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Co si také přečtete...

... o sportování v Hluku
www.mestohluk.cz

... o mnoha plánovaných akcích

www.mestohluk.cz

s přílohou Školní kec(k)y

Vánočka

podle paní Lekešové
Symbolem Vánočních svátků není jenom ozdobený vánoční stromek, ale jsou to také typická vánoční jídla, včetně vánočky. Pečení vánočky je dosti náročná práce, která vyžaduje
nejen pečlivost, ale také jistou zkušenost. Nejlépe se problém s vánočkou vyřeší nákupem
v obchodě. Ale čerstvá, doma pečená vánočka chutná nejlépe a navíc, je-li pečená o Štědrém dnu, zavoní celý byt a navodí krásnou vánoční atmosféru. Proto uvádíme několik rad,
jak vánočku upéct.

Recept na vánočku:

25 dkg mouky polohrubé, 25 dkg mouky hladké,
10 dkg krystalového cukru, 4 dkg droždí, 15 dkg másla, mléko,
2 – 3 žloutky, sůl, vanilkový cukr, smetana (může být nahrazena mlékem),
rozinky, mandle, 1 celé vejce na potření vánočky a tuk na vymazání plechu (lepší je
péci na pečícím papíře).
Postup:
Mouku prosejeme a dáme na teplé místo nahřát. Do hrnku rozdrobíme droždí, přidáme část cukru a malé
množství mouky, trochu vlahého mléka (to bude kvásek). Zamícháme a necháme náležitě vykynout.
Do mouky vlijeme rozpuštěné máslo, přidáme žloutky, sůl, cukr, vanilkový cukr, vlijeme vykynutý kvásek a nalijeme podle
potřeby vlažné mléko (nebo smetanu). Vše důkladně mícháme tak dlouho, až se na těstě vytvoří „puchýřky“ a nelepí se těsto
na vařečku. Nakonec vmícháme podle chuti rozinky. Nádobu s těstem zakryjeme a necháme dobře vykynout.
Po vykynutí těsto rozdělíme na 9 dílů. Spodní část vánočky spleteme ze 4 dílů, střední část ze 3 dílů a vrchní část stočíme ze 2 dílů.
Tuto vrchní část uděláme poněkud delší a její konce podsuneme kousek pod vánočku. Aby se nám jednotlivé prameny při pečení
nerozjely, zpevníme vánočku tak, že zapíchneme párátka nebo kousky špejlí po hřebenu vánočky. Vánočku pak potřeme rozšlehaným vajíčkem, přizdobíme mandlemi a necháme ještě chvilku kynout.
Nakonec zvolna pečeme na 170°C asi 30 až 40 minut do zlatova.
Jednodušší pletení vánočky se dělá pouze z 8 dílů těsta. Nejdříve upleteme 2 copy po 3 pramenech. Jeden cop promáčkneme podél středem po celé délce a položíme na něj druhý cop. Pak stejně jako u složitější vánočky 2 díly stočíme a položíme na druhý cop tak, aby konce mohly být podsunuty pod vánočku. Vánočku opět párátky nebo špejly zpevníme,
potřeme vejcem a přizdobíme mandlemi, necháme ještě chvíli kynout a pečeme.

Tak toto je čerstvě upečená vánočka paní Lekešové. Na stole jsou ještě perníčky, ořechy, mandle a hrozinky.
www.mestohluk.cz
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Dobré skutky

Svátky klidu, lásky a porozumění, svátky štěstí a pohody, svátky, kdy mají všichni k sobě nejblíž, jsou už před
námi. Člověk hledá a nachází člověka. Je to čas, kdy nezůstává nikdo sám. Všichni dnes ale žijeme jaksi velmi
rychle a stále někam spěcháme. Chvíle oddechu se dnes stávají vzácností, proto bychom je měli dobře vychutnat a zavzpomínat, čím jsme jeden druhému, čím se navzájem obohacujeme, co jsme pro sebe vykonali.
V předvánoční době adventní bych se chtěl pozastavit nad dobrými skutky, které hlučtí občané v posledních
týdnech a měsících vykonali.
Prvním dobrým skutkem se může pochlubit
celé zastupitelstvo města, jež schválilo využití
rodinného domu č.p. 449 k podnájmu rodině
Nguntual z Barmy. Rodina, čítající dva dospělé a čtyři děti – dva chlapce a dvě dívky – ve
věku od 9 do 17 let, byla nucena odejít ze svého rodiště kvůli náboženskému vyznání.
Další dobré skutky vykonaly rodiny Aničky
a Jana Nováčkových z ulice Boršické, Kateřiny a Františka Šimčíkových z ulice Mlýnské,
Heleny a Františka Ratajských z ulice Novoveské, Jarky a Radka Ilíkových z ulice Sadové, Jany a Františka Gálových z ulice Hřbitovní, Petry a Pavla Křiváčkových z ulice Mladé,
Hany a Romana Tabarkových z ulice Moravské. Tito věnovali zcela zdarma nábytek a lustry v celkové hodnotě mnoha desítek tisíc
korun. Na kompletní dovybavení bytu přispělo
sdružení občanů zabývajících se emigranty
SOZE Brno částkou cca 80 tis. Kč, takže městskou pokladnu výše uvedená akce nestála téStarosta Hluku Jan Šimčík, vyfocený náhodně při procházce Hlukem
měř žádné ﬁnanční prostředky. Samozřejmě,
letos na podzim.
FOTO: RB
nepočítáme-li čas strávený našimi pracovníky
místního hospodářství pod vedením p. Směšného při úpravách bytu, montáži a stěhování nábytku. Velký kus práce odvedly rovněž pracovnice městského
úřadu Lenka Juřeníková a především Romana Jančová, které zajišťovaly výbavu od ručníků přes povlečení až po
výběr skříní včetně obstarání patřičných dokladů k legalizaci pobytu nových hluckých obyvatel.
Třetím dobrým skutkem je sbírka ošacení pro Diakonii Broumov organizovaná místostarostou p. Jelénkem a rodinou manželů Pavelkových z ulice Hlavní, jíž se zúčastnilo velké množství Hlučanů a sesbírali plný kamion šatstva.
Pevně věřím, že čtvrtým dobrým skutkem bude Tříkrálová sbírka, konaná začátkem ledna 2010, kdy se všichni
zapojíme svými, byť i malými, ﬁnančními dary.
Dovolte mi, abych Vám, kdo jste se jakýmkoliv způsobem na uvedených dobrých skutcích podíleli nebo jste vykonali jiné, srdečně poděkoval. Do nastávajících dnů vánočních i nadcházejícího nového roku 2010 přeji všem spoluobčanům jménem svým, svých kolegů místostarostů i vedení města hodně zdraví, radosti, pohody a osobních
úspěchů.
Ing. Jan Šimčík - starosta

Vážení čtenáři,
toto poslední (a rozšířené) číslo Hluckých novin v roce 2009 se skládá
z několika částí. Tou hlavní jsou samozřejmě Hlucké noviny, tentokrát
v lehce vánočním balení. Věnujeme se ale také sportování v Hluku, myslím, že ještě nikdy nebylo tolik místa v těchto novinách sportu věnováno
- a budeme na něj myslet i při psaní v roce 2010.
Důležitou součástí tohoto prosincového čísla Hluckých novin je ale také
zvláštní příloha s názvem Školní kec(k)y. Jde o vůbec první školní časopis,
který připravili (a také mu dali sami název) žáci, chodící do školního novinářského kroužku. Myslím, že budete překvapeni až zjistíte, jak zajímavý a
neobvyklý pohled na věci kolem sebe můžou tito žáci mít.
Rád bych v poslední dny tohoto roku MOC poděkoval všem, kteří mi
s Hluckými novinami pomáhali nebo i posílali své příspěvky. Děkuji také
vám všem, s kterými jsem se setkával při přípravě Hluckých novin i aktualizaci internetových stránek města. Pro mě to byla často setkání velmi

www.mestohluk.cz

příjemná, věřte, nevěřte, hlavně díky nim jsem
míval pocit, že Hluk není jen místem, kde jsem se
narodil, ale také místem, kde se cítím doma mezi
„svými“. Děkuji také vedení města, díky kterému
jsem mohl dělat tyto noviny podle svého uvážení
- taková volnost v mnoha místních zpravodajích
není obvyklá.
Vážení čtenáři, užijte si krásný čas vánoční, v roce
2010 vám přejí především zdraví, zdraví a ještě
jednou zdraví. Když nás neopustí, můžeme na
tomto krásném světě dělat cokoliv. A pokud jsem
vás někdy něčím naštval (což je možné), pokuste
se mi odpustit nebo říct. Nikdo nejsme a nebudeme bez chyb. Radek Bartoníček, Hlucké noviny
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To nejdůležitější z dění v Hluku
PŘEVOD SPORTOVNÍ
HALY

DOTACE NA PÓDIUM
U TVRZE

Už pravidelnou stránku, věnovanou tomu nejdůležitějšímu z rozhodování města, začnu sportovní halou, protože
o jejím převodu ze Spartaku
Hluk na město Hluk se už
dlouhé měsíce jedná.
Na zatím posledním jednání
zastupitelstva v listopadu se
opět o hale hodně mluvilo,
začíná jít totiž do „tuhého“.
Město totiž už halu získalo,
teď jde ovšem o to, jak detailně bude vypadat smlouva, na základě které přejde
hala právě na město a poté
bude dál pronajatá.
Nyní učinilo zastupitelstvo
zásadní rozhodnutí, když
osmnácti hlasy schválilo
převod haly na město. A to
s podmínkou, že minimálně
po dobu patnácti let bude
hale sloužit sportovním účelům.
Jediný, kdo toto řešení
nepodpořil, byl zastupitel
Ing. Pavel Dohnal. Ten přišel
na zastupitelstvo s překvapivým návrhem, aby využití
haly bylo rozděleno na dvě
části - na část sportovní a na
část, určenou komerčnímu
využití. „Od počátku, kdy se
jednalo o převodu, bylo účelem zajistit sportování pro
hluckou veřejnost a majetek
udržovat co nejlépe. Obec
je určena k tomu, aby se
starala o obecně prospěšný majetek a ne o majetek,
sloužící k podnikatelským
účelům,“ odůvodnil svůj postup. V tomto případě ale
zůstal osamocený.
Nyní
bude
následovat
smlouva, kterou město halu
pronajme. Finanční výbor
doporučil zastupitelstvu ke
schválení budoucí pronájem

Jak zřejmě víte, Hluku se daří
získávat dotace na různé
projekty. Jednou z takových
dotací je také částka 391 tisíc korun na výstavbu nového
pódia u tvrze od Místní akční
skupiny Horňácko a Ostrožsko.
Z dostupných informací vyplývá, že půjde o stálé dřevěné pódium, které má stát před
betonovou zdí, za kterou se
nyní staví nový rodinný dům.
Pódium by mělo mít podobu
otevřeného přístřešku s dřevěnými sloupky. Výsledek by
měli vidět Hlučané do hodů
2010. Pokud vás plánek pódia zajímá podrobně, jistě je
na radnici k nahlédnutí.

Tady se můžete podívat na poslední práce na nové cyklostezce
z Hluku do Dolního Němčí, kde také cyklostezka končí. Nyní
je už hotová, oﬁciální otevření je naplánováno na jaro 2010.
Teď nezbývá než čekat, až někdy vznikne cyklostezka z Dolního
Němčí na Nivnici, která by nám otevřela bezpečnou cestu až do
Uherského Brodu.

haly, starosta města ale prohlásil, že pronájem není věcí
zastupitelstva, ale rady. Uvidíme tedy, co přesně rada
schválí.
Zastupitelstvo rovněž schválilo převod ostatního majetku
TJ Spartak na město podle
předloženého seznamu, tento seznam jsem ale neviděl,
takže zájemce odkazuji zřejmě na návštěvu radnice, kde
tento seznam je.
Rád bych vás také, vážení
čtenáři, informoval, že v dalším čísle Hluckých novin
najdete veškeré podrobnosti
o sportovní hale, včetně fotek z jejích jednotlivých částí
i informací, kdo a jak tyto
části haly využívá. Budu se
snažit sdělit vám také nejaktuálnější informace o pronájmu haly.

ROZPOČET A PENÍZE
ZA ODPAD
Naprosto zásadní věcí je zcela jistě rozpočet města na rok
2010. Pokud někoho z vás
tento rozpočet zajímá, vězte,
že zatím jede Hluk na rozpočtové provizorium, které schválilo listopadové zastupitelstvo.
Toto provizorium činí 1/12
ročního rozpočtu roku 2009.
Zastupitel Ing. Pavel Dohnal
neúspěšně navrhl 1/12 sníženou o 10%, což odůvodnil
tím, že je třeba, aby město od
začátku roku šetřilo. Rozpočet pro rok 2010 by měl být
schvalovaný na konci ledna,
o jeho podobě vás budeme
v Hluckých novinách samozřejmě informovat.
A když už jsem u peněz, zmíním se ještě o jedné dvaceti
koruně. Zastupitelstvo totiž
rozhodlo, že poplatek za odvoz a likvidaci odpadu bude
místo současných 480 korun 500 korun. Pro bylo 13
zastupitelů, 4 byli proti, 2 se
zdrželi.

Kaštanec, památkové
domky, sběrný dvůr
V Hluku v současnosti běží
kromě stavby pódia několik
dalších projektů, na které získala radnice dotace. Tady je
stručná informace, jak to s těmito projekty vypadá nyní:
Dva další památkové domky
se mají začít opravovat už
brzy, v létě by měly být hotové. Jak jsem slyšel, práce
zatím stály kvůli složitému
řešení přesunu dřevěného
sloupu elektrického napětí
před domky a také napojení
odpadu na kanalizaci.
Na jaro začnou rovněž práce
na parku Kaštanec, nyní radnice vybírá zahradnickou ﬁrmu, která bude práce dělat.
A ve fázi výběrového řízení je
projekt sběrného dvora.

www.mestohluk.cz
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„Jste srdečně vítáni...“

I když je tato událost už několik týdnů stará, určitě má
smysl ji v Hluckých novinách připomenout. Jak už možná
mnozí víte z aktuálních informací na hluckém webu nebo
z jiných médií, Hluk se stal novým domovem pro rodinu
politických uprchlíků z Barmy. Manželé společně se čtyřmi
dětmi utekli ze své rodné země, kde vládne naprosto nedemokratický vojenský režim, aniž by existovala naděje na
změnu.
Rodina se nejdříve ocitla v Malajsii, kde ovšem také nejsou uprchlíci z Barmy příliš vítáni. Proto si je odtud demokratické země „odvážejí“ k sobě, kde pro ně hledají nové
domovy. Jeden z těchto domovů nabídl Hluk k pronájmu

přes české ministerstvo vnitra právě barmské rodině.
Na dvou snímcích se vracíme ke dni, kdy rodina přijela do
Hluku. Na snímku vlevo se matka dětí velmi těžce loučila
s vedoucí azylového tábora v Čechách, kde dosud cizinci
žili. A na snímku vpravo už můžete vidět samotné přivítání od zástupců Hluku.
Myslím, že za všechny čtenáře Hluckých novin můžeme
novým spoluobčanům popřát jediné. „Jste srdečně vítáni.“
RB
(Doporučiji vám přečíst si také text starosty města na straně
dva, kde se zajímavým způsobem k této události vrací).

Akce prosinec - jste zváni!
18. 12. 2009
Vánoční koncert DH Kosenka, sportovní hala
Hluk, začátek 19:30
20. 12. 2009
Vánoční besídka - Skauti Hluk - tvrz 17:00
22. 12. 2009
Půjdem spolu do Betléma - hraje CM Ženičky a
děti ze ZUŠ Hluk, zpívají Klebetnice a všechny
dětské soubory, hosté z Březové - tvrz 17:00
A končíme pořádně pracovně. Pracovníci stavební ﬁrmy na tomto snímku právě pracovali na cestě před tvrzí.
Ve chvíli, kdy tyto řádky čtete, by už měla být cesta fungl
nová.

27. 12. 2009
SVATÝ PLUK , kostel sv.Vavřince v Hluku,
začátek 17:00 hod.
31. 12. 2009
Seniorský Silvestr , tvrz Hluk , začátek 19:00
Dvoustranu připravil: Radek Bartoníček

www.mestohluk.cz
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fotozprávy - kulturní akce

Jan Nedvěd (na snímku vlevo) a jeho bratr František byli největším lákadlem hluckého setkání příznivců country. Jejich
vystoupení ale vyvolalo u řady diváků rozpačité pocity, zejména Jan Nedvěd působil příliš nadřazeně. Návštěva celé akce
ale stála za to, a to zejména díky přehlídce několika amatérských tanečních country souborů - viz fotka vpravo. Poděkování patří za organizaci večera městu Hluk, country skupině Western a Krajskému úřadu ve Zlíně.

Vynikající muziku mohli slyšet všichni, kteří přišli na začátku prosince na tvrz. Město Hluk tady totiž pořádalo koncert
slovenských muzikantů ze souboru PACORA TRIO a vokální skupiny SKLO. Bohužel těch, kteří měli o velmi zajímavý
koncert zájem, nebylo mnoho. Po skončení koncertu navíc pokračovala beseda u cimbálu s CM Babica. Jak vidíte na snímku vpravo, krojovaných přítomných moc nebylo. A to byl minimálně jeden pár ještě ze sousední Ostrožské Lhoty. Vůbec
se nedivím, že po posledních akcích v Hluku se stále více mluví o tom, jestli není lepší nic v našem městečku nepořádat.
Možná si vystačíme sami u televize nebo počítačů.

Na tvrzi bylo rovněž možné uvidět dvě zajímavá divadelní představení. Na levém snímku je záběr ze hry ochotníku
z Buchlovic Slaměný klobouk. Vpravo vidíte fotograﬁi z představení brněnského Divadla Klauniky, které přijelo na pozvání Hluku s hrou Don Quijote de la mAncha. Bohužel, ani v tomto případě nebyl sál tvrze plný.

www.mestohluk.cz
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Pan Stanislav Vavřínek získal ke konci roku významné ocenění, patří totiž mezi vybrané osobnosti našeho regionu, oceněné za dlouhodobou práci ve prospěch dětí a mládeže. Možná by už tak měl nárok na odpočinek, ovšem tady na dvou aktuálních fotkách vidíte, jak svou Kosenku připravoval na vánoční koncert, který byl naplánovaný na pátek 18. prosince.

POZVÁNKA NA 22. PROSINCE. Tato fotka je ze zkoušky
na lákavý jeden zajímavý program, který můžete navštívit
na tvrzi 22. prosince od 17:00. Vystoupí hlucké dětské soubory a Klebetnice, hrát bude CM Ženičky. A přijedou výborní hosté z Březové!

Žáci deváté třídy se už naplno připravují na polonézu, kterou předvedou na Rodičovském plese ve sportovní hale třináctý únorový den. Tento ples patří mezi největší lákadla
plesové sezony, tak nenechejte své společenské šaty či obleky
v šatníku. A na deváťáky jsme všichni zvědaví...

