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V sobotním koledování Tříkrálové sbírky vybraly skupinky koledníků 
dohromady 129.380,- Kč.
Venku byla opravdu velká ledovka a chodit po ní bylo docela o zdraví. 
Ulice proto byly také poloprázdné. 
Lidé ovšem ochotně  otvírali, velmi hezky se ke koledníčkům chovali, 
vhazovali do krabičky peníze a  dětem dávali pamlsky. 

Bylo vypáleno: 4.816 litrů 
Odvedeno: 649.458 Kč
Provoz: 39 dnů
Pálilo: 157 občanů
Cena za vypálený litr: 122,-- Kč 

Hlucké mažoretky zaslouží velké uznání za vzornou reprezentaci (16.a 
17.ledna 2010) Hluku na Mistrovství České republiky mažoretek v 
Nymburku. Hlučanky získaly velmi slušné 4. místo a potvrdily, že patří 
mezi elitu v naší zemi. 

Zmodernizovat osvětlení ve svém městě a ušetřit přitom náklady na 
elektrickou energii  chce radnice v Hluku. Po ulici Hradišťské chce nově 
osvětlit i hlavní tah obcí a staré sloupy přitom prodat. 
Impulsy k výměně sloupů veřejného osvětlení byly v podstatě hned dva. 
Prvním bylo to, že některé již byly v havarijním stavu, přičemž měnit jen 
ty špatné nebylo příliš racionální. Druhým impulsem byla ekonomická 
stránka, neboť nová svítidla přinesou velkou úsporu při spotřebě 
elektřiny.
Úspora má být pro radnici dost zajímavá, neboť do sloupů budou místo 
250wattových žárovek montovány úsporné o výkonu 100 W, mající 
paradoxně ještě o něco vyšší svítivost. Radnice přitom veškerou výměnu 
provede  sama, aby uspořila co nejvíce finančních prostředků. 
Investovalo se jen  do materiálu, a to tři čtvrtě milionu korun.
Radnice zároveň řeší co s vysloužilými sloupy, z nichž mnohé lze ještě 
uplatnit jinde.  Sloupy budu nabídnuty  zájemcům k prodeji při ceně pět 
korun za kilogram. Vyřazených sloupů  budou desítky. 
Nové sloupy, které budou osvětlovat průtah obcí, budou vůči těm 
stávajícím vyšší a štíhlejší.

Tříkrálová sbírka

Pálenica 2010

Mažoretky získaly na 
Mistrovství republiky 
4. místo

Nové osvětlení
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Hluk v pátek 5. února 2010 hostil 2. ročník Vinařského plesu, který se 
jistě zapsal do historie největších plesů v našem regionu. Pořadatelé z 
občanského sdružení Koštýř spolu s vinařstvím Zlomek & Vávra byli po 
celý večer připraveni splnit každé přání na obsahově i organizačně velmi 
dobře připravené akci.
Největším esem v rukávu nebyli pouze Kumpánovi muzikanti, ale také 
Túfaranka se předvedla jako parta muzikantů „showmanů". Při 
vzájemném střídání se zdravě štengrovali ve hře typické dechovky, ale 
také skladeb oděných do světového hávu.
A protože to byl ples vinařský, nechyběla ani možnost ochutnat ze 
sedmdesátky vzorků starých i mladých vín z produkce spolupořádajícího 
vinařství.  
Taneční parket byl vždy plný a ostřílení muzikanti se nebáli vyzkoušet na 
publikum zahraniční estrádní variace. Nechyběl ani folklor v podání 
souboru Dolňácko z Hluku a prezentace společenských tanců tanečního 
klubu Gradace z Kroměříže. Do toho všeho ještě cimbálová muzika 
Moravia ze Strážnice a Grajcár z Bojanovic a diskotéka umožnily více jak 
patnácti stům návštěvníků vybrat si dle libosti z připraveného kulturního 
menu.
Vypadá to, že tento ples má našlápnuto na dlouhodobější tradici, která 
bude navazovat na Slavnosti vína s přispěním nadace Děti-Sport-Kultura.

Basketbalová mládež na Slovácku zapouští kořeny pod hluckou tvrzí. 
Projekt Pro Junior Basket, který je součástí organizace volnočasových 
aktivit při Základní škole v Hluku, zahajuje druhý rok života. Jeho řady 
tvoří třicítka juniorů a juniorek.
V prvním roce byla především vytvářena základna a dětem byly 
vštěpovány  základní atletické a basketbalové dovednosti. Oddíl vede 
Miloš Kaša (který se asi v polovině roku 2010 vedení oddílu zřekl). 
Získané dovednosti byly už otestovány v prvních přípravných zápasech s 
uherskobrodským Rokospolem a JVSB Uh. Hradiště.
Vrcholem loňské premiérové sezony byla účast v projektu Basketbal do 
škol Nestlé Basket cup a Memoriál Milana Lásky v Uherském Brodě. Za 
stěžejní je však stále považováno tréninkové úsilí.

Nejen rockeři se dávají dohromady s nejrůznějšími filharmonickými 
tělesy, aby tak jejich hudba dostala jiný nádech. Folkoví Nezmaři se spojili 
s Filharmonií Bohuslava Martinů ze Zlína a vzniklo z toho Folksymphony, 
které se v pátek 26. března představilo ve sportovní hale v Hluku. 

Vinařský ples

Basketbalová mládež

Nezmaři – koncert 
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Na tvrzi se 2.3.2010 uskutečnila soutěž ve zpěvu lidových písniček s 
názvem Hlucký slavíček. Výsledky soutěže vypadaly takto: 

Mateřské školy:
1. místo - Tereza Nemravová
2. místo - Dalibor Mandík
3. místo - Tadeáš Křižan
---------
1. - 2. třída základní školy
1. místo - Lucie Křiváková
2. místo - Natálie Žůrková
3. místo - Linda Říhová
----------
3. - 4. třída
1. místo - Alexandr Hamacek
1. místo - Lenka Hrdinová
2. místo - Petr Křižalkovič
----------
5. třída a výš
1. místo - Veronika Elsnerová
2. místo - Vojta Dohnal

Bohužel, zájem starších žáků o zpívání byl opět mizivý. Porotu tvořili 
starosta Hluku Jan Šimčík, knihovnice paní Marie Plačková, paní učitelka 
Zdeňka Hájková a ředitel ZUŠ v Uherském Ostrohu František Říha.

Šestý ročník cyklu benefičních koncertů Srdce na dlani, který vybízí k 
tomu, aby lidé  přispěli libovolnou částkou na podporu těch, kterým 
nebylo v životě přáno, se uzavřel. S pěveckým přednesem 
mezzosopranistky Táni Janošové a varhanním doprovodem v podání 
Jiřího Šona měl tento projekt tři zastavení. První koncert se uskutečnil v 
pražském Břevnovském klášteře, druhý (10.4.2010) v Hluku v kostele sv. 
Vavřince a poslední v buchlovické farnosti v kostele sv. Martina.
Chrámovému prostředí byl přizpůsoben i repertoár. Posluchači tak měli 
možnost poslechnout si převážně duchovní písně. Návštěvníci mohli na 
chvíli zapomenout na světské starosti a zaposlouchat se do hudby našich 
předků, která ani po staletích nikterak nezevšedněla. 
Výtěžek z akce, který poputuje do Chráněné dílny uherskohradišťské 
Charity na nákup materiálu pro košíkařskou a šicí dílnu, přinesl 18 128 
korun a dalších cca 5 tisíc věnovali sponzoři. 

