky čas. A opravdu to 
dodržoval. I když psal například román a já 
přišla s jakoukoliv hloupostí, on všeho ne-
chal a věnoval se mně. Já jsem se to potom 
snažila dodržovat u svých dětí, ale poznala 
jsem, že je to tak těžké, že jsem to ne vždy 
dodržovala.

O něm se téměř vždy mluví v rovině toho 
dobrého, optimistického, vlídného. Ale 

S Alenou Kožíkovou, dcerou spisovatele a čestného občana Hluku Františka Kožíka, jsem si poví-
dal tak trošku symbolicky na tvrzi, kterou se podařilo zachránit mimo jiné i díky jedné z knížek 
jejího otce.  Seděli jsme spolu před večerním programem, věnovaném právě jejímu otci. 

bylo i něco, co ho dokázalo rozčílit a on 
se i rozčílil?
To jistě. Ohromně ho někdy štvala politika 
a takové ty věci, kdy například někteří přá-
telé nesměli publikovat. On jeden čas také 
nemohl, ale když to viděl u druhých lidí, 
strašně ho to rozčilovalo. 

Váš otec se sice narodil v Uherském Bro-
du, ale jinak na Slovácku moc času ne-
prožil, odešel do Brna a poté do Prahy. 
V čem vidíte hlavní důvod toho, že měl 
ke Slovácku tak blízko, bylo to geny po 
jeho otci, který byl rodilým Hlučanem?
Jeho otec měl rád Slovácko i písničky, uměl 
zpívat, hrát na housle. On jako jeho syn to 
moc nebral, všímal si spíš moderních smě-
rů. Často ale vzpomínal na to, jak jednou dě-
lal jako rozhlasový reportér v Brně reportáž, 
bylo mu tak ke třiceti, reportáž z nějakého 
národopisného nebo sokolského setkání. 
A když uviděl, jak tam lidé ze Slovácka tančí 
a zpívají, velmi ho to dojalo a začal získávat 
ke Slovácku blízký vztah. 

Takže to nebylo něco automatického.
Ne, ten vztah ke Slovácku se rodil postupně. 
Najednou pocítil, že jeho otec někde patří, 
také mu věnoval román na Dolinách svítá. A 
tak začal získávat k lidem na Slovácku silný 
vztah, vracel se sem rád, měl tady přátele, 
příbuzné. A blízký vztah měl také k Sokolu. 

V Uherském Brodě jsem si všiml nástěn-
ky místného Sokola, kde právě na vaše-
ho otce vzpomínali.
Ano, také jsem to viděla, to bylo od nich hez-
ké. Rodiče mého otce byli ve vztahu k Soko-
lu ohromní, i já jsem musela ještě jako úplná 
malá cvičit v Sokolu. Pak byl Sokol zakáza-
ný a už jsem ani necvičila. A pokud jde ještě 
o Slovácko, například v knížce Na Dolinách 
svítá opravoval můj dědeček celé slovácké 
nářečí a radil otci v knize kolem písniček.

A když se odstěhoval až do Prahy, nes-
týskalo se mu po Moravě či Slovácku?
On táta hlavně pracoval. Pro něho bylo 
doma tam, kde mohl mít psací stroj. Sedl 
a psal. I když jsme třeba odjeli na chalupu 
do Jizerských hor, jeho první otázka byla, 
kde bude mít psací stroj a kde budu sedět. 
Ale rád na Slovácko jezdil a byl potěšený, že 

i mně se tady líbilo, že sem začala brát slo-
váckou písničku i dechovku.

Každý z nás se většinou snaží „vzít si“ od 
svých rodičů nějakou vlastnost, v čem 
jste se chtěla podobat svému otci vy?
Mně se líbila jeho úžasná soustředěnost na 
práci. Ale tu jsem moc nezdědila. Nebo že 
vyřizoval věci okamžitě. On neměl zápisník, 
ale lístečky. A z nich neustále něco odškrtá-
val, co má udělat nebo komu co slíbil. A na 
nich měl také napsané, co mám já udělat. 
Já jsem spíš věci odkládala.  On okamžitě 
odpověděl na dopis, a když něco slíbil, tak 
to splnil. 

A co říkáte na dosavadní oslavy 100. vý-
ročí narození vašeho otce? Viděl jsem 
vás v Čejkovicích i Uherském Brodě, 
tam i tam se snažili připravit zajímavé 
programy.  
Já jsem za tyto programy velmi ráda. I já 
jsem cítila jako svou povinnost, že se mu-
sím těmto výročím věnovat, protože už není 
nikdo jiný, kdo má napomoci  vzpomínce 
na výročí mého otce. Ptala jsem se nejdříve 
v Praze, ale bohužel, noviny i další se drží 
hesla, žijme pro teď, žijme pro živé, a kdyby-
chom měli vzpomínat na každého mrtvého, 
kam bychom přišli. Historie či tradice lidi 
nezajímají tak, jako to, co se odehrává teď. 
Můžu to pochopit, přišlo mi to ale i líto. 

O to větší radost jste musela mít z Mo-
ravy.
Když se podívám na to, jak si kde otce při-
pomněli, tak myslím, že tady na Moravě 
si ho skutečně „přivlastnili“. Tady ho ješ-
tě někteří lidé čtou, nebo si ho pamatují, 
nebo k němu získali vztah. To mě hrozně 
těší. V Čejkovicích, Uherském Brodě i tady 
V Hluku připravovali něco lidé nejen pro to, 
že to někdo nakáže, nebo aby měli splněný 
nějaký program, ale dělají to opravdu kvůli 
mému otci. Jsem moc ráda, že tak úplně 
nezmizel z povědomí lidí. Morava mi uděla-
la velkou radost.

Děkuji vám za rozhovor, těším se na 
další setkání.

Radek Bartoníček     
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Připomínka stého výročí narození národní-
ho umělce, spisovatele Františka Kožíka, se 
neodehrála jen v Hluku, ale i v Čejkovicích 
a Uherském Brodě. Na dolních třech sním-
cích se k těmto oslavám vracím.
Na horním snímku je místostarosta Hluku 
Antonín Kočí, který právě před chvílí požá-
dal dceru spisovatele Alenu Kožíkovou, zda 
by přijela na plánovanou akci do Hluku. Jak 
jsem se sám přesvědčil, paní Kožíková oka-
mžitě a ráda pozvání přijala.
Toto setkání proběhlo v Čejkovicích, kde 
se uskutečnil celodenní seminář, na němž 
odborníci připomněli dílo Františka Kožíka 
v řadě jeho podob. Na začátku ale nechy-
bělo ani folklorní vystoupení mládenců (viz 
fotografie uprostřed).
Spodní fotografie je z  brodského muzea,  
kde rovněž na spisovatele vzpomínali.  Ve 
dvouhodinovém programu mohli diváci 
slyšet lidovou hudbu, sborový zpěv i operu. 
A předvedli se i ochotníci, kteří připomněli 
dílo, v němž se František Kožík inspiroval 
osobností Jana Amose Komenského.      
 RB

Hluk Františku Kožíkovi

Po návštěvě Čejkovic a Uherského Bro-
du jsem byl zvědavý, co si připraví k vý-
znamnému výročí známého spisovatele 
Františka Kožíka právě Hlučané.  Dlouho  
před premiérou se šeptalo mnohé, první 
obrázek jsem si ale udělal až při nahléd-
nutí na samotné zkoušky.
Atmosféra nebyla nejklidnější - což je ale 
při zkouškách normální. Dolaďovala se 
řada detailů, týkající se například prů-
vodního slova nebo písniček, které měly 
zaznít, v zákulisí bylo cítit i velké zklamání 
ze složitého (a nakonec neúspěšného) 
jednání s dechovou hudbou Šarovec.  Na 
vlastní oči jsem viděl, kolik úsilí a času 
obětovali tomuto večeru všichni účinku-
jící, obdivoval jsem trpělivost členů muž-
ského sboru, kteří poctivě seděli během 
zkoušek v sále a vždy se podřídili poky-
nům náročné paní režisérky  Ireny Poled-
níkové-Krylové. Zkoušení bylo u konce, 
nastal „okamžik pravdy“.
Nejdříve jsem zažil zklamání. To, když 
jsem viděl, jak pomalu se plní sál tvrze. 
Nakonec ani plná nebyla, ale vem to čert, 
nemám o dnešních lidech iluze, takže 

jsem nebyl tak překvapený, že si jich víc ne-
našlo čas na tento zajímavý - a už neopako-
vatelný - program.
Naštěstí to bylo zklamání jediné, celý večer 
se vydařil, Hluk (tedy, někteří Hlučané) si 
vzpomněli na „svého“ spisovatele se ctí a 
připomněli ho způsobem, který je nám na 
Slovácku nejbližší - tedy s citem, s lidovou 
písničkou, se vzpomínkami na rodný kraj. 
Vše na sebe navazovalo, nebylo slabého 
místa. 
Na fotografiích si můžete prohlédnout vět-
šinu účinkujících (výbornou CM Babica, 
neméně dobrý mužský sbor, některé člen-
ky souboru Klebetnice, průvodce večera i 
bývalé ochotníky, kteří četli ze spisovatelovy 
knihy Na dolinách svítá), na internetu najde-
te video ukázky i velmi hezký textový dopro-
vod. Ten připravila paní Marie Plačková, rád 
bych citací z něho skončil.
„Cítíme obdiv a úctu k Vašemu velkému dílu. 
Je z něho dobře čitelná  láska ke kultuře a 
historii v širokém smyslu toho slova – včet-
ně kultury citové a mravní. Je jenom na nás 
nakolik to vše z Vašich knih dokážeme čer-
pat.“    RB

Nejdříve Čejkovice
a Uherský Brod
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Košty vína najdeme na Slovácko 
skoro „všady“, noviny jich bývají 
plné každý týden - když je sezona 
koštů. Hluk byl ale v tomto dosud 
velkou výjimkou.

Košty vína tady vůbec nebývaly, hlučtí vina-
ři jakoby neexistovali.Jediný košt tady bývá 
vždycky jen na jízdu králů, každé tři roky, 
jenže to tady byla skoro všechna vína cizí.  
Skoro to vypadalo, že vinaři v Hluku neexis-
tují - objevili se většinou jen tehdy, když se 
vypravoval populární zájezd do Rakouska, 
do tamních sklepů.
Vinaři tedy existovali, ale neradi dávali víno 
na výstavy, na košty, prostě tam, kde jejich 
víno hodnotil nesmlouvavý jazyk  degustá-
torů. 
Své víno „vytahli“ až 8. května, na vůbec 
prvním koštu hluckých vín. Někteří kroutili 
hlavou a divili se, kolik že to vinařů nakonec 

v městečku je a kolik vína ve svých sklípcích 
ukrývají. O koštu se ani tak moc nevědělo, 
to bylo ovšem přesně to, co hluckým vina-
řům vyhovovalo. Chtěli si prostě udělat svůj 
vlastní, spíše skromný košt - samozřejmě 
bez hodnocení.
Když jsem se přišel podívat na začátku, byl 
ještě sál skoro prázdný. O několik málo ho-
din později už byl na sál i atmosféru v něm 
úplně jiný pohled.
Byla to taková ta vláčná atmosféra, jak bývá 
vláčný jazyk, když už na něm převalujete 
kdo ví kolíkátý vzoreček vínka. Čas se za-
stavil, ženské nikde (kromě mladé obsluhy), 
vládne smír a pohoda. Vždyť to znáte, jeden 
z „odlesků“ našeho Slovácko, trocha přítmí, 
vážné ktudování katalogů se vzorky vína, 
nosy, ponořené do skleničky, kamarádi. 
Prostě život v okamžicích, kdy je nám dobře 
a není vůbec žádný důvod někam spěchat.   
                                                                  Text a foto: RB      

(Video ukázku z koštu vína najdete na strán-
kách www.mestohluk.cz)

