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na hluckém koupališti

FOTO: Štěpán Mitáček
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Vážení čtenáři,

když jsem v Hluku fotil tento snímek dvou dětí v „autíčku“,  v první chvíli jsem byl překvapený. Jedno dítě – čtyřleté – řídí za 

volantem a mačká pedál rychlosti, druhé, ještě menší, sedí vedle něj, a oba pohodlně a bezstarostně popojíždí v něčem, co 

je poháněno jakousi baterií či elektromotorem. Kousek od nich jde sympatická maminka, která z nich nespustí oči a pečlivě 

je hlídá.

Tak nějak bude vypadat budoucnost, říkal jsem 

si, my starší budeme stále častěji vidět věci, které 

nás budou překvapovat. Technika bude dovolo-

vat čím dál víc a mladí se budou divit starším, 

proč se všemu pořád diví.

Svět za posledních léta obrovsky zrychlil a je 

nepochybné, že tato rychlost bude nabírat ještě 

větší obrátky. Pokrok techniky dnes nelze měřit 

kroky, tak je mohutný. Jaký bude Hluk za dvacet, 

třicet, padesát let? Jaká je dnešní mládež a jaká 

bude ta následující, kterou bude dnešní mládež 

vychovávat? 

Když jsem byl na minulém zastupitelstvu, mluvili 

jeho členové o hlucké mládeži spíše negativně. 

Chystají se kamery na náměstí i před diskotéky, 

radili se, cože dělat s některými žáky, na které 

nestačí evidentně ani vlastní rodiče. „A může s tím něco dělat škola?“ ptali se někteří zastupitelé sami sebe navzájem i paní 

ředitelky školy. Nemůže, shodli se všichni, základ je v rodině.

Jaká je tedy hlucká mládež? Já to nevím, jen se snažím, aby měla v Hluckých novinách, co největší prostor. Tentokrát je to 

hned několik stránek, dokonce těmito stránkami začínáme - a dozvíte se na nich o řadě žáků, kteří se mají čím chlubit. Samo-

zřejmě, v tom dobrém slova smyslu.                         Radek Bartoníček

Zatímco žáci a učitelé si užívají v plné radosti prázdnin, my se v Hluc-
kých novinách vracíme na konec školního roku. A to jak textem, tak 
fotkami, podívejte se na následující stránky. I takto chceme dát naje-
vo, že dění v základní škole je pro Hluk nesmírně důležité a neměli 
by se o něj zajímat jen rodiče žáků - pokud to vůbec dělají. 
Ve školním roce 2008/2009  navštěvovalo hluckou školu 395 žáků. 
Z těchto žáků mělo 275 na vysvědčení napsáno, že prospěli s vy-
znamenáním - 78 z nich chodilo na druhý stupeň. Šest žáků nepro-
spělo. 
Pokud jde o chování žáků, ředitelka školy Marie Galdová při setkání 
celé školy podotkla, že ne u všech byli učitelé spokojeni s chováním. 
„Ve druhém pololetí jsme udělili 20 důtek třídního učitele a 8 důtek 
ředitelky školy. Dali jsme také 8 dvojek z chování a jedenkrát třetí 
stupeň z chování. Při 395 žácích je 37 žáků s kázeňským opatřením 
nebo sníženými stupni z chování dost,“ oznámila paní ředitelka.   

RB
Další informace na stranách 4,5,6

Ohlédnutí za školním rokem
37 hluckých žáků bylo školou potrestáno za své chování

Ředitelka Základní školy v Hluku Marie Galdo-
vá v poslední den školního roku 2008/2009.
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FOTO: Štěpán Mitáček, Radek Bartoníček

Jak končil školní rok...Jak končil školní rok...
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Dalibor Chytil  -  9. místo v matematické olympiádě, 7. místo v dě-
jepisné olympiádě, 10. místo v olympiádě v anglickém jazyce… 

„To si zaslouží obrovský potlesk, takových, kdyby bylo víc,“
posteskla si tak trochu ředitelka školy při vyhlašování.

Tomáš Kuchař, Rostislav Nguyen, Barbora Michálková - 9. 
místo v krajském kole soutěže Eurorébus a reprezentace školy 
a kraje v celostátním kole

Ondřej Kolomazník – recitace v anglickém jazyku v Nemšové

Miroslav Tichopádek – 1. místo v okresním kole soutěže v Sudoku, 

Michalea Křápková – 3. místo v okresním kole soutěže v Sudoku

Martin Bařinka – 3. místo v okresním kole informatiky 

František Kadlčík – úspěchy v malování na počítači

Zuzana Sovišová - 4. místo v olympiádě německého jazyka

Blanka Kohoutková - 4. místo v olympiádě anglického jazyka

Marek Rybnikář – 4. místo na dějepisné olympiádě

Markéta Uhlířová – 4. místo na zeměpisné olympiádě

Marek Bařinka – 6. místo v okresní soutěži Pythagoriáda

Tereza Kovářová – 6. místo na olympiádě českého jazyka

Richard  Štefaník - 9. místo na matematické olympiádě

Lucie Rybnikářová – ocenění za skvělé umístění na pěveckých 
soutěžích v okresním i krajském kole

Jiří Jackiv, Roman Štipčák, Štěpán Daněk, Matěj Hubený, 
Petr Koníček – 3. místo v atletickém čtyřboji mezi mladšími žáky

Dominik Rišian – reprezentace ve sportu

Miroslav Skála - reprezentace ve sportu

Lucie Jurásková - reprezentace ve sportu

Folklorní kroužek Hluboček – reprezentace v krajském kole
 a na mezinárodním folklorním festivalu

RB

Na konci školního roku se ovšem rozdávali také knížky a paní ředitelka řadě žáků děkovala. Tady jsou 
jména všech oceněných žáků:

Mezi těmi, které ocenilo vedení školy na konci školního roku, byly také děti z folklorního souboru Hluboček se svými uči-
telkami, Michaelou Hrdinovou a Simonou Uhříčkovou. FOTO: Štěpán Mitáček

Tito žáci získali ocenění ...
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Čas loučení

Na co se nedá zapomenout
Letní měsíce bývají  již tradičně časem setkáni jubilantů od třiceti 
až po osumdesát. Mezi ty poslední patří i můj bratranec, rodák, 
Hlučan žijící v Praze, který srdcem i duší má velký vztah ke své-
mu rodišti.
V loni při Dolňáckých slavnostech byl u nás hostem i se svojí ro-
dinou, rok s rokem se sešel a znovu přijíždí na setkání svojich 
vrstevníků a spolužáků, aby mohl oslavit mezi svými toto vzácné 
životní jubileum. Po příjezdu, prvním jeho plánem bylo navštívit 
hřbitov, kde odpočívají jeho předci.
V květinovce jsme zakoupili kytičky a šli uctit vzpomínkou své 
nejbližší. Po vstupu na místo posledního odpočinku, směřovaly 
jeho první kroky od brány vlevo do druhé uličky, kde položil prv-
ní kytku na hrob pana učitele Adolfa Dorušky. Proč? Byla jsem 
z toho dojata a tak jsem zapřemýšlela. Po chvílce mlčení jsem 
dostala vysvětlení: „Víš, já jsem to neměl v dětství lehké, jako ne-

manželský synek jsem byl ponižován a odstrkován, a to byl právě 
on pan učitel, který se mě vždy zastal a mou nevinu uvedl vždy 
na správné místo. Skláním se s úctou a poděkováním, za to čím 
tento člověk pro mne byl. Vyjádřením byl to „Par Excellence“.
Jistě, každý z nás máme na toho svého učitele pěkné vzpomínky. 
Myslím si, že tato úvaha je i po tolika letech k zamyšlení, co to 
bylo pro bezbranou dětskou dušičku mít v někom důvěru. Tímto 
vděčným žákem je pan prof. Dr. Vladislav Dřínek - sinologista.  
Svou pílí dosáhl vysokoškolského vzdělání, několik let působil 
v Číně jako diplomat, a pokud mu jeho zdravotní stav dovolil, 
vyučoval na fakultě. Vážím si jeho skromnosti a především jeho 
lásce k domovu, kde se tak rád vrací. Přeji mu zlepšení zdravot-
ního stavu, aby snášel všechny neduhy, které přináší stáří pro 
každého z nás.

                                                                         Emilie Morozová

Každý konec školního roku znamená i loučení s řadou žáků i s některými učiteli. Na vrchních dvou fotografiích vidíte žáky dvou devá-
tých tříd, pro které to byl v době focení poslední den v hlucké škole. A poslední den v hlucké škole to byl i pro paní učitelku  Simonu 
Uhříčkovou, kterou vidíte na dvou dolních snímcích. Jak jsem mohl pozorovat, byla velmi oblíbená mezi žáky školy, tak i mezi členy folk-
lorního souboru Hluboček, který vedla s paní Michaelou Hrdinovou. Někteří žáci se s ní loučili hodně těžko, dostala od nich i tričko s ná-
pisem „Nejlepší učitelka“.  Nezbývá, než jí za všechno velmi poděkovat, určitě udělala hodně dobrého ve škole i v Hlubočku. Pokud vím, 
našla si nakonec místo několik kilometrů od hlucké školy.                                                                                                                     RB
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              FOTO: Štěpán Mitáček, Radek Bartoníček
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Pasování budoucích prvňáčků
Velmi příjemné odpoledne zažili ti, kteří při-
šli na pasování prvňáčků na hluckou tvrz. 
Paní učitelky si pro děti připravily zajímavý 
program, na pódiu vystoupily také samot-
né děti. Byl jsem překvapený, jak moc 
byla tvrz plná, kolik malých Hlučánků mezi 
námi vyrůstá!  Děti byly bezprostřední, tak 
jak umí být bezprostřední právě jen děti, 
všechno kolem sebe pozorně sledovaly, 
statečně bojovaly s velkými školními taš-
kami a zvědavě nahlížely, co mají v igelito-
vých taškách, které dostaly darem. 
Sedl jsem si také mezi paní učitelky a cítil, 
jak moc zajímavé by povídání s nimi bylo, 
kolik toho už ve školce zažily, s kolika dět-
mi se setkaly a mohly pozorovat celé jejich 

vyrůstání až do dospělosti. Sám jsem na 
tvrzi potkal paní učitelku, která mě před 
mnoha lety v hlucké školce vedla. 
Myslím, že se dětem tento „pasovací den“ 
musel ve školce líbit. Jak jsem se dozvěděl, 
byl pro ně celý zvláštní, na oběd například 
dostaly pořádnou porci s pořádně velkým 
řízkem. A společně s rodiči připravily ob-
čerstvení, které potom na tvrzi vzaly „úto-
kem“. Viděl jsem už mnoho všemožných 
rautů, snobských i méně snobských, ale 
ten hlucký dětský byl nejpěknější ze všech. 
A zpráva nakonec - na webu města najde-
te video ukázku z této akce.   
     
