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VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN

DUBEN 2013
První je Deniska

Z DNEŠNÍHO ČÍSLA:
Dotazníky, které budou
využity i pro Integrovaný
plán rozvoje území pro
programovací období
2014 - 2020
Revitalizace
sídliště Družba

Prvním hulínským občánkem roku 2013
se stala Deniska Horáková, která se narodila
ve stejný den jako loňský první občánek Hulína Matyáš Musil, tedy 3. 1.
Malou Denisku uvítal do řad občanů v sobotu 2. března pan starosta R. Hoza. Popřál rodičům i malé Denisce hodně štěstí, zdraví a lásky a předal ﬁnanční dar v hodnotě 5000,- Kč,
pamětní list a kytičku šťastné mamince jako
vzpomínku na slavnostní den.
I redakce Hulíňanu přeje malé Denisce
hodně zdraví a štěstí, které v této nelehké
době bude potřebovat. Věříme, že zajímavé
datum narození 3. 1. 2013 jí přinese mnoho
úspěchů v životě.

Divadelní diva Radmila
Hložková slaví 90 let
Kulturní pozvánky

Úvodník
Vážení čtenáři Hulíňanu,
začalo nám kalendářní jaro, pro mě osobně
nejhezčí období roku. Všechno je v rozpuku a
začíná nové pozitivní období, kde se všechno
zelená a oživuje po dlouhém zimním spánku, který naštěstí nebyl tak zimní a mrazivý
jako ten loňský. Po dlouhé době se nám také
přihodilo, že Velikonoční pondělí připadlo na
(zase pondělí) prvního dubna, což je datum
nepsaného svátku žertíků a dezinformací! Zatímco Velikonoce patří mezi nejvýznamnější křesťanský svátek zmrtvýchvstání Ježíše
Krista a křesťané dodržují Velikonoční svátky od zeleného čtvrtka do Velké noci a postí
se, svátek žertíků a recesí žádná pravidla
nemá. Člověk se musí mít na pozoru nejen
před svými známými a kamarády, ale velmi
často se tímto svátkem baví také jinak věrohodná média. Vzpomínám si, jak jsem jednou
četla v jednom nejmenovaném seriózním deníku informaci o tom, že si dvě konkurenční
stavební ﬁrmy zahrály mezi sebou paintball a
místo kuliček s barvou někdo zaměnil zbraně za opravdové a na bojišti zůstalo asi deset
mrtvých lidí! Článek jsem četla asi třikrát
a nevěřícně kroutila hlavou, jak se to mohlo stát, až pak jsem si uvědomila, že noviny
vyšly 1. dubna! Šlo sice o drsný, ale docela
povedený aprílový žertík! Doufám, že vy jste
Velikonoce prožili spokojeně v rámci rodiny
a Aprílem vás nikdo nevyvedl – a věřte, že
všechno, co se píše v tomto čísle Hulíňanu, je
opravdu pravda!

Pozvánka

Pěkné čtení přeje
J. Z.
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Hulíňan
Z RADNICE
Milí spoluobčané,
naše město začalo v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém
chceme vyjasnit priority rozvoje města a
rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na
nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní
lépe využít našich ﬁnančních prostředků, je i
důležitým podkladem při získávání různých
dotací na uskutečnění vybraných rozvojových
záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit
vaše názory na to, jaké by mělo naše město
být a co pro to všichni můžeme udělat.

Pozvánka
Město Hulín připravuje pokračování
úspěšné spolupráce započaté v loňském
roce akcí „Zasaď si svůj strom, vyroste
nám alej“, kdy na podzim proběhla výsadba ovocných stromků na Vrchlického ulici,
kde se setkala s velkým zájmem veřejnosti.
Okrasnou dřevinu (buk, dub, lípa,
javor) si můžete vlastnoručně zasadit
v sobotu 20. 4. 2013 v 9:00 hodin
u příležitosti oslav Dne Země.
Místo srazu a podrobnější informace budou upřesněny na informačních letáčcích, které budou vyhotoveny
a distribuovány v nejbližších dnech.
Daniela Kainerová,
Odbor rozvoje města a životního prostředí

Cyklus besed
o bezpečnosti občanů
Město Hulín opět pro své občany pořádá
tři besedy se zaměřením na bezpečnost
občanů

Dotazníkové šetření
pro Integrovaný plán rozvoje území
Současně budou údaje zjištěné dotazníkovým šetřením využity i pro Integrovaný plán
rozvoje území pro programovací období 20142020, který zpracovává nově vzniklá obecně
prospěšná společnost Místní akční skupina
Jižní Haná se sídlem v Hulíně. MAS funguje
na principu partnerství veřejného, neziskového a soukromého sektoru, a město Hulín je
jedním ze zakládajících členů. Jejím cílem je
napomáhat aktivitám, které vedou k podpoře
projektů s přínosem pro rozvoj našeho území.
Obracím se na vás proto s žádostí o vyjá-

dření názoru na otázky uvedené v dotazníku,
který je součástí tohoto vydání Hulíňanu. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje města
a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny.
O výsledcích budete průběžně informováni - na
internetu, na vývěsce i na veřejném projednání.
Děkujeme vám za spolupráci a projevený
zájem.
Mgr. Roman Hoza, starosta města Hulína
Petr Polák, ředitel MAS

Revitalizace sídliště Družba
Po roční odmlce odbor rozvoje města a
životního prostředí v prvních měsících letošního roku opět podal žádost o dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj, aby se mohlo
pokračovat v regeneraci panelových sídlišť v
našem městě. Jedná se o nejmladší, tzn. poslední vybudované sídliště v Hulíně, proto
také přichází na řadu jako poslední. Sídliště
je z jihozápadní strany lemováno většinou
dvěma, místy i třemi řadami topolů a právě
na tyto stromy si odbor rozvoje města a životního prostředí nechal již v loňském roce
vypracovat dendrologický posudek.
Jedná se o hybridní topoly kanadské, křížence našeho topolu černého a severoamerického topolu deltovitého. Topoly zde byly vysazeny v roce 1958, tudíž jsou ve věku, kdy
se u nich začíná projevovat zvýšená křehkost
dřeva, kdy může docházet i k lámání větších,
zelených větví. Stromy v řadách byly vysazeny velmi blízko sebe v tzv. lesnickém sponu,
navzájem se potlačují a omezují v růstu, a
jelikož se jedná o světlomilný druh dřeviny,
který v zápoji velmi špatně roste, vytvořily
koruny jen tam, kde měly volný prostor. Proto jsme v minulosti mohli na stromech vidět
dlouhé, tenké větve zasahující do sídliště,

které byly důvodem stížností řady občanů,
zejména z nižších pater domů, na stín a tmu v
bytech. Pro zachování stromů byla první řada
cca před 8 lety seřezána shora, avšak již nyní
se tento pokus jeví jako nešťastný, protože
dřevo topolů je napadené hnilobou, vytvořené sekundární koruny jsou přehoustlé a v
nejbližších letech hrozí vylamování velkých
výmladkových větví z vyhnívajících kmenů.
Řada těchto stromů je taktéž napadena nesytkou sršňovou, jejíž larvy vyžírají dřevo v
bázi kmenů.
Jedná se o krátkověké dřeviny, které je
nutné po 40–50 letech obměnit. Podle dendrologického posudku tyto stromy již překročily svůj životní vrchol a začínají chátrat.
Situace se bude zhoršovat a riziko prosychání
a lámání i zelených větví se bude zvyšovat,
proto v rámci revitalizace dojde ke smýcení
těchto dřevin a budou nahrazeny novými,
mladými, dlouhověkými dřevinami domácího původu. Ke kácení stromů bude docházet
postupně tak, jak bude postupovat revitalizace sídliště.
Bc. Šárka Dostálová - referentka,
Odbor rozvoje města a životního prostředí

l. beseda bude zaměřena na téma

„Drogy – rodina
– příběh mého vnuka“
a uskuteční se
9. dubna 2013, tj. v úterý,
ve 14.00 hod.
v Kulturním klubu Hulín.
Co vlastně vede člověka k závislosti?
Jedná se vždy o souhru mnoha faktorů,
které se v životě každého člověka sčítají.
V současné době mají problémy s alkoholem a drogami i občané v pokročilejším
věku. Závislost totiž zdaleka není jen problémem mladých lidí.
Pozor:
DROGA MŮŽE BÝT DOBRÝ SLUHA,
ALE STEJNĚ JAKO OSTATNÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY ZLÝ PÁN.
O druhé besedě se více dočtete v příštím Hulíňanu.
J. Floriánová
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UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že dne 31. 3.
2013 skončila splatnost místního poplatku za svoz komunálního odpadu a
poplatku za psy. Pokud poplatek nemáte ještě uhrazen, učiňte tak co nejdříve, ať se vyhnete zvýšení nezaplacené částky o 25 %, v horším případě
exekučnímu řízení.
Jana Kraváčková
ﬁnanční odbor MěÚ Hulín

Hulíňan
USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Hulína,
konaného dne 24. ledna 2013 v Kulturním klubu v Hulíně
Usnesení č. 116/2013
a) Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
zprávu o plnění usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Hulína bez připomínek;
b) Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Hulína od
12. prosince 2012 do 24. ledna 2013;
c) Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí
zprávu předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hulína o kontrole plnění usnesení Rady města Hulína za uplynulé období.
Usnesení č. 117/2013
Zastupitelstvo města Hulína schvaluje Plán
činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Hulína na 1. pololetí roku 2013;
platnost usnesení: 30. 6. 2013.
Usnesení č. 118/2013
Zastupitelstvo města Hulína v souladu s
ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění později vydaných
předpisů:
a) schvaluje cenu bytové jednotky a kupní smlouvu na bytovou jednotku č. 873/12
o velikosti 2+1, umístěnou v Hulíně na ulici
Zahradní v domě čp. 873 na pozemku parc.
č. 662, zast. plocha se spoluvlastnickým podílem na pozemku parc. č. 662, zast. plocha,
každý o velikosti id. 5016/96353, panu Josefu Valentovi, Hulín;
platnost usnesení: 31. 12. 2013;
b) schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 2836 v k. ú. Hulín o výměře
669 m2 f. Ermax Transport, s. r. o., Praha,
IČ: 242 87 776;
platnost usnesení: 30. 9. 2013;
c) schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 1558/1 v k. ú. Hulín o výměře 20 m2
manželům Renátě a Pavlovi Hýlovým, oba
bytem ul. A. Dvořáka 741, 768 24 Hulín
(každému id. ½);
platnost usnesení: 30. 9. 2013;
d) schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 2837/28 v k. ú. Hulín o výměře
27040 m2 f. BEDNAR FMT, s. r. o., se sídlem Lohnická 607, 190 17 Praha 9 – Vinoř,
IČ: 250 98 781;
platnost usnesení: 31. 12. 2013;
za usnesení č. 118/ 2013 a) až d) zodpovídá
p. Zdeněk Váňa.

