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VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN
Z DNEŠNÍHO ČÍSLA:
Pozvánka
do záhlinického muzea
Černé skládky u kontejnerů
na recyklovaný odpad
Mezi čtyřicítkou nejlepších
hasičů jsou i naši
Velký úspěch
mladé klavíristky
„Zelená je tráva
– fotbal, to je hra!“
ÚVODNÍK
Vážení čtenáři Hulíňanu,
měsíc červen mají v oblibě určitě děti.
Prázdniny jsou na dohled a ve škole se to
nějak přetrpí. Protože v knihovně přicházím
do styku s dětmi a studenty, často slýchávám zajímavé rozhovory o tom, co bylo ve
škole, jakou kdo dostal známku a co se mu
nepovedlo. Někdy mi připadá, že dnešní ško-

ČERVEN 2012
láci zájem o vzdělání a o to, aby měli dobré
známky, moc nejeví. Za mých školních let,
a to je už pěkně dávno, jsme se hodně báli
dostat špatnou známku nebo přijít domů se
špatným vysvědčením. Z rozhovorů dětí
jsem pochopila, že u některých je to docela i
zábava, dostávat špatné známky a pak se jimi
chlubit před ostatními. Navíc dnešní možnosti v době internetu a volných hranic jsou daleko otevřenější než za mých dob. Vidím to i
na svých dětech, když probírají Habsburskou
monarchii a jedou se podívat do Vídně, nebo
Evropskou unii a navštíví Štrasburk. To za
nás byla jedna mapa Evropy či světa a člověk
si musel umět představit, jak to asi na zámku
Schönbrunn vypadalo. Dnes jsou informace
všude kolem velmi dostupné, najít si cokoliv
na internetu nebo třeba ve Wikipedii zvládnou dnes i malé děti. Zájem dětí o vzdělání
je určitě ale také přímo úměrný zájmu nás
rodičů o školní výsledky našich dětí. Začínám mít také obavu, že všechny ty aféry kolem našeho školství, třeba plzeňských práv,
devalvovaly úroveň vzdělání. Nemyslím si,
že by měli mít všichni nějaký titul, vzdělání
se dle mého názoru neposuzuje tituly, zvlášť
v době, kdy se můžete stát vysokoškolsky
vzdělaným za pár měsíců.
Chtěla bych všem čtenářům popřát klidný
a pohodový červen a věřím, že tomu přispěje
i náš Hulíňan.
J. Z.

Pozvánka do záhlinického muzea
Práce na rekonstrukci muzea se
blíží ke konci. Probíhá oprava schodiště, dokončují se rekonstrukce historických maleb v interiérech, provádí se opravy nátěrů dveří a další
drobné práce. V momentě, kdy opustí
řemeslníci prostory muzea, začne se s
instalací sbírek do nových vitrín. Velké poděkování na tomto místě patří
pracovnicím Muzea
Kroměřížska
za odbornou pomoc při přípravě jednotlivých
předmětů, jejich konzervování a opravách,
a rovněž za pomoc při tvorbě celkové koncepce výstavních prostor a jejich uspořádání.
Poděkování a úctu k náročné odborné práci
zaslouží i tým restaurátorů maleb pod vedením pana Josefa Petra, ale i řada dalších pracovníků a lidí, kteří se na opravách podíleli.

porovat. Do budoucna máme i pár nápadů, jak expozice a sbírky rozšířit.
Slavnostní otevření muzea je plánováno na 16. červen tohoto roku.
Srdečně zveme všechny občany,
protože tento slavnostní okamžik
bude spojen s bohatým folklórním
programem, který bude probíhat celý
den, včetně krojovaného průvodu a
vystoupení dětských i dospělých hanáckých
souborů. Bude to krásný barevný program a
významný den podpořený také návštěvou a
záštitami ministra zemědělství ČR pana Petra Bendla a hejtmana Zlínského kraje pana
Stanislava Mišáka. Obě instituce, které naši
vzácní hosté reprezentují, se významnou ﬁnanční podporou podílejí na této akci.

Věřím, že Muzeum Františka Skopalíka
bude mít co svým návštěvníkům nabídnout.
Nejen v expozicích, ale i v již probíhajícím projektu Skopalíkův Hanácký rok a v budoucnu
řadu dalších vzdělávacích, kulturních a dalších
projektů, které chceme v muzeu pořádat a pod-

Věřím, že naše investice ve výši 4,730
milionu korun, podpořená 85% dotací
z ROP NUTS II Střední Morava, padne
v našem městě na úrodnou půdu a jestli ne
dnešní, pak jistě budoucí generace naši práci
a význam péče radnice o historii a tradice ocení.

Kladení věnců za přítomnosti
představitelů města k uctění památky
padlých při svobození Hulína

Vynikající reprezentace
DPS Zvonky
Velké poděkování patří DPS Zvonkům,
vedoucí souboru D. Zapletalové a L. Poláškové za jejich pedagogickou práci a celému
sboru i celé ZUŠ za příkladnou reprezentaci
města na tak významné mezinárodní soutěži,
kde reprezentovali nejen město Hulín, ale i
celou Českou republiku. Výsledek, umístění
ve zlatém pásmu, v tak silné zahraniční konkurenci, si zaslouží gratulace a obdiv. „Zvonky jsou vynikající!“řekl v neděli 6. května v
KK na jarním koncertě, kde předal krásnou
kytici D. Zapletalové, starosta R. Hoza.
Redakce Hulíňanu se připojuje k řadě gratulantů a přeje hodně úspěchů.
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Hulíňan
Z RADNICE
USNESENÍ č. 33
z 33. schůze Rady města Hulína, konané dne 3. května 2012
Rada města po projednání a v souladu se zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů
Schvaluje
a) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti
Střední Morava číslo ÚRR D-2011/0170/
ODP ze dne 17. 1. 2012 mezi městem Hulín a
Regionální radou regionu soudržnosti Střední
Morava, IČ: 750 84 911, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc;
platnost usnesení: přijetím;

b) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10062681 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životního prostředí mezi městem
Hulín a Státním fondem životního prostředí
ČR, IČ: 000 29 729, se sídlem Olbrachtova
2006/9, 140 00 Praha 4;
platnost usnesení: přijetím;
za body 1) a) a b) zodpovídá Ing. Roman
Dutkevič;
c) Dodatek ke smlouvě o stálém právním
zastoupení s Advokátní kanceláří RITTER –
ŠŤASTNÝ, Riegrova 12, 772 00 Olomouc,

kterým se mění paušální měsíční odměna za
právní pomoc městu;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá JUDr. Hana Hrabalová;
d) ceník vstupného a poplatků pro rok 2012
pro koupaliště a minigolf;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá Ing. Jaroslav Rosypal;
V Hulíně dne 3. května 2012
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák, místostarosta

Co nového ve Skopalíkově muzeu?
Dne 9. května 2012 byly předány
městu Hulín zrestaurované nástěnné malby. V plné kráse je můžete vidět
už v den slavnostního otevření muzea
dne 16. června 2012. Pro mnohé nezasvěcené se může zdát, že restaurování
maleb není dokončeno, ale tak znělo
zadání města zhotoviteli díla, restaurátorovi panu MgA. Petrovi - co nejvíce obnovit zachovalou původní výmalbu a co nejméně „domalovávat“.
Na závěr musím konstatovat, že se nám
podařilo předat další generaci kus nádherné historie ukryté ve zdech.
Ve společenské místnosti muzea proběhly další dva semináře. První byl na
téma „Masopust na Hané a nizozemský
karneval – společné kořeny a styčné plochy“ a můžu k němu jen dodat, že zúčastněné moc nenadchl. Lektorka se nám snažila
přiblížit Nizozemsko se svými karnevaly
a k výkladu o masopustu na Hané se dostala jen okrajově. Tento seminář nesplnil
naše očekávání a o to víc se možná očekávalo od dalšího semináře, tentokrát na
téma „Vázání ženského šátku na východní
Hané, obnova kroje v obci Sazovice“. Pan
Bazika ze Sazovic, který seminář vedl, si
u mne získal respekt, už když jsem přijížděla k budově muzea. V hanáckém kroji a
dlouhém hanáckém kabátu, s proutěným
košíkem přes ruku plným hanáckých šátků
(kdyby si náhodou někdo zapomněl přinést
ten svůj) čekal na organizátora akce. Kdyby
věděl, co ho čeká, možná bychom se viděli
až v samotný den otevření muzea, kdy jako
vedoucí folklorního souboru VPUT Sazovice přijede na vystoupení. Původně nám
měl co nejvíce přiblížit vázání šátků, jejich
historii a současnost, ale netušil, že každá
ze zúčastněných dam má v tašce nachystaný šátek, který bude chtít uvázat už teď na
slavnostní otevření muzea. Pan Bazika se
ničeho nezalekl, pustil se do vázání šátků
a obohatil ho původně nasmlouvaným výkladem. A co dodat? Tenhle seminář opravdu splnil očekávání všech, a to bohatě nad
svůj rámec. A když jsem viděla, jak si každá odnáší domů ten svůj nádherně uvázaný
šátek, i mě přestalo mrzet, že z Hulína se na
seminář opět nikdo nedostavil.
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Výsledky výtvarné, literární
a fotograﬁcké soutěže
vyhlášené v MŠ a ZŠ v rámci
„Skopalíkova hanáckého roku“
Výtvarná soutěž
na téma „Skopalíkovy Záhlinice“
I. KATEGORIE - Mateřské školy
1. cena J. Caletka

MŠ Záhlinice

2. cena O. Oharek

MŠ Záhlinice

3. cena Z. Macůrková

MŠ Hulín

II. KATEGORIE - Základní škola I. stupeň
1. cena D. Vybíralová

5. B

2. cena D. Janíková

5. B

3. cena P. Pluskalová

5. B

III. KATEGORIE - Základní škola II. stupeň
1. cena Zavadilová

9. B

2. cena T. Černá

9. B

3. cena Z. Valentová

9. A

Literární soutěž
„Ze vzpomínek naší babičky“
1. cena A. Křemečková

7. B

2. cena Dvořáková

7. B

3. cena E. Holubníčková 7. B
Fotograﬁcká soutěž
„Záhlinice minulosti a současnosti“
1. cena A. Křemečková