Hlucké děti soutěžily ve 
zpěvu – Slavíček 2010

Koncert v kostele
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30.4.2010 se konal na hlucké tvrzi druhý ročník přehlídky mladých 
cimbálových muzik Hucký bombóz. Program ukázal pestrost muzik, které 
do Hluku pozval František Říha. Každá muzika měla svůj osobitý styl.
Nejdříve nastoupili Hradišťáci, ze kterých bylo cítit velké sebevědomí, 
vždyť v čele muziky stál už ostřílený mladý primáš Ondřej Bazala, 
sólového zpěvu se ujala velmi známá dospívající zpěvačka Kristýna 
Daňhelová, vítězka řady soutěží.
Hned po této muzice se ukázaly děti ze Svatobořic - Mistřína, které 
vystupují pod "značkou" ZUŠ v Dubňanech. Působily stejně skromně, 
jako jejich vedoucí Pavel Varmuža. Když ale jejich dva muzikanti s 
houslemi spustili zpěv, diváci na tvrzi hlasitě tleskali - a muzikanti tak 
trošku rozpačitě děkovali. Velmi suverénně si počínal také jejich primáš, 
na svůj mladý věk se na pódiu pohyboval s velkou jistotou.
Nejvíc úsměvů určitě vyvolal ve tvářích diváků další zúčastněný, a to 
muzika Petra Petrů ze ZUŠ v Kyjově. Některé z účinkujících dětí měly totiž 
housle skoro tak dlouhé jako byly ony samy. O to obdivuhodnější byl 
jejich výkon.
Hluckou muziku máme pochopitelně nejraději. Jen je škoda, že i starší 
muzikanti tady působili na pódiu poněkud prkenně a bez úsměvu, což je 
ale bohužel vidět u řady mladých muzikantů. Doufejme, že to je jen 
otázka času a další práce, aby se polepšili.
Jako poslední zahrála muzika ze ZUŠ v Uherském Ostrohu. Ostrožané byli 
technicky skvělí, jejich poměrně dlouhé skladby, kdy nechaly většinou 
znít jen své nástroje, určitě diváky zaujaly. Jako jediní se rozhodli 
vystoupit v "civilu", bez krojů. 
Klebetnice se s přihlédnutím k datu převlékly za čarodějnice a byly 
skvělé. Škoda jen, že se jim nepodařilo navázat větší kontakt s muzikanty, 
které v přestávkách "zpovídaly". S dnešním mládím se ale komunikuje 
těžko, zdá se mi, že mu chybí větší slovní zásoba i větší bezprostřednost, 
proto většinou mlčí, když jej oslovíte. Za to ale Klebetnice - čarodějnice 
nemohly. 
Na hlucké tvrzi to byl příjemný podvečer. Tvrz byla i docela slušně 
zaplněná, diváků ale mohlo přijít ještě o něco více. 

V první májový den roku 2010 se uskutečnilo ve sportovní hale Spartaku 
Hluk třetí základní kolo soutěže VZP Oriflame Aerobic Tour. Účast šesti 
set dětí ve čtyřech věkových kategoriích přinesla zajímavé souboje 
skupin, které si připravily více než čtyřicítku skladeb. Na soutěž zavítali 
příznivci z Brna, Valašského Meziříčí, Otrokovic a Hodonína, nescházel 
ani pořádající Dům dětí a mládeže Pastelka Uh. Ostroh spolu s 
domovským Aerobic teamem Pastelka.  

Hlucký bonbóz

Prvomájový aerobic
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 Do Pastoračního domu v Hluku se sjeli zdravotně postižení, aby zhlédli 
vystoupení žáků prvního stupně místní Základní školy. Téměř tři desítky 
dětí, které navštěvují školní dramatický kroužek vedený paní učitelkou 
Jackivovou, si pro uživatele Denního centra sv. Ludmily Oblastní charity 
Uherské Hradiště a uživatele Domova pro osoby se zdravotním 
postižením Kunovice-Cihlářská, připravily divadelní vystoupení. Kromě 
známých pohádek O červené karkulce, O dvanácti měsíčkách a Perníkové 
chaloupce si publikum získaly svým komediálním výstupem z 
nestárnoucího seriálu Slovácko sa nesúdí. V programu nemohlo chybět 
také taneční pásmo a písničky. Ty si společně s dětmi zazpíval úplně 
každý. Představení se líbilo, účinkující sklidili bouřlivý potlesk.  

Není obvyklé, aby se na cyklostezce míjeli turisté na kolech s auty. Na v 
dubnu otevřené trase z Hluku do Dolního Němčí se to nyní děje. Počet 
projíždějících aut sice není velký, ale cyklistům ani chodcům, kteří 
spojnici využívají, to na bezpečnosti nepřidá. Stezkou projíždí menší 
nákladní vozy, které přepravují materiál k jedné ze solárních elektráren v 
Hluku. Firma, která elektrárnu vlastní, dostala od zastupitelů výjimku.
Vjezd aut byl ovšem povolen jen do posledního května. Pak už auta na 
trasu nevjedou a začne platit provoz běžný na turistických stezkách. 
Auta na cyklostezce však nejsou na tři a půl kilometru dlouhém úseku 
jediným problémem. Kritizovaný je také zhruba dvě stě metrů dlouhý 
šotolinový úsek. Tady se při stavbě ustoupilo ochranářům přírody. Úsek 
vede biokoridorem, takže místo betonu jej zpevnily kameny.
Zhruba čtyři kilometry dlouhá stezka z Hluku do Dolního Němčí stála 23 
milionů, přes polovinu zaplatil Státní fond dopravní infrastruktury. 
Většinu povrchu, celkem 2,7 kilometru, tvoří beton. Na dvou stech 
metrech leží kámen, na zbývajícím úseku pak zámková dlažba.
Nová trasa navazuje na cyklostezku, která Hluk spojuje s Ostrožskou 
Lhotou, a také na evropskou cyklostezku EuroVelo vedoucí podél Baťova 
kanálu.

Dne 26. května se z břehů vylil do polí a zahrádek potok Okluka. 
Mnohým  Hlučanům zatopila spodní voda sklepy. Ani tentokrát hlučtí 
hasiči nezklamali a obětavě pomohli při boji s vodním živlem.