Usnesení č. 119/2013
Zastupitelstvo města Hulína schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění později
vydaných předpisů, a ustanovení § 16 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění později vydaných předpisů, rozpočtové opatření č. 5/2012;
platnost usnesení: 31. 1. 2013;
zodpovídá: Bc. Eva Kubínová.
Usnesení č. 120/2013
Zastupitelstvo města Hulína v souladu s
ustanovením § 84 odst. 2 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění později vydaných předpisů:
a) schvaluje záměr zpracovat Strategický plán
města Hulína a způsob jeho zpracování vlastními silami pod metodickým vedením externího
zpracovatele Ministerstva pro místní rozvoj;
platnost usnesení: schválením;
b) schvaluje metodický postup zpracování
Strategického plánu, včetně navrženého harmonogramu dle důvodové zprávy;
platnost usnesení: schválením;
c) schvaluje zřízení pracovní skupiny pro zpracování Strategického plánu ve složení: Petr
Polák, Ing. Bronislav Fuksa, Ing. Vladimír
Omasta, Ing. František Horáček, Mgr. Petr Jagoš, Ing. Bohumil Kuchařík, Ing. Libor Pecháček, Ing. Jiří Rygál, Ing. Lenka Straková, Jana
Zimčíková, Ing. Roman Dutkevič, Bc. Jana
Franeková, Ing. Jan Slanina; a dále složení realizačního týmu ve složení: hlavní řešitel za obec
– Mgr. Roman Hoza, starosta města, metodické
vedení - PhDr. Jana Pšejová, Mgr. Vladimíra
Vondráčková, externí zpracovatel MMR a další
členové realizačního týmu - Mgr. Jana Kutá, Bc.
Božena Rušikvasová, Ing. Zuzana Kučeříková;
platnost usnesení: schválením;
za usnesení č. 120/2013 a) a b) zodpovídají
Ing. Z. Kučeříková, Bc. B. Rušikvasová.
d) ukládá starostovi města:
- realizovat zpracování Strategického plánu
města Hulína,
- projednávat průběžné výstupy s prac. skupinou,
- informovat veřejnost,
- projednávat postup prací s orgány obce dle
schváleného harmonogramu;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: Mgr. Roman Hoza.

Usnesení č. 121/2013
Zastupitelstvo města Hulína v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. x) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění později
vydaných předpisů, schvaluje SMĚRNICI
SM/02/02/11 o úhradě nákladů za pořízení
změn územního plánu jako změnu č. 1 SMĚRNICE SM/02/01/11 o úhradě nákladů za pořízení změn územního plánu ve smyslu ust.
§ 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
později vydaných předpisů (stavební zákon);
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: Bc. B. Rušikvasová.
Usnesení č. 122/2013
Zastupitelstvo města Hulína v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích ve znění později vydaných předpisů schvaluje Smlouvu o půjčce s MAS Jižní Haná, o. p. s., se sídlem nám. Míru 162,
768 24 Hulín, IČ: 293 72 232;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: JUDr. Hana Hrabalová.
Usnesení č. 123/2013
Zastupitelstvo města Hulína ukládá starostovi města, aby v souladu s ustanovením
§ 38 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění později vydaných předpisů, zmocnil JUDr. Petra Rittera, AK Ritter – Šťastný
se sídlem Riegrova 12, Olomouc k podání
žaloby proti společnosti KOMERC SERVIS CZ, s. r. o., IČ: 25564773, se sídlem Šumavská 31, Brno, o náhradu škody za dobu
2 let zpětně od podání žaloby a škodu vznikající do budoucna. Žalovaná částka bude
vypočítána ve výši obvyklého nájmu v místě a čase a následně upřesněna případným
znaleckým posudkem v průběhu soudního
řízení – výše soudního poplatku činí 5 %
z žalované částky;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: Mgr. Roman Hoza.
V Hulíně dne 24. ledna 2013
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák, místostarosta

USNESENÍ ze 17. zasedání Zastupitelstva města Hulína,
konaného dne 14. února 2013 v Kulturním klubu v Hulíně
Usnesení č. 124/2013
Zastupitelstvo města Hulína schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. a) a x)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
později vydaných předpisů investiční záměr
„Zateplení budovy Kulturního klubu“ a pověřuje starostu města podpisem příslušných dokladů nezbytných k podání žádosti o dotaci.
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá Ing. Roman Dutkevič
Usnesení č. 125/2013
Zastupitelstvo města Hulína schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. a) a
x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
později vydaných předpisů investiční záměr
„Regenerace panelového sídliště Družba“
a podání žádosti o státní dotaci k Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a pověřuje starostu
města podpisem příslušných dokladů nezbytných k podání žádosti o dotaci;

platnost usnesení: schválením;
zodpovídá Ing. Roman Dutkevič
Usnesení č. 126/2013
Zastupitelstvo města Hulína schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. a) a x)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění později vydaných předpisů investiční záměr „Rekonstrukce náměstí Míru v Hulíně“ a pověřuje
starostu města podpisem příslušných dokladů
nezbytných k podání žádosti o dotaci;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá Ing. Roman Dutkevič
Usnesení č. 127/2013
Zastupitelstvo města Hulína schvaluje v
souladu s ustanovením § 85 písm. f) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění později
vydaných předpisů prominutí pohledávky ve
výši 300 t. Kč vyplývající z půjčky MAS Jižní Haná o.p.s. a současně pověřuje starostu
města podpisem Dohody o prominutí dluhu

podle §574 Občanského zákoníku;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá Mgr. Roman Hoza
Usnesení č. 128/2013
Zastupitelstvo města Hulína schvaluje v
souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
později vydaných předpisů a ustanovení §16
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění později
vydaných předpisů rozpočtové opatření č.
1/2013;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá Bc. Eva Kubínová
V Hulíně dne: 14. února 2013
Mgr. Roman Hoza, starosta
Mgr. Petr Polák, místostarosta
Ověřovatelé usnesení:
Ing. Libor Pecháček, Jana Zimčíková
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Hulíňan
USNESENÍ č. 48
ze 48. schůze Rady města Hulína, konané dne 28. února 2013
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) Bere na vědomí

j) výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku Realizace mokřadu a kopce, ve kterém
zvítězila ﬁrma GW HANÁK, s. r. o., Kroměřížská 311, 768 24 Hulín, IČ: 292 79 704,
s nejnižší cenovou nabídkou, a schvaluje
Smlouvu o dílo;
platnost usnesení: schválením;
za body 2) i) a j) zodpovídá: pí Daniela Kainerová;
k) ﬁnanční dar ve výši 5.000,- Kč pro 1. občánka města Hulína narozeného v roce 2013,
kterým je Denisa Horáková, nar. 3. 1. 2013,
Wolkerova 1018, Hulín;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: pí Vladimíra Obdržálková;
l) příspěvkové organizaci KULTURNÍ KLUB
Hulín přijetí ﬁn. daru ve výši 20.000 Kč od
společnosti MODIKOV, s. r. o., Wolkerova 845,
Hulín, a 10.000,- Kč od společnosti Brevil
export-import, s. r. o., Tyršova 421, Hulín, na
zajištění kulturních akcí pořádaných KULTURNÍM KLUBEM Hulín, p. o.;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Libor Pecháček;

měře do 220 m2 v k.ú. Hulín;
platnost usnesení: 31. 12. 2013;
e) přidělení bytu č. 138/9 o velikosti 1+1 na ul.
Kostelní čp. 138 v Hulíně panu Jindřichu Novotnému, trvale bytem Ant. Dvořáka čp. 667,
Hulín, na dobu určitou do 28. 2. 2014;
platnost usnesení: 1. 3. 2013;
f) Smlouvu o centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie na rok 2014 v rámci
Energetického managementu mezi městem
Hulín a f. MIX MAX – ENERGETIKA, s. r. o.,
se sídlem Štefánikova 38a, 612 00 Brno, jako
centrálního zadavatele;
platnost usnesení: schválením;
g) Smlouvu o provozování farmářských trhů
v roce 2013 mezi městem Hulín a f. JUNG
- INDUSTRY, s. r. o., Obecní 130/6, 747 73
Opava - Vávrovice, IČ: 286 01 319;
platnost usnesení: od 19. 4. 2013;
h) Smlouvu o spolupráci mezi městem Hulín a agenturou INFO TOUR – Libuše Rajmišová, U Sýpek 3303/9, 767 01 Kroměříž,
o spolupráci při organizování velikonočního
jarmarku dne 23. 3. 2013;
platnost usnesení: schválením;
za body 1) a) až h) zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
i) na základě doporučení hodnotící komise
o výběru nejvhodnější nabídky v otevřeném
nadlimitním řízení pro zadání veřejné zakázky Lesopark „Nivky“ výsledek výběrového
řízení s tím, že nabídka uchazeče H-REKULTIVACE, a. s., IČ: 250 32 739, se sídlem
Černovice 226, 430 01 Chomutov, s výslednou cenou 3 315 107,12 Kč bez DPH byla
vybrána na základě hodnotícího kritéria jako
nejvhodnější, a schvaluje Smlouvu o dílo;
platnost usnesení: schválením;

