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Děti ze souboru Hluboček takto „pózovaly“ v lázeňském parku v Ostrožské Nové Vsi před svým úspěšným vystoupe-
ním  právě v lázních. Mladé folkloristy čeká v květnu velké vystoupení v Bulharsku.                     FOTO: Štěpán Mitáček



Velikonoce na památkových domcích

FOTO: Radek Bartoníček, Štěpán Mitáček, Lukáš Baroň
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Nejbližší akce v Hluku

DOPLNÍME

Rozloučení s novinami

Nechci tady nijak zabírat místo svými 
osobně laděnými větami, jen bych se 
rád stručně rozloučil a poděkoval všem, 
s kterými jsem měl možnost spolupra-
covat na informování o Hluku.
Toto je totiž poslední číslo, které jsem 
dával dohromady, v budoucnosti určitě 
přispěji do novin fotkou či textem, ale 
v podstatně menší míře, noviny už ne-
budu ani „vázat“ po jednotlivých strán-
kách dohromady, ani nebudu dávat 
příspěvky na web Hluku.
Od 1. dubna jsem totiž nastoupil do 
společnosti PPF, která postupně bude 
vydávat ve všech bývalých okresech 
České republiky vlastní týdeník a také 
internetové stránky.
Chtěl bych opravdu všem VELMI podě-
kovat, doufám, že se nám snad podaři-
lo udělat mnoho práce, Hlucké noviny 
určitě patří k nejlepším zpravodajům, 
jaké znám a web Hluku je zaplněn to-
lika fotografiemi či video ukázkami jako 
žádný jiný. Samozřejmě, mnoho práce 
zbývá, osobně mě mrzí, že se mi neda-
řilo dávat do novin nebo web podstat-
ně více informací z každodenního dění 
v Hluku a na radnici. 
Je ale přirozené neustále přemýšlet 
nad tím, co a jak vylepšovat, a na tako-
vých vylepšeních  pracovat, právě to je 
největší „pohon“, který v čemkoliv člo-
věka posouvá stále dál a a dál. 
Nepochybuji, že Hluk čekají velké změ-
ny, je připraveno několik zajímavých 
projektů a jistě se v hlavách některých 

Hlučanů rodí další nápady a projekty. 
A stejné je to s informováním – lze vy-
mýšlet desítky a desítky nových věcí.
Na závěr bych snad jen dodal, že se 
neloučím úplně. Budu o Hluku nadále 
přinášet informace, ale už v roli šéfre-
daktora týdeníku a webu NAŠE AD-
RESA pro region Uherského Hradiště 
a Uherského Brodu. Navíc bych rád 
pokračoval také v práci na oblíbeném 
časopisu Krajem svatého Antonínka, 
který považuji po novinářské stránce 
tak trochu za své milované dítě.
Co na úplný konec? K Hluku a řadě 
Hlučanů jsem si vytvořil blízký vztah, vel-
mi lituji toho, že jsme před lety prodali 

v Hluku náš rodinný dům, Hluk je pří-
jemné místo na bydlení. Velmi přeji Hlu-
čanům, aby dál pracovali na tom, aby 
se v Hluku dobře žilo jim i jejich dětem. 
Vždyť život není nic jiného než staleté 
předávání „štafetového kolíku“ z jedné 
generace na druhou v místě, kde jsme 
se shodou náhod i vlastním rozhodnu-
tím rozhodli žít.

Radek Bartoníček
bartonicekr@ppf.cz

www.slovackoDNES.cz
602 433 970

DOPLNÍME
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Oprava radnice i bývalého statku,
odvoz hlíny a pronájem restaurace

Radnice bude konečně
 vypadat k světu

Hlucké budova radnice, urči-
tě jedna z nejošklivějších, jaké 
kde můžeme vidět, změní do 
příštího roku konečně svou po-
dobu. Hluk totiž získal dotaci 
na zateplení radnice i sousední 
tělocvičny. Dotace má hodnotu 
kolem 3,3 milionu korun, zby-
tek musí zaplatit samotný Hluk 
– půjde o částku 4,2, milionu 
korun.
„Když k tomu připočteme finan-
cování sběrného dvora a dal-
ší akce, tak to nebude vůbec 
žádná sranda,“ pravil na zatím 
posledním zastupitelstvu sta-
rosta Jan Šimčík při pomyšlení 
na stav obecní kasy. Zároveň 
ale dodal: „Na druhou stranu 
je úřad energeticky šílený, tam 
jsou obrovské náklady na tope-
ní, půlka oken nejde minimálně 
otevřít. Horší úřad snad neznám 
nejen v okolí, ale ani v celé Čes-
ké republice. I proto by si rad-
nice zasloužila, aby vypadala 
aspoň trochu důstojně.“
Pokud jde o samotné práce, od 
června do září by měla probíhat 
první část, zateplení,  výměna 
oken a další související práce. 
Příští rok by dělníci pokračovali 
mimo jiné výměnou zábradlí, 
výměnou schodů či zabudová-
ním bezbariérového přístupu. 
Kdo toto všechno bude dělat, 
není zatím známo, výběr doda-
vatele ale velmi brzy začne. Tak 
se nechejme překvapit.

Mluvte k územnímu plánu

Označení „územní plán“ sice 
nepůsobí nijak přitažlivě, přes-
to byste se o něj měli stále více 
zajímat. Zastupitelstvo totiž 
nyní schválilo zadání územní-
ho plánu, čímž rozjelo práci na 

O čem se také mluvilo na jednání hluckého zastupitelstva 

budoucí podobě Hluku – co-
koliv důležitého byste chtě-
li v Hluku mít nebo nemít, 
bude třeba zapracovat právě 
do územního plánu. Dnes už 
bývalý zastupitel Pavel Do-
hnal sice namítal, že takový 
plán by už mělo dělat příští 
zastupitelstvo, leč to součas-
né, končící v letošním roce, 
mělo jiný názor. „Myslím, že 
ten mandát máme ještě dost 
dlouhý na to, abychom rozho-
dovali i o závažných záležitos-
tech,“ řekl na zastupitelstvu 
starosta Jan Šimčík mimo 
jiné s poukazem na to, že na 
pořízení nového územního 
plánu lze získat dotace až do 
výše 100 procent nákladů. 
Zajímejte se tedy o tento plán 
a přemýšlejte, co nového bys-
te chtěli mít v místě, kde ži-
jete. A samozřejmě – nápady 
si nenechávejte pro sebe, ale 
choďte s nimi na radnici.

Za odvoz hlíny ušetříte

O odpadech v jakékoliv podo-
bě se mluví téměř na každém 
zastupitelstvu. Nejinak tomu 
bylo poslední březnový den, 
kdy padala slova o sběrném 
dvoru a hlíně. Aktuálnější je 
nyní právě hlína, za kterou 
budete moci ušetřit výrazné 

peníze. Zcela zdarma totiž 
bude možné ukládat hlínu 
do hluboké „propasti“ ne-
daleko myslivecké chaty, 
směrem k družstvu. Prý je 
tam místo až pro několik ti-
síců kubíků hlíny. „Do dvou 
měsíců to bude připravené,“ 
oznámil starosta.
U sběrného dvora se vše při-
pravuje k vypsání výběrové-
ho řízení na dodavatele. Řeší 
se ale ještě vybavení samot-
ného dvora, podle starosty 
projektanti spočítali na vy-
bavení méně peněz než bylo 
potřeba. Je proto možné, že 
sběrný dvůr by byl vybavený 
jen drtičkou odpadu a ne tří-
dičkou. „Teď jde o to, jestli je 
to dobré nebo ne,“ řekl sta-
rosta. 

Co bude opraveno na býva-
lém statku?

Pokud by vyšel další z projek-
tů hlucké radnice, mohly by 
do Hluku doputovat peníze 
na částečnou rekonstrukci 
Pánského dvora. Hluk požá-
dal v rámci jednoho z projek-
tů o částku 20 milionů korun, 
ale vůbec není jisté, že tyto 
peníze získá, zájemců je mno-
ho, peněz málo. Pokud by 
ale 21 milionů přišlo a Hluk 

k nim přidal dalších 6 vlastních 
milionů, byla by podle prohlá-
šení starosty na zastupitelstvu 
šance na rekonstrukci nádvoří 
i bývalých stájí naproti komu-
nálu. Peníze by ale nezbyly na 
opravu bývalé sýpky naproti 
kostelu. „V jaké to bude výši 
nebo vůbec, jestli něco bude, 
nevím, kdoví, jací vlci tam na 
dotace čekají. I když financo-
vání z našich peněz bude sakra 
problematické,“ podotkl doslo-
va starosta.

Pavel Šimčík chce restauraci 
na hale

Aby nebylo mýlky, Pavel Šimčík, 
současný nájemce restaurace 
sportovní haly, tuto restauraci 
skutečně chce. Ne ale do stá-
lého vlastnictví, ale do dlou-
hodobějšího pronájmu. Sou-
časná smlouva mu totiž končí 
na konci roku 2011 a on by rád, 
aby mu ji radnice prodloužila 
minimálně na dalších deset 
let. Alespoň s takovou žádos-
tí se obrátil na radnici, o jeho 
žádosti informoval na zastupi-
telstvu starosta. „Pavel Šimčík 
má zájem restauraci zkulturnit, 
zlepšit kuchyň a další věci, říká, 
že by to zaplatil z vlastních pro-
středků, ale pouze za předpo-
kladu, že se mu to vrátí. Což je 
celkem pochopitelné. Požádal 
nás, jestli bychom s tím něco 
mohli dělat,“ prohlásil starosta 
a pochvaloval si, že Šimčík za-
vedl v restauraci nekuřáckou 
část.  Vedení Hluku udělalo to, 
že vyvěsilo záměr o pronájmu 
restaurace na úřední desku. 
Pokud se nikdo nepřihlásí, 
Pavel Šimčík má restauraci na 
řadu let jistou. Jinak, i když se 
někdo jiný přihlásí a restauraci 
eventuálně získá, tak až od 
1. ledna 2012.  

Radek Bartoníček

Tady bude foto cyklostezky
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Pokud jste nebyli v posledních dnech v Kaštanci, budete překvapeni. Ceký kopec nad sportovním areálem se mění,  fir-
ma Florstyl na začátku dubna dokončovala likvidaci všech stromů a pracovníci na místě  říkali, že brzy začnou s novou 
výsadbou. Uvidíme tedy, jak bude Kaštanec vypadat v době dalšího vydání Hluckých novin za dva měsíce. Každopád-
ně fotky z konce května se opět objeví tady v novinách.       RB

Kaštanec se mění

TADY bude článek o polemice kolem jízdy králů
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Jaká byla hlucká velikonoční neděle

Nebýt řady obětavců, bylo by v Hluku o ve-
likonoční neděli pusto a prázdno. Naštěstí 
tomu tak nebylo, naopak, kdo chtěl, mohl si 
užít hezký den.
Ten začínal už dopoledne na tvrzi, kde muž-
ský sbor připravil pravidelný košt slivovi-
ce.  Zájem lidí byl slušný,  navíc vyhrávala 
cimbálovka, takže bylo veselo - viděl jsem i 
„návštěvníka“, který si při cimbálovce a po 
slivovici pěkně zdříml.
Odpoledne pokračoval program na památ-
kových domcích, kde manželé Jelénkovi a 
Folklorní soubor Dolňácko připravili zá-
jemcům možnost malovat si například va-
jíčka nebo plést žily - dvůr byl plný dětí a 
dospělých. Večer opět patřil tvrzi, besedu u 
cimbálu připravilo Dolňácko.
Na další stránce si můžete přečíst podrob-
nosti od Víti Uhlíře, člena Dolňácka. Mnoho 
informací je také na výborných stránkách 
www.dolnacko.cz.       RB Mužský sbor před zpíváním na koštu slivovice.              FOTO: Štěpán Mitáček

Vlevo můžete vidět samotný košt, vpravo cimbálová muzika, která na koštu hrála.             FOTO: Štěpán Mitáček a Lukáš Baroň

A tyto dva snímky jsou už z velikonočního odpoledne, můžete se podívat na manžele Jelénkovy, kteří mají společně s Folklorním 
souborem Dolňácko velkou zásluhu na zajímavém programu na památkových domcích.         FOTO: RB
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Velikonoční  neděli jsme zahájili druhým ročníkem akce pro děti 
s názvem MALOVANÉ VAJÍČKO NA ČERVENÉ ŠŇŮRCE ANEB 
HRAVÉ ODPOLEDNE PRO MALÉ I VELKÉ. 
Již název napovídá, jednalo se o odpoledne zaměřené na ukázku 
tradic spojených s Velikonoci. Holky si mohli vyzkoušet různé způ-
soby zdobení velikonočních vajíček a kluci se mohli naučit uplést si 
pomlázku nebo spíš jak se správně v Hluku říká „žilu“. 
Malování vajíček není úplně jednoduchou záležitostí, proto bylo 
potřeba odborného vedení maléreček Jany Jančíkové a Ludmily 
Křápkové. Celá akce probíhala za hojné účasti dětí s rodiči nebo 
dědečků a babiček. 
Pro dobrou náladu hrály dvě harmoniky Antonín Huráb a Zde-
nek Valný, které doprovázel Martin Kupka na tubu a František 
Kuchař na buben. V průběhu akce bylo také naše vystoupení na 
Velikonoční tématiku zakončené tancem typickým pro naše město 
- „Huckýma“. 
Velikonoční neděle na domcích nebyla jen k potěšení kulturních 
smyslů, ale také chuťových. Z vyfouknutých vajíček se na špe-
ku a cibuli usmažila výborná škvařenina, na které si mohl kaž-
dý pochutnat. Podle úsměvů na tvářích návštěvníků soudím, že 

se nedělní odpoledne na domcích vydařilo. Dospělí si zazpívali s 
muzikou a kluci s žilama honili holky, jakoby se nemohli dočkat 
pondělního rána. 
Všem zúčastněným patří velký dík, že nám pomohli dotvořit tu 
správnou atmosféru velikonoční neděle. Hlavně manželům Jelén-
kovým a jejich rodině, kteří jsou spoluorganizátoři celé akce. 
Co dodat na závěr? Snad jen poděkovat pánu bohu za pěkné počasí 
a doufat, že se příští rok na velikonoční neděli zase na domcích 
všichni ve zdraví sejdeme. 
Druhou kulturní  akcí velikonoční neděle byla beseda u cimbálu 
na tvrzi. Na začátku besedy byli všichni trošku nervózní, neboť 
účast nebyla nijak hojná. Besedu jsme zahájili Velikonočním vy-
stoupením a doufali jsme, že se vše změní a přijde víc folklorních 
příznivců. Naštěstí lidé přicházeli v průběhu celého večera, takže 
jsme se zájmem lidí byli nakonec spokojeni. Ten kdo přišel, určitě 
nelitoval. Hudba v podání cimbálové muziky Jana Grabce z Velké 
nad Veličkou a výborné hlucké víno bylo zárukou dobré zábavy. 