Vystoupení dramatického 
kroužku

Nákladní auta jezdí po 
cyklostezce

Povodeň
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č. 
strany Název strany Okrsek 

1
Okrsek 

2
Okrsek 

3 Celkem %

1 Občané.cz 3 2 2 7 0,33
4 Věci veřejné 50 58 48 156 7,3
5 Konzervativní strana 0 0 0 0 0,00
6 KSČM 66 107 80 253 11,84
9 ČSSD 167 183 148 498 23,31

12 Moravané 9 15 6 30 1,40
13 Zemanovci 38 45 30 113 5,29
14 STOP 0 2 0 2 0,09
15 TOP 09 110 88 94 292 13,67
17 KDU-ČSL 68 88 65 221 10,35
18 cibulka.net 1 0 2 3 0,14
20 Strana zelených 15 9 8 32 1,50
21 Suverenita 15 20 21 56 2,62

23
Česká pirátská 
strana 5 2 3 10 0,47

24 Dělnická strana soc. 
spravedlnosti 2 2 4 8 0,37

25 Strana svob. občanů 5 7 8 20 0,94
26 ODS 163 162 110 435 20,37
       

Volební 
účast  717 790 629 2136 60,77

Počet 
voličů  1160 1294 1061 3515  

Stalo se už tradicí , že ke konci června bývá rozloučení s dětmi, které 
odchází po prázdninách do 1.třídy základní školy.
Letos už pošesté se konalo na hlucké tvrzi, slavnostní „Rozloučení s 
předškoláky“, kterého se zúčastnili rodiče dětí, ředitelka ZŠ Mgr. Galdová 
Marie, zástupkyně ředitelky paní Milena Šimčíková , paní učitelky 1. tříd 
ZŠ, které budou děti učit. Dále pak pan starosta ing. Jan Šimčík,  ředitel 
Domu dětí pan Vaškových, MUDr. Slavíková, MUDr. Ptoszková a další 
hosté. Děti vystoupily s programem, který si připravily spolu s paní 
učitelkami 4. a 5.tř. Machalovou,  Oharkovou, Bc. Surou a paní učitelkou 
Kupcovou, která zastupuje paní učitelku Šáchovou . Letos si pro naše 
předškoláky připravily překvapení děti ze 3.tř., a to aerobik  s názvem 
„Beruška, O řepě a Káča“ pod vedením paní učitelky Chytilové. Děti byly 
slavnostně pasovány na školáky ředitelkou mateřské školy Lenkou 
Habartovou. Byly jim předány šerpy a dárky. Při promenádě předvedly 
své nové aktovky. Tečkou za slavnostním odpolednem bylo občerstvení , 
které pro děti připravili jejich rodiče .   
Rozloučení na tvrzi je vždy vyvrcholením  tohoto slavnostního dne. Již od 
rána mají děti v mateřské škole program a také slavnostní tabuli. 
Dopoledne je plné her a radovánek.Děti si tento den pěkně užívají.

Výsledky voleb do 
Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR v Hluku

Slavnostní rozloučení s 
předškoláky
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Během června bylo v parčíku u tvrze zbudováno zastřešené pódium, na 
které město obdrželo finanční prostředky z Programu rozvoje venkova. 
Bylo postaveno na dvoumetrových ocelových šroubech. Je celé ze dřeva 
a je zastřešeno klasickou krytinou. Jeho rozměr je 4 x 8 m, což odpovídá 
pódiím, které se až dosud v parcích stavěly pro kulturní účely. 

Fotbalisté Spartaku Hluk vstoupí do nadcházející sezony pod vedením 
nového kouče. Trenérské duo Radomil Sopůšek - Zdeněk Horák, které 
dovedlo tým k šestému místu v krajském přeboru, se rozhodlo pro 
ukončení angažmá. Oba trenéři si chtějí od fotbalu odpočinout. V klubu 
působili tři roky a hráčský kádr už potřeboval nový impuls. Rozešli se v 
dobrém a po vzájemné dohodě. Adeptů na post trenéra bylo víc. Bylo 
jisté, že nepřijde nikdo cizí. Lovilo se ve vlastních vodách. Nakonec bylo 
rozhodnuto dát šanci Alexandru Machalovi, který u nás bude ovšem 
nadále pokračovat i jako hráč.

Hlucké hody zahájila dlouho očekávaná událost. Za účasti mužského 
sboru, CM Babica, představitelů města Hluku a partnerské obce 
Nemšová byly na Rajčovně slavnostně otevřeny další dva nově 
zrekonstruované domy č. p. 260 a 261. V jejich prostorech najde místo 
Muzeum folkloru a tradic skrývající hlucké kroje, výšivky a ornamenty. 
Také se stanou zkušebnou a místem setkání a vystoupení zdejších 
pěveckých sborů, folklorních souborů a cimbálových muzik.
Dlouholetá iniciativa místostarosty Antonína Kočího s pomocí evropských 
peněz tak přinesla kýžené ovoce.

Hlavním programem sobotního hodového programu  byla krojovaná 
svatba. V ní se představilo na 50 účastníků.  Pomocnou ruku jim podala 
místní herečka Irena Krylová Poledníková, nyní zapálená režisérka.  Po 
prvním společném setkání,  byl vytvořen základ scénáře.  Protože vše 
nemohlo být scénicky představeno, zvolilo se doplnění slovem, které 
popsalo věci, které by bylo těžko předvést, například  zabíjačku nebo 
obřad v kostele. Pomohla  kniha  „Slovácké městečko Hluk“ od Františka 
Hořínka, který byl ředitelem hlucké školy. S doplněním o vzpomínky 
nejstarších žen z Hluku. Největší zajímavostí byl asi typický hlucký koláč. 
Ten byl v tradiční výzdobě, doplněný o kousky božích milostí. Dosahoval 
metrové výšky  a Hlučané ho  nosívali  na dřevěných márách. Svatba byla 
malou předpremiérou, protože příští rok Hlučané v rámci Muzejní noci 
vyrazí do Muzea Jana Ámose Komenského v Uh. Brodě. A jak bývá 
zvykem na každé svatbě, kde vládne dobrá nálada, šlo o jednu velkou 
improvizaci, takže nikoho nepobouřily drobné výpadky nebo 

Pódium u tvrze

Změna trenéra

Muzeum folkloru a tradic

Hlucká svatba
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nedorozumění v programu a na závěr si diváci společně s účinkujícími 
mohli pochutnat na božích milostech (pečivo) ze svatebního koláče.

H L U C K É      H O D Y
které se uskutečnily ve dnech 6. - 8. 2010

Program:

PÁTEK 18:00 Otevření muzea folkloru a tradic na Rajčovni
6. 8. 2010 20:00 Památkové domky

Beseda u cimbálu s CM BABICA
20:00 Městský stadion

taneční zábava – k tanci a poslechu hráli
M.O.P 69
GASTON rock

20:00 Areál tenisových kurtů
„Veselá pětka“ hrála k tanci a dobré náladě

SOBOTA 16:30 Městský stadion v Hluku
7. 8. 2010 Mistrovské fotbalové utkání krajského přeboru

HLUK – CHROPYNĚ
20:00 Městský stadion – diskotéka

PARK U TVRZE
18:00 Zpívání mužských pěveckých sborů
20:00 Hlucká svatba – pásmo v podání folklorních

souborů z Hluku a Tetiček
21:30 Taneční zábava s CM Hluk

NEDĚLE 10:30 Hodová mše svatá – kostel sv. Vavřince
8. 8. 2010

M Ě S T S K Ý     S T A D I O N
14:30 XXXIX Slovácký festival dechových hudeb

▪ DH BB ŠOHAJ Z Jeseníku
▪ DH SKALANKA – Slovensko
▪ DH VEČERKA Z Hlohovce
▪ DH KOSENKA
▪ DH ŠAROVEC