1) Doporučuje ZM
a) schválit kupní smlouvu na prodej plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství
v rámci stavby „Prodloužení STL plynovodu a
přípojka“ f. JMP Net, s. r. o., Brno, IČ: 276 89 841
za cenu 70.000,- Kč + DPH (21 %);
platnost usnesení: 30. 9. 2013;
b) zrušit usnesení ZM č. 118/2013, písm. c)
a současně neschválit prodej pozemku parc.
č. 1558/1 v k. ú. Hulín o výměře 20 m2;
platnost usnesení: schválením;
za body 1) a) až b) zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
2) Schvaluje
a) záměr nájmu a prodeje id. ½ pozemků p. č.
2925/8, 2929/12, 2929/13, 2929/25 a 2929/35
o výměře id. ½ z 9720 m2, vše v k. ú. Hulín
(včetně jejich změn po pozemkových úpravách v r. 2013);
platnost usnesení: 31. 12. 2013;
b) záměr zřízení věcného břemene na části
pozemku p. č. 974/1 k. ú. Hulín za účelem
umístění nového sloupu pro nízké napětí;
platnost usnesení: 30. 9. 2013;
c) Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor technického pavilonu Družba
1198, Hulín, ze dne 9. 12. 2009 za účelem zvýšení nájemného o meziroční inﬂaci (za r. 2012
= 3,3 %);
platnost usnesení: 30. 6. 2013;
d) záměr prodeje pozemku p. č. 2114 o vý-

3) Bere na vědomí
a) zprávu o činnosti energetického managementu města Hulín za rok 2012;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
b) zprávu o výsledku zápisu žáků do prvních
tříd pro školní rok 2013/2014;
c) oznámení o chodu Školní družiny v době
jarních prázdnin;
za body 3 b) a c) zodpovídá: Mgr. Hana Fuksová.
V Hulíně dne 28. února 2013
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák, místostarosta

Důležitá oznámení z radnice
MĚSTO

MĚSTO

HULÍN

Rada města Hulína vyhlašuje na základě svého usnesení
č. 49/2013 ze dne 21. 3.2013
I. kolo výzvy k podání žádostí o poskytnutí veřejné
ﬁnanční podpory z Programového fondu města Hulína
pro rok 2013
s celkovou ﬁnanční dotací ve výši 250 000,- Kč
na činnost neziskových organizací, zejména s početnou
členskou základnou a úspěšnou reprezentací města
v rámci ČR i v zahraničí
Grantové období:
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013.
Termín a adresa pro podání žádostí:
22. 3. 2013 – 22. 4. 2013.
Městský úřad, útvar tajemníka
Jiřina Floriánová, nám. Míru 162, 768 24 Hulín.
Postup při udílení grantů se řídí Pravidly pro poskytování veřejné ﬁnanční
podpory z Programového fondu města Hulína.
Text těchto pravidel, vyhlášení výzvy a formuláře žádostí jsou k dispozici
u Jiřiny Floriánové, ke stažení rovněž na internetové adrese města
www.hulin.cz.

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ul. Eduarda Světlíka
Hulín, příspěvkové organizace, a ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ
DO JESLÍ DECENT Hulín, příspěvkové organizace, pro školní rok

2013 – 2014
pro pracoviště MŠ v Záhlinicích proběhne
ve středu 10. 4. 2013 od 9.00 hod. do 11.00 hodin
v budově školky Záhlinice čp. 105
a
pro obě pracoviště MŠ v Hulíně,
tj. Eduarda Světlíka 1197 a Družba 1132, se uskuteční
v úterý 7. 5. 2013 od 14.00 hod. do 17.00 hodin
v budově na ulici Družba čp. 1132,
Pro jesle DECENT Hulín se koná
v úterý 7. 5. 2013 od 14.00 hod. do 17.00 hodin
v budově na ulici Eduarda Světlíka 1197
Hulín, duben 2013

V Hulíně: 22. 3. 2013
Mgr. Roman Hoza v. r.
starosta města Hulína
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HULÍN

Mgr. Roman HOZA, v. r. Andrea HRADILOVÁ, v. r.
starosta města Hulína

ředitelka MŠ Hulín

Jiřina ŠTĚPÁNKOVÁ, v. r.
ředitelka DECENT Hulín

Hulíňan
ZE SPOLEČNOSTI

Akademie 3. věku

Grafologie byla tématem březnové Akademie 3. věku, kde přednášela Dagmar Kravčíková a společně jsme se vydali po stopách
tajemství písma. Grafologie je seriózní projektivní psychodiagnostická metoda. Je to
metoda složitá a časově velmi náročná, pokud je dělána odpovědně. Vychází z toho, že
psaný projev je určitým chováním a písmo
je zaﬁxovaným pohybem. Psací pohyby jsou
regulovány mozkem, takže rukopis je vlastně
„mozkopis“ – tuto a mnohé další zajímavé
informace se dozvěděli účastníci březnové
Akademie 3. věku.

Akademie 3. věku se uskuteční 10. dubna od 9.00 hod. v přísálku KK Hulín.

Co nového pod komínem
I v roce 2013 dodáváme do celého světa
Převážná část naší produkce je na zakázku vyráběna hlavně pro zahraniční zákazníky. Jedná se např. o ﬁrmy z leteckého,
energetického a dopravního průmyslu. Na našich strojích se vyrábí díly proudových motorů, ložiska, armatury, železniční
kola aj.
Vzhledem k tomu, že od prvního kontaktu se zákazníkem až po dodání stroje uplyne u složitějších zakázek i více než rok,
je pokaždé skladba zákaznických zemí odlišná a úzce souvisí s aktuálním stavem konkrétní ekonomiky. V reálu to díky dnešní recesi může znamenat, že se z tradiční země, kde se vám po mnoho let opakovaně dařilo, stane země s nulovým prodejním
potenciálem. Navzdory krizi se nám daří tyto hrozby a příležitosti úspěšně identiﬁkovat.
V roce 2013 zúročíme úsilí předchozích měsíců a budeme mj. dodávat do Ruska, USA, Kanady, Velké Británie, Švédska,
Nizozemí, Polska, Německa a Indie.
Aktualizace databáze seniorů
Stále platí naše prosba o pomoc s aktualizací databáze TOSáckých seniorů. Ozvěte se nám a zanechte na Vás aktuální
kontaktní údaje, případně nám pomozte najít Vaše bývalé kolegy.
V souvislosti s přípravou setkání seniorů probíhá shromažďování a digitalizace starých ﬁremních fotograﬁí. Tyto vzpomínky jistě budou
příjemným zpestřením připravované akce.
Chtěli bychom touto cestou oslovit i čtenáře Hulíňana. Pokud vlastníte zajímavé fotograﬁe, přineste nám je k digitalizaci. Digitalizace bude
provedena okamžitě, fotograﬁe Vám tedy budou vráceny ihned.
Kontaktní osoba pro aktualizaci databáze: Ing. Jana Skopalová, 573 327 397, jana.skopalova@toshulin.cz
TOSHULIN, a.s.

Turisté a milovníci hor POZOR!
Hulínská farnost pořádá v roce 2013 opět
zájezd do italských Dolomit. Koná se v termínu 22. až 29. června 2013, předpokládaná
cena je 4500,- Kč (cesta a stravování) + 100
EUR (ubytování, placené na místě). Bydlí se
v dobře zařízeném pastoračním domě Velehrad v obci St. Martin in Gsies, uprostřed velehor, v pokojích po 5 až 7 lidech, k disposici
je kaple a každodenní bohoslužba. Klimatizovaným autobusem nás dopraví
p. Pavel Maitner,
o stravování, zahrnující snídaně
a teplé večeře, o
obědy v balíčku
na túru se postarají manželé
Trávníčkovi.

jemce o historii 1. světové války. Na každý
den bude připraven program jak pro vysokohorské, tak i nenáročné turisty a rovněž
kopie map s vyznačenými túrami. V plánu
je i odpočinkový den. Nebojte se velehor, v
Dolomitech je řada možností od vycházek
charakteru Hostýnských vrchů až po obtížné a exponované zajištěné cesty (ferraty)
včetně túr ledovcových, můžete si vybrat
podle svých schopností a chuti. Organizátoři rádi s volbou vhodné trasy poradí. I v
okolí pastoračního domu je možno absolvovat jak nenáročné vycházky, tak velehorské cesty, nebo využít kol, která jsou v
domě k disposici.

Zájezd je určen pro všechny
milovníky hor
a přírody a zá-

Přihlásit se můžete u sl. Leony Trávníčkové, tel. 776 453 770, nejlépe v sakristii kostela v Hulíně po mši. Přihláška je považována
za závaznou po složení zálohy 2500,- Kč.