7. B

2. cena A. Křemečková

7. B

3. cena B. Součková

9. A

Ceny budou předány v den slavnostního otevření muzea dne 16. června 2012. Vzhledem k
současným organizačním záležitostem ohledně
dne samotného budou všichni soutěžící informováni, v kolik hodin a kde si můžou ceny
převzít. Těm, kteří se v tento den nedostaví na
předání cen, budou ceny doručeny do škol.
Z. Drexlerová
referentka majetkové správy

Hulíňan

SLAVNOSTNÍ OTEVØENÍ

MUZEA FRANTIŠKA SKOPALÍKA V ZÁHLINICÍCH

16. ÈERVNA 2012

Program:
9.00 hod. Vystoupení dìtských folklorních souborù
(Hulíòáèek Hulín, Malý Jeèmínek Chropynì, Konopka Sazovice,
Hanáèek Tovaèov, Pantlíèek Nìmèice nad Hanou, Zrníèko - TYMY Holešov)
10.30 hod. Krojovaný prùvod
11.00 hod. Slavnostní otevøení muzea
(za úèasti hejtmana ZK, zástupcù ZK, MZe, ROP Støední Morava)
11.45 hod. Prohlídka muzea
12.00 hod. Dechová hudba Hulíòané
14.00 hod. Vystoupení dospìlých folklorních souborù
(VPUT Sazovice, Hatì Tovaèov, Hanák Troubky, Pantlék Nìmèice nad Hanou,
Hanácká beseda Kojetín)
16.00 hod. Koncert DH Hulíòané
17.00 hod. Mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie
9.00 - 18.00 hod. Øemeslný jarmark s ukázkou lidových øemesel

MĚSTO HULÍN

Slavnostní otevøení muzea poøádá
mìsto Hulín ve spolupráci se
Spolkem pøátel Muzea Františka
Skopalíka v Záhlinicích, o.s.,
�������������������
a pod záštitou ministra zemìdìlství
Petra Bendla
a hejtmana Zlínského kraje
Stanislava Mišáka.
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Hulíňan
Naše obec recyklací starých spotřebičů
výrazně přispěla k ochraně životního prostředí
Stejně jako vloni, tak i letos bych vás ráda
seznámila s výsledky, ale hlavně s přínosem
zpětného odběru a recyklace vysloužilých
elektrospotřebičů pro životní prostředí. Loni
občané našeho města odevzdali k recyklaci
518 kusů televizí, 212 kusů PC monitorů a
2 982 kg ostatního drobného elektra, a nyní
můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody
jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Informace vycházejí ze studií neziskové
společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje
sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na
životní prostředí. Jen pro zajímavost, zpětný
odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje
moderní úsporná lednice za více než 4,3 roky
provozu, nebo recyklací jednoho notebooku

dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou
osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody.
Stejné množství je například spotřebováno
při 30 cyklech myčky nádobí.
Z Certiﬁkátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané
našeho města v loňském roce uspořili 182,93
MWh elektřiny, 7 279,44 l ropy, 847,91 m3
vody a 8,62 t primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 42,92 t CO2
a produkci nebezpečných odpadů o165,51 t.
Při porovnání s loňským rokem jsme
uspořili na všech výše uvedených komoditách téměř dvojnásobek, takže bych touto
cestou všem, kteří zodpovědně třídí a tím
přispívají k ochraně životního prostředí, vyslovila obrovský dík.
Šárka Dostálová
odbor rozvoje města a životního prostředí

Černé skládky u kontejnerů na recyklovaný odpad
V posledních dnech se rozšířily černé
skládky uložené u kontejnerů na recyklovaný
odpad. Občané si uklidí doma a nepotřebný
odpad neodloží tam, kam patří, to znamená
do sběrného dvora, to je přeci daleko, ale
tam, kde je to pro ně nejblíže, a myslí si, že
to někdo za ně odklidí, vždyť se přeci kontejnery pravidelně každý týden vyváží, tak
proč ne? Ono to skutečně nakonec za ně někdo uklidí, zpravidla Kombyt servis, s. r. o.,
který dbá o údržbu města, ale tím vznikají
další náklady městu. Tito občané, pravděpodobně nevědomky, se však dopouští přestupku, protože odkládají odpad na místo, kde to
není pro tento druh odpadu určené. Přímo do
kontejnerů na tříděný odpad patří, jak všichni
víme, plasty, papír, plechovky, bílé a barevné sklo a do červených kontejnerů drobné
elektroodpady. Velikost vhozu do kontejneru
je určena tak, že odpady tímto otvorem projdou, a ostatní, i když jsou z materiálů, které
jsou recyklovatelné, je nutné odvézt do sběrného dvora a ne odložit vedle. Tímto bychom
chtěli apelovat na všechny občany města, aby
neodkládali své odpady tam, kam nepatří.
Pokud z jakéhokoliv důvodu nemohou odpad
sami odvézt, je možné požádat o tuto službu
za malou úplatu ﬁrmu Kombyt servis, s. r. o.
Současně bychom chtěli požádat občany,
pokud si všimnou někoho, že takto činí, ať

4

na to upozorní pracovníky Městského úřadu,
konkrétně na odboru rozvoje města a životního prostředí. Ten, kdo neoprávněně založí
skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady
mimo vyhrazená místa, se dopouští porušení
vyhlášky města č. 8/2004, kterou se stanoví
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Může s ním být zahájeno přestupkové
řízení podle § 47, odst. 1 písmene h) zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, kdy za tento
přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
Občané, uklízejte si svůj odpad a nezakládejte černé skládky!!!
Šárka Dostálová
odbor rozvoje města a životního prostředí

Mezi čtyřicítkou nejlepších hasičů jsou i naši
Symbolicky v předvečer svátku sv. Floriána, patrona hasičů, převzala zhruba čtyřicítka
dobrovolníků a dva profesionálové ocenění
za svou práci.
Hejtman Stanislav Mišák ocenil jak zkušené mnohaleté hasiče, tak i mladé talentované chlapce a dívky, kteří uspěli v hasičských soutěžích. Hasiči byli tímto způsobem
vyznamenáni už posedmé. Celkem bylo
oceněno už 320 dobrovolníků. V seznamu
vyznamenaných nechyběla ani jména z Hulína a Záhlinic.
Marie Rygálová
- členka SDH Hulín
od roku 1964. Od
příchodu do řad
dobrovolných
hasičů se starala
o kulturní stránku chodu sboru,
velmi aktivně se
zapojila do práce
s hasičskou mládeží a dlouhá léta
pracovala ve výboru jako pokladní.
Stanislav Bazalka členem SDH Záhlinice je od roku 1978. Je
dlouholetým členem výboru, ve kterém vykonával několik funkcí. Zejména v období
šestnácti let, kdy byl starostou sboru, udělal
spoustu práce, která zůstane dlouho v povědomí nejen hasičů. Bylo to například zřízení
hasičského praporu, ale zejména dlouhodobá práce s mládeží. Aktivně se účastní všech
kulturních i sportovních akcí pořádaných
sborem, a jde tak i nadále příkladem především mladé nastupující generaci.
Dovoluji si připojit se ke gratulantům a
poděkovat také jménem rady města paní Marii Rygálové a panu Stanislavu Bazalkovi za
dlouholetou aktivní práci pro naše sbory dobrovolných hasičů v Hulíně a Záhlinicích. Oba
se významně zasloužili o fungování svých
sborů a požární sport. Tradice mládežnického
požárního sportu v Záhlinicích trvá dodnes,
kdy ho aktivně převzala Věra Frgalová. Paní
Rygálové přejeme hodně zdraví a panu Bazalkovi stále veselou mysl.
Všem hasičům děkujeme za jejich práci
nejen při výjezdech k požárům a mimořádným událostem, ale i za další nezištnou pomoc svému městu podle hasičského hesla
„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“. Velmi si
jejich práce vážíme.

AKADEMIE 3. VĚKU

AKADEMIE 3. VĚKU
pořádá pro své členy i širokou veřejnost
13. 6. 2012 zájezd do Litovle.

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ
PATŘÍ DĚTEM Z MŠ DRUŽBA
POD VEDENÍM
PANÍ UČITELKY BUDÍNOVÉ
ZA KRÁSNÉ KULTURNÍ
VYSTOUPENÍ 16. 5. 2012
PRO ÚČASTNÍKY
AKADEMIE 3. VĚKU.

Odjezd v 8.00 od MěÚ Hulín,
návrat v odpoledních hodinách.
Cena 300,- Kč.
Více informací u paní Floriánové
na MěÚ na tel.: 573 502 722,
nebo v MěK Hulín na tel.: 573 351 815.
Přihlásit se můžete do 6. 6. 2012.

Hulíňan
DECENT HULÍN
Upozornění zákazníkům

Od 1. 5. 2012 zahájila svoji
činnost sběrna chemického
čistění textilu a oděvů.
Sběr textilu a oděvů bude probíhat
v prostorách současné prádelny DECENT
Hulín, p. o., na ulici Ed. Světlíka 1197
v Hulíně.
Chemické čistění oděvů bude provádět spolupracující ﬁrma GATRAK CZ,
a. s., ze Slušovic.
Provozní doba sběrny bude totožná
s provozní dobou prádelny, tj. v pracovní dny od 6.00 do 14.00 hodin.

Chybí v Hulíně sociální služba osobní asistence?
Pečovatelská
služba DECENT
Hulín, příspěvková organizace, pomáhá obyvatelům
Hulína a okolních
obcí téměř čtyři roky. V naší práci je potřeba
jít stále dopředu, proto si myslíme, že nyní
nastává ten správný okamžik zjistit, zda v
regionu, kde působíme, nechybí služba
osobní asistence.
Co to vlastně je osobní asistence?
Citace ze zákona o sociálních službách
108/2006 Sb., vyhláška 505, § 39:
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Služba se poskytuje bez časového omezení,
v přirozeném sociálním prostředí osob a při
činnostech, které osoba potřebuje.