17:00 Park u tvrze – COUNTRY WESTERN k poslechu a 
tanci

PONDĚLÍ 18:00 „HODKY“ - park u tvrze, posezení při dechovce 9. 
8. 2010

Hody 2010
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Hluk byl 5.9.2010 třetím zastavením kulturního projektu, ve kterém 
Dolňácko poznává folklor sousedního Horňácka a naopak Horňácko 
poznává Dolňácko. Vrtkavé počasí nakonec dovolilo organizátorům, aby 
se program uskutečnil v přilehlém parku u tvrze na nově postaveném 
pódiu. Více jak tři sta spokojených diváků sledovalo folkloristy z 
Horňácka zvučných jmen, jako byli zpěváci: jubilant Luboš Holý, Eva 
Grombířová, Martin Zálešák, Jana Karásková, Horňácká cimbálová 
muzika Martina Hrbáče, tanečníci ze souboru Lipovjan z Lipova s 
muzikou Vítka Bučka a další.
Předskokany Horňáků byl domácí ženský sbor Klebetnice. Moderování se 
ujali svým typickým improvizovaným způsobem recesisté z Velké nad 
Veličkou Martin Kuchyňka a Tonda Vrba. 

Filmem Bez soucitu začala v sobotu 4. září začít další sezona v hluckém 
kině. Dlouho ale nebylo jisté, zda nebude kino úplně zavřeno. Stavbě 
totiž chybí potvrzení o kolaudaci na kino. Podle dostupných dokumentů 
je stále sokolovnou, jejíž vybavení neodpovídá hygienickým předpisům 
ani protipožárním požadavkům. Stavba byla do roku 2003 v majetku TJ 
Spartak Hluk, přičemž kolaudací na kino nikdy neprošla. 
Městské kino v Hluku je raritou také tím, že jeho návštěvníci musí v 
případě potřeby navštěvovat pouze suché toalety. Sociální zařízení není 
součástí budovy.

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů

Přepočtené %
platných hlasů

Počet
mandátůč. název abs. v %

1 KSČM 4 936 14,17 21 14,16 3
2 ČSSD 2 421 6,95 21 6,94 1
3 TOP 09 2 752 7,90 21 7,89 1

4
Vlastníci lesní a 
zem.půdy

0 0,00 0 0,00 0

5 ODS 11 250 32,28 21 32,28 8
6 Hlučané 5 776 16,58 21 16,57 4
7 Věci veřejné 2 223 6,38 21 6,37 1
8 KDU-ČSL 5 488 15,75 21 15,74 3

Dolňácko, poznaj Horňácko

Městské kino

Komunální volby říjen 2010

http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=7202&xobec=592170&xobecnaz=Hluk&xstrana=47&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=7202&xobec=592170&xobecnaz=Hluk&xstrana=1&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=7202&xobec=592170&xobecnaz=Hluk&xstrana=144&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=7202&xobec=592170&xobecnaz=Hluk&xstrana=901&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=7202&xobec=592170&xobecnaz=Hluk&xstrana=53&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=7202&xobec=592170&xobecnaz=Hluk&xstrana=721&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=7202&xobec=592170&xobecnaz=Hluk&xstrana=7&xstat=0&xvyber=0
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Braunerová Martina Mgr. ( Hlučané )
Dostal Igor Mgr. ( Hlučané )
Dufka František Ing. ( ČSSD )
Fízeĺová Ludmila ( ODS )
Gál František ( KSČM )
Hájek David ( ODS )
Hrdinová Michaela Mgr. ( ODS )
Jelének Miroslav ( KDU - ČSL )
Křápek Pavel Ing. ( Hlučané )
Křižan Martin Ing. ( KDU - ČSL )
Omelka Alois ( KSČM )
Pachl Šimon Ing. ( Věci veřejné )
Plaček Libor ( TOP 09 )
Plačková Marie ( ODS )
Polách Martin Ing. ( ODS )
Ratajský Michal Mgr. ( Hlučané )
Říhová Kateřina ( ODS )
Salanci Radek ( KDU - ČSL )
Šimčík Jan Ing. ( ODS )
Šuránková Julie ( KSČM )
Uhlíř Antonín Ing. ( ODS )

Do sportovní haly v Hluku přijela představit své nové album kapela, 
která se na Moravu velmi ráda vrací. Kapela, která je nejoblíbenější, 
nejúspěšnější a jistě také nejnavštěvovanější při domácích i zahraničních 
koncertech. Slovenští Desmod. Pětičlenná formace se představila  svými 
známými hity a také přidala novou hitovku Nemusíš sa báť z posledniho 
alba Vitajte na konci sveta. 
Předkapelou výborného, výtečného a jistě úchvatného vystoupení této 
sestavy s nezaměnitelným hlasovým projevem lídra skupiny Kuliho se 
stala V.S.P. Band v čele s Pavlem Šilhavíkem. 

V sobotu třináctého listopadu se v Uherském Brodě a jeho těsném okolí 
uskutečnil  druhý ročník RallyShow – tedy jakéhosi slavnostního 
zakončení sezony v RallySlalomu. Tato akce odstartovala  trojici volných 
závodů na konci aktuální sezony. Mikulášská rally Slušovice a Pražský 
rallysprint se pak jely až v prosinci.Druhý ročník RallyShow byl 
organizován pod hlavičkou FAS, zúčastnilo se kolem padesáti 
licencovaných jezdců. V rámci jízdy pravidelnosti se představilo  kolem 
dvaceti posádek.Exhibiční podnik obsahoval celkem 7 zkoušek na třech 
úsecích. Zahájilo se městským okruhem v Uherském Brodě, následoval 
okruh u sídliště Olšava (jižní část města)  a na závěr klasická RZ u obce 
Hluk. Celkem tak posádky absolvovaly kolem 20 ostrých kilometrů. 

Zastupitelstvo vzniklé z 
voleb 2010

Desmod v Hluku

RallyShow Uherský Brod – 
2. ročník
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17.12.2010  koncert - Stříbrňanka
19.00 hodin - Sportovní hala Hluk
Vstupné : 50,- Kč

18.12.2010 – Dětský fotbalový karneval
Vystoupil kouzelník Jiří Hadaš
Soutěž o ceny + diskotéka
Od 15.00 hodin -  Sportovní hala Hluk

24.12.2010 - Na půlnoční mši svaté byla  provedena Česká mše lidová 
MUDr. Jaroslava Máchy, kterou nastudoval a řídil Jan Procházka. Zároveň 
vystoupila sólistka Kateřina Říhová, smíšený sbor a velký orchestr 
chrámu Páně svatého Vavřince v Hluku.       