Dotazy zodpoví A. Michal, Dr. Stojana
218, Hulín, tel. 775 987 467, nebo E. Šebestíková, tel. 604 331 846.

Poděkování Aničce
Byl deštivý den. Jeden z dlouhé řady těch
škarohlídských. Před Večerkou se rozcházely dvě paní. Jedna mířila směrem ke mně.
Už z dálky jsem se začala usmívat a zdravit.
Bylo mi opětováno stejně. Paní učitelka Anna
Navrátilová je již dlouho v důchodu, ale když
se potkáme, neopomene se zeptat, jak se mi
daří a jak se má dcera. V duchu zavzpomínám,
jak mé dítko pospíchalo do školy, když u nich
ve třídě dlouhodobě suplovala, již tenkrát na
zaslouženém odpočinku, paní učitelka Navrátilová. Nejenže byla na žáky přísná, ale dohnala
s nimi i učivo, ve kterém byli pozadu, a co víc,
zpívala s nimi písničky. Vedla je k lidové tvořivosti, ke kořenům každého z nás. Škoda, že
takových pedagogů „ze staré školy“ není dost,
aby si jich mohlo užít každé dítě. Když pak
doma řeknu, koho že jsem to dnes potkala,
vyptávají se mě na její zdraví, jak se má a co
říkala. Ona totiž neučila jen dceru, ale i mého
manžela. Tenkrát ještě na škole J. A. Komenského. Paní učitelky A. Navrátilové si doma moc
vážíme, vzpomínáme na ni s láskou a přejeme
jí hodně zdraví, osobní spokojenosti a radosti.
Lenka Roháčková
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Celiakie aneb V hulínských jídelnách MŠ a ZŠ
si dokážou poradit
Bezlepková dieta. Dříve málo známe pojmy, dnes si troufám tvrdit, že většina z nás tuto
dietu zná. Přibývá dětí a dospělých s celiakií,
přibývá bezlepkových potravin, výrobci uvádějí obsah glutenu ve výrobcích. Mám syna bezleptika a ráda bych napsala jen pár postřehů.
Nejprve očima člověka, který na tuto
diagnózu myslí ve své ordinaci denně při
vyšetřování dětí. Celiakie je chronické onemocnění sliznice tenkého střeva způsobené
přecitlivělostí na lepek, což je označení pro
směs bílkovin obsaženou v mnoha druzích
obilí. Nesnášenlivost způsobí změny na sliznici tenkého střeva vedoucí k nemožnosti
vstřebávat živiny a vitamíny rozpustné v tucích. Při dodržování bezlepkové diety vymizí
všechny její příznaky. Celiakie se projevuje
chronickými bolestmi břicha, průjmy či naopak zácpou, poruchou růstu, psychickými poruchami u dětí. Dalšími projevy jsou osteoporóza, anémie, kopřivka, atopický ekzém.

A nyní pohled očima maminky, která řešila stravování dítěte bezleptika ve školce a
škole. Dětí s bezlepkovou dietou je málo a
příprava jídla je náročnější. Vyžaduje zkušenost, mnohdy je to série pokusů a omylů,
než to „chutná“. Sama jsem si tím prošla
a stále procházím. Proto jsem měla obrovskou radost, když jsem ve školce i škole
našla pochopení. V kuchyni MŠ i v jídelně
ZŠ se paní kuchařky nebály vařit „jinak“ a
ochotně vymýšlely a vymýšlejí jídlo, které syn „může“. Ony udělaly o něco více ve
své práci a tím pomohly vznikající problém
snáze vyřešit. Všem jim i vedení školky a
školy patří mé velké díky. Vážím si jejich
práce. Ne všude v zahraničí mají školy jídelny, výběr jídel. Možná, že mnohdy věci,
které fungují, bereme jako samozřejmost.
Ještě jednou díky a všem nám přeji zdraví
a hezké jaro.
MUDr. Lenka Syptáková

Charita informuje
Charitní šatník je nadále v provozu každé úterý
od 15 do 17 hodin. Spoluobčané mohou přinášet
pánské, dámské a dětské
oblečení, boty, brusle, ložní prádlo, peřiny, záclony, nádobí a jiné věci,
které už nepotřebují, a ty pak poslouží jiným
lidem. Věci se shromažďují v Hulíně a jakmile je sklad plný, odvážejí se do centrálního
skladu v Broumově. Tam se zboží třídí, část

jde do azylových domů po celé ČR a další
část se odváží do zahraničí. Vozí se do zemí
jako je Ukrajina, Turecko nebo Rumunsko. V
těchto zemích toto ošacení poslouží podruhé.
Chtěla bych poděkovat všem pracovnicím
hulínské charity a současně všem ochotným
dárcům ošacení a ostatních věcí. I když byly
umístěny po Hulíně kontejnery na ošacení,
charitní šatník tu má stále své místo.
M.Hradilová

Oblastní Charita Kroměříž
pomáhá lidem s duševním onemocněním
Již druhým rokem mohou lidé s duševním
onemocněním využívat sociální službu Sociální rehabilitace ZAHRADA, která sídlí v
těsném sousedství Podzámecké zahrady.
Tato služba je určena lidem, kteří trpí psychotickým onemocněním (psychózy, afektivní poruchy), jsou ve věku od 18 do 64 let a
jsou ve stabilizovaném zdravotním stavu.
Sociální rehabilitace ZAHRADA poskytuje především pobytovou službu, která sídlí
v Kroměříži na adrese Na Kopečku 1480.
Pobytová služba je uživatelům poskytována dle individuální potřeby, maximálně
však po dobu jednoho roku, kdy v průběhu
využívání služby dochází k osvojení dovedností pro osamostatnění uživatele. Osvojení
dovedností probíhá formou nácviků. Dochází
například k praktickým nácvikům obsluhy
elektrospotřebičů, jako je žehlička, pračka, k
pomoci při přípravě jídla, při chodu kuchyně,
nakupování či k podpoře při orientaci v prostředí, podpoře při ﬁnančním plánování aj.
Pracovníci jsou uživatelům služby nápomocni také v záležitostech obstarávání osobních
záležitostí, jako je podpora při vyřizování na
úřadech či řešení dalších formálních/úředních záležitostí. Mimo tyto praktické činnosti
pracovníci podporují uživatele v aktivnímu
trávení volného času a mají pro ně připravený
program aktivizačních činností.
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Této pobytové služby mohou využívat lidé z
celé ČR bez nutné vazby na území města Kroměříž. Provoz pobytové služby je nepřetržitý,
což znamená, že pracovník je k dispozici po
celý den. Uživatelé si pobytovou službu hradí.
Poté, co si uživatelé služby natrénují samostatné fungování a přestěhují se do vlastního
bydlení, mohou ještě dále využívat podporu
služby prostřednictvím terénních pracovníků.
Terénní sociální pracovnice pak dochází
dle potřeby přímo do domácnosti uživatelů.
Terénní pracovník může např. jednou týdně
navštívit uživatele a podpořit jej v tom, aby
dodržoval léčebný režim, pečoval o sebe a
svou domácnost, včas platil nájemné atd.
Terénní podporu mohou využívat pouze
uživatelé bydlící přímo v Kroměříži.
Provoz služby je zajištěn a ﬁnancován
prostřednictvím Evropského sociálního fondu v rámci projektu „Život za plotem“ a partnerem tohoto projektu je Psychiatrická léčebna v Kroměříži.
Bližší informace o službě můžete získat na webových stránkách Oblastní charity
Kroměříž www.kromeriz.charita.cz nebo na
sociální síti Facebook (při zadání Sociální
rehabilitace Zahrada).
Mgr. Barbora Medková, sociální a terénní
pracovnice, Sociální rehabilitace ZAHRADA

INZERCE

Hulíňan
Kroměřížská dráha

V minulém roce proběhlo nepovšimnuto
130. výročí příjezdu prvního vlaku do Bystřice pod Hostýnem, v letoším roce uběhne 125
let od postavení nové stanice a prodloužení
trati do Těšína a Bílska v dnešním Polsku.
Valašská společnost historických kolejových vozidel a občanské sdružení Kroměřížská dráha se sídlem v Osíčku si vytyčilo za cíl
obě uvedená výročí oslavit, protože železnice
je i přes své dnešní problémy stále atraktivním prostředím. Ve spolupráci s Českými
drahami tedy připravujeme na 13. dubna jízdy zvláštních vlaků v trati Valašské Meziříčí
- Bystřice p. H. - Kroměříž, a to jak s parní
lokomotivou, tak s historickým motorovým
vozem Hurvínek (z roku 1948).
V Kroměříži bude rovněž probíhat výstava lokomotiv motorové i elektrické trakce
a v lokomotivní rotundě depa pak hudební
vystoupení.
Současně připravujeme publikaci sestavenou z nových, dosud nezveřejněných informací a obrazového materiálu, tentokrát
zaměřenou nejen na samotnou železniční historii, ale i na souvislosti ve městech a obcích
podél železnice.
Tomáš Krajcar
Kroměřížská dráha, o. s.