                                          Text a foto: RB
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Noví žáci hlucké školy

Tady na fotografiích se můžete podívat na nové žáky hlucké školy. Nafotil jsem je na tvrzi, když se 
loučili se školkou a byli pasováni na nové žáky školy. Potom se takto seřadili na pódiu a dostávali 
v taškách dárky - ani jsem se nepodíval, co v nich měli. Na fotografii vpravo dole se sešly všechny 
paní učitelky mateřské školy a také zástupci města.               
                                                                                                                                                  Text a foto: RB
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O průzkumu k sokolovně
Mnohé Hlučany (a možná i okol-
ní) bude určitě zajímat, jak dopa-
dl průzkum o prodeji či neprodeji 
sokolovny, ve které je dosud jed-
no z mála fungujících kin v okolí. 

Jak známo, starosta Hluku Jan 
Šimčík i někteří radní zvažují prodej 
sokolovny, která je dosud obecním 
majetkem. Aby si udělali větší obrá-
zek o názorech Hlučanů na takovou 
možnost, uspořádali mezi hluckými 
rodinami sociologický průzkum. 
Nechali roznést po domech 1629 
anketních lístků a čekali, kolik 
a s jakým výsledkem jich bude 
odevzdáno.

Tady je výsledek:

- zpátky se vrátilo 427 lístků
- čtyři byly neplatné
-  84 hlasů bylo pro to, aby rad-

nice vyvěsila na úřední desce 
záměr na prodej sokolovny 
s kinem 

Kaštanec se změní - radnice získala dotaci
V příštích měsících by se měla zcela změnit jedna 
z nejznámějších lokalit Hluku – Kaštanec. 
Na úpravu tohoto místa, která se táhne nad spor-
tovním areálem, získala radnice peníze od minis-
terstva živorního prostředí v rámci operačního 
programu životní prostředí, šlo o podporu rege-
nerace urbanizované krajiny. Celková částka je 
2,992 milionů korun, město platí 10 %. 
Z celého místa se stane odpočinková zóna, s množ-
stvím stromů, keřů i laviček. Do konce srpna bude 
znám dodavatel zahradnických prací. 
Pro zajímavost – po celé zóně bude například vy-
sázeno 70 trnek, 20 hrušek, 20 jabloní, 6 ořechů 

a desítky různých listnatých keřů, například ma-
liníky, šípkové růže, rabíz, dřín nebo hlohol. Mezi 
stromy a keřy by měly být chodníčky z mlatového 
povrchu a samozřejmě i lavečky.
V Hluku tak přibude větší park veřejné zeleně, který 
našemu městečku zatím chybí. Kaštanec by tako-
vým místem mohl mít. Navíc toto místo má jednu 
ohromnou výhodu – je odtud zřejmě nejkrásnější 
výhled na tvrz.

Radnice získala různé dotace i na další akce, 
o nichž vás budeme informovat v dalším čísle.

RB  

-  339 hlasů bylo proti vyvěšení 
tohoto záměru

A pro úplnost ještě dodávám, že 
pod peticí, která vznikla jako obrana 
proti možnému zániku kina, se po-
depsalo 790 lidí – nejen Hlučanů.

Pochopitelně, každého nyní za-
jímá, co dál, a jaký na to vše má 
vliv právě sociologický průzkum. 
Upřímně řečeno, vliv průzkumu 
je pouze jakýmsi „poradním“ hla-
sem, radní ho vzali „na vědomí“, 
rozhodnutí bude na starostovi, rad-
ních a celém zastupitelstvu. To by 
podle posledních informací mělo 
o možném prodeji sokolovny de-
batovat na jednání zastupitelstva 
30. září - byť někteří zastupitelé po-
žadovali hlasování už na jednání v 
minulém týdnu.
Podle posledních informací zřej-
mě ztratil o sokolovnu zájem zatím 
nejvážnější uchazeč o její koupi.

RB

Do Hluku se zřejmě už brzy nastěhu-
jí uprchlíci z Barmy, kteří jsou zatím 
v utečeneckém táboře. 
Měli by se nastěhovat do hluckého do-
mečku, kde dříve bydleli rovněž cizinci 
- Kazaši. Ti ovšem odešli do Mostu.
Domek je tedy prázdný a hlucká rad-
nice ho ve spolupráci s ministerstvem 
vnitra chce obsadit právě barmskou 
rodinou. 
Minulý týden o této možnosti jednalo 
zastupitelstvo a bylo pro - až na několik 
vyjímek.
Jak jsem slyšel, jde o slušnou a praco-
vitou rodinu, která je za možnost byd-
lení nesmírně vděčná. Jedna barmská 
rodina je už v Bzenci, a místní nemají 
proti ní žádné námitky. 
Snad bych ještě dodal, že Hluk tak 
pomáhá hledat nový domov i přístřeší 
nad hlavou lidem, kteří si takovou po-
moc zaslouží - což je určitě chvályhod-
né. A věřím tomu, že v celé záležitosti 
nejde pouze o 600 tisíc korun, které 
Hluk od ministerstva za tuto vstřícnost 
obdrží.                                          RB

Ubytování 
pro cizince
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Parádní hasičské představení 

Těmito fotkami se vracíme k hasičské 
slávě na stadionu. Hlučtí hasiči slavi-
li 130. výročí své existence v Hluku, 
a také tady světili nové, moderní 
auto. To vše bylo součástí zajímavé-
ho odpoledne pro děti i dospělé.
Sláva to byla veliká, mimo jiné moh-
li diváci vidět v činnosti historickou 
stříkačku i hasiče ve starém hasič-
ském oděvu. V jednu chvíli se na sta-
dion sjela veškerá hlucká hasičská 

technika. A hasiči rovněž ukazovali 
vyprošťování zraněného z osobní 
auta. Děti si mohly prohlédnout naše 
městečko z velké výšky, protože ha-
siči jim umožnili vyjet na plošině do 
výšky dvaceti dvou metrů.  
Nechyběli ani hasiči z okolí, Hlučané 
tak mohli vidět opravdu reprezenta-
tivní přehlídku hasičské techniky. 
Na své si ovšem přišli i milovníci 
dobrého jídla, hasiči pro zájemce 
navařili výborný guláš – jak jeden 
z nich prozradil, cibuli do něj loupali 
několik hodin.
Zatímco v dnešním vydání Hluckých 
novin jsme se zaměřili na hasičskou 
slávu, příště vám přineseme informa-
ce o jejich zásazích v Hluku a okolí. 

RB

FOTO: Štěpán Mitáček
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Příjemné hudební odpoledne s dětmi
Počasí sice v onen červnový den bylo stejně špatné jako v předcházejících dnech, ale nakonec se přece jen 
trošku vyjasnilo. Díky tomu se zaplnila zahrádka bývalé mateřské školky rodiči a jejich dětmi, a ředitel základní 
umělecké školy František Říha mohl všechny přivítat na společném setkání.

„Představí se vám mladší, starší, ale hlavně ti mladší, pomíchaní různě, takže Žarůšek, Košuláček budou zpívat to, co 
nikdy nezpívali, nějaké písničky, které se naučili, abyste nemysleli, že dělají jenom hopsasá, hejsasá. Představí se vám 
také naše školní cimbálovka,  uslyšíte duo kytar, potom vám naše přípravka zazpívá nějakou písničku, a bude to takové 
namíchané. Mně nezbývá, než vám popřát pěknou zábavu, pěkné odpoledne, když tak, hospoda je blízko, kupte si pivo 
a užijte si to – než zmoknem,“ přivítal pěkně neformálně všechny František Říha. Co jsem si všiml, pivo si nikdo nedal, 
všichni pozorně poslouchali a odměňovali vystupující děti potleskem.
Na internetových stránkách Hluku se můžete podívat také na video ukázku z tohoto odpoledne, počet spuštění této ukáz-
ky se blíží pěti stovkám záznamů.
Když jsem byl na místě a potom toto video doma střihal, nejvíc jsem obdivoval dvě věci - vedoucí, kteří se těmto dětem vě-
nují a trpělivou prací děti postupně naučí mnoho užitečného, a potom také samotné děti, jejich ohromnou chuť do zpívání 
a tančení, i neuvěřitelnou spontánnost - je dobře, že tato „živelnost“ není nijak výrazně omezována. 

RB 

FOTO: Radek Bartoníček, Štěpán Mitáček
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S Danielem Libosvárem by šlo mluvit 
o mnoha věcech, řada Hlučanů zřejmě 
ví, že je milovníkem starých dobrých 
českých věcí, že má sbírku historických 
motocyklů i veteránskou Tatru 57, 603 
a 613, že je velkým příznivcem tradic. Ne 
každý ale ví, že se letos v červnu vydal 
sám na staré Jawě na cestu do Švédska 
a Dánska.

„Věděl jsem, že je tam pěkná příroda, kra-
jina, moře, proto jsem chtěl vyrazit právě 
na sever. Už v minulosti jsem si říkal, že to 
musím jednou zkusit na sever, že to tam 
projedu. A napadlo mě, že by to bylo pěkné 
s nějaků starů česků motorků,“ vysvětluje 
směr své cesty. 
Postupně se k němu přidali i někteří ka-
marádi, takže to vypadalo na větší výpravu. 
Jenže – kamarádi postupně cestu odříkali, 
až zůstal sám. „Řekl jsem si, že to odjedu za 
každů cenu i sám.“

Vstříc mnoha kilometrům
Daniel Libosvár vyjel z Hluku brzy ráno dne 
6. června, před sebou měl kolem 3 500 ki-
lometrů, aniž by tušil, co ho kde čeká. Když 
jsem mu položil klasickou chlapskou otáz-
ku – co na to manželka, odpověděl bez pří-
pravy. „Já na takové motočundry, expedice 
s motorků, jezdím od mládí, moja o tom ví, 
počítá s tím, že jeden týden v roce si vezmu 
motorku a vyrazím do světa. Naštěstí mám 
takovou tolerantní manželku, bez které by 
řada věcí nešla,“ říká s vděčností.
Z Hluku zamířil na dálnici, po které se do-
stal do Prahy, z které pokračoval do Berlína. 
Před Berlínem strávil první noc, v jednom 

autokempu si postavil svůj stan, osprchoval 
se, najedl a zapsal si první kilometry i po-
city. Druhý den ho čekala celodenní jízda 
v dešti, až do německého přístavu Sassnitz. 
V bývalých kasárnách přespal, další den si 
zařizoval přejezd trajektem. 
„Loď, kterou jsem jel, byla ohromná, nikdy 
jsem nic takového neviděl. Do spodní čás-
ti najížděly vagóny a kombajny, o patro výš 
kamiony a autobusy, a teprve nad tím byla 
osobní auta i má motorka. Ve Švédsku je 
prohibice, takže jsem pozoroval, jak byly 
Švédi naloženi alkoholem, auta se jim pro-
hýbala.“    