25.12.2010 – Vánoční koncert žesťového kvintetu Brno Brass 
Instruments + hosté děti z Hluku
16.00 hodin  -  kostel sv. Vavřince v Hluku
Vstupné dobrovolné

26.12.2010 – Velká rocková štěpánská noc
Metalinda + Gong + Gastonrock + Za-pade
20.00 hodin  -  Sportovní hala Hluk
Vstupné 150,- Kč – předprodej; 200,- Kč – na místě 

31.12.2010 – Seniorský Silvestr 
19.00 hodin na tvrzi 

2.1.2011 – Novoroční koncert
14.00 hodin – kostel sv. Vavřince v Hluku
Vystoupil Mužský sbor Hluk, ženský sbor hlucké Tetičky, 
cimbálová muzika ZUŠ, Klebetnice, Košuláček, Žarůžek, Hluboček

Národní ústav lidové kultury (NÚLK) plánuje novinku. Ve spolupráci se 
zastupitelstvy Hluku, Vlčnova a Kunovic chce zavést přednášky o Jízdě 
králů na školách. K zachování tohoto lidového obyčeje byla vytvořena 
série opatření, která mají zabránit postupnému zániku této tradice. Rada 
Jihomoravského kraje podpořila na návrh Ministerstva kultury ČR 
nominaci Jízdy králů na zápis do seznamu nemateriálního kulturního 
dědictví UNESCO. Souhlasila také s návrhem záchovných opatření. Jízda 
králů, jejíž tradici udržují kromě Hluku, Vlčnova a Kunovic také ve 
Skoronicích, byla vybrána jako typický příklad tradiční lidové kultury.
NÚLK ve Strážnici má připravit ve spolupráci s krajskými pověřenými 
pracovišti pro tradiční lidovou kulturu sérii přednášek o Jízdě králů a 
nabídnout ji školám. Přednášky se budou konat zpravidla jedenkrát za 
rok. Studenti středních a základních uměleckých škol budou vyzváni k 

Vánoce v Hluku

Ve školách se bude učit o 
Jízdě králů
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přípravě a provedení projektů dokumentace Jízdy králů, případně 
projektů literárních a výtvarných soutěží.

Jedenáctá příčka a sedmnáct bodů je nejhorší umístění Hluku po 
podzimu za posledních osm let. 
 To je vizitka fotbalistů Spartaku Hluk v polovině letošního ročníku 
krajského přeboru. Před začátkem podzimní části sezony zvolilo vedení 
klubu neobvyklý experiment. Mužstvo převzal jako hrající trenér kapitán 
Alexandr Machala.V podzimní části soutěže ovšem Hlučanům chyběli 
klíčoví hráči: střelec Jan Dohnal, Zdeněk Horák, téměř půlku sezony 
chyběl Jan Dufka a zranil se Michal Zalubil. Hráči, kteří nastupovali za ně, 
je nedokázali dostatečně nahradit.
 Start do soutěže přitom vyšel Hlučanům podle jejich představ. Po pěti 
kolech měli osm bodů a pohybovali se v horních patrech tabulky. 
 Za mizerné postavení v tabulce může bilance zápasů na domácím hřišti. 
V druhé polovině soutěže hráli Hlučané šestkrát doma a z těchto zápasů 
vytěžili jenom tři body.  Fotbalisté Hluku své fanoušky výkony, které 
předváděli na domácím trávníku, doslova vyháněli z tribun.
 Zápasy, které trenér řadí k těm nejméně povedeným, se odehrály pod 
hluckou tvrzí. Mrzí hlavně ztráta bodů proti Rožnovu a prohra se 
Vsetínem. 

Leden 2010
Žákovský turnaj v halové kopané
Regionální přebor mužů ve stolním tenisu
1.liga mužů ve stolním tenisu
Soustředění fotbalistů z Váhovců (SK)
Krajské přebory mužů a žen ve stolním tenisu
Krajská soutěž v kuželkách smíšených družstev
Extraliga žen ve stolním tenisu
Oblastní přebor v basketbalu mužů
25.ročník turnaje přátelství – celostátní bodovací turnaj mládeže ve 
stolním tenisu
Soustředění stolních tenistů z Rakouska

Únor 2010
Zlínská liga mužů ve florbalu
Regionální přebor mužů ve stolním tenisu
1.liga mužů ve stolním tenisu
Žákovský turnaj v halové kopané
Halový turnaj v kopané „Tico Sport Cup 2010“
Krajský bodovací turnaj mládeže ve stolním tenisu
Soustředění fotbalistů z Blatnice pod Svatým Antonínkem
Extraliga žen ve stolním tenisu

Fotbalisté zklamali

Přehled akcí na sportovní 
hale 2010
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Okresní přebory mužů a žen ve stolním tenisu
Oblastní přebor v basketbalu mužů
Rodičovský ples
Vinařský ples

Březen 2010
Soustředění stolních tenistů z Rakouska
1.liga mužů ve stolním tenisu
Koncert Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů a skupiny Nezmaři
Basketbalový turnaj mládeže - Nestlé Basket Cup 2010
Krajská soutěž v kuželkách smíšených družstev
Regionální přebor mužů ve stolním tenisu
Mezinárodní mistrovství juniorů ve stol. tenisu „Czech Junior Open 2010“
3.liga juniorů ve florbalu
Soustředění fotbalistů ze Staré Turé (SK)
Soustředění fotbalistů z Jakubova (SK)

Duben 2010
Soustředění atletů ze Zlína
Přehlídka DDM Hluk „Už bude Máj“
Zumba marathon
Mezinárodní turnaj Policie ČR v halové kopané
Zlínská liga mužů ve florbalu
Turnaj ve stolním tenisu (Orel jednota Uh.Hradiště)
Extraliga žen ve stolním tenisu – čtvrtfinále play-off

Květen 2010
Memoriál Vratislava Hory v šachu – mezinárodní turnaj družstev
Soustředění tanečního souboru Radošov
Národní šampionát twirlingu a mažoretek
Košt vína hluckých pěstitelů
Fotbalový turna „Danone Cup 2010“
Šampionát v aerobiku „Ostrožská pastelka“

Červen 2010
1. Festival řemesel a tradic na Ostrožsku
Trenérský seminář fotbalových trenérů Zlínského kraje
4.ročník memoriálu Martina Kadlčka v kuželkách
Mistrovství ČR ve stolním tenisu v kategorii mladšího žactva

Červenec 2010
Soustředění ragbistů ze Zlína a Havířova
Soustředění fotbalistů z Přerova
Soustředění fotbalistů z Olomouce
VI. ročník „eFLORBAL.cz Slovácký pohár 2010  ve florbalu″
Fotbalový turnaj „Teiko Cup 2010“
Oblastní přebor v basketbalu mužů
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Srpen 2010
Soustředění moderních gymnastek z Přerova
Soustředění florbalistů z Olomuce
Soustředění florbalistů z Vyškova
Mezinárodní turnaj mládeže ve stolním tenisu „Satelit 2010“
Soustředění stolních tenistů z Rakouska
Soustředění stolních tenistů z Německa
XXXIX. Slovácký festival dechových hudeb

Září 2010
Superliga žen ve stolním tenisu
Krajský bodovací turnaj mládeže ve stolním tenisu
Krajská soutěž v kuželkách smíšených družstev
Zlínská liga mužů ve florbalu