Takoví motýlci, a nejen oni, poletovali na hluckém hřišti. Před uzávěrkou novin jsme ještě stihli vánoční besídku dětí
Ten, kdo se divil, uslyšel, že na hřišti se hrála hra zvaná z 1.B. třídy, které učí paní učitelka Sovišová. Děti byly výslowpitch. A pořadatelem byl kunovský softbalový team.
borné, po skončení si navíc s rodiči vyrobily přáníčka.
Dvoustranu připravili: Radek Bartoníček (popisky a 5 x foto), Štěpán Mitáček (7 x foto)

www.mestohluk.cz
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Seniorské besedy: Vánoce i Hašler

Novinářská zásada praví, že člověk by si nikdy neměl vzít nic od
něhoho, o kom píše. A pokud už
to udělá, měl by se o tom okamžitě zmínit svému zaměstnavateli nebo šéfovi.
Inu tedy, s lehkým úsměvem
na tváři a vědomím si blížícího
se veselého Silvestra oznamuji,
že dřívější, současné i příští mé
informace o hluckých seniorech jsou neobjektivní, protože
senioři si mě čas od času něčím
„koupí“. Naposledy tak učinili
ﬂaškou slivovice, kterou jsem
našel ve svém mikulášskm dárku od nich.
Tímto jsem vyřídil nezbytné
„formality“ a můžu přistoupit
k „neobjektivnímu“ psaní.
Jeho malou část jsem už prozradil zmínkou o mikulášském
dárku. Právě Mikuláš byl hlavní
postavou prosincového seniorského besedování, v doprovodu
čertů a anděla se zjevil na tvrzi
a přinesl sebou i kupu dárků pro

seniory - včetně vzpomínané
slivovice. Dárků bylo opravdu
hodně, anděl s čerty se museli
při rozdávání pěkně zapotit.
Když zmizeli, mohli jste na tvrzi
zažít pokojnou a klidnou náladu
adventu a blížících se Vánoc, náladu, která nám v běžném životě
tolik chybí. Zazpíval hlucký ženský sbor, který není tolik známý,
stejně jako sbor mužský, který
je naopak přeznámý. Slyšet byla
také poezie Františka Kožíka
i psaní od samotných hluckých
seniorů.
Říká se, že předvánoční atmosféra i samotné Vánoce jsou nejkrásnější v dětském věku. Jenže,
co si budeme povídat, v pozdějším věku, kdy se každému člověku čas krátí rychleji, prožíváme
Vánoce možná víc srdečně než
kdykoliv dřív.
RB

Ta naše písnička česká...
Právě tato píseň zněla na hlucké
tvrzi na besedě seniorů. Každé
naše besedování má svůj podtext
a tentokrát to byla vzpomínka
na velkého skladatele, písničkáře Karla Hašlera při stotřicátém
výročí jeho narození. Jistě každý
z nás si rád zanotuje jeho krásné
písně, které vyjadřují jeho velkou
lásku k vlasti. Od nápadu k tématu jsme neměli daleko k realizaci.
Ochotně jsme připravovali vystoupení za doprovodu naší zrozené seniorské kapely Klapeto.
Po starých zámeckých schodech,
My jsme ti pražáci, Strahováček,
Pětatřicátníci, a mnoho jiných
krásných písní se neslo sálem.
Kdo zpíval? Byli to hlucké tetičky a toto vystoupení se neobešlo
bez dobových kostýmů, které jistě
vzbudily úsměv na tváři všech

přítomných v sále. Bylo radostné,
že jsme rozezpívaly celý sál a tím
jsme společně vytvořili pěknou
atmosféru.
Průvodním slovem doprovázela naše mluvčí Jiřinka, která se
snažila přiblížit jeho životopis,
který byl naplněn usilovnou
prací v kulturním dění. Přichází
doba okupace a sní nejsmutnější
období českého národa. Druhá
světová válka byla i pro Hašlera
osudná. Po zatčení byl odvezen
do koncentračního tábora Mauthausen, kde v roce 1941 umírá v
šedesáti dvou letech.
Tímto bych chtěla vyjádřit poděkování jménem výboru všem
kteří se zapojili do příprav tohoto
krásného vzpomínkového večera.
Za seniory Emilie Morozová

Rád bych ještě upozornil na videoukázky z hluckého seniorského besedování na internetu. Senioři si už na tyto ukázky zvykli,
ví, že je pravidelně na stránkách Hluku najdou dokonce bych
řekl, že právě díky nim někteří začali internet využívat. A pokud někteří internet nemáte, stačí zajít například do knihovny,
kde je ZDARMA k dispozici. RB
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Hudební přání seniorům

Tyto snímky se týkají programu, který připravila hlucká radnice pro seniory. Na tvrzi vystoupila cimbálová muzika při ZUŠ Hluk, soubor Košuláčci, děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Aničky Suré, několik skupinek mažoretek i DH Kosenka. Fotky jsou ze
zkoušky na vystoupení. Na levém snímku je cimbálová muzika, napravo Košuláčci. Věřím, že senioři byli spokojeni, jen je škoda, že z více
jak 400 pozvaných jich přišlo ani ne dvě stovky. A videoukázky z vystoupení najdete na www.mestohluk.cz.
RB

Přehlídka „lidušky“
Sedmnáct žáků Základní umělecké školy Hluk předvedlo své
umění přímo v samotné škole.
A ukázku ze všech vystoupení
si můžete pustit také na webu
města www.mestohluk.cz.
Nyní se můžete podívat na toho,
který vystoupil jako úplně poslední. Jmenuje se Vít Janečka a
odhaduji, že ho učitelé nechali

nakonec jako skutečný vrchol
celého programu. Vít hrál na
housle opravdu výborně.
Velké poděkování ale patří všem
žákům, jejich rodičům a kantorům. I když pro některé žáky
je zřejmě „mučením“ učení na
hudební nástroje i vystupování,
jednou ocení, že svůj čas věnovali právě tomuto.
RB

Úspěch mužského sboru v Boršicích u Blatnice

Hlucký mužský sbor jste mohli také letos potkávat na řadě akcí nejenom v Hluku. Tyto fotograﬁe jsou z velmi vydařeného zpívání v
Boršicích u Blatnice, kam se sjelo hned několik mužských souborů. Celý večer se ale velmi vydařil, po oﬁciálním programu následovala
beseda u cimbálu s CM Mladí Burčáci. Kolem cimbálu bylo plno, v Boršicích je lidová muzika na vzestupu, končila se až velmi dlouho po
půlnoci. Hlucký sbor se přitom neztratil, když domácí Boršičané vyhlásili anketu o nejlepší sbor toho večera, Hlučané zvítězili. A jejich
úspěch nijak nezmenšuje ani to, že domácí Boršičané se ankety neúčastnili. Na levém snímku vítá Hlučany vedoucí boršického sboru Víťa
Hrabal. A napravo už samotné vystoupení .
RB
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Sport v Hluku: jak na tom je?
Připravili jsme několik stránek, věnovaných hluckému sportu
Jak jsme v minulém čísle Hluckých novin slíbili, tak také činíme. Slíbili jsme, že se podíváme
na to, jak to vypadá se sportováním v Hluku, kolik dětí, mládeže a dospělých vlastně sportuje
a čemu se věnují. Vzhledem k tomu, o jak zásadní téma jde, určitě si zaslouží také odpovídající
prostor několika stránek.
Co napsat nejdříve? Když jsem nad sportováním
v Hluku přemýšlel, říkal jsem si, že bych pohled na
něj mohl napsat optimisticky i pesimisticky. Posuďte sami a napište třeba sami svůj názor sem do Hluckých novin.

Chceme sportovat.
Ale musíte nám pomoci…

PESIMISTICKÝ POHLED: Bída, bída, s hluckým sportem to jde dolů, téměř každý skomírá a bojuje o přežití.
Počínaje fotbalem, na který chodí pár jedinců, a kterému prakticky chybí pořádné dorostenecké družstvo. To
současné dokonce muselo jít kvůli mizernému výkomu
z jednoho utkání pěšky domů - což odnesl vyhazovem
paradoxně trenér. Nedobrá situace je také u basketbalistů, v referátu z jejich utkání se můžete dočíst o tom,
jak se hráči ze všeho nejvíc během hry hádali - ovšem,
pozor, ne s rozhodčím nebo soupeřem, ale mezi sebou.
Hluk se dnes už nemůže ani pochlubit kdysi svým rodinným stříbrem, tedy stolními tenisty. U zeleného stolu jich
zůstalo minimum, když už se jejich herna ve sportovní hale někdy zaplní, tak akorát tehdy, když tady spí na
provizorních lůžkách účastníci semináře o řepce. Tristní
stav navíc doprovází dlouhodobá nejistota sportovců,
co bude se sportovní halou a vůbec TJ Spartak Hluk.
A pokud bych měl končit hluckými sportovní fanoušky,
položil bych provokativní otázku - oni i nějací jsou?
OPTIMISTICKÝ POHLED: Povídá se, že nikdy není
tak, aby nemohlo být hůř. Což je pravda. Buďme vděčni za všechny ty sportovní nadšence, kteří v Hluku ještě
sportují, sportu pomáhají nebo na sport chodí. Není
jich až tak málo, dělají toho mnoho a tvoří naději hluckého sportu. Navíc se ukazuje, že děti zájem o sport
mají, začala fungovat fotbalová i basketbalová přípravka,
mnoho dětí sportuje také ve škole. Vedoucí dětí říká
naprosto jasně - děti se chtějí pohybovat, ale musí mít
ty, kteří je je sportování povedou. Navíc nejasnosti kolem haly a Spartaku spějí k vyřešení, hlucký sport by
se tak mohl začít dávat dohromady. A vzorem by mu
mohlo být hlucké fotbalové „A“, které „válí“ slušný fotbal
s výborným umístěním v tabulce. Teď ještě najít někde
ty sportovní fanoušky.
Text a foto: Radek Bartoníček

Tento snímek jsem nafotil náhodně v hlucké sportovní
hale v den, kdy tady trénovaly basketbal děti. Mám pocit, že by tato fotka mohla být i jakýmsi mottem hluckého
sportu - a nejen hluckého. Jestliže nadáváme na dnešní
děti a mládež, že vysedává jen u počítačů a nesportuje,
máme na tom jistě velký podíl. Je na nás, dospělých, co
dětem nabídneme. Jestli je - obrazně řečeno - dovedeme takto před basketbalový koš a pomůžeme jim. Je to
nás. A nikdo mimo Hluk nám - vám nepomůže.

www.mestohluk.cz
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Jaké jsou v Hluku sporty
FOTBAL (www.spartakhluk.cz)
Výčet hluckého sportování není možné začít ničím jiným než
fotbalem. Fotbal byl a je pořád ještě fenoménem, který dostává
nejvíce peněz a je v něm také nejvíce dětí. Hluk má mužstvo
„A“ a „B“, což je dohromady kolem třiceti kluků - ne všichni jsou
ale z Hluku. V dorostu je kolem patnácti kluků, jejich výkonnost
je ale dost špatná. Žáci jsou ve dvou družstvech, starších je
kolem patnácti, mladších do dvaceti. Ovšem pozor - počítejte
také několik Blatničanů, protože Hluk vytvořil právě s Blatnicí pod Sv. Antonínem společný tým u mladších i starších žáků.
A posledním v této pyramidě, nebo spíš prvním, jsou nejmenší
děti, přípravka. Ta se rozběhla nedávno, tvoří ji skoro třicet kluků
a na straně 13 si o nich můžete přečíst větší článek. Velkým plusem hluckého fotbalu je to, že se podařilo vytvořit celou stabilní
síť trenérů a jejich pomocníků. Nezbývá, než aby hlucké mládí
mělo o fotbal zájem a poctivě k němu přistupovalo.

FLORBAL (www.slovackyfbk.com)
Fenomén posledních let, stále oblíbenější sport, který se ohromně rozmohl na školách a Češi v něm dnes patří ke světové špičce.
Své zázemí má také v Hluku - někteří fotbalisté dokonce mají obavu, že ﬂorbal k sobě přitáhne víc a víc fotbalistů. V Hluku existuje
ﬂorbal pod hlavičkou Slovácký F.B.K. Spartka Hluk, tvoří jej tři
družstva, „A“ a „B“ mužstvo dospělých a junioři. Ovšem, pozor podobně jako ve fotbale, družstva se neskládají jenom z Hlučanů,
Hlučanů je menšina, většina je z Uherského Hradiště. Kromě toho
ještě existuje kroužek mladších ﬂorbalistů, do kterého chodí žáci
od šesté do deváté třídy, schází se jich kolem patnácti. A vzhledem k tomu, že zájem dětí o ﬂorbal narůstá, je možné, že tito mladí vytvoří v budoucnosti další soutěžní mužstvo.

BASKETBAL
(www.baskethluk.estranky.cz)
Nevím, jak moc Hlučanů ví, že v Hluku existuje také basketbalový oddíl při TJ Spartak Hluk, který pravidelně hrává soutěž - příliš
se mu ale nedaří. Těm, kteří máte přístup k internetu, doporučuji stránky tohoto klubu, které jsou dělané s velkou pečlivostí.
A dodal bych, že i s láskou k tomuto sportu. Basketbalisté ovšem
nejsou v Hluku až tak úplně doma, stěžují si, že v Hluku nemají
k hraní i tréninkům podmínky a hrávají některá svá utkání v Ostrožské Lhotě. Myslím, že hlavní problém dospělého hluckého
basketblu vyjadřuje hlavní fotka na jejich stránkách - na ní mužské ruce svírají provaz a pod nimi je nápis: „Musíme táhnout za
jeden provaz. Hlucký klub ovšem neměl žádné mládí, což by se
mohlo nyní změnit. Jak si můžete přečíst na jiném místě Hluckých novin, v Hluku začali pánové Miloš Kaša a Dušan Dobeš
trénovat děti. Zájem malých je slušný, snad jim vydrží, byť je
čeká předaleká cesta k velkému basketbalu.

VOLEJBAL
V Hluku existují družstva mužů i žen, která se pravidelně scházejí a hrají i v soutěži. Dětská a mládežnická družstva nejsou, více
o volejbale v příštím čísle zpravodaje.

www.mestohluk.cz

STOLNÍ TENIS
Historie hluckého stolního tenisu je slavná, jenže jak to vypadá v
současnosti? Doba, kdy byste přišli do prvního poschodí sportovní haly a tam viděli u několika hracích stolů sportovat děti i mládež, je pryč. Dnes má klub deset členů, kteří hrají extraligu žen
a okresní přebor mužů. Ženské družstvo si vede velmi dobře, a to
díky dvěma dívkám, z nichž ani jedna není z Hluku. Navíc mužský
tým sice hraje v Hluku, ale jeho název zní - Matue Uherský Ostroh.
Jiskřičku naděje hluckého stolního tenisu nyní „rozfoukává“ pan
Štěpán Pospíšek a několik nadšenců, kteří začínají prakticky od
nuly a chtějí slávu tohoto sportu v Hluku opět probudit.

A další hlucké sporty: mažoretky, aerobik,
páka, šachy, kulturistika, kuželky...
Nazval bych je menšími sporty, ale bojím se, abych ty, kteří se jim
věnují, nenaštval. Určitě to není mým úmyslem, naopak, pokud mi
o svých sportech napíší, mají v Hluckých novinách volný jakýkoliv
prostor - zatím se bohužel až na výjimky neozývají.
Dámy mají přednost, začnu mažoretkami, které určitě dělají
Hluku to nejlepší jméno. Často si o nich můžete přečíst rovněž
v Hluckých novinách, proto nyní nemusím přidávat žádné další
informace. Pro příznivce internetu ještě jejich internetové stránky:
www.smisekhluk.webgarden.cz.
Mezinárodními úspěchy se můžou pochlubit také další Hlučané,
byť ve sportu, který není tolik známý a rozšířený. Jde o pákaře,
tedy, pro laiky, jde o sport, při kterém se muži přetahují rukama
v páce. tady je celý název oddílu: Armwrestling Hluk - sportovní
oddíl v přetláčení rukou. Největší úspěchy: Nejlepší klub v České
republice v roce 2007/2008, na letošním mistrovství světa zisk jednoho zlata, a několik dobrých umístění (6., 7., 11. a12. místo), na
loňském mistrovství světa stříbrná medaile a také 4., 10., 11. a 12.
místo. Samozřejmě, vúčet úspěchů je ještě mnohem delší. A ještě
jejich výborné internetové stránky: www.armsporthluk.com.
Šachům se budu věnovat více v příštím čísle Hluckých novin.
Také šachistí patří mezi chloubu hluckého sportu, loni jim jen těsně utekl postupo do vyšší soutěže. Ohromnou, a myslím, že zcela
nedoceněnou práci v šachu dělá pan Hála.
Také kuželkám, kulturistice a aerobiku se budeme věnovat příště,
přiznám se, že o těchto sportech zatím moc nevím. Každopádně
je dobře, že v Hluku tyto sporty fungují, schází se v nich nemálo
lidí, a pokud se nemýlím, můžou se k nim přidat další zájemci jakéhokoliv věku i pohlaví.
RB

A nakonec upozornění:
Pokud si chcete přečíst o sportování ve škole, doporučuji vám
článek na straně 24.
Pokud máte k čemukoliv kolem sportování v Hluku jakékoliv doplnění nebo případně se nějakému sportu věnujete
a chcete o něm napsat, pošlete mi prosím příspěvek na mail
radekbartonicek@klikni.cz.
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Nová nabídka pro děti: basketbal
V Hluku vznikla přípravka pro zájemce o basketbal
Přiznám se, že jsem v roce 2009 dostal
od pana Miloše Kaši hned několik mailů.
Všechny by šly shrnout do věty, že si v nich
velmi stěžoval na to, jak málo se podle něj
v Hluku dělá pro sportování dětí - a zároveň popisoval, jak nesmírně dobrý vliv má
na mladého člověka fakt,že sportuje. Nevěděl jsem, co mu na jeho psaní odepsat, snad
jedině kromě toho, že pokud se do něčeho
pustí, slibuji mu maximální a bezplatnou
„reklamu“.
Nyní, na konci roku, jsem nesmírně rád,
že nezůstalo jen u dopisování a stěžování.
Jednoho dne mě pan Kaša pozval na „jakýsi“ basketbalový trénink, já přišel a nyní
plním svůj slib o reklamě či propagaci jeho
projektu.
Basketbalový trénink na mě udělal ten nejlepší dojem. Na dětech bylo vidět, jak je
sportování baví, na panu Kašovi zase to, jak
je rád, že jim ke sportování pomohl. A stejná radost byla vidět na panu Dušanu Dobešovi, který děti s panem Kašou vede. Znáte
pana Dobeše? Muž, který toho pro sport
v Hluku udělal velmi mnoho, v příštím čísle
vám o něm napíši více.
„Já myslím, že v Hluku je ohromná kapacita
pro sportování, pro jarní i zimní přípravu,
vnitřní i vnější prostory, hala, stadion, atletická dráha, svahy. Bohužel se tato kapacita
málo využívá,“ míní Miloš Kaša. A hned
dodává, že pokud by bylo více ochotnýcjh
vedoucí, určitě by sportovalo víc dětí.
K rozhodnutí založit v Hluku basketbalovou zahrádku pomohla - což možná někoho i trošku rozesměje - zahrádka. Pánové
Kaša a Dobeš mají totiž v Hluku vedle sebe
zahrádku. A když spolu často mluvili, vzpomínali pochopitelně i hlucký sport a to, jak
mu pomoci. Dali se dohromady a vytvořili

Společná fotka po tréninku, který s velkým zájmem i vtipem vedl bývalý český reprezentant v basketbale Petr Czudek (třetí zprava v první řadě sedících). Na trénink chodí i starší zájemci o basketbal, ti ale nebyli v době focení ve sportovní hale. Spodní dvě fotky jsou
ze samotného tréninku.
dvojici, která si vzájemnou spolupráci velmi pochvaluje. Nejdříve udělali nábor dětí
a potom s nimi začali pracovat.
Věk dětí je různorodý, od těch osmiletých až
po třináctileté a čtrnáctileté. Kroužek zatím
funguje při škole, je ale pravděpodobné, že
bude stále více provázaný s dospělým družstvem basketbalistů. Mimochodem, bylo
potěšující vidět některé tyto basketbalisty
i na tréninku dětí.
„Rád bych, aby děcka chodila i na utkání
dospělých a v rámci možností i pomáhala,
určitě jim to jen a jen prospěje,“ říká svou
vizi Miloš Kaša, který už zajistil pro děti

i dresy - sponzorem je ﬁrma Teico, jejíž název
také na dresech uvidíte.
Uvidíme tedy, co přinese rok 2010, nejdůležitější bude zájem dětí. „Děcka jsou stejně
šikovné jako v minulosti, bohužel dnes už
není možné žáky do ničeho nutit. Do jisté
míry je přitom takové nucení dobré, protože
takové sportování je jedině ku prospěchu dětí
i mládeže,“ podotýká pan Dobeš. „Jde o to
dát děckám základní průpravu, hlavní ale je,
že je uvidíme tady a ne někde v restauraci,“
dodává.
Text a foto: RB
(Video a fotky z tréninku basketbalu najdete
na www.mestohluk.cz)
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„Přivítal bych pomoc,“
vzkazuje trenér fotbalové přípravky Ondřej Machala
Byla to obyčejná listopadová středa,
těsně před půl pátou odpoledne. U tělocvičny hlucké školy už netrpělivě postávalo odhadem dvacet kluků, kteří čekali
na svého trenéra.
Po krátké odmlce už téměř tři měsíce
znovu funguje v Hluku fotbalová přípravka. Hlavní a prozatím jediný trenér, který
kluky vede, se jmenuje Ondřej Machala.
Je mu 24let a po tréninku ochotně odpověděl na několik otázek.
Ondro, zkuste se trošku víc představit,
přece jenom asi každý neví, že jste vlastně profesionální fotbalový trenér.
Mám vystudovaný bakalářský učitelský
obor se zaměřením na tělesnou výchovu
pro základní a střední školy. Jsem zaměstnancem fotbalového klubu 1. FC Slovácko,
kde mám smlouvu a trénuji mladší žáky.
V rámci smlouvy chodím na hodiny tělocviku na sportovní školu v Uherském Hradišti.

bych to nechtěl dělat. Předseda fotbalistů
potom zkontaktoval ředitelku školy a ta tu
iniciativu přivítala. Zatím fungujeme pod
školou a oﬁciálně se jmenujeme Sportovní
hry se zaměřením na fotbal. Trénujeme jednou týdně ve školní tělocvičně.

z rodičů Aleš Hrabalek. Já sám bych určitě
nějakou pravidelnou pomoct přivítal, třeba
právě ze strany rodičů. Někdy je to opravdu
náročné. Třeba v Hradišti je podobný kroužek a trenér tam má k dispozici ještě dvě
asistentky, které jsou učitelky tělocviku.

