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VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN
Z DNEŠNÍHO ČÍSLA:

ŘÍJEN 2012
První školní den prvňáčků

Barevná příloha
„Rozvoj plánování sociálních
služeb v ORP Kroměříž“
Kulturní pozvánky
Historie
hulínského koupaliště
Vážení čtenáři Hulíňanu,
školáci si pomalu začali zvykat na standardní školní režim, prvňáčci asi nevycházejí
z údivu, co to ta škola vlastně je, a že jim rodičové slibovali něco úplně jiného. Já nevycházím z údivu nad děním v České republice
s tragickou metanolovou aférou. Asi většina z
nás se ptá, jak je taková katastrofa v dnešní
moderní době vůbec možná? Kdo co udělal
špatně, anebo nedělal nic, protože měl z černého alkoholu prospěch? Docela mě pobavila
informace policejního mluvčího, který po objevení nelegální stáčírny alkoholu na Jižních
svazích ve Zlíně řekl, že jej jako policistu
překvapila drzost tohoto „podnikatele“, že si

zřídil tuto stáčírnu před několika lety v garáži
uprostřed dvacetitisícového sídliště! Pane policisto, on je jistě drzý „podnikatel“, to máte
pravdu, ale co dělala policie, že si toho několik
let nevšimla? Česká republika má asi čtyřicet
tisíc policistů ve službě a několik tisíc celníků. Nabízí se otázka, jak tedy pracují, když se
obchod s černým alkoholem v naší zemi bez
problémů rozvíjí? Státní kasa prázdná a vláda
přijme prohibiční opatření, kdy se zakáže kompletně prodej veškerého alkoholu nad 20%.
To ale přece povede k tomu, že lidé, kteří jsou
bohužel na alkoholu závislí, budou hledat alkohol jinde – a pokud ten oﬁciální ze standardních likérek nebude k sehnání, vezmou zavděk
tím z „černých likérek“. Policisté, místo toho,

aby odhalovali původce této tragédie, jsou
posílání do obchodních řetězců a hospod, zda
někdo neporušuje toto chytré nařízení vlády.
Vláda – nejen tato, ale i předchozí – úplně ignorovala signály zvýšeného objemu černého
alkoholu. V roce 2010 se zvýšila spotřební
daň na alkohol, ale zajímavé je, že se vybralo
méně peněz, než před tímto zvýšením. Připadám si v poslední době jako někde v rozvojové zemi, politici sedí buď v parlamentu, nebo
v Litoměřicích, peníze se tady ztrácí po miliardách v různých zakázkách, a pokud jdete
do restaurace a chcete si dát panáka, tak je to
taková černá ruská ruleta. Snad bude lépe!
J. Z.

Spokojení návštěvníci farmářských trhů

K poslechu zahrála kapela V. Nováka

Země živitelka

Spokojení fanoušci Hulíňanů
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Hulíňan
Z RADNICE
USNESENÍ č. 38
z 38. schůze Rady města Hulína, konané dne 13. srpna 2012

1) Doporučuje ZM
projednat „Přehled hospodaření města Hulína za I. pololetí 2012;
platnost usnesení: 31. 12. 2012;
za bod 1) zodpovídá Bc. Eva Kubínová;

b) pořádání farmářských trhů dne 15. 9. 2012
na veřejném prostoru náměstí za dodržení
všech předpisů a nařízení, jakož i Vyhlášky
města č. 12/2010;
platnost usnesení: přijetím;
za body 2) a) a b) zodpovídá p. Zdeněk Váňa;
c) Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 181/2005
uzavřený mezi městem Hulín a ﬁrmou
ENVIprojekt, s. r. o., IČ: 607 39 959, se sídlem Na Požáře 144, 760 01 Zlín;
platnost usnesení: přijetím;
za bod 2) c) zodpovídá Ing. Roman Dutkevič;

2) Schvaluje
a) přidělení bytu č. 1314/206 o velikosti 1+kk
na ul. Nábřeží čp. 1314 v Hulíně paní Věře Matlákové, trvale bytem Hulín, na dobu neurčitou;
platnost usnesení: přijetím;

3) Projednala
a) předložený záměr ředitele příspěvkové
organizace KULTURNÍ KLUB Hulín na odstranění nevyhovujících hygienických podmínek místnosti pod pódiem KK a bere jej

Rada města po projednání a v souladu se zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů
1. Doporučuje ZM
2. Schvaluje
3. Projednala
4. Bere na vědomí

Život a práce
velkého Moravana
20. září proběhla odborná konference
„František Skopalík 1822 – 1891, život a práce velkého Moravana“.
Do Kulturního klubu v Hulíně zavítaly kapacity na slovo vzaté. Po osobním přivítání
místostarostou města P. Poláka převzaly slovo Mgr. M. Müllerová z Muzea Kroměřížska
(F. Skopalík, tvůrce monograﬁe hanácké dědiny), Ing. E. Pokorný z brněnské Mendelovy
univerzity (Půdní etika v době Fr. Skopalíka),
Ing. S. Hejduk (Význam pěstování jetelovin v zemědělství 19. století), Ing. V. Psota
(Hanácké odrůdy ječmene z pohledu dnešních požadavků na sladovnickou kvalitu),
Ing. M. Váňová ze Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž (Ochrana obilovin), Ing.
P. Horký ze Střední zemědělské školy v
Přerově (Dějiny, současnost, budoucnost)
a Ing. J. Šnejdrla (České zemědělství v současnosti). Po bloku přednášek se zájemci přemístili na prohlídku Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích.
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na vědomí s tím, že náklady budou hrazeny z
investičního fondu Kulturního klubu;
platnost usnesení: přijetím;
za bod 3) a) zodpovídá Ing. Libor Pecháček;
b) petici podanou p. Karlem Malošíkem st.,
bytem Hulín, a současně pověřuje starostu
města jednáním s OO PČR Hulín;
platnost usnesení: přijetím;
za bod 3) b) zodpovídá starosta;
4) Bere na vědomí
Registrační list akce Lesopark Nivky a Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP na poskytnutí podpory akce „Lesopark NIVKY“;
platnost usnesení: přijetím;
za bod 4) zodpovídá pí Daniela Kainerová.
Mgr. Roman Hoza, starosta
Ing. Bronislav Fuksa, člen rady

Hulíňan
SENIOŘI

Akademie 3. věku zahájila první školní den

5. 9. 2012 se uskutečnila první schůzka pro
zájemce dalšího ročníku Akademie 3. věku.
Proběhl zápis nových členů a seznámení
s programem na další měsíce.
15. 9. Seniorské hry Mikroregionu Jižní
Haná v Kvasicích, rozdělení do družstev, rozdání trik soutěžícím, kteří budou reprezentovat město Hulín.
Návštěva hulínské moštárny s odborným
výkladem pana Nehody, spojená s ochutnávkou moštů.

Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná
Mikroregion Jižní Haná je spolek, který se skládá z měst Hulín a Chropyně
a obcí Tlumačov a Kvasice. V sobotu 15. září
uspořádal spolek v pořadí již třetí ročník Her
seniorů Mikroregionu Jižní Haná, tentokrát
na Sokolské zahradě v Kvasicích.
Po průvodu obcí Kvasice následovalo slavnostní zahájení s představiteli měst a obcí,
kteří popřáli soutěžícím spoustu elánu a chuti do tzv. sportovních klání. Za každé město

soutěžila dvě smíšená družstva seniorů (tj.
alespoň jeden muž). Senioři soutěžili např. v
minigolfu, kulečníku – biliáru, skládání piktogramů, stříkání hadicí na cíl a další.
Po ukončení soutěžních disciplín vystoupily soubory z mikroregionu. Naše město reprezentovaly mažoretky ze skupiny Kontrasty pod vedením A. Rafajové a DS Hulíňané.
I když se soutěžící z Hulína neumístili na

předních stupíncích,
z dobré nálady našich seniorů bylo
patrné, že se výborně bavili, potkali spoustu svých starých známých, zavzpomínali na své mládí. K tomuto
účelu jsou Seniorské hry především určeny.
Více fotograﬁí z Her seniorů
Mikroregionu Jižní Haná najdete na
www.knihovnahulin.cz.

Rozvoj plánování sociálních služeb v ORP Kroměříž
Město Hulín je od června 2012 zapojeno
do projektu „Rozvoj plánování sociálních
služeb v ORP Kroměříž“.
Hlavním cílem projektu je zavést metodu
plánování sociálních služeb koordinovaně do
celého regionu ORP Kroměříž, a tím následně
zajistit kvalitní a dostupné služby odpovídající
potřebám současných i budoucích uživatelů.
Základem je pak úzká spolupráce s kvaliﬁkovanými odborníky z oblasti sociálních
služeb v těchto oblastech: Kroměříž, Hulín,
Chropyně, Koryčany, Morkovice-Slížany a
Zdounky. Tito odborníci pak budou vést řízená jednání pracovních skupin v každé obci.
Budou řešeny potřeby uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb v celém ORP Kroměříž.
Samotnému procesu plánování bude předcházet analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů všech sociálních služeb v jednotlivých
regionech Kroměřížska.
Manažer pracovní skupiny za město Hulín
• Jiřina Floriánová – město Hulín
Členové pracovní skupiny
• Jiřina Štěpánková – ředitelka Decent, příspěvková organizace, provozující peč. službu
• Andrea Hradilová – ředitelka MŠ Hulín

• Danuše Romžová – uživatelka
• Vítězslav Miklík – místopředseda Obč.

obce Zdounky na realizaci projektu je zajištěna
uzavřenými smlouvami o partnerství.

• Mgr. Radovan Klabal – vedoucí kontaktní-

Projekt je ﬁnancován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

sdružení zdravotně postižených Hulín
ho centra PLUS Kroměříž

V pracovní skupině jsou zástupci sociálních skupin
- rodiny s dětmi
- senioři
- osoby se zdravotním postižením
- osoby ohrožené sociálním vyloučením
- poskytovatel pečovatelské služby
Jeden z výstupů projektu bude elektronický
katalog sociálních služeb v ORP Kroměříž.
Dalším návazným cílem projektu je zpracování nového plánu sociálních služeb pro ORP
Kroměříž na období 2015 – 2017 tak, aby jeho
koncepce navazovala na strategii Zlínského
kraje „střednědobý plán sociálních služeb“ a
související koncepty pro toto období.
Cílovými skupinami projektů jsou místní samosprávné celky (vybrané obce v ORP Kroměříž) a poskytovatelé sociálních služeb v oblastech
péče o seniory, osoby se zdravotním postižením,
rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Spolupráce měst Kroměříž, Hulín,
Chropyně, Koryčany, Morkovice – Slížany a

Floriánová Jiřina, MěÚ Hulín

POZVÁNKY
Zdravé město
- cyklus na tři měsíce
Město Hulín zve své spoluobčany
na II. přednášku z cyklu „Zdravé město“.