Tato sociální služba není na rozdíl od
služby pečovatelské časově omezená. Umožňuje zajistit společnost a dohled uživateli,
který nemůže být v domácnosti bez dozoru,
a to i v nočních hodinách. Dále umožňuje
poskytnutí vzdělávacích a aktivizačních činností uživatelům, kteří o ně mají zájem.
Pokud máte pocit, že právě osobní asistence je ta služba, kterou by potřeboval váš
rodinný příslušník nebo známý, oznamte
nám to prosím buď telefonicky na čísle 573
350 171, nebo e-mailem decent@quick.cz,
či písemně do poštovní schránky umístěné
v domě s pečovatelskou službou na Nábřeží
1314, nebo do redakce Hulíňanu.
Vaše podněty nám pomohou při rozhodování, jakým směrem se mají námi poskytované sociální služby rozvíjet.
Děkujeme za vaši pozornost a případnou
spolupráci.
DECENT Hulín, příspěvková organizace

Děti v jeslích slaví společně se svými maminkami
Ve slovech maminka, máma se skrývá obrovská síla, něha, láska a pohlazení.
Slovo máma je obvykle první slovíčko,
které se naučí dítě vyslovovat.
Druhá květnová neděle patří u nás již tradičně oslavám Dne matek.
Také děti v jeslích společně s tetami
chtějí udělat maminkám radost. Jako den
oslav si v dostatečném předstihu vybraly
čtvrtek 10. května odpoledne. Tety ústně i
formou plakátu na nástěnce pozvaly všechny maminky do jeslí na tzv. „čajový dýchánek“. Na tento slavnostní den trvaly přípra-

vy celých 14 dnů. Naučit se pro maminku
básničku, vyzdobit vlastnoručně srdíčko
a namalovat na něj krásný obrázek prstíky smočenými v prstových barvách nebo
otisknout motiv květiny bramborovým tiskátkem, to už stojí nějaké úsilí. Dopoledne
v den oslavy děti společně s tetou míchaly těsto na perník, řádně zamíchané těsto
vylily na pekáč a zanesly jej do kuchyně
k upečení. Perník nakrájený na kostky pomohly zdobit pomocí srdíčkové šablony a
skládaly jej na talířky pro své maminky.
Ještě nazdobit stoly, připravit do konvic čaj
a už je tu ten napjatě očekávaný okamžik,
kdy děti postupně vítají své maminky, za-

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zdálo by se, že tato slova se k sobě vůbec
nehodí, ale opak je pravdou. Naše MATEŘSKÁ ŠKOLA Ed. Světlíka, budova Družba,
se podílí na mnoha ekologických akcích. O
čem jsou? Ke každému ročnímu období patří čtvrtletní EKOvycházka. Děti si při této
příležitosti všímají přírodních krás živé i neživé přírody. Přitom si povídají, jak nádheru
přírody chránit.
To byste se divili, jak už děti předškolního věku umí rozlišovat kontejnery na třídění
odpadu. Když jsme při návštěvě v RESU viděli tu hromadu netříděných odpadků, slíbili
jsme si s dětmi, že třídit budeme! Všechny
vědomosti z oblasti environmentální výchovy (tj. výchova k ochraně živé a neživé přírody) si děti větší měrou přináší z mateřské
školy, ale je poznat i vliv a výchova rodičů.
V duchu této výchovy poznáváme s
dětmi zdravý životní styl. Navštívili jsme
RESO – třídírnu odpadů v Hulíně, jak je již
výše uvedeno, sbíráme citronovou a pomerančovou kůru pro lékařské účely, slavíme
Den země. Při preventivní akci ZDRAVÝ
ÚSMĚV se děti učí pečovat o svůj chrup.

vedou je ke stolku a čajový dýchánek začíná básničkou:
Pro svoji maminku
nakreslím květinku
a pak jí na tvář dám
slaďoučkou pusinku.
Nadšení bylo veliké, děti pyšně obsluhovaly své maminky, atmosféra byla neformální, maminky si mezi sebou u čaje povídaly a
děti si spokojeně hrály.
Pro všechny zúčastněné to bylo příjemně
strávené odpoledne.
Tety z jeslí

Ekologie a mateřská škola
Také se otužujeme na kurzu plavání a zvyšujeme obratnost při cvičení v tělocvičně, kterou nám 1x týdně zapůjčuje základní škola.
Nezapomínáme si také užít Světový den životního prostředí a Sportovní den v celém
areálu naší mateřské školy.
Vy v r c h o l e n í m
našeho EKOsnažení a působení na
zdravý životní styl
je pobyt ve škole v
přírodě, kde děti z
plných plic dýchají
krásný čistý horský
vzduch a vnímají
krásu lesní přírody,
která je prozatím
nedotčena. Zatím
jezdí většinou předškoláci.

bylo součástí krásné přírody. Tady názorně
všichni vidí, co je zdravá škola, jak ekologie
a mateřská škola k sobě patří, jak spolu souvisí a jak si navzájem pomáhají.
Vl. Mrázková

INZERCE

Přejme si, aby
krásná čistá příroda
z lesů, hor a strání
nebyla vzácností,
ale aby i naše město
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Hulíňan
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

McDonald‘s cupCup

Již tradičně se žáci naší školy účastí fotbalového turnaje McDonald‘s cupu Cup,
ve dvou kategoriích – mladší a starší žáci.
V letošním školním roce se žáci prvního stupně zúčastnili okrskového kola v Kroměříži
s velmi dobrými výsledky. Mladší i starší žáci
obsadili druhé místo, starší žáci postupují
do okresního kola, které se koná 15. 5. 2012
v Hulíně. Přejeme jim hodně úspěchů a další
postup do krajského kola ve Zlíně.

Základní škola Hulín se účastnila 11.
května turnaje v minifotbale pro starší žáky.
Okresní kolo turnaje se konalo v Kroměříži v
areálu Hanácké Slavie. Mužstva byla rozdělena do třech skupin a vítězové se poté utkali systémem „každý s každým“ o postup do
kola krajského. Hulínským starším žákům se
nakonec podařilo vybojovat druhé místo nad
týmem Morkovic výsledkem 2:0, vítězem se
stala Základní škola Slovan. Chlapci ale nemuseli smutnit, díky pravidlu o pořádajícím
mužstvu postupují také. Krajské kolo se koná
31. května tamtéž.

Poděkování patří rodičům žáků, kteří přišli povzbudit své děti, a hlavně trenérům,
kteří chlapce připravují – pan Vítoslavský a
pan Šůstal.
Irena Janů, Zdena Lutonská

Mgr. Martin Lendel

Exkurze v českých elektrárnách
V pondělí
30. dubna se
deváté ročníky ZŠ Hulín
zúčastnily exkurze v elektrárnách Dukovany a Dalešice.
Před osmou hodinou ráno jsme byli
všichni poslušně nastoupení před Sokolovnou a očekávali příjezd autobusu. Jakmile
autobus přijel, paní učitelka Sokolová i s
panem učitelem Lendelem nás naposledy
přepočítali, zkontrolovali a jeli jsme. Pro
zkrácení dlouhé chvíle v autobusu nás pan
řidič obohacoval zajímavými informacemi
o okolí, dokonce nás zavezl se podívat na
jedinou stepní oblast v ČR (Mohelenská
hadcová step).
První exkurze byla ve vodní elektrárně
Dalešice, nedaleko Brna. Měli jsme jedinečnou možnost projít celou elektrárnou a
vidět vše na vlastní oči. Veškeré informace nám sdělovala paní průvodkyně. Viděli
jsme dokonce i turbíny a přivaděče vody,
které měly průměr více jak šest metrů.
Po skončení exkurze ve vodní elektrárně následovala další, tentokrát v jaderné
elektrárně Dukovany, která se nachází jen
nedaleko od Dalešic.

Turnaj v minifotbale

Kam se podíváš,
všude papír

Zde jsme se museli rozdělit na tři skupiny.
Každé skupině byla přidělena průvodkyně,
se kterou jsme prošli modely částí elektrárny, a dokonce jsme se mohli stát neutrony ve
velkém modelu reaktoru a zažít štěpení jader.
To se všem velmi líbilo. Bohužel jsme se v
Dukovanech mohli dívat pouze na modely v
informačním centru. Přímo k pravým částem
elektrárny bychom mohli pouze ve speciálním, žlutém oděvu. Ale i přes žluté odění by
to bylo velmi riskantní z důvodu nebezpečí
kontaminace radioaktivními látkami. Přístup
do těchto míst mají pouze povolaní.

Uff! Je to za námi. Poslední sběr papíru organizovaný školou v tomto školním roce skončil. Tuny papíru odvezeny, penízky jednotlivým třídám rozdány. Můžeme tedy bilancovat.

Plní dojmů jsme se po skončení exkurze odebrali na zpáteční cestu. Celí unavení
jsme nemysleli již na nic jiného, než na to,
až se ,,nadlábneme“ v McDonald‘s, kam
nás pan řidič zavezl, abychom tak nějak
„stylově“ ukončili skvělý výlet.

S balíky a krabicemi papíru u nás v pavilonu zase v září nashledanou!
Hana Škopíková, tř. uč. 5. A

Během roku se konaly čtyři sběry papíru.
Vybralo se asi 37 515 kg papíru. Nejlepšími
sběrači byli žáci 3. B, kteří za celý rok přinesli 4 306 kg papíru.
Velký dík patří žákům 5. A, kteří balíky papíru vážili, odnášeli na rozrůstající se hromadu
a následující dny tutéž hromadu rozebírali a
jednotlivé balíky odnášeli na nákladní auta.