Mám trenérskou licenci B. Mohl bych trénovat muže v krajském přeboru, ale už tento měsíc jsem se přihlásil na licenci áčka.
Neustále se mluví o tom, jak nemají děcka
zájem o sport a vy jste měl dnes na tréninku
skoro neuvěřitelných dvacet kluků… A to je
ještě doba chřipkové epidemie (usměje se)
a zdaleka nepřišli všichni. Jsem rád, že jsme
tímto vyvrátili tvrzení, že v Hluku nejsou děcka, které zajímá sport. Dneska je jich tady
spousta a dovolím si říct, že je tu i hodně talentovaných a velice šikovných kluků. Něco
podobného tu rozhodně chybělo. Uvidíme,
jak to bude fungovat dál.

Není pro kluky trénovat jednou týdně
málo, když je o fotbal takový zájem?

Trénujete žáky ve Slovácku a pokud se
v Hluku objeví mimořádný talent, tak to
bude mít díky vám do Slovácka přece jenom blíž. Souhlasíte?

Byla to vaše iniciativa, nebo s tím přišla
škola?

Chvilku mně pomáhal Zdena Botek a byl
z toho nadšený. Máme v mančaftu kluky,
kteří buď studují nebo chodí na směny. Je
velká škoda, že se nezapojí bývalí hráči.
Myslím si, že jim mají co nabídnout. Nevím,
proč se nikdo neozve, možná z časových
důvodů. Někdy mně organizačně pomáhá

Jakou tedy máte trenérskou kvaliﬁkaci?

Mrzelo mě, že tady přípravka nebyla, ale
první mě oslovil Franta Uhlíř ( předseda
fotbalistů Hluku). Přišel za mnou, protože
mám zkušenosti s trénováním žáků, jestli

www.mestohluk.cz

Určitě je, ale já mám ve Slovácku takový
úvazek, že mám volno jenom jednou za
týden. Pokud by se přípravka přihlásila do
soutěže, tak bych zápasy z časových důvodů nestíhal. My jezdíme se Slováckem o víkendech téměř po celé Moravě a ještě hraji
fotbal za Hluk.
Vedete přípravku sám. Nikdo z bývalých
nebo současných fotbalistů Hluku nemá
zájem vám v tom pomoct?

No, už se mě trenéři ptali, jak to vypadá. Říkal jsem jim, ať se přijdou podívat sami. Já
to tady ale nedělám proto, abych ty kluky
z Hluku odváděl někam pryč. Ale na druhou stranu vím, že ve Slovácku jim můžou
nabídnout mnohem lepší podmínky než
mají tady.
Jak tedy vidíte budoucnost fotbalové přípravky?
Pokud by se chtěli přihlásit do soutěže, tak
asi až od příštího ročníku. Já pomůžu s trénováním, ale znovu říkám, že by se musel
najít někdo, kdo by kluky na zápasech
vedl.
Text a foto: Stanislav Dufka
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Anketa mezi žáky: Sportujete?

Všude se píše, že teenageři a děti málo sportují... Tak jsme si tedy žáky naší školy
„proklepli“ a udělali anketu na téma: Rád/a sportuješ a jak?

Radim Zapletal - 9. B
Ano, běhám a posiluju.

Klára Mecová - 9. A
Ano, hraju volejbal a taky aerobik. Baví mě to.

Kristýna Prajzová - 3. B
O prázdninách hraju tenis a baví mě to. Hraji ho třeba s bráchou
nebo mě to učí paní učitelka. Taky ráda jezdím na koni a občas si
zahraju basket.

Martin Pavka - 9.B
Ano, velice moc.

Kristýna Zálešáková - 5. B
Ráda si zajedu s taťkou do Horního Němčí a tam hráváme volejbal. Moc mě to baví, ale je to jen taková rekreační záležitost.
Tomáš Slavík - 8. A
Rád sportuju, ale radši jsem na PC. Ze sportů si rád zahraju třeba
ping-pong.
Tereza Rybnikářová - 6. B
Ano, běhám, jezdím na koni a na motorkách. Nejradši na místě
spolujezdce. A taky hraju na nervy. (smích)
Daniela Juračková - 9.A
Tančím takové moderní tance. Teďka budu chodit druhým rokem
do pop - dance, který bývá jedenkrát krát týdně. Moc mě to baví,
teda až na rozcvičky. (smích)
Roman Štipčák - 8. B
Nesportuju, radši „kůřím“.
Michaela Kuchařová - 9.B
Sportuji jenom v tělocviku, ale jsem docela úspěšná a jezdím i na
mimoškolní závody.
Lucie Kolková - 4. B
Ráda jezdím na kole.

Markéta Pěrková - 9. A
Jezdím na kole,chodím na procházky, chci začít s aerobikem..
A taky posiluju, aby mě vzali na policejní školu. (směje se)
Filip Borýsek - 6. A
Sport mě baví. Dělám tak od každého trochu, rád jezdím na kole
a i tělocvik mám rád.
Karel Drückmüller 2. A
Dělám motocross a baví mě to. Tělocvik mě nebaví.
Anežka Dohnalová - 8. B
Jezdím 3 krát týdně do baletu a dost mě to baví.
Jiří Straňák - 7.A
Ani ne, sport mě nebaví. V budoucnu se mu nijak zvlášť věnovat
nechci. Jenom rád jezdím na kole.
Renata Vrtalová - 7. A
Ráda tančím. Pop - Dance navštěvuju letos už třetím rokem. Potom ráda jezdím na koni, kole... A sportovat chci i v dospělosti.
Alena Kočířová - 9. B
Už asi třetím rokem v létě pravidelně jezdím 2krát týdně na kolečkových bruslích, což mě baví.
Václav Hanák - 9. B
Rád jezdím na kolečkových bruslích a na kole. Ale tělocvik ve
škole mě nebaví.
Anketu udělala: Zuzana Sovišová

Andrea Chaloupecká - 9.A
Nesportuju, jedině hraju na nervy (smích)

K nejvíce sportujícím hluckým žákům určitě patří mažoretky.
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TJ Spartak Hluk má nového předsedu
V hluckém sportu dochází k velkým změnám. Mezi tyto změny patří také výměna předsedy TJ Spartak Hluk. Novým předsedou byl zvolen 9. prosince
na valné hromadě Mgr. Igor Dostál (na snímku), který vystřídal dosavadního
předsedu Doc. Zdeňka Botka, kterému skončilo volební období.
Ve volbách získal nový předseda 17 hlasů, 4 hlasy dostal jeho protikandidát
Ing. Pavel Dohnal. Igor Dostál je místopředsedou hluckého ﬂorbalu, je mu
28 let a učí matematiku se zeměpisem na gymnáziu v Uherském Hradišti.
O průběhu valné hromady, velmi zajímavé diskusi i budoucnosti sportu v
Hluku vás budeme informovat v dalším čísle Hluckých novin a také na internetových stránkách města.
Bohužel, přestože hlucký sport se nachází na určitém rozcestí, zájem členů
Spartaku o valnou hromadu byl slabý. Pavel Dohnal hned proto na začátku
jednání upozorňoval, jestli je za této situace vůbec valná hromada usnášeníschopná, končící předseda Botek i šéf revizní komise mu tvrdili, že ano. Pokud by nebyla, netuším, co by se dělo.
Největší část debaty na jednání zabraly názory na to, jak moc či málo pronajímat sportovní halu na komerční akce typu vystoupení různých kapel nebo seminářů.
Zástupci hluckých sportů pochopitelně mluvili především o tom, že by rádi, aby jim komerční akce nebránily ve sportování.
Někteří byli přesnědčeni, že komerční využívání haly nejde a nepůjde v budoucnosti dohromady. Oponoval jim místarosta Hluku
Antonín Kočí a Karel Bojko, který má provoz haly na starosti. Místostarosta prohlašoval, že vždy bude možné se dohodnout, řekl,
že je připraven kdykoliv zasednout za stůl a hledat řešení. Karel Bojko vysvětloval, že komerční pronájmy haly jsou nezbytné,
protože přinášejí důležité peníze - například pronajmutí haly pro vytoupení kapel Tublatanka a Argema 10 tisíc korun, pro případ
pronájmu celé haly u semináře o řepce řádově desítky tisíc korun. Karel Bojko rovněž mluvil o tom, jak je v dnešní době složité
halu pronajmout, v okolí jsou další haly, jejichž majitelé se také snaží o komerční pronájmy.
„Soužití“ hluckého sportu ve sportovní hale a sportovních klubů bude řešit nájemní smlouva mezi městem a Spartakem Hluk.
Tato smlouva se zatím připravuje, a jak upozornil Zdeněk Botek, o všech detailech ještě nemá jasno ani on ani starosta Hluku Jan
Šimčík. Návrh smlouvu už ale existuje a mají ji všichni předsedové hluckých sportovních klubů.
Zajímavá situace vznikla rovněž kolem volby předsedy. Původně byl na tento post jeden kandidát - Igor Dostál, kterého navrhl odstupující předseda Zdeněk Botek. S druhým návrhem vystoupil Miloš Kaša, který navrhl Pavla Dohnala. Když se Zdeněk Botek zeptal Pavla Dohnala, zda kandidaturu přijímá, po několika sekundách ticha uslyšel: Jo.“ Do boje tak šli dva muži, kteří jsou zastupitelé, dokonce zastupitelé za stejnou stranu a sedí v zastupitelstvu hned vedle sebe. Ani jeden z nich nevyužil možnost a nevystoupil
před volbami se svým proslovem. Pavel Dohnal ale už na začátku jednání popsal současnou situaci Spartaku jako velmi špatnou
s tím, že hrozí zánik Spartaku. Místostarosta Kočí, Zdeněk Botek, Karel Bojko i Igor Dostál mu oponovali a označili jeho slova za
příliš pesimistická. Uvidíme tedy, jaká budoucost čeká TJ Spartak, hlucký sport i sportovní zařízení ve městě.
RB
(Na www.mestohluk.cz najdete videoukázku i zvukový záznam z jednání valné hromady TJ Spartak Hluk)

Kromě nového předsedy TJ Spartak Hluk Igora Dostála budou mít v hluckém sportu a sportovní hale důležité slovo další lidé. A to
mimo jiné místostarosta Hluku Antonín Kočí (na pravém snímku vlevo) a Karel Bojko (sedící vedle něj). Město totiž v této chvíli
vlastní prakticky veškeré sportovní zázemí Hluku a Karel Bojko je muž, který fakticky za město vládne ve sportovní hale. Na levém
snímku je Pavel Dohnal, kritik toho, jakým způsobem byl problém s halou vyřešen a rovněž neúspěšný adept na post předsedy TJ
Spartak Hluk. Budoucnost ukáže, jak moc či málo se bude ve věcech, týkajících se sportu a haly, dál angažovat.
RB

www.mestohluk.cz
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Zástupci hluckého sportu
Toto je tak trochu historické snímek. Většina zástupců hluckého
sportu na jedné fotce. Zleva
vidíte předsedy volejbalu, basketbalu, šachů, stolního tenisu
a fotbalu. Šestým zleva je nový
předseda TJ Spartka Hluk, na
posledním je pan Štěpán Pospíšek, který se mnoho let věnuje
stolnímu tenisu.
Fotka vznikla na jednání valné
hromady TJ Spartak, kam přišli
právě zástupci sportů, které vidíte na fotce. Bohužel chybí šéf
kulturistů pan Machala, který
zrovna ve chvíli focení odešel.
V příštím vydání Hluckých novin vás podrobně seznámím s
tím, jak své sporty na jednání
představili právě jejich předsedové.
RB

Naděje pro stolní tenis
Velmi nadějně a sympaticky zněla slova pana Štěpána Pospíška na valné hromadě TJ Spartak Hluk. Pan Pospíšek mluvil
o tom, jak se snaží společně s několika dalšími o „vzkříšení“
hluckého tenisu, jak vznikla v Hluku skupinka, která se snaží
prakticky od nuly budovat novou historii tohoto sportu, který
slavil v Hluku tolik úspěchů. Skupinka kolem pana Pospíška se
skládá z Hlučanů, kteří se přihlásili také do soutěže - musí ale
začínat úplně od té nejnižší.
Na obrazku stojí (zleva) Josef Fanta, Štěpán Pospíšek, Jan Hájek , Štěpánka Pavlicová. Martin Pavlica a Jiří Míšek.
RB

Inzerce
PILATES
Zdravotní, posilovací a protahovací cvičení na břišní, zádové, stehenní, hýžďové svaly. Dosáhneme jejich posílení a
zeštíhlení pohodlnou, ale účelnou metodou.
KDY: 4.1.2009 v 20.30 hod.
KDE. Tělocvična ZŠ Hluk
Za kolik: 50 Kč za hodinu!
Zvýhodněná permanentka na 12 vstupů - 540 Kč
Podložky a pití sebou.
Více informací na tel.777 319 447

ORIENTÁLNÍ TANEC
Tady jsou již další slova zbytečná!
Přijďte a nechte se okouzlit.
KDY: 4.1.2009 v 16.30 hod. Ukázková
hodina zdarma!
KDE. Sál na Tvrzi
Videoukázky a více informací na www.
faridah.cz, tel. 777 319 447

www.mestohluk.cz
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číslo 1 – prosinec 2009

KEC(K)Y
Školní časopis novinářského kroužku při ZŠ Hluk

Vážení čtenáři Hluckých novin,
v této části novin si můžete přečíst historicky první číslo školního časopisu s názvem Školní kec(k)y, které pro
vás připravili členové školního novinářského kroužku.
Věříme, že se vám budou články od nich líbit, sami
uvidíte, že jsou mnohdy zajímavější, než byste třeba vy
sami očekávali.

Časopis je zatím součástí Hluckých novin, protože peníze na samostatné vydání časopisu nemáme. Je proto možné, že také druhé číslo najdete uvnitř Hluckých
novin. Rádi bychom ale vyzvali všechny žáky i žákyně
školy, aby nijak neváhali a do školního časopisu přispívali. Těšíme se na jejich texty či fotky! DĚKUJEME!
RB

Ahojte spolužáci ze školy,
moc vás takto zdravíme a oznamujeme vám, že toto je náš časopis, časopis žáků naší hlucké základky. Můžete do něj cokoliv dávat, pište, foťte, ozývejte se! A přijďte mezi nás, rádi vás uvítáme!
Už nyní připravujeme další číslo školního časopisu! A máme také náš školní web, do kterého můžete rovněž přispívat - tady je: skolnikecky.blog.cz
novinářský kroužek

O novinářském kroužku

Jsme také na internetu

První informace o novinářském kroužku jste si
mohli přečíst už v minulém čísle Hluckých novin.
Kroužek se nadále schází takřka každý pátek a to
ve stálém složení jako na
začátku. Přestala chodit
pouze jedna dívka, která
se alůe boužel objevila
pouze na první schůzce.
Náš počet nebereme
v žádném případě jako
konečný, vítán je kdokoliv ze žáků hlucké základní školy! Neváhejte
a přijďte!

Náš časopis i kroužek
není pouze tady v Hluckých novinách, ale také
na internetu. Můžete si
nás naklikat hned na dvou
místech. Na první adrese (skolnikecky.blog.cz)
najdete především zcela
aktuální články ze školy
i z Hluku. Doporučujeme!
A na druhé adrese (www.
slovackoDNES.cz) najdete informace o fungování
kroužku, o tom, co děláme, co chystáme, jaké
jsou naše novinářské
zásady. Teď ještě schází
přejít na facebook. Jo?

Na tomto snímku se můžete podívat na většinu těch, kteří
pro vás tento nový školní časopis připravují. Pokud je neznáte, tady jsou jejich jména. Zleva: Viktor, Sandra, Zuzka, Markéta, Viktorie a Martin. Na fotce chybí Monika,
Štěpán a Radek. Všichni žáci se v kroužku velmi snaží a
jsou výborní!

ŠKOLNÍ
www.mestohluk.cz
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Jak ve škole
nezvonil zvonek

V pondělí ráno, když všichni
žáci čekali v 7:55 první zvonění,
tak se nic neozvalo. To ale většina ani nezaregistrovala, zaregistrovala to až tehdy, když místo
zvonění prostě jen přišel učitel
a začal učit. Nikdo nás o tomhle
neinformoval, ale myslíme si, že
to byly problémy s elektřinou,
co tohle způsobily. Nakonec
nám poprvé zazvonilo na konci třetí hodiny. Sice zvonilo asi
dvakrát tak déle, než normálně,
nevadilo to. Byli jsme všichni
rádi, že už nebudeme muset
pořád sledovat hodiny a říkat,
že zvoní.
Sandra

Šesťák Vítek byl
v České televizi

Tak jsem se dneska dívala na
ČT1, jak nás k tomu nabádali
na nástěnce u nás ve škole.Běžela tam soutěž Věříš si?, kterou
určitě dobře znáte, jde o soutěž,
ve které soutěží děti z různých
škol. Tato soutěž obsahuje jak
vědomostní otázky, tak také trochu sportu. Z naší hlucké školy
tam byl šesťák Vítek, kterého vybrali do této soutěže. Neotálel,
vydal se do studia, kde soutěžil
o zajímavé ceny. Na začátku to
vypadalo, že mu to nějak nevyjde, ale nakonec z toho vyšlo
krásné 2.místo!
Markéta

Opravuje se
cesta před tvrzí

Před tvrzí se před několika dny
sešli páni v orandžových vestách a začali opravovat silnici.
Jsem šťastná hlavně proto, že
ta silnice, která tu byla dosud
opravdu ničila pohled na tak
krásnou památku jako je Hlucká tvrz. Zatím jsou obrubníky,
ale vypadá o tak, že zanedlouho
budeme mít novou silnici.
Sandra
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Rozhovor s úspěšnými mažoretkami
Ne každé městečko jako je Hluk může říct,
že má pod svými „křídly“ tak skvělé mažoretky. Ty naše hlucké jsou teda dobré až moc.
Svědčí o tom například soutěž, která se konala v Chorvatsku a účastnily se jí mažoretky
z různých států Evropy. To, že se na ni holky
z hluckého Smíšku moc těšily, snad ani nemusím psát. Na celou soutěž jsme se byli zeptat Venduly Markové a Denisi Kuřinové.
Kdy se soutěž konala?
Odjížděly jsme 1. října odpoledne a vrátily jsme
se 5. října .
Jak a od kdy probíhala příprava na soutěž?
Trénovat jsme začaly už na začátku prázdnin, 1.
srpna jsme měly tady v Hluku takové soustředění, zůstaly jsme tady, protože jsme nemohly najít
nějaký hotel a halu, kde bychom mohly trénovat.
Takže jsme od rána do večera byly tady u nás
v tělocvičně, kde jsme týden poctivě makaly. No
a pak v září jsme normálně pokračovaly, dvakrát
do týdne míváme tréninky, které trvají asi hodinu
nebo hodinu a půl.
Jak dlouho trvala vaše sestava a na jakou
hudbu jste tančily?
Sestava měla 3 minuty a tančily jsme na hudbu
z muzikálu Fantom opery.