V úterý 9. října od 14.00
v KULTURNÍM KLUBU
s Mgr. Dvouletou.
Akademie 3. věku
se uskuteční
ve čtvrtek 25. října od 9.00
v přísálku Kulturního klubu.
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Hulíňan
ZE SPOLEČNOSTI
Historie jeslí sahá hluboko do minulosti.
První jesle provozovalo Město Hulín společně s hulínskými podniky TOS Hulín a Šohaj v budově zdravotnického střediska, tzv.
sociálním domě.
V roce 1977 bylo slavnostně otevřeno na
ulici Ed. Světlíka 1197 nové účelové zařízení s kapacitou 70 míst. Jednalo se o moderní
budovu vyprojektovanou a vybudovanou
dle požadavků na zařízení zajišťující kvalitní prostředí a péči pro nejmenší, tj. děti
od 1 do 3 let věku. Zaměstnanci jeslí spadali vedením pod Nemocnici s poliklinikou
v Kroměříži, zařízení patřilo a dodnes patří
obsahem své činnosti pod resort zdravotnictví. Budova a vybavení jeslí je majetkem
Města Hulína. Funkci vedoucí sestry jeslí
vykonávala v letech 1977 –1982 paní Milada
Pecinová, která v únoru 1983 odešla do důchodu, a na její místo nastoupila paní Jiřina
Štěpánková, která působí ve funkci dodnes.
Funkci jeslové lékařky zastávaly postupně
MUDr. Valérie Ticháčková a MUDr. Věra
Horáková. Zájem o umístění dítěte v jeslích
byl v té době obrovský. Tlak byl tak veliký,
že v některých létech byla původní kapacita jeslí navýšena až na 110 míst. Kapacita
jeslí však nemohla být navyšována donekonečna, proto podnik TOS Hulín postavil
novou budovu společného zařízení jesle a
mateřská škola Družba 1132. Zde byly od

35 let provozu jeslí v budově Ed. Světlíka 1197
1. 9. 1986 provozovány jesle s
kapacitou 24 míst a tři třídy mateřské školy. Vedoucí jeslí na
Družbě se stala paní Jindřiška
Čechmánková.
Devadesátá léta minulého století znamenala pro jesle těžké období, ve kterém byla zrušena většina
jeslových zařízení v celé České republice z důvodu nízké porodnosti, malého zájmu o umístění dítěte
v jeslích ze strany rodičů a nedostatečné vůle zřizovatelů zachovat
jesle do budoucna.
V Hulíně ukončily svoji činnost jesle
na Družbě. Kapacita jeslí v budově
Ed. Světlíka 1197 byla postupně snižována, až se zastavila na počtu 30 míst. Díky
vstřícné sociální politice představitelů
Města Hulína zaměřené na rodiny s malými dětmi a naší odvaze vznikla 1. 1. 1994
organizace s právní subjektivitou s názvem
DECENT Hulín, příspěvková organizace,
která mimo jiné činnosti provozuje i jesle.
Ale to již hovoříme o novodobé historii jeslí.
Začátky byly velmi těžké. Byli jsme
v podstatě jedním z prvních zařízení tohoto
typu, troufám si říci, že snad v celé republice. Mateřské školy a základní školy začínaly
s právní subjektivitou až kolem roku 2000.
Kompetentní rady a informace se hledaly obtížně. V této
složité situaci jsme nacházeli
podporu u svého zřizovatele a
máme ji ostatně dodnes.
Zachování jeslí bylo jistě
správné rozhodnutí radnice.
Ne každá mladá rodina má
babičku, která může o dítě
celodenně pečovat, a ne každá
rodina má takový příjem, aby
si mohla domů k dítěti najmout
chůvu. S uspokojením můžeme konstatovat, že takovou
výhodu, jakou mají maminky

malých dětí v Hulíně, již najdete málokde.
Hulínské maminky mají možnost umístit dítě
do jeslí, pokud chtějí nastoupit do zaměstnání
před 3. rokem věku dítěte. Můžeme vyhovět
i rodičům, kteří se ocitají v nouzi, pokud je
pečující osoba dlouhodobě nemocná nebo
hospitalizovaná. Na žádost pediatra nebo sociálního pracovníka MěÚ v Hulíně jsou do
jeslí přijímány děti i ze sociálních důvodů.
Provozování jeslí a tím pomoc rodinám
s dětmi je celoevropským trendem. Česká
republika byla evropskou komisí kritizována za současnou situaci, která u nás nastala. Nejde o to, posílat matky od malých
dětí do práce, ale o to, aby se rodiče mohli
s ohledem na svoji situaci svobodně rozhodnout, zda matka, resp. otec nastoupí do
zaměstnání a v místě jejich bydliště bude
zařízení schopné zajistit kompetentní péči
o jejich dítě.
V závěru bych chtěla poděkovat zástupcům Města Hulína za jejich prozíravost v rámci místní politiky, do které se
vešly i rodiny s malými dětmi. Doufám, že
zaměstnanci jeslí společně s občany Hulína za 5 let společně oslaví výročí 40 let
provozu jeslí.
Připravujeme ve spolupráci s Městskou
knihovnou v Hulíně „retro“ výstavu k výročí.
Více informací v příštím vydání Hulíňanu.

Co nového pod komínem
Vážení čtenáři,
v tomto vydání Hulíňanu bychom vás rádi seznámili se dvěma významnými událostmi, které se odehrály v měsíci září.
Firemní den pro zaměstnance a obchodní partnery
V pátek odpoledne 7. 9. patřil areál ﬁrmy zaměstnancům a obchodním partnerům. Firma pro ně, jako poděkování za usilovnou práci a spolupráci, připravila tématické pivní odpoledne v duchu Oktoberfestu. Děti se vyskotačily hned na několika
nafukovacích atrakcích, rodiče zase měli možnost změřit síly v pivních soutěžích. S velkým ohlasem se setkalo malování
na tvář a vystoupení bublináře. Velkou zajímavostí bylo taktéž vystoupení canisterapeutických psů, které TOSHULIN
podporuje v rámci Sponzoringu.
Skvělá atmosféra a slunečné počasí přispěly k tomu, že areál TOSHULIN opouštěly jen spokojené tváře.
TOSHULIN si připsal zajímavé veletržní prvenství
10. – 14. 9. 2012 proběhl Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. TOSHULIN na něm představil novou koncepci redeﬁnice
produktových řad pomocí virtuální reality. Tato virtuální prezentace byla výsledkem dlouhodobé spolupráce s VUT Brno
(Fakultou strojního inženýrství) – jedná se o unikátní systém, který je v ČR naprostou novinkou. Proto se náš stánek stal
jedním z největších veletržních lákadel letošního ročníku MSV Brno.
V dalších vydáních Hulíňana se samozřejmě můžete těšit na další zajímavosti.
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TOSHULIN, a. s.

Hulíňan
RADY
PRO VAŠE FINANCE
Jak to bude od ledna 2013?
Zůstane 1. pilíř, což je státní průběžný systém (je povinný a popsali jsme si ho v 1. části).
Na ﬁnančním trhu se objeví penzijní společnosti. Budou to soukromé akciové společnosti, které se budou ucházet o to, abychom
jim svěřili své peníze. Budou nám slibovat,
jak naše peníze skvěle zhodnotí. V podstatě
jde o rozšíření jejich doposud poskytovaných
služeb. Většina těchto společností totiž spravuje penzijní připojištění se státním příspěvkem (pod názvem Penzijní fond). A tyto penzijní společnosti nás budou lákat do 2. pilíře.
Naše vlastní vytváření rezerv, tedy současný 2. pilíř, se posouvá na třetí místo v důchodovém systému, a bude z něho tedy 3. pilíř.
2. pilíř důchodového systému. Největší
změna v celé důchodové reformě a nejvíce
nebezpečí. Doplňuje státní průběžný systém,
příjmy do něho jsou ze stejných zdrojů jako u
1. pilíře – tzn. odvody ze mzdy.
Jedná se o Důchodové spoření podle zákona 426/2011 Sb. Důchodové spoření je umísťování peněz klientů do důchodových fondů
obhospodařovaných penzijní společností.
Vstup do Důchodového spoření, přesněji do
důchodových fondů, bude dobrovolný. Klient
bude mít možnost vybrat si důchodový fond
podle vlastního výběru. Pokud však klient
do důchodového fondu 2. pilíře vstoupí, tzn.
podepíše Smlouvu o důchodovém spoření,
bude mít povinnost setrvat v tomto 2. pilíři
až do doby, kdy bude odcházet do starobního
důchodu! Ze 2. pilíře nelze vystoupit! To je
první NEBEZPEČÍ.
Kdo může vstoupit do 2. pilíře?
Fyzická osoba, která je starší 18 let, a uzavře smlouvu nejpozději do konce roku, ve
kterém dosáhne věku 35 let.
Všichni starší budou mít tuto možnost
po dobu 6 měsíců od 1. 1. 2013.
Zcela zásadní je, jak důchodové fondy
2. pilíře budou fungovat.
Klient bude po celou dobu svého zaměstnání posílat do vybraného důchodového fondu (může si jich vybrat více) 5 % ze svého
výdělku. Vstupem do 2. pilíře si sníží příspěvek do státního průběžného systému (o 3 %).
Je logické, že i později státem vyplácený důchod bude nižší.
Důchodový fond bude klientovy peníze
investovat tak, aby je zhodnotil. Jak jsme si
již řekli, klient bude mít možnost vybrat si,
do kterých fondů se budou jeho peníze investovat. Při tomto výběru fondu či fondů musí
být klient zcela prokazatelně seznámen s
jejich fungováním. Písemně musí být zaznamenány jeho požadavky a jeho obeznámení
s fungováním fondů. To vše pro kontrolu ze
strany České národní banky (ČNB). Nabízet
klientům důchodové fondy mohou pouze
lidé, kteří jsou registrováni u ČNB. Bohužel
zákon umožňuje, že po celý rok 2013 (usiluje
se o zkrácení této doby na 6 měsíců) mohou
vstup do důchodových fondů 2. pilíře nabízet
i lidé, kteří nemají žádné znalosti o investování a nejsou registrováni ČNB.
Dá se tedy předpokládat, že do vašich
domácností vtrhnou prodejci, kteří vás bu-

Důchodová reforma
- co to je, co pro mne znamená?

2. část

dou tlačit do důchodových fondů 2. pilíře, za
použití lživých a zkreslených argumentů. A
buďte si jisti, že se jich na to chystá hodně.
To je druhé NEBEZPEČÍ.

všimli, že názvy jednotlivých typů spoření
k důchodu jsou si velmi podobné. Proto pozor na to, co je nám nabízeno, a hlavně co
podepíšeme a do čeho vstoupíme!

Penzijní společnosti a jejich důchodové
fondy budou pod dohledem ČNB. Majetek
klientů bude oddělený, bude jasně stanovená
poplatková politika.