VYSVĚTLIVKY:

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Máme rádi pohádky

Měsíc březen v mateřské škole se dá nejlépe vystihnout známou pranostikou „Březen, za kamna vlezem“. Je to takové poklidné období, jako stvořené pro pohádky. Doba,
kdy nejraději sedíváme i ležíváme u knih,
prohlížíme si je a čteme si všechno, co nás
zaujme, a diskutujeme o tom. V rukou učitelek se střídají encyklopedie, knihy pohádek
a příběhů z různých koutů světa a také knihy plné hezkých básniček a vtipných veršů.
Děti se dostávají do světa fantazie a představ,
seznamují se s jinými kulturami a zvyky.
Někdy si vytáhneme loutky nebo maňásky
nebo kostýmy a převleky a hrajeme
si známé pohádky sami
pro sebe a
smějeme se,
jak nám občas pusa hledá vhodná
slova - a přicházíme k
poznání, že
zahrát pohádku není vůbec snadné.

Každým rokem se ve školce uskuteční „Mateřinka pohádek“. Akce školky, kdy paní učitelky hrají dětem pohádky s loutkami,
maňásky nebo v roli herců pohádkových
postav. V prvním březnovém týdnu děti ze
školky shlédly tři pohádky. První „O ztracené
princezně“, kterou unesl zlý kocour Silvestr
a statečném, vyhlášeném detektivu Pinkalinkovi, jenž ji vypátral, druhou „O housence Elišce“ a její obavě, jestli se z ní stane krásný motýl nebo ošklivá můra, a nakonec „O princezně Krabičce“ a zlé
babě Krabici, co přičarovala hodné
princezně šišlavý jazýček. Všechny
pohádky děti zaujaly, pěkně je prožívaly – radovaly se nebo byly smutné, podle toho, jaká událost se v nich
stala. Na závěr malí diváci všem učitelkám zatleskali, společně jsme si
zazpívali a navzájem se obdarovali
sladkým mlsem. Hezký zážitek z dopoledne pohádek určitě umocní i následná návštěva předškoláků v Městské knihovně Hulín, kde nás určitě
čeká další pohádkové dobrodružství
a moc se na něj těšíme. Zkrátka knihy jsou naše kamarádky, se kterými je radost trávit čas…

INZERCE

Jindra Skalková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

V letošní lyžařské sezóně žáci ZŠ Hulín absolvovali dva jednodenní zájezdy do ski areálu
Rusava, a to 14. a 22. 2. 2012. Zájezdy byly
organizovány společně se zajištěním dopravy,
ski pasu, vše za velmi výhodných podmínek.
První den lyžování se velice vydařil, na
svahu jsme byli skoro sami. Počasí bylo krásné, a tak osmáci a deváťáci zlepšovali svůj
lyžařský styl, zatímco sedmáci si udělali trénink na blížící se „lyžák“.

Lyžování
ve ski areálu Rusava

Hodina dějepisu
v knihovně

Druhý termín lyžovaní byl náročnější díky
počasí. Počasí nám moc nepřálo, a tak jsme
se zahřáli rychlou bezpečnou jízdou. Naštěstí
má areál k dispozici odpočinková místa, takže i při nepřízni počasí bylo možné se zahřát
teplým čajem a odpočinout si.

V pátek 22. 2. jsme navštívili výstavu „Život
prezidenta ČSR Edvarda Beneše“ v městské knihovně. Nebyli
jsme ze školy jediní,
kteří výstavu shlédli,
ale my jsme měli navíc to štěstí, že si na nás
udělal čas pan Vl.Úlehla a celou výstavou nás
provázel. Promítl nám
také unikátní dokument z návštěvy pana prezidenta v Hulíně a my jsme tak
měli jedinečnou příležitost poznat atmosféru, která v roce 1946 v našem městě panovala, a vidět
místa, která bychom jen ztěží poznali (tak se naše
město mění), nebýt komentáře pana Vl. Úlehy.

Celkově se nám lyžování velice líbilo a
příští rok si to rádi zopakujeme.
Chtěli bychom poděkovat vedení školy
a vedoucímu ski areálu Rusava za možnost
poskytnutí lyžování dětem za velmi příznivé ceny a ještě v dostupné vzdálenosti
od ZŠ.
Markéta Chytilová (7. A), účastník zájezdu
Mgr. Svatopluk Štípek – vedoucí zájezdu

Dar „Násobník“
od V. Trávníčka

Exkurze na Pulčínské ledopády
Žáci sedmých tříd se v rámci přírodovědného a ekologického praktika společně s ochránci přírody z Hulína a Valašského Meziříčí vydali během jarních
prázdnin na prohlídku vzácných Pulčínských ledopádů. Tyto unikátní barevné
ledopády se nachází v Národní přírodní
rezervaci Pulčín – Hradisko. Jejich specifické zbarvení způsobuje mikroskopická
řasa žijící ve sněhu a ledu. Ledopády se
začínají vytvářet počátkem nového roku
a největšího objemu dosahují na přelomu
února a března.

Cesta vlakem a autobusem uběhla jako
voda. Na místě nás přivítalo slunečné počasí, plno sněhu a asi půlhodinová cesta k
ledopádům. V lese jsme pozorovali stopy
zvěře, hledali rozdíly mezi stopou psa a
vlka, poznávali ptáky podle zpěvu, stromy podle kůry a pupenů. Samotné ledopády byly opravdu moc pěkné, zabarvené
do rezava. Na zpáteční cestě byla zastávka u zříceniny hradu a soutěž o největší
sněhový sloup. Tento celodenní výlet se
podařil, užili jsme si čistý vzduch, sníh
i sluníčko.
Zážitky našich žáků:
„Brodili jsme se
ve sněhu až po lýtka
a klouzali jsme se po
zadku. Viděli jsme pozůstatky hradu a taky
díru ve stromě, kterou
vykloval datel. Líbilo
se nám chození a klouzání po sněhu, krásné
ledopády s nedotčenou
přírodou, čistý vzduch
a zimní koulování s
Michalem. Taky se nám
líbili pejsci, kteří šli s
námi.“
Mgr. D. Hozová
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Chtěli bychom touto cestou panu Vl.
Úlehlovi poděkovat za jeho čas a ochotu věnovat se nám, naše poděkování patří také paní
J. Zakravačové za pomoc při organizaci našeho setkání a milé přijetí.
Mgr. Zdeňka Lačíková

Program „Násobník“ jsme nainstalovali
na počítače a je využíván především na prvním stupni k procvičování malé násobilky.
Žáci mají možnost hned vidět výsledky
a jak celkově zvládli zadané úkoly. Program
vhodně doplňuje již instalované pracovní
programy.

INZERCE

Hulíňan
Sběr hliníku ve škole
peň. Zajímavostí je, že 1,26 kg bylo za rok
nasbíráno na chodbě na paviloně, kam dávají
žáci alobal ze svačiny nebo víčka od jogurtů.
Dostali jsme ve sběrně Metalšrot Tlumačov 2 284 korun a pochvalu za velké množství drobného hliníku. Díky patří také občanům Hulína, kteří, přestože nemají v
naší škole své děti, hliník třídí a do
školy dodávají.

Sběr hliníku se u nás ve škole konal již počtvrté. Dort pro vítěze letos opět upekla paní
Naďa Mrhálková a tak jako loni byl výtečný.
Výhercem na prvním stupni se stala stejná
třída jako loni - 3. A, podařilo se jim nasbírat
36,6 kg. Na druhém stupni to byla třída 6. A
s 30,5 kg.
Celkem jsme letos nasbírali 196,3 kg hliníku, z toho 144,5 kg 1. stupeň a 50,5 kg 2. stu-

Kromě zajímavých pohybových aktivit jako
chůze s knihou na hlavě (přímé držení těla),
posilování s aktovkou, cvičení s pravítkem,
proplétání sešitů mezi nohama (protahovací
cviky), štafeta mezi třídami s úkoly, pantomima zvířat, brod bažinou, výdrž v čemkoliv ad.,
žáci vymysleli k tomuto dni i logo projektu.
Protože výběr mezi krásnými návrhy byl těžký, máme hned několik zdařilých prací.

„Celý týden jsme chodili vážit hliník, balili jsme ho do krabic. Příští úterý jsme ho
nakládali do auta. Přinesené gramy jsme pak
sečetli, abychom zjistili, kdo vyhrál.“
Mgr. Dana Hozová

Pátrali jsme v ekologickém praktiku, kam hliník z Tlumačova putuje.
Zjistili jsme, že v Mníšku pod Brdy
jsou ﬁrmy, které drobný hliník i velké kusy hliníku recyklují, a tam také
náš hliník putuje.
Zajímali jsme se i o výrobu hliníku. Jeho výroba je náročná a drahá.
Proto naše snažení má smysl a každé
víčko od jogurtu a každá hliníková
plechovka, které se zrecyklují, šetří
naše životní prostředí.

Třináctka ve spolupráci se SVČ
Ve středu 13. března se žáci prvního stupně
zapojili do projektu Třináctka s pohybem. O tomto projektu nás informovalo a zároveň požádalo
o spolupráci SVČ Hulín. Cílem projektu bylo
zapojení se co největšího počtu žáků do sportovních aktivit, boj proti obezitě, motivace k dalším
pohybovým aktivitám zejména ve volném čase,
a prožít školní vyučování tak trochu jinak.