Beseda s politickým
vězněm

Včera, v úterý 24.11., jsme si ještě my deváťáci
mysleli, že musíme prosedět hodinu dějepisu
a občanky. Taky že ano. Ale trošku nám to oživila návštěva pana Blahy, který byl politickým
vězněm v Uherském Hradišti.
Celou vyučovací hodinu jsme sledovali ﬁlm s názvem Kauza Uherské Hradiště, který vytvořila
Česká televize. Ve ﬁlmu byli lidé, kteří vyprávěli,
jaké odstrašující zážitky, zejména ve formě mučení, odtamtud mají. Nebylo to mučení jenom
fyzické. Objevovalo se i v psychické podobě.
Nejznámějším mučitelem, dozorcem byl Grebeníček. Asi většina lidí byla uvězněna za nic.
Příkladem byl i pan Blaha, vězněný v Příbrami,
který si nechal přeložit německou knížku do
češtiny. Dostal za to 7 let. Opravdu za nic.
Tyto smutné příběhy se odehrávaly v dnešní
umělecké škole. Spousta z nás se o něčem
takovém dověděla až díky ﬁlmu. Po skončení
ﬁlmu nám povídal pan Blaha o svých zážitcích.
My si asi ani nedovedeme přestavit, jaké to bylo.
Hlavně můžeme být rádi, že žijeme teď a máme
to, co máme. V té době jim zabavili všechno, co
měli, zejména majetek, což v dnešní době každému vězni zůstává.
Beseda byla zajímavá. Děkujeme panu Blahovi,
že může po ne zrovna radostných vzpomínkách
povyprávět.
Monika

A jak dlouho jste jely do Chorvatska?
12 hodin. Normálně jsme i chtěly spát, ale v autobuse se to moc nedalo, takže jsme cestu tam většinou prokecaly, ale když jsme se vracely domů,
hodně holek už spalo.
Kde jste byly ubytované, jak se vám tam líbilo?
Byly jsme ve městě Kaštel, které bylo docela dost
rozestavěné. Bydlely jsme v bungalovech, hned
u moře, asi 4 km od tamnější sportovní haly. Jinak
tam bylo super, teplo a krásné moře.
Váš nejlepší a nejhorší zážitek?
Nejlepší bylo určitě vystoupení. Nejhorší bylo jedno
ráno, kdy jsme měly o půl osmé budíček a za 20
minut jsme se měly nachystat a jít pryč, byl to strašný zmatek, vůbec jsme nestíhaly.
O tom, že to holky neměly vůbec lehké svědčí nejen dlouhá únavná cesta a brzké budíčky, ale i úraz
Adély Prachařové-mažoretky, která si pár dnů před
odjezdem zlomila ruku a holky musely s pomocí
paní trenérky celou sestavu předělávat. O tom, že
to zvládly na 100% není pochyb. Umístily se na 2.
místě - uznejte, je to skvělý výkon.
Viktorie Ellerová

Nemáme veřejné WC

Jde po ulici, v chladném zimním počasí. Jde s kamarádkou, fouká si teplý vzduch z úst na zmrzlé
dlaně. Pochvíli se směje, povídají si, užívá si života.
Jsou venku už déle než dvě hodiny, když v tom potřebuje na záchod.
Že byste takové ukončení vcelku zasněného příběhu nečekali? Budete muset, je to totiž problém.
Akutní! Její domov je v nedohlednu. Ať už je zima
či jaro, léto nebo podzim, v Hluku žádné veřejné záchodky nejsou. Odskočte si tedy do hospody. Proč
ne že? Protože vás odtud vyhodí: „My nejsme žádné veřejné WC, tenhle záchod je jenom pro naše
zákazníky,“ ozývá se s úst jedné servírky. Dívka by
byla ochotna zaplatit si 5 Kč za použití toalety, ale
ne 20 za koupení džusu, když na něj zrovna nemá
chuť.
Může si tedy jedině tak odskočit za stromek. Ale
když v zimě je zima a na podzim jakbysmet. V létě
a na jaře je kolem vás mnoho lidí... Měli bychom
zřídit veřejné WC. Že bychom byli jediné malé město v republice, které tuhle věc vede? Pořád se snažíme o výjimečnost, proč ne teda tímhle? Myslím,
že mnoho občanů by ho uvítalo. Všichni ho totiž
někdy, když jsou venku, potřebují…
Zuzana

www.mestohluk.cz
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Povídání
s mým dědečkem
Právě jednu chladnou a deštivou sobotu
jsem si vybrala pro vyslechnutí tohohle rozhovoru. Dědeček stojí v kuchyni a opírá se
o hřející topení. Já jsem se pohodlně usadila na pohovku a začala pokládat otázky,
které se týkaly jeho běhání. Nepřijde mi to
nikterak zvláštní, jelikož vím už odmalička, že
se běžeckých závodů občas zúčastňuje. Někomu ovšem přijde neobvyklé to, že je mu
už 71 let a pořád tak aktivně žije.
Později se náš rozhovor ubíral ještě k jeho
účinkováni v mužském pěveckém sboru, ale
víc už neprozradím, to vám poví on sám...
Dědo, kolik let už běháš?
Asi tak čtyřicet.
A jak často?
Noo, když mám čas.
I v zimě?
Když moc nemrzne. Tak do takových 5°C
běhávám.
Otužuješ se taky nějak?
Né.
Ne? A co to občasné válení ve sněhu v zimě?
No to jenom někdy, když je nálada. (usmívá
se)

Dobře a teďka přejdeme už k závodům
samotným...Jaký byl tvůj největší úspěch
v běhání?
To já si moc nepamatuju. Úspěchy byly
malé, protože jsem začal, až už mně bylo
moc roků.
Kterých závodů se zúčastňuješ? Na jakých místech?
Pravidelně jezdívám už 12 roků do Běchovic. Závod Běchovice - Praha běháme
10 kilometrů. No a byly časy, kdy jsem ho
zaběhl za 48 nebo 46 minut, ale teď, když
už jsem starší, ho zaběhnu tak za 56 minut
až hodinu. A v poslední době jsem byl taky
v Blašovicích, tam jsem byl druhý v mé kategorii. Potom jsem byl v Kyjově na trati větrný mlýn, což je na běhání docela těžká trať.
Tam jsem byl čtvrtý. A kde jsem ještě byl?
Teď se chystám do Veselí nad Moravou na
Mikulášský běh.
A na Slováckém běhu v Uherském Hradišti jsi letos byl?
Nebyl. Na Slováckém běhu jsem letos nebyl, protože jsem byl nemocný. Ale ještě
jsem byl běhat „pětadvacítku“ ve Velké nad
Veličkou.

Kolik vás běhává a soutěží v té tvé kategorii?
Někdy je nás tam osm, někdy dvanáct. Jak
kdy tam chlapi dojedou.
A tělocvik na základní škole jsi měl rád?
To už si nepamatuju. Nejspíš mě pořád všeci předbíhali. (usmívá se)
Také bych se tě chtěla ještě zeptat na
mužský pěvecký sbor, který navštěvuješ.
Jak často se scházíte?
Každý pátek je zkůška. No a ještě někdy,
když je potřeba nebo někam jedeme na nějaké vystoupení, tak musíme udělat zkoušku i v týdni.
Na jakém vystoupení jste byli naposled?
Nedávno jsme vystupovali třeba na slavnostech vína v Uherském Hradišti.
Byli jste někdy i někde v zahraničí?
Samozřejmě, že jsme zpívali v zahraničí.
Třeba v Holandsku.
Kterou písničku zpíváš v mužském pěveckém sboru nejradši? Která je tvoje
oblíbená?
Všecky jsou pěkné. Všecky zpívám rád.
Dědo, moc ti děkuji za tento rozhovor a přeji
hodně zdraví do dalších let i sportování.
Zuzka Sovišová

„Vy dáváte do basketu i slovácké tance“
Pořád někdo vykládá, že mládež nesportuje. Už bychom byli rádi, kdyby lidé pochopili, že to až tak úplná pravda není.
Vždyť ještě s plnými žaludky chvilku po
13.hodině se 28.10. honily za basketbalovým míčem děti, které by klidně mohly
ležet doma na posteli nebo si jiným způsobem užívat prázdnin v období státního
svátku. Ale ne, oni si vybraly pro trávení
svého volného prázdninového času právě basketbal se sedmi borci, kteří se je
jej pokusili naučit.
Oblečeni ve sportovním se po začátečním povídání trenéra Petra Czudka, který
jenom tak mimochodem hrával Národní
basketbalovou ligu za tým BK Ostrava,
rozcvičovali běháním kolem oranžových
kuželů. Později také nosili třeba tři míče

najednou, což některým způsobovalo
trošku problémy. Trenér to okomentovával slovy: „Ty jsi tak sympatický, až ti to
spadlo“ nebo „Mariáne, rozpadá se ti to
jako manželství.“ Potom také kutáleli balony kolem kuželů anebo je vyhazovali do
výšky a tleskali. Jednomu hráči se to dařilo tak znamenitě, že se streﬁl balonem do
svého kolena a pak přímo do trenérovy
hlavy. Později následovalo manipulační
cvičení, což je kroužení balonem kolem
břicha a nohou. „Vy dáváte do basketu všechno, i slovácké tance, vy to máte
v genech“, konstatoval trenér, kterému
humor opravdu nechyběl.
Dalším úkolem bylo například sezení v tureckém sedu a driblování balonem, strečink anebo si děti lehly na zem a posílaly

si všemi možnými způsoby balon proti
sobě. Kvůli lichému počtu žáků se zapojil do posílání míče i trenér Dobeš, který
si míč vyměňoval s nejmenším klučinou
v hale, což působilo docela mile.
Pro žáky nejzábavnějším úkolem však
byla střelba na koš. Některým se to dařilo, některým ne, a těm nejmenším pomáhal „strýc“ Kuba alias Jakub Kaša,
který navštěvuje v Praze basketbalovou
školu. Všechno pozorovali ostatní trenéři
a dobře se bavili.
Nakonec si žáci zakřičeli Zdar, vyfotili se
s námi, rozloučili se s trenéry a byli spokojeni, že si užili tak skvělé a zábavné
odpoledne.
Sandra Šuránková, Zuzana Sovišová
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Sandra, Zuzka a Markéta dělaly například letos ke konci listopadu rozhovor s brněnským hercem Zdeňkem Mazáčem,
a to po představení jeho Divadla Klauniky na tvrzi. Opodál
naslouchá místostarosta Antonín Kočí.

A stejné holky vyrazily za novinářskou reportáží do sportovní haly na trénink malých basketbalistů. Po skončení dělaly rozhovor s bývalým reprezentantem Petrem Czudekem,
který tento speciální trénink vedl.

Vyjeli jsme také do Hroznové Lhoty, na vernisáž obrazů malířky Lenky Jurečkové, která se na vernisáži ukázala v kroji.
tady na snímku zpovídají malířku Monika, Zuzka a Sandra.

Do novinářského kroužku jsme si pozvali profesionálního
fotografa Martina Sekaninu, rodáka z Hluku, který nyní
fotí v Praze sport pro deník Blesk. Kolem něj stojí Viktor,
Zuzka a Markéta.

V našem kroužku jsme uctili také hlucké oběti první a druhé
světové války. Nejdříve jsme byli na hřbitově a potom šli ke
dvěma pomníkům, na tom, který je věnován obětem 2. světové války, se některé jména už „ztrácejí“.

A byli jsme rovněž v Uherském Ostrohu, kam jsme se vypravili za slováckými tradicemi. Počasí bylo hrozné, zima, vítr,
déšť, ale chtěli jsme vidět, jak vypadá stavění hodové máje
- pro neznalé, vysokého a omašleného stromu.
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Prázdné místo
u vánočního stolu
Už brzy budeme mít Vánoce. Ty svátky klidu a
pohody, krásné chvíle, které máme možnost
strávit se svými nejbližšími. Určitě se i vy těšíte
tak, jako já.
Jen už to pro mne nebývá to, co kdysi bývalo.
Ještě před pár lety jsem Vánoce vnímala jako jeden pouhý večer, kdy si rozbalím dárečky a sním
ten mamčin výborný bramborový salát.
Letos jsem to ale opravdu začala vnímat tak, jak
se to vnímat má. Už mi ani tolik nejde o ty dárky, ale opravdu o to, jestli se sejdeme s rodinou
jako minulý rok. Lidé se totiž pořád zahlcuji problémy, hádají se kvůli maličkostem, rozdělují a
rozsekávají vztahy, na kterých dlouho pracovali.
Je to škoda.
Taky se teď mnohem víc zamýšlím nad tím, co
bylo pro mne v dětství jedním velkým otazníkem.
Když jsem byla menší, mamka chystala na štědrý večer na stůl vždy místo tří talířků čtyři Nikdy
jsem to nechápala, vždy jsem na to jedno prázd-

né prostřené místo dívala a snažila se porozumět,
proč tam je. Nikdy jsem se mamky nezeptala, proč
to dělá. Možná jsem měla strach se jí na to zeptat,
nebo jsem na to prostě chtěla přijít sama. Přemýšlela jsem o tom ještě několik měsíců po Vánocích.
Přišla jsem na to až teprve před rokem.
S otázkou v očích jsem přišla za mamkou a zeptala
se jí, proč to dělala a následně jsem jí řekla, co si
myslím. Řekla mi, že čekala, že na to přijdu a měla
jsem pravdu.
To prázdné místo tam bylo pro člověka, který nedostane příležitost sednout si ke svátečnímu stolu
se svou rodinou. Ať už je tomu tak z jakýchkoliv
důvodů.
Kdyby k nám teda večer 24.prosince někdo zazvonil s prosbou o trochu jídla, nebo o zahřátí rukou,
přivítali bychom ho s otevřenou náručí.
Moc by mě zajímalo, jestli by tohle byli schopni
udělat dnešní lidé. Jestli si všichni nežijí jen pro
sebe a jestli by pomohli.
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Zpívali jsme
příběh nekončí

Paní učitelka Hájková se pokusila oživit hodiny hudební
výchovy tím, že vytiskla text a
vypálila na CD písničku Příběh
nekončí, kterou zpívají ﬁnalisti
Českosloveské Superstar a teď
si ji mohou zazpívat i žáci naší
školy.
Sandra

Viktorie Ellerová

Jak se sportuje ve škole?
Ke sportování v Hluku mi napsala mail (a poslala fotky) i paní učitelka Hana Jackivová. Myslím, že nejlepší bude celé její psaní přetisknout bez jakéhokoliv zkrácení. Tady prosím je:
Pořád se mluví o tom, jak dnešní děti málo sportují, necvičí,sedí u počítačových her. Je pravda,že dnešní děti jsou méně
„pohyblivé“ než tomu bývalo dříve,na tom jsme se shodly s většinou kolegyň.N evěřil byste, jaký problém dělá spoustě z nich
například takový obyčejný kotoul. Na druhou stranu většina dětí tělocvik miluje, je pro ně vítanou příležitostí se pořádně
„vyřádit“, a děti,alespoň ty mladší, cvičí opravdu s chutí a elánem. U nás na škole se mohou i po vyučování sportování
věnovat ve sportovních kroužcích.V průměru navštěvuje každý z nich asi patnáct dětí.V pondělí je to tenisový kroužek
a sportovní hry pro 2.-3.ročník, ve středu aerobic a sportovní hry pro 4.-5.ročník. Přibyly i tréninky minibasketu, o kterém
jste už psal. Škoda,že skončila volejbalová přípravka,ale většina volejbalistů začala navštěvovat volejbal pro dospělé. Hlučtí
volejbalisti trénují každé úterý v tělocvičně ZŠ. Vím také o nadšencích,kteří vedou oddíl ﬂorballu, trénují v pondělí a ve
čtvrtek na sportovní hale.Tak snad to se sportováním dětí v Hluku není zas až tak zlé,co říkáte?
Hana Jackivová
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Výchovný koncert? A cimbálovka?
Ve čtvrtek 26. 11. 2009 se uskutečnil v ranních hodinách na hlucké tvrzi výchovný koncert pro žáky základní školy.
A protože školu navštěvuje docela velký počet „dětí“ na to, aby se vmístnili všichni naráz do velkého sálu tvrze, šlo se tzv. na etapy.
První stupeň odcházel na tvrz něco kolem deváté hodiny a ti starší z druhého stupně v 11hodin.
Můj první dojem po příchodu na tvrz byl plný rozpaků a udivení. „To nám tu bude hrát cimbálovka?“ říkala jsem si v duchu. „Co to
ti učitelé zase vymysleli, nemohli nám sem dát něco víc „moderního“?“
Posléze jsem však byla docela mile překvapena, když nám muzikanti ukázali, že se dají na housle, cimbál, basu a další hudební nástroje zahrát docela slušně swingové a rockové písničky od Beatles a českých Kabátů.
Do svého vystoupení zapojovali i nás publikum a to tak, že nám kladli všelijaké otázky, za které pak byly, jak sám jeden člen kapely
řekl, „velice hodnotné“ ceny v podobě žvýkačky a vizitky kapely.
A abych tu cimbálovou muziku vlastně představila a uvedla, o koho vůbec jde... Jmenovala se RÉVA a skládala se z pěti členů: Radka
Haly, Pavla Brunclíka, Radka Hanačíka, Jiřího Holuba a Vladimíra Foukala.
Všem děkujeme za netradiční vystoupení cimbálovky a příjemně strávenou hodinu s touhle muzikou.
Zuzana Sovišová

Byla jsem na Supestar!
Všichni lidé mají sny. Někteří se chtějí
podívat za oceán, někdo se chce proletět
balonem nebo navštívit koncert své oblíbené kapely. Taky jsem chtěla na takový
koncert, a to do Prahy do Sazka arény na
koncert mojí nejmilejší kapely Silverstein.
Tenhle sen se mi ovšem pro letošní rok
nesplnil. Měla jsem ale ještě jeden v záloze.
Pořádně jsem sledovala, vlastně jenom
první řadu české superstar, neboť mi ty
další přišly strašně jednotvárné. A ani
jsem si nenašla nějakého favorita, kterému bych fandila. Letos se to ovšem změnilo. Letošní Česko Slovenská superstar
mě začala zajímat hlavně kvůli Mirovi
Šmajdovi, kterému držím pořádně palce,
leč neposlala jsem mu prozatím ani jeden
hlas.
Řekla jsem si, že toho kluka prostě musím
vidět naživo a tak jsem dychtivě posílala
odpovědi na soutěžní otázky na internetu. Sebevědomě jsem všem říkala, že ty
lístky určitě vyhraju, ale doopravdy jsem
o tom nebyla vůbec přesvědčená. Poprvé
mi nic nevyšlo, nevyhrála jsem… Musela jsem čekat na další pondělí, než začne
nová soutěž. Odpovědi jsem tentokrát
poslala i za bráchu a sestru…
Ve čtvrtek 3.12. okolo 16. hodiny odpolední jsem byla již téměř přesvědčená o
tom, že budu muset čekat na další pondělí na nové otázky. Pak mi ale mamka
nesla bratrův mobil. „Volají ze superstar,“
znělo z jejích úst. Chtěla jsem začít brečet

štěstím, ale rychle jsem se musela uklidnit,
protože mě čekalo domlouvání s paní volající. Ta dokonalá euforie, co se ve mně nashromáždila po ukončení telefonátu, byla
až neuvěřitelná…
V neděli jsem byla plná nervozity. Z domu
jsem chtěla odjíždět kolem 13. hodiny, ale
nakonec jsme vyjížděli až v 15.00. V Bratislavě v Inchebe jsme měli být kolem šesté a já jsem si myslela, že to nestihneme.
Omyl, byli jsme tam ještě o hodinu dřív.
Pak nás čekala asi hodina a půl stepování před halou C1, ale že by mně to nějak
vadilo se říct nedá. Já jsem se totiž jenom
dokonale těšila a myslím, že ségra, která
to měla absolvovat se mnou na tom byla
podobně.