Důchodový systém v ČR od 1. 1. 2013
– názvosloví

Uplyne mnoho let a přijde den, kdy se klient stane starobním důchodcem. Dva měsíce
před tímto datem mu penzijní společnost položí
otázku, do které POJIŠŤOVNY mu mají poslat
jeho naspořené peníze. Klientovi bude téměř
70 let a bude si vybírat pojišťovnu, která by
mu měla vyplácet doživotní důchod – hrozná
představa. Doživotní důchod z 2. pilíře nebude
vyplácet důchodový fond nebo Penzijní společnost, ale pojišťovna! Třetí NEBEZPEČÍ.
Klient si vybere jeden ze tří typů vyplácených důchodů. Nejvhodnější bude starobní
důchod na 20 let.
3. pilíř důchodového systému. Je to odkládání či investování vašich volných ﬁnančních prostředků. Letos je to vlastně 2. pilíř
(jak jsme si ho popsali v 1.části), který se po
1. lednu 2013 posune na třetí místo.
V rámci 3. pilíře můžete využívat (mimo
jiných způsobů) staré známé penzijní připojištění se státním s příspěvkem (u penzijních fondů), které se ovšem na konci letošního roku uzavře a nastanou v něm změny.
Od r. 2013 bude jiná výše státního příspěvku,
oddělí se majetek klientů.
Kdo tedy do něho nevstoupí nejpozději
na podzim, již se tam nedostane. A penzijní
připojištění má kromě státního příspěvku nespornou výhodu v tom, že garantuje nezáporné
zhodnocení, je zde možnost využití tzv. výsluhové penze (po 15 letech spoření si lze vybrat
polovinu naspořeného, vč. státních příspěvků).
Vedle tohoto nám známého penzijního
připojištění se otevřou na základě zákona
427/2011 Sb. (Zákon o doplňkovém penzijním spoření) nové účastnické fondy Doplňkového penzijního spoření. Budou mít
mnoho společného se současným penzijním
připojištěním. Např. státní příspěvky, daň.
odpočty, jednorázová vyrovnání. Zásadní
ovšem je, že klient může být pouze v jednom
z těchto penzijních podsystémů.
Současné penzijní připojištění vám garantuje, že s ním neutrpíte ztrátu. Jsou zde však
nízké výnosy, které alespoň pokrývají inﬂaci (jen u některých Penzijních fondů). Nové
účastnické fondy Doplňkového penzijního
spoření budou mít možnost vyšších výnosů,
ale nebude zde záruka, že se účastnický fond
nedostane do ztráty.
Shrnutí: Nejvíce nebezpečí je ve 2. pilíři.
Pokud do něho vstoupíme, není cesty zpět.
Může se stát, že tyto fondy budou nabízet lidé,
kteří nemají o investování žádné znalosti.
Vstup do 2. pilíře je vhodný pouze pro malý
okruh mladších lidí s vyššími příjmy. A to ještě
po velkém uvážení, neboť je tam mnoho neznámých. Velmi zvažme vstup do 2. pilíře!
A ještě pozor na jednu věc. Určitě jste si

I. pilíř
Státní průběžný systém - povinný
II. pilíř
Zákon o důchodovém spoření - 426/2011 Sb.
Smlouva o důchodovém spoření
III. pilíř
Zákon o penzijním připojištění se státním
příspěvkem – 42/1994 Sb.
Smlouva o penzijním připojištění
se státním příspěvkem
nebo
Zákon o doplňkovém penzijním spoření
– 427/2011 Sb.
Smlouva o doplňkovém penzijním spoření
Základní doporučení:
Nespoléhejme na státní průběžný systém.
Jako důchodci z něj budeme dostávat čím dál
méně. Pokud můžeme, začněme na sebe a na
svou životní úroveň myslet už nyní, a nikoli až
v době, kdy budeme v důchodu. Odkládejme
si i sebemenší částku pravidelně každý měsíc.
Využijme státní příspěvky, vyberme si z mnoha
možností, jak své vydělané peníze zhodnotit.
Rozhodněme si sami, kam své peníze
budeme vkládat, jak dlouho je tam budeme
vkládat, kdy si je vybereme.
Je lepší udělat alespoň něco, než neudělat
vůbec nic. Děláme to pro sebe!
Je to těžké rozhodování. Poraďte se s odborníkem, který tomu rozumí, má zkušenosti. Najděte
si slušného ﬁnančního poradce, zjistěte si reference o něm. Zajímejte se o tuto problematiku.
Pro ty, které toto téma zajímá, připravuji
besedu s názvem „Důchodová reforma. Co
je I., II., III. pilíř?“ Zde můžeme jít do podrobností, jako např. co jsou to předdůchody.
Můžete se ptát.
© František Pešout 2012
autor je nezávislý ﬁnanční poradce, Hulín,
frantisek.pesout@seznam.cz
www.dobryporadce.cz

OZNÁMENÍ
František Pešout,
ﬁnanční poradce

oznamuje přestěhování své
kanceláře z ulice Holešovské

do budovy
Kulturního klubu Hulín,
Třebízského 194, I. patro.
Otevřeno denně 9 - 17 hodin.
Samozřejmostí je schůzka u klienta.
Telefon: 605 722 803,
e-mail: frantisek.pesout@seznam.cz
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Hulíňan
ZO ČSOP Via Hulín

Pozvánka
na říjnový program

INZERCE

Kalendář akcí mezinárodního environmentálního projektu
Příroda nezná hranic, pořádaných SmRS ČSOP
a partnerskými organizacemi v roce 2012
Říjen 2012
• 1. 10. 2012 - Kamil Navrátil - Grotta nella nostra anima
Virtuální výstava fotograﬁí, akce se koná: www.naucnastezka.cz
Foto a texty: Mgr. Kamil Navrátil.
• 6. 10. 2012 - Příroda a její ochrana v CHKO Kysuce
Mezinárodní odborná exkurze pro stráž přírody a veřejnost do SV části CHKO Kysuce
Kde: CHKO Kysuce
Vedoucí akce: Mirek Dvorský, Mgr. Jiří Lehký
Lektor: pracovník CHKO Kysuce
• 6. - 7. 10. - Řemeslná dílna – výroba dřevěných lžiček, píšťalek a misek
Akce pro děti a mládež pod vedením lidových uměleckých řezbářů z Prievidze
Kde: Obecní úřad v Senince u Valašské Polanky
Zodpovídá: Kateřina Zukalová
• 8. – 10. 10. 2012 - Příroda CHKO Ponitrie
Mezinárodní seminář s odbornými exkurzemi v CHKO Ponitrie
Kde: CHKO Ponitrie
Vedoucí akce: Mirek Dvorský
Lektor: RNDr. Vlado Slobodník, zoolog CHKO Ponitrie
Omezený počet osob – akce je již obsazena
• 13. 10. 2012 - Karpatský poutník – NP Malá Fatra
Mezinárodní exkurze Karpatských poutníků do NP Malá Fatra
Kde: NP Malá Fatra – Vrátna dolina
Vedoucí akce: Jitka a Mirek Dvorští, Mgr. Lenka Beníková
• 19. – 21. 10. 2012 - Fotograﬁe přírody
Mezinárodní fotograﬁcký seminář se zaměřením na fotograﬁi krajiny, krajinného detailu
a počítačové zpracování digitálních fotograﬁí.
Kde: CHKO Horní Orava, okres Dolný Kubín
Vedoucí akce: Mirek Dvorský
Lektor: MgA. Vladimír Skýpala
Omezený počet účastníků, akce je již obsazena.
• 28. 10. 2012 - Výročí vzniku společného státu
Pietní akt u hrobu čsl.vojáka a vernisáž výstavy v 1. slovensko-českém IC
Kdy: 28. 10. v 10 hodin
Kde: Kohútka – Lazy pod Makytou – N. Hrozenkov
Vedoucí akce: Milan Orálek
více na www.nature.hyperlink.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Přípravy na nový školní rok v naší MATEŘSKÉ ŠKOLE, ul. Eduarda Světlíka, začaly hned o prázdninách, kdy nastal čas úklidu, údržby a rekonstrukcí.
Díky provozním zaměstnancům se všechny budovy blýskaly čistotou. Paní učitelky
vyzdobily třídy, šatny a vstup do MŠ, a školní
rok mohl začít.
Pondělí 3. září se může někomu zdát jako
docela obyčejný den, ale pro mnohé děti je to

Začíná nový školní rok 2012 / 2013
den nadmíru sváteční, vždyť půjdou poprvé
do mateřské školy. Kdo ví, co se mnohému
malému človíčku honilo hlavou... Malinko
se bojím, bude tam se mnou maminka? Taky
se těším, jestli bude ve školce můj kamarád, nebo kamarádka z vedlejšího vchodu?
Opravdu, ve školce bylo plno nových dětí,
hodné paní učitelky a plno hraček. Je tu docela zábava a čas utíká jako voda.
Nejmenší děti ještě sem tam zamáčknou
nějakou tu slzičku, ještě že tu máme „kouzelný
telefon“. Komu je smutno, jde mamince
„zavolat“, ať si pospíší, a hned je mu líp.
Ty starší děti šly do školky zvesela, těšily
se na kamarády a své paní učitelky. Karolínka dokonce donesla na uvítanou krásné
růže, děkujeme.
Zahájení školního roku proběhlo bez
problémů. Nové děti se postupně začleňují do kolektivu vrstevníků. V období
od 3 do 6 let se utváří velká část osobnosti dítěte. Dítě získává základy sebeobslužných, kulturně- společenských a
zdvořilostních návyků, začíná se orientovat v nejrůznějších oblastech, dozvídá
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se nové poznatky, připravuje se na
školu, rozvíjí
si řeč, seznamuje s pravidly správného
chování, učí
se
začlenit
do kolektivu
ostatních dětí.
Mateřská
škola ve spolupráci s rodinou připravuje děti nejen na školu, ale i pro život. Dítě se
učí soucitu, sounáležitosti i soudržnosti. Proto
je předškolní období pro život každého dítěte
tak důležité. Chtěla bych dětem popřát mnoho krásných zážitků doma i v mateřské škole.
Rodičům přeji hodně trpělivosti, laskavosti a
důslednosti. Pedagogům hodně zdraví, pevné
nervy a spoustu příjemných zážitků s dětmi.
Miluše Budínová

Hulíňan
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

V pondělí 3. září zasedlo téměř 60 prváčků
do svých školních lavic v hulínské základní
škole. Věříme, že všichni noví žáčci si na školní kolektiv brzy zvyknou a budou do školy
chodit rádi. „Všem přejeme hodně úspěchů do
začátku povinné školní docházky,“ uvedl starosta města Mgr. Roman Hoza společně s paní

Dvě třídy prváčků

Městečko plné hudby

ředitelkou Mgr. H. Fuksovou, když se přišli
pozdravit s novými prváčky a jejich rodiči.

V pátek 14. září se žáci ze třídy 5.C ocitli
v „Městečku plném hudby“. Na děti se těšily dvě studentky Pedagogické fakulty MU,
které je s paní učitelkou provázely celým
projektovým vyučováním. Na začátku si
všichni poslechli hru na několik hudebních
nástrojů. Studentky nástroje dětem předvedly, popsaly a na chvíli půjčily. Z hudebních
nástrojů byly nejvíce populární akordeon,
akustická kytara, sopránová ﬂétna a klavír
s netradičně pojatou hrou. Žáky velmi motivovala ukázka virtuózního přednesu Pavla
Šporcla na housle a po jeho vzoru nosili pokrývku hlavy jako on. Ve vědomostních soutěžích si prověřili získané znalosti ze složení
a užití hudebních nástrojů. Děti se v průběhu
dne ocitly i v pohádce, kterou také ve skupinkách znázornily na papír. V soutěžích a
v různých disciplínách získávaly kartičky,
zvané „notičky“, které si na závěr směnily
za drobné věcné odměny. Žáci odcházeli ze
školy domů nejen s novými poznatky, ale i s
úsměvem na tváři.

