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Hlucký král s pážaty při cestě ulicemi Brna letos v září.

FOTO: Radek Bartoníček

Co si také přečtete...

... o hodech
www.mestohluk.cz

... o nezvyklém vaření

www.mestohluk.cz

... o odvážném skákání

Hlučané na slavnostech v Uherském Hradišti

www.mestohluk.cz
FOTO: Radek Bartoníček, Štěpán Mitáček

úvod

Hlucké noviny

Vážení čtenáři,
možná jste si toho ani nevšimli, Hlucké noviny se ale zvětšují a zvětšují, nyní mají o další čtyři strany více oproti minulému
číslu. Důvod je jasný. Dění v Hluku i mimo Hluk (ale opět s Hlučany) je natolik bohaté, že nám dřívějších 32 stran nestačilo. Však uvidíte při čtení novin sami, kolik se toho všude možně dělo, jak moc jsme museli například fotky zmenšovat, aby
se do novin toho vešlo co nejvíce - a na další fotky a zprávy přitom bude prostor zase až příště.
Když jsem dával fotky a texty dohromady, napadla mě jedna věc. Zdálo se mi, že na těchto fotkách poznávám svým
způsobem stále stejné tváře, stejně jako potkávám stále stejné tváře na různých akcích. Jak si toto vysvětlit, co, a lze
vůbec něco k tomuto napsat, jaké mít pro to vysvětlení? A hlavně, co napsat o těch, které nikde
na fotkách nevidím ani nikde nepotkávám? Tedy,
pokud nepočítám obyčejné chození po Hluku?
Když jsem nad tímto přemýšlel, odpověděl jsem
si, že nejdříve ze všeho musím napsat na adresu
těch, kteří nejsou na těchto či jiných fotograﬁích
ani akcích následující: Nijak vám vaši „absenci“
nezazlívám, nijak ji nekritizuji a zcela respektuji
právo každého chodit si po svých vlastních cestičkách. Je navíc také docela možné, že chybička
je ve mně samotném, že já prostě chodím jinudy,
nebo se příliš málo dívám kolem sebe.
Budu vám proto vděčný, když mě občas trošku
„požduchnete“ nebo se sami ozvete, aby obraz
Hluku, který tady v Hluckých novinách tvoříme,
byl ještě více pestrý a úplný.
Zatím tedy musím děkovat a sundávat klobouk
z hlavy v úctě před těmi, které vidím na fotograﬁích nebo při pořádání mnoha zajímavých akcí či
TÉMA PRO DALŠÍ ČÍSLO HLUCKÝCH NOVIN: SPORTOVÁNÍ
setkání. Právě oni zas a zase plánují, přemýšlejí,
DĚTÍ A MLÁDEŽE. Ano, přesně tak, tato fotka má dokumentovat,
domlouvají, dohadují, připravují a nakonec také
že v dalším čísle Hluckých novin, které vyjde v prvních prosincových
udělají mnoho zajímavého. Často zadarmo nebo
dnech, se chceme věnovat sportování mladých v Hluku. Jak na tom
za symbolických pár korun.
hlucká mládež je, jak moc či málo sportuje, v čem všem vůbec sporProč to vlastně dělají? A kde se to v nich vzalo?
tuje a co jim dospělí v našem městečku v tomto směru nabízejí? A jak
A jak dlouho to ještě vydrží?
moc, či málo těchto dospělých je? A jak moc jsou mladí úspěšní
či snaživí? Pište své příspěvky či názory, rádi za vámi zajdeme nebo
vaše názory otiskneme.
RB

Přeji vám všem jen to dobré...
Radek Bartoníček, Hlucké noviny

Hlucký kalendář

Proběhly vydařené hody.

Hlučané byli v Brně.

Senioři vzpomněli tradice.

Klebetnice vařily s tetičkami.

Jednali a rozhodovali zastupitelé.

Sjeli se příznivci Harley-Davidson.

www.mestohluk.cz
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