I přes velké horko se exkurze vydařily a my
jsme rádi, že jsme se jich mohli zúčastnit.
Chtěli bychom poděkovat paní učitelce
Sokolové za organizaci celého výletu, panu
učiteli Lendelovi za doprovod a panu řidiči
za bezpečnou cestu tam i zpět. Pokud žáci
nižších ročníků budou mít též možnost vyjet
do Dalešic a Dukovan, vřele doporučujeme!
Strouhalová Šárka, Navrátilová Tereza, 9. A

Den Země v ZŠ Hulín
Vzhledem k tomu, že Den Země vycházel na neděli 22. dubna, uspořádali jsme akci
k tomuto svátku v pátek 20. dubna. Výuka
neprobíhala tradičním způsobem, žáci i vyučující byli zapojeni do zcela jiných činností
formou projektového dne. Celé dopoledne, to
znamená od 8.00 do 12.30, žáci s vyučujícími plnili různé úkoly ve škole i v jejím okolí.
Páťáci připravili pro prváčky ukázky třídění
odpadů a mapovali kontejnery ve škole a v
Záhlinicích, třeťáci vyráběli z odpadového
materiálu náramky, čtvrťáci byli v RESU a
dělali anketu mezi obyvateli Hulína, zda třídí
odpad a jakým způsobem.
Ti starší absolvovali besedu „Příroda a
koně“ s lektorkou Ivou Hlobilovou. Další beseda o včelařství a medu proběhla s místním
včelařem panem Duškem. Velmi zajímavá
byla také přednáška Mgr. Vrajové a jejích žáků
ze Střední veterinární školy v Kroměříži, která
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se pyšní stejně jako my titulem „Ekoškola“,
o tom, jak pracují při obhajobě tohoto titulu.
Velké pozornosti se těšila živá krajta, kterou
si žáci mohli pohladit a ti nejodvážnější ji dokonce měli chvíli položenou na ramenou.
V průběhu dopoledne dále žáci pracovali
na projektu s názvem: „Čím méně, tím více“.
Pod tímto názvem se skrývá myšlenka, že čím
méně vyprodukujeme odpadků, škodlivin a nečistot, tím více prospějeme životnímu prostředí
a naší Zemi vůbec. V parku u školy probíhala
přírodovědná soutěž, která prověřovala znalosti
žáků ze zoologie, botaniky a ekologie. Tak jako
každý rok, i letos byl na naší školní zahradě vysazen strom, tentokrát to byla podzimní odrůda
jabloně, kterou nám věnoval Městský úřad v
Hulíně, odbor životního prostředí.
Myslím, že celá akce ke Dni Země na naší
škole splnila svůj účel, zvláště, když se žáci

aktivně zapojovali do všech činností, a když
k tomu připočteme pěkné počasí, rozcházeli
jsme se domů nadmíru spokojeni.
Mgr. Jaroslav Walter
učitel přírodopisu na ZŠ Hulín

Hulíňan
ZŠ DRUŽINA
Slunce, voňavé červené jahody, voda,
les... Pohled do kalendáře - rozkvetlý máj
předal žezlo měsíci červnu.
Z podařených a oblíbených celodružinových
akcí mají všichni čerstvě v paměti zábavná odpoledne, jež jsme pro děti připravili v měsíci květnu. Vzpomeňme např. ekologickou přírodovědnou sazku „Příroda na jaře“. Pomocí zábavného
kurzu si chlapci a děvčata nejen připomněli své
znalosti, ale posléze doplnili i informace, kterak
sami mohou přispívat ke zlepšení životního prostředí ve svém okolí, jak dopomoci přírodě, aby
její jarně zelenající kabátek nezdobily papíry,
igelitové sáčky a jiné odpady.
Během celého roku se snažíme děti vést k
vytváření příjemného prostředí kolem sebe,
zdravému životnímu stylu a neopomíjíme
upozorňovat je na kázeň a bezpečnost v silničním provozu. Proto nás opět navštívila
paní komisařka Janoštíková z Kroměříže,
která klukům a holkám připomněla nebezpečí, jež na každého číhá při neukázněném
chování v silničním provozu. V této dopravní
prevenci jsme pokračovali a pokyny či rady
jsme vyzkoušeli tzv. „naživo“ na našem dopravním hřišti za školou při „koloběžkovém

Když se červen zeptá...
odpoledni“. Nakreslené přechody pro chodce,
rozestavěné dopravní značky či semafor nám
všem plně přiblížily skutečnou komunikaci.
Spousta koloběžkových řidičů nebo chodců
doslova kopírovala hustý hulínský provoz.
Aby soustředěnost vystřídala doslova už
prázdninová nálada, „jé, to je paráda,“ zaznělo
snad od každého prcka v družině. Že nevíte,
co to znamená? S příchodem června chystáme
pro děti snad tu nejoblíbenější akci „Spaní
v ŠD“. Táborová nálada vládne v družině
každoročně při opékání špekáčků, stezce odvahy, jarmarku
a hlavně přespání v
družině. Tímto vyzýváme všechny družinové kluky a holky,
nechť si už chystají
své spacáčky, tatínky
a dědečky prosíme o
objednání sluníčkového počasí a maminky
a babičky, aby svým
ratolestem upekly koláčky na ranní snídani.

ZE SPOLEČNOSTI
V poslední době, vzhledem k 70. výročí,
můžeme hodně vidět, slyšet a číst o Heydrichovi a heydrichiádě. V té době jsem byl prvňákem
Obecné školy v Hulíně a bydleli jsme v Novém
cukrovaru v prostředí obyčejných lidí, zejména
dělníků, otec byl v cukrovaru kovářem.
Může se zdát, že takový klouček z toho,
co se kolem něho děje, neměl pojem a že si
z toho nic nepamatuje, je to však jinak. Z
německé okupace si pamatuji poměrně dost
událostí, zejména těch, které u mne tehdy
vzbudily překvapení nebo hrůzu, a mezi ně
patří i období po atentátu na Heydricha. Vnímal jsem jako dítě zejména všechno, co mohlo ohrozit naši rodinu.
Po atentátu a vyhlášení stanného práva
nás paní učitelka Vaníčková poučila, že spolu
nesmíme chodit ze školy v houfu jako doposud, ale ať spolu nejdou nikdy víc než dva, to
mě tehdy hodně udivilo, že se takové příkazy vztahují i na děti. Také si dobře pamatuji,
jak na mne zle působilo, když byly každý
den v rozhlasových zprávách čteny seznamy popravených za „schvalování atentátu na
říšského protektora Reinharda Heydricha“ a
dobře jsem věděl, že o Němcích a o názorech
a činnostech v naší rodině nesmím nikde a
nikdy „ani ceknout“. (Za okupace jsem u nás
slovo „fašista“ nikdy neslyšel, byli to prostě
Němci, protože široko daleko kolem nás jsme
žádného „hodného“ Němce neznali. Že byli i
jiní Němci, o tom se pomalu začalo uvažovat
až po válce.) Takže jsem se nikdy nepodřekl,
že se u nás skoro každý den poslouchají zprávy z Kroměříže (kromě Říše), jak se tehdy říkalo. Věděl jsem totiž, co jsou to kolaboranti
a co je to Gestapo a bál jsem se jich.
Jednou jsem prožil i chvilku hrůzy, to když
tatínek přišel z práce a řekl, že se povídá, že
jako odplata za atentát bude zastřelen každý

Děkujeme rodičům za spolupráci s námi
vychovatelkami - vždyť úsměv, štěstí, radost
z času prožitého ve školní družině je pro nás
všechny společným cílem.
PŘEJEME DĚTEM ZDRAVÍ A ROZZÁŘENÉ TVÁŘIČKY A VÁS DOSPĚLÉ AŤ NEOPOUŠTÍ POHODA A VELKÁ RADOST Z VAŠICH NEJVĚTŠÍCH
POKLADŮ – DĚTÍ!

Heydrichiáda
desátý Čech, a to každý, jehož číslo občanské
legitimace (tak se tehdy průkazu říkalo) končí
nulou. I po těch 70 letech vidím jako dnes, jak
s hrůzou sleduji tatínka a maminku, kteří spěchali k šupleti, kde byly legitimace uloženy.
A dodnes si uvědomuji svoji tehdejší úlevu,
že tu tragickou nulu neměli. Tehdy nikdo nepochyboval, že by se
něco takového stát
mohlo.

bylo svolání této manifestace posuzováno
po válce, to nevím, ale i pokud nebylo přímo
nařízeno shora, chápu je trochu jako projev
strachu i jako snahu přispět ke zmírnění hrozných německých represí.
Stanislav Trávníček

INZERCE

Poslední dnešní
vzpomínka je také
zcela konkrétní, a to
na manifestaci Hulíňanů odsuzující atentát a slibující věrnost
Velkoněmecké říši.
Nahoře na venkovních
schůdkách
pošty stáli potentáti,
před nimi v Poštovní
ulici plno lidí a já si
dodnes pamatuji, ve
kterých místech stála naše třída, nahnaná sem jako ostatně
všichni, protože šlo
v podstatě o život.
A jako konkrétní důkaz kladného vztahu
Hulína k Říši byla
Poštovní ulice při
této manifestaci přejmenována na třídu
Reinharda Heydricha. Také jsem při
té příležitosti při německé hymně „hajloval“ jako všichni
ostatní, každý chtěl
tuto dobu přežít. Jak
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Hulíňan
SVČ KLUBÍČKO

Pálení čarodějnic

V pondělní horké dubnové odpoledne si v
zahradě SVČ téměř sto dětí vyzkoušelo čarodějnické nápoje a k tomu museli plnit i řadu
náročných čarodějnických úkolů. Připravené
atrakce jako šmátrací zkouška odvahy (ve
slizu musely děti vylovit kuličku), ochutnávka hadích ocásků, slalom na koštěti, otázky
malých debrujárů, zkoušecí stroj na baterku
a závody ve střelbě malých raketek děti nadchly. Na závěr akce si všichni opekli přinesené špekáčky. Pálení čarodějnic v SVČ se již
tradičně vydařilo.

Výlet
kolem Baťova kanálu

Úspěšný Hulíňáček
První květnovou sobotu jsme se s naším
hanáckým souborem Hulíňáček zúčastnili
mezinárodního folklorního odpoledne v Holešově, a to, že naše hulínské děti umí, jsme
poznali velikým a dlouhým potleskem. Poděkování patří i rodičům, kteří jsou nedílnou
součástí našeho souboru.

Tip na dovolenou
V sobotu 28. dubna od SVČ odstartoval
peloton, který pokračoval po nové páteřní
cyklostezce u Baťova kanálu. Někteří účastníci pelotonu jeli v dobových kostýmech
„Slovanů“. Peloton zastavoval v přístavech
a přístavištích, kde byl připraven program s
živou hudbou a občerstvením.