Paní učitelky prvních tříd o prázdninách
nezahálely a pro své nové žáčky si připravily
opravdu pestrou nadílku. Od písmenkového
Krále, přes písmenkovou cestu, až po písmenkovou babičku. Děti se ochotně zapojovaly do
plnění úkolů a pilně odpovídaly na otázky.
Čemu se vlastně divíme, jsou to už velcí školáci. Některým rodičům ukápla i slzička. Doufám, že budou kapat jen slzy štěstí a radosti,
a pilné zvedání ruky nad hlavu vydrží co nejdéle.
J. Z.

Eva Cupáková
Více zde:
http://zs-hulin.webnode.cz/news
/mestecko-plne-hudby/

Školní rok 2011-2012 po stránce sportovní
Ve školním roce 2011-2012 se žáci ZŠ Hulín účastnili několika sportovních meziškolních
akcí, které byly spoluorganizovány Asociací
školních sportovních klubů. Kromě meziškolních akcí jsme rovněž pro žáky vytvářeli sportovní akce v rámci naší školy (ﬂorbal, přehazovaná, minifotbal, OVOV, skok do výšky).
Sportovní soutěže byly rozvrženy v průběhu celého školního roku, přičemž vždy
zahajovací akcí je přespolní běh konaný
v Bystřici pod Hostýnem. Zde se nejlépe dařilo starším žákům (8.-9. třída), kteří obsadili
3. místo v soutěži týmů. Velmi rozvíjejícím
se sportem je ﬂorbal, tedy i tento sport proniká do škol a jsou pořádány ﬂorbalové soutěže
různých typů. Naše škola se zúčastnila Orion
ﬂorbal Cupu a Poháru ministra školství. Na
obou soutěžích jsme získali 2. místa v kategoriích mladších i starších žáků.
Zimní období je jako každoročně charakteristické konáním lyžařského výcvikového
zájezdu pro žáky 7. tříd. Lyžařský zájezd
probíhal v Jeseníkách, v Petříkově.
Dalším sportem, který je velmi rozšířený, je fotbal. Naše škola je spolupořadatelem McDonald‘s Cupu, který se uskutečňuje
v areálu Spartaku Hulín a týká se žáků
4.-5. tříd. Ve školním roce 2011-2012 se žáci
naší školy umístili na 3. místě. Pro starší kategorii byl pořádán minifotbal, kde „hulínští“
osmáci a deváťáci obsadili 2. místo.

Závěrem roku, tedy v květnu a červnu,
jsou v programu soutěží vyhlašovány atletické soutěže (Pohár rozhlasu, Atletický
čtyřboj) a Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV). Pohár rozhlasu
byl z hlediska výsledků velmi úspěšný,
protože mladší žáci dokázali postoupit do
krajského kola, což v konkurenci sportovních škol je úspěch výrazný. OVOV
je soutěž velmi zajímavá, protože v sobě
zahrnuje disciplíny komplexního rozvoje lidského těla. Jedná se v podstatě
o několik disciplín a není nikdy dopředu jasné, kdo zvítězí. Svým charakterem je určena
pro každého. Díky velkým výhodám jsme
uspořádali pro I. i II. stupeň celodenní akci,
kde si žáci školy mohli vyzkoušet disciplíny
OVOV a vzájemně se porovnat mezi sebou.
Nejlepší tým naši školu poté reprezentoval
na krajském kole v Kroměříži.

INZERCE

Sport je fenomén a výraznou měrou přispívá k rozvoji těla po stránce fyzické i
psychické. Zahrnuje v sobě velmi mnoho
pozitivních aspektů, a proto je naší snahou
dále žáky motivovat v účasti na sportovních
aktivitách různého zaměření. Naše škola se
účastnila několika soutěží, přičemž v některých jsme byli velmi úspěšní, v jiných méně,
ale podstatným zůstává probouzet v žácích
pohyb, zdravý životní styl, emoce a chuť něčeho dosáhnout.
Svatopluk Štípek
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Hulíňan
Soutěž technických dovedností
V úterý 28. září to na naší škole opravdu
žilo. Kromě vernisáže ke dni seniorů, která
se konala odpoledne, naše škola uspořádala
„Soutěž v technických dovednostech“. Tato
soutěž se konala pro podporu řemesel a ručních prací. V momentě, kdy se všichni soutěžící i učitelé, včetně těch, kteří přijeli z
jiných škol, sešli na pozemku, mohla soutěž
oﬁciálně začít. Paní ředitelka Hana Fuksová
a zástupce ﬁrmy TOS Hulín, která tuto soutěž sponzorovala, se ujali úvodního slova,
přivítali soutěžící ze ZŠ Litenčice, ZŠ Tlumačov, ZŠ Sýpky Kroměříž, ZŠ Kostelec u
Holešova a samozřejmě ze ZŠ Hulín a popřáli jim mnoho úspěchů při práci. Natěšení
soutěžící se rozdělili do oborů a s přidělenými učiteli se odebrali do dílen. Musím říct,
že všechny obory měly práci velmi složitou.
A jakou? Chlapci, kteří pracovali s kovem,
měli za úkol vyrobit tři římské číslice, a to
I, V a X, které budou později použity jako
ciferník u slunečních hodin umístěných na
školním pozemku. Chlapci si nejdříve museli překreslit čísla podle šablon na kov,
vyřezat je, opilovat, následně vyrovnat a
nakonec ještě přelakovat, a až tehdy byla jejich práce hotová. Práci chlapcům ztěžoval
hluk, který vznikal, když vyřezávali čísla, a
tak jim bylo umožněno použít sluchátka, a já
sama jsem odtud raději utekla. Chlapci, tedy
chlapci a jedna dívka pracující se dřevem,
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měli sice v dílně mnohem klidnější prostředí, ale práce byla také velmi náročná. Jejich
úkolem bylo vyrobit dřevěné zvířátko na
kovové tyčce, které pak mohlo sloužit třeba
jako ozdoba do květináče. Soutěžící dostali
papírovou šablonku, ježka nebo šneka, kterou si pak obkreslili na dřevo. Nejnáročnější
prací bylo šablonku přesně vyřezat. Všechny
nerovnosti pak zarovnali pilníkem a zbylo
nalepit papírovou šablonku, kterou si před
tím vybarvili, a zvířátko bylo hotovo. Byla
však ještě jedna práce, kterou mohli svůj výrobek pokazit. Museli totiž vyvrtat dírku do
tenkého dřeva a dát tam kovovou tyčinku a
pak už bylo dílo konečně hotovo. Posledním
místem, kde tentokrát pracovaly dívky, byla
pracovna výtvarné výchovy, a dívky tam
tvořily co nejkrásnější květinové vazby, jak
z živých, tak z umělých rostlin a to všechno
za pomoci paní Zimčíkové. Děvčata pracovala ve dvojících, podle toho, z jaké přijela
školy a pak tak také byla hodnocena, stejně jako v ostatních oborech. Soutěžící nás
všechny velmi překvapili, jak chutí, kterou
do práce vložili, tak zručností, díky které
byly výrobky velmi kvalitní. Důležitou součástí byl také sponzor soutěže, a to ﬁrma
TOS Hulín, která přispěla velkým sponzorským darem, bez něhož by soutěž nemohla
být uskutečněna, takže jí patří velký dík.
A kdo získal ceny z právě tohoto daru?

Práce s kovem:
1. místo: Lukáš Čumpelík, Ondřej Kolbinger,
ZŠ Hulín
2. místo: Dušan Vašíček, Milan Nerušil,
ZŠ Litenčice
3. místo Robert Foltýn, Libor Brablík,
ZŠ Sýpky Kroměříž
Práce se dřevem:
1. místo Jan Franko Marko, David Kozumlík,
ZŠ Tlumačov
2. místo Tomáš Vrána, Jiří Navrátil,
ZŠ Litenčice
3. místo Jaroslav Tobolík, Michaela Razýmová,
ZŠ Hulín
Květinové aranžmá:
1. místo Renáta Vodicová, Aneta Gorčíková,
ZŠ Tlumačov
2. místo Veronika Šišková,
Štěpánka Zanášková,
ZŠ Kostelec u Holešova
3. místo Anna Marie Dvořáková,
Tamara Staňková,
ZŠ Hulín
Všem vítězům moc gratuluji a přeji mnoho dalších úspěchů. Výrobky soutěžících
jsou vystaveny na vernisáži „ Jak to vidím já
– děti a senioři“. A děkuji všem, kteří nějak
přispěli ke konání soutěže.
Gabriela Zpěváková

Hulíňan
Jak to vidím já – děti a senioři
Každoročně si svět 1. října připomíná Mezinárodní den seniorů, vyhlášený Organizací
spojených národů v roce 1998.
Tento den by se měl stát oslavou všeho, co
starší generace přináší společnosti.
K tomu letošnímu si dovolujeme jménem
žáků i pedagogů popřát všem seniorkám a seniorům hlavně zdraví, spokojenost a dobré zázemí.
Vzhledem k měnícímu se rozložení demograﬁcké křivky a vzrůstajícímu počtu osob
seniorského věku v naší společnosti cítíme
potřebu soustředit pozornost nastupující generace na tuto skutečnost.

Prostřednictvím školního projektu chceme posílit pozitivní vnímání seniorské generace mladými lidmi, chceme děti přivést
k uvědomění si hodnot a zkušeností, které
senioři vnáší do života společnosti i každého z nás.
Zároveň chceme zvýšit vnímavost a zájem
mladých lidí o způsob života, zájmy i problémy, které může seniorský věk přinášet.
Proto jsme se rozhodli uspořádat výstavu
prací z tohoto projektu, která proběhla v prostorách ZŠ Hulín.
Ilona Herodesová

Jedni z nejdůležitějších seniorů v Hulíně
(S. Jurčík s Vl. Úlehlou)

Vystoupení žáků ZŠ Hulín pod vedením
paní učitelky E. Svobodové

Ředitelka ZŠ H. Fuksová
přivítala své bývalé kolegyně

Žáci ZŠ Hulín při přípravě
na výstavu

DRUŽINKA
Jako malá školačka jsem podzimní měsíce
vítala nepříliš radostně. Snad právě proto, že
pro všechny kluky i holčičky skončily letní
dny a každodenní náplní se staly opět školní
povinnosti.
První měsíc školy - září - máme všichni s
úsměvem a veselím za sebou.
Prvňáčci, kteří přišli za svými kamarády
do školní družinky, se již úžasně začlenili do
kolektivu, ve kterém není o zábavu, skotačení a soutěže nouze. Pohádková atmosféra,
kterou je toto zařízení známé, začala malým
divadelním představením, které si pro své
nejmladší kamarády připravili žáci 3. tříd.
Veselá pohádka s líbivými písničkami každého prvňáčka nejen vtáhla do napínavého děje,
ale dodala chuť stát se též alespoň na chvíli
odvážným – převzít roli herce.
Děti, které nedovedou ještě příliš dlouho díky
své živosti posedět, nadchlo sportovní a koloběžkové odpoledne. Hřejivé sluníčko z nebe
bez mráčků uvítalo všech 119 dětí na hřišti.