Stává se mi to jedenkrát za měsíc - jedu 
na svém bicyklu do práce a u domů leží 
žluté pytle naplněné plastovým odpa-
dem. V tu ránu si vzpomenu na pohád-
ku, kterou nám v první třídě četla paní 
učitelka Věra Nováková, vedena zřejmě 
snahou vychovat z nás pořádné lidi. 
Byl to příběh prince, který se chtěl oženit 
a přemýšlel, jak vybrat opravdu tu nej-
lepší adeptku na svou celoživotní druž-
ku. A dostal geniální nápad. Vzal koně 
a velký vůz, oblékl se do prostých šatů 
a vyhlásil do světa, že vykupuje smetí. 
Když projížděl městy a vesnicemi, sbíha-
ly se dívky a ženy a přinášely mu kbelí-
ky, pytle, ba i celé vozíky smetí. Princ už 
začínal být smutný, když tu v jedné obci 

přistoupila k jeho povozu uzardělá dívka a 
se sklopenou hlavou přinášela na lopatce 
jen pár smítek. Víc prý nemá. Princ zajá-
sal. To je ona! Pořádné děvče, vždyť nemá 
doma skoro žádné smetí!
A zde je podstata toho, co jsem chtěla sdě-
lit: kdybych byla v dnešní době tím prin-
cem, obešla bych domy a o nevěstu bych 
bez váhání požádala tam, kde by měli žlutý 
pytel poloprázdný. To by mi totiž dostateč-
ně signalizovalo, že dostanu rozumné děv-
če s ekologickým cítěním, která neváhá pít 
vodu z vodovodu a na nákupy si v kabelce 
nosí plátěnou tašku, aby nemusela kupo-
vat igelitku. 
Pokud byste si chtěli přečíst něco o kvalitě 
vody, která nám teče doma z kohoutků, při-

kládám několik internetových adres: 

Balená voda, nebo voda z vodovodu - 
kdo vítězí?
http://www.nazeleno.cz/balena-voda-ne-
bo-voda-z-vodovodu-kdo-vitezi.aspx 

Kvalitní voda nemusí být jen ta balená, 
říká odborník
http://ekonomika.idnes.cz/kvalitni-voda-
-nemusi-byt-jen-ta-balena-rika-odbornik-
-fhh-/test.asp?c=A060908_577125_
test_plz 

                                      Marie Plačková

Jaká byla atmosféra na koštu vína

PLASTOVÁ POHÁDKA 
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Dnes 16. května se konal v Osvětimanech Svojsíkův závod. Naše 
družina skautů z hluckého oddílu Kon-Tiki byla přitomna. Svojsíkův 
závod je určen pouze pro družiny skautů a skautek a je pojmenován 
podle zakladatele českého skautingu - Antonína Benjamina Svojsíka. 
Tento závod je na celorepublikové úrovni a je dělen do tří kol: okresní 
(základní), krajské a ústřední (celorepublikové). První kolo Svojsíkova 
závodu se uskutečnilo již v roce 1946 v Praze. Závod se zaměřuje 
na spolupráci členů družiny, prověřuje jejich týmovou schopnost řešit 
různé úkoly a zvládat náročné situace. Závod  se koná každé dva 
roky a nejvíce je zaměřen na praktické znalosti i dovednosti.

Postoupili jsme do krajského kola!

Po celoroční práci v oddílu a „trénincích“ navíc, se vydala družina 
skautů z Hluku bojovat spolu s ostatními skauty z okresu do Osvě-
timan. Letošní pořadatelství Svojsíkova připadlo  na středisko Jantar 
Polešovice. Závod se konal na jejich známé táborové základně. Závo-
du se zúčastnilo 11 chlapeckých a 6 dívčích družin z celého okresu. 
Každá družina musela mít 5 - 7 členů a svoji vlastní výbavu v podobě: 
sekyrky, kotlíku, 1,5 l vody, šifrovacího kolečka, uzlovaček,  lékárničky, 
buzoly, KPZtek, tužek i pláštěnek. 
Z každé kategorie (dívčí a chlapecké) postupovaly do krajského kola 
vždy 2 družiny, v chlapecké kategorii 3 kvůli počtu soutěžních družin. 
Nejlepšími a postupujícími družinami ze zákl. kola  se staly:  Bizoni 
(Jantar Polešovice), Svišti (Hluk - Psohlavci Uherské Hradiště) Sever-
ka (Psohlavci Uherské Hradiště); Žabičky (Jantar Polešovice) a Žiraf-
ky (Jalubí - stř. Tupesy). Družina skautů z Hluku zaznamenala velký 
úspěch (obsadila druhé místo), a to v postupu do krajského kola SZ, 
které se uskutečnilo 30. května v Suché Lozi.
Dostat se do krajského kola nebylo jednoduché a soutěžit v něm už 
vůbec ne. Do Suché Lozi se sjelo 17 nejlepších družin ze všech okre-
sů Zlínského kraje. Závodilo se kolem rekreačního střediska Lubná 
a na závodníky čekaly samé zapeklité úkoly či disciplíny. 
Počasí závodníkům zprvu nepřálo, o to byl závod náročnější. Všude 
bláto, mokrá tráva, po které se vezly nohy, k tomu lilo jako z konve. 
Ale krátce po startu se „zakaboněná“  a upršená obloha začala roz-
tahovat, do hodiny svítilo sluce a bylo teplo. Takové počasí vydrželo 
až do skončení závodu. 

Bojovali jsme na závodech – a neztratili jsme se

Poděkování Hlučanům od časopisu 
Krajem svatého Antonínka

Za redakci časopisu Krajem svatého 
Antonínka bych chtěl moc a moc po-
děkovat všem Hlučanům, kteří jsou 
příznivci našeho časopisu. Také de-
váté číslo časopisu se setkalo s vašim 
velkým zájmem, velmi si toho vážíme, 
stejně jako si vážíme prodejců, kteří 
časopis prodávají.
Další číslo vyjde v prvních červenco-
vých dnech, a já vám můžu slíbit, že se 
budeme snažit, aby se vám opět líbilo 
jako ta předcházející. Děkujeme!!!

                              Radek Bartoníček
Vše k časopisu, včetně archivu, najde-
te na www.slovackoDNES.cz

Prodejní plakát na čís-
lo devět.

A v kraji vybojovali páté místo

Závod byl obestřen krásnou přátelskou atmosférou i tou závodivou. 
Disciplín pro tentokrát bylo 13. Staraly se o ně střediska z okresu 
Uherské Hradiště. Můžeme jmenovat: např. vodní kimovka (družina 
se musela obléct do záchranných vest, nasednout do kajaku a objet 
hodně velký kus břehu rybníka a zapamatovat si věci na tabuli, které 
byly připraveny v některých místech), první pomoc (podání první po-
moci dvěma zraněným cyklistům a volání pomoci vysílačkou), uvařit 
v kotlíku vejce natvrdo (podmínky byly hodně těžké - pršelo), poznat 
osobnosti z historie skautingu i ČR (osobnosti byly na A4, ale rozstři-
hané na 12 nebo 9 částí a družina mohla odkrýt pouze 3 kartičky), 
poznávání dřevin, signalizace (přenesení zprávy bez zvuků), stavba 
podsadového stanu, stavba přístřešku, sudoku, shyby, ovládání jízd-
ních řádů atd. 
Závodníci, jak se říká, si „opravdu mákli“. Všechny družiny  musely 
splnit závod do čtyř hodin anebo být nejpozději v 15:00 v cíli, jinak 
byly diskvalifikovány. Naší družině z Hluku se to skutečně podařilo. 
Škoda jen, že již nestihla splnit disciplínu „dřeviny“, mohla mít více 
bodů a ukořistit lepší příčku v pořadí. Ale jak sami hezky řekli členové 
naší hlucké družiny: „Hlavně, že jsme to do tří hodin stihli a nejsme 
diskvalifikovaní“. Po půl čtvrté odpoledne se konalo slavnostní ukon-
čení SZ krajského kola s vyhlášením výsledků a předání drobných 
cen.
Z každé kategorie postupuje do ústředního kola pouze jedna dru-
žina. Ze Zlínského kraje v září do Nového Města na Moravě odjede 
Severka (Psohlavci Uherské Hradiště) a dívčí družina A.B.S. (stř. Vatra 
Štítná nad Vláří). Naše družina se umístila na krásném 5. místě. Měs-
to Hluk může být na skauty hrdé. 
Pokud byste si chtěli přečíst něco více z atmosféry obou závo-
dů a podívat se na fotografie, klikněte na naši webovou stránku 
www.kon-tikihluk.cz
Do konce školního roku připravujeme: 27.6 2009 „Přátelský večer 
pro rodiče skautských ratolestí, přátel i hostů“ (velmi rádi uvitáme 
i Vás), nábor nových členů 30. 8  - 31.8.2009 a připravovaný po-
znávací zájezd do Polska - Osvětim (září 2009, sobota).  Pokud 
by měl někdo z Vás zájem vydat se s námi, budeme velmi rádi, a to 
i kvůli naplnění autobusu a snížení ceny. Pokud byste měli opravdu 
zájem jet, kontaktujte vedoucí Jitku Bachanovou (j.bachanova@-
centrum.cz, tel.č. 604680630).

Jitka Bachanová
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„Nás nikdo nepojistí,“ říká známý závodník

Zlomené rameno, zlomený kotník, třikrát operované koleno . A 
v současnosti léčení zlomeného zápěstí. I takto přes zranění by 
šlo představit čtyřiadvacetiletého hluckého nadšence a výbor-
ného sportovce Zdeňka Fuska,  kterého jsem zastihl při úpravě 
motokrosové tratě  na okraji Hluku - jediné svého druhu na Mo-
ravě. 

Vloni v létě jste tady měli první ukázku vašich skoků na 
motorkách, trať se zdála výborná? Proč ji znovu upravu-
jete?
Původně to bylo zkonstruované jenom pro mě. Platil jsem 
všechno sám nebo společně s „tatíkem.“ Teď pomáhá také 
město a já se to snažím překopat pro kluky, kteří tady řádí 
na kolech. Přijď se podívat – o víkendu tu pravidelně skáče 
a jezdí tak kolem deseti malých kluků.

Máte v Hluku nějaký or-
ganizovaný spolek? 
Funguje to vlastně na ta-
kové vzájemné domlu-
vě. Nejsme organizovaní 
v žádné organizaci. Já jsem 
tady vlastně pořád, a těm 
mladým, kteří tady větši-
nou o víkendech řádí,  rád 
poradím s technikou sko-
ku a jízdy. 

Vidíš tady už teď nějaký 
výrazný talent, který by 
to mohl dotáhnout až do 
celorepublikové špičky? 
Líbí se mně Štěpán Dohnal. Ten sice teprve začíná, ale má 
strašnou chuť do toho jít. Na rozdíl od jiných kluků si také 
všechno snaží připravit – vezme třeba lopatu a sám si upra-
vuje skoky. Další talent je Adam Hájek, který se mnou už 
objíždí velké arény. Hodně trénuje, snaží se všechny skoky 
důkladně pilovat a zatím vypadá velice dobře – uvidíme, co 
bude v budoucnu.

Na motorkách už skáčeš nějaký rok, ale domácím divá-
kům jsi se představil poprvé až vloni. Proč tak pozdě? 
Tato trať, na které skáčeme, je tady teprve tři roky. A nebylo 
také jednoduché najít vhodný termín, který by vyhovoval 
všem, které jsem pozval. Byla tady v podstatě česká špička 
jezdců. Já skáču na různých exhibicích u kamarádů po celé 
republice a oni byli rádi, že můžou přijet konečně do Hluku 
a oplatit mně to. 

Říkáš, že tady byla naše špička? Byli to ti samí jezdci, kte-
ří skáčí na největší akci u nás v pražské Sazka aréně? 