Říjen 2010
1.liga mladších dorostenek a 2.liga žen v Házené
Regionální přebor žáků ve stolním tenisu
XVI.Burčákový turnaj v softbalu
Zlínská liga mužů ve florbalu
Superliga žen ve stolním tenisu
Regionální přebor mužů ve stolním tenisu
Koncert Desmod (SK)
Regionální přebor mužů ve volejbalu
Basketbalový turnaj mládeže „Pro Juniorbasket Cup 2010“
XI. Mezinárodní turnaj juniorských družstev v bridži
Mezinárodní přátelský turnaj mužů v basketbalu
1.liga mužů ve stolním tenisu
Extraliga žen ve stolním tenisu

Listopad 2010
1.liga mužů ve stolním tenisu
Extraliga žen ve stolním tenisu
Regionální přebor mužů ve stolním tenisu
Halový turnaj v kopané „Staves Cup 2010“
Regionální přebor žáků ve stolním tenisu
Celostátní seminář „Systém výroby řepky“
Zlínská soutěž mužů ve florbalu
Zlínská soutěž mužů ve florbalu
Republikové finále veteránů ve stolním tenisu
Country bál
Extraliga v armwrestlingu
Oblastní přebor v basketbalu mužů
Krajská soutěž v kuželkách smíšených družstev
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Prosinec 2010
Halový turnaj v kopané žáků „O pohár starosty města Hluk“
Halové turnaje v kopané – muži, přípravka, dorost
Štěpánská noc – koncert Metalinda, Gastonrock, Gong, Za-pade
Zlínská soutěž mužů ve florbalu
Oblastní přebor v basketbalu mužů
Dětský fotbalový karneval
Krajský bodovací turnaj mládeže ve stolním tenisu
Vánoční koncert Štříbrňanka
3.liga juniorů ve florbalu
1.liga mužů ve stolním tenisu
Finále „VZP L´DIAMONDS aerobic tour 2010“
Regionální přebor žáků ve stolním tenisu
Regionální přebor mužů ve stolním tenisu
Školní akademie 2010
Turnaj v halové kopané přípravek

Proč si lámat hlavu s vysokou cenou cigaret, když je lze v trafice ukrást! 
Takto zřejmě uvažoval dosud neznámý zloděj, který se v mrazivé noci 
z pondělí (1.2.2010) na úterý vypravil do Hluku, kde se zaměřil na jednu 
z místních trafik.
Zloděj vytrhl ze zdi mříž k oknu do skladu. Tím se dostal dovnitř a vybral 
všechny cigarety, co našel. Zloději nezáleželo na značce cigaret, bral vše. 
Celkem odnesl asi sto čtyřicet kartonů s krabičkami cigaret. Podle policie 
způsobil zloděj majiteli trafiky škodu za šedesát pět tisíc korun, a tak jej 
ostrožští policisté při dopadení mohou informovat o tom, že si za 
mřížemi může odpočinout až na dva roky.

Dlouhá a tuhá zima se možná projevila jako inspirace ke krádeži, která se 
odehrála v Hluku. Dosud neznámí zloději se tam vypravili k čerpací 
stanici, kde je zajímaly výhradně propanbutanové láhve. V noci ze 16. 
na 17. února se prozatím neznámí zloději vloupali do klece s 
propanbutanovými lahvemi, která je umístěna vedle budovy čerpací 
stanice v Hluku. Její pracovníci ve středu ráno zjistili, že oba dva visací 
zámky na kleci jsou zničené a v kleci chybí láhve. Podle informací 
poškozené firmy si zloději odvezli celkem sedmnáct lahví, z toho deset 
desetikilových a sedm dvoukilových. Zloději zřejmě příliš spěchali, 
protože si nevšimli, že některé láhve, které si odnášejí, jsou prázdné. 
Krádeží byla způsobena škoda za sedmnáct tisíc korun a zlodějům tak 
nyní hrozí až dva roky ve vězení.

Mohutný výbuch otřásl Hlukem 22.4.2010 v odpoledních hodinách a vzal 
život pětadvacetiletého Martina Novosada, který s největší 
pravděpodobností doplatil na neodbornou manipulaci s nevybuchlou 
municí. Z garáže, kde explodovala, zbyly jen trosky. Přesnou příčinu 

Černá kronika
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výbuchu však kriminalisté s hasiči dlouho nemohli určit. Svědci po 
výbuchu slyšeli ještě několik dalších ran. Bylo tedy pravděpodobné, že 
neštěstí měla na svědomí nevybuchlá munice, kterou mladý muž hledal 
v lesích a na polích. Když přijeli na místo hasiči, už v troskách našli jen 
bezvládné tělo. Na bourací a odklízecí práce byl povolán i speciální 
záchranářský útvar hasičů z Hlučína.

Policie řeší další případ omítky poničené neznámým sprejerem. Na 
náměstí Komenského v Hluku zničil někdo fasády čtyř prodejen a 
základní školy. Všechny nápisy, které nejsou větší než dva metry na délku 
a metr na výšku, nastříkal růžovou barvou. Na zdech se objevily v sobotu 
26. Června. Neznámý sprejer může za trestný čin poškozování cizí věci 
dostat jednoroční trest vězení. Způsobená škoda se odhaduje na zhruba 
35 tisíc korun. (Sprejer byl polapen na jaře 2011. Je jím Petr Zimčík. Byl 
potrestán vykonáváním veřejně prospěšných prací).

Nekompromisně a bez lítosti se v červnu s neplatiči vypořádal majitel 
bytových domů v kunovickém Novém dvoře. Kdo nepředložil doklad o 
zaplacení nájmu, skončil na ulici. Vlastník totiž vyměnil zámky u dveří. 
Třebaže o střechu nad hlavou přišly jen romské rodiny, horké chvíle zažili 
i zbylí nájemníci, kteří nedluží na nájmu jedinou korunu. Majitel domu se 
však brání. Podle něj nebylo jiné řešení, dluh už překročil 900 tisíc korun 
a žádná z vystěhovaných romských rodin prý neměla zájem platit. 

K výjimečné krádeži, při níž pachatel i poškozený jeli na kolech, došlo 
minulou středu v Hluku. Mladík na freestylovém kole tam okradl v pravé 
poledne ženu, která jela stejně jako on Oklukovou ulicí. Žena měla v 
košíku nad zadním blatníkem položenou kabelku s mobilem, peněženkou 
a osobními věcmi. Mladík ji dojel a kabelku ukradl. Zloděje pak 
nedohonil ani svědek, který začal pachatele stíhat. Bez výsledku zatím 
skončilo i pátrání ostrožských policistů, které žena přivolala. Za trestný 
čin krádeže může cyklista dostat až dva roky vězení.