Starosta R. Hoza v družném rozhovoru

...listí žloutne, poletuje...
Nebylo důležité vyhrát, ale svými výsledky všem
dokázat, že vyhrál každý, kdo se zúčastnil.
Chladnější větrné dny jsou neodmyslitelně spojny s tradicí a oblíbenou Drakiádou.
Vlastnoručně vyrobení či zakoupení draci se
vysoko vznášeli v oblacích
a pyšnili se svými dlouhými,
barevnými ocásky. Rodiče,
kteří přicházeli pro své ratolesti, sami poznávali, že stačil
první měsíc školy a z dětí se
stala bezva parta kamarádů.
Přejme dětem úspěchy, krásné nezapomenutelné zážitky
a družinka ať je pro ně vždy
místem zábavy a pohody.

polínka v kamnech chaloupky...
Vzpomínky na krásné dětství vytváří teplo
na duši i nám dospělým. Nechť se v nadcházející sychravé dny nikdo necítí sám.
Eva Formánková

Čím jsem starší, tím snad
víc a víc rozumím podzimu
– opadávající, zbarvené listí
a dým z natí...
Často se vracím do mého
dětství – ohýnky, praskající
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Hulíňan
KULTURA

Program na mìsíc
øíjen a listopad 2012
5.10.

pátek
20.00

12.10.
pátek
20.00

JIMI HENDRIX - revival

koncert kapely RED HOUSE ( Holešov )

VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFÙ HK12

Zahájení výstavy s obèerstvením a hudebním programem ( TOUJOURS)

vstupné
40,- Kè
vstupné
DOBROVOLNÉ

15.10.

HULÍNSKÝ OSKAR

18.10.

ÈTVERO ROÈNÍCH OBDOBÍ

vstupné

ROMAN DRAGOUN - recitál

vstupné

pondìlí
desátý roèník oblíbené soutìže, kategorie: ØEÈNÍK, srdeènì zve LDO ZUŠ Hulín a KK Hulín
16.00
ètvrtek
19.00

19.10.

zábavný program populární pražské travesti skupiny HANKY PANKY

pátek
20.00

Koncertní recitál výborného zpìváka a muzikanta

sobota
16.00

I.Drápalová - šperky, M.Kopèilová - portréty, J.Veselá - obrázky, Mgr. Z.Kubíèek - šperky

27.10.

BAZÁREK OBLEÈENÍ A POTØEB NEJEN PRO DÌTI

21.10.

sobota

9.00-12.00

2.11.

pátek
20.00

4.11.

Kulturní klub nabízí možnost všem, kterým dìti vyrostly z obleèení, sportovních potøeb,
kterým doma pøekáží nepotøebné hraèky … a chtìjí vìci prodat, nebo koupit.

v podání Divadelního spolku Kromìøíž
konverzaèní komedie francouzské autorky YASMINY REZY, o tom, co se stane,když se dva manželské
páry v nejlepších letech „v dobré vùli“ sejdou, aby urovnaly konflikt svých chlapeckých ratolestí,
které se støetly pøi klukovských hrách a jeden druhému vyrazil dva zuby.

JAM SESSION no. 2

Setkaní muzikantù, kteøí si opìt spoleènì zahrají v rùzném složení ve stylu rock, funky, blues, jazz.
Pohodový veèer plný skvìlé muziky.

O TØECH MOTÝLCÍCH

nedìle
14.30

Roztomilá pohádka pro nejmenší o síle motýlího pøátelství, pøi které jsou dìti aktivnì zapojeni do dìje.

sobota
18.00

Jde o amatérskou talentovou soutìž jednotlivcù i skupin pro širokou veøejnost bez rozdílu vìku. Pøivítáme všechny
obory napøíklad : pìvecké, hudební, taneèní, sportovní, divadelní, artistické, cvièitelské.
Pøihlášky se posílají na adresu KULTURNÍ KLUB Hulín, Tøebízského 194, Hulín 768 24 nejpozdìji do 26.10.2012

10.11.
11.11.

nedìle
18.00

16.11.
pátek
17.30

23.11.
pátek
20.00

70,-

VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÍKÙ - amatérù

31.10. BÙH MASAKRU
støeda
19.00

220,-

“Hulín má ( taky ) talent 3“ !

Cena za
prodejní
místo
30,vstupné
80,-

vstupné
dobrovolné

vstupné
40,vstupné
50,-

OCHUTNÁVKA SVATOMARTINSKÝCH VÍN

Pøíjemné nedìlní posezení u dobrého vína s hudbou v lidovém tónu

DÁMSKÁ JÍZDA

návrat oblíbeného poøadu nejen pro ženy

ARAKAIN - koncert èeské rockové legendy

pøedkapela Absolut Deafers, Arakain podzimní turné k 30 výroèí kapely

pøedplatné
220,na místì
250,-

Více informací a fotografie z akcí najdete na našem novém webu www.kkhulin.cz
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Hulíňan

HULÍNSKÉ SVATOVÁCLAVSKÉ HODY

Hodová mše svatá v kostele sv. Václava

Jako každoročně vedou svatováclavský průvod dobrovolní hasiči

Několik skupin mažoretek v čele průvodu Dechový soubor Morava vedený P. Voříškem

Zahájení Svatováclavských hodů v letním kině

Vystoupení žáků
ZUŠ Hulín

Návštěvníci hodového
jarmarku si užívali
sluníčka a burčáku

Představitelé města Hulína

Vystoupení dětí z folklorního souboru Hulíňáček

Rockový nářez hulínských mladíků
ze skupiny VSPH

Vystoupení
revivalové skupiny ABBA

Hulíňan

Hodový burčák z Kulturního klubu

Návštěvníci hodů v Hulíně

Tradiční hody v Hulíně plné kolotočů a stánků

Kouzelník J. Hadaš zpříjemnil dětem odpoledne

Speciality pro sváteční den

Vystoupení Železného Zekona bylo vrcholem programu

SOUTĚŽ „O NEJLEPŠÍ HULÍNSKÉ HODOVÉ KOLÁČ“

Bylo z čeho vybírat

Letos se sešlo 32 vzorků k ochutnání

Jedna z mnoha účastnic soutěže předává koláč

Děkujeme všem zúčastněným i návštěvníkům soutěže „O nejlepší hulínské hodové koláč“
Výherkyně soutěže :
1. místo Ludmila Stratilová
2. místo Martina Janálová
3. místo Dana Dvořáková
Výherní recepty budou zveřejněny v příštím vydání Hulíňanu a pro ostatní recepty
si mohou zájemci přijít do MěK Hulín.
Vítězný koláč paní Ludmily Stratilové,
který upekla ve 3 hodiny ráno,
když mnozí z nás ještě spali

Starosta R. Hoza gratuluje paní D. Dvořákové,
která získala krásné 3. místo

Hulíňan
VÝSTAVA KATASTROFY HULÍNA

Pan Vlastimil Úlehla
při rozhovoru s redaktorkou Deníku

Pamětníci si připomněli krutá období, mladší
generace si mohla prohlédnout smutné události

Nečekaně velký zájem o výstavu s tak tragickým názvem

Návštěvníci výstavy
Katastrofy Hulína

Že měla výstava úspěch,
potvrdili i pamětníci z Hulína

POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ HULÍNEM
Šmoulové vyhecovali i tatínky

Ferda Mravenec s Beruškou
prověřili šikovnost každého dítěte

Pan král s princeznou na startu

S klauny se chtěl
každý vyfotit

Krásná kočička z pohádky O koťatech

Mach a Šebestová s kouzelným sluchátkem

Jestli kuli pikle, to nevím

Hulíňan
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA GRÁDĚ

Pohladit si rybku pro štěstí
nebo jen zkusit jaké to je?

Slunečné počasí přilákalo
malé i velké návštěvníky

Rybáři na Grádě

Velké úlovky se musí přeměřit

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

Hodový turnaj ve stolním tenise

Vyhodnocení minigolfového turnaje ředitelem KK L. Pecháčkem

HODOVÉ ZÁBAVY

Páteční hodová zábava s Hulíňany

Sobotní hodová zábava s Expo Pension

Více fotograﬁí na www.kkhulin.cz a www.knihovnahulin.cz. Autoři fotograﬁí: J. Zakravačová, M. Dunajová, L. Pecháček

Hulíňan
KULTURNÍ KLUB

Připravované akce

Vyprodané představení
za 24 hodin?
Mám ráda kulturu a jsem vděčná za každou pořádanou akci,
která se u nás v Hulíně koná. V minulém vydání Hulíňanu jsem
se dočetla, že do našeho malého města přijede Divadlo Járy Cimrmana. Předplatné lístků probíhalo od pondělí 3. září a myslela jsem
si, že když si přijdu koupit lístky v úterý, bude jich ještě dostatek,
vždyť nebyly zrovna nejlevnější. Jaké bylo mé překvapení, když
mi pracovnice Kulturního klubu řekla v osm hodin ráno, že jsou
lístky vyprodané!!! V tu chvíli jsem byla hodně překvapená a pouze
jsem poděkovala a odešla. Po chvilce se mi informace rozležela
v hlavě. Sál Kulturního klubu je podle mého názoru docela velký a lidí se tam vleze něco kolem dvou set. Jak je tedy možné,
že za jeden den si přišlo koupit lístky tolik lidí? Jelikož jsem hulínskou rodačkou a vím, jak lidé podobná představení navštěvují, byla tahle informace pro mě hodně zarážející – a je dosud. Ale
vracet se a zjišťovat, kdo si všechny lístky koupil, se mi nechtělo, a jsem si jistá, že by mi pracovnice stejně nemohla říct pravdu.
Záviděla jsem všem těm lidem, kteří si lístky v pondělí zakoupili a
představení uvidí, ale díky kamarádce, která byla rychlejší než já,
představení navštívím.
Možná tam budou sedět celé rodiny od prababiček až po pravnučky, které vykoupily „Hospodu na Mýtince“ za 24 hodin.
Přeji Kulturnímu klubu více takových představení a hlavně tak
úžasnou rychlost vyprodání lístků.
Zklamaná čtenářka P. D.
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Hulíňan
Chlouba Hulína letní kino ukončilo letošní sezónu
Letní hulínské kino je v širokém okolí jediné svého druhu.
O tom, že se nevyužívá jen k promítání ﬁlmů v sezóně, svědčí spousta akcí pořádaných
v Hulíně. Ať už jsou to akce KULTURNÍHO
KLUBU nebo spolků, které mají o tento prostor zájem na pořádání svých akcí.
Na to, co všechno obnáší provoz letního
kina, jsem se zeptala programové pracovnice
KK Jany Nábělkové.
Jak dlouho dopředu musíte připravovat
ﬁlmy promítané v letním kině?
S výběrem ﬁlmů začínám v dubnu. V květnu a červnu programuji u jednotlivých distribučních společností. Společně hledáme vhodné
termíny, aby mohl být ﬁlm po odehrání včas
dopraven do dalšího kina, ale i to bývá problém,
zvlášť při změně dopravních dispozic.
Na očekávané trháky s premiérou v letních měsících musím s programováním čekat, protože jsou přednostně poskytovány
stálým kinům.
Filmy v digitální projekci BLU RAY, které jsme mohli promítat díky zapůjčené technice, nabízí distribuční společnosti nejdříve 4
měsíce od ﬁlmové premiéry. V naší nabídce
to byly ﬁlmy Železná lady, Sherlock Holmes:
Hra stínů a české ﬁlmy Signál a Okresní přebor-poslední zápas Pepika Hnátka.
Podle čeho vybíráte ﬁlmy?
V předchozích letech jsem ﬁlmy u zimních
a jarních premiér vybírala podle žebříčku návštěvnosti, a ty, které teprve premiéra čekala,
podle počtu nasazených kopií a recenzí.
V letošním roce to bylo úplně jinak. Vzhledem k tomu, že se díky digitalizaci výrazně
omezila výroba klasických ﬁlmových kopií,
naprogramovala jsem většinu ﬁlmů, které
byly v nabídce. Zbylé termíny jsem pak doplnila o ﬁlmy v digitální podobě BLU RAY.
Co všechno provoz letního kina obnáší?
Možná si návštěvníci myslí, že se zapne
promítačka a všechno jede samo. Kolik
lidí se o provoz kina stará?
Ono to tak jednoduše asi vypadá, ale je to
podstatně složitější. Každoročně před začátkem sezóny musí být provedena technická
kontrola promítacích přístrojů, což obnáší