Ideální dovolená pro rodiny s dětmi,
seniory, ale i kolektivy…
SVČ Hulín vám nabízí pobyt v letovisku
Toroni na Chalkidiki.
Malebné městečko vám učaruje
svou atmosférou, vůní olivového oleje
a průzračným mořem.
Luxusní ubytování a výborná strava,
zájezdy klimatizovaným autobusem
po pobřeží, návštěvy jedinečných trhů.
To vše je možné prožít s námi od 20. 7.
do 29. 7. 2012. Neváhejte a přihlaste se.
Informace získáte denně osobně
v SVČ Hulín,
nebo na tel. č. 573 350 127.
Těšíme se na vás.

Fotbal, to je hra
8. května se zúčastnilo družstvo starší
přípravky mezinárodního turnaje v Ostravě
Petřkovicích za účasti 24 družstev. Mančafty
byly rozděleny do 4 skupin. Naši hoši vyfasovali skupinu B ve složení:
FC Baník Ostrava, SK Hranice, SSK Bílovec, MFK Havířov a FK Čadca.
Turnaj byl velmi dobře organizačně připraven a ani nevlídné počasí nezabránilo malým fotbalistům z Hulína ukázat své technické dovednosti.
A kdože fandil chlapcům? No přece rodiče a trenéři, kteří i přesto, že byl státní svátek,
nastartovali fára a valili své ratolesti podpořit.
Atmosféra, prostředí i dobré sportovní záze-
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mí nás nadchlo a družstvo
je již nyní přihlášeno na
III. ročník tohoto turnaje, který bude dvoudenní
a opět za účasti mezinárodních družstev ze Slovenska, Holandska a Maďarska.
Na závěr už jen jedno…
Kluci, byli jste skvělí, rodiče, děkujeme za podporu
a přepravu a trenéři, díky
vám ví na severu Moravy,
že v Hulíně se rodí budoucí
velcí fotbalisté, proto ještě
jednou díky a jen tak dál.

Hulíňan
Letní příměstské tábory

INZERCE
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Hulíňan
KULTURA

15.6.

pátek

Udílení OSKARÙ 2012 - GALAVEÈER

Galaveèer s udílením sošek nejlepším hercùm, taneèníkùm, hudebníkùm, malíøùm, atd.

zaèátek: 16.30

Letní kino Hulín

Tradièní festival amatérských rockových kapel - letos se zahranièní úèastí - kapela BLIND OF 69 (Vídeò).

KULTURNÍ KLUB HULÍN

Navíc ètyøi kapely z Prahy - bude se tedy jednat o velký náøez !!!!!!!
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16.6.

sobota

zaèátek: 15.00

Nebude chybìt Metudovo fire show! (letos opìt na podiu s Hannibal Lecter)
NEBO CO (folk rock, Hulín), TOUJOURS (heavy folk, Kromìøíž),
KRAJÍC CHLEBA (punk-rock, Hulín), MY WAVE (rock, Kromìøíž),
WRAŽEDNÉ EMAUZY (rock-alternative, Hulín) FT. DJ SPYRE (Praha, Hulín)
HANNIBAL LECTER (hardcore, Kojetín), CAFFEINE (metal-rock“n“roll, Praha)
CHECKPOINT (rock-crossover, Praha), KASHMIR 9,41 (krishna metalcore, Praha),
BROUMBAND (rock“n“roll, Praha), BLIND OF 69 (pop-punk, Vídeò)

vstupné
do 20.00
70,- Kè

vstupné
od 20.00
90,- Kè

Za podpory Zlínského kraje

MAGNIFICAT - koncertní podívaná Letní kino Hulín
22.6.
pátek
zaèátek: 20.00

Spoleèný projekt KULTURNÍHO KLUBU Hulín a smíšeného pìveckého sboru Smetana Hulín.
Velkolepá koncertní podívaná pod širým nebem
.
Úèinkují: Express brass (žesový soubor Konzervatoøe Kromìøíž)
SPS Smetana Hulín + SPS Konzervatoøe Kromìøíž
Symfonický orchestr studentù a absolventù Konzervatoøe Kromìøíž

vstupné
80,- Kè

Vše bude umocnìno scénou se svìtelnými efekty a kvalitním ozvuèením,
závìreèná skladba bude synchronicky doprovázená ohòostrojem.
V pøípadì nepøíznivého poèasí se akce uskuteèní v sále KK Hulín.

24.6.

nedìle

FESTIVAL VÁCLAVA SMOLY

Setkání mládežnických dechových orchestrù

zaèátek: 14.30

30.6. LETNÍ VÁNOCE ... aneb proè ne dvakrát v roce?
Letní recese s programem pro všechny vìkové kategorie - Svíèkový koncert s dechovkou, Adventní koncert pìveckého sboru,
sobota Jak
se peèou letní Vánoce, Rozsvìcování vánoèního stromku.
zaèátek: 17.00

13.7.

pátek
zaèátek: 20.00

Soutìže: bobování, stavìní snìhuláka, koulování, lyžaøský závod, malování perníèkù na èas.
Veèerní promítání filmu: TØI OØÍŠKY PRO POPELKU!

LETNÍ KLUBOVÝ VEÈER – country, blues, folk, rock

Vystoupí kapely KARBURÁTOR a NEBO CO.
Na zahrádce Kulturního klubu Vás kromì jiného èeká grilovaná klobása, pivo Bernard sváteèní ležák
s jemnými kvasnicemi. Taneèní i poslechový veèer s pøíjemnou atmosférou letního veèera.

Program Letní kino Huín
Pátek
6. 7.
Sobota 7. 7.
Pátek 13. 7.
Sobota 14. 7
Pátek 20. 7.
Sobota 21. 7.
Pátek 27. 7.
Sobota 28. 7.
Pátek
3. 8.
Sobota 4. 8.
Pátek 10. 8.
Sobota 11. 8.
Pátek 17. 8.
Pátek 24. 8.
Sobota 25. 8.
Pátek 31. 8.
Sobota 1. 9.

21.15 hod. – TWILIGHT SÁGA - ROZBØESK (romantický, fantasy, horor)
21.15 hod. – MUŽI V NADÌJI (komedie ÈR)
21.00 hod. – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY (smutná komedie ÈR)
21.00 hod. – PROBUDÍM SE VÈERA (komedie ÈR)
21.00 hod. – TOHLE JE VÁLKA (komedie)
21.00 hod. – LORAX (animovaný, rodinný)
21.00 hod. – ALVIN A CHIPMUKOVÉ 3 (komedie, rodinný)
21.00 hod. – titul bude upøesnìn
21.00 hod. – titul bude upøesnìn
21.00 hod. - LÍBÁŠ JAKO ÏÁBEL (komedie ÈR)
20.30 hod. – titul bude upøesnìn
20.30 hod. – titul bude upøesnìn
20.30 hod – 4 SLUNCE (smutná komedie ÈR)
20.00 hod. – KOCOUR V BOTÁCH (animovaný, dobrodružný)
20.00 hod. – PRCI, PRCI, PRCIÈKY: ŠKOLNÍ SRAZ (komedie)
20.00 hod. - BITEVNÍ LOÏ (akèní, váleèný)
20.00 hod. – TADY HLÍDÁM JÁ (rodinná komedie ÈR)

vstupné

PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ

HULÍNSKÝ OPEN FEST 2012 - 8.roèník

dobrovolné

vstupné

dobrovolné

Hulíňan
KULTURNÍ KLUB

Akci podpoøili :
MÌSTO HULÍN

KULTURNÍ KLUB Hulín a Jiná kultura Hulín poøádají:

Pozvánka do letního kina Hulín
KULTURNÍ KLUB Hulín jako každým rokem i letos chystá
pro občany Hulína ﬁlmovou nabídku letního kina.

30.6.2012

zaèátek v 17.00

LETNÍ KINO HULÍN

Program akce :

Svíèkový koncert s dechovkou
Adventní koncert pìveckého sboru
Jak se peèou letní Vánoce
Rozsvìcování vánoèního stromku
soutìže :

-

bobování
stavìní snìhuláka
koulování
lyžáøské závody
malování perníèkù
a podobné hry

Veèerní promítání filmu:

Tøi oøíšky pro Popelku
Vánoèní disco
Vánoèní jarmak
Vánoèní cukroví
Grilovaná ryba
Teplý punè

Vstupné dobrovolné

Nejen milovníci ﬁlmů již určitě zaznamenali, že v ČR dochází k
digitalizaci kin. Tato skutečnost má za následek, že klasický ﬁlm již
přestává existovat a i distribuční společnosti je nabízí jen ve velmi
omezeném množství a mají k dispozici pouze malý počet kopií.
Vysoké náklady na pořízení digitální projekce znemožňují v menších kinech, jakým je i hulínské letní kino, její realizaci.
KULTURNÍ KLUB Hulín přesto nechce ochudit diváky o příjemně
strávené večery v pěkném přírodním prostředí našeho letního kina. Podařilo se nám získat pro letošní ﬁlmovou sezónu některé ﬁlmy klasické
projekce, u nichž věříme, že vás, návštěvníky letního kina, osloví.

Pozvánka do divadla
Vážení příznivci divadla,
Městské divadlo Zlín od 2. 5. 2012
zahajuje předplatitelskou sezónu 2012/2013. V této sezóně pro
Vás chystáme, kromě činoherních představení, i jeden muzikál. Katalog předplatného 2012/2013 najdete v kanceláři
KK Hulín a MěK Hulín, umístěn je také na našich webových
stránkách www.divadlozlin.cz.
Rezervace je možné učinit přes webové stránky, e-mailem:
prodej@divadlozlin.cz a na tel.: 577 636 207, 419, 220
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Hulíňan
Hulínské pohádkové jaro po čtyřiadvacáté
Kulturní klub v Hulíně je znám svým
každoročním pořádáním svátku pohádek
pro děti s názvem HULÍNSKÉ POHÁDKOVÉ JARO. V letošním roce se uskutečnil ve
dnech 16. 4. - 20. 4. 2012.

svědčila ostatní čarodějnice, aby zahodily
košťata a pomáhaly lidem, kouzlily pro radost, „vždyť kouzlení je prima věc, říkáme
vám nakonec.“ Premiéra se jim vydařila a
potlesk byl zasloužený.