Vít Uhlíř
Folklorní soubor Dolňácko

Folklorní soubor Dolňácko při večerní besedě u cimbálu na tvrzi.      FOTO: Štěpán Mitáček

Tytop snímky jsou ještě z dopoledne. Dolňácko takto vystoupilo před památkovými domky, vpravo na snímku je muzika, která hrála 
k tanci a zpěvu Dolňácka i dobré náladě návštěvníků domků.             FOTO: RB a Štěpán Mitáček

Dolňácko o Velikonocích



www.mestohluk.cz

8        Hlucké noviny Koncert roku

Koncert Nezmaři + Filharmonie
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Koncert Nezmaři + Filharmonie
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Tady jsou výsledky:

Kategorie Mateřská škola
1. místo - Tereza Nemravová
2. místo - Dalibor Mandík
3. místo - Tadeáš Křižan

Kategorie 1. a 2. třída
1. místo - Lucie Křiváková
2. místo - Natálie Žůrková
3. místo - Linda Říhová

Kategorie 3. a 4. třída
1. místo - Alexandr Hamacek
1. místo - Lenka Hrdinová
2. místo - Petr Křižalkovič

Kategorie 5. třídy a výš
1.místo - Veronika Elsnerová
2.místo Vojta Dohnal

Velký zájem o zpívání kazí jen nezájem starších
Hlucká tvrz letos opět hostila soutěž 
ve zpěvu lidových písniček o Hluckého 
slavíčka. Je potěšitelné, že zájem men-
ších dětí byl velký, bohužel, zájem star-
ších byl i tentokrát mizivý. Za zmínku 
stojí i hodně silná porota, která dětem 
naslouchala, a v níž seděli starosta 
Hluku Jan Šimčík, knihovnice paní 
Marie Plačková, paní učitelka Zdeň-
ka Hájková a ředitel ZUŠ v Uherském 
Ostrohu František Říha.

Děti soutěžily o Hluckého slavíčka

FOTO: Štěpán Mitáček, Lukáš Baroň
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Děti soutěžily o Hluckého slavíčka
„Oživování“ basketbalu mezi hluc-
kými dětmi pokračuje. Dalším im-
pulsem byl výborný turnaj s názvem 
NESTLE BASKET CUP, který hostila 
hlucká sportovní hala.  K vidění tak 
bylo mimo jiné hlucké basketbalové 
mládí, které vychovává Miloš Kaša se 
svými spolupracovníky. 

Mladí basketbalisté bojovali v Nestle Cupu

Ten, kdo turnaj navštívil, musel mít 
z celého dění velmi dobrý pocit. 
Přispělo k tomu určitě i to, že na 
turnaji se podíleli žáci školy, ať už 
jako třeba časoměřici, tak i diváci. 
Toto „sepjetí“ školy a sportu je jistě 
velmi užitečné. 
Velmi dobře působili i mladí hlučtí 
basketbalisté, na kterých bylo vi-
dět, že je hraní bavilo a každý zá-
pas hodně prožívali. 
Pro zajímavost ještě dodávám, že 
pan Kaša hned po turnaji pro hluc-
ké basketbalisty vypracoval hod-
nocení všech jejich zápasů. Moc se 

mi toho hodnocení líbilo, zaujalo 
mě, že v hodnocení například ne-
vzpomněl výkon rozhodčího (a zá-
roveň i trenéra) Uherského Brodu, 
který v utkání s Hlukem domácí 
mužstvo evidentně poškozoval 
a přispěl k tomu, že brodští basket-
balisté zápas s Hlukem otočili.   RB

(Na web města www.mestohluk.
cz jsem dal několik video ukázek 
z utkání i mnoho fotografií. A ještě 
upozorňuji, že týmové fotky hluc-
kých basketbalistů najdete na po-
slední straně Hluckých novin) 
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Na těchto dvou šachových fotografiích mů-
žete vidět tvrdý boj mezi hluckými družstvy 
„B“ (vlevo)  a „C“ (vpravo). V popředí je mla-
dý Tomáš Slavík, který bojuje proti daleko 
zkušenějšímu Jirkovi Mackovi, v ostré partii 
se nakonec rozešli s remízou. 
Vedle něj mladý Mirek Tichopádek odolává 
tvrdému útoku Martina Bahulíka, nakonec 
se mu to nepovedlo. 
Dále bývalý předseda a zakladatel šachu 
v Hluku Tonda Kremr se pokouší vyzrát na 
mladšího a současného předsedu oddílu 
Petra Štefaníka, záměr se mu taky nepove-
dl. Na další šachovnici Jaryn Růsek udolal 
Adama Bahulíka a na první šachovnici nej-
starší Hala Jaroslav a nejmladší Ríša Štefaník 

remíza. Béčko nakonec zvítězilo těsně 3 – 2. 
Nechybělo moc a mohla to být i remíza. 
Pokud bych měl krátce zhodnotit letošní 
ukončenou sezönu 2009 – 10, tak byla cel-
kově úspěšná. Družstvo „A“ stále drží krok 
se špicí okresu. První tři místa si rozdělili se 
stejným počtem bodů Vlčnov, Dol. Němčí a 
Bojkovice. Rozhodovalo pouze score. 
Na čtvrtém místě skončil Hluk, ale jako je-
diný porazil možná postupující Dol. Němčí, 
poněvadž Včnov má o třídu výš áčko. Vlčnov 
nám jen oplatil loňskou porážku a Bojkovi-
ce, které nás několik let neporazili, tak letos 
se jim to těsně povedlo. 
Když ještě přidám, že jsme poslední dva 
zápasy pouze remizovali 4 – 4, se sedmími 

Boršicemi a osmími Osvětimany, tak mů-
žeme být spokojeni. Byl to napínavý a vy-
rovnaný boj o umístění do posledního kola, 
bez jistého favorita. 
Družstvo „B“ skončilo v soutěži na druhém 
místě a ve stejné soutěži družstvo „C“, kte-
ré bylo vloni poslední, tak letos skončilo na 
pěkném pátém místě. 
V příštím čísle bych se mohl na pokračování 
zmínit o začátcích a vzniku šachového od-
dílu v Hluku. 

Jaroslav Hala
FOTO: Radek Bartoníček  

Ohlédnutí za šachovou sezonou

Nadějní fotbalisté z Barmy
Vzhledem k historii i popularitě fotbalu by měl 
mít tento sport v Hluckých novinách své místo v 
každém čísle, ovšem do novin se stále více snaží 
dostat i další sporty - což je v pořádku.
Pokud jde o fotbal, nabízíme vám především 
zajímavé fotografie dvou nových posil družstva 
starších žáků. Těmito posilami jsou dva sympa-
tičtí kluci z Barmy, kteří přijeli do Hluku se svý-
mi rodiči a sestrou. Jak jsme už dříve v Hluckých 
novinách psali, tato rodina patří mezi politické 
uprchlíky, kterým se snaží Česká republika po-
máhat.
Jeden z kluků - ten mladší - se jmenuje Van Da-
vid Thung Nguntual, druhý Tum Thang Thung 
Nguntual. „Jsou to šikovní talentovaní kluci, je 
vidět, že jim balon učaroval, umí udělat klič-
ku, uvolnit se, zpracovat balon, opravdu z nich 
máme radost,“ sdělil jejich trenér Antonín Kočí, 
podle kterého cizince vzali mezi sebe spoluhrá-
či bez problémů. „Jsem přesvědčený, že jim naši 
kluci obrovsky fandí a věřím, že se k nim budou 
chovat dobře i nadále,“ řekl trenér.
Nedodal ovšem to, že on sám udělal velký kus 
práce na tom, aby kluci měli kompletní fotbalo-
vé vybavení a měli také všechny potřebné doku-
menty k hraní fotbalu.  RB

Mladí Barmanci při svém prvním utkání za Hluk. Na společné fotce je vpravo je 
mladší Van David, vlevo Tum Thang. V utkání nastoupil nejdříve mladší z obou ho-
chů, jak vidíte na snímcích vpravo.     FOTO: RB
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Za všechno „mohl“ skladatel lidových písniček 
z Mikulčic Fanoš Hřebačka, který je mnohem 
známější pod uměleckým jménem Mikulecký. 
Právě tomuto muži, který zemřel před 40 lety, 
bylo věnováno březnové setkání hluckých seni-
orů. 
Samotný program by vystačil na celovečerní 
zábavu, z které by odcházelo početné publikum 
spokojeno - což se v Hluku stalo. Své síly totiž 
dali dohromady příznivci lidové muziky z Hlu-
ku i Mikulčic, odkud přijel celý autobus vystu-
pujících. Nepamatuji si, že by někdy přijelo na 
seniorské besedování tolik hostů, tak vyšňoře-
ných a s tak dlouhým a zajímavým programem. 
Lidé z Mikulčic si za takovou návštěvu zaslouží 
obrovské uznání.
I začátek programu patřil právě hostům, všichni 
se sešli pod pódiem a za doprovodu své cimbá-

Vzpomínka ve velkém stylu

lové muziky zazpívali veleznámou písničku 
Mikulecká dědina – kterou s nimi zpívala 
celá tvrz. Poté zazpívali samostatně miku-
lovští Mužáci (zpívají dokonce trojhlasem, 
slyšel jsem kohosi ze spokojených diváků), 
kteří později na pódiu předvedli i verbuňk. 
Ani to ovšem nebylo vše, velký potlesk si 
Mikulovští vysloužili také za své divadelní 
pásmo s písničkami s názvem Cesta zarúba-
ná, jehož autorem byl právě Fanoš Mikulec-
ký – Hřebačka.
Zatím jsem psal především o hostech, ale 
stejné uznání by si zasloužili hlučtí senioři, 
Hlucké tetky i mužský sbor. Kromě několika 

písniček totiž mohli diváci vidět výbor-
nou divadelní scénku, ve které patřila 
hlavní role paní Marii Křivákové.
Byl to opravdu velmi vydařený večer, kte-
rý bychom už asi nikde jinde než v Hlu-
ku nemohli v takové podobě vidět. Vzni-
kl spontánně, díky obětavosti a nadšení 
mnoha lidí. My se můžeme těšit z toho, 
že to bylo právě u nás v Hluku.

RB
(Na www.mestohluk.cz najdete video 
ukázky z večera a fotografie, na další 
stránce je text paní Emilie Morozové 
právě o tomto večeru)
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Podlužáci v Hluku
Nejen hory s horama, ale i lidé se po-
tkávají při různých příležitostech. Tak 
tomu bylo i 23. 3. 2010 již na jedena-
třicáté  seniorské besedě. Při vzpomínce 
čtyřicátého úmrtí známého hudebníka a 
skladatele mnoha krásných písní, Fanoša 
Mikuleckého, přijali naše pozvání milí 
hosté z malebného kraje Mikulčic boha-
tého na víno a zpěvnost.
Po příjezdu autobusu před hluckou tvrz, 
začali vystupovat švarní krojovaní šo-
hajé, ale již odrostlejší ženy zpěvulenky 
a další hosté. Naše vzácné hosty jsme 
přivítali trnkovým mokem, dle starých 
zvyklostí.  Ani oni nepřijeli s prázdnou-
víno, cimbálová muzika a dobrá nálada 
vytvořily srdečnou atmosféru na sále, do 
posledního místa  obsazeného, až nepře-
hledno.
Již se stalo pravidlem, že začínáme be-

sedování písní „Na téj hlucké věži“ a z 
podání hostů se zpívala “Mikulecká dědi-
na“. Po uvítání hostů a všech příznivců se 
průvodním slovem ujala naše Jiřka, která 
měla vše pečlivě připraveno ke vzpomín-
ce tehoto vzácného člověka. Jeho krásné 
písně zlidověli a všichni si je tak rádi za-
zpíváme. A v podání rodáků byl zážitek 
o to větší.
Usměvná scénka “Škodná v revíru“, v 
podání našich ochotníků, byla zpestře-
ním programu. Když vystoupily ženy v 
podlužáckých krojích, byla to pastva na 
oko i na duši. Zpěv a scénka byla podána 
profesionálně.
Zahanbit se nedali ani Mužáci, kteří svoje 
vystoupení obohatili písněmi,verbuňkem 
a ciframi.Hlucké tetičky si taky připravily 
líbivé písně od skladatele, kterému patřil 
ve vzpomínce celý večer. Nemohu opome-
nout hlucké Mužáky, kteří již čtyřicet let 
vystupují na různých akcích.V parádním 

kroji, ač hlavy všichni již šedivé, ale je-
jich hlasy jsou stále výborné. Cimbálka 
doprovázela všechny soubory. Mezi hos-
ty vystoupily i dcery pana Mikuleckého, 
které s dojetím vyjádřily poděkování k 
uspořádaní tohoto večera.
Jako vše má svůj začátek i konec, tak 
tomu bylo i tenkrát. Vděčnost a srdeč-
nost tohoto krásného večera si odnášeli 
všichni přítomní v sále. Doufáme, že to 
nebylo poslední setkání a naše přátelství 
se prohloubí.