INZERCE
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seřízení promítaček a vyladění zvuku. U samotného promítání se pak střídají dva kvaliﬁkovaní promítači.
Externě je zajištěn také prodej a evidence
vstupenek.
Počty návštěvníků jsou pak zaznamenávány v denních, týdenních a následně měsíčních výkazech. Po odehrání ﬁlmu je odesílán
výkaz výsledků s počtem diváků a tržeb,
který slouží k vystavení faktury za zapůjčení
ﬁlmové kopie.
Sami si hlídáme rovněž dopravní dispozice, což znamená dovoz a odesílání ﬁlmů.
Jelikož v Hulíně u ČD v sobotu nefunguje
tranzitní služba, byli jsme častokrát nuceni
vozit ﬁlmy autem do Přerova, aby mohly být
včas dopraveny do hrajícího kina. Dokonce dvakrát jsme vezli ﬁlm přímo do dalšího
kina, jelikož žádným vlakovým spojem by
tam nedošel.
I přes všechny tyto peripetie nevznikl žádný problém.
Jako každoročně byl v kině hojně využíván i
bufet, kde děvčata nabízela nápoje alko, nealko,
cukrovinky, slané pochutiny a nanuky, které v
teplých letních večerech přišly zvláště vhod.
Jaká byla
letošní sezóna?
Letošní
sezóna mě
příjemně
překvapila.
Měla jsem
z ní velké
obavy, protože ﬁlmová nabídka
nebyla dle
mých představ, a čekala jsem,
zda nás počasí potrápí

jako v loňském roce. Naštěstí nám počasí
vcelku přálo, i když srpen byl chladnější a
deštivější. Branou kina letos prošlo 1741
diváků. Kdybych dělala žebříček návštěvnosti, tak nejplodnějším byl rok 2010, kdy
byl průměr 136 diváků na ﬁlm, pak by následoval rok 2007, kdy to bylo 120 diváků,
a třetí v pořadí by skončil rok 2004 se 105
diváky. Letošní rok se umístil na obrazném
čtvrtém místě s 97 diváky.
Který titul byl nejnavštěvovanějším ﬁlmem letošního léta?
Určitě je všem jasné, že největší hitovkou
byla DOBA LEDOVÁ 4 – ZEMĚ V POHYBU, kterou vidělo 514 diváků, v těsném
závěsu skončil další animovaný trhák nejen
pro děti MADAGASKAR 3 se 466 diváky, a
pomyslnou 3. příčku obsadila česká komedie
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL, kterou si nenechalo
ujít 190 diváků.
Nabízíte v silné konkurenci kina multikin
návštěvníkům i nějaký další servis?
Není to romantika, sledovat ﬁlm pěkně
venku, pod hvězdami, mít možnost dát si limonádu, pivo nebo pojídat brambůrky, tyčinky, spirálky?
Není to romantika, odhánět vlezlé komáry, slyšet cvrkat cvrčka a kuňkat žáby?
Není to romantika, sledovat ﬁlm při bouřce, kdy kolem vás létají hromy a blesky a vy
přitom sedíte v suchu pod střechou?
Tuto atmosféru prostě v multikině nezažijete.
Děkuji za rozhovor
J. Z.

Hulíňan
Prázdniny sice skončily, ale Jiná kultura Hulín myslí na děti stále
Ačkoli letní prázdniny dětem před několika dny skončily, sdružení Jiná kultura
Hulín se rozhodlo, že v sobotu 8. září všem
dětem připomene tyto krásné a bezstarostné
prázdninové dny karnevalem, který se konal
v prostorách Letního kina v Hulíně. A že se
opravdu jedná o karneval, potvrzovaly rozmanité a nápadité kostýmy nejen návštěvníků, ale i samotných pořadatelů, kteří si připravili spoustu zajímavých soutěží pro malé
i velké hosty. Děti si mohly vyzkoušet chytání rybiček, kroket, chození na malých chůdách či skládání obrovských puzzle. A to,
že soutěže měly úspěch, dokazoval i velký
úbytek sladkostí, které děti za každou splněnou disciplínu dostaly. Mimo jiné zde byla
možnost návštěvy skákacího hradu, kterou
mnohé princezny a piráti s radostí využili. A
to, že svět je nekrásnější z koňského hřbetu,
mohli potvrdit jen ti nejodvážnější, kteří se

zúčastnili malé projížďky na koni. Připraveno bylo i již tradiční malovaní na obličej,
kterým si návštěvníci měli možnost doplnit
své jinak bezchybné kostýmy. Jiná kultura
Hulín ovšem nezapomněla ani na samotné
rodiče, pro které zde bylo připraveno, kromě
bohatého občerstvení, i několik zajímavých
soutěží. Za zmínku stojí disciplíny jako stání
na jedné noze s pivem v natažené ruce, kde
si milovníci piva vyzkoušeli svou výdrž, či
velmi vtipná disciplína, kdy se měli dvojice
se zavázanýma očima navzájem krmit jogurtem. A když již bylo mnoho sladkostí a
jídla snědeno a dobrého piva vypito, přišla
na řadu trocha pohybu, o který se postaral
Martin Henzély se svou Zumba show. Následovala bohatá tombola, ze které si děti
i rodiče odnášeli spoustu zajímavých věcí.
A když se večer nachýlil ke konci, propukl zlatý hřeb celé akce v podobě velmi po-

První ročník FARMÁŘSKÉHO TRHU na výbornou!
Dopoledne v sobotu 15. září 2012 patřilo v Hulíně farmářskému trhu. Oblíbená
prodejní a kulturní akce, která dává možnost
představit se regionálním producentům a
výrobcům, se poprvé uskutečnila na hulínském náměstí. Dopolední program odstartovalo vystoupení našich nejmenších, totiž
folklórního kroužku Hulíňáček. Během celého dopoledne bavila návštěvníky dechová hudba, atmosféra na trhu byla příjemná
a málokomu se chtělo domů. Hulínský trh
nabídl možnost zakoupení ze širokého
sortimentu domácích výrobků, počínaje
burčákem, novým kroměřížským pivem
Maxmilián, kávou, a konče zabíjačkovými

vedené ﬁreshow a nádherného ohňostroje.
Velký kus práce zde odvedli hulínští hasiči,
kteří se kromě odpálení ohňostroje zhostili i dětských soutěží. Karneval byl doplněn
velmi dobrým hudebním doprovodem, o
který se mimo jiné postaral i muzikant Martin „Mája“ Nedbal, kterého si děti opravdu
oblíbily, nejenom díky dobrému hudebnímu
výstupu, ale také díky svéráznému a vtipnému vystupovaní. Celá akce byla velmi povedená a rodiče, ale hlavně děti, si připomněli
ten krásný, sladký čas letních prázdnin, na
který si teď budou muset celý rok počkat.
Sponzory karnevalu byli Kombyt Hulín,
Brevil Hulín, Rovina Hulín, Prominent Kroměříž, Policie Hulín, Chropyňské strojírny,
Pilana a Kulturní klub Hulín, bez kterých by
akce nemohla být uskutečněna.
Michaela Stratilová, JKH

INZERCE

specialitami, nakládaným česnekem či povidly.
„S průběhem trhu jsme maximálně spokojeni, lidem se tu líbilo, a i sortiment prodávaného zboží se nám podařilo dobře složit.
Vysoká návštěvnost nás mile překvapila,
o některé prodejce byl velký zájem a stály se
dlouhé fronty. Jsem rád, že lidé dokáží rozlišit kvalitní zboží od toho, který je k dostání
v supermarketech. Do příště se pokusíme
posílit kapacitu prodejců,“ říká Libor Pecháček, jeden z organizátorů trhu. Další farmářský trh v Hulíně plánují organizátoři na
jaro 2013.
Foto viz str. 1 a více fotograﬁí na stránkách
www.kkhulin.cz

Vladimír Mišík
& ETc.
Další koncert v cyklu „Rockové legendy v Hulíně“ se uskutečnil v sobotu 22. 9. 2012. Vladimír
Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární
hudby již od 60. let 20. století.
Svou tvorbou ovlivnil celou řadu
umělců ať už z hudebního, výtvarného či literárního prostředí.
I v Hulíně nadchl své fanoušky.
Více foto z akce na www. kkhulin.cz
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Hulíňan
KNIHOVNA
Děkujeme společnosti TOSHULIN, a. s.,
za sponzorský dar, kterým podpořila rekonstrukci PC učebny v MěK Hulín.
Rekonstrukce proběhla během letních prázdnin. Z dříve nevzhledné místnosti, která sloužila jako kuchyně v bývalé škole, je nyní moderní
počítačová studovna s 8 počítačovými stanicemi, sloužící čtenářům a návštěvníkům MěK.

Rekonstrukce počítačové učebny
Kurz bude probíhat pod záštitou Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových, nadace České spořitelny a T-Mobile
Czech Republic, a. s.

Termíny pro přihlášené zájemce základů
počítačové gramotnosti pro seniory:
středa
pátek
pondělí
středa
pátek

17.
19.
22.
24.
26.

10.
10.
10.
10.
10.

Jedná se jediné místo ve městě, které funguje
jako místo s veřejně přístupným internetem,
otevřeným ve výpůjčních hodinách knihovny.

vždy od 9.00 do 12.00
v PC studovně MěK Hulín.