Muzikálem „KOČIČÍ ZPÍVÁNÍ“ zahájila ZUŠ Kroměříž.
Autoři L. Kolář a K. Hoffman napsali hezký muzikál, který oslovil diváky v sále. Kočičky krásně zpívaly, byly půvabné a hravé,
kominíček provázel děj a kocour Barnabáš
se zhostil své role perfektním zvládnutím jevištní mluvy. Děj se odehrával v nádherném
prostředí střech a komínů, které podtrhlo celý
děj. Paní režisérka Alena Susová se svými
herci nasadila vysokou laťku dalším divadelním představením.

„POHÁDKOVÝ KOMPOT aneb pořad
plný pohádek“ si připravil LDO ZUŠ Hulín.
Pět krátkých pohádek, „ČERVENÉ KLUBÍČKO“, „BUDÍČEK“, „POHÁDKA O
DRAKOVI“ a „KLIM, KLOM, KLOMPRDOM“ zahrálo 50 malých dětí, které si velmi
užívaly svých rolí a překvapily krásnou výslovností. Jednotlivé pohádky uváděly vtipnou moderací tři moderátorky. Vstupy poezie
byly přípravou na soutěž, která recitátorky
čeká. Pro obě učitelky a současně režisérky,
Lenku Urbanovou a Janu Šálkovou, byl „pohádkový kompot“ také přípravou na soutěž o
„Hulínského Oskara“.

„ SCH VÁ LNOSTI
PR I NCEZN Y
SCHVÁLNIČKY“ autora Jiřího M. Šimka zahrála Církevní ZŠ z Kroměříže s názvem souboru „Pokaždé jinak“.
V režii Mgr. Romany Blažkové rozehráli
na jednoduché variabilní scéně příběh panovačné, sobecké princezničky, kterou Honza
napravil a čert nedostal do pekla. Od začátku
čert Čírtek vtáhl malé diváky do hry, královna, Babeta Jaga, vychovatelka, čerti i čertice
hráli své role přesvědčivě a vyrovnaně, velmi
pěkné kostýmy dodávaly hře lesk a hudba
Barbory Zonové jemně dotvářela představení. Premiéra v Hulíně se jim opravdu vydařila. Potlesk na otevřené scéně potvrzoval, že
se pohádka dětem líbila.
„JAK BYLA ČERTŮM V PEKLE
ZIMA“ – autor Jiří Pálka, v úpravě Jindry Falcmanové.
Touto pohádkou se představil Divadelní
kroužek ZŠ Komenského nám. Kroměříž.
Hodně omlazený divadelní soubor měl v Hulíně premiéru. Dvanáct herců si zahrálo příběh,
kdy z pekla uniká teplo přímo nahoru do království. Čerti se pomstí, unesou princeznu Lenku, ale ta se zamiluje do čerta Kleofáše a vše
dobře dopadne. Hezké kostýmy, pěkná scéna,
hra podtržená hudbou se divákům líbila.
„MALÁ ČARODÉJNICE“ - pohádka
autora Otfrieda Preusslera, v úpravě Lukáše Palečka, v režii Dagmar Navrátilové,
jako by byla napsána pro Divadelní soubor KUK ZŠ Zachar Kroměříž.

19 herců, často v trojrolích, si užívalo své
role do poslední minuty. Hlavní role malé čarodějnice a havrana doplnily svými tanečními
kreacemi a zpěvem krásné bílé myšičky, sbor
čarodějnic s košťaty byl jedinečný, hokynář
byl „opravdový“, i tržnice se všemi svými
nabídkami jako skutečná, taktéž ostatní děj
pohádky. Malá čarodějnice splnila úkol, pře-
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„O STATEČNÉ PRINCEZNĚ“, pohádku autora Josefa Lady upravil Zdeněk
Ballnér pro divadelní soubor „Klíček“ z
Kostelce u Holešova.
O režii se podělili Mgr. Zdeněk Ballnér a
Mgr. Miluše Václavková. Pohádku o statečné princezně Máně, která vysvobodí Honzu
z pekla, uvádí pohádkový dědeček, jsou tam
sudičky, divoženky s Kanimůrou, peklo s Luciferem a čerty, vesnické babky i hospoda s
krčmářkou. Děj plný tance, zpěvu a reje, který rozehráli i na předscéně a mezi diváky, od
začátku zaujal a spontánní potlesk provázel
celé představení. Perfektně zvládnutý text a
krásná výslovnost, kostýmy, hudba i zvukové
efekty spolu se závěrečnou společnou písní
pohádky, vše si zasloužilo velký potlesk.
24. ročník „HULÍNSKÉHO POHÁDKOVÉHO JARA 2012“ je za námi. Na 120
dětských herců se představilo od pondělí do
pátku. Přestože v souborech dochází k přirozené výměně herců, je potěšující, že soubory
nestagnují, naopak. A dětský divák – přes
všechnu techniku, která děti obklopuje již od
nejútlejšího dětství, dovedou se děti zaposlouchat do pohádky, dovedou se nadchnout,
když dobro vítězí nad zlem, a to je dobře.
Díky vám, páni režiséři i všichni okolo,
kteří vynakládáte hodně úsilí, aby krásná čeština zněla v pohádkách pro nejmenší.
O všechny herce a účastníky celého týdenního pohádkového maratónu ze strany
KK Hulín se starala J. Nábělková, pohádky
sledovala porota ve složení J. Štěpánová, M.
Zimmermannová, Z. Štokman, J. Olišar, E.
Šimordová, J. Zakravačová.
postřehy zaznamenala V. Gremlicová

INZERCE

Hulín opět dokazuje,
jak má nadané umělce
V pátek 20. dubna proběhla v hulínském
Kulturním klubu výstava mladých umělců
z Hulína a okolí.
Slavnostní večer zahájila nadaná fotografka Monika Rygálová, která ve spolupráci s Kulturním klubem a Jinou kulturou
Hulín celou výstavu připravila. Po představení celého konceptu vernisáže následovalo
slavnostní symbolické přestřižení ﬁlmového
pásu, kterého se ujal starosta města Roman
Hoza. Návštěvníci se poté mohli těšit z velmi
povedených obrazů a fotograﬁí, které vytvořili studenti uměleckých škol. Příjemné bylo
i hudební zpestření, kterého se zhostila část
kapely TOUJOURS.
„Potěšilo mě, že přišlo tolik lidí, zábava
a hudba byly moc fajn, hodně jídla i vína. Nečekala jsem ani tolik ohlasů a pochval, byla to
přece jenom první akce a dopadla podle mě
opravdu dobře, navíc jsem si všimla pár chyb,
které aspoň do příště opravíme a pár věcí pozměníme, každopádně už teď se těším na další
spolupráci s KK Hulín a JKH, což bude již
brzy. Ta práce a vše okolo toho se opravdu vyplatily, myslím, že jsme ukázali Hulínu trošku
něco jiného a v těchto kolejích pojedeme i nadále,“ řekla fotografka Monika Rygálová.
V dnešní době je velmi složité se prosadit,
a to obzvlášť platí v umělecké branži, je tedy
úžasné, jaké možnosti dává hulínská kultura
mladým umělcům. Výstava, která měla pokračovaní v sobotu, kdy se doprovodného programu ujal DJ Spyre, a v neděli, tedy určitě
nebude poslední.
„Podnětem k vytvoření celé výstavy byl
obdiv k Moničinu vidění světa, to, jak ho dokáže zachytit ve svých fotkách, její tvorbu sleduji už dlouho a její autoportréty jsou skvělé,“
řekl organizátor celé výstavy Karel Souček.
Michaela Stratilová

Hulíňan
KNIHOVNA

PODĚKOVÁNÍ
Jménem
Městské knihovny v Hulíně
děkujeme ﬁrmě TOSHULIN, a. s.
za podporu žádosti
„Sponzoring 2012“.
Velmi si vážíme podpory.

Soutěž
Kde bychom v Hulíně našli?
„AMERIKU“
„ŽEBRAČKU“
„DŮM HRŮZY“

Správné odpovědi můžete poslat
e-mailem na knihovnahulin@seznam.cz
nebo přinést do MěK Hulín.
Tři první budou odměněni.

„NA PINDULI“

INZERCE - POZVÁNKA
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Hulíňan
ZUŠ HULÍN
O tom, že je desetiletá Zlata Hložková nadanou mladou
hudebnicí, mnozí asi
již víte. Mohli jste ji
slyšet na koncertech
pořádaných ZUŠ,
vloni se stala vítězkou Hulínského Oskara a
úspěšně reprezentovala školu i město v národních soutěžích ZUŠ v krajských kolech. Myšlenka zúčastnit se letos některé z celostátních
klavírních soutěží napadla její paní učitelku
Hanu Odstrčilíkovou v únoru tohoto roku.
„Chtěla jsem pro Zlatušku zvolit již náročnější soutěž s pestrým výběrem klavíristů ze
všech koutů republiky. Těmto nárokům odpovídala celostátní soutěžní přehlídka s názvem
Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce.“
Příprava na soutěž byla velmi intenzivní,
ale po dvou měsících usilovné práce bylo jasné, že repertoár zvládáme a můžeme se s čistým svědomím soutěže zúčastnit. Když nám
ovšem přišel čtrnáct dní před soutěží harmonogram, kde jsme se dověděli, že Zlatuščina kategorie bude nejpočetnější ze všech,
a přečetli jsme si dvouhodinový program
této kategorie, začali jsme správně tušit, že
konkurence bude obrovská. Snažili jsme se
Zlatušce vysvětlit, že nejde o umístění, ale
hlavně o radost z muzicírování.