V polovině července se kriminalistům z Uherského Hradiště se podařilo 
v Hluku dopadnout trojici výrobců pervitinu. Policisté zasáhli ve chvíli, 
kdy jeden ze zkušených výrobců drogy čekal před svým domem na 
příjezd dvou kompliců. Třiadvacetiletý  J.A., který byl už soudně trestaný, 
čekal na pomocníky, kteří mu měli přivézt kompletní zařízení k výrobě 
drogy. Zatčen byl přímo před domem. Ve chvíli, kdy přijelo k domu auto 
se dvěma společníky, kteří chtěli výrobce naložit a odjet s ním na 
vytipované místo, skončili všichni v poutech a putovali na policejní 
stanici. Zadržený výrobce pervitinu se před půldruhým rokem vrátil z 
vězení, kde pykal za výrobu omamných látek. Společníci ve věku 22 a 19 
let dosud nebyli trestáni. Výrobci se podařilo prokázat dlouhodobou 
výrobu pervitinu, který také sám užíval a nejméně ve dvaadvaceti 
případech jej prodal svým známým. Pervitin se vyráběl na několika 
místech na Uherskohradišťsku, pachatel k tomu využíval opuštěné domy 
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i boudy.
Zadržený byl obviněn ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a 
jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Hrozí mu až 
deset let vězení. Je stíhán ve vazbě. Jeho mladší pomocníci jsou na 
svobodě a jsou podezřelí ze spáchání trestného činu výroba a držení 
předmětu k nedovolené výrobě drogy, což zákon trestá až pěti lety 
vězení. 

Majitelé potravinářské firmy v Hluku doplatili na nezavřenou garáž. 
Zatím neznámý zloděj jim během noci ukradl myčku, hliníkovou plošinu 
a ze zaparkovaného osobního vozu také autorádio. Majitelé ji nechali 
nedovřenou vědomě kvůli větrání. Ve středu 4.8  v noci, asi ve dvě 
hodiny, pak dveře zevnitř zavřeli zaměstnanci. Ti si ničeho podezřelého 
nevšimli. Nad ránem okolo páté hodiny si jeden z řidičů otevřel garáž a 
při vyjíždění  si všiml, že mu v autě chybí rádio. V dopoledních hodinách 
majitelé už vše oznámili na policii. Za krádež  hrozí  zloději až dva roky 
vězení.  

Dvacetiletá dívka, která přijela na prázdniny ke svému dědečkovi do 
Hluku, vykradla pokoje mladých fotbalistů v turistické ubytovně. Mladá 
slečna nechtěla bydlet u dědy a raději se nastěhovala do ubytovny u 
hřiště. V budově spalo také čtrnáct chlapců, kteří do Hluku přicestovali 
na fotbalové soustředění.  Ti ale netušili, že vedle v pokoji bydlí někdo 
cizí. Když v pondělí 2.8.z ubytovny odcházeli, zavřeli pokoje a hlavní 
vchodové dveře zamkli. Něco po desáté se dívka vrátila na ubytovnu. 
Odemkla si vchod a zjistila, že téměř všechny pokoje jsou odemčené. 
Proto je začala prohrabávat a ukradla mobilní telefony a peníze. Dívka, 
která si cennosti za zhruba 20 tisíc schovala u dědy, se k činu později 
přiznala. Za trestný čin krádeže a porušování domovní svobody jí hrozí až 
tři roky vězení.

Z rozestavěného areálu solární elektrárny, která má vzniknout nedaleko 
Hluku, zmizely kabely k podstavcům. Avšak kdy ke krádeži došlo, to zatím 
nelze přesně určit. Kabely se zapojovaly v dubnu, kdy se stavba zastavila. 
Po čtyřech měsících nechal majitel svými zaměstnanci posekat trávu 
mezi podstavci, protože měla probíhat montáž fotovoltaických panelů. I 
když je tento areál o rozloze šesti hektarů obehnán vysokým plotem a 
ostnatým drátem, stejně se tam dostali zloději. Posekáním vysoké trávy 
vyšlo najevo, že skoro u všech podstavců chybí kabely. Z areálu zmizelo 
1200 metrů měděných kabelů, škoda je 120 tisíc korun. Policie z 
Uherského Ostrohu začala případ řešit  20. srpna. Za trestný čin krádeže 
hrozí pachateli či pachatelům až pět let vězení.

Ke kuriózní nehodě došlo v sobotu 18.9. v Hluku. Řidička si spletla pedály 
a místo brzdy sešlápla plyn. Nabourala přitom do zaparkovaného vozu, 
který poté narazil do dalšího auta. Nehoda si nevyžádala zásah lékařů, 
řidička vyvázla bez zranění. 



2009 - 18

Čtyřiačtyřicetiletá řidička babety z Hluku nepřežila ráno 14.10. na silnici 
mezi Dolním Němčím a Hlukem srážku s protijedoucím opelem. Tragédie 
se stala krátce před 7. hodinou za silné mlhy. Viníkem nehody byl 
devětadvacetiletý řidič z Dolního Němčí, jenž ve spěchu a velké rychlosti 
předjížděl dva vozy.  Po předjížděcím manévru srazil ženu na babetě
Řidič se ženě, jejíž tělo auto vláčelo téměř sto metrů po silnici, snažil po 
nehodě pomoci,  ta však následkům těžkých zranění na místě podlehla. 
Podle policistů byl viník střízlivý, dechová zkouška byla negativní.

Během prvních tří měsíců roku 2010 zemřelo 17(!) lidí. Způsobeno 
možná tím, že bylo hrozně málo slunečního svitu
Počet obyvatel k 31.12.2010 4328
Zemřelo        59 občanů
Narodilo se                                        20 děvčátek
                                                                16 chlapců
7.11.2010 zemřela nejstarší občanka Marie Šlesingerová – v roce 2008 se 
dožila 100 let.

Konečná Marie 17.10.1914 96 Hlavní 46
Nemravova Kateřina 11.11.1914 96 Hlavní 590

Dufková Františka 20.09.1916 94 Novoveská 61

Jeřábková Marie 20.10.1917 93 Sokolská 1408

Uhlířová Františka 24.02.1918 92 Sokolská 1408

Malinová Božena 07.02.1919 91 Boršická 705
Hrubá Ludmila 02.11.1919 91 Kostelní 319

Žůrová Františka 27.02.1920 90 Antonínská 361
Sošková Marie 13.03.1920 90 Hradišťská 695
Tesaříková Marie 02.05.1920 90 Hlavní 38
Prajzová Ludmila 17.06.1920 90 Boršická 588
Štěrbová Antonie 31.08.1920 90 Sokolská 1408
Bachan Josef 08.09.1920 90 Antonínská 914
Libosvárová Františka 17.09.1920 90 Hlavni 84
Mitáčková Anna 24.09.1920 90 Vyšehradská 1318

Mitáčková Marie 17.02.1921 89 Hlavní 165
Mitáček Josef 02.03.1921 89 Sadová 1059
Sošková Marie 22.03.1921 89 Hlavní 498
Mitáček František 02.04.1921 89 Rajčovna 632

Počet obyvatel 

Nejstarší občané
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Mořický Jindřich 14.06.1921 89 Zabartoníčí 1019
Míšková Marie 12.12.1921 89 Rajčovna 309

Štefaníková Ludmila 17.09.1922 88 Hlavní 97
Šimčiková Františka 27.03.1922 88 Novoveská 1008
Zikmundová Marie 08.04.1922 88 Sokolská 1408
Dostálová Antonína 24.07.1922 88 Vyšehradská 419
Dohnal Antonín 11.11.1922 88 Zabartoníčí 1088