Zážitky člena ekotýmu:

INZERCE

prvním stupni začleňují do výuky na zvýšení
soustředěnosti a pozornosti žáků, den Třináctka s pohybem děti upoutal a s nadšením
cvičily i paní učitelky.
Mgr. Zuzana Podhorská, Mgr. Irena Janů
Více zde:
http://zs-hulin.webnode.cz/news
/trinactka-s-pohybem/

I přesto, že krátké pohybové aktivity se na

ZŠ DRUŽINKA
O tom, že zima se jen tak lehce nechce
vzdát své vlády, nás přesvědčily nedávné
ranní mrazíky, děti choulící se v čepicích a
rukavicích, pohled na hospodáře, kterak sklízel dřevo na další zimu…
Staří i mladí už ale netrpělivě vyhlížejí
teplé paprsky sluníčka, které každého dobře
naladí, pohladí po duši.
Obdivujeme krásy probouzející se jarní
přírody. Tu na zahrádce rozkvétají sněžen-

Duben, ještě tam budem....
ky, stromy se zase pyšní svými pupeny, zpěv
kosů v okolí družiny snad každého naladí na
správnou notu dne.
V budově velikonoční výzdoba jakoby
chtěla ještě více přivolat krásné jarní dny. Tradiční akce konaná na školním pozemku ,,Otvírání zahrady“ se těšila velkému ohlasu nejen u
dětí, ale i rodičů. Odemčením 4 velkými pestrobarevnými klíči se otevřela brána zahrady.
Starší žáci převlečeni za smutnou Paní Zimu
předávali žezlo dětem v zelených šatech se
žlutými pampeliškami – Jaru. Mladší svěřenci básničkami a melodickými písněmi zaujali
snad každého přihlížejícího. Všechna oddělení
splnila nachystané úkoly a s nedočkavostí šupky dupky na pískoviště s bábovičkami.
Sluníčko svítí do oken školní družiny.
Rozkvetlý zlatý déšť lemuje okolí budovy.
VELIKONOCE!
Zvyky, obyčeje, které k těmto svátkům
jara neodmyslitelně patří, dětem přibližujeme
formou povídání, kvízů, soutěží. Rukoděl-

né odpoledne s rodiči, které si chystají děti
z každého oddělení, přesvědčí o skutečnosti, jak je vynikající spolupráce vychovatelky
a rodičů. Tímto můžeme sjednotit výchovné
působení na děti, což je pro správný rozvoj
kluků a holčiček tolik důležité. Poděkování
patří babičkám za přípravu těsta na perníky.
Malé kuchařinky pak ukázaly své umění
v pečení a zdobení perníčků.
Projektový velikonoční týden ,,Malované
Velikonoce“ se rozloučil oblíbeným výletem do
DINOPARKU Vyškov. Téměř 60 malých cestovatelů se proměnilo ve ,,skutečné dinosauříky“.
Prohlídka areálu s novými modely pravěkých
zvířat, kino, jízda vláčkem, malá ZOO – následovala radost každého malého a spokojenost nás
vychovatelek z dobře zorganizované akce.
Ať jsme malí nebo velcí, mladí či staří,
v novém jaru všem se krásně daří.
Když skřivánci v koruně stromu začnou zpívat,
přejeme si na krásy světa společně se dívat!
Vychovatelky ŠD
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KULTURA

Korekce textu: Kulturní klub Hulín
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KULTURNÍ KLUB

Připravované akce
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Hulíňan
Ohlédnutí za kulturními akcemi

Připravujeme

SVĚTÁCI nadchli vyprodané hlediště, o víkendu se uskutečnila třetí JAM SESSION i pohádka pro nejmenší.
V uplynulém měsíci se nám nakumulovalo hned několik zajímavých akcí. Nejprve v úterý 5. března 2013 vystoupili v Hulíně herci
pražské divadelní společnosti Háta se svou hrou muzikálového typu
SVĚTÁCI. Na představení bylo vyprodáno a nutno podotknout, že
diváci byli velmi spokojeni. A kdo si nenechal tento divadelní kus
ujít, ví, že i herci se moc dobře bavili. Pohoda a dobrá muzika ovládla
páteční večer v KK, který patřil oblíbené JAM SESSION, tzn. setkání muzikantů. O sobotním odpoledni se zase náš sál zaplnil dětmi,
které přišly na pohádku. Bohužel z technických důvodů (onemocněl
herec) nebylo možno sehrát původně plánovaná Byla jednou koťata,
ale na programu byla jiná pohádka opavského divadla Silesia, a to
KRÁLOVNA K SEŽRÁNÍ. Týden plný zábavy v KK je za námi,
děkujeme za přízeň.
L. Pecháček, ředitel KK Hulín

1.

4.

2.

3.

Muzikáloví Světáci bez potíží zaplnili hlediště (foto 1 - 4)

Třetí JAM SESSION uvedla celou plejádu skvělých muzikantů

Nabízíme
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Pohádka potěšila nejmenší diváky

Hulíňan
Divadelní diva Radmila Hložková slaví 90 let
V těchto dnech, na prahu jara, se dožívá
v plné duševní svěžesti významného životního jubilea naše rodačka a spoluobčanka
paní RADMILA HLOŽKOVÁ.
Od svého mládí, obdařená talentem a láskou k hudbě, věnovala se hře na klavír, zpěvu
a v nebývalé míře ochotnickému divadlu, kde
zejména v oblíbených operetách bývala první
dámou, na níž bylo absolutní spolehnutí a jíž
nám záviděly všechny okolní soubory.

ském divadle v Luhačovicích či ve vzdáleném Jeseníku.
Vítaná a žádoucí byla také spolupráce
s Hanáckou ﬁlharmonií v Kroměříži, kde
ihned po osvobození v roce 1945 ve skleníku
Květné zahrady vhodně doplňovala manžele
Drápalovy v Polské krvi, V studni a dalších
za p. Ant. Procházky.

Již při svých studiích v Brně zpívala sólové party ve Vachově souboru moravských
učitelek. Tam nabyté zkušenosti po návratu
do rodného města náležitě využila.
S nesmírnou trpělivostí věnovala se klavírnímu doprovodu několika generací hulínských dětí a jejich pěveckých souborů při
místní LŠU, které vedl p. učitel Jan Štěpánek a který již v 50. letech přivážel ocenění i
medaile z celorepublikových soutěží a v této
tradici pokračuje dodnes.
Paní Hložková má významný a nedoceněný podíl na úspěších místních divadelních
ochotníků za léta 1940 - 1970, jejichž výčet
by zabral několik stran tohoto zpravodaje.
Místní ochotníci úspěšně vystupovali na zájezdech v okolí, ale mimo jiné též v lázeň-

Dovolte mi,
abych se připojil k celé řadě
gratulantů z domova i zahraničí (Anglie!)
s přáním dobrého zdraví, pohody, radosti
z mladé generace, vnoučat i pravnoučat.
Vinobraní (1956)
Kromě místní divadelní činnosti byla v létech 1968 - 1978 platnou členkou Moravských
Madrigalistů pro ved. PhDr. Šafaříka, který
koncertoval po celé republice i v zahraničí.
Často jsme si kladli otázku - jak to ta
paní stíhá? V době, která této činnosti příliš
nepřála, měla na starosti domácnost, tři děti,
manžel zaměstnán převážně mimo domov a
přece si kromě běžné práce a plno starostí i
ve svém zaměstnání (MŠ Břest, Dům mládeže Kroměříž Zem. techn. škola st. město
a konečně ČSD Hulín) dokázala vyšetřit čas
pro náročnou ochotnickou práci. Zajisté to
byl talent, podpořený nesmírnou obětavostí,
pílí, odpovědností a skromností.
Domnívám se proto, že jí dnes patří srdečné blahopřání s poděkováním za důstojnou
propagaci našeho města na poli kulturním
a osvětovém.

Fráňa Šrámek: Léto (1956)

Jsem si
téměř jist, že
by s tím souhlasili všichni
tehdejší spoluúčinkující na
prknech, která
znamenají svět
a která shodou
šťastných okolností z části, a
to v Sokolovně,
byla vyrobena
na pile p. Ondřeje Hložka!

Jsem rád, že jsem mohl být alespoň z části
při tom, co se dělo před oponou, za oponou,
na jevišti, v pekle i v hledišti, neboť divadlo
je prý život sám.
Za zbytek pamětníků Vl. Úlehla
I redakce Hulíňanu se připojuje k zástupu
gratulantů.

Zakončení plesové sezóny v Hulíně
Plesovou sezónu jako každoročně uzavřel
Tmavomodrý bál 2. března. K tanci a poslechu hrála skupina Classic a začátek plesu
obohatila pěveckým vystoupením T. Navrátilová, nechybělo ani vystoupení tanečníků s

ukázkami klasických a latinskoamerických
tanců. Bohatá tombola a vynikající raut již
patří ke každoroční tradici tohoto plesu. Užít
si závěr plesové sezóny přišlo na 130 spokojených návštěvníků.

„Je to sice méně než v předchozích letech,
ale s účastí jsme byli spokojeni,“ uvedl hlavní
organizátor R. Hoza. Poděkování patří všem
návštěvníkům a sponzorům Tmavomodrého
bálu.
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KNIHOVNA
Svaz knihovníků a informačních pracovníků má za sebou již čtvrtý ročník celostátní
akce BŘEZEN - měsíc čtenářů. V centru našeho zájmu je čtenář a čtení, tedy ne kniha
(předmět) ani knihovna (instituce), ale každý
čtenář (knihy, časopisu, e-zdrojů; aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy
nebyl a (zatím) ani být nechce.
I v roce 2013 jsme v knihovně pokračovali
v oceňování našich nejlepších čtenářů. MěK
Hulín našla svého „Čtenáře roku“. Cílem této
aktivity je posilovat společenský význam a
prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají a podporují. Základním
kritériem pro výběr Čtenáře roku byl počet
výpůjček konkrétního čtenáře za uplynulý
rok, jak je vykázán ve výpůjčním systému
dětského i dospělého oddělení.