U Malé mořské víly
Přes Baltské moře se dostal do švédské-
ho Trelleborgu, projel si ostrov Falsterbo 
a z Malmö se ocitl přímo v hlavním měs-
tě Dánska, Kodani. Také tento přejezd ze 
Švédska do Dánska patřil mezi velké zážit-
ky, cesta totiž vedla  přes téměř čtyřicetiki-
lometrový most, který se táhne přes moře, 
a na který navazuje cesta v osmikilometro-
vém tubusu pod mořem.  
Po příjezdu začal hledat nejdříve symbol 
Kodaně – sochu Malé mořské víly, možná 
nejvíce fotografovanou sochu na světě. 
„V uličkách Kodaně mě lidi hodně zastavo-
vali a fotili si mě, ptali se, odkud jsem, byli 
překvapeni, kde se tam jen tak beru,“ vzpo-
míná. Z Kodaně se dal na jih, na ostrov 
Moon, známý písečnými plážemi a křído-
vými skálami. Před sebou měl další zážitek, 
návštěvu muzea motoveteránů ve městě 
Stubbekobing.
„Na to jsem si nechal čas, vyfotil jsem tam 
stovky fotek. Velmi mě to zajímalo, jsou tam 

stroje z celého světa, i dvě Jawy.  Dal jsem 
se do řeči se správcem muzea, fotil si mě, 
nechal mě dokonce parkovat přímo před 
vchodem do muzea, říkal, že jsem vzácná 
návštěva, divil se, že jsem se vydal na tako-
vou cestu.“
A došlo i na zájem o Jawu, kterou Daniel 
Libosvár přijel. „Říkal jsem mu, že je nepro-
dejná, že je to můj parťák, ani nedošlo na 
řeč o ceně. Ale jsme v kontaktu, vzájemně 
si vyměňujeme fotky, našel jsem si nového 
známého.“
Byl ale čas pokračovat dál, Daniel Libosvár 
se projížděl po Dánsku a dostal se až na se-
verozápad, na pobřeží Severního moře do 
Vejers. „Byl tam jemný, křemečný písek, za-
fůkané duny, k moři se tam nedalo ani jet, už 
jsem zapadal. Dostal jsem se až do nějaké 
malé vesničky, kde už bylo jen moře.  Tam 
jsem zažil polární den, kdy bylo téměř celou 
noc světlo.“

Návrat v dešti
To byl nejvzdálenější bod dobrodružné ces-
ty Daniela Libosvára. Odtud už se vracel 
domů, jel na jih, z Dánska přejel do Němec-
ka, a přes Flensburg se dostal do Hambur-
ku. „Byla to hrůza, velice pršelo, navíc jsem 
zajel, naštěstí jsem nakonec našel kemp, 
kde mě přijal vlídně správce a nabídl ubyto-
vání v dřevěném domku.“ 
Když se ráno probudil, následovala nejšťast-
nější část cesty – návrat domů. „Vyjel jsem 
v půl deváté ráno a v jednom kuse jel až do  
domů do Hluku, od Prahy jsem jel v dešti, 
dojel jsem v půl dvanácté v noci.“
Na závěr povídání bych neměl zapomenout 
zeptat se na motorku. Jak vydržela? „Byla 
perfektní. Nemusel jsem na vůbec nic sáh-
nout, bez problémů vydržela, to je parťák, 
nad kterého ve světě není. Pouze jsem dopl-
ňoval olej a neustále hlídal benzin v nádrži, 
protože s touto motorkou je nutné tankovat 
každých dvě stě padesát kilometrů.“ 

A tady je celkové hodnocení cesty odvážné-
ho cestovatele: „Byla to nádhera, co minuta, 
to originální prožitek,  od prvního okamžiku, 
co jsem vyjel z domu, až po návrat. Všecko 
to bylo jedno velké dobrodružství. Mile jsem 
byl překvapený, že přístup všech lidí, které 
jsem potkal, byl perfektní. Každý se snažil 
pomoc, poradit, cítil jsem, že mi lidé fandili, 
cítili asi, že jsem nějaký dobrodruh, kdoví od-
kud,  ani nevěděli, co to je Hluk, někteří ani 
nevěděli, kde je Česká republika.“   

                                       Radek Bartoníček

Z Hluku až k Severnímu moři

Daniel Libosvár přijel na starém stroji Jawa až k Severnímu moři.
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Mužský sbor: kosení i nový kalendář
Mužský sbor v Hluku si nadělil ke 40. výročí své existence zbrusu nový kalendář. 
Jeho autorem je Štěpán Mitáček, který se členy souboru navštívil při přípravě 
kalendáře řadu míst.
Mužský sbor tak můžete v kalendáři vidět například v hlucké pálenici, v kostele, 
ve „slováckém domečku“ u Libosvárů na dvorku i na poli nad Hlukem. Na druhé 
straně kalendáře si můžete přečíst také podrobnosti o vzniku sboru. Kalendář je 
už vytištěný a na hodech bude v prodeji. Tady na stránce vidíte jeho titulní stra-
nu, na barevné, poslední straně Hluckých novin, najdete krásné snímky z focení 
v obilí.
Mužský sbor také uspořádal hlucké kosení trávy, pozval si mužský sbor z Boršic 
u Blatnice. Jeho člen Vlastik Ondra popsal setkání u tvrze těmi nejpřesnějšími 
slovy. Tady jsou:  „V sychravém počasí  bylo hlucké kosení trávy přesně podle 
mojích představ, jak by měla správná folklorní akce na Slovácku vypadat. 
Jednoduchá, nepompézní, mezilidsky a mezidědinově nadstandardně sr-
dečná a kamarádská, čistá, plná zpěvu se slivovicú a vínem - však bez ožral-
ců, s výbornú škvařežinú a se zpívajícíma divákama ... Hučané, děkujeme 
za pozvání!!!“
K takovým slovům nelze nic víc dodat. Musím ale ještě vzpomenout hlucké te-
tičky, které připravily škvařežinu i další dobroty a výrazně pomohly chlapům také  
se zpěvem. Bez nich by nemohla vzniknout ani pochvalná slova Vlastika Ondry. 
Kdo byl na místě, ví, že nijak nepřeháněl. Díky vám, členové mužského sboru, 
díky i vám, hlucké „tetičky“.

RB

FOTO: Štěpán Mitáček, Radek Bartoníček
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Kronika Hluku má výborné internetové stránky!
Tak toto je pohled na titulní stránku nové-
ho internetového webu, se kterým přišla 
paní knihovnice Marie Plačková. 
Jsem přesvědčený, že mnohým z vás, kte-
ří se na tento web podíváte, poskočí srd-
ce radostí - zejména těm z vás, kteří máte 
vztah k historii. Na stránkách toho najdete 
o historii Hluku opravdu hodně, navíc vše 
doprovázeno obrovským množstvím foto-
grafií. 
Nikdy ale není fotek dost, paní Plačková 
mě požádala, abych vám adresoval výzvu. 
V ní prosí všechny z vás, abyste nadále 
historické fotky nosili, a to prakticky jaké-
koliv. Ona je se svou kolegyní Evou Sko-
palovou  (které děkuje za dosavadní po-
moc) okopíruje a hned vám je vrátí. Zájem 
mají také o skupinové fotky, třeba školní 
nebo při setkání pamětníků.
A adresa webu: www.kronikahluk.cz
                                                             RB

Babí hora po povodni
Už před uzávěrkou Hluckých novin jsem se 
vydal ještě na Babí horu. Upřímně řečeno 
i napsáno - neměl jsem tušení, kdo že tam 
„vládne“, jak to na tomto známém turistic-
kém místě vypadá. Nyní se zmíním o několi-
ka aktuálních informacích, později napíši do 
zářijového čísla časopisu Krajem svatého 
Antonínka podrobnější povídání. Jsem pře-
svědčený, že Babí hora zajímá lidi z celého 
našeho širokého okolí.
O Babí horu se starají paní Stanislava Ko-
tačková a její manžel Ladislav Kotačka. Oba  
působili jako sehraná dvojka, která byla ne-
ustále v tempu a něco někde dělala. 
Pojďme ale k aktuálnímu stavu. Babí hora 
je v plném provozu, a bude tomu tak mini-
málně do poloviny září, o dalším provozu 
rozhodne počasí. Jak jsem se přesvědčil, 
i v době mé návštěvy byli v kempu nejčas-
tější hosté - jak známo, jsou jimi turisté z Ho-

landska. Přijíždí ale také stále více domá-
cích, kteří se vracejí k bydlení v chatkách. 
Bavili jsme se s manžely Kotačkovými také 
o nedávné povodni (foto vpravo), která Babí 
horu poškodila, zaplavila mimo jiné část 
kempu, dostala se do sklepa jedné z rodin-
ných chat, kde vše poničila, zlikvidovala plot 
a nanesla mnoho bahna do vodní nádrže. 
Manželé Kotačkovi velmi děkovali hluckým 
hasičům i dalším, kteří jim pomohli!
Více už v časopisu, kde bude paní Kotač-
ková mluvit mimo jiné i o těžkých začátcích, 
kdy si celý areál pronajala od odborářů Au-
topalu, kterým Babí hora patří.
A ještě výborné stránky, kde najdete vše 
o kempu: www.camping-babihora.com
                                      

Text a foto: RB

Titulní strana nového webu www.kronikahluk.cz. A rád bych připomněl, že o Hluku 
existují také výborné stránky www.dolnacko.cz
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Setkání seniorů
Jak jsem tak slyšel, zájem o seniorská setkání na tvrzi je už tak 
velký, že někteří domácí nenacházejí při těchto setkáních volné 
místo. A začínají se zlobit na přespolní...
Pokud tomu tak skutečně je, můžeme očekávat, že po zatím po-
sledním seniorském besedování bude tento zájem (a tím i rozla-
děnost místních) ještě větší. 
Besedování na téma svatojánské noci totiž bavilo všechny přítom-
né možná ještě více než jakákoliv předcházející setkání. Po tvrzi 
„poletovaly“ čarodějnice i víly, vyslovovaly svá kouzla a chvílemi se 
zdálo, že jde o skutečnou svatojánskou noc. 
Pokud jste na ni nemohli být přítomni a máte přístup na internet, 
najdete na stránkách města video ukázky z tohoto „čarování“.
                        RB
                FOTO: Radek Bartoníček a Štěpán Mitáček

Další besedy
Úterý   11. 8. 2009  v 19 h
Hodky „Popravky“ a II. ročník koštu kvašáků 

Úterý   22. 9. 2009  v 19 h
Vinobraní  – burčák a výstava plodů ze zahrádek 

Úterý   20. 10. 2009  v 18 h
Výročí Karla Hašlera - jeho písně  zazpívá Ženský sbor 
Hluk 

Úterý   1. 12. 2009  v 18 h
Mikulášská  beseda  

Čtvrtek  31. 12. 2009  v 19 h
Seniorský  Silvestr s hudbou z Marsu  
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Hlucký farář slavil 15 let kněžství
Hlucký farář Jaroslav Kapuš  byl vysvěcený na kněze 18. června 1994 v olo-
moucké katedrále arcibiskupem Graubnerem. Dne 19. června 1994 měl 
první mši sv. ve Strážnici, kde už rok působil jako jáhen. Dne 26. července 
1994 dostal dekret jako kaplan v Bílovicích a administrátor farnosti Březo-
lupy.  

Od 1. července 1995 byl ustanoven jako kaplan v Hluku a od 1. října 1995 
jako administrátor v Hluku. Farářem je od 1. prosince 2003. Od 1. červen-
ce  2005 byl ustanoven také jako místoděkan děkanátu Uherské Hradiště. 
Tento rok oslavil svých 15 let kněžství. 
Tímto bych mu chtěl jménem celé farnosti popřát vše nejlepší, hodně darů 
ducha svatého a Boží požehnání. A aby vydržel ještě další léta sloužit far-
nosti a především lidem. To mu přeje celá farnost Hluk myšlenkou a mod-
litbou.