A ještě pozvání na naše soutěžení „O 
seniorského slavíka“, které se bude ko-
nat 27. 4 .2010 na hlucké tvrzi. Přijeď-
te si zasoutěžit, jste srdečně vítáni, a 
je možná že právě vy si můžete odvézt 
tuto cenu. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Zaslala Emilie Morozová
FOTO: Štěpán Mitáček

ZK-CYKLOSPORT VLČNOV

- Inzerce - 
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Věřící šli křížovou cestu
Křížová cesta je zpodobnění utrpení 
Ježíše Krista. Touto formou si křesta-
né na celém světě připomínají v době 
postní jeho utrpení. V našem kostele 
bývá každou neděli a vždy se o ni stara-
jí jednotlivá společenství až do Veliko-
noc. Končí se poslední křížovou cestou 
na Květnou neděli, která je týden před 
velikonocemi. A právě o tuto se letos 
postaralo společenství mládeže. 
Ani se prý neví, kdo první vymyslel 
udělat křížovou cestu venku, ale za 
podpory našeho p. faráře, který mládež 
v tomto podpořil, se připravila krátká 
cesta kolem náměstí. Ani jsem netušil, 
jaké to bude mít ohlasy. Já, ač také pa-
třím do této party, jsem byl letos spíš 
v povzdálí a fotil jsem.
Jednotlivá zastavení byla inspirována 

nějakým dilematem, například pomluvy - povzbuzení, 
beznaděj - naděje, lhostejnost - ochota, nepochopeni- 
trpelivost. Vždy se přečetl krátký příběh, z kterého bylo 
vidět, jak navenek stejné věci můžou zapříčinit rozdíl-
né výsledky. 
Každá křížová cesta má přesně 14 zastavení, při kte-
rých nesl Ježíš svůj kříž. I proto se mládež střídala a po-
dobný kříž nesla na celé této cestě. 
Závěrem bych jenom dodal slova paní Trýskové. „Děti, 
já jsem tak hrdá na to, že vy se nestydíte s tím křížem 
vyjít ven a za svou víru se nestydíte.“ A měla pravdu.

Text a foto: Štěpán Mitáček
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Školní časopis novinářského kroužku při ZŠ Hluk

ŠKOLNÍ
KEC(K)Y

číslo 3 – duben-květen  2010

ŠKOLNÍ
KEC(K)Yhttp://skolnikecky.blog.cz

Pokud chodíte na internet, máme pro 
vás opět upozornění na dvoje interne-
tové stránky. Jedny patří přímo základ-
ní škole, druhé novinářskému krouž-
ku. Jedny spravuje pan učitel Ježek, 
druhé členové novinářského kroužku. 
Doporučujeme vám obě adresy, ale 

Udělali jsme si velikonoční výzdobu
Měli jsme den podle Ámose
Prožili jsme Noc s Andersenem
Pomáhali jsme s organizací basketbalového turnaje

Vypadá to asi jako samozřejmá věta, ve škole to přece musí žít, ne? Jenže, v každé škole to žije 
jinak, vždy velmi záleží na kantorech a žácích. A mně se zdá, že život v hlucké školůe je velmi 
zajímavý. Snad vám to naznačí i toto třetí číslo školního časopisu, které díky podpoře (i finanční) 
hlucké radnice vychází jako součást Hluckých novin.                

čestně musíme přiznat, že pan učitel 
informuje více a lépe o dění ve škole, 
než žáci novinářského kroužku – jsou 
většinou některé žákyně 9 A. Byť je 
třeba přiznat, že se snaží a jejich blog 
úplně opuštěný není.
Uvidíme, jak bude informování na in-

ternetu vypadat dál, ale určitě vím ho 
doporučujeme sledovat!
A tady jsou adresy:
Základní škola Hluk:  http://www.
zshluk.cz/
Školní blog novinářského kroužku 
http://skolnikecky.blog.cz/

Naše škola 
žije!
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ŠKOLNÍ
KEC(K)Y http://skolnikecky.blog.cz

Školáci z Hluku potěšili lázeňské pacienty
Rozdávat radost je jistě chvályhodné. 
A hluckým dětem z folklorních souborů 
a cimbálové muziky se to daří velmi často. 
Zatím naposledy potěšily předposlední 
březnový den roku 2010 pacienty v láz-
ních v Ostrožské Nové Vsi, kde vystoupi-
ly s ukázkami pásma, se kterým vyjedou 
v květnu za hranice naší země – do Bulhar-
ska. Věděli jste to? Ne? 
Takže vězte, že v květnu vyjede „dotovaný“ 
autobus plný hluckých dětí na festival do 
země, která kdysi (prý teď už zase)  byla 
oblíbeným a takřka jediným možným cí-
lem českých i československých turistů, 
bažícím po moři.

Vraťme se ale od bulharského moře k no-
voveskému rybníku a lázním, před chu-
ravějícími hosty nejdříve hrála cimbálo-
vá muzika při Základní umělecké škole 
v Hluku, poté se připojily menší děti ze 
Žarůžku a větší děti (no, spíš už slečny 
a mladíci) z Hlubočku. Myslím, že celé 
pásmo se líbilo, osobně jsem s potěše-
ním zhlédl vše, o kapku víc bych vychválil 
pásmo „Královniček“ od dívek z Hlubočku. 
Velkou radostí jsou ale malé děti, věřím, 
že toto je skutečně budoucí generace, 
která se „postará“ o to, aby vztah k lidové 
muzice a tradicím v Hluku nevymřel. RB

(Na www.mestohluk.cz můžete vidět vi-
deo z lázní) 

FOTO: Štěpán Mitáček a RB
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O velké sbírce
pohlednic

ŠKOLNÍ
KEC(K)Y

Rozhovor Tomáše Kuchaře
s jeho strýcem Markem Kuchařem

http://skolnikecky.blog.cz

Tomáš Kuchař se stal novým členem na-
šeho novinářského kroužku a hned nás 
přesvědčil, že velmi platným. Už na první 
schůzce navrhl, že udělá zajímavý rozho-
vor a o týden později, na další schůzce, ho 
už přinesl hotový i s fotografiemi -  něco 
takového se dosud nepodařilo ani niko-
mu z těch, kteří jsou v kroužku od úplné-
ho začátku. 
Tomáš Kuchař udělal rozhovor se svým 
strýcem Markem Kuchařem, kterému se 
podařilo vytvořit pořádně velkou sbírku 
mnoha zajímavých pohlednic. 

Srejdo, jak ses dostal ke sbírání pohledů?
V roce 1985, když mně bylo 15 let, jsem 
u jedné paní spatřil pohlednici ze Švýcar-
ska, a k mé radosti mi ji dala. Tak to zača-
lo… Pak jsem „vyplenil“ pohlednice doma, 
u babiček a u příbuzných. V té době se ne-
dalo vycestovat do světa, ale  pouze do soci-
alistických států. Takže popudem mně bylo 
i to, že aspoň budu vědět, jak to v dané zemi 
vypadá, když se tam nikdy nedostanu.
Jaké  pohledy sbíráš?
Sbírám pohlednice měst, vesnic a krajinek. 
Prostě reálné, skutečné scenérie.  Například 
velikonoční nebo vánoční pohledy nesbí-
rám.
Kolik máš asi zhruba pohledů?
Má sbírka obsahuje 55000 pohlednic ze 
všech zemí světa (včetně nezávislých úze-
mí a secesionických států, které nejsou 
legislativně uznány OSN). Mám 257 států 
a území.
Jaký máš nejcennější  pohled?
Vybrat z 5 5000 pohlednic jedinou nelze. 
Mám jich několik, tak například:
- Pitcairn (Malý ostrůvek v Tichomoří pat-
řící Velké Británii. Žije zde 41 obyvatel)
- Bhután (Téměř nedostupná země, která 
je uzavřená světu a je ukryta v srdci Hima-
lájí)
- Galapágy (Ostrovy v Tichomoří, patřící 
Ekvádoru. Je zde ojedinělá fauna a flóra na 
světě.)

- Ostrov Robisona Crusoe (Ostrov u Chil-
ského pobřeží. Místo, kde byl r. 1704 vysa-
zen námořník Alexander Selkirk, který zde 
žil 4 roky a 4 měsíce. Jeho příběh inspiroval 
spisovatele Daniela Defoe k napsání světo-
známé knihy: Robinson Crusoe
- Velikonoční Ostrovy (Tichomořský ost-
rov Patřící Chile, je zejména znám obrov-
skými kamennými postavami)
- Vánoční ostrov (Australská zem pod In-
donesií, kde žije 1500 obyvatel)
- Crozetovy ostrovy a Kergurleny (Neo-
bydlené ostrov u Antarktidy patřící Fran-
cii)
- Jan Mayen (Ostrov v Grónském moři 
mezi Gronskem a Islandem Patřící Nor-
sku)
- Svatá Helena (Ostrov v Atlantickém oce-
anu, patřící Velké Británii. Zde zemřel ve 
vyhnanství Napoleon)
-Tristan Da Cunha (Ostrov poblíž Svaté 
Heleny kde žije 270 obyvatel)
- Sealand (Secesionictický stát, původně 
letecká pevnost. V roce 1966 obsadil tuto 
opuštěnou pevnost Roy Bates se svou čtyř-
členou  rodinou a 1.1 1967 zde vyhlásil kní-
žectví)
No a tak bych mohl pokračovat ještě hodně 
dlouho….
Pomáhá ti někdo se sbíráním pohledů?
Pomáhají mi lidi, kteří mně posílají a no-
sí pohlednice. Například jedna paní mně 
poslala za posledních 12 let asi 700 pohle-
dů většinou z Austrálie. Před 12 lety jsem 
totiž psal do krajanských novin v Kanadě, 
USA, Austrálie a Nového Zélandu s pros-
bou o zaslání pohlednic. A tehdy mně toho 

přišlo opravdu hodně.
Kolik máš pohledů z České republiky?
Z České republiky mám 2 400 pohlednic. 
Pohlednice mám rozdělené podle okresů 
(pro lepší orientaci) a abecedně.
Jakým způsobem získáváš  pohledy?
V současné době sháním adresy na PC a pí-
šu maily. Většinou píši na turistické úřady, 
velvyslanectví a jiné instituce.
Jaké máš cíl ve sbírání, čeho by si chtěl do-
sáhnout?
V současné době se zaměřuji na získávání 
pohlednic většinou z neobydlených ostro-
vů anebo těžko dostupných míst a secesti-
onických států, které ještě nemám.
Kolik si myslíš, že budeš mít pohledů za 
několik let?
Nejde mě o množství, ale o kvalitu. Cením 
si například toho, že mám 60 pohlednic 
z Antarktidy. Nebo si cením toho, když do-
stanu pohled z exotické země, z které mám 
méně než 10 pohledů.
Plánuješ nějakou výstavu?
Asi tak před deseti lety jsem plánoval vý-
stavu, ovšem z nedostatku času se mě to 
pořád nedaří. Snad v budoucnu po domlu-
vě se školou, kde jsou velké nástěnky, by se 
mohla uskutečnit. Tak uvidíme. 

Děkuji ti za rozhovor.

Tomáš Kuchař
A pokud byste chtěli strejdovi pomoci roz-
šířit jeho sbírku pohlednic, případně měli 
zájem pohlednice vidět, můžete mu volat na 
telefon 777 669 202 nebo se za ním stavit na 
adrese  Vyšehradské 1209. 

Marek Kuchař se svými dcerami - třináctiletou Kristýnou, desetiletou Veronikou 
a tříletou Luckou.            FOTO: Tomáš Kuchař 
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Školáci prožili noc s Andersenem

http://skolnikecky.blog.cz

„Milé děti, určitě mě znáte, nebo znáte spíše moje pohádky. Narodil jsem se 2. dubna před 205 lety 
a přijel jsem za vámi až z Dánska. Chtěl bych s vámi strávit pohádkovou noc a moc se už na vás 
těším. Přeji vám hodně krásných pohádek a příběhů.“   

„Dospěláci“ připravili dětem velký zážitek

Přesně těmito slovy začal 
„čarovný“ pohádkový večer, 
který pro školáky připravi-
lo vedení školy s kantory 
a dalšími ochotnými do-
spěláky.
 Začátek patřil symbolicky 
panu Andersenovi, který 
všechny děti přivítal na 
hlucké tvrzi. Hlediště bylo 
zaplněné, zájem o výjimeč-
nou noc, kterou lze prožít 
jen jednou do roka, byl ob-
rovský – a připravený pro-
gram výborný.
Nejdříve děti mohly vidět 

velmi hezké divadelní 
scénky od dětí, které chodí 
k paní učitelce Jackivové 
do literárně dramatické-
ho kroužku – kéž by tyto 
děti časem obnovily tradi-
ci ochotnického divadla 
v Hluku. 
Potom se obrovský dav 
dětí přesunul do školy, kde 
už probíhaly dílničky. Děti 
mohly poslouchat písnič-
ky, vyrábět si masky nebo 
třeba tipovat pohádkové 
postavy, které školu navští-
vily.

Kolem deváté večer opět 
děti putovaly ze školy na 
tvrz, a to k paní knihovni-
ci Marii Plačkové, která 
si připravila tajemné po-
vídání. Ani to ale nebyl 
konec, už hodně večer 
šlapaly děti po schodech 
až do věže tvrze, kde 
si prohlédly noční Hluk 
i muzeum pana Dufky.
Následovala noc. Neob-
vyklá, lákavá, bez rodičů 
a vlastní domácí postýl-
ky. Jak jsem slyšel, někte-
rým dětem se nedařilo 

zavřít oči ani na jedinou 
minutu. Není proto divu, 
že paní učitelky vypada-
ly ráno pěkně vyřízené. 
O to větší poděkování 
jim patří za jejich práci 
pro děti. Snad se paní 
učitelky mohly do růžo-
va vyspat alespoň násle-
dující noc.

  RB 

FOTO: RB a Štěpán Mi-
táček
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Den podle Ámose

Na této dvoustraně se můžete podívat, co žáci dělali úplně poslední den před velikonočními svátky. 
V celé škole probíhal Den podle Ámose, kdy si učitelé podle vlastního uvážení připravili pro školáky 
program, a ti se mohli podle libosti hlásit, ke kterému učiteli na výuku půjdou. 
Jednotlivými třídami jsem procházel a musím říci, že jsem s velkým potěšením sledoval, co se kde dělo. 
Zní to formálně, ale opravdu díky vedení školy i kantorům za takto připravený školní den.

RB

http://skolnikecky.blog.cz

Podívejte se, co jsme dělali v poslední hodině před 
velikonočními svátky

S paní učitelkou Ludmilou Fizelovou jsme připravili palačinky.

Pan učitel Pavel Žajdlík nás zkoušel ze zeměpisných znalostí.

Panu školníkovi šla práce pěkně od ruky.