V březnu bylo v knihovně velmi živo
Čtenář roku
v oddělení pro dospělé čtenáře:
1. Jež Vítězslav
2. Bulínová Viléma
3. Bazalková Jana
Čtenář roku
v oddělení pro dětské čtenáře:
1. Kratochvílová Tereza
2. Čechmánková Aneta
3. Šimoňuková Natálie
Srdečně blahopřejeme a doufáme, že nám
i nadále zachováte svoji přízeň.

Měsíc čtenářů byl plný přednášek,
výstav a knihovnických besed
pro žáky MŠ a ZŠ Hulín.

V. Kořínek zapsán do České knihy rekordů
Jak říká autor fotograﬁcké
výstavy, „ono opravdu stačí
vyjet do přírody a zapomeneme
na město, zjistíme, že existuje
mnohem hezčí svět, svět stromů a rybníků, je to svět, který
vám dělá radost ze života.“
Velkou vášní V. Kořínka je
fotografování. Rád chodí do přírody a taky hodně jezdí na kole.
Pří výletu stihne udělat kolem
250 fotek, o které se podělil s
návštěvníky výstavy nazvané
Pohlazení pro vás. Fotograﬁe
vystavené v MěK Hulín byly
především z okolí Hulína, Záhli-

Austrálie rodiny Márových
vozíčkářem, který navštívil všechny obydlené
světadíly. Dokonce byl zapsán do České knihy rekordů. Jirka necestuje však kvůli slávě,
ale vlastním příkladem chce dokázat, že se
zdravotním hendikepem život nekončí a také
chce motivovat ostatní vozíčkáře v boji za
naplnění vlastních snů. Pevně věří, že dokázat
se dá úplně všechno, jak tvrdí otec J. Máry.
S rodinou Márových jsme se tentokrát vydali
19. března na cestu po Austrálii. Děkujeme
všem, kteří přišli na besedu do knihovny
a podpořili jejich odhodlání, že to co dělají,
dělají správně a se 100% nasazením.

nických rybníků, Bunče, Buchlova, Podzámecké
zahrady, Břestecké skály, Pradědu a Jeseníků.
Hosty slavnostního zahájení výstavy
V. Kořínka byli charismatický loštický řezbář
Jaroslav Beneš a malíř Petr Herzig Dubický.
Zajímavost ze života V. Kořínka
Dělá věci, o kterých si myslí, že jsou
správné, tak ho kdysi napadalo, že své padesáté narozeniny oslaví stylově, a to tak,
že udělá miliontý klik. Trvalo mu to šest
let, tři měsíce a šestnáct dnů. Mezitím stihl
10. 1. 2008 v Brně vytvořil český rekord,
udělal 105 kliků za minutu a zapsat se tak
do České knihy rekordů z agentury Dobrý
den z Pelhřimova.

Přednáška
Zelená lékárna
Zelená lékárna – přednáška o zdravém
životním stylu a jarní očistě těla se setkala s
mimořádným ohlasem.
Vždyť nejlepší investicí je investice do vlastního zdraví, jak řekla přednášející H. Sovišová.

Děkujeme a moc obdivujeme.
Knihovnice a návštěvníci besedy

VYHODNOCENÍ SUDOKU
z minulého čísla:
Rodina Márových plní cestovatelské
sny syna Jirky Máry a co nejvíce mu zpříjemňuje jeho nelehkou cestu životem. Jirka
se stal prvním českým vozíčkářem, který procestoval nejvzdálenější zemi na světě - Nový
Zéland. A když se konečně dostal do vytoužené Afriky, stal se Jirka prvním českým
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Správná odpověď: ROMAN HOZA,
SUDOKU zaslal V. Trávníček.
Vylosované výherkyně:
Páleníková Aneta, Smutná Anna,
Fillová E., Poláková Věra
Srdečně gratulujeme

Hulíňan
Pozvánka do knihovny

SVČ KLUBÍČKO
Jóga pro děti
V Klubíčku se každé první úterý v měsíci cvičí jóga pod
vedením paní Radky Trňákové. Relaxační cvičení s obrázky,
šátky, míčky a různými pomůckami se dětem moc líbí.

INZERCE

Hulíňáček vítal jaro
Na pódiu divadelního sálu
Domu kultury se 9. 3. 2013 setkaly dětské soubory z Kroměříže a nejbližšího okolí, které
se věnují hanáckému folkloru
a kterým se daří uchovávat hanácké lidové tradice.
Oblastní přehlídka pod názvem VÍTÁNÍ JARA se koná
jednou za dva roky. Hulíňáček
se této přehlídky zúčastnil již
potřetí.

INZERCE
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Hulíňan
Středisko volného času připravuje

16

Hulíňan
ZUŠ

Literárně dramatický obor ZUŠ Hulín
Soutěže 2013
5. 4.

Uherské Hradiště
divadlo Reduta

9. - 10. 4. Zlín
Malá scéna

Okresní kolo soutěže
Wolkrův Prostějov

Bára Červenková, studentka IV. ročníku
II. stupně LDO ze třídy pí uč. L. Urbanové,
se zároveň stala laureátkou celé soutěže.
GRATULUJEME!

náhradníci

Wolkrův Prostějov – krajské kolo
BARBORA ČERVENKOVÁ
– IV. roč. II. st., uč. L.Urbanová
Krajské kolo ZUŠ - LDO pod MŠMT
– kolektivní projev
DCEŘINA KLETBA: Cimržínky, režie: L. Urbanová
KLIM KLOM KLOMPRDOM: Cimržínky
režie: L. Urbanová
SŮL NAD ZLATO: Cácorky režie: J. Šálková
OSKAR 2013 - desátý ročník
soutěž v hledání talentů - herec, herečka, šoumen,
soubor, představení, objev roku, aj., síň slávy

28. 4.

Hulín
Kulturní klub

Sůl nad zlato, Klim klom klomprdom, Dceřina kletba
absolventská vystoupení LDO
uč. J. Šálková, L. Urbanová
soubory: Sněženky a Machři, Cácorky, Cimržínky

24. 5.

Hulín
Kulturní klub

Vražda v salonním coupé
úsměvné představení podle známé hry DJC
účinkují: T. Navrátilová, P. Stratilová, D. Vrána,
D. Urbanová, A. Navrátilová, Z. Štokman, M. Stratilová,
V. Bakalíková, I. Janů aj.
předskokani: CIMRKLUCI
režie: L. Urbanová

26. 5.

Hulín
Kulturní klub

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
+ absolventská vystoupení LDO
soubory: Divoké slepice, Páni kluci, Klim klom, aj.
předskokani: Černá Berta, O staré botě, Dramaťáček, aj.
režie: Z. Štokman, V. Bakalíková, M. Stratilová,
L. Urbanová

9. 6.

Hulín
Kulturní klub

Princezny na klíček: pidiLidi a Cimrkluci
režie: L. Urbanová
UDÍLENÍ SOŠEK – OSKAR 2013
hosté: žáci ZUŠ Hulín
za LDO Lenka Urbanová

Hulínský Oskar 2013
V soutěži Hulínský Oskar 2013 v kategorii Mistr moderace
dne 18. 02. 2013
získali diváckou cenu:
Stanislav Hoza
Jan Fialík
Anna Marie Dvořáková
Martina Caletková

Oskara za moderaci obdrželi:
Barbora Hánová
Jan Fialík
Martina Caletková

Blahopřejeme a děkujeme odborné porotě!
Za LDO vyučující Jana Šálková a Lenka Urbanová

Majitelé sošek Oskara za moderace
Jan Fialík, Martina Caletková
a Barbora Hánová
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Hulíňan
DO Morava ZUŠ Hulín
Tak jako nám začal nový rok 2013, tak začala i nová etapa umělecké činnosti Dechového orchestru MORAVA ZUŠ Hulín.
Jak psal ve svém článku v minulém čísle Hulíňanu vedoucí souboru Petr Voříšek, v prosinci
minulého roku, na Adventním koncertu MORAVY, se rozloučili muzikanti s mnoha staršími kolegy, kteří dlouhá léta tvořili osu a hlavně
kvalitu tohoto tělesa. Taktéž přestala existovat
tzv. Malá Morava – přípravný soubor, jehož členové nyní zaujali uvolněná místa po odcházejících muzikantech. A tak s novým rokem 2013
začíná kapela jakoby zase od začátku.
No a aby ten přerod byl úplný, připravila pro stávající i budoucí své příznivce
MORAVA i nové internetové stránky. Mají
nový svěží vzhled a oproti těm původním
jsou vylepšeny o některé prvky. Ale to hlavní,
aktuálně informovat o všem podstatném dění
v kapele, samozřejmě zůstává.
Zbytečně zde nebudu rozvádět do podrobností, co na nových webových stránkách
MORAVY najdete. Stačí si jen do internetového prohlížeče na Vašem počítači zadat novou adresu a všechno si můžete prohlédnout
na vlastní oči.
A pro ty z vás, kterým by se zachtělo
zavzpomínat „na staré časy“, mám dobrou
zprávu. Původní stránky zůstávají i nadále
k nahlížení v jakémsi „zakonzervovaném“
stavu. Nebudou již nijak doplňovány a zůstanou tak, jak jsou nyní.
Takže od 28. března 2013 – symbolicky
ke Dni učitelů :-) - zahájily nové internetové stránky MORAVY svůj provoz. No a vy
si do svých poznámek, adresářů a oblíbených
položek v počítači můžete změnit či dopsat
novou internetovou adresu Mládežnického
dechového orchestru MORAVA ZUŠ Hulín,
a to: www.moravazushulin.webnode.cz.
A celá „nová“ MORAVA se bude těšit na
Vaši návštěvu; jak jejich nových stránek, tak
hlavně jejich vystoupení, které budou připravovat hlavně pro vás, své milé posluchače!
Ing. Ivo Káňa