Velký úspěch
mladé klavíristky
Velkou oporou byli Zlatušce také její rodiče, kteří ji mimo jiné doprovázeli až do
Poličky. Do místa konání soutěže jsme přijeli v podvečer 2. května, kde jsme nejprve
absolvovali krátkou akustickou zkoušku ve
Velkém sále Tylova domu. Zdejší klavír Petrof si Zlatušku ihned získal, a tak jsme se
všichni s dobrým pocitem mohli jít navečeřet
do útulné středověké krčmy. Atmosféra byla
velmi pohodová, žádné předsoutěžní napětí
ani trému jsme nepociťovali.
Nastal 3. květen a na řadu přišla naše kategorie, v níž si odborná porota vyslechla 23
soutěžících ve věku 9-10 let. Když Zlatuška
hrála, byl to pro nás jeden velký zážitek. Celý
program provedla zpaměti naprosto brilantně
a hudebně přesvědčivě. Po takovém výkonu
jsme na ni byli všichni moc pyšní a mohli
jsme jen gratulovat. Nicméně zaujala nás i
další spousta výjimečných výkonů, kterým
nebylo co vytknout. Soutěž gradovala a velkých talentů bylo skutečně mnoho.
Přišel čas samotného vyhlašování výsledků v budově Centra Bohuslava Martinů. Když
porota ocenila žáky bronzového pásma a Hulín mezi nimi nebyl, v duchu jsme pomysleli
na krásné druhé místo. Ve stříbrném pásmu
oceňovali již natolik zdařilé výkony, že bychom považovali toto umístění za úspěch.

Ale ono nic… Než jsme se vzpamatovali,
slyšeli jsme, že Zlata Hložková je ZLATÁ!!!
Následně si porota dovolila udělit také
mimořádné ocenění za interpretaci skladby
Bohuslava Martinů. Ze všech dopoledních
výkonů několika kategorií vybrala jen dva
nejlepší interprety, k naší obrovské radosti
opět zlatou Zlatušku! Nám Hulíňákům se v
očích leskly slzy štěstí a překvapeně jsme
kroutili hlavou. Moc nás potěšilo, že naše
poctivá práce sklidila tolik ovoce a že jsme
v Poličce udělali výborné jméno ZUŠ i městu
Hulínu. Soutěž byla pro nás velmi přínosná
a motivující. Děkujeme všem, kdo jste nám
drželi palce!
Hana Odstrčilíková, ZUŠ Hulín

Nezapomenutelný zážitek
- aneb od srdce k srdci
V neděli 6. května byl jarně vyzdobený sál
Kulturního klubu v Hulíně svědkem opravdu
nevšedního zážitku – jarního koncertu DPS
Zvonky a PS Zvonečky, k jejichž vystoupení
přispěli svou účastí žáci LDO a VO ZUŠ Hulín. Příjemnou atmosféru dokreslovaly velmi
vkusné programy malebně naaranžované na
stolech. O skvělou náladu během celého koncertu se zasloužila pí uč. Jana Šálková díky
svému výtečnému moderátorskému umění.
PS Zvonečky se zahájení koncertu zhostil
opravdu výborně a skutečně netradičně. Za
plodné spolupráce pí uč. Dany Zapletalové, Lenky Urbanové, Jany Šálkové a Petry
Hejdové vzniklo rozkošné svěží dílko – O
Sněhurce, v němž odpovídajícím způsobem
vynikly výkony všech vystupujících – vtipné texty, ať mluvené či zpívané, prostorová
organizace, sólové výstupy střídané se skupinovými a samozřejmě za citlivého klavírního
doprovodu pí uč. Kamily Polákové. Zvonečky přesvědčily o svých kvalitách a v budoucnu se určitě stanou zdatnou posilou Zvonků.

Než nastoupil DPS Zvonky se svým programem, měli posluchači možnost seznámit
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se prostřednictvím dataprojekce
alespoň částečně s průběhem čtyřdenní mezinárodní soutěže pořádané v dubnu v italském městě Riva
del Garda, z níž Zvonky přivezly
krásnou zlatou medaili. O doplnění
a další podrobnosti z této mimořádně úspěšné akce požádala moderátorka sbormistryni i některé členy
sboru, kteří se s posluchači podělili o své zážitky. Této příležitosti
využili rovněž k vzájemnému poděkování
– děti sbormistryni Daně Zapletalové a korepetitorce Lence Poláškové a sbormistryně
dětem a všem, kdo jim pomohli se této soutěže vůbec zúčastnit. Byla to slova dojemná,
na všech bylo znát, že jdou všem od srdce,
i slzičky se mnohým v očích zaleskly. Když
pak sbor předvedl svůj program, dal celým
svým projevem jasně najevo, že jim všechno
jde opravdu od srdce. Krásný procítěný zpěv
a originální choreograﬁe, za kterou paní sbormistryně poděkovala pí uč. Lence Urbanové,
všechny přesvědčil, že ocenění je skutečně
zasloužené a rozhodně není poslední. Před
samým závěrem vystoupila paní ředitelka
ZUŠ Emílie Šimordová také s poděkováním
sboru a navíc paní sbormistryni, která v Itálii
obdržela i cenu za vedení sboru, a též využila této příležitosti k poděkování žákům, jež
se umístili na předních místech v celostátní
pěvecké soutěži. Pozadu nezůstal ani pan
starosta Roman Hoza, který též celému sboru děkoval za reprezentaci města a zároveň
jim popřál mnoho dalších úspěchů. Sbor se
pak s posluchači rozloučil vynikajícím provedením písně Ptačí koncert s choreograﬁí
členky sboru Lucie Vajdové, aby si pak mohl
odpočinout a nabrat nové síly u připravené-

ho rautu a dvou nádherných dortů – odměny
paní ředitelky a vstřícných rodičů. Koncert
na mě učinil obrovský dojem nejen estetický
z hlediska výkonů dětí a všech účinkujících,
ale z hlediska lidského a vzájemných vztahů
– vstřícnost, porozumění, srdečná spolupráce
v ZUŠ a podpora a veřejné ocenění ze strany
města – opravdu od srdce k srdci. Jsem vděčná, že se toho mohu účastnit. Je to nezapomenutelný zážitek. Děkuji.
Dana Mlčochová

Hulíňan
Zkrátka nám to zpívá aneb Zpěváci ZUŠ Hulín
v ústředním kole Národní soutěže Základních uměleckých škol
Právě jsem dočetla článek o vítězství hulínských zpěváčků z DPS Zvonky z Itálie a
už přináším další radostnou zprávu nejen
pro město Hulín, ale vlastně i pro celý náš
kraj! Tak tedy, po prvenství Zvonků v Itálii
a prvenství kapely VSPH na Rockové líhni
přichází poslední pěvecký úspěch v měsíci
dubnu, a to další prvenství (a nejen jedno) v
ústředním kole Národní soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, které se konalo ve
dnech 27. - 29. dubna v Turnově. Dovolím
si zde použít slov naší skvělé korepetitorky
Lenky Poláškové, která se objevila již v den
vítězství na Facebooku, a to: „Musím Vám
všem prozradit, že zpěváci ze ZUŠ Hulín
(Tereza Navrátilová, Veronika Zavadilová,
Jitka Druláková, Lucie Vajdová, Tadeáš Hoza
a Pavla Mlčáková) skvěle reprezentovali na
ústředním kole v Turnově. Myslím, že 4krát
zpívat na koncertě vítězů mluví za vše.“ Následuje spousta nejen gratulací a radostných
reakcí, ale také zvolání, že hulínská ZUŠ byla
vždycky tou nejlepší!!! Rozhodně souhlasím,
avšak teď se mi hodí snad i připsat, že naše
škola má prostě tu nejlepší paní učitelku na

pěveckou výchovu v republice vůbec! A to
skutečně nepřeháním, vždyť o tom svědčí
nejen to, že naše hulínská ZUŠ měla jednu
z největších účastí zpěváků, kteří se probojovali přes okresní a krajská kola, ale také
právě to, že žádná jiná škola si neodvážela
tolik vysokých ocenění jako právě my. Dalším důkazem profesionality a učitelského
umění v podání Mgr. Dany Zapletalové je i
skutečnost, že se její žáci dostanou do nejvyššího kola každý ročník soutěže, tj. každý
třetí rok.
Tak tedy všechno popořádku. Samotná
soutěž pro nás začala v pátek ráno, kdy jsme
se po dlouhé čtvrteční cestě probudili v pokojích internátní zdravotní školy, a začal boj
o post nejlepších zpěváků ZUŠ. A boj to byl
tedy pořádný (naštěstí jen pěvecký) – spousta
škol, kategorií, skvělých porotců, skladeb a
hlavně zpěváků. No zkrátka pastva nejen pro
naše ouška, ale i oči, jelikož zpěváci zde mají
hezké oblečení a často i nějakou choreograﬁi a zapojí trochu toho hereckého projevu.
V tento den soutěžila Terka Navrátilová v VI.
kategorii společně s dalšími osmi zpěvačkami. A hned nám bylo ještě vice do zpěvu,
Terka odzpívala stejně krásně, jako duo Verči
a Jitky, které ve II. kategorii DUA bojovalo s
dalšími sedmi komorními tělesy. Odpoledne
jsme pak příjemně strávili v naší oblíbené kavárničce. Tento krásný slunečný den završila
Pavča také skvělým výkonem v X. kategorii, kde soupeřila s šesti dalšími. Večer se v
restauraci mělo opravdu co oslavovat, Terka
vyzpívala krásné 3. místo, Pavča 2. místo a
dívčí duo naše první 1. místo. Usínali jsme
tedy potěšení a plni očekávání do dalšího
dne. V sobotu jako první odzpíval ve III. kategorii, tj. do 20 let, KVARTETA náš hulín-

ský kvartet ve složení Verča, Jitka, Lucie a
Taďa, a to byl vůbec nejmladší. Poté přišlo na
řadu sólové vystoupení Tadi v IX. kategorii
společně s devíti dalšími, poslední zkouška
hlasových „schopností“ čekala duo Tadi a
Lucie, kategorie DUA. A co tedy zaznělo z
úst porotců na sobotním vyhlášení? Přesně
tři 1. místa pro ZUŠ Hulín! Oslavy nebraly
konce, vždyť se zároveň oslavovala i účast
na nedělním koncertě vítězů, kde každý předvede píseň, předem vybranou porotou. Nutno
podotknout, že duo bylo jediné, které získalo
první místo ve své kategorii vůbec, a Taďa
nejenže se svými body získal post nejlepšího
muže – zpěváka, ale jako jedinému mu zároveň byla starostou Turnova udělena speciální
cena za výborné provedení českých lidových
písní. Teď mi tedy musíte dát za pravdu, že
výlet to byl opravdu úspěšný. Co bych tedy
popřála budoucím hulínským zpěváčkům?
Spoustu vytrvalosti a hlavně radosti ze zpívání… vždyť uznejte, už jen s paní učitelkou
Danou Zapletalovou máte do ústředního kola
velmi dobře našlápnuto. Zpěvu zdar!
Lucie Vajdová