Určitě. V Česku nás skáče na vrcholového úrovni asi pět a vět-
šina jich tady byla, včetně Libora Podmola, který je u nás ab-
solutní jednička. Někteří diváci tady v Hluku ani netušili, že 
Podmol je hodně ceněný i ve světě. Okamžitě po této akci 
se sbalil a jel na exhibici do Španělska, kde se na něj přišlo 
podívat kolem 30 000 lidí.

Je Sazka aréna i pro tebe takový vrchol? 
Jasně že je. To je největší „motivačka“ a má pro mě osobní 
kouzlo. Každý kdo se tam ukáže patří do naší elity. Vždycky 
se tam strašně těším – je to taková naše liga mistrů. 
Kolik vlastně stojí organizace takové exhibice? 
Sazka stála něco kolem pěti miliónů korun, ale to je absolut-
ní vrchol. Podobná akce jako byla tady v Hluku by stála asi 
dvě stě tisíc. Organizují to v republice dva lidé a může si to 

objednat kdokoliv. Zajistí 
všechno na klíč. Jezdce, 
rampy, ozvučení, občer-
stvení. Je potřeba akorát 
dostatečně velká plocha. 

Spoustu lidí by určitě za-
jímalo, a já se přiznám, 
že mně také, jestli se dá 
skákáním na motorce 
uživit? 
Když jsi profík, tak se tím 
uživit dá, ale v této profesi 
je to velké riziko. Kamarád 
skákal na profesionální 
úrovni, přišlo zranění a byl 

půl roku mimo. Nás už nikdo ani nepojistí a když pojistí, tak 
za takovou pojistku, která se absolutně nevyplatí. Já sám 
mám teď zlomené zápěstí
A žádné větší skákání nepřichází v úvahu. 

Ty sám jsi nikdy nechtěl skákat na profesionální úrovni? 
Mohl bych, ale musel bych do toho dát ještě víc. Skákat, ská-
kat a zase skákat. Nevím, jestli by mě to na takové úrovni ba-
vilo. Můj názor je ten, že by se to mělo dělat uvolněně – bez 
nějakých stresů. Spíš si dobře zajezdit a mít z toho dobrý 
pocit.  

Jak ses ke skákání na motorkách vlastně dostal? Pokud 
vím, tak u vás v rodině nikdo podobný sport nedělá. 
To je pravda. V naší rodině je to taková novinka (směje se). 
Motorky mě bavily od malička, tak  jsem začal  jezdit moto-
kros na trati v Kunovicích. Skáču od roku 2003. U nás je to 
poměrně mladý sport, která vznikl až v roce 2001. 

Je nějaký skok, který jsi ještě neskočil? 

Rozhovor se Zdeňkem Fuskem, který se propracoval mezi špičkové skokany na motorkách
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Na těchto třech fotografiích se můžete 
podívat na zásahy hluckého brankáře „A“ 
mužstva. 
Jinak ovšem většinou zaměstnávají hlučtí 
fotbalisté brankáře mužstev soupeře. Fot-
balisté se totiž rozehráli k velmi dobrým 
výkonům, a až na výjimky  nad svými pro-
tivníky vítězí. Navíc se dá na jejich fotbal 
dívat, výkony hráčů bývají velmi dobré, 
fanoušci můžou být spokojeni. 
Doufejme, že kluci si udrží svou výkon-
nost i na podzim a že na jejich zápasy 
bude chodit ještě více fanoušků.  Trené-
rovi, fotbalistům i všem, kteří vytvářejí pro 
fotbal dobré podmínky, patří velké díky!

 Text a foto: RB

Výborné výkony fotbalistů „Áčka“

Je. Salto vzad. To  jsem ještě neskočil, ale doufám, že když 
budu trénovat, tak  se mně to jednou povede. Pokud ovšem 
bude sloužit zdraví. 

Skákání na motorkách je poměrně nebezpečné a mož-
nost zranění je víc pravděpodobná jako u jiných sportů. 
Nerozmlouvali ti to rodiče?  
Nerozmlouvali, ale stejně by jim to moc nepomohlo. Sice cí-
tím, že by byli raději, kdybych hrál třeba fotbal nebo tenis, 
ale já dělám to, co mě baví. 

Kdy tě můžou diváci znovu vidět na domácí trati? 
Já jsem přemýšlel, že by bylo parádní zorganizovat něco po 
hlucké jízdě králů. Po průvodu krojovaných by se na náměstí 
postavily rampy a divákům by se  předvedla celá česká elita. 
Myslím si, že to není špatný nápad. Když skáčeme v centru 
Prahy, tak proč by to nešlo v Hluku? 

Myslíš si, že folklórní jízda králů a motorky mají něco 
společné? 
Spojuje se to, že tam se také jezdí, sice na koních, ale to by 
nemělo vadit. Je to takový můj nápad, který jsem ještě nikde 
neprezentoval a ani nevím, jestli by to vůbec někdo povo-
lil. Ve světě to ale není nic neobvyklého. Třeba ve Španělsku 
pořádají býčí zápasy v dobovém stylu a po slavnosti býky 
vyženou a skáče se na motorkách. 

Je ti čtyřiadvacet, vidíš tvoji budoucnost u motorek 
nebo si budeš po škole shánět nějaké zaměstnání? 
Předně musím tu školu dokončit, snad se to povede. Motor-
kami se dá sice solidně přivydělat, ale žádný veliký byznys 
to není. Buď budu pokračovat v tom co dělá otec, který má 
zámečnickou dílnu, nebo si budu po škole shánět nějakou 
práci – ještě uvidím. 

Text a foto: Stanislav Dufka 

Zdeněk Fusek:

11.12. 1985. Bydliště Hluk. Motorka Kawasaki KX 250. We-
bové stránky: www.showrider.cz
Jeden z nejlepších jezdců FMX RIDERU (skoky na motor-
kách) v naší republice.
Při telefonické domluvě na tento rozhovor mně Zdeněk 
Fusek někdy vykal a někdy tykal, proto jsme při osobním 
setkání přešli na tykání. Celou dobu nemluvil o ničem ji-
ném než o motorkách. Několikrát během našeho povídá-
ní zdůraznil, že celý článek by měl spíš směřovat k trati, 
která je za Hlukem, než o něm samotném. Když jsem se 
ho ptal, co ho ještě baví kromě motorek a jaké má další 
koníčky, odpověděl jedním slovem – motorky. Při skáká-
ní měl nespočet zranění - namátkou zlomené rameno, 
zlomený kotník, třikrát operované koleno a v současné 
době se léčí ze zlomeného zápěstí. Jeho obyčejný den vy-
padá asi takto: „Přes den jsem v prodejně, kde prodávám 
a opravuji motorky. Večer se jedu projet, podívat se na 
trať a jdu spát,“ říká on sám.
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Mezi seniory byl i Saša Zajcev
Dubnové i květnové setkání seniorů na tvrzi bylo možná ješ-
tě pestřejší, než kdykoliv dříve, pokud máte přístup na inter-
net, můžete se podívat nejen na fotografie, ale také na video 
ukázky z toho setkání – sami se přesvědčíte, jak to na tvrzi 
„vřelo“.
Květnové besedování seniorů bylo věnováno především svát-
ku matek, každá z přítomných žen dostala kytičku a zazpíva-
ly jim děti. Z Ostrožské Lhoty navíc přijel mužský sbor, který 
se dočkal velkého potlesku, Lhoťané zazpívali řadu písniček 
a mezi seniory zůstali do dlouhého večera.
Myslím, že se jim v Hluku líbilo, někteří senioři si totiž připravili 
vtipné scénky. Nejdříve se pan Konečný představil v roli poš-
ťáka, který přivezl pozdravy hluckým ženám od řady státníků, 
včetně prezidenta USA Obamy. Po něm měla hlavní slovo 
paní Morozová v převleku za ruského módního návrháře Sašu 
Zajceva, který přivezl svou nejnovější sbírku oděvů – jako mo-
delky se tvrzí procházeli samotní senioři.
A ještě věta k dubnovému setkání. Na tvrz přijeli Tamburiáši s 
mandolínama ze Strání a byli výborní!           Text a foto: RB

Hluboček se připravuje na mezinárodní folklorní festival
Folklorní kroužek Hluboček při ZŠ Hluk se pilně připravuje na účast na 15. Me-
zinárodním folklorním festivalu CIOFF ve Frýdku-Místku, který se bude konat  
ve dnech 19.-21.6.2009. Hluboček jede společně se souborem Kunovjan, oba 
soubory bude doprovázet CM Ženičky. Hluboček se zúčastní průvodu a bude 
vystupovat ve dvou programech. V sobotu 20.6. v pořadu Děti a písnička (dět-
ské soubory z ČR) a v neděli v pořadu Děti dětem (společně se souborem ze Slo-
vinska a Gruzie). Přejeme dětem, aby se jim vystoupení zdařila a aby úspěšně 
reprezentovaly nejen naši školu a město Hluk, ale také celý region.

Mgr. Simona Uhříčková
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Sportovní hala: 
Kosenka, Čechomor, 
Babica i Klebetnice
Hlucká sportovní hala toho zažila za po-
slední týdny hodně. V tomto místě novin 
připomeneme některá hudební vystou-
pení, a to především program Kosenky s 
mažoretkami, a o něco později koncert 
Čechomoru s CM Babica a hluckým žen-
ským sborem Klebetnice. 
Na populární Čechomor bylo podle oče-
kávání plno, stačila úvodní písnička a řada 
diváků se posunula těsně k pódiu. V ta-
kové atmosféře se neztratili ani muzikanti 
Babice, ani Klebetnice. Však se můžete 
podívat na internetové stránky města, kde 
je video ukázka z jejich vystoupení.
Velmi slušně byla ale hala zaplněná i na 
Kosenku s mažoretkami.  Vedoucí Kosen-
ky Stanislav Vavřínek, vedoucí tanečních 
kroužků Jana Nemravová i vedoucí mažo-
retek Marie Vavřínková s Petrou Prajzovou 
připravili velmi pestrý a bohatý program.
Kromě osvědčené dechovky vystoupily 
všechny hlucké mažoretky, od těch úpl-
ně nejmenších, kterým byly teprve čtyři 
roky, až po ty nejstarší, tedy osmnáctileté. 
Za pozornost stála také vystoupení holek, 
které chodí do tanečních kroužků, opět od 
těch mladších až po deváťačky.
Obrovský dík všem, kteří se na programu 
podíleli.
 RB

Druhá květnová neděle je svátkem všech žen, matek a babiček. Přicházíme s kytičkou 
a někdy i se vzpomínkou, čím byla pro nás ta bytost nejdražší - maminka. Dluh chceme 
splatit, ale není už věřitele.
Tentokrát se nesetkáváme na hlucké tvrzi, ale ve vestibulu Charitního domu v Hluku, kde 
jsme krátkým programem potěšili obyvatele tohoto zařízení. Průvodní slovo k svátku ma-
tek,malé scénky a krásné písně za doprovodu harmonikáře, zaslzelo nejedno oko žen, 
které pro své zdravotní problémy nemohou mezi nás na tvrz na naše pravidelné senior-
ské besedy. Slzy se střídaly s úsměvem a výrazem vděčnosti, že i pro ně si uděláme čas 
a potěšíme je, alespoň na chvíli zapomenout na problémy stáří, které i na nás čekají.
Část hluckého mužského sboru v krojích obohatila toto vystoupení o několik písní, které 
si z chutí zazpívaly i babičky. Potom všem osobním přání a růže, které věnovalo vedení 
města, obdařili  každou přítomnou i ty, které jsou připoutané na postel.
Naši snahu uspořádat tento program ve svém projevu ocenil a vyjádřil poděkování ve-
doucí tohoto zařízení pan Bc. Ivo Daněk.
Z naší strany děkujeme za pohoštění, které pro nás připravily obyvatelky a zdravotní per-
sonál.
                                                                                             Za seniory Emilie Morozová

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

Nocování v družině

Velmi pěknou akci připravily pro čtyři desítky dětí paní učitelky Ivana Šácho-
vá, Jana Machalová a Hana Jackivová. Těsně před uzávěrkou Hluckých novin 
uspořádaly na začátku června z pátku na sobotu populární Nocování v družině. 
Byl jsem se v páteční večer na toto nocování podívat a mohl se přesvědčit, jak 
tady panovala výborná a občas i tajemná  nálada - to když dětí musely samy 
putovat budovou v pološeru, jen za svitu několika svíček. Jinak ovšem také na-
příklad hledaly venku poklad, tančily při diskotéce nebo zpívaly za doprovodu 
kytary. Ani jsem se nedivil, že školní družina je v Hluku tak oblíbená, hned v září 
zní napíšeme do Hluckých novin reportáž.       RB

Inzerce

Senioři, seniorům

Foto: Štěpán Mitáček
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Kdo lásku a dobro rozdával, 
ten neodešel a žije v srdcích 
dál. Dne 11.července 2009 
vzpomeneme 10.výročí úmrtí 
paní Marie Kolískové a záro-
veň dne 5.srpna 2009 vzpo-

meneme 7.výročí úmrtí jejího manžela pana Františka 
Kolíska. S láskou a úctou vzpomínají rodiny Kolískova, 
Kadlčkova, Dostálova a ostatní příbuzní. 