Paní učitelka Ivana Kadlčková byla ve škole na stáži naposledy.

Paní učitelka Magdalena Melounová se věnovala svým žáčkům.

Paní učitelka Marie Kubišová nás zasvětila do 
tajemství starodávného písma.

Paní učitelka Marie Novovtná se z nás popkoušela vychovat mladéchemiky
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Paní učitelka Romana Ryšková vedla výtvarný ateliér, ve kterém jsme 
malovali i tvořili velikonoční ozdoby

Paní učitelka Markéta Dudáková nás učila například poskládat verš v 
písničce.

Paní učitelka Michaela Hrdinová ukazovala country tance.

Paní učitelka Veronika Bílková drží v ruce... mozek.

S paní učitelkou Dagmar Nemášovou jsme sportovali.

Paní učitelka Vladislava Botková statečně řezala dřevo.

S paní učitelkou Markétou Masaříkovou jsme hráli pexeso.

Paní učitelka Zdeňka Hájková nám dávala text, zaměřený 
na znalosti z hudby.

FOTO: Radek Bartoníček,
Štěpán Mitáček
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Tady bude recenze Martina Pavlíka

školní automat

matematický klokan 

učitel Mazůrek
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Michaela Šojdrová 
Michaela Šojdrová je známá zejména svým působením 
ve školství, ale také návrhem na udržení mateřské do-
volené nebo návrhem na zrušení poplatků za novoro-
zence, který znamenal celkově citlivější přístup k paci-
entům při stanovení poplatků. Řeč je o paní poslankyni 
Michaele Šojdrové, kterou jsme pro březnové číslo po-
žádali o rozhovor. 

Co považujete za největší úspěch vašeho působení v po-
litice? 
Tyto čtyři roky volebního období byly mimořádně náročné 
nestabilitou vlády a začátkem finanční krize, která nyní vrcho-
lí. Proto za úspěch považuji například to, že se rozjíždí financo-
vání programů z evropských fondů, které nám vytvoří přece 
jen určitý finanční zdroj na rozvojové projekty, například na 
dostavbu silnic a železnic, cyklostezek, na vzdělávání učitelů 
a vybavení škol, na zateplování budov apod. Největší radost 
mám ze zavedení etické výchovy jako samostatného před-
mětu pro žáky základních škol. Od schválení reformy v roce 
2004 jsem přesvědčovala ministry školství o potřebě většího 
důrazu na výchovu žáků. Teprve od ledna 2010 se do osnov 
škol tento potřebný předmět dostává. Nyní chystáme využití 
evropských fondů na rozšíření tohoto předmětu do škol, na 
proškolení učitelů, kteří budou schopni tento náročný před-
mět učit. 

V našem kraji jsem hrdá na to, jaký pokrok udělala Uni-
verzita Tomáše Bati ve Zlíně. Dnes má přes osm tisíc stu-
dentů a získává si dobrou pověst mezi vysokými školami 
u nás i v zahraničí.

Za svůj osobní úspěch považuji to, že se mi po mnoha letech 
v politice nerozpadla moje vlastní rodina.
Vaše iniciativa směřuje ale i do zdravotnictví. Je i v této oblasti 
nějaký krok, který ze svého pohledu považujete za úspěšný?
Za úspěšný krok považuji také to, že jsme zabránili přijetí tzv. 
„Julínkovy reformy“ ve zdravotnictví, která by omezila rozsah 
a kvalitu zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění. 
Zabránili jsme privatizaci fakultních nemocnic a zdravotních 
pojišťoven. Za neúspěch považuji další zadlužování nemocnic 
v našem kraji a také sloučení několika pojišťoven. Proto napří-
klad navrhujeme, aby existovala síť veřejných zdravotnických 
zařízení, tedy v podstatě našich okresních nemocnic, která by 
každému z nás garantovala rychlé a kvalitní ošetření či dlou-

hodobou péči. Chceme zrušit placení za položku na receptu a zavést 
stejný doplatek za stejný lék v každé lékárně. Chceme tím zabránit neka-
lé konkurenci velkých řetězců, které si vytváří monopol, aby pak mohly 
diktovat a zvyšovat ceny.

Co naopak považujete za neúspěch a co chcete změnit?

Ve školství považuji za neúspěch neustálé odkládání „státních“ maturit, 
které se tím prodražují. Přitom jsou nezbytné pro udržení kvality naše-
ho středoškolského studia. Nemám ani radost z toho, když slyším, že 
jsou města a obce v našem kraji, které nemají dostatek míst ve školkách 
a musí dětí odmítat. Je dobře, že se rodí více dětí, ale chyba je, že obce 
nemají dostatek prostředků na rozšíření kapacit, možná někde chybí i zá-
jem. Tady by měl stát pomoci, a proto navrhujeme využití evropských 
fondů i na rozšíření kapacit škol mateřských a základních.

Každá strana nabízí nějaký recept na ekonomickou krizi, co nabízí 
KDU-ČSL? 

My říkáme, že tím nejlepším protikrizovým opatřením je podpora rodin. 
Samotná rodina nám pomáhá zvládnout všechny krize, tedy i tu eko-
nomickou. Samozřejmě, musí to být rodina, kde si lidé věří a pomáhají. 
KDU-ĆSL chce, aby všechna opatření byla zaměřena na podporu rodin 
s dětmi. Proto chceme nyní udržet výši finančního příspěvku na mateř-
ské dovolené, proto chceme odstranit diskriminaci rodin s dětmi formou 
vysokých daňových slev a jistotou výše důchodu pro rodiče se dvěma 
a více dětmi. Společnost, která si váží rodiny, má budoucnost. Při volbách 
do Poslanecké sněmovny v květnu můžete se i vy rozhodnout pro pod-
poru rodin. Hlas pro KDU-ČSL je hlasem pro rodinu.
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H LU Č T Í   H A S I Č I
Sto třicet let od svého založení oslavili v loňském roce dobrovolní 

hasiči v Hluku. Dovolte, abych se k tomuto výročí vrátila.

V Hluku vznikl hasičský sbor 30. července 
1879. U jeho zrodu byli: rektor místní školy 
Emil Zapletal, farář František Martilík a sta-
rosta obce Matouš Dohnal. Stříkačku daro-
val sboru hrabě z Westfallenů z Uherského 
Ostrohu. 
Činnost sboru se rozvíjela jen velmi poma-
lu. Nastalo hodně práce a starostí s pořizo-
váním výzbroje a výstroje, které se nakupo-
valy většinou na dluh a na směnky. Protože 
byli ve spolku dobří hospodáři, zapůjčili do 
začátku dle možností peníze. Největším 
podporovatelem byla Rolnická záložna 
v Hluku, správce knížecího panství, občané 
Tomáš Sadílek, František Ouřední-
ček, Antonín Mitáček, později Jan 
Kočí a Jan Píštěk. Část prostředků 
získával sbor od pojišťoven za dob-
ře provedené zásahy u požárů v ce-
lém okolí. V letních měsících byla 
pořádána veřejná hasičská cvičení, 
kterých se účastnili i hasiči z blíz-
kých i vzdálenějších obcí.    V roce 
1898 byl předsedou s boru Jan 
Svadbík č. 109, náčelníkem mlynář 
Vilém Pípal, jednatelem Antonín 
Machala č. 512. Sbor  sám  měl teh-
dy 21 členů. V témže roce měl  sbor  
dvouproudovou stříkačku a také 
stříkačku ruční, 500 m hadic, hasič-
ský vůz, posunovací žebřík, 2 jiné 
žebříky, 4 kopále, dvoukolový naviják a vý-
zbroj pro 45 mužů, vše v ceně 2500 zlatých.   
V roce 1905 bylo rozhodnuto o stavbě ha-
sičského skladiště ve „Psinci“ (dnes Hřbitov-
ní ulice). V roce 1906 bylo dokončeno. I přes 
podporu Lichtensteinů se sbor velmi zadlu-
žil a po velkých tahanicích byl rozpuštěn.  
Při dalších jednáních s  obecním předsta-
venstvem byla dosažena dohoda o finanční 
podpoře sboru obcí. Dluhy byly vyrovnány 
a členové znovu nastoupili do služby.   
V průběhu první světové války odešla větši-
na členů na frontu, takže sbor musel být se-
staven z přestárlých občanů a sloužil pouze 
jako požární pohotovost. Po válce činnost 
pokračovala, chyběl jen František Dohnal, 
který padl ve válce.   
V roce 1932 byla za 40 tisíc Kč zakoupena 
první motorová stříkačka s dostřikem 38 m. 

K ní patřilo také 250 m vysokotlakých hadic 
a 8 m savic. Motor měl 32 HP.    
V průběhu druhé světové války drželi členo-
vé sboru dnem i nocí požární služby.    Po 
druhé světové válce došlo k velkému rozma-
chu požární ochrany. Sboru byla pravidelně 
přidělována stále modernější technika. 
Že to nemívali hasiči nikdy lehké dokazuje 
vzpomínka, kterou sepsal  jednatel  hlucké-
ho hasičského sboru Šimon Vaškovic v roce 
1940:
„Máme ve sboru pět hasičů, kteří slouží již 
57 let. Z činné služby jsou vyřazeni pro stáří, 
ale přesto nás občas některý z nich navštíví 
ve schůzi nebo v zimní škole. Také při ohni 

bývá některý přitomen, sleduje naši práci.
Já jako jednatel každým rokem jim hlásím, že 
dostali pensi od Podpůrného fondu 8 K roč-
ně a od Všeobecné podporovací pokladny 
hasičské 40 – 50 K a pak děkují, jako kdyby 
dostali několik tisíc. Velice si váží i tak malé 
podpory. Jsou to opravdoví dobrovolci.
Při poslední valné hromadě v minulém roku 
nás jeden z těchto navštívil. Jest to upraco-
vaný rolník na výměnku ve stáří 84 let. Jakou 
radost měl, když mu bratr starosta předal ve-
dení valné hromady, jako nejstaršímu hasiči. 
Když byly volné návrhy, tak nám na všeobec-
nou žádost pověděl, jak si za jeho mladých 
let dobývali hasiči práva; žádné trestní ozná-
mení, soud na místě.
„Bylo to v září před 50 lety v roku 1890, když 
zazněla trubka po dědině:  Hoří přes pole. 
Hořelo to ve vedlejší vesnici B., kde ještě ne-

bylo sboru. Takových vesnic bylo pod hora-
mi ještě mnoho.
My, jako mladí hasiči, nenechali jsme si ujíti 
ani jeden požár v okolí. Vyjeli jsme se čtyřko-
lovou ruční stříkačkou a za půl hodiny jsme 
byli na místě.
Přijíždíme k vesnici, kde nás zastaví skupina 
tamějších občanů, kteří na nás volali: „Halt, 
pánové, oheň je náš!“
Nedbali jsme této výstrahy a probojovali 
jsme se až k požářišti. Se stříkačkou jsme za-
jeli k mlynářovu splavu. Tehdejší velitel  jme-
ném Tilich byl chlap silné postavy, do výšky 
dvou metrů mu moc nescházelo a k tomu 
horkokrevný Slovák, u něhož facka a kotr-

melec žádná zvláštnost.
Hážeme sací hadici do splavu 
a mlynář se sochorem pro vytaho-
vadlo splavu, míří na nás s velikým 
křikem:  Já mám vodu na mletí a ne 
na oheň. - Velitel nemeškaje, chytil 
mlynářčíka za gatě a šup s ním do 
vody. Připravili jsme stříkačku, ale 
jelikož nás bylo málo, velitel shá-
něl chlapy na pumpování. Zastavil 
hned prvního, který se zdráhá, že 
on pumpovat nepůjde. Velitel ale 
nemeškal a dal mu dvě takové, že 
třetí hledal na zemi. Když se vzpa-
matoval, postavil se a hlásil se jako 
první radní. To teprve dojalo velite-

le a hop mu ještě jednu za to, že je radní, má 
tedy vědět, co má dělat.
Tímto postrachem velitele stříkačka byla 
rychle obsazena a začalo se pumpovat. Ale 
voda nešla. Velitel obcházel hadice jako hlí-
dač dozrávající hrozny, ale neuhlídal. Jakýsi 
strejda měl kosu pod halenů a „nešťastnou“ 
náhodou zavadil o hadici a celou ji přeřezal. 
Když jsme montovali místo přeřezané hadi-
ce hadici novou, ten v té haleně začal křičet: 
„Keď ste si nezapálili, tak nemáte co hasit 
a oheň je náš!“ A skutečně byl.
Ani takový případ nás neodradil a podruhé 
jsme jeli zase. To víte, že zkušenostmi jsme 
nabývali na rozumu a pak jsme se lépe při-
pravili, ale přes to zase něco nového nás 
překvapilo.“

Marie Plačková
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„Letos nám áčko fotbalu dělá velkou radost“ 
Během příprav na jarní část fotbalové 
sezóny si našel čas na krátké povídání 
o fotbale 34letý sekretář fotbalového od-
dílu TJ Spartak Hluk Martin Dostal.

Jakou pracovní náplň má sekretář fotba-
lového klubu?

„Musím říct, že velmi pestrou. Samozřejmě, 
že v rozehrané sezóně je té práce více. Je po-
třeba zajistit veškerý servis kolem mistráků. 
Počínaje zajištěním rozhodčích, pořadatel-
ské činnosti při domácích utkáních, zajiště-
ní dopravy na utkání venku, konče hláše-
ním výsledků. Během sezóny dále vyřizuji 
změny v hracích termínech, odklady utkání, 
registrace hráčů a další administrativu. Vše 
musí být tak, aby klub správně fungoval. 
Pravidelně jednou týdně se schází i výkon-
ný výbor, z jehož jednání a rozhodnutí pro 

mě vyplývá další práce pro klub. Celkově to 
odhaduji to na hodinku denně.“

Jak hodnotíš současné postavení muž-
ských družstev v soutěžích? 

„Opravdu velkou radost nám všem dělá 
v letošní sezóně „A“ družstvo. Výsledky i tře-
tí místo v tabulce je výborné a navíc mám 
pocit, že tak hezký fotbal jsme už dlouho 
nepředváděli. Naopak zklamaný jsem z vý-
sledků béčka. Kádr mužstva má navíc, takže 
si myslím, že 12.místo vůbec neodpovídá 
kvalitě tohoto družstva.“

A jak hodnotíš mládežnické týmy?