Štěpán Mitáček

Na fotografiích můžete vidět, jak hlucký farář slavil právě 15 let kněžství. Do 
Hluku si pozval sourozence Jendruchouce, kteří měli koncert v kostele. Na dal-
ších snímcích můžete vidět  výměnu oken v kostele. Okna se totiž začala rozsý-
pat, takže dojela firma, která okna demontovala a teď je bude rekonstruovat. 
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Nadějná baletka z Hluku
V červnu pořádala ZUŠ v Uherském Hradišti koncert na 
ukončení školního roku. Hlavní částí programu byla baletní 
představení, při kterých vystupovala také Hlučanka Anežka 
Dohnalová. 

„Tanec je to co jí v životě zatím nejvíc baví. A baví ji to dokonce 
tak, že by se chtěla v životě stát tanečnicí na profesionální úrovni. 
Když jsem se s ní o tom bavil, tak sama říkala, že tančí od malička. 
Navštěvovala taneční kroužek na domě dětí v Hluku už od svých 
4 let. Před třemi lety se účastnila tanečního tábora, který ji tak 
nadchl, že začala navštěvovat ZUŠ v Uh. Hradišti. Zde se učí bale-
tu pod vedením paní učitelky Kožíškové a Kučerové.

                                                        Text a foto: Štěpán Mitáček

Antonín Zlínský vydal Hlucké vzpomínání

„Moje vzpomínání je určeno těm, kteří 
si rádi zavzpomínají, ale i těm, kteří si 
rádi život svých blízkých přečtou a toto 
je obohatí o poznání blízké doby minu-
lého tisíciletí,“ píše na prvních řádcích 
své knihy Antonín Zlínský, muž, u kte-
rého jsme byli zvyklí, že se pohybuje 
především kolem hluckého sportu. 
Tentokrát se pustil do knížky vzpomí-
nek,  kdy píše například o Autopalu, 
komunálu, cihelně nebo statku. „Je to 
vzpomínání na Hluk, na lidi, kteří v Hlu-
ku žili a tady byli součástí jedné gene-
race v historii našeho města,“ vysvětlu-
je čtenářům, kteří určitě takovou knížku 
přivítají.
Na vzpomínání si „přibral“ i další už pa-
mětníky, a oslovil řadu Hlučanů - napří-

klad Jiřinu Šuránkovou, Marii Bachánko-
vou, Václava Hájka, Františka Říhu i další.  
Nebýt Antonína Zlínského, kdo ví, jestli 
by se ohlédnutí těchto známých Hlučanů 
podařilo zachytit, takto poskytli do knihy 
svá cenná svědectví - samozřejmě sub-
jektivní, psaná ze svého pohledu.
Jsem velmi zvědavý na ohlasy Hluča-
nů, nepochybuji, že „veličenstvo“ čtenář 
dokáže být pořádně náročný a pečlivě 
bude každou informaci posuzovat. Ne-
mluvě o tom, že kniha je o době, kterou 
si mnozí Hlučané ještě velmi dobře pa-
matují a jistě na ni mají také svůj názor.
I proto si ale autor knihy zaslouží uznání, 
že se do této náročné a hodně riskantní 
práce pustil.     

RB

Antonín Zlínský při komentování fotba-
lového Teiko cupu                 FOTO: std
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Kosenka s mažoretkami na festivalu v Itálii

13. 7. 2009 - S autodopravou Pavlica  jsme vyrazili na cestu přes 
Slovensko a Rakousko. Do Itálie jsme dojeli večer, ale do našeho 
města to ještě trvalo celou noc. Do té doby probíhalo vše až moc 
dobře.
Samozřejmě po příjezdu na pláž  náš bus zapadl, bylo to sedmi ho-
dinové vytahování, připadali jsme si jako v té pohádce, když vytaho-
vali řepu, jenže u nás to bylo opačně – začalo se vytahovat malým 
traktorem, až nakonec nás vytáhl bagr. Ostatní účastníci zájezdu se 
slunili a koupali na pláži.  
14. 7. - V odpoledních hodinách se na nás dojeli podívat organi-
zátoři festivalu, co se s námi děje. Uvítací ceremoniál byl kvůli nám 
posunutý as i o 1 hodinu. Spolu s námi tam dojel  dětský folklorní 
soubor z Litvy a jejich město reprezentovali vlajkonoši.
Přivítání nás čekalo v obecním domě starostou města Carpineto 
Romano a ředitelem festivalu. Pak nás čekalo ubytování ve školním 
zařízení a nakonec slibovaná hostina, které jsme se všichni nemoh-
li dočkat. Dostali jsme tři chody těstovin,  a vínem na  nás taky ne-
šetřili.  U stolu bylo celý večer rušno, zpívalo se, připíjelo na zdraví 
a nakonec se i tančilo. 
15. 7. - Byla naplánovaná prohlídka města, kde jsme byli ubyto-
vaní. Provedli nás po městě, zavedli nás do občanského muzea, 
kostelíky a hlavní památky a výstavu posvátného umění. Na oběd 
se šlo zpátky do školy. Odpoledne měla být další prohlídka, jenže 
ta se nakonec zrušila. Večer byl průvod všech skupin kolem města 
Lariano, kde jsme se předvedli třiceti minutové vystoupení, večeře 
se podávala ve 23:00 hodin. Návrat domů byl v 01.00 hod. Sprcha 
nás všechny probudila, takže se popíjelo a zpívalo až do ranních 
hodin. Někteří jedinci nešli ani spát. 
16. 7. - Měli jsme výlet k moři, odjezd v 9 hod, jenže byl posunutý 
asi o hodinu, protože naši italští kamarádi, co se o nás starali, se 
opili ten večer ze slivovice. Kosenka byla zahrát pár skladeb  jako 

Nebylo moc času na dlouhé rozmýšlení, záleželo na každém jedinci, zda pojede či ne. Jelo celkem 11 členů z Kosenky a 6 mažoretek. 
Na přípravu jsme měli asi 14 dní, v mažoretkách jsme oprášily staré sestavy, Kosenka si zopakovala skladby, které měly v Itálii zaznít.      
A poslední týden jsme zkoušeli dohromady.

poděkování před hotel, kde jejich vedení nám pomohlo s vytaho-
váním zapadlého autobusu tím, že přivolalo bagr, aby nás vytáhl. 
Večer se  jelo do města Artena na další vystupování, návrat na uby-
tovnu ve 24.00 hod. Bylo zase ponocování, ale už ne tak dlouho.
17. 7. - Všichni jsme si pospali a užívali ranního volna, každý svým 
způsobem, někdo šel do města se podívat na trhy (tam se pro-
dávala zelenina, ovoce, maso a i nějaké oblečení), další lenošili do 
oběda v posteli nebo šli na zmrzlinu. Odpoledne byla nachystána 
oslava jedné z mažoretek, která se opravdu vyvedla! Ve večerních 
hodinách byl průvod městem všech skupin Carpineto Romano. 
Večer bylo na náměstí vystoupení rockové skupiny a kolem půlnoci 
byla diskotéka, na které tančili úplně všichni z naší ubytovny. Italové 
donesli bubny a naši muzikanti vytáhli trubky. 
18. 7. - Ráno o půl osmé snídaně. V 8 hod odjezd do Říma, kam 
jsme cestovali vlakem. Metrem jsme dojeli ke Koloseu,odtud jsme 
šli pěšky k fontáně di Trévi , až jsme došli do Vatikánu, tam jsme 
měli dvě hodiny rozchod, šli jsme se tedy podívat dovnitř, a tam 
taky nakoupili větší část suvenýrů. Večer poslední vystoupení a zá-
věrečný ceremoniál. Poté disko. 
19. 7. - Balili jsme kufry, a už se moc těšili, až zase budeme doma. 
Odjezd byl o půl desáté, cestou jsme měli dvě hodiny volna na plá-
ži, kde jsme si koupili vytouženou pizzu. Nebyla to ta pravá italská, 
ale nebyla to ani ta z naší hlucké pizzerky, a moc nám všem chutna-
la!  Ještě po cestě byla poslední zastávka, a celou noc se jelo. Ráno 
v sedm hodin jsme byli konečně v ČR a do Hluku přijeli v 9.00.
Výlet se zdařil na výbornou a už teď se všichni těšíme na další po-
dobnou akci. Velké díky patří panu učiteli Stanislavu Vavřínkovi 
a paní učitelce Marií Vavřínkové za jejich trpělivost a přípravu s ná-
mi. Děkujeme také autobusové dopravě, že nás v pořádku přivezla 
tam i zpět.

Anna Kružicová
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Obří mezinárodní turnaj v malé kopané 
s názvem Teiko cup se odehrál kon-
cem června na dvou fotbalových hřiš-
tích v Hluku. Turnaj se hrál ve třech ka-
tegoriích a zúčastnilo se ho celkem 78 
mužstev z Česka a Slovenska. Hlučané 
postavili do turnaje hned šest mančaf-
tů. V hlavní kategorii hráli dokonce čtyři 
domácí mužstva. Do finále se dostal 
Meruňka team, který v dramatickém 
boji o první místo prohrál s loňským ví-
tězem Jerevanem Slavičín až na penal-
ty 1:3. Další mužstvo z Hluku, které si 
říkalo  Dolní Boys, se dostalo do osmi-
finále.  Planí Topiči a Dream team měli 
konečnou už ve skupině. 
V turnaji starých pánů skončili na třetím 
místě domácí Borovička team. V klání 
žen skončily domácí holky s názvem 
Women team bez vítězství a bez vstře-
lené branky ve skupině na posledním 
místě. Hlučanky, které doplnily děvča-
ta ze sousední Ostrožské Lhoty, měly 
i trošku smůly - třikrát prohrály nejtěs-
nějším výsledkem 0:1. 
Hlučané se také dočkali také dvou 
individuálních ocenění. Nejlepší hráč 
hlavního turnaje byl vyhlášený Roman 
Sopůšek z Borovičky teamu a v katego-
rii Starých pánů Vlastimil Marek z Me-
ruňka teamu.
 Hlavním pořadatelem celého turnaje 
byl Antonín Zlínský, kterého doplňovali 
Zdeněk Horák, Tomáš Horák, Vojtěch 
Ondrůšek a Vojtěch Prajza.  Organizač-
ně byl turnaj v rukou Aleše Zlínského, 
který celou akci připravoval zhruba 
s půlročním předstihem. „Přípravy pro-

Teiko cup 2009 – velký úspěch hluckých mužstev

běhly super, ale nakonec celý turnaj 
trošku zkomplikovalo počasí. V pátek 
popršelo a hřiště bylo podmáčené. 
Jinak si myslím, že byli lidi spokojení. 
Ozvalo se mně asi dvacet účastníků na 
mejlík a všem se to líbilo,“ hodnotil tur-
naj Aleš Zlínský a prozradil, s čím byli 
účastníci nespokojení. „Jediné, na co 
jsem měl výtky byla kvalita rozhodčích. 
Nechci říct, že to byl zrovna propadák, 
ale tentokrát byli slabší. To ale já neo-
vlivním,“ řekl k turnaji Aleš Zlínský, který 
si myslí, že turnaj byl i velkou propaga-
cí Hluku. „Spousta lidí poznala, kde je 
vlastně Hluk a už teď je eminentní zá-

jem o další ročník. Všechno bude zále-
žet na tom, jak se domluvím s radnicí. 
Letos nám trochu zapršelo a vznikly 
drobné nesrovnalosti co se týče kvality 
hrací plochy po turnaji.“
Stejný pořadatelský tým, který organi-
zoval Teiko cup, ale už teď může po-
tvrdit, že II. ročník obdobného turnaje 
v Hlucké hale s názvem Staves cup se 
uskuteční  28.- 29.11.2009.