Supestar naživo v Bratislavě
O půl sedmé večer nás pustili dovnitř. Čekali jsme pak ještě u dvou dveří a o půl
osmé jsme se dostali na svá místa. Začalo
to pro nás dřív než pro televizní diváky.
Kolem půl osmé naběhl na pódium nějaký
týpek a začal nás učit refrén jedné písničky
od Michala Davida a vysvětlovat nám organizační pokyny.
A pak to všechno začalo. Myslela jsem, že
je to jenom sen. Ale ne. Byla to realita a
šíleně krásná! Viděla jsem Jana Bendiga,
Dominiku Starou, Martina Chodůra, a především Mira Šmajdu. Všichni zpívali krásně, leč někdy se nějaká chybička vloudila.
Martin zpíval písničku od Michala Davida

krásně v refrénech, Dominika byla skvělá
a Honzův Titanic byl tak emocionální…
Když měly být v televizi reklamy, seděli
jsme nebo jen tak vdechovali tu dokonalou atmosféru.
A pak přišel Miro s Queeny. Publikum začalo nehorázně křičet, všichni se šíleně
bavili. Když se obmotal kolem zábradlí,
když chodil po pódiu… Když dozpíval,
potlesk s křikem se zdvojnásobil a neustával. Byla jsem tak šťastná, tak neuvěřitelně šťastná. Koukala jsem na jeho
obličej, jeho conversky a jeho úsměv.
Nevnímala jsem zvuk okolo sebe, vnímala jsem jenom jeho postavu a chtěla, aby
ty chvíle, kdy jsem jej mohla vidět, trvaly
navždy..
Pak ale přišla poslední písnička a to Príbeh nekončí se všemi ﬁnalisty na pódiu
a já věděla i přes název písničky, že čas se
krátí a bude konec. Koukala jsem na Mira,
Bena, Leonu, Konvičkovou, Puskailera...
Koukala jsem na Leoše a tu dokonalou
Adélu…
Ale to už mě sestra táhla pryč, všichni
odcházeli a bratislavský večer končil...
Naposledy jsem se na všechny podívala,
naposledy jsem přelétla očima přes pódium, jež bylo „ovela“ menší než se zdá
v televizi, zavřela oči a uložila si jeho, jejich, všeho, obrázek do paměti. Nikdy to
nezmizí. Bylo to neuvěřitelné, krásné a
úžasné. Jsem ráda, že jsem něco takového mohla zažít zrovna já.
Zuzana Sovišová
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Jen ty klece by mohly
být větší...
Každoročně mají možnost chovatelé
drůbeže z Hluku a okolí své zvířectvo
ukázat veřejnosti, popřípadě nějakou tu
slepici nebo králíka prodat. Ani letošní
rok tomu nebylo jinak. Hlučtí školáci se
ale možná trochu divili, co za klece jim
to bude stát na jejich oblíbeném místě,
určeném hrám a velkým přestávkám.
Myslím ale, že ti informovanější a zvědavější zdejších tradic hned prozradili,
o co jde.
Zajímavé bylo, že šanci shlédnout domácí zvířata si nenechali ujít jenom
Hlučané, ale také Slováci, pozorné uši
jistě ale zaslechli spleť různých předložek a zvláštních slov, z nich bylo jasné,
že přijelo i několik Němců. Výstava těšila jak malé děti, tak dospělé a organizátory, kteří mohli každému povykládat, v
jak skvělé náladě se nesl celý víkend.
Mám však strach, že vystavená zvířátka
moc velkou radost neměla. Být tři dny
v malé kleci, v zimě (ještě, že mají teplé
kožichy a peří) a nechat se okukovat zvědavými pohledy malých dětí, s tím, že je
přímo povinnost očichat prsty, které jim
všichni „pchali“ pod malé nosíky... No,
zkrátka, nezávidím jim.
Posbírala jsem tedy trochu odvahy a zeptala se jednoho z organizátorů, zda se
nejedná o týrání zvířat. Upřímně jsem
byla ráda, když jsem se dozvěděla, že ty
malinkaté prostory, kterým všichni říkají klec, splňují všechny podmínky pro
život těchto malých tvorů.
Tak tedy, i já můžu potvrdit a říct, že
se výstava nesla v dobrém duchu a že
je obdivuhodné, když několik zvířátek
přemluví dětské tváře k úsměvu.
Jen ty klece by mohly být větší...

Kde jste mohli také potkávat
žáky naší školy

Pouštění „balonků“ po skončení
lampionového průvodu.

Viktorie Ellerová

FOTO: Štěpán Mitáček

A toto jsou fotky z akce skautů,
z listopadové pexesiády. Akce, které by vzhledem ke svému zaměření
mohla přilákat mnoho Hlučanů,
bohužel tolik netáhne. Lidé zřejmě
raději sedí doma - a možná hrají
i pexeso. O celé akci si můžete přečíst a také si prohlédnout fotky na
webu hluckých skautů www.kon.
tikihluk.cz .

Dušičkové okamžiky s plápolajícím plamínkem.

Letošní podzimní pouštění
draků na kopcích za Hlukem.

FOTO: Štěpán Mitáček
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Jak jsme nedojeli do Dukovan
Také máte rádi autobusy, které
již při prvním pohledu vypadají
jako hromádka šrotu? My je přímo milujeme, jsou levné a na
pohodlnosti přece až tak nezáleží. Hlavně, že to jede. Proto
jsme neotáleli a s takovým autobusem jsme mile rádi odjeli na
exkurzi až za hranice Brna, na
Mohelenskou hadcovskou step,
do vodní elektrárny Malešice,
a v plánu byly také Dukovany.
Ty se nakonec staly záhadou
pro všechny, ale nepředbíhejme
událostem.
Cesta s paní učitelkou Zapletalovou a Cibulkovou byla velmi
zdlouhavá a okořenila nám to
až přednáška řidiče o „komplikované“ cestě na WC u jedné
benzínky kousek před Brnem.
Benzínka vypadala ze všech
stran strašně sympaticky a tak
jsme cestu na WC absolvovali tou nejdelší možnou trasou.
I prodejna uvnitř benzínky stála
za zhlédnutí. Milý a útulný obchod se samoobsluhou uvnitř
a taky restaurace, kde je nejlepší objednat si krokety 5 minut
před odjezdem, nám poskytly
příjemných 30minut rozchodu.
A hurá dál!
Teď byla v plánu Mohelenská

hadcovská step, na níž můžete zjara vidět krásné „zakrslé“
rostliny, jejichž růst způsobuje
zvláštní složení půdy. Podívali
jsme se na tu krásnou podzimní
přírodu, na tu zuboženou, trošku
nahnědlou trávu, po níž šlapou
turisti, aby se dostali k vyhlídce
a podívali se do údolí kaňonu
chráněné rezervace, kde protéká poklidná řeka a přírodní vývoj
jakoby se vrátil o několik stovek
let zpátky. Dozvěděli jsme se
pár informací o tomto přírodním
úkazu, udělali pár fotek a pak
se vrátili k autobusu a věnovali
se cestě do již nedalekých Dalešic.
Uvítala nás paní, která působila
zprvu velmi sympaticky, avšak
zdání někdy trošku klame. Nebyla zase tak špatná, ale neměla ráda, když ji někdo přerušoval
a „skákal do řeči,“což ovšem byl
pro některé jedince trochu problém. Ale zvládli jsme to a také
se dozvěděli nějaké informace.
Například, že kolem elektrárny
protéká řeka Jihlava, typ turbíny
v elektrárně je reverzní Francisova a vůbec jak to tam všechno
funguje a vypadá. Zhlédli jsme
také naučný ﬁlm, který byl promítán v informačním sále.

Ač neradi, museli jsme vyhřáté
prostory elektrárny opustit, a vydat se k autobusu skrz nepříznivé a chladné počasí. Slušně
jsme se rozloučili, opustili objekt
elektrárny a nasedli si do autobusu. „Snězte všechno jídlo,
než se dopravíme do Dukovan,
pak už nebude čas,“ zaznělo
odněkud. A tak jsme na povel
vybalili svačiny a všechno poslušně vyhladovělí snědli.
Ale ouha, zásadní chyba. To
jsme ovšem netušili, že náš
rozjezd bude trvat ne několik
minut, nýbrž hodin. Zdá se vám
to nemožné? Život je prostě
nevyzpytatelný. My jsme měli
bohužel to štěstí zamrznout
kvůli pokaženému autobusu na
pustém místě divočiny, kde jediné teplé místo kromě autobusu
poskytovala právě elektrárna,
do níž nás nechtěli už zpátky
pustit. I v chladném počasí by
se dalo v neprostorném autobusu přežít, leč nevyhovovalo to
potřebám normálního člověka
a zásadám hygieny.
Ale řidič neměl potřebu to řešit,
měl na starosti plný autobus
žáků a jeho opravu. Nesmíme mu tedy zazlívat, že „létal“
nervózně sem a tam s hlavou

černou od šmíru a nijak si nevšímal, že ani my nejsme tak
úplně v pohodě a trochu by nás
zajímalo, jestli odjedeme ještě
dnes, zítra nebo jestli máme
snad volat rodičům. A tak jsme
to vzali do vlastních rukou. Běhali jsme po nedaleké vyvýšenině za účelem najít signál mobilních operátorů a informovat
o naší situaci rodiče. Čas jsme
si také krátili posloucháním písniček, čtením časopisů nebo
hraním různých her.
Ale nakonec jsme přece odjeli.
Čekání trvalo úmorně dlouhé
tři hodiny, ale přesto jsme se
dokázali nad situací povznést
a závěrečně se pobavit nad čištěním zašpiněné řidičovy plešky
paní učitelkou Zapletalovou. Do
Dukovan jsme tedy nakonec
nedojeli, přesto si myslíme, že
výlet stál za to, neboť naše ﬁnanční situace byla vylepšena
o necelých 300Kč, protože díky
poruše a následném zdržení
autobusu nám řidič slíbil, že
nám všechny ﬁnance vrátí nebo
pojedeme znova a podíváme
se i do planetária. Jak by to asi
zase dopadlo?!

Markéta Kvasničková,
Zuzana Sovišová
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Autoservis

Potraviny DUHA

Opravy osobních a dodávkových vozidel všech značek.
Kompletní servis, příprava a zajištění STK, montáž autodoplňků, výměna
olejů SHELL.

Šťastné, veselé a spokojené prožití
vánočních svátků, do Nového roku
hodně zdraví, spokojenosti a vzájemného porozumění Všem občanům našeho města přejí Potraviny
DUHA:

DM Bánov 592

Nabízí tato zvýhodnění.
- hodinová sazba 160,- Kč
- geometrie na počkání
- diagnostika VAG - VW,Seat,Audi, Škoda

Dále budeme poskytovat tyto slevy:
- faktura nad 10 000,- Kč (brzdová kap. s výměnou zdarma)
- faktura nad 15 000,- Kč (palivový ﬁltr s výměnou zdarma)
- faktura nad 20 000,- Kč (olej SHELL + výměna zdarma)

Tel. mob. 603 748 542 nonstop 773 194 528
Ceník olejů :

- OLEJ SHELL 10W- 40 160,- Kč 1 litr
- OLEJ SHELL 5W-40 340,- Kč 1 litr
- OLEJ SHELL 5W-30 Longlife 585,- Kč 1 litr
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Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům není nic, co se zlatem třpytí. Je
to úsměv, láska, pohlazení. Nad takový dar žádný není !
Do 20.12.2009 si můžete ještě objednat koláčky a trubičky.
Nakupujte v DUZE - ušetříte tuze.

možný dovoz a odvoz zákazníka zdarma

ZUMBA!!!!
Taneční cvičení které není omezené
věkem ani postavou!
Vhodné pro všechny věkové kategorie.
Úžasné spalování kalorií!!!
Přijďte si vytancovat pěknou postavu v rytmu latinskoamerické hudby!
Zdravá párty začíná!

„Vymáhání pohledávek
a rychlá
seriózní půjčka

KDY: 4. 1. 2009 v 19.30 hod., KDE: Tělocvična ZŠ Hluk

tel. 722 507 588.“

Za kolik: 50,-kč za hod.!
Zvýhodněná permanentka na 12 vstupů 540,- Kč
Videoukázka a více informací na tel. 777 319 447 a www.faridah.cz

Pití a sportovní oblečení sebou!

Masérské služby na sportovní hale
TJ Spartak Hluk:
Provádíme: - klasické masáže
- sportovní masáže tejpování
- lymfatické masáže
- Dornova metoda + Breussova masáž
- baňkování

STŘECHY

MICHALČÍK LIBOR

Klempířské • Pokrývačské
Tesařské práce • Rekonstrukce
Realizace střech • Odborná montáž

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

Kompletní dodávka materiálu

Možnost zakoupení dárkových poukázek !
Objednávky na tel.č. 603 114 597

www.strechy-michalcik.snadno.eu

www.mestohluk.cz

mob: 608 773 347
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mateřská škola

Bez pohádek by to nešlo
Přečtěte si mnoho novinek z hlucké mateřské školy. Co děti čeká?

Podzimní čas je za námi i to co jsme
měli v mateřské škole čas výroby draků,
dráčků, vlaštovek, podzimníčků, zimních spáčů….. děti se seznamovaly co
nám to vlastně„ten podzim“ přináší – od
sklizně ovoce a zeleniny, přes ochranu
svého zdraví až po péči o přírodu, učily
se vnímat krásy podzimní přírody.
Ve všech třídách se vyrábělo, tvořilo,
malovalo, zpívalo, vymýšlely se různé
hádanky, rýmy, ale hlavně děti čekaly na
pohádky ať již vyprávěné, čtené, hrané
paní učitelkami, nebo jsme do mateřské
školy pozvali herce s loutkami. V září divadélko Šikulka z Vracova se souborem
loutkových pohádek. V říjnu hostovalo
Hofmanovo divadélko s „Kašpárkovými
pohádkami“ a 19.10. děti navštívily místní kino s pásmem ﬁlmových pohádek
„Broučci“.
V prosinci je představení divadélka
Rolnička s pásmem pohádek. Další
pohádky pro děti jsou již naplánované. A to 18.1. děti půjdou do kina . Ve
středu 10.2.nás čeká divadélko, dále
25.3 a 13.4. přijedou za dětmi herci
s pohádkami.
Nesmíme opomenout, že starší děti
čtvrté a páté třídy jely v listopadu za
pohádkou Čert a Káča do Uherského
Hradiště. Pak se o společné zážitky
podělily i s mladšími dětmi vyprávěly si
dlouho o nevšedním prožitku a o svých
dojmech namalovaly hezké výkresy.
V projektu „ Hry dětí dříve a nyní“ jsme
měli možnost na vlastní kůži vyzkoušet
jak se z brambor a různých přírodnin
vyrábí hračky a to v prostředí „ Památ-

kových domků“.
A to, že máme šikovné děti mohli posoudit občané Hluku při vystoupení v charitním domě v září. Rovněž v listopadu vystoupením pro seniory.Dále děti vystupují
při vítání nových občánků.
Na www stránkách je k nahlédnutí jak se
děti a paní učitelky předvedly při natáčení
Československým rozhlasem Brno.
A než jsme se nadáli, už tu máme advent. Měsíc prosinec je charakterizován
„Časem lásky a porozumění“ představuje
krásný předvánoční čas – čas očekávání, období plné příprav na nejkrásnější
svátky v roce – VÁNOCE. Děti se podílí
na slavnostní výzdobě, girlandy z chvojí, andílci a hvězdy za oknem, adventní
kalendáře – to vše oznamuje, že vánoční
nastává čas. První dárkovou předzvěstí
je neochvějně svátek svatého Mikuláše,
stále netrpělivěji vyhlíženého v doprovodu zástupem andělů a s obavami co ti
čerti!!!

Copak nám ten Mikuláš nadělí?
Dny adventu však ubíhají každému jinak.
Rodičům v přípravě vánoc neuvěřitelně
rychle, dětem v toužebném očekávání
štědrého dne pomaleji.
My se v mateřské škole snažíme prožít
tyto dny co nejpříjemněji. Učíme se zpívat
koledy, čteme vánoční příběhy, hrajeme
si pohádky, společně pečeme cukroví,
vyrábíme další výzdoby, přáníčka dárečky, zdobíme svůj stromeček.Také zveme
rodiče starších dětí do svých tříd a zkoušíme se v tomto uspěchaném čase trochu

se pozastavit, vnímat předvánoční atmosféru. Rodiče a děti společně stráví
odpoledne s vůní vánočního čaje, dětmi vlastnoručně napečeného cukroví,
koleda v připravených „dílničkách“ si
něco hezkého spolu vyrobíme.
A to už bude v mateřské škole zvonit Ježíšek! Určitě nám přinese vánoční stromeček, pod kterým nebudou chybět
dárečky do každé třídy, ale také balíčky
pro každé dítě. Vždyť všichni byli přece
hodní a každý si nějaký dárek zaslouží.
Paní učitelky pak dětem zahrají divadélko, společně si zazpíváme koledy
a ochutnáme cukroví.
Jako každý rok, přivítáme v mateřské
škole děti s hudebními nástroji a vyslechneme si vánoční koncert žáků
z umělecké školy. Už se moc těšíme!
Tímto se pomalu rozloučíme se starým
rokem a rozejdeme se domů ke svým
blízkým.Vždyť ten opravdový, štědrý
den už je za dveřmi.
Tak Vám přejeme, užijte si v pohodě
tento čas v kruhu svých nejbližších, rodiny, přátel. Mějte krásné svátky vánoční a do nového roku 2010 Vám všem
přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a porozumění!
Krásné vánoce a šťastný nový rok přejí
děti a zaměstnanci MŠ.
Mateřská škola bude uzavřena ve
dnech 23.12. 2009 – 3.1.2010.
Bc. Marta Lekešová
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Putování
na Svatý Hostýn

A toto jsou ještě fotky z hlucké mateřské školy.

www.mestohluk.cz

Poutní místo Svatý Hostýn odedávna
přitahovalo tisíce poutníků. Také od nás
se každoročně vypraví k Panně Marii Hostýnské, s prosbou či poděkováním, desítky věřících.
Pouť na Hostýn dnes - to je záležitost několika hodin. Mnozí si však jistě vzpomínáte na vyprávění našich babiček, které
na Hostýnek putovaly pěšky. Cesta tam
i zpět trvala asi týden. Poutníci se většinu cesty modlili nebo zpívali a zastávky
s modlitbou byly po cestě u každého
kříže nebo kapličky. Nocleh jim obyčejně poskytli někde ve stodole dobří lidé,
mnohdy se spalo jen tak pod hvězdami.
Pěší putování na Hostýn si nedávno vyzkoušeli i Tonda Kuchař a Radek Salanci. Vydali se přes háj Hluboček směrem
na Veletiny, Prakšice, Velký Ořechov, Zlín
a Fryšták. Za Fryštákem přespali v lese,
na otevřené verandě nějaké chaty.
Druhý den pokračovali směrem na Rusavu. Na Hostýn dorazili před polednem. Jaké bylo jejich překvapení, když
je nahoře vítala skupina lidí potleskem
a nadšenými výkřiky:“ Výborně, jste první,
zvládli jste to v rekordním čase!“
Až po chvíli se vysvětlilo, že z vedlejšího
vrchu Trojáku byl ten den odstartován orientační závod s cílem Hostýn a naši poutníci - s batohy na zádech - byli považování
za účastníky tohoto závodu.
Zpáteční cestu domů již Tonda s Radkem absolvovali autobusem a vlakem.
Nicméně pěší putování bylo pro ně velkým zážitkem,
který chystají zopakovat.
Na svou první pouť na Svatý Hostýn ráda
vzpomíná i tetička Pospíškova (ročník
1923).
„Bylo to v září roku 1938, když jsme sa
s kamarádků vydaly na koloch na Hostýnek (bylo jim 15 let !!) Vyjely jsme v sobotu po obědě. Ve Starém Městě jsem zjistila, že mám prázdné přední kolo. Pumpu
jsme žádná neměly a dóm sa nám vrátit
nechtělo. Našli sa však ochotný strýček,
který mně kolo napumpovali, zjistili, že je
prasklé, tak zalepili a my jsme mohli pokračovat dál. Šlapaly jsme jak o závod,
fěrtůšky za nama enom vlály.
Cestu jsme neznaly, každů chvílu jsme
sa vyptávaly. Tak jsme šťastně dojely až
do Slavkova pod Hostýnem.