Děti z farnosti byly na výletě v Brně

Takové množství dětí se vydalo na květnový výlet hlucké farnosti do Brna.           FOTO: Štěpán Mitáček

V pátek 29. května 2009 jsem jel s dětmi 
z náboženství na výlet do Brna. Výlet za-
čal už ráno mší, po které nás za kostelem 
čekal autoubus s mikrobusem, o kterých 
jsme ještě nevěděli, jaké zážitky s nimi pro-
žijeme. Jeden patřil tunelu, kdy všechny 
děti v sekundě ztichly, a hned se autobu-
sem rozeznělo hlasité - „jeeeeeeeeeeee“.  
No, a jaký by to byl výlet, kdyby se něco ne-
pokazilo, když jsme projížděli jednu křižo-
vatku na Kolišti v Brně, tak nám vypovězel 
službu mikrobus. Shodou náhod hned za 
námi jela městská policie, která pozasta-
vila jedoucí auta a pomohla nám odtlačit 
mikrobus na blízké parkoviště. To se stalo 
až v centru Brna, a proto jsem všechny děti 

zavedl už  pěšky ke staré radnici, kde nás 
čekala průvodkyně, s kterou jsme navštívili 
ještě katedrálu na Petrově, Denisovy sady, 
Zelný trh a Kapucínskou kryptu. Tím nám 
skončila procházka Brna a zamířili jsme do 
ZOO. 
První dojem dětí nebyl až tak moc pěkný, 
protože u poloviny klecí bylo napsané: „Při-
pravujeme.“ Navíc, pokud jsme chtěli něco 
vidět, museli jsme zdolat obrovský kopec, 
do kterého se dětem nechtělo, protože už 
byly nachozené. Ale vyjít kopec se vyplati-
lo, na vrchu na nás čekaly bohaté atrakce 
i zvířata. 
V zoo měl největší úspěch tropický pavilon, 
nejdříve kvůli piraním - než se tam objevil 

automat na hračky. Dalšímu obdivování se 
také  pyšnili velbloudi, bizoni, surikaty, pa-
poušci a hravé opice. Při cestě k východu 
se to  neobešlo bez slz. Jeden klučina si 
všiml, že ztratil mobil a peněženku. A tak  
jsme se ještě vraceli a procházeli všechny 
hřiště, kde by mu věci mohly spadnout. 
Našli jsme je! A tak jsme mohli odejít ze 
zoo s úsměvem. 
Před ním nás už čekal opravený mikro-
bus, jen jsme zavřeli dveře, začalo pršet. 
Načasování bylo na sekundy. A to byl vý-
let z mého pohledu. Myslím, že se všem 
moc líbil.

                                       Štěpán Mitáček

Dne 13.června 2009 by se 
dožil pan Antonín Kočí 
100 let a dne 9.června 2009 
by se dožila jeho manželka 
paní Marie Kočí 98 let. Na 
oba rodiče s láskou vzpo-

mínají synové Antonín a Miroslav s celou rodinou. Všem, 
kteří vzpomenou s námi, děkujeme.. 

Vzpomínáme
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Kdo v srdcích žije, neumírá. Dne 3. červen-
ce 2009 vzpomeneme 1. výročí, kdy nás 
navždy opustil můj milovaný manžel, náš 
tatínek, dědeček a pradědeček pan Jan Vo-
zár. Za tichou vzpomínku děkuje manželka, 
dcera a syn s rodinami.

Čas tiše plyne, ale vzpomínka v našich srd-
cích stále žije. Dne 17. července 2009 by se 
dožil 100 let pan Vavřin Mitáček. Za tichou 
vzpomínku děkuje manželka a děti s rodi-
nami.

Vzpomínka na Tebe stále je živá, kdo v srd-
cích žije, ten neumírá. Dne 20. 6. 2009 
vzpomeneme 2. výročí úmrtí paní Ludmi-
ly Mitáčkové. Zároveň 19. 6. vzpomeneme 
nedožité 60.narozeniny její dcery paní Anič-
ky Huskové. S láskou vzpomínají dcery s ro-
dinami.

Živote můj – měl jsem Tě rád, rád jsem si uží-
val, rád jsem se smál. nechtěl jsem všechno, 
jen jsem chtěl žít ! A zažívat to, co každý. 
Vždyť víš – život. Dne 25. 5. 2009 uplynulo 
již 9 let, kdy nás navždy opustil náš drahý 
manžel, tatínek a dědeček pan Josef Sou-
keník. S láskou stále vzpomínají manželka, 
děti s rodinami a ostatní příbuzní. 

Dne 18. 8. 2009 tomu bude již 25 let, co nás 
navždy opustil manžel, otec a dědeček pan 
František Bachánek. Za tichou vzpomínku 
děkují manželka a děti s rodinami.

Čas plyne, jen vzpomínky zůstávají. Dne 20. 
června 2009 vzpomeneme nedožitých 80 
let mého manžela, tatínka, dědečka a pra-
dědečka pana Cyrila Nemravy. Vzpomínají 
manželka, dcery a synové s rodinami.

Slzu a smutek odvane čas, ale vzpomínka 
zůstává. Dne 2. května 2009 uplynulo již 30 
let od úmrtí pana Jana Šimčíka. S láskou 
vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují 
manželka, synové Josef a Petr a dcera Marie 

Dne 21. 4. jsme vzpomněli nedožitých 65 
let našeho manžela, tatínka a dědečka pana 
Vladimíra Dominika.  Dne 26. 6. uplyne 15 
let od jeho úmrtí. Za vzpomínku děkuje rodi-
na Dominikova a Pavkova.

Čas tiše plyne, nelze jej zastavit, ale vzpomín-
ky dál v nás budou žít. Dne 3. srpna uplyne 
5 let, kdy nás navždy opustil pan Jan Směš-
ný a v tomto roce by oslavil své významné 
životní jubileum. Všem, kteří si vzpomenou 
s námi, děkuje manželka, dcera Marcela a syn 
Dalibor s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá. Dne 19. červen-
ce 2009 vzpomeneme 5. výročí úmrtí pana 
Jana Jelénka. Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka a synové s rodinami.
 

Dne 3. 6. 2009 vzpomeneme 5. výročí úmrtí 
pana Cyrila Dufky. Stále vzpomínají dcery 
s rodinami.

Vzpomínka krásná a milá, nám Aničko na 
Tebe zbyla. Léta s Tebou prožitá nás budou 
provázet do konce života. Dne 18. 6. vzpo-
meneme nedožitých 60 let paní Aničky Mál-
kové, rozené Hájkové. S láskou vzpomíná 
rodina Málkova, Mitáčkova a Hájkova.

Dne 25. 4. 2009 jsme vzpomněli 1.smutné vý-
ročí úmrtí pana Radka Kadlčka. Vzpomínají 
maminka, babička a sestry s rodinami.

Dne 23. března 2009 jsme vzpomněli 20. vý-
ročí úmrtí paní učitelky Františky Pospíško-
vé. Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 1. 6. 2009 jsme vzpomněli 10. výročí 
úmrtí pana Jiřího Dostála. Stále vzpomíná 
manželka a synové.

Kdo lásku a radost rozdával, ten neodešel 
a žije v srdcích dál. Dne 11. 6. 2009 vzpo-
meneme 10. smutné výročí úmrtí pana 
Štěpána Prachaře. Kdo jste ho měli rádi, 
vzpomenete sis námi. Dcera Helena a rodi-
na. 
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U S N E S E N Í Č.63/09
z jednání rady města konaného dne
01. 04. 2009

rada města SCHVALUJE :

63/09/01 program jednání rady města 
63/09/02 hospodářský výsledek Mateřské 
školy Hluk za rok 2009 ve výši
126.645,04 Kč a jeho rozdělení :
• do fondu odměn 20.000,- Kč 
•  do rezervního fondu 106.645,04 Kč
63/09/03 čerpání rezervního fondu Mateř-
ské školy Hluk na nákup dětských židlí do 4. 
třídy, nákup nábytku – hrací kouty, centra
63/09/04 Dodatek pro rok 2009 – úpravu 
ceníku č. 2 ke smlouvě o svozu a uložení ko-
munálního a ostatního odpadu na skládku 
s firmou Rumpold UHB, s.r.o.
63/09/05 žádost p. Dagmar Frühaufové, 
Dělnická 757, Hluk o ukončení pronájmu 
pozemku p.č.3629/19 o výměře 436 m2 v k.
ú. Hluk - v lokalitě Babí Hora k 31.3.2009
63/09/06 vyvěšení záměru o pronájmu 
pozemku p.č.3629/19 o výměře 436 m2 v k.
ú. Hluk - v lokalitě Babí Hora 
63/09/07 vstupné na městské koupaliště 
s platností od 1.5.2009 :
•  ve výši 50,- Kč pro dospělé 
•  ve výši 25,- Kč pro děti do 15 let, držitele 
průkazu ZTP a skupiny nad 10 osob na 
základě jmenného seznamu
•  při nákupu bloku 20 ks vstupenek cena 
vstupného 40,- Kč, pro děti do 15 let 20,- Kč
63/09/08 pronájem turniketu ke vstupu na 
městské koupaliště zkušebně na sezonu 
2009, prověřit možnost docházkového 
systému v návaznosti na turniket

rada města BERE NA VĚDOMÍ:

63/09/09 informace žadatelů o pronájmu 
pozemku - části parcely p.č. 2740/1 v k.ú. 
Hluk – o pronájem nemají zájem
63/09/10 informace o ukončení provozu 
kotelny v ulici Závodní, Hluk
63/09/11 informace z Českého svazu 
tělovýchovy o převodu sportovní haly – TJ 
Spartak
63/09/12 informace o zástavbě a přestavbě 
centrum Hluk - nejnovější celkové situa-
ce, připomínky rady ze dne 4.3.2009 byly 
akceptovány

rada města SOUHLASÍ:

63/09/13 s navrhovanou novostavbou 
rodinného domu Mgr. Radima Konečného a 
Andrey Hájkové na pozemcích p.č. 469/2, 
469/3, 469/4 a 475 v k.ú. Hluk (vedle tvrze)

rada města ODKLÁDÁ :

63/09/14 projednání převodu pozemků 
v souvislosti s výstavbou cyklistické stezky 
Hluk – Dolní Němčí do příštího zasedání 
rady

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

U S N E S E N Í Č.64/09
z jednání rady města konaného dne
15. 04. 2009

rada města SCHVALUJE:

64/09/01 program jednání rady města 
64/09/02 příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro 
Labradoří pac o.s., Dolní Němčí
64/09/03 příspěvek ve výši 8.000,- Kč do 
konce školního roku (30.06.2009) na do-
pravu dětí do logopedické třídy Mateřské 
školy Dolní Němčí
64/09/04 příspěvek ve výši 7.000,- Kč pro 
Svaz postižených civilizačními chorobami 
– ZO Hluk
64/09/05 instalaci zařízení pro zasílání 
zpráv občanům e-mailem
64/09/06 žádost na E.ON pro firmu JZD 
Slušovice s.r.o. o připojení nového paralel-
ního zdroje o výkonu 998 KW k bioplynové 
stanici v areálu firmy 
Blatel
64/09/07 stavební úpravy rodinného 
domu č.p. 763 v ulici Mladá, Hluk dle před-
loženého náčrtku
64/09/08 Smlouvy o poskytnutí práv k uží-
vání software s firmou ALIS, spol. s r.o., 
Mariánská 538, Česká Lípa související 
s informačním systémem CzechPoint a sys-
témem datových schránek
64/09/09 svolání jednání ve věci vyrovnání 
dluhů nájemného za užívání soukromého 
pozemku p.č. 1648/2 za účasti zástupců 
JmPNES s.r.o., Města Hluk a sourozenců 
Dufkových a posouzení vyčíslení dluhů 
požadovaných 
sourozenci Dufkovými znalcem v oboru 
cen nemovitostí a právníkem
64/09/10 Smlouvu o výpůjčce plakátova-
cích ploch s firmou Mgr. Boleslav Lysák – 
BEL, Sloupského 1251, Uherské Hradiště
64/09/11 zpracování znaleckého posudku 
na cenu obecního lesa – Kobylice
64/09/12 provedení tvarovacího řezu tújí 
na hřbitově pracovníky místního hospodář-
ství městského úřadu
64/09/13 dosazení uhynulých okrasných 
keřů při cyklistické stezce pracovníky míst-
ního hospodářství městského úřadu
64/09/14 provedení úprav polních cest 
v Hluku pracovníky místního hospodářství 

městského úřadu ve spolupráci s a.s. Dol-
ňácko do 31. 05. 2009
64/09/15 provedení sběru odpadu v k.ú. 
Hluk - příkopy při cestách a polní cesty
ve spolupráci se Základní školou Hluk do 30. 
06. 2009
64/09/16 odborníka na městskou zeleň 
– pracovníka místního hospodářství měst-
ského úřadu p. Antonína Vaňka
64/09/17 návrh smlouvy o dílo - projekt 
Sběrný dvůr s firmou Projekční a investiční 
činnost ve výstavbě, Družstevní 90, Luhačo-
vice, Ing.Miroslav Košina
64/09/18 příspěvek pro oddíly TJ Spartak 
Hluk ve výši 50.000,- Kč a pro oddíl kopané 
ve výši 50.000,- Kč

rada města BERE NA VĚDOMÍ:

64/09/19 informace o Programu na zatep-
lení rodinných domů - Státní fond životního 
 prostředí „Zelená úsporám“
64/09/20 zájem firmy JZD Slušovice s.r.o. 
o vybudování bioplynové stanice v areálu 
 firmy Blatel
64/09/21 informace o zařazení hlucké jízdy 
králů do „Seznamu nemateriálních statků 
 tradiční a lidové kultury ČR“
64/09/22 informace kulturní komise ke 
zrušení městského kina a případnému 
 prodeji budovy
64/09/23 informace kulturní komise o pro-
gramu na velikonoční neděli
64/09/24 informace kulturní komise k pří-
pravě slavnostního večera ke 100. výročí 
 narození Františka Kožíka
64/09/25 další informace a diskusi z kultur-
ní komise konané dne 31.03.2009
64/09/26 body č. 1,2,3,4,8,9 zápisu z jedná-
ní komise zemědělské a životního 
 prostředí konaného dne 01.04.2009

rada města ZAMÍTÁ:

64/09/27 zasílání SMS zpráv občanům
64/09/28 nabídku periodika „deník“ na 
uveřejnění informací o Hluku v rámci cyklu 
„cesty městy“
64/09/29 nabídku prezentace města na 
mapě – Petr Matoušek, PLANstudio, 
spol.s.r.o. vzhledem k výši nákladů

rada města NESCHVALUJE:

69/09/30 stanovisko komise zemědělské 
a životního prostředí ke kácení dvou jinanů 
na náměstí Komenského a následné výsad-
bě nových stromů (znalecký posudek byl 
vypracován v roce 2008, stromy nevykazují 
známky špatného stavu)
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rada města ODKLÁDÁ:

64/09/31 další nabídku monitorovacího 
kamerového systému na sledování proble-
matických částí města 
64/09/32 projednání Dohody o poskytnutí 
dotace z Programu rozvoje venkova ČR 
„Zvýšení atraktivity města Hluk“ z důvodů 
změny podmínek v průběhu 
schvalovacího řízení na dotaci

rada města POSTUPUJE DO ZASTUPITELSTVA:

64/09/33 odkup a převod pozemků souvi-
sejících se stavbou cyklistické stezky Hluk 
 – Dolní Němčí dle zápisu
64/09/34 prodej pozemků v k.ú. Hluk :
- p.č. 3201/5
- p.č. 1873, 1874
64/09/35 Smlouvu o půjčce k projektu Tu-
ristika bez hranic – změna termínu vrácení 
financí do 31. 5. 2010

rada města POVĚŘUJE:

64/09/36 komisi výstavby ohodnocením 
potřebných investic městského kina v nej-
bližších letech

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

U S N E S E N Í Č.65/09
z jednání rady města konaného dne 
29.04.2009

rada města SCHVALUJE:

65/09/01 program jednání rady města 
65/09/02 Smlouvu o dílo č. 1358/09 o do-
dávce projektových prací na kanalizaci 
v ulici Hlavní, Kostelní a Horní Drahy s fir-
mou PROVO, spol.s r.o., Hudcova 76, Brno
65/09/03 vyvěšení záměru o převodu po-
zemků ve vlastnictví města p.č. 3796/28, 
p.č. 3796/24, p.č. 3796/27 
65/09/04 nabídnout spolupráci firmě REN 
POWER při instalaci fotovoltaiky na 
střechách budov
65/09/05 čerpání rozpočtu za I.čtvrtletí 
2009
65/09/06 zabezpečení sběrného místa na 
městském úřadě pro poskytování služeb 
státní sociální podpory jeden den v týdnu 
a to ve středu od 13.00 – 17.00 
hodin - bezplatně
65/09/07 prodej ojetého dámského kola 
značky Favorit za cenu 300,- Kč paní Jarosla-
vě Hájíčkové
65/09/08 nájemní smlouvu č. 41O/10/2090/

09 na pronájem turniketů na koupaliště 
s firmou NESSY,s.r.o. Hořická 28, Hradec 
Králové za cenu 43.792,- Kč na dobu od 01. 
05. 2009 do 30.09.2009
65/09/09 rozšíření hluckých webových 
stránek o kronikářský obsah
65/09/10 Smlouvu o souhlasu s umístě-
ním stavby na pozemcích ve vlastnictví ČR 
– Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových – „Cyklostezka Dolní Němčí 
– Hluk, etapa D1,H1“
65/09/11 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 12/2008 s EKO – UH, s.r.o. Staré Město 
-„Inženýrské sítě lokalita Paligr – Hluk – Pro-
dloužení kanalizačního řadu a vodovodu“ 
65/09/12 zpracování sociologického prů-
zkumu mezi občany Hluku ohledně dalšího 
provozování městského kina
65/09/13 stanovisko komise výstavby 
k žádosti p. Jaroslava Svojsíka ke zpevnění 
plochy před rodinným domem na parkovací 
místo s tím, že bude provedeno jako roze-
bíratelné, zatravňovacími dlaždicemi nebo 
obdobným materiálem
65/09/14 žádost p. Zdeňka Pomykala o vy-
budování kanalizační přípojky do veřejné 
kanalizace na vlastní náklady
65/09/15 stanovisko komise výstavby ke 
sporu o umístění a poškozování oplocení 
mezi pozemky p.č. 1721 a 1720/2 v k.ú. Hluk
65/09/16 stanovisko komise výstavby k žá-
dosti firmy Alternative Resources a.s. o
 posouzení záměru vybudování fotovoltaic-
ké elektrárny na pozemcích p.č. 1578/1 a p.
č.1580/1 v k.ú. Hluk (pod pilou) 
65/09/17 zadání projektu na doplnění do-
pravního značení (hlavní silnice při výjezdu 
od mateřské školy – ulice Družstevní)
65/09/18 pronájem areálu koupaliště na 
den 29. 5. 2009 za cenu 2.850,- Kč – Ing.
Františku Dufkovi
65/09/19 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajiště-
ní zpětného odběru a využití odpadů 
 z obalů s firmou EKO-KOM, a.s. Praha
65/09/20 svolání zastupitelstva města na 
den 11. 05. 2009 v 17.00 hodin na tvrzi
65/09/21 pronájem pozemku v trati Babí 
Hora par.č. 3629/19, v k.ú. Hluk za cenu 
2,- Kč/m2, na dobu neurčitou – p.Václavu 
Kusákovi

rada města BERE NA VĚDOMÍ:

65/09/22 nabídku na projekt Přeshraniční 
spolupráce SR–ČR 2007– 2013 – Regionální 
rozvojová agentura Východní Moravy
65/09/23 informace Úřadu práce Uherské 
Hradiště o další existenci pracoviště státní 
sociální podpory v Hluku – a nemá námitek 
k oznámení Úřadu práce o ukončení činnos-
ti k 30. 6. 2009
65/09/24 informace komise výstavby k „Zá-

stavbě a přestavbě centrum Hluk“, dle
dokumentace zpracované firmou PROJEK-
Tinvest Zlín ze srpna 2008
65/09/25 informace komise výstavby ke 
stavu objektu ubytovny na Sportovní hale 
v Hluku 
65/09/26 informace o Dohodě o poskytnutí 
dotace z Programu rozvoje venkova SZIF 
(dopis ministra Gandaloviče) 
65/09/27 informace o vzpomínkovém veče-
ru – František Kožík, 16.5.2009 

rada města ZAMÍTÁ :

65/09/28 žádost p. Víta Hájka o přijetí do 
pracovního poměru do skupiny místního 
hospodářství, z důvodu obsazení všech míst 

rada města NEAKCEPTUJE :

65/09/29 nabídku firmy REN POWER v sou-
vislosti s vybudováním další fotovoltaické 
elektrárny v průmyslové zóně za podnikem 
Autopal

rada města ODKLÁDÁ:

65/09/30 projednání návrhu smlouvy o dílo 
s UH IPON, s.r.o. Kunovice na rekonstrukci 
odkoupených domů v ulici Rajčovna na 
muzeum do příštího zasedání

rada města POSTUPUJE DO ZASTUPITELSTVA:

65/09/31 převod pozemků souvisejících 
s výstavbou cyklistické stezky Hluk – Dolní 
Němčí
65/09/32 zpracování Zadání změny územ-
ního plánu sídelního útvaru Hluk – doplnění 
do změny č. 15 v celé ploše nad koupališ-
těm a mateřskou školou 
65/09/33 odprodej části parcely č. 2740/1
65/09/34 zpracování Zadání změny územ-
ního plánu sídelního útvaru Hluk – do-
plnění do změny č. 15 - změna z izolační 
doprovodné zeleně na plochu pro výstavbu 
rodinných domů
65/09/35 žádost o zrušení předkupního 
práva pro Město Hluk k bytu č.p. 1144/7 
v ulici Závodní, Hluk

rada města NESCHVALUJE:

65/09/36 záměr firmy Alternative Resour-
ces a.s. vybudovat fotovoltaickou  elektrár-
nu na pozemcích p.č. 1578/1 a p.č.1580/1 
v k.ú. Hluk (pod pilou) 