Další úspěchy žáků naší ZUŠ
Národní soutěž základních uměleckých škol
pokračovala - po komorní hře s převahou dechových nástrojů, o které jste se dočetli v minulém vydání Hulíňanu - dalšími kategoriemi.
Ve hře na elektronické klávesové nástroje
získal v okresním i krajském kole Jan Šiler, ze
třídy pana učitele Mgr. Davida Jugy, 1. místo s
postupem, a bude tedy naši školu reprezento-

Jan Šiler - 1. místo
s postupem do ústředního kola ve hře
na elektronické klávesové nástroje

INZERCE

Pozvánky
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vat koncem dubna v Brně v kole ústředním.
Natálie Pechová, ze třídy paní učitelky
Ivony Sedláčkové, získala v krajském kole
ve hře na akordeon 1. místo. Oběma žákům
gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Petr Voříšek

Natálie Pechová 1. místo
ve hře na akordeon

Hulíňan
SPORT
Nohejbal ROSI CUP 2013
– 11. ročník
V sobotu 16. 2. 2013 se na ulici Pavlákova v Kroměříži uskutečnil již
11. ročník amatérského nohejbalového turnaje dvojic Rosi Cup 2013.
Tento turnaj bývá pořádán tradičně v letních měsících. Letošní ročník
však přinesl změnu a hráči si mohli vyzkoušet namísto antuky povrch
v hale. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 týmů, přijeli hráči z Kroměříže,
Hulína, Otrokovic, ale i z Prostějova či Hodonína. V prvním semiﬁnále
byli překvapivě vyřazeni favorité Tomáš Kleveta a Leoš Kašpárek z
Prostějova, když prohráli v poměru na sety 1 : 2 s Romanem Rosypalem z Hulína a Lukášem Němcem z Kroměříže. Druhý boj o ﬁnále
vyhráli Kamil Bouda ze Zlína a David Němec z Kroměříže 2 : 1 nad
zkušenou kroměřížskou dvojicí ve složení Vítězslav Tesařík a Tomáš
Drápal. Bronz získali po další třísetové bitvě Tesařík s Drápalem. Ve
velkém ﬁnále na tři vítězné sety získali své premiérové zlato loňští vicemistři Kamil Bouda a David Němec, kteří porazili Romana Rosypala
a Lukáše Němce výsledkem 3 : 1 (9:10, 10:3, 10:4, 10:9). Poděkování
patří všem sponzorům a městu Hulín.
Roman Rosypal

JUDO
Úspěšně vstoupil oddíl judo do již pětačtyřicáté sezóny své činnosti v Hulíně, když z prvního letošního turnaje přivezli svěřenci oddílu
5 medailí.
Velká cena České Třebové II. ročník 27. 1. 2013
Mláďata

1. místo

31 kg

Jakub Richter

Mladší žáci

2. místo

32 kg

Pavlína Rozkydalová

3. místo

32 kg

Aneta Zapletalová

1. místo

50 kg

Adam Zapletal

2. místo

48 kg

Zuzana Eliášová

Starší žáci

Další výsledky:
GRAND PRIX Ostrava - Český pohár - kvaliﬁkační
soutěž na mistrovství ČR žákyň 10. 2. 2012
Mladší žákyně

2. místo

32 kg Pavlína Rozkydalová

Starší žákyně

2. místo

48 kg Zuzana Eliášová

Spojené oblasti Moravy - účastní se čtyři kraje:
OL, ZL, JM a VYS. Veselí nad Moravou

Trojice nejuspěšnějších dvojic (vpravo vítězové turnaje,
nahoře David Němec a dole Kamil Bouda)

Jednotlivci
- st. žákyně

1. místo

Zuzana Eliášová

Dorostenci

1. místo

Jan Franek, Daniel Vydra, Petr Eliáš

Družstvo
dorostenců

1. místo

Hulín - Judo Budo Brno 4 : 3
Hulín – Blansko
6:1
Hulín – Kostice
5:3
Velká cena Veselí nad Moravou 16. 2. 2013
mláďata a mladší žáci
1. místo

Jakub Richter
Pavlína Rozkydalová

2. místo

Aneta Zapletalová

3. místo

Tomáš Hájek, Michal Franek, Pavel Nesvadba,
Adam Sypták, Martin Macháček
Dušan Horák

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Příležitostný odvoz - dovoz zboží nebo

materiálu, i o víkendech, dodávkou do 1,2 t.
Dohodou. Telefon 728 115 702

• Koupím les či ornou půdu. nad 1 ha. Platba v
hotovosti. Seriózní jednání. Tel: 737 953 295

• Certiﬁkovaná přírodní kosmetika

Ošetření pleti bez parafínu, parabenu či
silikonu.
Více informací na tel.: 777 709 721

• Prodám garáž na ul. Záhlinická u Cukrovaru.
Zaizolovaná montážní jáma, možno použít
i jako sklep, el. 220 V, venkovní městské
osvětlení, možno používat ihned.
Cena dohodou. Kontakt: 602 719 325

INZERCE
• ING. DOSTÁL-GEODET-HULÍN

Provádí veškeré zeměměřické práce
v oblasti katastru nemovitostí a stavební
geodezie. TEL.: 724 221 815
• Odeberu jakékoliv množství starého chleba,
pečiva a vaječných skořápek.
Zn. Odběr osobní, přijedu na zavolání.
Tel: 604 610 683.
• Servis pračky, myčky, sporáky a další
elektrospotřebiče.
Marek Dolák, tel.: 737 366 124,
www.servis-dolak.g6.cz
• Pronajmu garáž v Hulíně U Stavu, ihned na
dobu neurčitou, 600,- Kč měsíčně, popřípadě možná dohoda.
Více informací na tel.: 723 048 209.

Prodáváte? Kupujete? Hledáte?
Cena plošné inzerce za cm² 10 Kč + 21% 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 8.30 – 12.00, 13.00 – 17.30
Čtvrtek 12.30 – 17.00
Pátek 8.30 – 12.00, 13.00 – 17.30
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Hulíňan

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 26. března oslavila
významné životní jubileum 80 let

Dne 28. března 2013
oslavila 80 let
paní

paní HELENA ALÁNOVÁ
z Hulína

STANISLAVA DUMANOVÁ
z Hulína

Hodně zdravíčka a pohody do dalších let
ze srdce přejí manžel František,
dcera a syn s rodinami,
vnuci a pravnuci.

a 30. března 2013 oslavil 86 let
pan

PAVEL DUMAN st.
z Hulína

Ať Ti slouží zdravíčko
jako dosud, babičko.
Veselá mysl ať Tě provází,
ke štěstí nic Ti neschází.
Abys vždy v tváři úsměv měla,
na všechno trápení jsi zapomněla.
Jsme s Tebou, Ty to víš,
a dnes na Tvé zdraví zvedáme vína číš.

Hodně zdravíčka a pohodový život, milí rodičové, přeje
syn Jirka s přítelkyní Libou a syn Petr s vnukem Petrem.

Krásných 90 let se dne 9. dubna dožívá
paní RADMILA HLOŽKOVÁ
z Hulína
K tomuto výročí blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví,
pohody, stálého elánu a radosti
ze 7 vnoučat a 14 pravnoučátek.
Děti Radmila, Ivona a Stanislav
s rodinami

Dne 4. dubna 2013 slaví krásné
životní jubileum 90 let
paní DRAHOMÍRA HLAVÁČOVÁ z Hulína
Do dalších let hlavně hodně zdraví a Božího požehnání přeje
dcera Marie s manželem,
vnučky Bohdana, Alena a Martina s rodinami.

OPUSTILI NÁS

V těchto dnech se dožívá kulatého
životního jubilea naše dlouholetá členka,
paní VĚRA KOVÁŘOVÁ,
roz. Kojecká ze Záhlinic,

Marie Nehodová

která je přímým potomkem rodiny
Fr. Skopalíka - významného
záhlinického rodáka.

1932

Vladislava Polášková 1937

Hodně štěstí a životního optimismu přeje
Spolek přátel Muzea Františka Skopalíka.

Irena Hozová

1948

Jarmila Šajdáková

1924

VZPOMÍNKA
Dne 17. března 2013 uplynul
smutný rok, co zemřel
pan PAVEL DUMAN, r. 1950,
rodák z Hulína
Zůstalo po tobě prázdno,
smutno a moc nám chybíš.
Stále vzpomínají rodiče, manželka
a synové, bratři s rodinami.
Všem přátelům a kamarádům, kteří si vzpomněli, děkujeme.

Jen tiše vánek letí do polí a lesů,
které jsi měl rád,
tak rychle letí léta,
kdy opustil jsi nás.
Smutno nám bez Tebe tady,
kdekoliv pohlédneme, prázdno je tady.
Čas plyne, bolest trápí,
ale tebe nám nikdo nenavrátí.

Dne 16. dubna 2013 by se dožil 80 let náš tatínek a dědeček,
pan FRANTIŠEK DRCMÁNEK z Hulína
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi malou vzpomínku.
Stále vzpomínají manželka, syn, snacha a vnučky.

Měsíčník Hulíňan vydává město Hulín, IČ: 00287229, Hulín, nám. Míru 162.
Registrováno u MK pod registračním číslem MK ČR E 12041
Redakce: Městská knihovna v Hulíně
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Tel.: 573 351 815, 725 006 071, email.: knihovnahulin@seznam.cz
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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.