Kola nám schovala nejaká hodná paní
a my sa vydaly po chodníku na kopec Hostýn. No to býl chodník - jak hore Drahama - a samý kameň. Ale došly jsme. Bylo
půl osmé večer.
Kamarádka povidá: „První sa půjdem
umyt ke studánce a pojest. Potom do
kostela a na každém schodku pomodlit
otčenáš!“
Kdo tam býl tak ví, kolik je tam schodků.
Ale rychlo sa stmívalo, tak otčenáš byl
enom na prvním a posledním schodku
a honem do kostela. Tam bylo plno ludí.
Ležali na zemi, tenkrát tam nebyly ještě
noclehárny.
Našly jsme si kúsek volného místa, jeden
vlňák jsme daly na zem, druhým sa přikryly, tašku s jídlem pod hlavu a za chvílu
jsme nevěděly o světě. V kostele sa prý
celú noc střídavě modlilo a zpívalo, ale to
jsme všecko zaspaly.
Ráno jsme šly zas ke studánce a potom
na mšu. Po mši jsme seběhly chodníkem
zpátky do Slavkova pro kola. Přední kolo
jsem měla zas prázdné. Rozhodly jsme
sa proto, že nazpátek pojedeme vlakem.
Vydaly jsme sa podél dráhy na stanicu do
Bystřice pod Hostýnem.Vypadalo to, že
vlak čekál enom na nás. Rozjél sa, jen co
jsme naložily kola a nasedly.
To samé bylo aj při přesedání v Hulíně.
Dojely jsme až do Starého Města, odkáď
jsme unaveně, ale spokojeně vykračovaly
pěšky k Hluku. Panna Maria nám ale ještě jednů pomohla. Nad Kunovicama nám
poslala do cesty pána s kolem a hlavně
s pumpů. Nafůkal mně ušlů dušu, nasedly jsme na kola a za chvílu byly doma.
Na Hostýnku jsem byla od té doby ještě
mockrát, naposledy když mně bylo osmdesát roků. Ale na tů svoju první pouť
nikdy nezapomenu. A to kolo je u nás
v rodině pořád. Syn na něm ještě jezdí
do práce,“ končí své vzpomínání tetička
Pospíškova.
Jak vidíte, na Svatý Hostýn se dá putovat
mnoha způsoby. Ale ať už si tam jdete
pro duchovní posilu, nebo obdivovat
malebnost Hostýnských vrchů, či krásu
sakrálních staveb, vždy se vracíte bohatší
o silný zážitek.
M. Kolísková
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Děti ve Zlíně mají možnost objevovat novou Galaxii
Zlínské maminky se už nemusí obávat, že jim na podzim na hraní s dětmi zůstanou pouze zablácená či zasněžená pískoviště. Na Vršavě ve Zlíně totiž vyrostl první zastřešený rodinný zábavní park v kraji. Do provozu bude multifunkční hala uvedena
23.10.2009. V zahraničí jsou tato centra velmi populární, v ČR jde však o zcela jedinečný projekt, který pod jednou střechou
nabízí zábavu, sport a odpočinek pro celou rodinu.
„Na ploše 2500 metrů čtverečních je připraveno bezmála dvacet hracích a sportovních zařízení především pro děti od dvou do dvanácti
let, ale na své si přijdou i starší sourozenci a rodiče. Narozdíl od komerčních obchodních center a klasických dětských koutků v této hale
naleznou děti spoustu překvapení a řadu nezvyklých atrakcí, které je animují k pohybu a různým hrám. Každá z atrakcí symbolizuje jinou
planetu či galaxii. „Za jediný den tak můžete společně uskutečnit dobrodružnou cestu vesmírem“ – pochvaluje si jedna ze zakladatelek
haly Galaxie, Mgr. Jana Valášková.

Všechna zařízení v hale podléhají přísným
bezpečnostním i hygienickým předpisům.
Díky tomu si mohou i dospělí bez obav
o své ratolesti užívat návštěvy haly v prostorách bistra nebo si sami vyzkoušet některé
z atrakcí. Kromě zmiňovaného občerstvení
park GALAXIE nabízí rodičům čtenářský
koutek či sledování různých projekcí, vystoupení a programů. Bez problémů je tak
možno prožít v Galaxii společně celý den
plný zábavy, pohybu i odpočinku.
Školy a jiné kolektivy zase mají možnost výletu do tohoto zábavního parku spojeného
se vzdělávacím a tělovýchovným programem.
Jako bonus nabízí hala také velmi oblíbené oslavy dětských narozenin. Spokojené
a šťastné jsou pak nejen děti, ale i maminky,
které si narozeninový den své ratolesti užijí
v klidu a bez stresu.
„Hlavním posláním je rodinám, školám a jiným organizacím poskytnout příjemné prostředí, kde se děti bezpečně pobaví a rodiče si oddechnou, a to bez ohledu na roční
období“ – uvedla Jana Valášková. Ano, právě v posledních letech velmi časté výkyvy
počasí na podzim a v zimě odstaví z provozu řadu venkovních zařízení pro nejmenší.
Hala je krytá a v provozu celoročně.
Díky významné ﬁnanční podpoře z Evropských fondů bylo navíc možno celý areál
doplnit o hotel, wellness, stylovou restauraci, půjčovnu kol, in-line bruslí a venkovní
posezení, které budou v provozu za několik
týdnů po otevření haly.

Více informací: www.galaxiezlin.cz
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vzpomínky
Kytičku lesních květů, které jsi míval tak rád,
neseme Ti ve vzpomínkách. …
Dne 7. listopadu 2009 by se dožil 80-ti let náš
milý manžel, taťka a dědeček pan Antonín
Jelének. 1. září 2009 tomu bylo již 24 let, kdy
od nás tak náhle a nečekaně odešel. Za vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami.
Kdo v srdcích žije, neumírá. Dne 25. 12. 2009
vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí mého
manžela, našeho tatínka a dědečka pana Jaroslava Šimčíka. Za tichou vzpomínku děkuje manželka, dcera a syn s rodinami.
Čas tiše plyne, jen vzpomínky zůstávají. 18.
11. 2009 vzpomínáme nedožitých 100 let
naší drahé maminky a babičky paní Marie
Kožíkové. 11. 12. 2009 to budou 4 roky, co
nás opustila. S láskou a úctou vzpomínají
dcery Marie a Anička se svými rodinami.
Čas plyne, ale bolest v srdci stále zůstává.
Dne 31. 12. 2009 bude tomu rok, co nás navždy opustil manžel, otec, dědeček a pradědeček pan Miroslav Nemrava. Vzpomínají
manželka a dcery s rodinami. Věnujte mu,
prosím, tichou vzpomínku. Děkujeme.
Dne 18. ledna 2010 vzpomeneme 1. výročí
úmrtí manželky, maminky a babičky paní
Josefy Mackové a zároveň vzpomeneme dne
20.2.2010 desáté výročí úmrtí syna a bratra
Josefa Macka. Za tichou vzpomínku všem,
kdo vzpomenou s námi, děkuje manžel, synové a otec a bratři s rodinami.
Dne 26. 12. 2009 vzpomeneme 7. smutné
výročí úmrtí pana Jana Pospíška 20. 12.
2009 2.výročí úmrtí jeho syna Jana. S láskou
vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují
manželka a matka Marie, dcera a sestra Martina s dětmi a celá rodina.
Žádný čas není tak dlouhý, aby dal zapomenout. 3. 11. 2009 jsme vzpomněli 10. smutné výročí úmrtí pana Jaroslava Kučery. Za
tichou vzpomínku děkují synové Jaroslav
a Pavel s rodinami s dcery Marie a Josefa
s rodinami a celá rodina.
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Vzpomínka na Tebe stále je živá, kdo v srdcích žije, ten neumírá. Dne 8. 1. 2010 vzpomeneme 15. výročí úmrtí pana Josefa
Hyblera. S úctou a láskou vzpomínají manželka, syn Jožka s rodinou, dcera Jarka s rodinou a rodina Kulichova.
Dnes už jsou s námi jen ve
vzpomínkách, ale jsme rádi,
že tu s námi byli. Dne 20. ledna 2010 vzpomeneme nedožitých 100 let našeho tatínka
pana Františka Sadílka a 12.
ledna uplyne 11 let od odchodu na věčnost jeho manželky a naší maminky paní Marie Sadílkové. Z vzpomínku děkují rodina Sadílkova a Fantova.
Žádný čas není tak dlouhý, aby dal zapomenout. Dne 4. 1. 2010 vzpomeneme 3.
výročí úmrtí mého manžela pana Josefa
Basovníka. Za tichou vzpomínku všem, kdo
vzpomenou s námi, děkuje manželka a děti
s rodinami.
Dne 8. prosince 2009 by se dožil 90 let pan
Jan Říha. Stále vzpomínají manželka, synové a dcera s rodinami. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Nezemřel, jen tiše spí a jestli má sen, tak
o těch, které měl tolik rád. Dne 8. ledna 2010
vzpomeneme 13. smutné výročí, kdy nás
navždy opustil náš syn a bratr pan ing. Jindřich Mitáček. Všem, kdo vzpomenou s námi, děkují rodiče a bratr s rodinou a ostatní
příbuzenstvo.
Vzpomínka na Tebe stále je živá, kdo v srdcích žije, ten neumírá. Dne 29. 11. 2009 to
bylo 1 rok, co nás opustil náš manžel, tatínek a dědeček pan Antonín Soviš. S láskou
vzpomíná manželka a dcery a bratr s rodinami.
Dne 25. prosince 2009 vzpomeneme 14.
smutné výročí úmrtí pana Jaroslava Hloška. Za tichou vzpomínku děkují manželka,
děti a celá rodina.
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VÁNOCE 2009
v hlucké farnosti

VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ

POSLEDNÍ DEN V ROCE 2009

24. prosince 2009

31. prosince 2009

Ve 14:15 Hod bude v pastoračním centru pro
děti promítán DVD ﬁlm NARODIL SE KRÁL ( v
českém jazyce).
V 15:00 hod mše sv. pro děti, rodiče a starší
farníky.
Po sv. přijímání přenesení Jezulátka z oltáře
do hluckého betléma. Po mši sv. každé dítě
dostane obrázek s Jezulátkem a na druhé straně obrázku vánoční modlitba, kterou můžete
zahájit štědrovečerní večeři.
Půlnoční mše sv. ve 24:00 hod.

Silvestrovská mše. Sv. na poděkování v 15:30
hod.

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
25. prosince 2009
Betlém a kostel bude otevřen od 13:00 hod do
17:00 hod.

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA,
PRVOMUČEDNÍKA
26. prosince 2009
Betlém a kostel bude otevřen od 14:00 hod.
do 17:00 hod.

SVÁTEK SV. RODINY JEŽÍŠE,
MARIE A JOSEFA

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY
MARIE
1. ledna 2010
Betlém a kostel bude otevřen od 14:00 hod.
do 17:00 hod.

2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
3. ledna 2010
„Novoroční koledování“ v 15:00 hod. v kostele
Účinkují : Hlucký mužský pěvecký sbor a
jejich hosté.

SLAVNOST NA ZJEVENÍ PÁNĚ
6. ledna 2010
Žehnání vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů.
Doporučený zasvěcený svátek.

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
10. ledna 2010

27. prosince 2009
Betlém a kostel bude otevřen od 14:00 hod.
do 17:00 hod.
V 17:00 hod začne vánoční koncert mladých
studentů SVATÝ PLUK z Uherského Hradiště.
Na závěr koncertu bude požehnání vína sv.
Jana.

Betlém a kostel bude otevřen od 14:00 hod.
do 17:00 hod.
Končí doba vánoční.
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Hlučané se neprosadili
Mezi devatenácti mužstvy, které se zúčastnily druhého ročníku halového turnaje v kopané, Staves Cup 2009, hrály čtyři
mužstva z Hluku - Borovička team, Ohřeblo, Dolní Boys a Planí
Topiči.
Po sobotních bojích ve skupinách, které se uskutečnily v hlucké
sportovní hale, se všechny domácí týmy dostaly do nedělních
vyřazovacích bojů. Pro Ohřeblo, Plané Topiče a Dolní Boys to
byla také konečná v jejich cestě turnajem. Finalisté z prvního
ročníku turnaje fotbalisté z Borovičky teamu vypadli ve čtvrtﬁnále.
Ve ﬁnále držel hlucký prapor Aleš Zlínský, který nastupoval
v barvách LR teamu. Nově poskládané mužstvo, za které nastupovali samí ostřílení fotbalisté, nakonec celý turnaj vyhrálo.
V individuálním ocenění se dostalo na dalšího zástupce Hluku.
Nejlepším hráčem celého turnaje byl vyhlášený Zdeněk Botek,
(na snímku) který nastupoval v dresu Hari teamu.

Finále: LR team – Veselský výběr 2:1
Stanislav Dufka

Finále malé kopané v Hluku
Od soboty 5.12. do neděle 6.12. probíhalo ve sportovních
halách v Hluku a Uherském Brodě 9.republikové ﬁnále v halové kopané mužů, které pořádala Česká asociace sportu
pro všechny.
Ze šestnácti nejlepších družstev z celé ČR se z vítězství radovalo družstvo Třemošnice, které si v turnaji připsalo osm
výher a jednu remízu. Na druhém místě se umístili hráči Vřesové a
bronzové skončilo družstvo domácího Uherského Brodu.
Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Davi Kučera z Uherského Brodu, nejlepším brankářem Jakub Žďánský z Třemošnice a nejlepším hráčem vřesovský Josef Ševc.
Karel Bojko

Hluk hostil největší ženský turnaj na Moravě
Druhý ročník halového turnaje žen WOMEN´S
PEPSI CUP, který se v sobotu 21.11.2009
uskutečnil ve sportovní hale v Hluku, zná
vítěze. V konkurenci deseti týmů obhájil
loňské prvenství účastník Ligy mistrů - FK
Slovan Duslo Šaľa. Ten si kromě poháru pro
vítěze odvezl také ﬁnanční odměnu ve výši
5.000 Kč. Na největším halovém turnaji žen
na Moravě se představila pětice českých
zástupců, které doplnil stejný počet slovenských týmů. Záštitu nad turnajem převzal
Libor Lukáš, statutární náměstek hejtmana
Zlínského kraje.
Karel Bojko

www.mestohluk.cz

Miss turnaje byla vyhlásena Lenka Filáková z Brumova.

31

32

Hlucké noviny

Výpis usnesení ze zápisu č. 22
veřejného zasedání Zastupitelstva
města Hluk konaného dne 29.07.2009
Zastupitelstvo města SCHVALUJE :
Usnesení : 22/09/01
Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele
zápisu p. Aloise Omelku, p. Davida Hájka
Usnesení : 22/09/02
Zastupitelstvo města schválilo program
zasedání tak, jak byl všem zastupitelům zaslán.
Usnesení : 22/09/03
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva
města konaného dne 27. 05. 2009.
Usnesení : 22/09/04
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí
ubytování pro rodinu z Barmy v rodinném
domě č.p. 449 v Hluku.
Usnesení : 22/09/05
Zastupitelstvo města schválilo Zadání změny č. 15 územního plánu sídelního útvaru
Hluk.
Usnesení : 22/09/06
Zastupitelstvo města zrušilo usnesení č.
20/09/06 ze dne 11. 05. 2009, které zní :
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 : 22/09/07
Zastupitelstvo města schválilo zpracování
Zadání změny územního plánu sídelního
útvaru Hluk :
- 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 : 22/0908
Zastupitelstvo města schválilo úkol pro zastupitele - do konce měsíce srpna předloţit
návrhy, nápady a podněty k tvorbě nového
územního plánu.
Usnesení : 22/09/09
Zastupitelstvo města schválilo převod zástavního práva při převodu sportovní haly
č.p. 1313 na město.
Usnesení : 22/09/10
Zastupitelstvo města zrušilo usnesení za-

usnesení rady a zastupitelstva
stupitelstva města z 26. 11. 2008 č. 16/08/
08, část A. GP 1311-204/2008 body 8 a 10,
které zní :
zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemků na cyklistickou stezku Hluk – Dolní Němčí v k.ú. Hluk za 50,- Kč/m2, zbytky
mimo stezku za 10,- Kč/m2, poplatky hradí
město :
A. GP 1311-204/2008
1. nově vzniklý pozemek p.č. 8162/4 o výměře 13 m2 -vznikl z části pozemku p.č.
1616/3 o výměře 13 m2 a vlastníkem tohoto pozemku je Visteon-Autopal, s.r.o., IČ
48399108
2. nově vzniklý pozemek p.č. 8162/1 o výměře 871 m2-vznikl z části pozemku p.č.
1589/31 o výměře 162 m2, z části pozemku p.č. 1616/3 o výměře 206 m2,z části pozemku p.č. 1616/4 o výměře 146 m2, z části pozemku p.č. 2302/576 o výměře 125
m2,z části pozemku p.č. 2302/580 o výměře
79 m2, z části pozemku p.č. 2302/582 o výměře 153 m2 a vlastníkem těchto pozemků
je Visteon-Autopal, s.r.o., IČ 48399108.
Usnesení : 22/09/11
Zastupitelstvo města schválilo výkup pozemků na cyklistickou stezku Hluk – Dolní Němčí v k.ú. Hluk za 50,- Kč/m2, zbytky
mimo stezku za 10,- Kč/m2, poplatky hradí
město :
A. GP 1311-204/2008
1. nově vzniklý pozemek p.č. 8162/4 o výměře 13 m2 -vznikl z části pozemku p.č.
1616/3 o výměře 13 m2 a vlastníkem tohoto pozemku je Visteon-Autopal, s.r.o., IČ
26914620
2. nově vzniklý pozemek p.č. 8162/1 o výměře 871 m2-vznikl z části pozemku
p.č. 1589/31 o výměře 162 m2, z části pozemku p.č. 1616/3 o výměře 206
m2, z části pozemku p.č. 1616/4 o výměře
146 m2, z části pozemku p.č.
2302/576 o výměře 125 m2,z části pozemku
p.č. 2302/580 o výměře 79 m2,
z části pozemku p.č. 2302/582 o výměře
153 m2 a vlastníkem těchto
pozemků je Visteon-Autopal, s.r.o., IČ
26914620.
Usnesení : 22/09/12
Zastupitelstvo města schválilo výkup pozemků na cyklistickou stezku Hluk – Dolní Němčí v k.ú. Hluk za 50,- Kč/m2, zbytky
mimo stezku za 10,- Kč/m2, poplatky hradí
město a pověřilo starostu města Ing. Jana
Šimčíka podpisem smluv
A. GP 1312-204/2008
1. nově vzniklé pozemky p.č. 8163/27 o výměře 24 m2, p.č. 4448/2 o výměře 9 m2 z původní parcely p.č. 4448 a celé parcely p.č.
4449 o výměře 30 m2, jejichţ vlastníky jsou
Jarmila Kůlová, Jan Ferda, Ing. Vratislav Ferda a Mgr. Miroslav Janata.
2. nově vzniklé pozemky p.č. 8163/35 o vý-