„S výsledky a přístupem nejsem rozhodně 
spokojený u družstva juniorů. Hráči mají 
rozhodně navíc než na předposlední místo 

a musejí na sobě více pracovat. Trochu lepší 
je to s žáky, ale i tady vidím velký potenciál 
k dalšímu výkonnostnímu růstu.“

Jsi zároveň členem výkonného výboru 
fotbalového oddílu. Co je pro pro vedení 
v současné době prioritou?

„Alfou a omegou jsou peníze a těch by-
chom samozřejmě uvítali víc. Proto usilovně 
sháníme nové sponzory, ale dnešní doba 
sportu moc nepřeje. Jinak ve vedení oddílu 
je výborná parta lidí a fotbal děláme rádi.“
Sám aktivně sportuješ?
„Aktivně se věnuji florbalu. Jsem členem 
Slováckého FBK Spartak Hluk, kde hraji 
Zlínskou ligu. Rekreačně ještě hrávám s ka-
marády fotbal a tenis.“

Karel Bojko

Sportovcem okresu Uherské Hradiště pro 
rok 2009 se stala extraligová stolní tenistka 
Spartaku Hluk Aneta Kučerová. 
„Že vyhraji jsem netušila a z výsledku 
mám obrovskou radost,“ komentuje 
svůj triumf na ceremoniálu, který se konal 
15.března ve Slováckém divadle v Uher-
ském Hradišti. „Celý průběh vyhlašování 
měl výborný program, moc se mně líbil 
a užila jsem si to,“ hodnotí osmnáctiletá 
rodačka z Vlčnova, která studuje třetím ro-
kem Obchodní akademii v Hodoníně, kde 
také ve Sportovním centru mládeže trénu-
je. 
„Ocenění jsem získala za své výsledky, 
kterých jsem dosáhla v loňském roce, 
kdy jsem naposled startovala v juniorské 
kategorii.“ 

Za Hluk hraje sportovkyně okresu
Soupis výsledků je to opravdu bohatý: Ane-
ta získala 1. místo ve čtyřhře žen a 2.místo 
ve smíšené čtyřhře na Mistrovství ČR do-
spělých a obsadila vynikající 10.místo na 
světovém finále Pro Tour juniorů v Tokiu. 
Dále obsadila na turnaji Pro Tour juniorů 
v Egyptě 3.místo ve dvouhře a 2.místo ve 
čtyřhře. Byla členkou vítězného reprezen-
tačního družstva juniorek na Mezinárodním 
mistrovství ČR a třetí v deblu skončila na 
Pro Tour juniorů ve Španělsku. „Svůj loňský 
účet jsem uzavřela prvním místem na ju-
niorském žebříčku ČR.“ 
Výčet výsledků Anety Kučerové za její spor-
tovní kariéru by vydal na celou stránku. „Z 
republikových mládežnických šampio-
nátů mám přes třicet medailí. Několik 
dalších desítek medailí jsem získala na 

celostátních turnajích mládeže,“ komen-
tuje svou sbírku úspěchů. 
V letošní sezóně přestoupila z juniorské ka-
tegorie mezi ženy, přesto si dál dává vysoké 
cíle. 
„Chtěla bych se probojovat na Mistrov-
ství Evropy mužů a žen, které se letos 
koná v Ostravě. Z dlouhodobějšího hle-
diska bych se ráda dostala do užšího re-
prezentačního kádru žen a jednou bych 
si chtěla zahrát i na Olympiádě,“ uzavírá 
Aneta naše povídání o své dosavadní boha-
té sportovní kariéře.

Karel Bojko
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   MUŽSKÝ VOLEJBAL 

Nejdříve tedy muži. Při povídání o mužském volejbale jsme se „od-
píchli“ od roku 1999, kdy byla činnost hluckého volejbalu obnovena 
a volejbal se dočkal i slušných úspěchů. Muži totiž dvakrát zvítězili 
v okresním přeboru. „Pak ale ti starší skončili,“ poznamenal před-
seda volejbalistů. Nastala částečná generační obměna a muži v le-
tošní sezoně střídali vítězství s prohrami. V poslední době se jim ale 
dařilo, což Roman Brauner hodě přičítá návratu Hlučana Františka 
Machálka z hostování v Ostrožské Lhotě.
U jména tohoto muže je určitě nutné se zastavit, i přes svůj věk totiž 
hraje volejbal na výborné úrovni, což ukázal i v utkání s Ostrožskou 
Lhotou. „On je určitě ikonou hluckého volejbalu. Je výborným na-
hrávačem, nahrávač tvoří hru mužstva a je klíčovým hráčem, má 
prostě v rukách přesnost,“ poučil mě, volejbalového analfabeta, 
Roman Brauner.
Ten pozorně sledoval utkání na lavičce, do hry nezasáhl, všímat si 
musel spíše své dcery, kterou hlídal.  „Chlapi na hřišti ale udělají 
všechno, co bude v jejich silách, aby vyhráli. Ale moc sil v nás 
už není,“ říkal. „Pro nás je volejbal ale hlavně o tom, abychom si 
zasportovali, hýbali se, jednou týdně si zatrénovali a o víkendu 
zahráli zápasy,“ dodal.
Pokud jde o chlapecké volejbalové mládí, slyšel jsem, že jsou alespoň 
jednotlivci, kteří se postupně do mužstva zapracovávají. „V minulosti 
jsme zkusili nábor mládeže, nějací kluci přišli. Existuje ale pořád 
stejný okruh  kluků, kteří chodí do všeho, a potom bohužel další 
skupina, která nesportuje vůbec. Potřebovali bychom, aby  víc 
mladých se sportem vůbec začalo,“  sdělil Roman Brauner.
On sám je rodák z Uničova,  vypracoval se ve výborného volejbalistu, 
když studoval vysokou školu v Brně, hrál za Poštornou. Utrpěl ale váž-
né zranění kolena. „Už jsme myslel, že nikdy hrát nebudu, ale po 
nastěhování do Hluku za mnou přišel David Hájek, ať si přijdu za-

Jak si vede volejbal v Hluku

hrát. A tak jsem zůstal,“ vzpomíná. Letos  hrál hlucký předseda 
dokonce za Staré Město první ligu, přestože má za sebou z roku 
2008 operaci utrženého předního kříženého vazu. 

    ŽENSKÝ VOLEJBAL

Od vyprávění Romana Braunera můžeme přejít plynule k jeho 
ženě, pro „zvědavce“ dodávám, že se seznámili v Brně, kde Mar-
tina, tehdy ještě Jelénková, studovala matematiku a informatiku 
– nyní ji učí na gymnáziu v Uherském Hradišti. 
„Nejdříve jsem s několika holkama jen tak „plácala“, to je tak 
minimálně patnáct roků,“ začala povídání o ženském volejbale 
v Hluku.  Později se přesunuly na antuku a poté do haly, mezitím 
některé holky odešly, jiné přišly. A tak před osmi lety se Hlučanky 
přihlásily do okresní soutěže, kde jsou dodnes.  Utkání s Veselím 
bylo jejich poslední v sezoně. „Letos jsme skončily čtvrté,“ 
říkala mi kapitánka mužstva, která byla spokojena s umístěním 
i zájmem o volejbal v Hluku. „No, výborně, v tabulce postupu-
jeme stále výš!“ odpověděla na otázku, jak hodnotí skončenou 
sezonu. „Hrajeme rády, je to tady výborné,“ dodala.
Její slova jsem jí věřil, protože proti Veselí „holky“ úžasně bojova-
ly, a po prvním utkání, které prohrály, v druhém díky obrovské 
bojovnosti zvítězily.
Když jsem se zeptal na zájem mladších dívek o volejbal, Martina 
Braunerová říkala, že dříve v Hluku trénovaly. „Jak ale některé 
holky odešly na střední školy, tak se to rozpadlo. Těch ze 
základní školy chodilo málo a zbylé holky hrají na svých ško-
lách. To chce podle mě vždycky tak sezonu počkat na další 
partiju, aby dorostla další děcka,“ sdělila optimisticky. „A co 
když nedorostou?“ zeptal jsem se. „Tak minimálně začnou naše 
děti,“ odpověděla s úsměvem.  

Text a foto: Radek Bartoníček

Pokud byste chtěli vědět co nejvíce informací o volejbale v Hluku, s klidem by stačilo, kdybyste navštívili jedinou man-
želskou dvojici – a to manžele Braunerovi. Roman Brauner je totiž předsedou volejbalového oddílu, jeho žena Martina 
kapitánkou družstva žen. S oběma jsem se potkal – jak jinak – na volejbale, jen to bylo v rozmezí čtrnácti dnů, nejdříve 
totiž hráli muži Hluku proti Ostrožské Lhotě a později hlucké ženy proti Veselí nad Moravou.



www.mestohluk.cz

30        Hlucké noviny Sport

SPORT HLUK, příspěvková organizace

informuje
Přinášíme čtenářům další přehled o sportovních a kulturních událostech ve sportovní hale. Informace naleznete rovněž 

na webových stránkách www.sporthluk.uh.cz.

Blatnice v Hluku a debakl Polešovic
Druhý únorový týden absolvovali v Hluku své čtyřdenní soustředění, před jarní částí sezóny, fotbalisté Blatnice pod Svatým Antonín-
kem. Patnáctka mladých hráčů pod vedením ex-hluckého Jaroslava Kapusty střídala tréninky v hale s venkovní fyzickou přípravou 
na sněhu. Druhá sobota v únoru patřila Rodičovskému plesu a dvěma extraligovým utkáním žen ve stolním tenisu. Hlučankám se 
tentokrát příliš nedařilo a prohrály 2:8 s Ferrum Frýdlant nad Ostravicí a 3:7 s SK Frýdlant nad Ostravicí. Naopak se dařilo stolním 
tenistům hluckého Spartaku, kteří v regionálním přeboru rozstříleli Polešovice „C“ 18:0.

Fotbalový Tico Cup 
a krajský turnaj mládeže
Od soboty 20.2. do neděle 21.2. probíhal ve sportovní hale 
velký halový turnaj v kopané Tico-sport Cup 2010. Turnaje 
se zúčastnilo 24 družstev složených z neregistrovaných hrá-
čů. Mezi muži zvítězilo družstvo Dragon Trenčín, v ženách se 
z vítězství radovalo 1.FC Slovácko.
V sobotu (souběžně s fotbalovým turnajem) probíhal v herně 
stolního tenisu krajský bodovací turnaj mládeže, jehož se zú-
častnila padesátka mladých hráčů a hráček Zlínského kraje. 
Vítězové jednotlivých kategorií - mladší žáci: Jan Urbiš (Bys-
třice pod Hostýnem), mladší žákyně: Barbora Hnátková (Vse-
tín), starší žáci: Adam Strnka (Brumov-Bylnice), starší žákyně: 
Martina Kubíková (Vsetín), junioři: Dominik Černocký (Bystři-
ce pod Hostýnem), juniorky: Helena Galdová (Vsetín).

Florbal a stolní tenis
Poslední únorový víkend patřil mistrovským utkáním hluc-
kých florbalistů a opět stolnímu tenisu. Hlučtí florbalisté 
nejprve remizovali 1:1 s AC Uherský Brod a poté porazili 
vysoko 7:1 FbC Orel Nivnice. V herně stolního tenisu pora-
zili prvoligový hráči Uh.Ostrohu 10:1 Opavu a 10:3 Havířov 
„C“ a ve spanilé jízdě v regionálním přeboru pokračovali 
muži Spartaku Hluk. Nejdříve porazili vysoko 16.2 Strání 
„B“ a poté stejným výsledkem i Horní Němčí.

Postup mužů z RP 5.třídy 
a florbal 
Stolní tenisté Spartaku Hluk sehráli nejdůležitější utkání se-
zony proti druhé týmu tabulky - družstvu Vážany-Ořechov 
„D“. Hlučané zvítězili po dramatickém úvodu 13:5 a tím roz-
hodli o svém postupu do vyšší soutěže. Další dvě výhry (Vá-
žany-Ořechov „E“ 18:0 a Velehrad „D“ 16:2) už jen postup po-
tvrdily. V 1.lize mužů porazili hráči Uh.Ostrohu 10:8 KST Zlín.
Nedařilo se florbalistům Slováckého FbK Spartak Hluk, kteří 
v turnaji 3.juniorské ligy prohráli s TJ Sokol Zlín 4:7 a FbC Ali-
gators Brumovice 2:5.

Nestlé Basket Cup 2010, 
Folksymphony a st.tenisté  
Středa 24. března patřila okresnímu kolu mladších žáků 
a žákyň v basketbalu. Soutěž vyhráli žáci ZŠ Unesco Uher-
ské Hradiště, domácí dvě družstva Hluk „A“ a Hluk „B“ se 
umístily na 5.-6.místě.
Poslední březnový pátek patřil koncertu Zlínské filharmo-
nie Bohuslava Martinů, pod taktovkou dirigenta Stanislava 
Vavřínka ml., a skupině Nezmaři, kteří před šestisty diváky 
předvedli společně komponovaný a velmi pohodový kon-
cert. Konec března pak uzavřeli soustředění našich stálých 
hostů - st.tenistů z okolí Vídně. Opět byli v Hluku spokojeni 
a na letní prázdniny si nahlásili další dvě návštěvy.
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Informace ze sportovní haly sepsal: 
Karel Bojko, Sport Hluk p.o.