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí
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U S N E S E N Í Č.66/09
z jednání rady města konaného dne
19. 05. 2009

rada města SCHVALUJE:

66/09/01 program jednání rady města 
66/09/02 zakoupení glukometru pro potře-
bu hluckého cukrovkového střediska
66/09/03 návrh smlouvy o dílo na zpra-
cování doplňkových průzkumů, rozborů 
a zadání nového ÚP Hluk – Visualcad, s.r.o., 
Poštovní 253, Uherské Hradiště
66/09/04 nabídku na doplnění zpraco-
vání Zadání změny územního plánu č. 15 
o lokality Čtvrtě a Paligr nad koupalištěm 
Visualcad, s.r.o., Poštovní 253, 
 Uherské Hradiště
66/09/05 Dohodu o podmínkách přístupu 
do centrálního registru řidičů s  Minister-
stvem dopravy, nábřeží L.Svobody 1222/12 
– Praha 1 vč. příloh č. 2 a 3
66/09/06 příspěvek ve výši 1.000,- Kč na 
akci „Slávnosti bratrstva Čechov a Slovákov 
na Javorine“ konanou 26.07.2009
66/09/07 výpověď z bytu v domě s chráně-
nými byty – Alžběta Juřičková
66/09/08 přidělení bytu v domě s chráně-
nými byty po p. Kučerové - paní Ludmile  
Prajzové na dobu určitou do 31.05.2010
66/09/09 Smlouvu o dílo s UH IPON, s.r.o. 
Kunovice na zpracování projektové  do-
kumentace na rekonstrukci odkoupených 
domů v ulici Rajčovna na muzeum
66/09/10 poskytnutí venkovních prostor 
stadionu ke konání oslav ke 130. výročí 
založení SDH v Hluku dne 27.06.2009 
– bezplatně
66/09/11 vyvěšení záměru o pronájmu 
pozemku v zahrádkářské kolonii Paligr nad  
koupalištěm p.č. 1959/1 v k.ú. Hluk
66/09/12 pozvání zástupců společnosti 
Atrium Therm s.r.o., Uherské Hradiště do  
příštího zasedání rady k projednání výpově-
di z nájmu blokové kotelny v ulici  Závodní, 
Hluk
66/09/13 zrušení smlouvy na zajišťování 
požární bezpečnosti městem ve firmě Wood 
 Centre, s.r.o., Hlavní 1013, Hluk
66/09/14 Smlouvu na pronájem pravého 
sklepa tvrze s následujícími úpravami:
- článek.... 4, bod 1 bude v následujícím 
znění.... „tato smlouva se uzavírá na dobu ur-
čitou od 01.06.2009 do 31.05.2019“. - článek 
6 doplnit o body  6. stavební úpravy musí 
být odsouhlaseny radou města 7. podnájem 
dalšímu subjektu musí být schválen radou 
města 
66/09/15 znění dopisu občanům včetně 
dotazníků k sociologickému průzkumu 
 ohledně provozu kina.... a jejich rozeslání 
do každé rodiny

66/09/16 nominací jízdy králů v Hluku do 
Seznamu nemateriálních statků tradiční a  
lidové kultury ČR
66/09/17 finanční příspěvek do 10.000,- Kč, 
z kapitoly kultura na den dětí 30.05.2009
66/09/18 program a datum konání zastupi-
telstva města 27.05.2009 v 17.00 hodin  na 
tvrzi 
66/09/19 zadávací dokumentaci pro podli-
mitní veřejnou zakázku „Cyklostezka Dolní 
Němčí – Hluk“dle předloženého návrhu
66/09/20 složení komise pro podlimitní 
veřejnou zakázku „Cyklostezka Dolní 
 Němčí“ :
•  p František Směšný 
•  p Miroslav Jelének
•  Ing. Martin Křižan
náhradníky : 
•  Ing. Jana Šimčíka 
•  Ing. Martina Polácha 
66/09/21 zaslání výzvy na veřejnou soutěž 
„Cyklostezka Dolní Němčí – 
 Hluk“ následujícím firmám :
•  SKANSKA DS a.s. Uherské Hradiště
•  STRABAG a.s. Uherské Hradiště
•  SVS – CORRECT s.r.o., Bílovice
•  VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o., 
Veselí nad Moravou 
- SMO a.s. Otrokovice
66/09/22 Dohodu s Policií ČR – Krajské 
ředitelství policie Jihomoravského kraje 
o  spolupráci při zabezpečování místních 
záležitostí veřejného pořádku
66/09/23 vybraného dodavatele na reali-
zaci projektu upgrade Czech Point – firmu 
Auto Cont CZ a.s. Uh.Hradiště pro nejvýhod-
nější nabídku
66/09/24 kupní smlouvu s firmou Auto 
Cont CZ na provedení upgradu Czech Point 
v hodnotě 57.540,- Kč vč. DPH což je v sou-
ladu s podmínkami 
 poskytnuté dotace z ministerstva vnitra
66/09/25 příspěvek ve výši 2.000,- Kč na 
automobilové soutěže rally- Jakub Remeň a 
 Dominik Tylšar

rada města ODKLÁDÁ:

66/09/26 projednání výpovědi z nájmu 
blokové kotelny v ulici Závodní – Atrium  
herm, s.r.o. Uherské Hradiště
66/09/27 projednání žádosti p. Jitky 
Straňákové o odkoupení obecního baryton  
saxofonu

rada města NESCHVALUJE:

66/09/28 ukládání jakéhokoliv odpadu pro 
občany jiných obcí do kontejnerů místního 
hospodářství v Hluku

rada města POSTUPUJE DO ZASTUPITELSTVA:

66/09/29 prodej pozemků v k.ú. Hluk - části 
parcel p.č. 3633/1 a p.č. 3634/7 v trati Babí 
Hora a p.č. 1873, 1874 v ul. Horní Drahy
66/09/30 nabídku dodávky elektřiny na rok 
2010 – E.ON ČR, s.r.o.
66/09/31 odprodej části pozemku p.č. 
2740/1 v ulici Vinařské v k.ú. Hluk
66/09/32 Směrný předpis Města Hluk ve 
věci veřejných zakázek
66/09/33 Etický kodex člena Zastupitelstva 
města Hluk

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

Výpis usnesení ze zápisu č. 19
veřejného zasedání Zastupitelstva města 
Hluk konaného dne 25.03.2009

Usnesení : 19/09/01 
Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele 
zápisu  p.  Kateřinu Říhovou a p. Antonína 
Ratajského
Usnesení : 19/09/02
Zastupitelstvo města schválilo program 
včetně doplňujících bodů
Usnesení : 19/09/03
Zastupitelstvo města vzalo  na vědomí kont-
rolu usnesení ze zasedání zastupitelstva 
města konaného dne  4.2.2009
Usnesení : 19/09/04
Zastupitelstvo města schválilo  Smlouvu  
o partnerství a spolupráci č. 1/2009 pro 
výstavbu cyklistické stezky mezi Obcí Dolní 
Němčí a Městem Hluk a pověřilo 
starostu  města Ing. Jana Šimčíka podpisem 
této smlouvy
Usnesení : 19/09/05
Zastupitelstvo města schválilo  Smlouvu 
o půjčce k projektu Turistika bez hranic  
mezi Mikroregionem Ostrožsko a Městem 
Hluk  a pověřilo starostu města Ing. Jana 
Šimčíka jejím  podpisem
Usnesení : 19/09/06
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu 
o poskytnutí finančního příspěvku k pro-
jektu Turistika bez hranic mezi Městem 
Hluk a Mikroregionem Ostrožsko a pověřilo  
starostu města Ing. Jana Šimčíka  jejím 
podpisem
Usnesení : 19/09/07
Zastupitelstvo města schválilo  následující 
kandidáty na funkci soudce přísedícího 
Okresního soudu v Uherském Hradišti pro 
volební období od 29.5.2009 do 29.5.2013 
•  p. Annu Dufkovou
•  p. Ing. Libuši Habartovou
Usnesení : 19/09/08
Zastupitelstvo města schválilo plán rozvoje 
a oprav kanalizačních a vodovodních řadů 
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v majetku města
Usnesení : 19/09/09
Zastupitelstvo města zamítlo návrh 
Ing. Pavla Dohnala, aby se pronájmem skle-
pa na tvrzi zastupitelstvo města nezabývalo 
a vrátilo zpět radě města k projednání
Usnesení : 19/09/10
Zastupitelstvo města schválilo pronájem 
pravého sklepa na tvrzi k archivaci vína  
společnosti  Víno Zlomek & Vávra s.r.o., 
Boršice u Blatnice  za cenu 12 tis. Kč ročně 
na dobu 10 ti let, počátek od 1.6.2009, 
s tím, že zaplatí 120 tis. Kč na opravu sklepa 
(10-ti leté nájemné) a pověřilo starostu 
města Ing. Jana Šimčíka podpisem nájemní 
smlouvy
Usnesení : 19/09/11
Zastupitelstvo město neakceptovalo připo-
mínku manželů Krchňáčkových a  manželů 
Kočích k návrhu zadání změny č. 15 územní-
ho plánu sídelního útvaru Hluk v lokalitě č.2 
– ulice Slovácká
Usnesení : 19/09/12
Zastupitelstvo města  schválilo  zadaní zpra-
cování přesné studie pro obchvat silnice 
Hluk – Vlčnov u lokality č. 3 : „Ulice Hradišť-
ská“ změny č. 15 územního plánu sídelního 
útvaru Hluk
Usnesení : 19/09/13
Zastupitelstvo města schválilo  vyřazení  lo-
kality č. 7 „Ostrovské Pole“ ze  zadání  změny 
č. 15 územního plánu sídelního útvaru Hluk
Usnesení : 19/09/014
Zastupitelstvo města  schválilo  pořízení 
nového územního plánu Města Hluk
Usnesení : 19/09/015
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu  
o spolupráci s Městem Uherské Hradiště  
při zavádění e-Governmentu a  podmínky 
rozhodnutí  o poskytnutí dotace z Integro-
vaného  operačního programu 2007-2013 
u projektu  „Typový projekt Czech POINT  
(Upgrade)“ ve výši 58 259,- Kč s podmínkou 
15 procentní účasti obce, tj ve výši 10 281,- 
Kč a celkové výši způsobilých výdajů 
68 540,- Kč, na zabezpečení 
provozu kontaktního místa veřejné správy 
CzechPOINT na Městském úřadě v Hluku 
a pověřilo starostu města Ing. Jana Šimčíka 
podpisem  smlouvy
Usnesení : 19/09/16
Zastupitelstvo města  schválilo výkup po-
zemku část parcely p.č. 1617 + nová parcela 
p.č. 8162/5 o výměře 98 m2 v k.ú.Hluk od 
společnosti Kovoplast, v.d. Hluk za cenu 
300,- Kč/m2
Usnesení : 19/09/17
Zastupitelstvo města  zrušilo část  usnesení 
č. 16/08/08 ze dne 26.11.2008 oddíl A, bod 
6 o výkupu pozemků na cyklistickou stezku 
Hluk - Dolní Němčí 
Usnesení : 19/09/18
Zastupitelstvo města schválilo výkup 
pozemku p.č. 3818/19 + nová parcela p.č. 