měře 71 m2, p.č. 4470/2 o výměře 20 m2,
p.č 4472/2 o výměře 22 m2, p.č 4474/2
o výměře 21 m2, z původních parcel p.č.
4470, 4472, 4474 a celých parcel p.č. 4471
o výměře181 m2, p.č. 4473 o výměře 179
m2, p.č. 4475 o výměře 169 m2, jejichţ
vlastníky jsou Alena Schořová, František
Krpal a Karla Neuwirthová.
Usnesení : 22/09/13
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků p.č. 3834/78, p.č. 8156, p.č. 8157/1,
p.č. 8157/5 v k.ú. Hluk o výměře 3.467 m2,
cena za 1 m2 91,66 Kč Zlínskému kraji, tř.
Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín a pověřilo starostu města Ing. Jana Šimčíka podpisem
smlouvy.
Usnesení : 22/09/14
Zastupitelstvo města schválilo úpravy rozpočtu roku 2009, zrušení poskytnutí příspěvku ve výši 20 tis. Kč p. Zlínskému na
knihu „Hlucké vzpomínání“ a do výdajů
zařazení 48 tis. Kč na nákup knih, které se
stanou majetkem města dle protinávrhu
p. Šuránkové
III. Návrh úprav rozpočtu r. 2009
Příjmy - rozpočet upravený 50.837.000,-Dotace KÚ ZK + 20.000,-Dotace SFŢP + 267.000,-Dotace SR + 4.543.000,-DPFO ZČ - 142.000,-DPPO - 500.000,-DPH - 250.000,-Finanční operace (DPPO za obec) +
66.000,-= 54.841.000,-Financování – rozpočet upravený
5.640.000,-Výdaje – rozpočet upravený 56.477.000,-Dotace KÚ ZK + 20.000,-Finanční operace (DPPO za obec) +
33.000,-Komunikace Rajčovna - 50.000,-Komunikace Orelská (projekt. dokumentace) - 293.000,-Komunikace Nad Kaštancem - 300.000,-Komunikace Sokolská - 200.000,-Antonínská ul.(obnovení projektu, cykl.
stezky) - 100.000,-Cesta polní - 250.000,-Cesta za hřbitovem - 100.000,-Komunikace(ostatní údrţba) - 250.000,-Komunikace + 1.543.000,-Předškolní zařízení – MŠ + 140.000,-Základní škola – en. úspor. opatření +
3.363.000,-TJ Spartak – příspěvek fotbal - 100.000,-Sport Hluk + 500.000,-Byty u Autopalu + 20.000,-Příspěvek kniha - 20.000,-Tvrz – nákup knih + 48.000,-= 60.481.000,--
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Usnesení : 22/09/15
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu pokladny městského úřadu.
starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí
U S N E S E N Í Č.71/09
z jednání rady města konaného dne
05. 08. 2009
rada města SCHVALUJE :
71/09/01 program jednání rady města
71/09/02 bezplatný pronájem malého
a velkého sálu na tvrzi na den 22. 08. 2009
p. xxx
71/09/03 zrušení prezentace města na zvukovém info - panelu v Uherském Hradišti
71/09/04 žádost p. xxx o povolení vjezdu
do garáže přes část obecního chodníku dle
přiloženého náčrtku
71/09/05 výpůjčku pozemků p.č. 783 a 784
v k.ú. Hluk na dobu neurčitou – manželům
xxx
71/09/06 příspěvek ve výši 7.000,- Kč pro
Svaz postižených civilizačními chorobami
v ČR, o.s., ZO Hluk
71/09/07 Dohodu o splátkovém kalendáři
mezi Městem Hluk a p. xxx se zpětnou platností od 20. 07. 2009, nedoplatek 18.313,-Kč,
splátka 1.000,- Kč/měsíc, poslední splátka
1.313,-Kč bude zaplacena do 31. 01. 2011
71/09/08 umístění elektronické informační tabule – odjezdy a příjezdy autobusů na
stánek č.p. 158 u Základní školy Hluk
71/09/09 zapojení do programu pro vybudování bezbariérového nástupu do autobusu, dle vyhlášky MPMR č. 369/2001 Sb. na
zastávce u základní školy
71/09/10 cenovou nabídku včetně mandátní smlouvy na stavební dozor na akci
„Obnova krajinné struktury v Hluku, lokalita Kaštanec“- Ing. Zdeněk Křiva ZK Servis,
Štěpnická 1137, Uherské Hradiště,cena
32.000,- Kč včetně DPH, termín provádění
činnosti 09/2009 až 06/2010
71/09/11 změnu usnesení č.70/09/04 z jednání rady dne 15. 07. 2009 - změnu zadávacích podmínek na akci „Obnova krajinné
struktury v Hluku, lokalita Kaštanec“
- váha kritérií - cena 70% , záruka 30 %
- do výzvy po uchazečích požadovat :
- předložit minimálně 3 referenční akce
obdobného charakteru s potvrzením od
investora v hodnotě minimálně 0,5 mil. Kč
na zakázku
- minimální záruční doba se stanovuje na 3
roky
- pojištění proti škodě způsobené třetí osobou v hodnotě minimálně 1 mil. Kč s tím,
že kdo z uchazečů by nemohl tento požadavek splnit, může jej splnit písemnou for-
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mou čestného prohlášení, že tak učiní až
v případě když zakázku obdrží
71/09/12 změnu usnesení č. 70/09/05
z jednání rady dne 15.07.2009 na: ﬁrmy
k zaslání výzvy na akci „Obnova krajinné
struktury v Hluku, lokalita Kaštanec“
- FLOART, s.r.o. Uherské Hradiště
-GARDEN MORAVIA, s.r.o. Dolní Němčí
-GARD & N Staré Město
- Lesy Parky Zahrady, Bílovice
-TONJA okrasné zahradnictví Uh.Hradiště
- Sady
71/09/13 volné vstupy na koupaliště
v Hluku – 2 dny pro děti z dětských domovů (14 dětí)
71/09/14 nabídku Rádia Zlín na prezentaci
města při živém vysílání z koupaliště
v Hluku cena 7.500,- Kč - 9 akcí během 2
dnů
71/09/15 Rozhodnutí o poskytnutí dotace
na projekt CZECH POINT – kontaktní
místo (Upgrade), včetně podmínek
71/09/16 zařazení stavby podia u tvrze do
programu - Výzva č. 3 – dotace z programu
Leader – návrat ke kořenům lidové kultury,
služeb a řemesel
71/09/17 vstupné na hodové programy
takto:
- páteční zábava se skupinou WESTERN
u tvrze 60,-Kč
- sobotní odpolední program 50,-Kč
-sobotní večerní program u tvrze 70,- Kč
- nedělní festival dechových hudeb 80,- Kč
- nedělní večerní posezení se Stříbrňankou
– vstup volný
71/09/18 umístění venkovního posezení
u Restaurace na náměstí v Hluku po dobu
konání hodů, poplatek dle vyhlášky
71/09/19 podnájem Restaurace na náměstí panu xxx od 01.08.2009 do 21.08.2010
71/09/20 rozhodnutí výběrové komise
a vítěze soutěže Sdružení Cyklostezka Dolní Němčí-Hluk, Skanska DS a.s., Bohunická
133/50, 619 00 Brno a STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5. Celková cena
19,389.429,- Kč bez
DPH
71/09/21 přepracování energetického
auditu a projektové dokumentace pro
stavební povolení na energeticky úsporná
opatření na objekt městského úřadu (vč.
hasičské zbrojnice a tělocvičny základní
školy) ﬁrmou SKAREA.
V Závětří 861/24, 721 00 Ostrava-Svinov.
Cena 38.000,- Kč vč. DPH – přísnější požadavky na zateplení od SFŢP ČR
71/09/22 zrušení usnesení č.67/09/21
z jednání rady města dne 03.06.2009 o vyvěšení záměru o prodeji rodinného domu
Za Mlýnem 449, Hluk
71/09/23 Smlouvu o dílo 9/2009 o provedení autorského dozoru projektanta na
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stavbě Sběrný dvůr Hluk
71/09/24 navýšení o 2 pracovníky na
místní hospodářství na VPP z úřadu práce
do konce roku 2009
rada města BERE NA VĚDOMÍ :
71/09/25 nabídku instalace umělohmotného kluziště - INTERICE
71/09/26 Oznámení o zahájení stavebního řízení – Fotovoltaická elektrárna Hluk,
za Autopalem
71/09/27 nabídku Ing. Pavla Dohnala,
Moraviaconsult, Hluk na zpracování žádosti o dotace na rekonstrukci budovy
stávajícího kina - do doby rozhodnutí zastupitelstva o dalším využití budovy kina
žádost nezpracovávat
rada města NESCHVALUJE :
71/09/28 svolání mimořádného zasedání
zastupitelstva města
rada města NEMÁ NÁMITEK :
71/09/29 k žádosti Dopravoprojektu Ostrava, s.r.o. o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení Silnice
II/495 Uherský Ostroh – Hluk
rada města POSTUPUJE DO FINANČNÍHO VÝBORU :
71/09/30 žádost p. xxx o schválení doplatku za byt a převedení do úplného
osobního vlastnictví a pozvání žadatelky
do tohoto výboru
rada města ZAMÍTÁ :
71/09/31 nabídku dodavatele el.energie
ﬁrmy CENTROPOL ENERGY, a.s.
starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

Informace o dotaci
Město Hluk obdrželo z rozpočtu Zlínského kraje neinvestiční dotaci ve výši
25.000,- Kč, která byla použita na věcné dovybavení zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů v Hluku.
Tímto děkujeme Zlínskému
kraji za podporu.
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U S N E S E N Í Č.72/09
z jednání rady města konaného dne
19. 08. 2009

nájmu do příštího zasedání rady

rada města SCHVALUJE :
72/09/01 změnu usnesení číslo 71/09/24,
jednání rady dne 05. 08. 2009 – z navýšení
o 2 pracovníky na navýšení o 3 pracovníky
na místní hospodářství na VPP z úřadu práce do konce roku 2009
72/09/02 program jednání rady města
72/09/03 Smlouvu o dílo na výstavbu
cyklostezky Dolní Němčí – Hluk mezi Obcí
Dolní Němčí a sdružením zhotovitelů „Cyklostezka Dolní Němčí – Hluk“,
jehož účastníci jsou :
1. Skanska DS a.s., Brno
2. STRABAG a.s., Praha 5
72/09/04 nájemné v bytech ve vlastnictví
města od 01. 01. 2010 :
• byty v ulici Závodní, tj. č.p. 1147/18,
1148/6, 1148/19 – 50,-Kč/m2/měsíc
• byt Lipová 1111 - 40,- Kč/m2/měsíc
• byt Hřbitovní 140 - 40,- Kč/m2/měsíc
• Za Mlýnem 449 - 40,-Kč/m2/měsíc
• Hlavní 581 - 40,-Kč/m2/měsíc
• Hřbitovní 881 - 40,- Kč/m2/měsíc
• Hlavní 542 - 35,- Kč/m2/měsíc
• Hlavní 496 - 25,- Kč/m2/měsíc
• ostatní byty – ponechat stávající stav
72/09/05 Žádost Českého zahrádkářského
svazu, ZO Hluk o prominutí poplatků za
sály tvrze na výstavu ovoce, zeleniny a květin konanou 20. 09. 2009
72/09/06 opětovné projednání nabídky na
vybudování obecního bezdrátového rozhlasu až po rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Hlavní a Hradišťské, kde bude
rozhlas proveden jako přípolož
72/09/07 čerpání rozpočtu za 2. čtvrtletí
2009
72/09/08 převod příspěvku ve výši
250.000,-Kč fotbalovému oddílu TJ Spartak
Hluk
72/09/09 příspěvek ve výši 3.498,- Kč na
opravu mechanického vozíku p.xxx
72/09/10 nákup aparatury na ozvučení
kaple v Charitním domově Hluk, v hodnotě
do 10.000,- Kč

72/09/15 vyvěšení záměru o prodeji ubytovny na stadionu na úřední desce

rada města BERE NA VĚDOMÍ :
72/09/11 informaci o rekonstrukci nebytových prostor – pravého sklepa tvrze
72/09/12 informace o vybudování obecního bezdrátového rozhlasu
72/09/13 zabezpečení nočních služeb na
koupališti městskou policií
rada města UKLÁDÁ :
72/09/14 starostovi města pozvat jednatele společnosti, jež má sklep na tvrzi v pro-

rada města NESCHVALUJE :

rada města POSTUPUJE DO ZASTUPITELSTVA :
72/09/16 změnu usnesení zastupitelstva
města č.22/09/11 a 21/09/07 (převod pozemků na cyklostezku Dolní Němčí – Hluk)
72/09/17 nabídku na odkup půdy – singulárních pozemků
rada města ODKLÁDÁ :
72/09/18 projednání Dodatku č.2 ke
Smlouvě 08007793 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí pro nedodání podkladů ze SFŽP
rada města POSTUPUJE DO FINANČNÍHO
VÝBORU :
72/09/19 žádost Občanského sdružení
Armsport Hluk, Hlavní 19, Hluk o příspěvek
starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

ního prostředí ČR na Energeticky úsporná
opatření ZŠ o úpravě soupisu dokladů
a účtů u akce OPŽP č. 08007793 - doplnění dalšího účtu vedeného u Komerční
banky 1628721/0100
73/09/08 vypsání veřejné soutěže na
poskytnutí úvěru na stavbu Dolní Němčí
– cyklostezka Dolní Němčí – Hluk, oslovení 3 peněžních ústavů – Komerční banky,
GE MONEY BANK a Raiﬀeisen Bank a zveřejnění na úřední desce
73/09/09 přehlídku tanečních souborů
a vystoupení Františka a Jana Nedvědových dne 31. 10. 2009
73/09/10 vyvěšení záměru o dočasném
pronájmu částí pozemků dotčených stavbou silnice „Rekonstrukce a rozšíření silnice II/495 Uherský Ostroh – Hluk“ p. č.
3831/1 o výměře 7m2 a p. č. 3834/78 o výměře 11m2
73/09/11 vybavení masážní místnosti na
Domě s chráněnými byty v Hluku v hodnotě do 5.000,- Kč
rada města BERE NA VĚDOMÍ :
73/09/12 informace o přípravě rekonstrukce pravého sklepa tvrze
73/09/13 Jarmark lidových řemesel v Hluku – květen 2010
73/09/14 vyjádření majitelů pozemků
v ulici Orelské určených k výstavbě rodinných domů
rada města ZAMÍTÁ :

U S N E S E N Í Č.73/09
z jednání rady města konaného dne
02. 09. 2009
rada města SCHVALUJE :
73/09/01 program jednání rady města
73/09/02 odprodej nalezeného jízdního
kola panu Michalu Hrobařovi za cenu 200,Kč
73/09/03 Smlouvu na přezkoumání hospodaření města za rok 2009 s auditorem
Ing. Ivanem Kučerou, Na Zápovědi 428,
Uherské Hradiště
73/09/04 nabídku prezentace Hluku v Českém rozhlase Brno dne 29. 10. 2009
73/09/05 převod nemovitostí obsažených
ve zprávě Mgr. Bronislava Mitáčka ze dne
20.08.2009 na nesvéprávnou Marii Mikovou
73/09/06 přidělení bytů v Domě s chráněnými byty Hluk :
• panu Janu Kroupovi – farář, od 18. 08.
2009 do 31.08.2010, byt č. A 201
• paní Anně Miklánkové, od 01. 09. 2009
do 31. 08. 2010, byt č. B 202
73/09/07 Dohodu se Státním fondem život-