Soustředění ze Slovenska 
a přátelské utkání žáků
Na začátku března přijely na svá fotbalová soustředění slovenská 
družstva z Jakubova a ze Staré Turé. Pro Jakubov to bylo vůbec 
první sportovní soustředění a obě družstva si sportovních pod-
mínek v našem komplexu velmi pochvalovala. Během pobytu 
střídaly halu, venkovní areál, kuželnu, hernu st.tenisu i posilovnu. 
S Jakubovem sehráli přátelské utkání žáci Spartaku Hluk, jejichž 
trenér pan Antonín Kočí hodnotil utkání takto: „V utkání jsme 
vedli 5:1 a nakonec jsme zvítězili 6:4. Trochu jsme v závěru po-
levili a to se nám málem nevyplatilo. Poprvé se v hluckém dresu 
představili i oba mladí Barmánci. Starší třináctiletý se ukazuje jako 
velice dobrý talent, jednu branku dal a na další přihrál. Mladší je 
pohybově trochu horší, ale to se dá zlepšit. Oběma už začínáme 
vyřizovat registraci a myslím, že oba do týmu zapadnou.“

Mezinárodní mistrovství ČR 
ve st.tenisu
Od pátku 12.března do neděle 14.března probíhal ve spor-
tovní hale devátý ročník MMJ ve stolním tenisu. Akce se zú-
častnilo 80 hráčů a hráček z osmi států Evropy. 
Výsledky - dvouhra juniorů: Dragan Subotič (Srbsko), dvou-
hra juniorek: Tamara Tomanová (ČR), čtyřhra juniorů: Novo-
ta/Figel (Slovensko), čtyřhra juniorek: Balážová/Truksová 
(Slovensko), družstva juniorů: Slovensko, družstva juniorek: 
Srbsko.

Akce na sportovní hale
duben-květen

    *      Zumba marathon

    *      Přehlídka činnosti dětí DDM 
Hluk

    *      Soustředění atletika Zlín

    *      Danone Cup 2010 v kopané

    *      Oblastní kolo mažoretek

    *      Soustředění – soubor Radošov

    *      Memoriál Vratislava Hory v 
šachu

    *      Finále VZP Oriflame aerobic 

Inzerce
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Čas tiše plyne, jen vzpomínky zůstávají. Dne 
8. května uplyne 30 let, co od nás odešel náš 
drahý tatínek, dědeček a pradědeček pan 
František Mitáček. S láskou vzpomínají a za 
vzpomínku děkují dcera a synové s rodina-
mi.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, ne-
zapomene. 6. dubnavzpomeneme 12. výročí 
úmrtí mého manžela Josefa Vlka. Za vzpo-
mínku děkuje manželka a celá rodina.

S bolestí srdce vzpomínáme 27. dubna 
2010 2.výročí úmrtí mého syna ing.Rado-
míra Trýsky. Za tichou vzpomínku děkuje 
maminka, sestra Eva s rodinou, celá rodina 
Omelkova a teta Vlkova.

Tak letí ten čas, co utichl Tvůj hlas. Vzpomínky 
na Tebe zůstaly jen a ty se vrací den co den. 
Dne 23. dubna vzpomeneme 5. výročí úmrtí 
pana Lubomíra Stojaspala. S láskou a úctou 
vzpomíná matka, manželka, synové a sestra 
s rodinou.

Nic z toho dobrého a krásného, co jsi učinila 
se neztratí, všechno zůstane. Dne 19. 5. 2010 
uplyne 5 let od úmrtí naší drahé maminky 
a babičky paní Františky Machové, která  se 
celý život věnovala vyšívání a šití slováckých 
krojů. S láskou a úctou vzpomíná syn s man-
želkou, vnuci a pravnuci.

Čas tiše plyne – nelze jej zastavit, ale vzpo-
mínky dál v nás budou žít. Dne 21. března 
uplynulo 15 let, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek a dědeček pan 
František Kotačka. Všem, kteří vzpomenou 
s námi, děkuje manželka, dcery a syn s rodi-
nami.

Utichl dvůr i dům, neslyšet jeho hlas, ode-
šel tiše, není mezi námi, ale v našich srdcích 
žije vzpomínkami. Dne 21. 4. 2010 uplyne 
1 rok od smrti našeho manžela, tatínka, dě-
dečka pana Jana Píšťka. S láskou vzpomí-
nají manželka a synové s rodinami.

Kdo lásku a radost rozdával, ten neodešel 
a žije v srdcích dál. Dne 24. dubna vzpome-
neme 10. výročí úmrtí pana Emila Mitáč-
ka. Za tichou vzpomínku děkují manželka 
a dcery s rodinami.

V listopadu 2009 jsme vzpo-
mněli 20. výročí úmrtí pana 
Antonína Mitáčka a v led-
nu 2010 9. výročí úmrtí jeho 
manželky Františky. S úctou 
a láskou vzpomínají dcery 
Marie a Zdeňka, synové An-
tonín, Miroslav a Pavel s rodi-
nami.

Čas plyne, jen vzpomínky zůstávají. Dne 
26. 4. 2010 by se dožil náš tatínek, dědeček 
a pradědeček pan František Šrahůlek 100 
let. Tichou vzpomínku mu věnují syn a dce-
ra s rodinami.

 15. ledna 2010 tomu bylo již 15 let, co ze-
mřel pan Antonín Kupec. Děkujeme všem, 
kteří jste ho měli rádi a spolu s námi mu 
věnovali tichou vzpomínku. S láskou vzpo-
mínají manželka Radka, dcera Silvie a vnuk 
Jeník.
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 15. května 2010 se dožívá 
významného jubilea 85 let naše 
maminka a babička paní Antoní-
na Šimčíková. K tomuto jubileu 
srdečně gratulujeme a přejeme 
hodně zdraví, spokojenosti a bo-
žího požehnání. Za všechno děkují 
děti s rodinami.

Dne 19. 4. 2010 oslaví v dobrom 
zdraví a kruhu svojin najbližších 
90. narozeniny pani Marie Pospíš-
ková, povodom z Hluku, trvale 
žijůca v Bratislave. K životnému ju-
bileu v mene všetkých srdečně bla-
hoželajů vnůčatá Slávka, Vaneska, 
Harry, Dalia a pravnůčatá Andrej, 
Nina, Niki, Isabela a Kosima za 
všetko, čo si pre nás urobila a stá-
le robíš, Ti ďakujeme mami. Tvoje 
dcery Marika a Alenka.

Dne 6. května 2010 se dožívá 85 
let naše milá maminka, babička 
a šestnáctinásobná prababička 
paní Antonína Říhová. Za její 
obětavost a lásku jí děkují a do 
dalších let hodně zdraví, pohody 
a božího požehnání přejí všichni 
její blízcí.
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U S N E S E N Í     Č.83/10
z jednání rady města konaného dne 17. 
02. 2010

rada města   SCHVALUJE:

83/10/01  program jednání rady
83/10/02  prodloužení nájemních smluv na 
byty ul. Sokolská č.p. 429, Hluk   takto:
•   p. Hanák do 31.01.2011
•   p. Krpalová do 31.01.2011
•   p. Sýkorová do 31.01.2011
•   p. Bočková do 31.03.2010, s podmínkou 

zaplacení dluhu ve výši dle zápisu do 26. 
2. 2010 

83/10/03 nabídku pozemků p.č.2300/16, 
p.č.4609/30 a p.č.3639/13  v k.ú. Hluk od               
Pozemkového fondu ČR a  podání žádosti 
na převod těchto pozemků do vlastnictví 
města
83/10/04 výzvu a zadávací dokumenta-
ci k podání nabídky do zadávacího řízení                
„Sběrný dvůr Hluk“ –  Stavební  práce  s ná-
sledující požadavky:
Ekonomické a finanční kvalifikační předpo-
klady (§ 55 zákona)  prokáže dodavatel 
- pojistnou smlouvou nebo pojistným 
certifikátem s předmětem pojištění odpo-
vědnosti za škodu způsobenou dodavate-
lem třetí osobě. Minimální výši pojistného 
plnění stanovuje zadavatel na 20 mil. Kč,
- čestným prohlášením, podepsaným 
statutárním zástupcem dodavatele  o prů-
měrném ročním obratu stavební výroby za 
poslední 3 účetní období. Minimální výši 
ročního obratu stavební výroby stanovuje 
zadavatel na 50 mil. Kč.
Technické kvalifikační předpoklady (§56, 
odst. (3) zákona) prokáže dodavatel
- seznamem významných staveb ob-
dobného charakteru jako předmět veřejné 
zakázky – stavby charakteru pozemního 
stavitelství za posledních 5 let. Každá z refe-
renčních staveb musí být dokončena v po-
sledních 5-ti letech (vztaženo k datu podá-
ní 
- nabídky). Ke splnění tohoto kvalifikač-
ního předpokladu musí uchazeč předložit 
minimálně:
Dvě stavby v hodnotě min. 15 mil. Kč bez 
DPH, které obsahují práce obdobného cha-
rakteru jako stavba „Sběrný dvůr Hluk“, kte-
ré uchazeč realizoval v posledních 5 letech. 
Za takovou stavbu je považována stavba 
administrativní nebo průmyslové budovy 
se zpevněnými okolními plochami a příjez-
dovou komunikací včetně inženýrských sítí 
a oplocení.
- přehledem průměrného ročního počtu 
vlastních zaměstnanců dodavatele, podíle-
jících se na plnění zakázek podobného cha-
rakteru. Minimální počet těchto zaměstnan-
ců za uplynulé tři roky stanovuje zadavatel 

na 30, z toho min. 3 vedoucí zaměstnanci 
v každém roce
- certifikáty systémů řízení : 
• certifikát systému řízení jakosti dle ISO 
9001
•   certifikát systému řízení z hlediska 

ochrany ŽP dle ISO 14001
•   certifikát systému řízení bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001
Všechny požadované doklady, prokazují-
cí splnění kvalifikace, předkládá uchazeč 
v originále či úředně ověřené kopii (§ 57 
zákona).
Údaje o hodnotících kritériích (§ 38, odst. 
(4) f ):
Základním hodnotícím kritériem je ekono-
mická výhodnost nabídky. Dílčí hodnotící 
kritéria jsou  :
•   Výše nabídkové ceny včetně DPH….. 

váha 60%
•   Záruční lhůta….. váha 15%
•   Lhůta dokončení a předání díl….. váha 

10%
•   Výše sankce za nesplnění termínu do-

končení díla ….. váha 10%
•   Platební podmínky ….. váha   5%
K zajištění splnění povinností uchazeče, 
který podá nabídku na zakázku,  je poža-
dována jistota ve výši 250.000,- Kč. Jistota 
může být uchazečem poskytnuta bankovní 
zárukou nebo složením peněžité částky na 
účet zadavatele.
    Termín zahájení prací :  04/2010
    Termín ukončení prací : 04/2011
•   Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
•   Daňový doklad bude vystaven měsíčně 

na základě soupisu provedených sta-
vebních prací.

•   Zadavatel (objednatel) tento soupis pro-
vedených stavebních prací odsouhlasí 
do 5-ti pracovních dnů. Doba splatnosti 
daňových dokladů bude min. 30  kalen-
dářních dnů ode dne vystavení daňové-
ho dokladu za podmínky doručení da-
ňového dokladu zadavateli nejpozději 
třetí den od vystavení.

•   Platby budou probíhat výhradně v CZK  
a rovněž veškeré cenové údaje  budou 
v této měně.

•   Pozastávka ve výši minimálně 5% z ce-
ny stavebních prací bez DPH, splatná 
za min. 30  kalendářních dnů ode dne 
předání a převzetí díla prostého vad 
a nedodělků, bránících řádnému užívání 
díla. 

•   Výši sankce za nesplnění termínu do-
končení díla stanovuje zadavatel na 
min. 20.000,- Kč za každý den prodlení.

83/10/05 cenu prodeje Hluckých novin na 
15,- Kč za 1 výtisk
83/10/06 odprodej vybavení bývalé kotel-
ny v ulici Závodní - 1 ks expanzomatu firmě 
NTS-PROMETAL, Slavičín  za 15.000,- Kč, 

další expanzomat uskladnit po  demontá-
ži, ostatní zařízení mimo hořáků a řídících 
jednotek za cenu šrotu
83/10/07 nákup silové elektřiny na burze
83/10/08 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
na akci : „Obnova krajinné struktury v Hlu-
ku  – lokalita Kaštanec“ s firmou FLOR-
STYL, s.r.o. Uherské Hradiště –  navýšení  
DPH z 19% na 20%
83/10/09 vyhodnocení poptávky na pro-
vedení technického dozoru stavby „Sběr-
ný dvůr Hluk“ – vítěze  Ing.Zdeňka Křivu 
– ZK servis, Štěpnická 1137, 686 06 Uher-
ské Hradiště
83/10/10 Smlouvu o přípravě a realizaci 
postupové mistrovské soutěže mažore-
tek ČR mezi Městem Hluk, Domem dětí 
a mládeže Hluk, příspěvkovou  organizací 
a Svazem mažoretek ČR, Letohradská  26, 
Praha 7
83/10/11 zásahovou jednotku Sboru 
dobrovolných hasičů Hluk pro rok 2010 
dle předloženého seznamu a velitele 
pana Ivana Kotačku
83/10/12 prominutí poplatků za sály 
hlucké tvrze při konání plesu Sboru dob-
rovolných hasičů  Hluk  30. 01. 2010
83/10/13 zaslání nesouhlasu se sídlem 
Halové sporty Hluk o.s.,  ul.Boršická 1313,  
Hluk, na Ministerstvo vnitra ČR
83/10/14 finanční příspěvek ve výši 
5.000,- Kč Skautskému oddílu Hluk kona-
ného 20.02. – 21.02.2010 v hlucké spor-
tovní hale – TICO SPORT  CUP
83/10/16 Smlouvu o provedení umělec-
kého výkonu Filharmonie Bohuslava Mar-
tinů  o.p.s. Zlín  včetně osvětlení
83/10/17 vyvěšení záměru o pronájmu 
technických  prostor smuteční obřadní 
síně
83/10/18 vyvěšení záměru o pronájmu 
nebytových prostor  v bývalém OKP, So-
kolská  1100, Hluk
83/10/19 odprodej jízdního kola za cenu 
300,- Kč p. Stojaspalovi
83/10/20 dílčí výplatu příspěvku pro od-
díl kopané ve výši 200.000,- Kč
83/10/21 spolupráci mezi Sport Hluk, pří-
spěvkovou organizací a  místním hospo-
dářstvím  při městském úřadu
83/10/22 Smlouvu o poskytnutí práv 
k užívání software s firmou ALIS,  spol.
s.r.o., Česká Lípa (KEO-X-Převod doku-
mentů do PDF)
83/10/23 Smlouvu o zřízení místa zpětné-
ho odběru na použité baterie a  akumulá-
tory s firmou REMA Battery, s.r.o. ,Praha 4
83/10/24 uplatňování silničního zákona 
o provozu vozidel na cyklistických stez-
kách a ukládá městské policii zvýšenou 
kontrolu
83/10/25 pronájem malé zasedací míst-
nosti městského úřadu  - pondělí od 15.00 
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- 17.00 hodin,  Autoškole Bukvic, s.r.o., Ná-
dražní 25, 686 01 Uherské  Hradiště na dobu 
neurčitou, platba 7.600,- Kč/rok

rada města  BERE NA VĚDOMÍ:

83/10/26 rezignaci zastupitele města  Ing.
Pavla Dohnala  
83/10/27 předání Osvědčení o zvolení no-
vého člena zastupitelstva pana Mgr. Micha-
la Ratajského
83/10/28 informaci člena rady Zlínského 
kraje Ing.Petra Hradeckého o možnosti 
100% dotace na pořízení nového územní-
ho plánu 
83/10/29 stížnost p. Radka Šimčíka na roz-
hodnutí rady města k pronájmu pozemků
83/10/30 informaci o exekuci na byt v ul. 
Závodní 1147/14
83/10/31 odpověď p. Karla Bojka na dotaz 
bývalého zastupitele Ing. Pavla Dohnala 
– prověřit částku na mzdové poradce

rada města   POVĚŘUJE :

83/10/32 místostarostu p.Miroslava Jelén-
ka a starostu p.Ing. Jana Šimčíka podpisem 
smlouvy  na nákup silové elektřiny s ob-
chodníkem na burze
83/10/33 komisi zemědělskou a životního 
prostředí kontrolou stavu obecních luk na 
Kobylí Hlavě, v návaznosti na agrotechnic-
ké lhůty

rada města   NAVRHUJE  :

83/10/34 schválení právního úkonu – uza-
vření kupní smlouvy mezi  Marií Mikovou 
a Markem Komenderem

ada města   NESCHVALUJE  :

83/10/35 zařazení stížnosti p. Radka Šimčí-
ka  do programu zastupitelstva města  (pro-
nájmy jsou v kompetenci rady)

rada města   POSTUPUJE   DO  ZASTUPI-
TELSTVA  :

83/10/36 exekuce na byt v ul. Závodní 
1147/14
83/10/37 převod  pozemků p.č.2300/16, 
p.č.4609/30 a p.č.3639/13  v k.ú. Hluk od 
Pozemkového fondu ČR na město

rada města   RUŠÍ  :

83/10/38 usnesení  číslo 75/09/27 a 75/09/
28  ze dne 14.10.2009 k veřejné zakázce  na 
výstavbu sběrného dvora

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

U S N E S E N Í     Č.84/10
z jednání rady města konaného dne 03. 
03. 2010

rada města   SCHVALUJE  :

84/10/01  program jednání rady
84/10/02  pronájem smuteční obřadní síně 
p.Pavlu Habartovi, s platností od 01.03.2010 
na dobu neurčitou, cena 10.000,- Kč ročně 
+ úhrada el.energie, vodného a stočného 
nájemcem
84/10/03  pronájem kanceláře č. 12, v bu-
dově bývalého OKP,   Sokolská 1100, Hluk  
pro : Miroslav Lekeš, s.r.o., Hluk na dobu 
neurčitou od 01.04.2010, cena 6.170,- Kč 
ročně + služby
84/10/04  platbu za elektřinu ve stáncích 
vedle základní školy  ve výši 11.698,- Kč, 
panu Miroslavu Jelénkovi
84/10/05  zaslání výzvy na dodavatele sta-
vební části   „Sběrný dvůr Hluk“
následujícím firmám:
•   KKS, spol. s r.o., Příluky 386, 760 01 Zlín
•   SMO a.s., Zlínská 172, 765 02 Otrokovi-

ce
•   PaPP, spol. s r.o., Za Tratí 1154, 686 01 

Uherské Hradiště
•   VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 

Kroměříž
•   KOMEST, spol. s r.o., Lískovec 70, 768 05 

Koryčany a členy hodnotící  komise :
•   Ing.Zdeňka Křivu
•   p.Františka Směšného
•   Ing. Radka Chytila
•   p.Aloise Omelku
•   p.Antonína Kočího
•   p.Davida Hájka
•   a náhradníka Ing.Františka Dufku
84/10/06 výzvu a zadávací dokumentaci na 
dodávku vybavení pro Sběrný dvůr Hluk :
Předpokládaná hodnota  veřejné zakázky :  
 4 290 000,- Kč bez DPH
Ekonomické a finanční kvalifikační předpo-
klady (§ 55 zákona)  prokáže dodavatel 
- čestným prohlášením, podepsaným 
statutárním zástupcem dodavatele  o prů-
měrném ročním obratu za poslední 3 účet-
ní období. Minimální výši ročního obratu 
stanovuje zadavatel na 5 mil. Kč.
Technické kvalifikační předpoklady (§56, 
odst. (1) zákona) prokáže dodavatel
- seznamem významných dodávek re-
alizovaných dodavatelem v posledních 3 
letech s uvedením jejich rozsahu a doby 
plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být 
alespoň dvě osvědčení dle §56, odst. (1), 
písm. a) 1., 2. nebo 3.  Ke splnění tohoto 

kvalifikačního předpokladu musí uchazeč 
doložit minimálně 2 dodávky obdobného 
charakteru, každá v hodnotě min. 2 mil. Kč 
bez DPH;
- popisy nebo fotografiemi zboží určené-
ho k dodání;
- doklady prokazujícími shodu požadova-
ného výrobku, vydanými příslušným orgá-
nem;
- certifikátem systému řízení jakosti dle 
ISO 9001.
Všechny požadované doklady, prokazují-
cí splnění kvalifikace, předkládá uchazeč 
v originále či úředně ověřené kopii (§ 57 
zákona).
Údaje o hodnotících kritériích (§ 38, odst. 
(4) f ) :
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší 
nabídková cena včetně DPH. 
•   Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
•   Platba proběhne po úplném splnění do-

dávky výhradně v CZK  a rovněž veškeré 
cenové údaje  budou v této měně.

•   Splatnost daňového dokladu za dodáv-
ku je stanovena na 60 kalendářních dnů 
ode dne vystavení daňového dokladu 
za podmínky doručení daňového do-
kladu zadavateli nejpozději třetí den od 
vystavení.

•   Výši sankce za nesplnění termínu dodá-
ní zboží stanovuje zadavatel na 5 000,- 
Kč za každý den prodlení.

84/10/07 zpracování projektové žádosti 
o dotaci na rekonstrukci centra Hluku - ob-
jektu stájí, SO 001
84/10/08 žádost na 10 pracovníků regis-
trovaných na úřadu práce, na veřejně pro-
spěšné práce, smlouvy od 01.04.2010 do 
31.12.2010
84/10/09 nájemní smlouvu na byt č. B 405 
v Domě s chráněnými byty Hluk, Sokolská 
1408, Hluk pro pana Josefa Dohnala  na 
dobu   od 01.03.2010 do 28.02.2011
84/10/10 Směrnici k vedení účetnictví měs-
ta Hluk pro rok 2010, pravidla a postupy 
kontrolní činnosti pro rok 2010, dispoziční 
oprávnění pro rok 2010
84/10/11 zvýšení nájemného za pronájem 
panu Jiřímu Žákovi z České pojišťovny na  
7.600,-Kč/rok
84/10/12 finanční příspěvek Českému sva-
zu včelařů, o.s. ZO Hluk ve výši 10.000,- Kč
84/10/13 Smlouvu o dílo č. 1/2010 na 
zpracování projektu „Terénní úpravy na p.č. 
3712/1 Hluk – Býčina“ s firmou Ing. Miro-
slav Košina, Projekční a investiční  činnost 
ve výstavbě,  Staré Město
84/10/14 finanční příspěvek Českému 
zahrádkářskému svazu, ZO Hluk ve výši 
5.000,- Kč
84/10/15 vyvěšení záměru o pronájmu 
pozemků p.č. 3633/3 a 3619/44 v trati Babí  
Hora, v k.ú. Hluk  a pozemků, které má 
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v současné době pronajato  Dolňácko, a.s.  
84/10/16 poskytnutí finančního daru ve 
výši 1.000,- Kč pro Nedoslýchavé Slovácka, 
o.s. Uherský Ostroh
84/10/17 příspěvek na dopravu dětí do 
logopedické třídy v Mateřské škole Dolní  
Němčí ve výši 8.000,- Kč, na školní rok 2009-
2010 (do června 2010)
84/10/18 žádost o souhlas s užitím znaku 
města na reklamních předmětech pro firmu  
AKTIV Opava s.r.o.
84/10/19 Smlouvu o dílo č. STAV-001.2010 
s Ing. Stanislavem Vlkem, stavební a  ob-
chodní  činnost,   Hluk  na  stavební  a  re-
konstrukční  práce  na  domcích č.p. 260, 
261, Hluk -  cena 5.175.510,- Kč vč. DPH, 
doba  realizace 01.02.2010 až 30.6.2010
84/10/20 Smlouvu o poskytnutí finančního 
příspěvku u projektu „Živá řemesla a  tradi-
ce putují přes hranice“ ve výši 22.995,- Kč 
s Mikroregionem  Ostrožsko, svazkem obcí 
pro celkový rozvoj zájmové oblasti, Zámec-
ká 24,  687 24  Uherský Ostroh
84/10/21 Dodatek č. 2 k licenční smlouvě 
1100/2007 na převod práv k užívání  po-
čítačového programového vybavení a dat 
– GEPRO spol. s r.o.,  Štefánikova 52, 150 00 
Praha 5 - cena 11.520,- Kč vč.DPH
84/10/22 Mandátní smlouvu č. 2/2010 na 
výkon technického dozoru na Sběrný dvůr  
Hluk s Ing. Zdeňkem Křivou-ZK SERVIS, 
Uherské Hradiště, cena 276.000,- Kč vč.DPH
84/10/23 pronájem pozemků v lokalitě 
Paligr pro rodinu  Nguntual z Barmy - 2 díly 
o  výměře 974 m2, p.č. 1959/1  v k.ú. Hluk 
cena pro rok 2010  0,35,- Kč/m2,  tj. 342,- Kč 
ročně, platnost smlouvy do 31.12.2011
84/10/24 vyvěšení záměru o prodeji čás-
ti pozemku p.č. 934 v ulici Sadová,  v k.ú. 
Hluk
84/10/25 vyvěšení záměru o prodeji části 
pozemku p.č. 1124/15 v k.ú. Hluk
84/10/26 vystěhování p. Martiny Boč-
kové z bytu v budově č.p. 429, Hluk do  
07.03.2010

rada města  BERE NA VĚDOMÍ  :
84/10/27 informace o pronájmu nebyto-
vých prostor obecní restaurace
84/10/28 informace o dotaci na rekonstruk-
ci centra Hluk v maximální výši 10 mil. Kč 
84/10/29 informace k regulační stanici ply-
nu v ulici Mlýnské
84/10/30 informaci ministerstva vnitra 
o spolupráci při integraci cizinců
84/10/31 informace o  smlouvách Rum-
poldu UHB Uherský Brod s firmami  na svoz 
a uložení odpadu na skládce Prakšická, 
Uherský Brod
84/10/32 stanovisko komise výstavby 
k problematice zatékání do prostoru bytu 
v rodinném domě č.p. 1060, Hluk

84/10/33 informace komise výstavby o ce-
lodenním jednání ohledně konceptu nové-
ho  územního plánu dne 11.03.2010

 rada města POSTUPUJE DO ZASTUPI-
TELSTVA  :
84/10/34 regulační stanice plynu v ulici 
Mlýnské
84/10/35 prodej části pozemku p.č. 934 
v ul. Sadová, v k.ú. Hluk
84/10/36 prodej pozemků  p.č. 3935/4, 
3933/2 a 3935/6 v lokalitě „Stará hora“ v k.
ú. Hluk
84/10/37 prodej části pozemku p.č. 1124/
15 v k.ú. Hluk

rada města   NESCHVALUJE  :

84/10/38 poskytnutí finančního příspěvku 
pro Český klub nedoslýchavých Help Uher-
ský Brod

rada města   RUŠÍ  :

84/10/39  usnesení č.70/09/15 z jednání 
rady  ze dne 15.07.2009  o platbě za obřad 
ve smuteční obřadní síni

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

U S N E S E N Í     Č.85/10
z jednání rady města konaného 
dne 17. 03. 2010

rada města   SCHVALUJE  :