8155/13 o výměře 438 m2 v k.ú. Hluk za 
cenu 50.000,- Kč na sběrný dvůr od Ing. Zo-
ry  Mitáčkové
Usnesení : 19/09/19
Zastupitelstvo města zrušilo část usnesení 
č. 13/08/20 ze dne 28.05.2008 o výkupu 
pozemku p.č. 3818/19 o výměře 304 m2 za 
cenu 63,-Kč/m2 v k.ú. Hluk na sběrný dvůr 
od Václava Mitáčka
Usnesení : 19/09/20
Zastupitelstvo města zamítlo žádost man-
želů Vrbových o zrušení předkupního práva 
pro Město Hluk k bytu  v ulici Závodní, Hluk
Usnesení : 19/09/21
Zastupitelstvo města zrušilo předkupní 
právo  při převodu bytu v ulici  Závodní, 
Hluk z Karla Ditricha na dceru Evu Dietricho-
vou s podmínkou doplacení ceny do 70 % 
ní hodnoty bytu v roce 2005, tj. doplatek ve 
výši  89.562,- Kč
Usnesení : 19/09/22
Zastupitelstvo města schválilo neuplatnění 
předkupního práva při převodu bytu v ulici 
Závodní, Hluk z p.Galiny Sáry Snopkové  na 
p. Zdeňku Muchovou s tím, že předkupní 
právo pro Město Hluk  bude převedeno na 
byt p. Zdeňky Muchové
Usnesení : 19/09/23
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu 
o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 
1620/4 v k.ú. Hluk ve vlastnictví města  pro 
Telefónicu 02 Czech republic, a.s.   a zároveň 
pověřilo starostu města Ing. Jana Šimčíka 
jejím podpisem
Usnesení : 19/09/24
Zastupitelstvo města schválilo budoucí  
smlouvu  o  zřízení  věcného břemene  
s Povodím  Moravy, s.p., Dřevařská 11,  Brno 
k pozemkům p.č.1616/2  a p.č.2302/585  v k.
ú. Hluk na cyklistickou stezku Hluk – Dolní 
Němčí a pověřilo  starostu města Ing. Jana 
Šimčíka  podpisem této smlouvy
Usnesení : 19/09/25
Zastupitelstvo města neschválilo odkup po-
zemků p.č. 379/12 a p.č. 348/2 v ul. Zahradní 
v k.ú. Hluk  od p. MUDr. Miroslavy Froncové
Usnesení : 19/09/26
Zastupitelstvo města schválilo : 
A. Výkup pozemků souvisejících s výstav-
bou cyklistické stezky Hluk – Dolní Němčí
v k.ú. Hluk od Václava a Ludmily Poláško-
vých  za cenu 10,- Kč/m2  dle GP  vypraco-
vaného  společností Geoma s.r.o. č. plánu 
1312-204/2008 :   
•  Pozemek p.č.4158/13 o výměře 293 m2, 
který vznikl vyčleněním z pozemku p.č. 
4158/13 v původní výměře 321 m2, za 
kupní cenu 2.930,- Kč
•  Pozemek p.č. 4158/75 o výměře 51 m2, 
který vznikl sloučením částí původních 
pozemků p.č. 4158/13 o výměře 3 m2 
a 4158/20 o výměře 48 m2, za kupní cenu 
510,- Kč
•  Pozemek p.č. 4158/16 o výměře 95 m2, 

který vznikl vyčleněním z pozemku p.č. 
4158/16 v původní výměře 104 m2, za 
kupní cenu 950,- Kč
•  Pozemek p.č. 4157/26 o výměře 122 m2, 
který vznikl vyčleněním z pozemku p.č. 
4157/26 v původní výměře 247 m2, za 
kupní cenu 1.220,- Kč
•  Pozemek p.č. 4157/57 o výměře 39 m2, 
který vznikl sloučením částí původních 
pozemků p.č. 4157/26 o výměře 33 m2 a p.
č. 4157/28 o výměře 6 m2, za kupní cenu 
390,- Kč 
•  Pozemek p.č. 4158/20 o výměře 45 m2, 
který vznikl vyčleněním z pozemku p.č. 
4158/20 v původní výměře 381 m2, za 
kupní cenu 450,- Kč
•  Pozemek p.č. 4158/76 o výměře 18 m2, 
který vznikl sloučením částí původních 
pozemků p.č. 4158/20 o výměře 13 m2 a p.
č. 4158/21 o výměře 5 m2, za kupní cenu 
180,- Kč
•  Pozemek p.č. 4158/21 o výměře 876 m2, 
který vznikl vyčleněním z pozemku p.č. 
4158/21 v původní výměře 1409 m2, za 
kupní cenu 8.760,- Kč
•  Pozemek p.č. 4158/77 o výměře 11 m2, 
který vznikl vyčleněním z pozemku p.č. 
4158/21 o výměře 11 m2, za kupní cenu 
110,- Kč
B.Výkup pozemků v k.ú. Hluk   od Anny 
Tykalové a Antonína Tykala za cenu          10,- 
Kč/m2 dle GP vypracovaného společností 
Geoma s.r.o. č. plánu 1312- 204/2008 
•  Výkup části pozemku   p.č. 4446 o výměře 
1306 m2,  jako nově vzniklý pozemek p.č. 
4462/2 o výměře 12 m2,  za kupní cenu 
120,- Kč
•  Výkup části pozemku  p.č. 4445 o výměře 
59 m2, jako nově vzniklý pozemek p.č. 4445 
o výměře 58 m2,  za kupní cenu 580,- Kč
•  Výkup pozemku   p.č. 4447 o výměře 36 
m2,  za kupní cenu 360,- Kč
C.Výkup pozemku v k.ú. Hluk od Jany Koníč-
kové  za cenu  50,- Kč/m2 dle GP vypraco-
vaného  společností Geoma s.r.o. č. plánu 
1312-204/2008 :
•  Výkup části pozemku p.č. 4498 o výměře 
757 m2 jako nově vzniklý pozemek p.č. 
8163/42 o výměře 18 m2 za kupní cenu 
900,- Kč.
a  pověřilo starostu města Ing. Jana Šimčíka  
podpisem smluv
Usnesení : 19/09/27
Zastupitelstvo města zrušilo usnesení č. 
16/08/08 oddíl B, bod 43 ze dne 26.11.2008 
o výkupu pozemků na výstavbu cyklistické 
stezky Hluk - Dolní Němčí v k.ú. Hluk
Usnesení : 19/09/28
Zastupitelstvo města schválilo prodej 
pozemků p.č. 1873 díl „g“ a p.č. 1847/3 díl 
„c“ paní Drahomíře Klabačkové za cenu 
odhadní, poplatky hradí kupující  a  pověřilo 
starostu města Ing. Jana Šimčíka podpisem 
smlouvy
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Usnesení : 19/09/29
Zastupitelstvo města schválilo  záměr o pro-
deji pozemků p.č. 1873,1874 v ulici Horní 
Drahy v k. ú. Hluk
Usnesení : 19/09/30
Zastupitelstvo města odložilo projednání 
prodeje pozemku p.č. 3201/5 v k.ú. Hluk 
p. Františku Mitáčkovi  do příštího zasedání 
zastupitelstva
Usnesení : 19/09/31
Zastupitelstvo města schválilo prodej po-
zemku p.č. 698/1 v k.ú. Hluk panu Stanislavu 
Dufkovi  za cenu odhadní, poplatky hradí 
kupující a  pověřilo starostu města Ing. Jana 
Šimčíka podpisem smlouvy
Usnesení : 19/09/32
Zastupitelstvo města schválilo směnu po-
zemků nově vzniklé parcely.č. 8163/13 o vý-
měře 58 m2 z původních parcel p.č. 4399 
a 4401 a nově vzniklé parcely p.č. 8163/16 
o výměře 34 m2 z původní parcely p.č. 
4411 vytvořených dle GP č. 1312-204/2008 
ze dne 29.8.2008 č.j.261/2008 v majetku 
p. Františka Gála za pozemek – část parcely  
p.č. 3719/1 ve vlastnictví  města a  pově-
řilo starostu Ing. Jana Šimčíka  podpisem 
smlouvy
Usnesení : 19/09/33
Zastupitelstvo města zrušilo usnesení 
o výkupu  pozemků, jež bylo schváleno 
26.11.2008 – viz část usnesení 16/08/08, 
oddíl B, body 13. a 16
Usnesení : 19/09/34
Zastupitelstvo města zamítlo směnu po-
zemků v zahrádkářské kolonii Dolní Drahy
Usnesení : 19/09/35
Zastupitelstvo města schválilo  závěrečný 
účet města  roku 2008
Usnesení : 19/09/36
Zastupitelstvo města schválilo změny v roz-
počtu roku 2009 dle zápisu
Usnesení : 19/09/37
Zastupitelstvo města vzalo  na vědomí 
informace o nedoplatcích
Usnesení : 19/09/38
Zastupitelstvo města zrušilo usnesení č. 
14/08/10 ze dne 30.07.2008,  usnesení 
č. 18/09/10, 18/09/11, 18/09/12 ze dne 
04.02.2009, týkající se prodeje pozemku 
u učitelské bytovky č.p. 393, ulice Čtvrtě, 
Hluk
Usnesení : 19/09/39
Zastupitelstvo města vzalo  na vědomí kont-
rolu pokladny městského úřadu
Usnesení : 19/09/40
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí body 
č. 1,2,3 b –d z jednání kontrolního výboru ze 
dne 16.3.2009
Usnesení : 19/09/41
Zastupitelstvo města schválilo  návrh 
kontrolního výboru na vyčíslení nákladů na 
odvoz sněhu z nádvoří OKP a vyfakturování 
vlastníkům dotčených pozemků

p.č. 4386/2 o výměře 58 m2, druh pozemku 
orná půda, za kupní cenu 580,-Kč 
b) pozemek p.č. 4387 o výměře 50 m2, druh 
pozemku vodní plocha, způsob využití  ko-
ryto vodního toku přirozené nebo uprave-
né, za kupní cenu 500,- Kč 
4.2.Od Marie Hrubé 
a) část pozemku p.č. 4478 označenou 
dle GP pro rozdělení pozemku č. plánu 
1312-204/2008, vyhotoveného společnosti 
GEOMMA s.r.o., jako nově vzniklý pozemek 
p.č. 4478/2 o výměře 17 m2, druh pozemku 
orná půda, za kupní cenu 170,-Kč 
b) pozemek p.č. 4479 o výměře 151 m2, 
druh pozemku vodní plocha, způsob využití  
koryto vodního toku přirozené nebo upra-
vené, za kupní cenu 1.510,- Kč 
4.3.Od Boženy Hanáčkové
a) část pozemku p.č. 4388 označenou 
dle GP pro rozdělení pozemku č. plánu 
1312-204/2008, vyhotoveného společnosti 
GEOMMA s.r.o., jako nově vzniklý pozemek 
p.č. 4388/2 o výměře 61 m2, druh pozemku 
orná půda, za kupní cenu 610,-Kč 
b) pozemek p.č. 4389 o výměře 2 m2, druh 
pozemku vodní plocha, způsob využití  ko-
ryto vodního toku přirozené nebo uprave-
né, za kupní cenu 20,- Kč 
4.4.Od Antoníny Plačkové  
a) část pozemku p.č. 4413 označenou 
dle GP pro rozdělení pozemku č. plánu 
1312-204/2008, vyhotoveného společnosti 
GEOMMA s.r.o., jako nově vzniklý pozemek 
p.č. 4413/2 o výměře 46 m2, druh pozemku 
orná půda, za kupní cenu 460,-Kč 
b) část pozemku p.č. 4415 označenou 
dle GP pro rozdělení pozemku č. plánu 
1312-204/2008, vyhotoveného společnosti 
GEOMMA s.r.o., jako nově vzniklý pozemek 
p.č. 4415/2 o výměře 38 m2, druh pozemku 
orná půda, za kupní cenu 380,-Kč 
c) pozemek p.č. 4414 o výměře 48 m2, druh 
pozemku vodní plocha, způsob využití  ko-
ryto vodního toku přirozené nebo uprave-
né, za kupní cenu 480,- Kč 
d) pozemek p.č. 4416 o výměře 26 m2, druh 
pozemku vodní plocha, způsob využití  ko-
ryto vodního toku přirozené nebo uprave-
né, za kupní cenu 260,- Kč 
4.5.Od Jany Koníčkové
a) část pozemku p.č. 4498 označenou 
dle GP pro rozdělení pozemku č. plánu 
1312-  204/2008, vyhotoveného společnosti 
GEOMMA s.r.o., jako nově vzniklý pozemek 
p.č. 4498/2 o výměře 13 m2, druh pozemku 
orná půda, za kupní cenu 130,-Kč 
b) pozemek p.č. 4499 o výměře 117 m2, 
druh pozemku vodní plocha, způsob využití  
koryto vodního toku přirozené nebo upra-
vené, za kupní cenu 1170,- Kč 
4.6.Od Františka Gála 
a) část pozemku p.č. 4399 označenou 
dle GP pro rozdělení pozemku č. plánu 