73/09/15 projekt „Galerie talentů“
73/09/16 žádost o umístění značky „zákaz stání“ v ulici Závodní – zpřísnit dozor
městskou policií
73/09/17 nabídku ﬁrmy RELAX na inzerci
v katalogu Relax 2010
rada města NAVRHUJE :
73/09/18 v rámci ocenění dobrovolných
pracovníků za jejich dlouhodobou a kvalitní činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2009
ocenit pana Stanislava Vavřínka st.
rada města POSTUPUJE DO ZASTUPITELSTVA :
73/09/19 cenu za pozemky odkupované
od Pozemkového fondu ČR
73/09/20 změnu v rozpočtu na výstavbu
Dolní Němčí - cyklostezka Dolní Němčí
– Hluk a přijetí úvěru na tuto akci
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rada města ODKLÁDÁ :
73/09/21 projednání žádosti TJ Spartak
Hluk, o.s. o poskytnutí ﬁnančních prostředků z rozpočtu města do příštího zasedání
rady, dle potřeby pozvat do rady výkonný
výbor TJ
73/09/22 projednání žádosti o souhlas
s rozšířením plochy pro výstavbu fotovoltaické elektrárny v průmyslové zóně za ﬁrmou Visteon – Autopal do příštího zasedání
s tím, že bude přizván zástupce žadatele
ﬁrmy SOLAR VI. REN Power CZ
rada města TRVÁ :
73/09/23 na variantě č.3 studie zástavby
rodinných domů v ulici Orelské
starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí
U S N E S E N Í Č.74/09
z jednání rady města konaného
dne 16. 09. 2009
rada města SCHVALUJE :
74/09/01 program jednání rady města
74/09/02 změnu usnesení číslo 71/09/11
z jednání rady ze dne 05. 08. 2009 upřesnění kritérií na veřejnou zakázku „Obnova krajinné struktury v Hluku,
lokalita Kaštanec“ :
• základním hodnotícím kriteriem pro zadání této veřejné zakázky je dle
ustanovení § 78, odst. 1, písmeno a) zákona, nejnižší nabídková cena
• do výzvy, po uchazečích požadovat :
• technické kvaliﬁkační předpoklady dle
§ 56, odstavec 3, písm. a), zákona prokáže
uchazeč předloženým seznamem obdobných prací provedených dodavatelem za
posledních 5 let. V seznamu bude u každé
dodávky uveden název zadavatele, termín
realizace a cena. K tomuto seznamu přiloží
uchazeči ještě minimálně 3 ks osvědčení
u zakázek významného charakteru v tomto
provedení : Osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud se jednalo o veřejného zadavatele, toto osvědčení
musí obsahovat cenu - min. 0,5 mil vč.DPH/
zakázku, dobu, místo provádění prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně.Osvědčení
vydané jinou osobou, než veřejným zadavatelem, nebo čestné prohlášení dodavatele, pokud byly práce realizovány jiné osobě
než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení od této osoby získat
z důvodu spočívajícího na její straně. Obsah
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tohoto osvědčení bude shodný s osvědčením pro veřejného zadavatele.
• záruční podmínky – uchazeč se v návrhu
smlouvy zaváže poskytnout záruku za celé
realizované dílo na dobu min. 48 měsíců
• pojištění – uchazeč v nabídce doloží
formou čestného prohlášení – písemný závazek s podpisem osoby oprávněné jednat
jménem nebo za uchazeče, že před podpisem smlouvy o dílo uzavře s některou pojišťovnou pojistnou smlouvu o odpovědnosti
za škodu způsobenou dodavatelem třetí
osobě ve výši minimálně 1 mil.Kč . Pokud
uchazeč takovou pojistnou smlouvu již má
(s minimálním limitem 1. mil. Kč) doloží
tento doklad úředně ověřenou kopií nebo
originálem pojistné smlouvy
74/09/03 změnu usnesení č. 70/09/05
z jednání rady 15. 07. 2009 – ﬁrmy k zaslání
výzvy na akci „Obnova krajinné struktury
v Hluku,lokalita Kaštanec“ :
1) FLORSTYL s.r.o., Havlíčkova 1, 686 01
Uherské Hradiště
2) Garden Moravia,s.r.o.,U stadionu 824,
687 62 Dolní Němčí
3) Lesy Parky Zahrady, 687 12 Bílovice 489
4) GARDEN & N, Michalská 1050, 686 03
Staré Město
5) Tonja okrasné zahradnictví, Solná Cesta
122, 686 01 Uherské Hradiště
6) ZaPo – Zahradnictví, Pod Svahy, 28.října
251, 686 01 Uherské Hradiště
74/09/04 vyvěšení záměru o převodu vodovodních a kanalizačních řadů v majetku
města
74/09/05 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadu
z obalů s platností od 24. 06. 2009
74/09/06 Smlouvu o nájmu částí pozemků
p.č. 3834/78 o výměře 11 m2, p.č. 3831/1
o výměře 7 m2 za účelem realizace stavby
„Silnice II/495 Uherský Ostroh –
Hluk“ s účinností ode dne zahájení realizace stavby, po dobu nejméně jednoho roku,
nájemné 126,- Kč ročně s Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje,
p.o., K Majáku 5001, Zlín
74/09/07 členy komise na veřejnou zakázku „Úvěr na ﬁnancování investiční výstavby
pro Město Hluk : Dolní Němčí cyklostezka
Dolní Němčí – Hluk“
a) komisi pro otevírání obálek :
• p. Antonína Kočího
• p.Miroslava Jelénka
• sl. Marcelu Malůškovou
b) hodnotící komisi – členy ﬁnančního výboru :
• p. Ing. Martina Křižana
• p. Marii Mitáčkovou
• p. Ing. Josefa Dohnala
• p. Davida Hájka
• p. Pavla Habartu
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74/09/08 vstupné ve výši 200,- Kč na koncert bratrů Nedvědových konaný dne 31.
10. 2009 na sportovní hale
74/09/09 vyvěšení záměru o prodeji pozemků p.č. 1644/2 a 1645/1 v k.ú. Hluk
74/09/10 povolení úpravy plochy pro
parkování před domem č.p. 987, Hluk dle
předloženého návrhu - žádost p. Petra Rybnikáře nutno před realizací odsouhlasit
s odborem dopravy
74/09/11 Dodatek č. 3 ke smlouvě PK 21/
2002 s SVK a.s. Uherské Hradiště
74/09/12 nájemní smlouvu na rodinným
dům č.p. 449 pro manžele Nguntual Kep Hnin
a Nguntual Hniang Bor z Barmy, od doby nastěhování 4. 11. 2009 do 31. 12. 2010
74/09/13 program a datum konání zastupitelstva města 30. 09. 2009 v 17. 00 hodin
na tvrzi ( program viz. zápis)
rada města BERE NA VĚDOMÍ :
74/09/14 informace o vyúčtování hodů
74/09/15 žádost o opravu příjezdové cesty
a nájezdu do garáží v ulici Závodní /oprava
bude provedena dle ﬁnančních možností/
74/09/16 nabídku SÚS Slovácka s.r.o. Uherské Hradiště na vysprávku vozovky u staré
školy a tvrze
74/09/17 přehled tržeb na koupališti v letošní sezóně
74/09/18 informace z kulturní komise
o starodávném vaření na památkových
domcích
74/09/19 diskusi z jednání kulturní komise
rada města ZAMÍTÁ :
74/09/20 nabídku na akci „Nejlepší stolnětenisová exhibice na světě“
74/09/21 žádost Mgr. Jarmily Pospíškové o dodání zámkové dlažby na zpevnění
plochy p.č. 2999/1 před domem č. 693 na
parkování
74/09/22 žádost p. Vladimíry Karáskové
o prominutí poplatků za pronájem malého
sálu na tvrzi
rada města POVOLUJE :
74/09/23 úpravu plochy na parkování před
rodinným domem č.p. 999 v ulici Vyšehradské, povrch plochy rozebíratelný, povrch
chodníku bude proveden ze zámkové dlažby na vlastní náklady žadatelky
rada města POSTUPUJE DO ZASTUPITELSTVA :
74/09/24 žádost o souhlas s rozšířením
plochy pro výstavbu fotovoltaické elektrárny v průmyslové zóně za ﬁrmou Visteon-Autopal
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74/09/25 převod vodovodních a kanalizačních řadů v majetku města
74/09/26 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci číslo : 1/2009 Dolní
Němčí cyklostezka Dolní Němčí – Hluk
74/09/27 Zrušení Obecně závazné vyhlášky Města Hluk :
a. Č. 2/99 ze dne 20. května 1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu
rozvoje bydlení na území Města Hluku b.
Č. 4/99 ze dne 10. listopadu 1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu
rozvoje bydlení na území Města Hluku
74/09/28 konání koncertu ﬁlharmonie +
Nezmaři dne 27. 03. 2010 na sportovní hale
74/09/29 prodej pozemku – části parcely
p.č. 647/3 v ulici Za Zámkem, v k. ú. Hluk
74/09/30 prodej pozemků v trati Vinné
húry, v k.ú. Hluk
74/09/31 souhlas s návrhem hlucké Jízdy
králů k zápisu do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví
lidstva UNESCO
74/09/32 výpověď z nájmu blokové kotelny v ulici Závodní
rada města ODKLÁDÁ :
74/09/33 poskytnutí ﬁnančních prostředků
z rozpočtu města TJ Spartak Hluk, o.s.
74/09/34 provedení opravy vozovky u staré školy a tvrze
74/09/35 projednání návrhu Dolňácka a.s.,
Družstevní 520, Hluk na odkoupení singulárních podílů a stavební parcely č. 9
starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí
Výpis usnesení ze zápisu č. 23
veřejného zasedání Zastupitelstva města Hluk konaného dne 30.09.2009
Usnesení : 23/09/01
Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele
zápisu p. Marii Plačkovou, p.Ing. Pavla Dohnala
Usnesení : 23/09/02
Zastupitelstvo města schválilo program
zasedání tak, jak byl všem zastupitelům
zaslán
Usnesení: 23/09/03
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva
města konaného dne 29.07.2009
Usnesení: 23/09/04
Zastupitelstvo neschválilo rozšíření plochy
pro výstavbu fotovoltaické elektrárny v průmyslové zóně za ﬁrmou Visteon-Autopal
Usnesení : 23/09/05
Zastupitelstvo města změnilo :
1. usnesení č. 21/09/07 ze dne 27.05.2009

usnesení rady a zastupitelstva
– změna č. parcely 3796/2 na 3796/28 a doplnění nové parcely p.č. 4492/2 vzniklé z p.
č. 4492. Ostatní část usnesení zůstává beze
změny
2. usnesení č. 22/09/11 ze dne 29.07.2009
– změna č. parcely 2302/576 na 2302/579
Usnesení : 23/09/06
Zastupitelstvo města schválilo odkup pozemků na cyklostezku Dolní Němčí – Hluk
od Pozemkového fondu ČR – nové parcely p.č. 8162/8 o výměře 19 m2 a 8162/10
o výměře 602 m2 vzniklých z pozemků p.č.
1619/3, 1647/4, 2302/569 a 2302/571 za
celkovou částku 76.800,- Kč (cena včetně
poplatků) a zároveň zrušilo část usnesení
16/08/08 z jednání zastupitelstva města ze
dne 26.11.2008 v odstavci A. GP 1311-204/
2008, body 1. a 2 o odkupu výše uvedených
parcel za 50,- Kč/m2 a pověřilo starostu
města Ing. Jana Šimčíka podpisem kupní
smlouvy
Usnesení : 23/09/07
Zastupitelstvo města zamítlo prodej pozemků v trati Vinné húry, v k.ú. Hluk
Usnesení : 23/09/08
Zastupitelstvo města zamítlo prodej pozemku - části parcely p.č. 647/3 v ulici Za
Zámkem, v k.ú. Hluk manželům Kolkovým
Usnesení : 23/09/09
Zastupitelstvo města na základě protinávrhu Ing. Pavla Dohnala odložilo rozhodnutí
o převodu vodovodních a kanalizačních
řadů a uložilo radě města zpracovat analýzu o možnosti samostatného provozování
kanalizací a vodovodů městem
Usnesení : 23/09/10
Zastupitelstvo města zrušilo Obecně závazné vyhlášky Města Hluk

Usnesení : 23/09/15
Zastupitelstvo města neschválilo žádost
p. Polákové o doplatek bytu č. 8, Závodní
1141, Hluk a výmaz předkupního práva
Usnesení : 23/09/16
Zastupitelstvo města schválilo protinávrh
p. Davida Hájka poskytnout příspěvek
ve výši 35.000,- Kč pro občanské sdružení
ARMSPORT Hluk s tím, že se 20 tis. Kč vezme z položky oddílů a 15 tis. Kč z příspěvku
pro TJ Spartak
Usnesení : 23/09/17
Zastupitelstvo města schválilo protinávrh
Ing. Šimčíka - úvěrovou smlouvu na stavbu Dolní Němčí cyklostezka Dolní Němčí
– Hluk s Komerční bankou, a.s., pohyblivou
úrokovou sazbu na dobu 5 let, výše úvěru
7.200.000,- Kč a pověřilo starostu města
Ing. Jana Šimčíka podpisem této smlouvy
Usnesení : 23/09/18
Zastupitelstvo města schválilo konání koncertu České ﬁlharmonie v roce 2010 spolu
s partnerem, o kterém rozhodne rada města na návrh kulturní komise
Usnesení : 23/09/19
Zastupitelstvo města schválilo Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci
číslo : 1/2009 Dolní Němčí cyklostezka Dolní Němčí – Hluk a pověřilo starostu města
Ing. Jana Šimčíka podpisem dodatku
Usnesení : 23/09/20
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace o činnosti orgánů města, daňových
příjmech za srpen, září 2008, 2009, stavech
účtů k 30.09.2009, novému územnímu plánu města a převodu sportovní haly
starosta - Ing. Jan Šimčík

1. č. 2/99 ze dne 20. května 1999
2. č. 4/99 ze dne 10. listopadu 1999
o vytvoření a použití účelových prostředků
Fondu rozvoje bydlení na území města
Usnesení : 23/09/11
Zastupitelstvo města schválilo záměr města provést rekonstrukci budovy č.p. 655
v k.ú. Hluk z Operačního programu životní
prostředí a Regionálního operačního programu
Usnesení : 23/09/12
Zastupitelstvo města Hluk vydalo svobodný a informovaný souhlas s tím, aby hlucká
Jízda králů byla navržena k zápisu do Reprezentativního seznamu nemateriálního
kulturního dědictví lidstva UNESCO
Usnesení : 23/09/13
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí čerpání rozpočtu za I.pololetí roku 2009
Usnesení : 23/09/14
Zastupitelstvo města schválilo změny
v rozpočtu roku 2009 dle zápisu

U S N E S E N Í Č.78/09
z jednání rady města konaného dne
02.12.2009
rada města SCHVALUJE :
78/09/01 program jednání rady města
78/09/02 vybudování chodníku v ulici Závodní – od mostu přes Okluku po vjezd na
parkoviště Kovoplastu
78/09/03 zadání zpracování studie počtu
parkovacích míst ze zámkové dlažby pro
osobní automobily v zelené ploše naproti Euroclubu ( zařadit do návrhu rozpočtu
2010)
78/09/04 opravu vozovky spojnice ulice
Antonínské a Ostrožské (přes vinohrady)
78/09/05 výši jedn. vstupného 250,- Kč na
koncert Zlínské ﬁlharmonie s Nezmary
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usnesení rady a zastupitelstva
78/09/06 odstranění skládky dřeva u smuteční obřadní síně do 20.12.2009 pod
pokutou dle zákona o obcích. Uskladnění
od 01.11.2009 do doby odstranění dřeva
zpoplatnit podle vyhlášky
78/09/07 vítěze poptávkového řízení na
opravu kanalizace v ulici Závodní, Hluk ﬁrmu EKO-UH Staré Město
78/09/08 vyvěšení záměru o pronájmu následujících pozemků :
1. celých parcel – p.č. 1959/1 v zahrádkářské kolonii Paligr nad koupalištěm a p.č.
3743/2, 3744 v trati Kobylí hlavy
2. částí parcel – p.č. 3730, 3733 v trati Kobylí hlava
78/09/09 nájemní smlouvy :
* na rodinný dům č.p. 496, Hluk s p.Fišnarem do 31.12.2010
* na byt v rodinném domě č.p. 581, Hluk
s.p. Širůčkovou do 31.12.2010
* na byt v Domě s chráněnými byty v Hluku - C 203 s p. Pěničkovou do 31.12.2010
78/09/10 vybudování parkoviště před rodinným domem č.p. 750 v ulici Dělnická,
Hluk podmínkou, že parkoviště nebude
bránit vjezdu do protější zahrady, parcelní
číslo 2631
78/09/11 příspěvek Fondu ohrožených
dětí ve výši 1.000,- Kč
78/09/12 odměnu ředitelce Základní školy
Hluk ve výši dle zápisu
78/09/13 odměnu ředitelce Mateřské školy
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Hluk ve výši dle zápisu
78/09/14 Inventarizační příkaz č.1/2009
78/09/15 nepeněžitý dar pro Mateřskou
školu Hluk ve výši 13.000,- Kč od SPCCH
v ČR, o.s. ZO Hluk
78/09/16 Darovací smlouvu na podporu
MAS Horňácko a Ostrožsko, o.s. ve výši
19.550,- Kč z ostatních příspěvků
78/09/17 žádost p. Poszera o ukončení nájemní smlouvy na byt v rodinném domě
č.p. 581, Hluk k 30.11.2009
78/09/18 dopracování studie výstavby
bytů na bývalé kotelně v ulici Závodní, Hluk
do fáze projektu dostačujícího pro podání
žádosti o ﬁnanční prostředky
78/09/19 ﬁnanční dar předsedovi školské
rady ve výši dle zápisu
rada města VYDÁVÁ :
78/09/20 závazný souhlas ke stavbě pro
ﬁrmu PERFECT spol. s r.o., Zlínská 230, Otrokovice v ulici Antonínské - kabel NN
rada města POSTUPUJE DO ZASTUPITELSTVA :
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78/09/22 návrh ŘSZK na snížení ceny za
pozemky pod silnicí II/495 : Uherský Ostroh
– Hluk
rada města ODKLÁDÁ :
78/09/23 projednání bodu : Veřejná zakázka na akci „Obnova krajinné struktury
v Hluku – lokalita Kaštanec“
78/09/24 projednání darovací smlouvy do
Folklorního fondu MAS Horňácko a Ostrožsko, o.s. do února 2010
rada města DOPORUČUJE :
78/09/25 řešení problému s regulační stanicí v ulici Mlýnské mezi sourozenci Dufkovými a JMP NET s.r.o. Brno
rada města SOUHLASÍ :
78/09/26 s vybudováním vodoměrné šachty pro ﬁrmu MK MONTOP, s.r.o. Hluk před
budovou bývalého OKP, Sokolská 1100,
Hluk

78/09/21 nabídku na koupi nemovitostí od
dědiců po p. Penkovi a p. Dufkové (zbytky
od cyklostezky Hluk – Dolní Němčí k potoku)

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

rada města POSTUPUJE DO FINANČNÍHO VÝBORU :

ODVOD ODPADU 21. prosince!
Firma RUMPOLD bude provádět sběr tuhého komunálního odpadu (t.j. běžné popelnice) před vánočními svátky v jeden den v celém Hluku, a to v
pondělí 21.12.2009. V roce 2010 bude pokračovat
v normálním čtrnáctidenním cyklu, v lichých týdnech.

Časopis Krajem svatého Antonínka přeje svým čtenářům i
nečtenářům všechno
dobré v roce 2010 a
těší se na setkání 15.
ledna, kdy vyjde už
třinácté číslo časopisu. Děkujeme vám za
věrnost, vážení čtenáři!

Poděkování Charitnímu domu Hluk
Rodina Podlasova, Malaiova a Štefaníkova chce touto cestou upřímně poděkovat panu vedoucímu
Daňkovi, ošetřovatelkám a všem ostatním pracovníkům Charitního domu v Hluku za starostlivou
péči, trpělivost a zázemí, které poskytli a pomohli vytvořit pro naši maminku, babičku a tetu paní
Marii Podlasovou. Jmenovitě pak chceme poděkovat paní Báčové, Borýskové a Čumíčkové za jejich
láskyplnou péči a trpělivost.
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Přehled (předběžný) kulturních akcí v roce 2010
3.1.2010
16.1.2010
23.1.2010
24. 1. 2010
26. 1. 2010
30.1.2010
5.2.2010
13.2.2010
14.2.2010
16. 2. 2010
23. 3. 2010
26.3.2010
4.4.2010
1.5.2010
22.5. a 23.5.

Novoroční zpívání
kostel sv.Vavřince – Mužský sbor
Myslivecký ples
tvrz Hluk
Fotbalový ples
tvrz Hluk
Maškarní bál – Skauti Hluk
Společenský ples seniorů s tombolou. tvrz hluk
Hasičský ples
tvrz Hluk
Vinařský ples
Sportovní hala s DH KUMPÁNI
Rodičovský ples
Sportovní hala
Fašanková pochůzka po Hluku
Seniorské pochovávání basy
Seniorská vzpomínka na 40. výročí úmrtí Fanoše Mikuleckého
Koncert Zlínské ﬁlharmonie a skupiny „ Nezmaři“
Sportovní hala
Velikonoční košt slivovice
tvrz Hluk
Košt vína hluckých pěstitelů
tvrz Hluk
Živá řemesla a tradice
městský stadion Hluk

5.6.2010
7.8. a 8.8.

Kosení trávy
Hlucké hody

areál u tvrze
areál u tvrze , sportovní hala, stadion

Dále se připravuje (zatím bez termínu)
- dětský krojový ples
- koncert DH Kosenka
- Moravská beseda
- akce na památkových domcích

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 22. listopadu se dožila 65 let naše
maminka a babička paní Zdeňka
Ličmanová, všechno nejlepší a do
dalších let přeje hodně zdraví dcera
Ilona a vnuci Petr a Milan.

Dne 10. 12. 2009 se dožívá významného jubilea 80 let naše
maminka a babička paní Radka
Hyblerová. K tomuto jubileu srdečně gratulujeme a do dalších
let přejeme pevné zdraví a osobní
spokojenost. Za všechno děkují
syn Jožka s rodinou, dcera Jarka
s rodinou a rodina Kulichova.
Dne 29. 12. 2009 oslaví 60 let společného života Věra a Matěj Jelénkovi. Chtěli
bychom jim tímto poděkovat za jejich lásku, péči a obětavost a popřát do dalších
let hodně zdraví, spokojenosti a božího požehnání. Děti s rodinami.

www.mestohluk.cz
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Tady budou páteční Ježíškovy dílny ve
škole