Text a foto: Stanislav Dufka
(Fotografie z turnaje i na straně 21)

Borovička team Hluk získal nakonec vynikající druhé místo.

Women team Hluk. Staří páni Hluku s jedním z oceněných mužstev.
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Hlučané bez problémů zdolali rakouské fotbalisty 
K mezinárodnímu přátelskému zápasu, proti mužstvu, kde působí hlučtí  odchovanci 
Stanislav Malůš a Aleš Zlinský, nastoupili Hlučané v kombinované sestavě. 
Domácí začali náporem a už v první minutě měli gólovou situaci, kterou zmařil 
brankář Kovařík.To ale bylo z jejich strany všechno, od té chvíle měli hosté   hru ve 

své moci a bez problémů zvítězili.Utkání se hrá-
lo v krásném prostředí  na kvalitně upraveném 
hřišti. Po zápase následovalo přátelské pose-
zení s debatou o sportu, které se protáhlo do 
večerních hodin.  

Pitten - Hluk 1:6 (1:3) 

Branky: A. Machala 3, O. Machala, Jurásek, 
T. Horák. 

Sestava: Kovařík - Šafařík, R. Chytil, T. Horák,
J. Machala - O. Machala, Radoch, Dufka, Ježek 
- Jurásek, A. Machala. 

                               Text a foto: Zdeněk Horák 

Aleš Zlínský, který to všechno vymyslel.

Nejlepší hráč turnaje starých pánů byl z Hlu-
ku a jmenoval se Vlastimil Marek (vpravo).

Nejlepší hráč v hlavní kategorii - Roman So-
půšek Hluk.

Penalty. V brance Josef Fojtík 
z Hluku.

Zapisovatel a jeden z pořadate-
lů Vojtěch Ondrůšek

Není nad ženské emoce.
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Co to je to vekslování cedulek?
Často slýcháváme v křesťanských ro-
dinách starostlivý výrok žen: „Je konec 
měsíca a já bych měla jít vyvekslovat 
cedulku“. Děti a často i dospělí členové 
rodiny to berou jen tak mimochodem, 
prostě bez zkoumání skutečného význa-
mu tohoto výroku. Co to však může zna-
menat?

Souvisí to se starou křesťanskou tradicí, 
s tzv. „Společenstvím živého růžence“. Tuto 
tradici spojil s udělením odpustků již r. 1834 
papež Řehoř XVI. 
Jak je mezi křesťany známo, modlitba celé-
ho růžence se v podstatě skládá z pěti růz-

Například „Růženec radostný“ se skládá 
z těchto pěti (desetkrát opakovaných motli-
teb)  „ desátků“:

1.  kterého jsi z Ducha svatého počala ( mod-
lí se první osoba denně po celý měsíc)

2.  s kterým jsi Alžbětu navštívila (modlí se 
denně druhá osoba po celý měsíc)

3.  kterého jsi v Betlémě porodila (modlí se 
denně třetí osoba po celý měsíc)

4.  kterého jsi v chrámě obětovala (modlí se 
denně čtvrtá osoba po celý měsíc)

5.  kterého jsi v chrámě nalezla (modlí se 
pátá osoba denně po celý měsíc)

si každý člen tohoto společenství k pově-
řené osobě tuto „cedulku vyvekslovat“, čili 
vyměnit. Právě tento, ještě dnes používaný 
název dokládá, jak staré je modlení růžen-
ce. Rčení „vekslovat cedulku“ pochází totiž 
z němčiny a francouzštiny  (německé slovo 
wechseln = měnit,  francouzské slovo cédu-
le čti „sédyl“= list). 
Za výměnu takové „cedulky“ se platí dob-
rovolný poplatek, který je dnes odevzdáván 
na odsloužení mše svaté za hlucké spole-
čenství růžence, do kterého je zapojeno ně-
kolik desítek hluckých farníků.
V dřívějších dobách však nešlo pouze o vý-
měnu těchto lístků s uvedeným druhem 
motlitby. Ráda si vzpomínám na srdečná 
setkání u naší „baběnky Hájkovéj“, u které 
se výměna „cedulek“ prováděla a to vždy 
koncem měsíce v neděli po „požehnání“. 
Baběnka měla napečené buchty a uvařila 
čaj.  Takové setkání se využívalo nejen k vý-
měně lístku, ale také ke společné modlitbě, 
čtení ze staré, ještě „kurentem“ (gotickým 
písmem ) napsané bible a také ke společ-
nému besedování. 
Účastnice takových besed se rozcházely 
v hluboce přátelském duchu až v pozdních 
odpoledních hodinách, posílené nejen na 
duchu. V dnešní uspěchané době už bohu-
žel na takové posílení ducha není tolik času 
a někdy snad ani dostatek dobré vůle.

ných, vždy desetkrát po sobě opakovaných 
modliteb, tzv. „desátků“. Aby se modlící oso-
ba nerozptylovala počítáním opakovaných 
modliteb, používá se při modlitbě pomůcka 
(růženec), který obsahuje pět desítek kuli-
ček. Každá desítka je oddělena větší meze-
rou, ve které je jedna „desátková“ kulička. 
Tato pomůcka usnadňuje modlící se osobě 
přehled o průběhu celé růžencové modlitby. 
Takže rozlišujme výraz „růženec“ ve dvou 
významech: modlitba růžence a pomůcka, 
která tuto modlitbu usnadňuje. 
 Ještě do nedávné doby byly 3 různě tema-
ticky zaměřené skupiny růžencových mod-
liteb: Růženec radostný, růženec bolestný 
a růženec slavný. V poslední době byla te-
matika růženců rozšířena ještě o růženec 
světla. 
Společenství jednoho živého růžence ob-
sahuje 5 osob modlících se jeden celý rů-
ženec tak, že každá z těchto pěti osob se 
modlí denně celý měsíc pouze svůj jeden 
jediný desátek a tím spolu těchto 5 osob vy-
tvoří modlitbu celého růžence.

Takto se tedy tato pětičlenná skupina ( tedy 
společenství pěti osob ) modlila denně po 
dobu celého měsíce celý „Růženec radost-
ný“. 
Aby každá osoba tohoto společenství vědě-
la, který desátek  z celého růžence se má 
modlit, dostává od pověřené osoby lístek 
( tzv. „cedulku“ ), na které je uvedena jed-
na, této osobě určená modlitba. A protože 
se na konci měsíce tyto modlitby mění, jde 

Rozdíl vidíme také v tom, že poplatek vybí-
raný při „vekslování cedulek“ byl dříve vyu-
žíván jinak a to přímo na pořízení sakrálních 
potřeb. Tak na př. v r. 1902 byl za tehdejších 
900 K ve Vídni pořízen pro hlucký kostel 
kovový pozlacený lustr a také byl za tyto 
poplatky postaven u rozcestí Boršické ulice 
a ulice Horní Drahy  kamenný kříž, který tam 
stojí již od r. 1928.     

Lekešovi

Současná cedulka (líc), Současná cedulka (rub)

Víra
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Vzpomínka na Tebe stále je živá, kdo v srdcích 
žije, ten neumírá. Dne 25. 8. 2009 to bude 1 
rok, co nás opustila naše maminka, babička 
a prababička paní Marie Vacková. S láskou 
vzpomíná dcera a syn s rodinami.

Žádný čas není tak dlouhý, aby dal zapome-
nout. Dne 6. srpna 2009 vzpomeneme smut-
né 6. výročí,  kdy nás opustil náš manžel, tatí-
nek, dědeček a pradědeček pan Jan Dohnal. 
Naše vzpomínka zůstane vždy živá, kam se 
v domě podíváme, vidíme výsledek jeho po-
ctivé práce.

Letos také vzpomeneme smutné výročí, kdy 
před 19 lety tragicky ve Švédsku zahynul náš 
syn, bratr, strýc a švagr pan Antonín Dohnal. 
S láskou a při modlitbě vzpomínají manželka, 
sourozenci Marie a Jiří s rodinami. Kdo jste je 
znali, vzpomeňte s námi. Za vzpomínku dě-
kuje rodina.

Vzpomínka na Tebe stále je živá, kdo v srdci 
žije, ten neumírá. Dne 30. 9. 2009 vzpomíná-
me smutné výročí úmrtí našeho tatínka pana 
Antonína Straňáka. Stále vzpomíná a nikdy 
nezapomene manželka, dcera a synové s ro-
dinami. kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Těžko je zapomenout, když 
slzy v očích stojí, těžké je vzpo-

Ruku už Ti nepodáme, abychom Ti mohli 
přát, jen kytičku na hrob dáme a budeme 
vzpomínat. 13. srpna vzpomínáme nedo-
žitých 90 let manžela a tatínka pana Jana 
Dominíka. 14. srpna uplyne 10 let od jeho 
úmrtí. Vzpomínají manželka a děti s rodina-
mi. Kdo vzpomene s námi, děkujeme.

Dne 30. 8. 2009 by se dožil 65 let pan Ludvík 
Kadlček. Letos uplyne 7 let od jeho úmrtí. 
Za tichou vzpomínku děkují dcery Ludmila, 
Ivana a Pavlína s rodinami.
Dne 21. srpna 2009 by se dožil náš tatínek 
pan Josef Kremr 90 let. S láskou vzpomínají 
manželka Ludmila, dcera Marie s rodinou, 
syn Josef s rodinou, syn Vít s rodinou. Všem, 
kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Dne 5. září by oslavil 70 naro-
zeniny náš drahý manžel, tatí-
nek a dědeček pan Stanislav 
Smetka. Tichou vzpomínku 
mu věnují manželka a dcery 
s rodinami. Vzpomínka patří 
i našemu malému andílku Ma-

rečkovi, který by se 20.září dožil 3 let. Rodina 
Pančíkova.

mínat, když srdce stále bolí. 
Čas prý rány hojí, je to ovšem 
zdání, stále je v srdci bolest 
a tiché vzpomínání. Dne 25. 
září vzpomeneme 10.smut-

né výročí úmrtí pana Františka Klaudy a dne 23. října si 
připomeneme 6. smutné výročí jeho syna Miroslava. Za 
vzpomínku děkuje rodina.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 18. 7. 2009 oslavili manželé Vlasta a Jaroslav Mitáčkovi 50.výročí svatby. Chtěli bychom jim 
tímto poděkovat za jejich lásku, péči a obětavost. Do dalších, společně prožitých let, přejeme hodně 
zdraví, pohody a optimismu.