První zatěžkávající zkouškou budou Základy počítačové gramotnosti v rámci projektu Senioři komunikují.

Více informací na
www.knihovnahulin.cz

Kurz probíhá zdarma.

Kamarádka knihovna
I Hulínská
knihovna
se
opět zapojila do
celostátní soutěže Kamarádka knihovna.
Každý návštěvník dětského oddělení
si může vyplnit

vysvědčení. Co děti známkují?
Dětští čtenáři hodnotí známkami jako ve
škole nejen svoji spokojenost s knihovnou, ale
i se svými knihovnicemi. Na zadní stranu děti
mohou nakreslit návrh, jak by mohl vypadat
obal jejich oblíbené knížky. Každý, kdo vysvědčení vyplní, získá malou odměnu.

Poděkování
Děkujeme za velkou pomoc pamětníkovi, historikovi a
jedinečnému člověku panu Vlastíkovi Úlehlovi za poskytnutí
dobových fotograﬁí, textů a celé spolupráci na výstavě.
Knihovnice
Výstavu „KATASTROFY HULÍNA“ si můžete
prohlédnout v prostorách MěK do konce
měsíce října ve výpůjčních hodinách knihovny.
Vzhledem k blížícím se volbám
do zastupitelstev krajů upozorňujeme
čtenáře a návštěvníky MěK Hulín,

že bude v pátek 12. 10. zavřeno
z důvodu zapůjčení prostor
pro volební místnost.
Děkujeme za pochopení
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Akci letos již počtvrté vyhlásilo Sdružení knihovníků a informačních pracovníků
ve spolupráci s Klubem dětských knihoven
a Národní knihovnou v Praze.
Všechna vysvědčení se posílají k hodnocení a nejlepší čeká velká odměna.

INZERCE

Hulíňan
ZUŠ

Zájezd do Sierpcu

INZERCE

ními hosty jsme se zúčastnili doprovodných
programů k výročí školy.

V rámci mezinárodní spolupráce se učitelé
a žáci Základní umělecké školy Hulín zúčastnili ve dnech 20. - 23. září oslav 30. výročí
založení Panstwowej szkoly Muzycznej I.st.
im. Marcina Kaminskiego v polském Sierpcu.
Společně s námi byli na slavnostní setkání pozváni také učitelé a žáci ze ZUŠ Zlaté Moravce a starostové měst Zlaté Moravce a Hulín.
V Sierpcu jsme společně s našimi přáteli
prožili příjemné, programově náročné dny.
Kromě slavnostního uvítání na radnici v
Sierpcu jsme si prohlédli historické město
Plock, skanzen v Sierpcu a společně s ostat-

ZE SPOLEČNOSTI

Žáci naší školy Zlata Hložková, Jaroslav
Voříšek, Zdeněk Janů, Lucie Vajdová, Veronika Zavadilová, Jitka Druláková a Tadeáš
Hoza se představili publiku na dvou koncertech a svými výkony a profesionálním přístupem skvěle reprezentovali školu, město
Hulín i Českou republiku. Poděkování patří
zmíněným žákům, učitelům Mgr. Daně Zapletalové, Haně Odstrčilíkové a Petru Voříškovi za přípravu žáků na vystoupení a Mgr.
Lence Poláškové a Haně Odstrčilíkové za
klavírní doprovod žáků na koncertech.
V návaznosti na vynikající výkony žáků
naší školy byli pozváni žáci dechového oddělení do Sierpcu na mezinárodní soutěž komorní
hry a Mgr. Dana Zapletalová na vedení odborného semináře jako lektorka sólového zpěvu.
Děkuji panu starostovi Mgr. Romanu
Hozovi za jeho osobní přítomnost na této
významné akci a Městu Hulín za podporu
přínosné zahraniční spolupráce.
Emilie Šimordová
ředitelka školy

Malé, ale Chrášťanské hody

15

Hulíňan
SVČ KLUBÍČKO
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Nabídka aktivit

Hulíňan

Letní vzpomínka:
ukončení letní sezony
s posledními účastníky
zájezdu v Itálii.
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Hulíňan
STŘÍPKY Z HISTORIE
Je 20. srpen 2012, venku 35,7 °C, na obloze ani mráček, koupaliště plně obsazeno.
Při listování ve starých zápisech Okrašlovacího spolku v Hulíně je o zřízení koupaliště
dost zápisů.
A tak vybírám, opisuji a předkládám.
První zápis je z 26. 4. 1896: „Účelem jeho
(spolku) jest krajinu v obvodu města Hulína
okrášliti, ušlechtiti a v zdravotním stavu povznésti.“ A rok nato: „Dne 1. 5. 1897 v 7 hod.
večer jednatel podává návrh o příčině zřízení
koupaliště pro děti, případně i dospělé... Stále se jen uvažuje a hledá místo.“ Až 17. 4.
1898: „V příčině zřízení plovárny usneseno
u druhého splávku vyšetřiti místo pro dotyčnou plovárnu a čeho ještě během měsíce dubna zaříditi.“ Když mělo dojít k uskutečnění,
vznikla překážka. „Následkem odvodnění
na Pravčickém byl spolek nucen upustit od
zřízení pod 2. splávkem a také u 1. splávku
blíže mlýna:“ Na valné hromadě 2. 1. 1899

SPORT
Stejně jako před rokem patřila druhá neděle nového školního roku ve sportovním areálu
dětem, které rády sportují. Téměř čtyři desítky
dětí, z nichž mnohé byly hlasitě podporovány
rodiči, soutěžily v slunném počasí babího léta
v běžných i nevšedních atletických disciplínách. Na stanovištích dohlíželi organizátoři
na hladký průběh jednotlivých disciplín. Měřili čas při skocích do boku, běhu na 60, 100

První veřejné koupání v Hulíně
navrhuje ředitel cukrovaru, že by se mohlo
koupati v nádrži u cukrovaru. Návrh zřejmě
nebyl přijat ani po druhé nabídce.
Koupaliště bylo zřízeno v červnu 1899.
Píše se: „V případě zařízení plovárny po delším vyjednávání s mlynářem Čápem, zdali
by byl ochoten svoliti to zařízení na louce na
Pravčicku... Představenstvo obce se má požádati za svolení, aby byly umístěny sloupy s nápisy: „Na tomto místě dovoleno jest
koupati se pouze osobám mužského pohlaví
(pod 1. splávkem) a pouze ženského pohlaví,
a to v příslušném oděvu“ (pod 2. splávkem).
A tak je otevřeno koupaliště v místech blízko dnešního letního kina. Postavena dřevěná
bouda s kabinami, lavička, věšáky a dřevěná
podlaha. Bývalý rybníček prohlouben a trochu zvětšen. Obecní posel musel být na plovárně denně od 1 do 6 hodin, za týden dostal
plat 2 zlatky. Později stanovena návštěvnost
koupaliště: „Dopoledne vyhrazeno výhradně
pro dospělé mužské, odpoledne do 3 hod. jen
osoby ženské, do 6 hod. pro mládež mužskou
a po 6 hod. pro dospělé mužské. Za koupání se
má vybírati od dítek 1 kr., od dospělých 2 kr.,
chudší mají být osvobozeni od poplatků na
základě udělení legitimace správy školy.“
Do prosince 1899 jsou dokončeny kabiny
s dveřmi za 600 kr.., pojistné činí 5,48 kr.
V zimě má plovárna sloužit jako placené kluziště, avšak „následkem nepříznivého počasí
se muselo od záměru upustit.“ 27. 1. 1901 je
zmínka, že k plovárně je zřízena další ohrada, plot a dveře, takže je „ znemožněn přístup
osobám nepovolaným.“ V tomto roce je osá-

zeno okolí plovárny vrbami. V roce 1902 byla
plovárna otevřena 2. června, vstupné vybírá
úpravu koupaliště i okolí, jakož i dohled nad
provozem má sluha p. Tepera za 3kr.. Místní
policajti byli požádáni o občasnou dohlídku
na koupališti. V květnu 1903 „usneseno, aby
lístky i pořádek zůstaly jako loni a představenstvo obce zakázalo koupání jinde na veřejných
místech.“ Vyúčtování provozu plovárny činí
18 K 10 hal. V roce 1904 otevřena plovárna
v červnu, prodáván lístek na celý rok za 2 K
(prodány pouze 4 ks), pro děti stojí 2 hal, pro
studenty a odrostlé 4 hal. Výtěžek 42 K za celý
provoz. V roce 1905 je „dohližitelem“ plovárny
určen p. Skřivánek, vstupné sníženo, chudým
se rozdávají lístky zdarma a mohou se koupat
jen jednou za týden. Vstupenky jsou barevně
rozlišeny. O rok později jsou v okolí vykáceny stromy, které stínily. V roce 1907 se provádí
rozdělení budovy vybavené lavičkami a dřevěnými podlahami. Místo plovárny se používá
slovo „koupelna.“ „Usneseno, aby se opravila šindelová střecha a nutno zvětšit koupelnu
o měřice.“ Nebylo uskutečněno. Až v roce
1911 byla opravena střecha. Zápisy končí na
jaře 1916, všude zmínka, že plovárna je v provozu, ale méně využívána, protože „mysleli
jsme všichni, že válka potrvá jen několik týdnů
a dnes uplynul celý rok a konec války tak kruté
a hrozné ještě není a lid obecný na to doplácí.“
Plovárna fungovala do doby, než bylo dovoleno koupání na Grádě.
Ach jo, a léto končí.
A. N.

Atletická olympiáda pro děti dne 16. září 2012
nebo 400 m, s metrem přeměřovali výkony
skoku dalekého či vysokého a vzdálenost, do
jaké létalo nářadí při hodu koulí, pískací raketkou nebo dětským oštěpem.
Jménem organizátora atletické olympiády
pro děti, občanského sdružení Orel jednota Hulín, děkuji dětem za dosažené výkony,
dále zlínskému atletickému klubu za zapůjče-

ní atletických pomůcek, a také děkuji všem,
kdo se na přípravě a organizaci příjemného
sportovního odpoledne podíleli.
Václav Hána
starosta jednoty Orel Hulín
Fotograﬁe a výsledkovou listinu
naleznete na webových stránkách
http://www.orelhulin.cz.