Pospíšková Marie 25.01.1923 87 Mladá 1045
Miklánková Anna 03.03.1923 87 Sokolská 1408
Špaňhelová Viktorie 15.03.1923 87 Antonínská 977
Dufková Marie 24.05.1923 87 Hlavní 218
Jelénková Marie 13.07.1923 87 Hlavní 179
Křápková Antonína 28.07.1923 87 Sokolská 1408
Galdová Marie 12.08.1923 87 Antonínská 514
Janečková Bohumila 7.08.1923 87 Sokolská 1408
Podlas František 23.09.1923 87 Závodní 1148
Křápek František 14.10,1923 87 Hradišťská 660
Malůšková Terezie 14.10.1923 87 Hlavní 41
Vlk František 10.12.1923 87 Družstevní I 201
Kremrová Ludmila 12.12.1923 87 Hlavní 44

Dohnalová Jiřina 01.01.1924 86 Boršická 144
Malůš František 16.02.1924 86 Hlavní 448
Večerka Rudolf 23.11.1924 86 Antonínská 716
Lekeš Josef 17.03.1924 86 Antonínská 726
Masařík Antonín 11.06.1924 86 Hlavní 365
Malůšová Marie 02.05.1924 86 Sokolská 1408
Šuráňová Karolina 01.06.1924 86 Příčná 1037
Hájková Anežka 03.06.1924 86 Hlavní 366
Jelének Antonín 06.06.1924 86 Hlavní 8
Kroupa Jan 11.06.1924 86 Sokolská 1408
Vaškovicová Františka 04.09.1924 86 Ostrožská 488
Janůšková Ludmila 10.09.1924 86 Hlavní 257
Pospíšková Hedvika 13.10.1924 86 Družstevní I 245

Paštika Lubomír 08.01.1925 85 Závodní 1146
Kožíková Marie 26.01.1925 85 Hlavní 52
Dohnal Josef 15.03.1925 85 Zabartoníčí 336
Nemravové Marie 24.03.1925 85 Vyšehradská 1051 
Ratajská Marie 26.03.1925 85 Za Mlýnem 882
Jelének Matěj 28.03.1925 85 Hradišťská 702
Mitáčková Antonína 06.05.1925 85 Hlavní 500
Říhová Antonína 06.05.1925 85 Lánská 816
Štefaníková Marta 02.06.1925 85 Vyšehradská 997
Vlková Adéla 16.06 1925 85 Družstevní I 201
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Míšek Jan 24.06 1925 85 Závodní 1032
Štefaníková Anna 01.07.1925 85 Sadová 457
Sita Josef 11.07.1925 85 Sokolská 1408
Lekešová Marie 02.08.1925 85 Dělnická 743
Žajdlík Josef 19.08.1925 85 Mladá 813
Obšil František 17.09.1925 85 Novoveská 992
Šuránková Františka 01.10.1925 85 Hřbitovní 849
Skála Petr 14.10.1925 85 Mlýnská 1005
Babrnáková Margita 19.10.1925 85 Sokolská 1408
Pomykalová Marie 06.12.1925 85 Hluboká 916
Ťoková Marie 13.12.1925 85 Antonínská 1083

Leden
Začátkem měsíce slabé mrazíky a sníh, dále pak zamračeno se střídajícím 
deštěm a sněhem asi do 10. 1. Po zbývající dvě dekády zamračeno, bez 
srážek asi do 27. 1. kdy padl teplotní rekord (Šumava -30,5°C; Sokolovsko 
-30,9°C). Následující dny v Čechách dopravní kalamita (sníh) u nás 
mírnější.

Únor
Během první únorové dekády občasné sněžení a zamračeno se silným 
větrem. V následujících dnech se postupně vyjasňovalo, teploty mírně 
stoupaly vzhůru a kolem 20. 2. začalo trochu „vonět“ jaro. Konec měsíce 
byl deštivý.

Březen
V první polovině se počasí opět začalo mírně „kazit“, mínusové teploty 
občas sněžení a větrno. Druhá polovina byla již poměrně slunečná, 
teploty dosahovaly až 18 stupňů. Ke konci měsíce silný vítr a déšť.

Duben
Vítr a déšť pokračoval i v dubnu, v první polovině chladno. I během 
velikonočního pondělí celý den pršelo, teplota 8/5. Ke konci měsíce se 
začalo vyjasňovat a poslední dubnový den se vyšplhala teplota až na 
10/25 stupňů.

Květen
Celý měsíc zamračeno s častým silným deštěm. Dokonce přibližně v 
polovině dubna postihly Severní Moravu povodně. Víno bylo postiženo 
plísní, okurky nerostly. 

Červen
V červnu poměrně často pršelo, většinou jasno až polojasno. Žádné velké 
vedra, teploty se pohybovaly od 12 - 30 stupňů.

Počasí 2010
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Červenec
Teplý, jasný měsíc s teplotami od 19 – 30 stupňů. Jenom asi 4x během 
července pršelo s bouřkou.

Srpen
První dekáda polojasno, občas přeháňky a bouřky. Dále pak až dokonce 
měsíce jasno až polojasno, občas zataženo.

Září
Polojasno až zataženo téměř po celý měsíc, bouřky a přeháňky. Slunečno 
bylo pouze od 18. 9. do 23. 9.

Říjen
Během první poloviny měsíce jasno, teploty kolem 15 stupňů. Druhá 
polovina již oblačná s teplotami od 8 – 14 stupňů.

Listopad
Oblačný měsíc, občas po ránu mlha a pochmurno. Teploty se v prvních 
dvou dekádách pohybovaly nad desítkou, ve 3. dekádě se objevila i nula 
a v noci minusové hodnoty. 29. 11. se objevil i sníh, který hned tál.

Prosinec
1. 12. odpoledne sněžení, metelice – kalamita v ČR i v Evropě. Nízké 
teploty (v noci ze dne 5. 12 -15 stupňů), občasné sněhové přeháňky. 23. 
12. přišla obleva a přituhlo až 30. 12.
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Končím rok 2010.

…..........................................              ….........................................
          starosta města           kronikářka města 

Hospodaření 2010Příjmy Výdaje

Zájmová činnost a rekreace
Sběr a svoz kom. odpadů
Pěstební činnost
Komunikace

Internet 
Chodníky a stezky
Územní plánování
Územní rozvoj
Domovy – penziony
Předškolní zařízení – MŠ
Základní škola – PO
ZUŠ
Volný čas dětí a mládeže
Sport Hluk – PO
Tělovýchovná činnost
Kultura
Vnitřní správa

Nebytové hospodářství
Bytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby

Finanční operace
DPH za obec

Odvádění a čišť. odp. vod 704 174 257 620
1 115 003 852 698
2 421 569 3 244 130

40 295
132 640 2 222 797

Provoz veřejn. silnič. dopravy 314 510
51 570

1 022 383
941 000
347 190

199 090 1 448 873
281 182 2 451 161

1 122 399 4 185 874
50 000

608 804
2 206 221

124 759 600 000
676 264 9 402 141
255 325 10 947 001

Ostat. služby – staří občané 120 998 33 663
Soc. pomoc, zdrav. postiž. 199 903

1 225 547 805 581
835 005 309 314

8 706 158 214
1 590 002 11 071 341

Všeobecná pokl. správa 44 258 527 243 733
1 669 000 1 649 000

371 473