                                                                         Synové Jaroslav a Jiří s rodinami
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U S N E S E N Í     Č.68/09
z jednání rady města konaného dne 
17. 06. 2009

rada města SCHVALUJE  :
68/09/01 program jednání rady města 
68/09/02 odpis pohledávky ve výši 
1.774,50 Kč na firmu Tomáš Ježek, Ottobre 
12,  Havlíčkova 12, Uh.Hradiště
68/09/03 odpis pohledávek za rok 2006 
a 2007  dle zápisu
68/09/04 Směrný předpis Města Hluk ve 
věci zadávání veřejných zakázek dle zákona 
o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů.  Veřejné zakázky  
malého rozsahu § 12, odst. 3 tohoto zákona 
s tím, že v článku II., v bodě a , b, bude limit 
minimální hodnoty změněn z 200 tis.Kč na 
300 tis. Kč a článek VI. bude přečíslován na IV.
68/09/05 pro výběrčí Tříkrálové sbírky 
1 vstupenku na koupaliště pro každého                
účastníka dle předloženého jmenného se-
znamu
68/09/06 přípravu vyhlášky k místnímu po-
platku za zhodnocení stavebního pozemku 
možností jeho připojení na stavbu vodovo-
du nebo kanalizace
68/09/07 opravu směšovacího ventilu pro 
vytápění koupaliště
68/09/08 Smlouvu o dílo na zpracování pro-
jektové dokumentace na akci „Cyklostezka 
Dolní Němčí – Hluk“ (dokumentace pro sta-
vební povolení v rozsahu provádění stavby 
– katastr Hluk) s firmou UH IPON s.r.o. Kuno-
vice, částka 117.500,-Kč + 19% DPH
68/09/09 cenovou nabídku na provedení 
stavebního dozoru stavby na akci „Cyklostez-
ka Dolní Němčí – Hluk, etapy D1 a H1 + Man-
dátní smlouvu s firmou ZK – servis, Ing. Zde-
něk Křiva, Štěpnická 1137, Uh.Hradiště, cena 
60.000,- Kč vč. DPH, na celou stezku z Hluku 
do Dolního Němčí
68/09/10 podání žádosti o dotaci na staveb-
ní úpravy městského úřadu, pošty, požární  
zbrojnice a tělocvičny – energeticky úspor-
ná opatření
68/09/11 finanční příspěvek ve výši 2.000,-
-Kč na podporu tábora skautského oddílu 
z Hluku
68/09/12 ukončení nájemní smlouvy na 
byt v domě s chráněnými byty č.p. 1408 
– p. Františka Kašparová do 30.06.2009
68/09/13 Kupní smlouvu s firmou QUICK-
SEAL INTERNATIONAL, s.r.o. Korytná 47, Pra-
ha 10 na přístroj Glukometer 3000
68/09/14 3 volné vstupy jednotlivě pro 13 
hráčů na koupaliště pro hráče fotbalové pří-
pravky Hluku na sezónu 2009
68/09/15 odměnu ředitelce Základní školy 
Hluk ve výši dle zápisu
68/09/16 odměnu ředitelce Mateřské školy 
Hluk ve výši dle zápisu

68/09/17 dohodu se Státním zemědělským 
intervenčním fondem o poskytnutí dotace 
Z Programu rozvoje venkova ČR na „Zvýšení 
atraktivity města Hluk“ (výsadba zeleně v uli-
ci Hlavní od plynařů po most,altánek do za-
hrady domu s chráněnými byty a nářadí pro 
údržbu městské zeleně do skupinymístního 
hospodářství  MěÚ)
68/09/18 smlouvu mezi Městem Hluk a ČR – 
Lesy České republiky, s.p. se sídlem v Hradci 
Králové o právu provést stavbu cyklostezky 
Hluk – Dolní Němčí
68/09/19 podání žaloby  na dlužníka p.xxx 
pro neuhrazení dlužné částky 30.049,- Kč

rada města   BERE NA VĚDOMÍ :
68/09/20  informace k  místnímu poplatku 
za zhodnocení stavebního pozemku mož-
ností jeho připojení na stavbu vodovodu 
nebo kanalizace

rada města   ODKLÁDÁ :
68/09/21 opravu solárního kolektoru na 
mateřské škole

rada města   POVĚŘUJE STAROSTU :
68/09/22 zjištěním  obdobného předpisu  
k místnímu poplatku za zhodnocení staveb-
ního pozemku možností jeho připojení na 
stavbu vodovodu nebo kanalizace v jiných 
městech

rada města  POSTUPUJE DO ZASTUPITEL-
STVA :
68/09/23  zástavní právo na sportovní hale 
č.p. 1313

rada města   NESCHVALUJE :
68/09/24  nabídku od firmy Centropol Ener-
gy a.s., Ústí nad Labem na dodávku elektřiny 
pro Město Hluk
68/09/25  poskytnutí finančního příspěvku 
na provoz – Poradna pro ženy a dívky – DPS, 
Za Poštou  č. 110, Veselí nad Moravou

rada města  POSTUPUJE DO  FINANČNÍHO 
VÝBORU :
68/09/26 projednání žádosti p. Antonína 
Zlínského o půjčku  na vydání 
knihy o Hluku

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

U S N E S E N Í     Č.69/09
z jednání rady města konaného dne 
01.07.2009

rada města   SCHVALUJE  :
69/09/01 osobní  jednání s panem xxx za 
účelem dohody o splátkovém kalendáři na 
dlužnou částku
69/09/02 program jednání rady města 
69/09/03 výpověď nájemní smlouvy na byt 
č. A 201 v domě s chráněnými byty – P. Josef 
Crla   ke dni 30.6.2009
69/09/04 pronájem prostor koupaliště firmě 
- Rojal spol. s r.o., Uherský Brod na provoz 
skákacího hradu na sezónu 2009,  poplatek 
dle vyhlášky 
69/09/05 pronájem kancelářských prostor 
uvolněných úřadem práce v bývalém OKP,  
Sokolská 1100, Hluk firmě LIPERA s.r.o. 
Boršice u Blatnice č.p.300, s platností od 
01.07.2009 na dobu neurčitou, cena  40 m2  
á 501,60 Kč  = 20.064,- Kč 3m2  á  250,80 Kč  =   
752,- Kč (ostatní plocha) C e l k e m     20.846,- 
Kč  + zálohy na služby 
69/09/06 Rámcovou smlouvu č. EIDEL/63/
062009 s Eldentity a.s., Vinohradská 184/
2396, Praha 3, cena do 10.000,- Kč - týkající 
se přístupu do centrálního registru řidičů
69/09/07 přidělení uvolněných bytů v Do-
mě s chráněnými byty  Hluk :
- bytu č.A 301 manželům Šiškovým
- bytu č.B 202 p. Františce Lamaschanské 
s platností od 06.07.2009 do 30.06.2010
69/09/08  znění  oznámení o podezření ze 
spáchání trestného činu ve věci vymáhání 
dluhu firmy Probeco International s.r.o.,  vy-
pracované  právníkem
69/09/09  finanční podporu ve výši 2.000,- 
Kč Českému  zahrádkářskému svazu Hluk
69/09/10  obnovení stránek na www. vylet-
nik.cz - PASEO GROUP, s.r.o. Praha
69/09/11 odměnu  pro ředitele Domu dětí 
a mládeže  Hluk ve výši dle zápisu
69/09/12 Smlouvu o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z rozpočtu města Uher-
ské Hradiště č. EKO/554/2009  pro Knihovnu 
Hluk
69/09/13 Dodatek pro rok 2009 – úpravu 
ceníku č. 3 ke smlouvě o svozu a uložení od-
padu se společností RUMPOLD UHB, s.r.o., 
Předbranská 415, Uherský Brod  s platností 
od 01.04.2009
69/09/14 povolení výjimky z počtu dětí v  
Mateřské škole Hluk - ve čtyřech třídách  na 
28 dětí na třídu
69/09/15 vyřazení třídílné el.pece TE 31 N 
v Mateřské škole Hluk, evidované pod čís-
lem I.Č 14/II
69/09/16 finanční dary od Nadace Děti 
– kultura – sport, Kolárova 447, Uherské Hra-
diště :
- pro Základní školu Hluk, příspěvkovou 
organizaci ve výši 35.000,- Kč na moderniza-



www.mestohluk.cz

Hlucké noviny        25Usnesení rady a zastupitelstva

ci a vybavení školní knihovny 
- pro Dům dětí a mládeže Hluk, příspěv-
kovou organizaci ve výši 45.000,-Kč na pod-
poru reprezentace mažoretek na Mistrovství 
ČR v Poděbradech a na Mistrovství Evropy 
v Chorvatsku, zejména na pořízení kostýmů 
pro mažoretky a úhradu dopravy
- pro Mateřskou školu Hluk, příspěvkovou 
organizaci ve výši 15.000,- Kč na pořízení 
skřínky hrad, skřínky police, půlkruhové po-
lice, rohové skřínky, domečku na cvičení gra-
fomotoriky, stolů
69/09/17  finanční dar ve výši 1.000,-Kč pro 
Mateřskou školu Hluk, příspěvkovou organi-
zaci od firmy Miroslav Jelének  Elinst, Hluk 
na pomůcky, hračky, kulturní akce, výtvarný 
materiál pro děti mateřské školy 
69/09/18  žádost o sdružení prostředků ke 
zřízení společné jednotky požární ochra-
ny s firmou  Woodline CZ s.r.o., Kasárenská 
4063, Hodonín. 
Do smlouvy zabudovat  následující :
- výše úhrady 15.000,- Kč bez DPH za rok
- první splátka při podpisu smlouvy
- splátky v dalších letech do 31.03. daného 
roku
- smlouva na dobu neurčitou 
69/09/19 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 
08007793 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí  ČR v rámci Ope-
račního programu Životní prostředí pode-
psanou  ředitelem Fondu dne 29.06.2009  
69/09/20 vyvěšení záměru o pronájmu, pří-
padně výpůjčce pozemků p.č. 785/1, 785/5 
v k.ú. Hluk

rada města   BERE NA VĚDOMÍ :
69/09/21 pohledávky, závazky, financování 
TJ Spartak Hluk
69/09/22 uzavření Mateřské školy Hluk  v do-
bě prázdnin od 06.07. – 09.08.2009 a uzavře-
ní kuchyně mateřské školy od 20.07.2009 do 
09.08.2009

rada města   RUŠÍ :
69/09/23 usnesení 68/09/19 z jednání rady 
města 17.06.2009 o podání žaloby na dluž-
níka p. xxx

rada města  POSTUPUJE DO ZASTUPITEL-
STVA :
69/09/24 poskytnutí ubytování v rodinném 
domku č.p.449 pro rodinu z Barmy
69/09/25 změnu usnesení zastupitelstva 
města z 26.11 2008 č.16/08/08, body 8 a 10
- změnu IČO firmy Visteon-Autopal 
69/09/26 problematiku  městského kina do 
jednání zastupitelstva 30.09.2009