85/10/01 program jednání rady
85/10/02 písemnou výzvu a zadávací do-
kumentaci na akci „Realizace úspor energie 
obecní budovy a tělocvičny Hluk“ Obsah 
zadávací dokumentace: zakázka se skládá 
ze dvou částí
1.zateplení pláště budovy výměnou oken 
a souvisejících prací – tyto práce  se usku-
teční v době 05-09/2010
2.ostatní práce, stavební rekonstrukční prá-
ce budovy se uskuteční do 06/2011.
Celkový termín realizace 05/2010 až 06/
2011. První platba z rozpočtu města 3/2011, 
druhá platba 11/2011. Jediné hodnotící kri-
terium  - cena
85/10/03 zaslání výzvy na akci „Realizace 
úspor energie obecní budovy a tělocvičny 
Hluk“  následujícím firmám :
•   JASS-UNI, s.r.o., Stavební a obchodní 

společnost, Jalubí 288, 687 05
•   TRADIX  UH a.s.,  Huštěnovská 2004, 

686 03 Staré Město
•   EKO-UH s.r.o., Velehradská 1905, 686 03  

Staré Město a členy hodnotící komise :
•   Ing. Martina Křižana

•   p.Radka Salanciho
•   Mgr. Michaelu Hrdinovou
•   p.Františka Směšného
•   p. Fantiška Gála
•   a náhradníka   Mgr.Igora Dostála  
85/10/04 podání žaloby a návrhu vydá-
ní platebního rozkazu  Okresnímu soudu 
o zaplacení dluhu za pronájem kanceláře 
v bývalém OKP od firmy M a L IMPEX, s.r.o. 
ve výši 66.854,- Kč
85/10/05 pronájem pozemku p.č. 3633/3 
v trati Babí Hora, v k.ú. Hluk p. Prajzovi  na 
dobu 5 let od 01.05.2010 do 30.04.2015, za  
cenu 100,- Kč za rok
85/10/06 pronájem pozemků v k.ú. Hluk,  
parcelní čísla (dle zápisu) - Dolňácku, a.s.  
Hluk na dobu 10 let od 01.01.2010, cena 
1168,- Kč za 1 ha/rok 
85/10/07 Dodatek č. 1 ke smlouvě na zpra-
cování projektové žádosti o dotaci na re-
konstrukci centra Hluku s firmou DHV CR, 
s.r.o. Sokolovská 100/94, Praha, celková 
cena bez DPH 486.000,- Kč v případě zajiš-
tění dotace
85/10/08 návrh úprav s cílem rozšíření cha-
ritního domova -  navýšení 2 lůžek pro trva-
lý pobyt a 2 lůžek pro přechodný pobyt (re-
konstrukce sušárny, místnost  č.3.05, 3.19, 
2.25 a 2.24), náklady cca 70.000,- Kč
85/10/09 upřesnění platového výměru 
p. Bojka – ředitele příspěvkové organizace  
Sport Hluk dle zápisu
85/10/10 výpověď pronájmu pozemk v k. 
ú. Hluk –  p. Horňák
85/10/11 přijetí následujících uchazečů na 
veřejně prospěšné práce  z úřadu práce :
•   p.Stanislava Píšťka
•   p.Víta Píšťka
•   p.Petra Hanáka
•   p.Blaženu Straňákovou
•   p.Vladimíra Svobodu
•   p.Hanu Tabarkovou
•   p.Stanislava Mrkvu
•   p.Pavla Nemravu
•   p.Jana Králíka
•   p.Františka Hájka 
85/10/12 odprodej jízdního kola p.  Michal-
kové za cenu  200,- Kč
85/10/13 vyvěšení záměru o pronájmu 
prostor restaurace na sportovní hale po 
konzultaci s právníkem
85/10/14 příspěvek do kulturního fondu  
MAS Ostrožsko – Horňácko ve výši 7.820,- 
Kč
85/10/15 program a datum konání zastupi-
telstva města  dne 31.03.2010 v 17.00 hodin 
na tvrzi (dle zápisu)
85/10/16 cenovou nabídku pro rok 2010 
(snížení cen) – obce a města – RUMPOLD 
UHB Uherský Brod
85/10/17 zakoupení digitálního mix pultu 
pro klub kultury
85/10/18 Rozhodnutí, aby Mateřská škola 
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Hluk, příspěvková organizace mohla vést 
od 01.01.2010 účetnictví ve zjednoduše-
ném rozsahu
85/10/19 zaslání výzvy  na veřejnou zakáz-
ku na zpracování dokumentace  pro poříze-
ní nového územního plánu Hluku následu-
jícím firmám :
•   VISUALCAD, s.r.o., Poštovní 253, 686 01 

Uherské Hradiště
•   Ing.arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, 

760 01 Zlín
•   Ing.arch. Jitka Šimordová, Pod Vodoje-

mem 4500, 760 01 Zlín
85/10/20 zadávací dokumentaci na veřej-
nou zakázku na zpracování dokumentace 
pro pořízení nového územního plánu Hlu-
ku :
•   realizace: 5/2010 – 12/2011
•   předběžná cena 1.500.000,- Kč, vč.SEA 

bez DPH
•   jediné hodnotící kriterium – cena.
a členy hodnotící komise : 
•   Ing. Františka Dufku
•   Ing.Jana Šimčíka
•   Ing.Radka Chytila
•   Ing. Antonína Uhlíře
•   Ing.Stanislava Vlka

rada města   VYDÁVÁ  :

85/10/21 písemný souhlas s přijetím fi-
nančního daru od Nadace Děti-kultura-
-sport  Uherské Hradiště pro Dům dětí 
a mládeže Hluk, příspěvková organizace ve 
výši 20.000,- Kč

rada města  BERE NA VĚDOMÍ  :

85/10/22 informaci Ministerstva vnitra ČR 
k neoprávněnému užívání sídla Halových 
sportů Hluk o.s.
85/10/23 závěry ze zasedání kulturní ko-
mise
85/10/24 oznámení o záměru VISTEON-
-AUTOPAL , s.r.o Hluk – technologie  povr-
chových úprav – nanášení fluxu  

rada města POSTUPUJE   DO  ZASTUPI-
TELSTVA  :

85/10/25 zadání nového územního plánu 
Hluku

rada města   POSTUPUJE  DO  FINANČNÍ-
HO VÝBORU :

85/10/26 vyúčtování údržbáře charitního 
domova

rada města   ODKLÁDÁ  :

85/10/27  přidělení bytu na bývalém OKP, 
Sokolská č.p. 429 po p. Bočkové

85/10/28  nový pronájem pozemku p.č. 
1959/1 v k.ú. Hluk, v trati Paligr nad koupa-
lištěm pro nezájem od občanů
85/10/29  projednání prodeje zařízení bý-
valé kotelny Dolňácku a.s. v ulici Závodní   
- je nutno upřesnit objednávku

rada města   ZAMÍTÁ  :

85/10/30  prodloužení prezentace města 
na portálu www.zivefirmy.cz

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí

Výpis  usnesení ze zápisu č. 27
veřejného zasedání Zastupitelstva měs-
ta Hluk  konaného dne 31.03.2010

Usnesení : 27/10/01 
Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele 
zápisu  p. Marii Fuskovou a p. Marii Plačko-
vou.
Usnesení : 27/10/02 
Zastupitelstvo města schválilo program 
zasedání tak, jak byl všem zastupitelům za-
slán.
Usnesení : 27/10/03
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 
kontrolu plnění usnesení ze zasedání za-
stupitelstva města konaného 10.02.2010 č. 
26/10/01 – 26/10/11.
Usnesení : 27/10/04
Zastupitelstvo města schválilo  účast  Měs-
ta Hluk na dražbě  na byt v ulici Závodní 
1147/14, Hluk a pověřilo  zástupce města  
disponováním  finančních prostředků  do 
výše 370 tis. Kč. 
Usnesení : 27/10/05
Zastupitelstvo města schválilo odkup po-
zemků p.č. 2300/16, 3639/13, 4609/30 v k.ú. 
Hluk od Pozemkového fondu ČR.
Usnesení : 27/10/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej po-
zemku - části parcely p.č. 934 v ulici Sadová, 
v k.ú. Hluk p. xxx za cenu stavebního po-
zemku, poplatky hradí kupující.
Usnesení : 27/10/07
Zastupitelstvo města nepřijalo usnesení 
o zamítnutí prodeje pozemků p.č. 3933/2, 
3935/4, 3935/6  v lokalitě Stará Hora, v k.ú. 
Hluk manželům  xxx.
Usnesení : 27/10/08
Zastupitelstvo města nepřijalo usnesení 
o prodeji pozemků p.č. 3933/2, 3935/4, 
3935/6  v lokalitě Stará Hora, v k.ú. Hluk 
manželům xxx.
Usnesení : 27/10/09
Zastupitelstvo města  schválilo  prodej   po-
zemku – části parcely  p.č. 1124/15 v ulici 
Kostelní, v k.ú. Hluk p. xxx  za cenu dle zna-
leckého posudku, poplatky hradí kupující.

Usnesení : 27/10/10
Zastupitelstvo města zamítlo  proplacení  ja-
kéhokoliv  finančního požadavku rodin xxx, 
xxx, xxx  městem a  zamítlo  angažovanost  
města ve sporu JMP Net, s.r.o., Plynárenská 
499/1, Brno vers. rodina xxx, xxx, xxx.
Usnesení : 27/10/11
Zastupitelstvo města schválilo Zadání 
územního plánu Hluk.
Usnesení : 27/10/12
Zastupitelstvo města schválilo :
- žádost Oblastní charity Uherské Hradiš-
tě o snížení platby za vyúčtování služeb na 
Charitním domově v Hluku ve výši 91.000,- 
Kč
- vícepráce za opravu kanalizace v ulici 
Závodní
- změny v rozpočtu  č. 1 roku 2010 dle zá-
pisu
Usnesení : 27/10/13
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí  in-
formace o nedoplatcích a  kontrole poklad-
ny městského úřadu.
Usnesení : 27/10/14
Zastupitelstvo města vzalo  na vědomí in-
formace o činnosti orgánů města, o daňo-
vých příjmech únor, březen 2009, 2010, o 
nezaměstnanosti v Hluku a diskusi zastupi-
telů a občanů.

Ing. Jan  Š i m č í k
starosta 

U S N E S E N Í     č. 86/10
z jednání rady města konaného dne 
07. 04. 2010

rada města   SCHVALUJE:

86/10/01 program jednání rady města
86/10/02 Smlouvu o zřízení věcného 
břemene pro pozemky parcelní čísla           
p.č.1925/2, 1925/3, 1925/9 ve vlastnictví 
města, s firmou E.ON Distribuce České Bu-
dějovice
86/10/03 Smlouvu o zřízení věcného 
břemene pro pozemek  p. č. 3861/1 ve                
vlastnictví města, s firmou E.ON Distribuce 
České  Budějovice
86/10/04 zrušení nájemní smlouvy na 
byt B 201 v Domě s chráněnými byty Hluk               
panem  Nožičkou 
86/10/05 žádost paní  Vycudilíkové o změ-
nu bytu C 101 na byt B 201 v Domě s chrá-
něnými byty Hluk 
86/10/06 přidělení bytu C101 v Domě s 
chráněnými byty Hluk po paní Vycudilíko-
vé,   paní Hrabalové
86/10/07 žádost paní Nemravové  o změnu 
bytu A 304 na B 406 v Domě  s chráněnými  
byty Hluk (byt A 304 se zatím neobsazuje)
86/10/08 splátkový kalendář pokuty ve 
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výši 2.500,- Kč za rychlou jízdu městem paní               
Bobčíkové, v následujících splátkách :
� 15. květen 2010 –  300,- Kč
� 15. červen 2010 –  500,- Kč
� 15. červenec 2010 –  500,- Kč
� 15. srpen 2010 –   
300,- Kč
� 15. září 2010 –   400,- Kč
� 15. říjen 2010 –   500,- Kč
86/10/09 termín příštího zasedání rady 
města dne 19.04.2010 v 16.00 hodin
86/10/10 finanční příspěvek ve výši 1.000,-
Kč na konání II. Majálesu 2010 v Uherském 
Hradišti
86/10/11 pozvání pana Radka Bartoníčka 
do dalšího zasedání rady města k vysvětlení 
zavádějícího článku na webových stránkách 
Slovácko Dnes
86/10/12 Smlouvu o připojení k distribuční 
soustavě s E.ON v ulici Orelské
86/10/13 výpověď firmě E.ON Energie na
dodávku elektřiny
86/10/14 Dodatek pro rok 2010 – úprava č. 
1 ke smlouvě o svozu a uložení komunální-
ho a ostatního odpadu s firmou RUMPOLD
UHB s.r.o. Uherský Brod
86/10/15 vyvěšení záměru o pronájmu 
obecní restaurace, náměstí Komenského 
145, Hluk  od 22.08.2010
86/10/16 finanční příspěvek ve výši 2.000,-
Kč na reklamu města na automobilu – Spe-
ed Racing Team, o.s. – Motorsport Popovice
86/10/17 odprodej jízdních kol :
� paní  Michálkové  za cenu 200,- Kč 
� panu Nemravovi  za cenu  200,- Kč

rada města   VYDÁVÁ :

86/10/18 souhlas s parkováním jednoho 
osobního automobilu na parkovišti před               
provozovnou SELEKTA Hluk v ulici Hra-
dišťské, pro provozovnu pana Capandy
86/10/19 písemný souhlas s odpisová-
ním provedeného technického zhodno-
cení     budovy   městského úřadu  č.p. 
140, Hluk  z nákladu České pošty s.p., Po-
litických vězňů 909/4, Praha 1

rada města  BERE NA VĚDOMÍ :

86/10/20  nabídku na účast v soutěži v 
oblasti energetických úspor
86/10/21 problematiku ulice Orelské a 
reakci pana Borýska  na povolení výstav-
by v této ulici
86/10/22 závěry ze zasedání komise ze-
mědělské a životního prostředí

rada města   POSTUPUJE   DO  
ZASTUPITELSTVA:

86/10/23  Záchovná opatření – Jízda krá-
lů

rada města   POVĚŘUJE :

86/10/24  místostarostu města p.Mirosla-
va Jelénka k jednání s firmou TESLA, a.s. 
solární energie, Praha 9 o získání podrob-
nějších informací k nabídce na instalaci 
fotovoltaických elektráren na střechy ve 
vlastnictví města a občanů
86/10/25  pana  Vaňka - pracovníka míst-

ního hospodářství organizací údržby ve-
řejné zeleně

rada města   ODKLÁDÁ:

86/10/26  projednání odprodeje kotlů a 
bojlerů z bývalé kotelny v ulici Závodní
86/10/27  rozhodnutí o povolení využití 
cyklistické stezky Dolní Němčí – Hluk pro 
přepravu materiálu k vybudování  biocen-
tra Šraňky a požaduje po firmě SOLAR VI
Ren Power CZ upřesnění četnosti a času 
dopravy potřebného materiálu

rada města   ZAMÍTÁ:

86/10/28  nabídku na vyhotovení letec-
kých snímků města

rada města   UKLÁDÁ :

86/10/29  starostovi města Ing. Janu Šim-
číkovi pozvat  p. Borýska a p. Kremra do 
příštího zasedání rady k projednání odku-
pu části pozemku  p.č. 3315/21 jehož jsou 
spoluvlastníky

rada města  NESCHVALUJE :

86/10/30 žádost p. Zlínského o slevu na 
koupališti pro účastníky turnaje TEIKO CUP  
(účastnící turnaje mohou využít skupino-
vého vstupného)

starosta - Ing. Jan Šimčík
místostarosta - Antonín Kočí
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Děti z Hlubočku



Hluk, první minuta roku 2010...                                                    � FOTO: Štěpán Mitáček

Když přišly děti do školy celé v růžovém...

Deváťáci jako pohádkové postavičky.

Fotbalové mládí po jarním tréninku.

A toto je basketbalové hlucké mládí.

Všichni tito kluci se učí basketbal.

Novinářský kroužek s hercem Josefem Kubáníkem.

Hlucké Klebetnice pěkně stylově.

A nakonec Hlucké tetičky.       Foto na straně: Štěpán Mitáček, Radek Bartoníček