Usnesení : 19/09/42
Zastupitelstvo města schválilo odkup 
pozemků p.č. 707/1 – 74 m2 a p.č. 668/4 – 7 
m2 v ulici Rajčovna v k.ú. Hluk od Ing. Vero-
niky Hedija, Ph.D.
Usnesení : 19/09/43
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí infor-
mace o činnosti orgánů města, porovnání 
daňových příjmů a stavy účtů k 25.3.2009

Ing. Jan  Š i m č í k
starosta

Výpis  usnesení ze zápisu č. 20
veřejného zasedání Zastupitelstva města 
Hluk  konaného dne 11.05.2009

Usnesení : 20/09/01 
Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele 
zápisu  p.  Ing. Antonína Uhlíře a p.Mgr. 
Michaelu Hrdinovou
Usnesení : 20/09/02 
Zastupitelstvo města  neschválilo  nezařaze-
ní podnětu p. Julie Šuránkové „Etický kodex 
Zastupitelstva města Hluk“ do programu 
dnešního zastupitelstva 
Usnesení : 20/09/03 
Zastupitelstvo města neschválilo zařazení 
podnětu p. Julie Šuránkové „Etický kodex 
Zastupitelstva města Hluk“ do programu 
dnešního  zasedání zastupitelstva města
Usnesení : 20/09/04
Zastupitelstvo města schválilo program, tak 
jak byl  všem zastupitelům zaslán s tím, že 
u bodu č. 2 bude uvedeno namísto „zrušení“  
- „výmaz“
Usnesení : 20/09/05
Zastupitelstvo města schválilo  výmaz 
předkupního práva pro Město Hluk k bytu 
č.p. 1144/7 v ulici  Závodní, Hluk
Usnesení : 20/09/06
Zastupitelstvo města schválilo zpracování 
Zadání změny územního plánu sídelního 
útvaru Hluk – doplnění  do změny č. 15
� Změnu z izolační doprovodné zeleně na 
plochu pro výstavbu rodinných domů na 
pozemcích p.č. 3302/1, 3302/2, 3302/4, 
3302/5 v k.ú. Hluk
� Změnu ze zahrádkových osad a izolační 
doprovodné zeleně na plochy pro sport 
a rekreaci na  pozemcích  p.č.1959/1, 
2028/1, 2028/5, 2028/2, 1959/6, 1959/7, 
1959/8, 1959/9, 1959/4, 1959/5 v k.ú. Hluk
Usnesení : 20/09/07
Zastupitelstvo města schválilo  následující 
odkupy  pozemků  v k.ú. Hluk souvisejících 
s výstavbou cyklistické stezky Hluk – Dolní  
Němčí: 
4.1.Od Josefa Šidla
a) část pozemku p.č. 4386 označenou 
dle GP pro rozdělení pozemku č. plánu 
1312-204/2008, vyhotoveného společnosti 
GEOMMA s.r.o., jako nově vzniklý pozemek 
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1312-204/2008, vyhotoveného společnosti 
GEOMMA s.r.o., jako nově vzniklý pozemek 
p.č. 4399/2 o výměře 26 m2, druh pozemku 
orná půda, za kupní cenu 260,-Kč 
b) část pozemku p.č. 4401 označenou 
dle GP pro rozdělení pozemku č. plánu 
1312-204/2008, vyhotoveného společnosti 
GEOMMA s.r.o., jako nově vzniklý pozemek 
p.č. 4401/2 o výměře 19 m2, druh pozemku 
orná půda, za kupní cenu 190,-Kč 
c)  část pozemku p.č. 4411 označenou 
dle GP pro rozdělení pozemku č. plánu 
1312-204/2008, vyhotoveného společnosti 
GEOMMA s.r.o., jako nově vzniklý pozemek 
p.č. 4411/2 o výměře 39 m2, druh pozemku 
orná půda, za kupní cenu 390,-Kč 
d) pozemek p.č. 4400 o výměře 128 m2, 
druh pozemku vodní plocha, způsob využití  
koryto vodního toku přirozené nebo upra-
vené, za kupní cenu 1.280,- Kč 
e) pozemek p.č. 4402 o výměře 134 m2, 
druh pozemku vodní plocha, způsob využití  
koryto vodního toku přirozené nebo upra-
vené, za kupní cenu 1.340,- Kč 
f ) pozemek p.č. 4412 o výměře 63 m2, druh 
pozemku vodní plocha, způsob využití  ko-
ryto vodního toku přirozené nebo uprave-
né, za kupní cenu 630,- Kč 
4.7.Od Antonína Mitáčka
a) část pozemku p.č. 2302/591  o výměře 4 
m2 a část pozemku p.č. 4158/28 o výměře 
632 m2, kdy tyto pozemky jsou nově ozna-
čeny dle GP pro rozdělení pozemku č. plánu 
1312-204/2008, vyhotoveného společnosti 
GEOMMA s.r.o., jako nově vzniklý pozemek 
p.č. 8163/1 o výměře 636 m2, druh pozem-
ku ostatní plocha, za kupní cenu 31.800,- Kč. 
4.8.Od Antonína Uhlíře
a) část pozemku p.č. 4484  označenou 

dle GP pro rozdělení pozemku č. plánu 
1312-204/2008, vyhotoveného společností  
GEOMMA s.r.o., jako nově vzniklý pozemek 
p.č. 4484/2 o výměře 14 m2, druh pozemku 
orná půda za kupní cenu 140,- Kč
b) část pozemku p.č. 4486 označenou 
dle GP pro rozdělení pozemku č. plánu 
1312-204/2008, vyhotoveného společností  
GEOMMA s.r.o., jako nově vzniklý pozemek 
p.č. 4486/2 o výměře 14 m2, druh pozemku 
orná půda za kupní cenu 140,- Kč
c) část pozemku p.č. 4488 označenou dle GP 
pro rozdělení pozemku č. plánu 1312-204/
2008, vyhotoveného společností  GEOMMA 
s.r.o., jako nově vzniklý pozemek p.č. 4488/2 
o výměře 12 m2, druh pozemku orná půda 
za kupní cenu 120,- Kč
d) část pozemku p.č. 4490 označenou 
dle GP pro rozdělení pozemku č. plánu 
1312-204/2008, vyhotoveného společností  
GEOMMA s.r.o., jako nově vzniklý pozemek 
p.č. 4490/2 o výměře 11 m2, druh pozemku 
orná půda za kupní cenu 110,- Kč
e) část pozemku p.č. 4492 označenou 
dle GP pro rozdělení pozemku č. plánu 
1312-204/2008, vyhotoveného společností  
GEOMMA s.r.o., jako nově vzniklý pozemek 
p.č. 4492/2 o výměře 10 m2, druh pozemku 
orná půda za kupní cenu 100,- Kč
f) část pozemku p.č. 4502 označenou dle GP 
pro rozdělení pozemku č. plánu 1312-204/
2008, vyhotoveného společností  GEOMMA 
s.r.o., jako nově vzniklý pozemek p.č. 4502/2 
o výměře 20 m2, druh pozemku orná půda 
za kupní cenu 200,- Kč
g) část pozemku p.č. 4504 označenou 
dle GP pro rozdělení pozemku č. plánu 
1312-204/2008, vyhotoveného společností  
GEOMMA s.r.o., jako nově vzniklý pozemek 

p.č. 4504/2 o výměře 14 m2, druh pozemku 
orná půda za kupní cenu 140,- Kč
h) část pozemku p.č. 4485 o výměře 145 
m2, druh pozemku vodní plocha, způsob 
využití  koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené za kupní cenu 1.450,- Kč
ch) část pozemku p.č. 4487 o výměře 148 
m2, druh pozemku vodní plocha, způsob 
využití  koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené za kupní cenu 1.480,- Kč
i) část pozemku p.č. 4489 o výměře 132 
m2, druh pozemku vodní plocha, způsob 
využití  koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené za kupní cenu 1.320,- Kč
j) část pozemku p.č. 4491 o výměře 145 
m2, druh pozemku vodní plocha, způsob 
využití  koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené za kupní cenu 1.450,- Kč
k) část pozemku p.č. 4493 o výměře 137 
m2, druh pozemku vodní plocha, způsob 
využití  koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené za kupní cenu 1.370,- Kč
l) část pozemku p.č. 4503 o výměře 152 
m2, druh pozemku vodní plocha, způsob 
využití  koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené za kupní cenu 1.520,- Kč
m)část pozemku p.č. 4505 o výměře 159 
m2, druh pozemku vodní plocha, způsob 
využití  koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené za kupní cenu 1.590,- Kč
4.9.Od Blanky Pospíškové a Ing. Zdeňka 
Klofáče
a)část pozemku p.č. 4158/25  označenou 
dle GP pro rozdělení pozemku č. plánu 
1312-204/2008, vyhotoveného společností  
GEOMMA s.r.o., jako nově vzniklý pozemek 
p.č. 4158/25 o výměře 14 m2, druh pozem-
ku orná půda za kupní cenu 140,- Kč.

Ing. Jan  Š i m č í k
starosta

Poděkování
Často nás překvapí situace, se kterými si sami nedokážeme poradit a hledáme pomoc a radu kde se dá. A tehdy jsme se náhodou 
dočetli v novinách, že dobrovolní hasiči pomáhají lidem nejen při požárech a živelných pohromách, ale i při různých akcích, se kte-
rými si lidé neví rady. Proto jsme si dovolili oslovit naše hlucké hasiče. Nemají sice na autech hesla o pomoci a ochraně, jejich reakce 
nás ale překvapila. Bez ohledu na to, že byla sváteční neděle, přijeli a náš neřešitelný problém s přerostlými a vysokými stromy 
pomohli vyřešit. S takovým přístupem k práci a ochotou jsme se dlouho nesetkali.
Proto si dovolujeme touto cestou všem „sedmi statečným“ a jejich veliteli upřímně a srdečně poděkovat. Bez jejich obětavé pomoci 
bychom to sami nedokázali.

Rodina Sváčkova

Dne 9. 2. 2009 oslavila své 75. narozeniny naše maminka, babička a prababič-

ka paní Ludmila Nemravová. Hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody do dalších 

let přejí dcery a synové s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ

Usnesení rady a zastupitelstva
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Jak jen ten čas utíká... Možná ně-
kdy máme pocit, že se jednotlivé 
dny vlečou, že třeba je teprve za-
čátek týdne, jenže potom, jednou 
za dlouhý čas se potkáme se svými 
bývalými spolužáky a zbývá jediné 
- vzpomínky: „Pamatuješ, jak jsme 
tehdy?“
Díváme se na své spolužáky nebo 
na vlastní děti, kroutíme nevěřícně 
hlavou,  často chceme, aby se čas 
zastavil nebo dokonce vrátil, jenže, 
bohužel, není to možné. Ubývá nás. 
Tak snad se zase jednou ve zdraví 
uvidíme, moji milí spolužáci... 
                               RB

Letošní setkání spolužáků
různého věku nafotil
Štěpán Mitáček

Setkání spolužáků

Čtyřicátníci.

Pětašedesátníci.

Sedmdesátníci.
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Dětský krojovaný ples

Loučící se deváťáci připravili 
sportování pro mladší spolu-
žáky. Více fotografií najdete 
na www.mestohluk.cz
                             (Foto: RB)
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FOTO: Radek Bartoníček

První svaté přijímání