rada města  POSTUPUJE DO  FINANČNÍHO 
VÝBORU :
69/09/27 výdaje – Sport Hluk

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

U S N E S E N Í     Č.70/09
z jednání rady města konaného dne 
15.07.2009

rada města   SCHVALUJE  :
70/09/01 změnu usnesení 69/09/05 z jed-
nání rady města 01.07.2009 pronájem kan-
celářských prostor uvolněných úřadem 
práce v bývalém OKP,  Sokolská 1100, Hluk 
firmě LIPERA s.r.o. Boršice u Blatnice č.p.300, 
s platností od 01.07.2009 na dobu neurči-
tou, výměra 40m2 se mění na 45m2, cena 
ze 20.064,- Kč na  22.272,- Kč a celkem ze 
20.846,-Kč  na 23.324,- Kč
70/09/02 program jednání rady města
70/09/03 členy hodnotící komise na akci 
„Obnova krajinné struktury v Hluku lokalita 
Kaštanec“ :
- Ing. Martina Polácha 
- p. Antonína Kočího 
- Ing. Františka  Rybnikáře 
- p. Františka Směšného
- Ing.Zdeňka Křivu
Náhradníky  : 
- Ing.Vincence Horáka
- Ing.Františka Dufku
70/09/04  kritéria pro hodnocení akce „Ob-
nova krajinné struktury v Hluku lokalita Kaš-
tanec“ :
- cena 70%, záruka 30%
- do výzvy po uchazečích požadovat : 
- předložit minimálně tři referenční akce  
obdobného charakteru s potvrzením od in-
vestora v hodnotě minimálně 1 mil. Kč
- minimální záruční lhůta se stanovuje 3 
roky
- pojištění proti škodě způsobené třetí 
osobou v hodnotě minimálně 1 mil.Kč 
70/09/05 firmy k zaslání výzvy na akci „Ob-
nova krajinné struktury v Hluku lokalita Kaš-
tanec“ :
- FLOART, s.r.o.,  Uherské Hradiště
- GARDEN Moravia  s.r.o., Dolní Němčí
- Zahradnictví Šimoník, Uherský Brod
- FLORSTYL Uh.Hradiště
- GARD&N Staré Město
70/09/06  příspěvek ve výši 10.000,-Kč pro 
Sbor dobrovolných hasičů Hluk z rozpočtu 
SDH  na zaplacení skákacího hradu při osla-
vách 130. výročí SDH Hluk
70/09/07 příspěvek ve výši 10.000,-Kč pro 
Tenisový klub Hluk na letní sezónu 2009
70/09/08  prodej reklamní plochy na  Pro-
jekt „Česká pošta lidem“ u následujících  ob-
jektů :
- zeď u čísla popisného 496, ulice Hlavní

- zeď u čísla popisného 581, ulice Hlavní
70/09/09 splátkový kalendář k pokutě ve 
výši 1.000,-Kč uložené Městskou policií Hluk 
p. Peškové
- do konce července  300,-Kč
- do konce srpna        300,-Kč
- do konce září           400,-Kč 
70/09/10 výpůjčku části parcely č.785/1 
o výměře cca 69 m2 a celé parcely č.785/5 
– 16m2 v k.ú. Hluk, na dobu neurčitou a  
oplocení pozemků. Způsob oplocení před-
loží  žadatelé před realizací radě města ke 
schválení
70/09/11 vyvěšení záměru o výpůjčce, pří-
padně pronájmu  parcel č.783 a 784 v k.ú. 
Hluk 
70/09/12 vyvěšení záměru o prodeji po-
zemků p.č. 3834/78, 8156, 8157/1 a 8157/5 
v k.ú. Hluk
70/09/13 stanovisko komise výstavby 
k žádosti p. Hráčka o prověření chovu koní 
v hospodářském objektu ve dvoře domu 
p. Minaříka
70/09/14 program a datum konání zastupi-
telstva města 29.07.2009 v 17.00 hodin na 
tvrzi ( program viz zápis)
70/09/15 poplatek za smuteční obřadní síň:
- v letním období ve výši 1.200,- Kč za ob-
řad
- v zimním období ve výši 1.500,- Kč za ob-
řad
70/09/16 žádost firmy  SOMARO CZ, s.r.o., 
Náchodská 2479/63, Praha 9 o písemný sou-
hlas s výňatkem z projektové dokumentace 
dopravního značení (nutný souhlas Doprav-
ního inspektorátu Policie ČR v Uherském 
Hradišti  a Odboru dopravy Městského úřa-
du  Uherské Hradiště)
70/09/17 žádost firmy  zumm s.r.o., velkoob-
chod auto – moto – díly, Boršická 651, Dolní 
Němčí o umístění reklamní cedule na  adrese 
Hlavní 79, Hluk, poplatek dle vyhlášky (nut-
ný souhlas Dopravního inspektorátu Policie 
ČR v Uherském Hradišti  a Odboru dopravy 
Městského úřadu  Uh.Hradiště)
70/09/18 Smlouvu o poskytnutí účelové ne-
investiční dotace z Fondu kultury Zlínského 
kraje číslo : D/1587/2009/KUL na „Přehlídku 
amatérských tanečních souborů regionu Již-
ní Morava“- dotace ve výši 20.000,- Kč
70/09/19 žádost p. Pospíška o umístění 
stánku s občerstvením u tvrze v termínu 07. 
– 10.08.2009, poplatek dle vyhlášky
70/09/20 navýšení cen za poskytování slu-
žeb a výkonů na úseku místního hospodář-
ství o sazbu DPH
70/09/21 konání freestyle motocrossové ex-
hibice a poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši 6.000,- Kč p.  Fuskovi
70/09/22 zakoupení 30 ks kalendářů na rok 
2010 pro městský úřad od Mužského pěvec-
kého sboru Hluk
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rada města   BERE NA VĚDOMÍ :
70/09/23  závěry ze zasedání komise země-
dělské a životního prostředí
70/09/24 žádost o pomoc při řešení kritické 
finanční situace v oblasti sociálních služeb 
– Zlínský kraj

rada města RUŠÍ :
70/09/25 návštěvu azylantů z Barmy ve 
Bzenci

rada města  POSTUPUJE DO ZASTUPITEL-
STVA :
70/09/26 nový územní plán města a navr-
huje usnesení-úkol pro zastupitele do konce
               srpna předložit návrhy, nápady a pod-
něty k tvorbě nového územního plánu
70/09/27 změnu usnesení   zastupitelstva 
města č. 20/09/06 ze dne 11.05.2009
70/09/28 výkup pozemků souvisejících 
s cyklostezkou Dolní Němčí – Hluk
70/09/29 žádost o odkoupení pozemků p.č. 
3834/78, 8156, 8157/1 a 8157/5 v k.ú. Hluk 
Ředitelstvím silnic Zlínského kraje z majetku 
města pro rekonstrukci a rozšíření silnice č. 
II/495 Uherský Ostroh - Hluk 

rada města  ODKLÁDÁ :
70/09/30 řešení povolení vjezdu do garáže 
přes část  obecního  chodníku spojujícíhoul. 
Hlavní a Vyšehradskou podél melioračního 
odpadu z trati „Prašnice“

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

Výpis ze zápisu   č. 21
z veřejného zasedání zastupitelstva měs-
ta konaného dne 27.05.2009

Usnesení : 21/09/01
Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele 
zápisu p. Julii Šuránkovou a p. Davida
Hájka
Usnesení : 21/09/02
Zastupitelstvo města schválilo program za-
sedání tak, jak byl všem zastupitelům
zaslán
Usnesení : 21/09/03
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kont-
rolu plnění usnesení ze zasedání
zastupitelstva města konaných dne 25. 03. 
2009 a 11. 05. 2009
Usnesení : 21/09/04
Zastupitelstvo města schválilo prodej po-

zemků p.č. 1873, 1874 v ulici Horní Drahy
v k.ú. Hluk panu Richardu Šáchovi za cenu 
odhadní, poplatky hradí kupující a
pověřilo starostu města Ing. Jana Šimčíka 
podpisem smlouvy
Usnesení : 21/09/05
Zastupitelstvo města neschválilo prodej čás-
ti parcely p.č. 2740/1 v ulici Slovácká
v k.ú. Hluk manželům Petru a Zuzaně Kočím 
za cenu odhadní, poplatky hradí
kupující
Usnesení : 21/09/06
Zastupitelstvo města neschválilo prodej čás-
ti parcely p.č. 2740/1 v ulici Vinařské
v k.ú. Hluk p. Radimu Křápkovi za cenu od-
hadní, poplatky hradí kupující
Usnesení : 21/09/07
Zastupitelstvo města schválilo směnu po-
zemků souvisejících s výstavbou
cyklostezky Dolní Němčí - Hluk původní par-
cely p.č. 4484, 4485, 4486, 4487, 4488,
4489, 4490, 4491, 4492, 4493, 4502, 4503, 
4504, 4505, 4484/2, 4486/2, 4488/2,
4490/2, 4502/2, 4504/2 o celkové výměře 
1274 m2 (nové parcely p.č. 8163/40,
8163/44) od pana Antonína Uhlíře, Zahradní 
1190, Hluk za pozemky ve vlastnictví
města p.č. 3796/24, 3796/27, 3796/2 o celko-
vé výměře 1440 m2 s jeho doplatkem
166 m2 dle znaleckého posudku a pověřilo 
starostu města Ing. Jana Šimčíka
podpisem smlouvy a zrušilo část usnesení 
zastupitelstva města č. 16/08/08 ze dne
26. 11. 2008 a část usnesení zastupitelstva 
města č. 20/09/07 ze dne 11.05.2009 o
odkupu pozemků souvisejících s výstavbou 
cyklostezky Dolní Němčí - Hluk od p.
Antonína Uhlíře
Usnesení : 21/09/08
Zastupitelstvo města schválilo prodej po-
zemků částí parcel p.č. 3633/1 a p.č.
3634/7 v trati Babí Hora v k.ú. Hluk p. Petrovi 
Hrubému za cenu odhadní, poplatky
hradí kupující a pověřilo starostu města 
Ing. Jana Šimčíka podpisem smlouvy
Usnesení : 21/09/09
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu 
o půjčce s Mikroregionem Ostrožsko k
projektu „Turistika bez hranic“ s datem vrat-
ky 31. 05. 2010 a pověřilo starostu města
Ing. Jana Šimčíka podpisem smlouvy
Usnesení : 21/09/10
Zastupitelstvo města neschválilo návrh 
Ing. Mikuláštíka - Směrný předpis Města
Hluk ve věci zadávání veřejných zakázek dle 
zákona o veřejných zakázkách č.
137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
- Veřejné zakázky malého rozsahu § 12,
odst. 3 tohoto zákona tak, jak byl zastupite-
lům zaslán s tím, že bude provedena
oprava u „Článku VI bude změna na Článek 