POZVÁNKA

Více informací a fotograﬁí z minulých ročníků naleznete na www.sahulin.cz
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Hulíňan
Další pohár za MTB do Hulína
1. září vyrazili ve
Spešově bikeři do ﬁnálového boje o celkové umístění v Poháru Drahanské vrchoviny – MTB Merida
2012, aby ukončili
více či méně úspěšnou závodní sezonu.
Na kvalitně postavené XC trati, která sváděla k
bojovnosti, se uskutečnil pravý hon na lišku. Tou

v letošní sezoně byl bezesporu Tomáš Obdržálek,
rider Bike Triatlonu Morkovice (na fotograﬁi).
Tomáš sílící tlak ustál na výbornou a s chladnou
hlavou si suverénně dojel pro své sedmé vítězství
v řadě a zároveň pro pohár vítěze celého seriálu.
Po vítězství v náročném seriálu Valašského poháru je to v letošní sezoně již druhý vítězný pohár za MTB seriál, který do svého
města dovezl, a věříme, že pro sezony příští
ani zdaleka poslední.
-vob-

Pozvánka na fotbal s FK ADMIRA Hulín
FK ADMIRA rozehrála svoji 6. sezónu v 1. B
třídě Zlínského kraje se střídavými výsledky
a prozatím se drží v klidném středu tabulky, což
je umístění, se kterým se rozhodně nechce spokojit a vynasnaží se atakovat nejvyšší příčky.
Zajímavostí Admiry je, že za ni nastupují výhradně místní, hulínští hráči, což v současném
fotbale není vůbec obvyklé. Klubu se poměrně
daří v této „rychlé“ době, v konkurenci internetu a videoher, doplňovat kádr o mladé, perspektivní hráče. Za to vděčí především dobré
spolupráci se SK Spartakem Hulín. Chtěli bychom také poděkovat všem sponzorům a městu
Hulín za podporu. Zveme všechny diváky na
naše domácí zápasy, které se hrají v příjemném
prostředí sportovního areálu Hulín.

Více novinek, fotograﬁí a statistik
našeho klubu získáte na adrese
www.hulin.cz/admira.

ROZLOSOVÁNÍ PODZIM 2012
KOLO
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo

DEN DATUM
ČAS
DOMÁCÍ
neděle
12. 8. 16:30 hod.
FK ADMIRA
pátek
17. 8. 18:30 hod. JISKRA BAŤOV 1930
neděle
26. 8. 16:30 hod.
FK ADMIRA
neděle
2. 9.
16:30 hod.
SOKOL LUBNÁ
neděle
9. 9.
16:00 hod.
FK ADMIRA
neděle
16. 9. 16:00 hod.
FK LŮŽKOVICE

7. kolo

neděle

23. 9.

15:30 hod.

FK ADMIRA

8. kolo neděle
9. kolo neděle
10. kolo neděle

30. 9.
7. 10.
14. 10.

15:30 hod.
15:00 hod.
14:30 hod.

SK BŘEZNICE
FK ADMIRA
MALENOVICE

11. kolo neděle

21. 10.

14:00 hod.

FK ADMIRA

12. kolo neděle
13. kolo neděle
14. kolo neděle

28. 10.
4. 11.
11. 11.

14:00 hod.
13:30 hod.
13:30 hod.

SKAŠTICE
FK ADMIRA
SK LUKOV

HOSTÉ
SK LUKOV
FK ADMIRA
SK LOUKY
FK ADMIRA
TĚŠNOVICE
FK ADMIRA
MORAVAN
KOSTELEC u Hol.
FK ADMIRA
SOKOL TEČOVICE
FK ADMIRA
FC VIKTORIA
OTROKOVICE B
FK ADMIRA
JAROSLAVICE
FK ADMIRA

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Prodám nebo pronajmu garáž u Cukrovaru
po celkové opravě v dobrém stavu.
Cena dohodou, kontakt 602 731 709.
• Pronajmu byt 1+1 s balkonem, v Kroměříži,
Úprkova ul., zařízený. Info na tel. 739 434 938.
• Prodám letošní, mladé kohouty /hempšíráky/
vhodné k chovu i na talíř. Cena dohodu.
informace na tel. 604 610 683.
• KLUB FILATELISTŮ KROMĚŘÍŽ pořádá
v Domě kultury HOBBY SETKÁNÍ.
3. listopadu od 7.00 do 11.00 hod.
Informace na tel.: 573 336 333.
• Umyji okna (150 Kč/h), uklidím byt (85 Kč/h)
Tel.: 731 381 691.
• Prodám kolo - inv. tříkolku - zánovní
tel.606 926 990

Mezinárodní velká cena
Plocka v judo
V dnech od 14. do 16.září se zúčastnilo pět
závodníků z oddílu judo SK Spartak Hulín mezinárodního turnaje v Plocku. Oddíl judo Wisla
Plock pozval na tento turnaj mladé závodníky ze
šesti zemí, z Dánska, Ruska, Moldavska, Ukrajiny, České republiky a z celého Polska. Přesto, že
děvčata z Hulína musela absolvovat utkání s chlapci, přivezlo hulínské judo domů čtyři medaile.
Nejlepší připravenost na tento turnaj prokázala Zuzana Eliášová, která v mladších žácích ve váze do 48 kg získala zlatou medaili.
Této závodnici prospěla během prázdnin
účast na čtyřech soustředěních v Rakousku,
Maďarsku Slovensku a České republice.Ve
váze do 36 kg obsadila v konkurenci chlapců Pavlína Rozkydalová 8. místo.V kategorii
starších žáků váha do 50 kg obsadil Jan Fránek 2. místo a Tomáš Žůrek 3.místo. Ve váze
do 50 kg proběhlo jedno z nejkrásnějších ﬁnále turnaje mezi Danielem Vydrou a domácím závodníkem. Po velkém boji se radoval
ze zlata domácí závodník, přesto byl Daniel
spokojen se stříbrnou medailí.
Další výsledky z mezinárodních turnajů
prvního pololetí 2012
Velká cena Povážské Bystrice - Slovensko
Daniel Kroupa
1. místo
Tomáš Žůrek
2. místo
Jan Fránek
2. místo
Zuzana Eliášová
2. místo
Daniel Vydra
5. místo
LUBLAŇ - Slovinsko
Zuzana Eliášová
5. místo
Daniel Vydra - první utkání diskvaliﬁkace
Petr Eliáš
5. místo
VC Michalovce Slovensko a MVC Pezinok
Zuzana Eliášová
1. místo
Zuzana Eliášová
1. místo
KREMS - Rakousko
Zuzana Eliášová
2. místo

INZERCE
• Prodám parní vysavač-čistič BECK MAXI
VAPORI 2000 SYSTEM. Novinka, nepoužitý, v záruce. Bonus - profesionální žehlička,
ekologické čištění bez použití chemie. Vhodné
i jako dárek novomanželům. Tel.: 606 349 706.
• Nabízím výhodný odprodej AGAVE - VIKTORIA - REGINAE o Ø 70 cm (20letá rostlina)
za 2 000,- Kč. Ing. Zdeněk Ondruch, Havlíčkova 406, 768 24 Hulín.
• Prodám nebo pronajmu byt 2+ kk v osobním
vlastnictví ve Wolkerově ulici. Zrekonstruovaný byt se nachází ve 4. patře. Cena 900.000,- Kč,
za pronájem 4000,- + inkaso.
Více informací na tel. č. 774 664 813.
• Pronajmu garáž v Hulíně u Cukrovaru
tel. 721 545 770

Prodáváte? Kupujete? Hledáte?
Cena plošné inzerce za cm² 10 Kč + 20% DPH.
Řádková inzerce zdarma.
Jednoduchý, krátký text inzerce zašlete na
e–mail: knihovnahulin@seznam.cz
osobně Městská knihovna v Hulíně ve výpůjční hodiny Městské knihovny v Hulíně.
Uzávěrka 15. dne v měsíci.
Pondělí 9.00 – 12.00
Úterý 12.30 – 17.00
Středa 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
Čtvrtek 12.30 – 17.00
Pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
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Hulíňan
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 12. srpna 2012 oslavila
v kruhu rodinném krásných 99 let
paní ANNA FIANTOVÁ
z Hulína
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
přeje celá rodina.

Dne 21. 9. oslavila
své životní jubileum 75 let
paní

VLADISLAVA POLÁŠKOVÁ
z Hulína

Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let
ze srdce přejí účastníci zájezdů
a pracovnice SVČ Hulín.

Dne 1. října 2012 se dožívá krásných 80 let
pan JIŘÍ KADLČÍK
z Hulína
Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti ze srdce přejí
manželka Eva, dcera Eva, vnuk Dalibor
a vnuk Michal s rodinami.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Pokud byste rádi poblahopřáli svým blízkým nebo přátelům,
nebo k jiným událostem, zašlete text, popřípadě fotograﬁi na níže
uvedenou adresu Městské knihovny v Hulíně, nebo na e-mail:
knihovnahulin@seznam.cz.
Zveřejnění společenské kroniky je bezplatné.

Fejeton studentky
I–T–A–K–H–L–E–M–O–H–O–U–V–Y–P–A–D
–A–T–S–L–U–Ž–B–Y–P–O–D–N–I–K–A–T–E
– L – Ů – M…
A já dodávám - nejen jim. „Čest“ tomuto mottu Komerční banky
dělají některé zaměstnankyně nejmenovaného obchodu s potravinami
v Hulíně. Nakoupit dva rohlíky zde není otázka tří minut jak všude
jinde, ale minimálně deseti. A to i za předpokladu, že na pokladně
před vámi nikdo není. Protože to platí doslova. U kasy se nevyskytuje
ani prodavačka. A poměrně dlouho trvá, než se vynoří odkudsi z hlubin prodejny a přesune se k pokladně, kde by, dle mého skromného
názoru, měla trávit většinu své pracovní doby.
Samozřejmě bych na toto neupozorňovala, pokud by se jednalo
o mimořádný úkaz! Bohužel v oné prodejně je tato situace už územ…
Omluvou by bylo, kdyby majitel marketu zaměstnával ženy s poruchami pohybového aparátu, kde by nižší tempo pohybu bylo pochopitelné. To jsem ale nezpozorovala, takže tuto „šnečí rychlost“ prodavaček, jež se ani trošku neblíží důchodovému věku, skutečně nechápu.
M. L.

VZPOMÍNKA
Jen vzpomínka krásná a milá
na tebe tatínku, dědečku, nám zbyla.
Co my za Tvou lásku Ti můžeme dát,
jen kytici květů na hrob a vzpomínat.
Dne 26. září jsme vzpomenuli 15. výročí
úmrtí tatínka a dědečka, pana

VLADISLAVA ZELINKY

z Hulína
Všem, kteří vzpomínali s námi, děkujeme.
Manželka a dcery s rodinami.

Dne 28. září tomu bylo 20 let, kdy nás
opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček,
pan ALOIS BARTÁK
z Hulína
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají děti s rodinami.
Jen svíci hořící a velkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou vzpomínat.
Prázdné místo zůstalo mezi námi,
chybíš nám a nic Tě nenahradí.
Dne 14. října 2012 vzpomeneme
5. výročí od úmrtí
pana AUGUSTÝNA BRÁZDILA
z Hulína.
Stále vzpomínají manželka Svatava, syn Pavel s rodinou
a dcera Renata.
Dne 18. října 2012 uplynou již dva roky,
co nám těžká nemoc vzala
naši milovanou manželku, maminku,
babičku, sestru, tetu, a švagrovou,
paní
MIROSLAVU PAZDEROVOU,
na kterou stále s láskou vzpomínáme.
Moc nám chybí.
Manžel, syn a dcera s rodinami.
Dne 19. 10. 2012
by se dožil 100 let
pan

IGNÁC NEHODA
Stále vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 28. října 2012 vzpomeneme
20. výročí úmrtí
paní

JARMILY CVIKOVÉ
Vzpomíná dcera s rodinou
a ostatní příbuzenstvo.
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