IV“, ostatní beze změny
Usnesení : 21/09/11
Zastupitelstvo města neschválilo návrh 
p. Julie Šuránkové - Směrný předpis Města
Hluk ve věci zadávání veřejných zakázek 
dle zákona o veřejných zakázkách č.
137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
- Veřejné zakázky malého rozsahu § 12,
odst. 3 tohoto zákona tak, jak byl zastupite-
lům zaslán s tím, že bude provedena
oprava u „Článku VI bude změna na Článek 
IV a s doplněním ve Článku č. V.
Jmenování členů hodnotící komise : sta-
rosta, dva místostarostové a 1 člen
zastupitelstva města zvolený za politickou 
stranu, nezastoupenou v radě města
Usnesení : 21/09/12
Zastupitelstvo města neschválilo Etický ko-
dex člena Zastupitelstva města Hluk
předložený p. Julií Šuránkovou
Usnesení : 21/09/13
Zastupitelstvo města neschválilo nabídku 
dodávky elektřiny na rok 2010 – E.ON
Česká republika, s.r.o.
Usnesení : 21/09/14
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí čer-
pání rozpočtu na I.Q.2009
Usnesení : 21/09/15
Zastupitelstvo města schválilo změny 
v rozpočtu roku 2009 včetně změny u
komunikace Orelská
Usnesení : 21/09/16
Zastupitelstvo města schválilo Zprávu 
o přezkoumání hospodaření města za rok
2008
Usnesení : 21/09/17
Zastupitelstvo města schválilo odpis po-
hledávky paní Šlamborové ve výši 88.046,-
-Kč
Usnesení : 21/09/18
Zastupitelstvo města schválilo podání 
trestního oznámení ve věci vymáhání dlu-
hu
firmy Probeco International, spol. s r.o.
Usnesení : 21/09/19
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí in-
formace o kontrole pokladny městského
úřadu

starosta - Ing. Jan Šimčík
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Následujícími fotkami se ještě vracím 
ke školnímu projektu Všude žijí lidé, 
v rámci něhož se žáci základní školy 
seznamovali s jinými národy i zeměmi. 
Protože třídy 5.A a 8.A si vybraly jiho-
východní Asii, rozhodly se pro společ-
nou prezentaci v tělocvičně - dva dny 
předváděly své znalosti žákům čtvrté 
až deváté třídy. Páťáci a osmáci před-
vedli mimo jiné japonskou pohádku, 
scénku o Tchaiwanu i  indickou taneč-
nici. V další části prezentace předvedli 
čtyří dílničky - psaní japonského písma 
štětcem, luštění sudoku a kvizu, jezeni 
čínskými hůlkami a nakonec skládání 
origami. Ve volných chvílích si děti moh-
ly prohlédnout nástěnky - samozřejmě 
s tématem jihovýchodní Asie. 

K projektu se vrátíme i v dalších Hluc-
kých novinách, podíváme se, co dělaly 
další třídy.

RB

Všude žijí lidé – v podání 5. A a 8. A
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Různé

Díky. Nejen za „antonínkový“ časopis 
Zdražení časopisu Krajem svatého Anto-
nínka z deseti korun na dvacet? 
To bude pro časopis nepřekonatelný pro-
blém, myslel jsem si, když jsme oznamova-
li zdražení, pro které se rozhodl vydavatel 
časopisu Mikroregion Ostrožsko. Nic jiné-
ho mu nezbývalo, náklady na časopis jsou 
podstatně větší než oněch dvacet korun. 
Jaká tedy bude reakce čtenářů?
Stačilo ale přijet do Hluku, dát se do řeči 
s prodejci a člověk slyšel optimistické od-
povědi. Prodej jde výborně, sice je o troš-
ku pomalejší než dříve, ale opět vyprodá-
me, zněla odpověď. Ani nevíte, jakou jsem 
měl radost, časopis se vyprodá skoro všu-
de, ale tak velký zájem jako v Hluku nikde 
jinde není. Jak je to možné?
Nevím, jsem ale šťastný, že mám možnost 
být tady v Hluku přítomen právě v dnešní  
době, kdy ještě žijí lidé, kteří mají zájem 
kupovat takový časopis, zajímají se o tra-
dice, scházejí se, a dělají život v Hluku za-
jímavější.

Cítím, že jsem jejich velký dlužník, za-
tímco oni dělají množství věcí ve volném 
čase, já jsem pouhý „živnostník“, který 
pracuje na základě smlouvy, kterou má 
s radnicí.
O to více jsem vděčný vám všem, kteří 
mi dáváte najevo, jak jste rádi, že existuje 
třeba vzpomínaný časopis, pochvalujete 
si podobu Hluckých novin nebo přijdete 
za mnou například s přáním ke kulatému 
jubileu, které jsem nedávno slavil.
Chtěl bych vám všem, kterých se to týká, 
poděkovat, velmi si vážím vaší vstřícnosti 
a věřím, že si budeme nadále rozumět - ať 
se případně děje cokoliv.
Těším se na další shledávání, ať už tady 
v novinách, v časopise, nebo třeba „jen 
tak“ někde při sezení na lavičce. Kdybych 
měl tu moc, vyslovil bych jedno přání - ať 
váš čas i ten můj se alespoň na nějaký 
ten rok zastaví právě v této chvíli.

Radek Bartoníček
www.slovackoDNES.cz

Myslivci pozvali na návštěvu školku
Každý rok navštěvují na pozvání hluckých myslivců děti z mateřské školy spo-
lečně se svými učitelkami mysliveckou chatu. Bylo tomu tak i letos, kdy myslivci 
připravili pro děti zajímavý program. Děti se mohly například seznámit s různými 
zvířaty, které můžou potkat v lese, dozvěděly se nové informace o přírodě a mohly 
si také zastřílet.
Když jsem se dal s dětmi do řeči, možná bez překvapení jsem zjistil, že většina 
z nich nemám doma ani králíka, ani kočku, ani třeba psa. 
A ještě k myslivcům. Alespoň takto slovy zaznamenávám, že měli letos myslivec-
kou noc, kterou jim hodně zkomplikovalo počasí. Večer pršelo, a tak jsem se ani 
za nimi nevydal. Až později jsem zjistil, že i přes nepříznivé počasí si myslivci oblí-
benou akci udělali počasí navzdory.

Text a foto: RB
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Počátky dětského tanečního souboru Hlučánek

Letos uplyne 50 let od konání I. Dolňáckých slavností, v jejichž 
programu vystupovali především Hlučané. Mezi účinkující patřil 
také pěvecký kroužek ze základní školy pod vedením pana uči-
tele Jaroslava Šebestíka a cimbálová muzika pod jeho vedením 
doprovázela žáky při účinkování v programu.
Na popud pořadatelů slavností byla požádána paní učitelka 
Emílie Motyčková, aby s dětmi ze základní školy nacvičila taneč-
ní pásmo. Paní učitelka se této role ujala a nacvičila následující 
dětské pásmo.
Děvčata přišla na jeviště s písničkou „Pod tým huckým mostem“ 
a kluci zpívali a cifrovali na verbuňk „Na tých huckých lúkách“. 
Při vystoupení byly nejmladší žáci ročníku 1946 (chlapci) a 1947 
(děvčata) a zatančily tanec „Kůdelíčko, kůdelí“. Děvčata z roční-
ku 1945 tančila taneček „Jatelinku“. Sólová zpěvačka Jana Duf-
ková prov. Bachanová zpívala písničku „Vím já o dívčině“. 
Taneční pásmo mělo úspěch a paní učitelka začala nacvičovat 
s žáky i na další slavnosti. 
V roce 1962 začala nacvičovat s ročníkem 1953 a soubor do-
stal oficiální název HLUČÁNEK a pod tímto názvem reprezento-
val Hluk při různých kulturních akcích nejen v Hluku ale i jeho 
okolí. Soubor vystupoval ve Strážnici, St. Hrozenkově, Uh. Hra-
dišti, Uh. Brodě, v Nemšové a na různých soutěžích, kde dostal 
několik ocenění. Pro vystupování nechal ušít Výbor Dolňáckých 
slavností pro žáky 15 dívčích a 15 chlapeckých krojů.

Později při nácviku chlapců spolupracoval pan František Kotačka. 
Soubor fungoval pod vedením paní učitelky Emílie Motyčkové až 
do roku 1975, kdy přešla na základní školu v Dolním Němčí.
Paní učitelce Emílii Motyčkové patří poděkování za její ochotu obě-
tovat svůj volný čas k vedení dětského souboru, za to, že dokázala 
s láskou děti vést k úctě a zachování lidových tradicí, neboť většina 
členů souboru Hlučánek pokračovala dále v tančení v souboru Dol-
ňácko.
Poděkování patří také panu učiteli Jaroslavu Šebestíkovi a panu 
Františku Kotačkovi. 
Díky patří také všem, kteří v této započaté práci pokračovali.
                                                                                   František Uhlíř 

Paní učitelka Emí-
lie Motyčková

Pan František Ko-
tačka

Pan Jaroslav Še-
bestík

Zakládající členové Hlučánku

Jména zakládajících členů

V dalším čísle Hluckých novin vám 
ukážeme další fotky Hlučánku, na 
kterých je mnoho dětí - dnes už do-
spělých
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Pozvánky

Pozvánka zahrádkářů 

Český zahrádkářský svaz Hluk zve občany na VÝSTA-
VU OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN, která se uskuteční 
v neděli 20. září 2009 od 9 hod. na hlucké tvrzi.
Zájemce, kteří chtějí tuto akci podpořit svými výpěstky, 
žádáme, aby je přinesli v sobotu  dne 19.9.2009 od 16 
do 18 hod. do velkého sálu na tvrzi. Děkujeme.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!

Pozvánka na motocrossovou show

Ještě jste si na 26. srpna nevzali volno v práci?! To je 
velká chyba, protože další možnost, kdy vidět freestyle 
motocrossovou show bude zase až za rok. 

Tentokrát přijedou profíci jako Petr Kuchař a Libor 
Podmol, takže to nepropásněte! Občerstvení je zajiště-
no, vstup je dokonce zdarma, hned zítra tedy nahlaste 
šéfovi volno. Uvidíme se 26.srpna v 16:00 v mém
tréninkovém areálu (oblast Staré hory)!
         Zdeněk Fusek
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Vizitka některých jedinců
Myslím, že nikdo z vás, čtenářů Hluckých novin nepochybuje, že bychom nejraději dali na tuto stránku mnohem hezčí fotky, než ty, které 
tady vidíte. Leč, i tyto obrázky tvoří Hluk, stačí si naše městečko projít, a narazíte na tyto i další obrázky poměrně často. Pravidelně rozva-
zovaný plot na koupališti, odpadkový koš přímo na stromku, židličky a stůl v bazénu, vandalismus na dětských hřištích, zničené dopravní 
značky, mohl bych pokračovat dál. To je vizitka, některých jedinců, kteří žijí v Hluku - a nejen v Hluku. Jak jsem tak slyšel, radnice má 
poměrně přehled, o koho jde, jen je těžké tyto ničitele chytnout za ruku. Možná je to i dobře, protože od těch, kteří musí vše opravovat, 
by se dočkali poněkud tvrdé odplaty. Asi tato „chuť“ na ničení odejde s věkem. Bohužel, do té doby zřejmě dorostou další nevychovaní 
výtečníci

RB 

FOTO: Městský úřad Hluk
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Na kalendář Mužského sboru Hluk 
nafotil Štěpán Mitáček