MORAVA hrála českou klasiku
O tom, jak to zní, když MORAVA hraje
českou klasiku, se mohli na vlastní uši přesvědčit účastníci stejnojmenného koncertu
v hulínském Kulturním klubu v sobotu 12.
května 2012. A tak se v půl šesté do ztemnělého sálu ozval zvuk malého bubínku Jardy Voříška a v jeho rytmu „napochodovali“
všichni muzikanti na svá místa, a když se
rozzářily reﬂektory, sálem už zněl pod pomyslnou taktovkou vedoucího orchestru Petra
Voříška úvodní pochod Františka Kmocha
„Muziky, muziky“, ve kterém se představilo i
všech pět zpěváků této mladé kapely.
Po úvodní skladbě se průvodního slova
ujala zkušená hulínská moderátorka kulturních pořadů Jana Šálková, která svým pečlivě připraveným slovem provedla posluchače celým koncertem. A nebylo to jen suché

konstatování autorů a názvů skladeb, ale průvodní slovo oživila i minianketou – jak znáte
žargon staré pražské galerky. Dlužno říci, že
dle odpovědí posluchačů bylo znát, že dnešní
Hulín je časově i prostorově hodně vzdálen
pražskému podsvětí.
Náplň koncertu byla, jak již název napovídá, kolekce písniček klasiků české dechové
hudby minulého století – za všechny jmenujme alespoň pány Hašlera, Kmocha, Vacka,
Poncara, Vejvodu, Valdaufa a Kubeše. A tak posluchači si zanotovali
oblíbenou Šumařinku, Jetelíček u
vody, Tu naši písničku českou anebo
světově proslulou Škodu lásky.

kým písničkám a dobré pohodě na jevišti i
v sále těch cca 75 minut uběhlo jako voda v
Rusavě a všichni návštěvníci skandovaným
potleskem při poslední písničce s příznačným názvem „Zůstaň tu s námi“ poděkovali
MORAVĚ za příjemně strávený májový podvečer. A většina se již těší na další akce, kde
bude vyhrávat tato skvělá mládežnická kapela ze ZUŠ Hulín.
Text: Ing. Ivo Káňa, foto: Ing. Michal Juráň

INZERCE

A nebyla by to MORAVA a její
vedoucí Petr Voříšek, aby koncert
nezpestřili nějakým netradičním
nápadem. A tak před písničkou „Pivečko s pěnou“ zpěvák Tadeáš Hoza
dokutálel na jeviště nefalšovaný soudek piva, a aby byla kulisa k písničce
dokonalá, tak pro sebe a zpívajícího
kapelníka opatřil porci pěnivého
moku v „půllitrech“. Pro klid duše
paní ředitelky ZUŠ i ostatních – bylo
to pivo nealkoholické.
A tak díky třinácti známým čes-
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Hulíňan
Kladno, ty černé Kladno, ty město ze sta komínů...
...zpívá se v tangu Josefa Šustra a textaře
Jindřicha Tydrycha. Ve dnech 4. - 6. května
jsem měl tu čest zúčastnit se se svými žáky
Zdeňkem Janů, Jardou Voříškem a s kolegyní
Lenkou Poláškovou ústředního kola Národní
soutěže základních uměleckých škol právě v
Kladně. Sto komínů jsme nenapočítali, ale
statečně jsme se prali se stovkou soutěžících
na žesťové dechové nástroje. V pátek dopoledne probíhala soutěž nižších kategorií.
Jarda zahrál za doprovodu Lenky skvěle.
Své soutěžní vystoupení si užil a mohl čekat
na verdikt poroty. Ta ohodnotila jeho výkon
1. místem. Po obědě si během korepetice
zvykl na velký sál kladenského Kulturního
klubu i Zdeněk, který soutěžil až v sobotu.
Během odpoledne si kluci užili kladenského
aquaparku, když všichni soutěžící dostali od

pořadatelů soutěže padesátiprocentní slevu
na vstup. V sobotu probíhala soutěž starších
kategorií a Zdeněk nezklamal. Získal 2. místo, když na první mu chyběl pouhý bodík. V
sobotu navečer už jsme se pomalu balili na
cestu domů, když jsme se od porotců dozvěděli, že Jarda je nominován a bude v neděli
hrát na koncertě vítězů. Dostal se tak mezi
elitu mladých muzikantů z celé republiky.
Plný sál tak obdivoval výkony nejlepších
ﬂétnistů, klarinetistů, hobojistů, saxofonistů,
bicistů a samozřejmě žesťařů. Koncert snímal i Český rozhlas 3 a bude vysílán někdy
v průběhu září. Po koncertě už jsme spěchali
domů, aby Lenka stíhala koncert pěveckých
sborů v Hulíně, o kterém se dočtete na jiném
místě Hulíňanu Hulíňanu.
Petr Voříšek

Zdařilé výstavy
Letošní
školní rok
nebyl pro výtvarný obor
tak hektický
jako rok minulý. Ovšem
i tak nás čekaly dvě výstavy,
na
které jsme
se
museli
pečlivě připravit. První
byla společná výstava ZŠ, nás a Svazu žen
v adventním čase, kde každý mohl předvést
své umění prostřednictvím tvorby betlémů.
V jarních měsících proběhly zdařilé výtvarné dílny se základní a mateřskou školou. V
dubnu měl výtvarný obor výstavu v místní
knihovně. Výstava s názvem „Cesta z minu-

DH HULÍŇANÉ
V neděli 20. května jsme se zúčastnili moravskoslezského semiﬁnále soutěže ZLATÁ
KŘÍDLOVKA - MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY DECHOVÝCH HUDEB v Hodoníně. Jednalo se o jubilejní 20. ročník. Zlatá
křídlovka je nejstarší a nejvýznamnější soutěží
malých dechových orchestrů v České republice. Vítěz Zlaté křídlovky získá zároveň titul
Mistr České republiky dechových hudeb.
Tento rok má soutěž jiný systém než v
předchozích letech, kdy kapely soutěžily
pouze v Hodoníně. Tentokrát jsou dvě semiﬁnálová kola v Hodoníně a v Praze. Do ﬁnále
pak postupují tři nejlépe ohodnocené DH z
každého semiﬁnále. Finále se uskuteční 1.
září v Českých Budějovicích.

losti do budoucnosti” byla dílem 33 dětí. Jak
název naznačuje, byla tato výstava jakousi
cestou nebo průřezem historickými obdobími světa. Mohli jsme vidět vznik Země,
naši současnost a dokonce jsme byli, díky
žákům ZUŠ, připraveni i na budoucnost. V
den vernisáže byli návštěvníci okouzleni
krátkou módní přehlídkou mimozemských
klobouků. Nedílnou součástí celé výstavy
byla absolventská práce „Sci-ﬁ město“ Filipa Mrázka. V počítačovém programu Photoshop upravoval, obarvoval a zhmotňoval
své kresby smyšleného města.

Po dobře naplněném školním roce 2011/12
se těším na příští školní rok a na nové i stávající žáky.
Petra Hejdová

Ráda bych tímto poděkovala paní Zakravačové a jejím kolegyním za umožnění konání naší výstavy.
Školní rok ještě nekončí, a tak plánujeme
další zpříjemnění závěru roku. Pojedeme s
dětmi na výlet do ZOO Lešná, kde budeme pozorovat a kreslit zvířata. Navštívíme

Zlatá křídlovka 2012
V našem semiﬁnále se účastnili DH Trnkovjanka, DH Moravští muzikanti a DH Kameníkovi muzikanti. Ve všech kapelách bylo
složení jak amatérských, tak profesionálních
muzikantů. Výkony v soutěži hodnotila porota složená z předních odborníků v oboru
dechové hudby, a to: Jan Slabák, Josef Ištvánek, Palo Hoďa, Václav Hlaváček.

pevné nervy při zkouškách a také za skvěle
sestavený program na tuto soutěž.

Náš nový umělecký vedoucí Petr Polák
Jr. přípravu nepodcenil a nic nám nedal
zadarmo. Dřina a tvrdé zkoušky přinesly
své ovoce. O vítězství jsme bojovali s programem: Když já jedu z Hulína, Cikánské
tance, Řece Moravě, Florentinský pochod,
Moonlight serenade, Yakety sax – sólo Petr
Polák, Františka (povinná skladba) a polkou
Ještě tu poslední.

INZERCE

Nejen diváci, ale především porota nás
ocenila za nejlepší interpretaci povinné
skladby Františka. Největší radost však
nastala, když Jan Slabák, předseda poroty,
vyhlásil vítěze – DH Hulíňané. Získali jsme
94 bodů ze sta možných, čímž jsme se jako
jediní umístili ve zlatém pásmu.
Tímto bychom chtěli poděkovat našemu
uměleckému vedoucímu Petrovi Polákovi za
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Květnou zahradu v Kroměříži a také Zlínský
salón mladých.

Doufáme, že nás 1. září přijedete podpořit
do Českých Budějovic, protože podpora diváků
a fanoušků je vždy potřeba a jsme za ni rádi.
Dechová hudba Hulíňané

Hulíňan
Nadace DKS pomáhá
i hulínským zdravotně postiženým seniorům

SENIOŘI

jeho chotí L. Klausovou a hejtmanem severomoravského kraje J. Palasem.

Odjížděli jsme spokojeni na těle i duchu,
a to hlavně díky prostředí a krásnému počasí.

Kulturních zážitků bylo mnoho. Vycházka po
Karlově Studánce, cestopisná přednáška o Holandsku, taneční večer a koncerty.

D. Střálková,
členka OS zdravotně postižených Hulín

Do každodenního programu
byla také zařazena pohybová
aktivita, jako například plavání
v bazénu, inhalace či využití nabídnutých rehabilitačních služeb.
Poslední dubnový týden letošního roku prožili členové našeho občanského sdružení zdravotně postižených Hulín na ozdravném a relaxačním pobytu v lázních Karlova Studánka.
Pro účastníky tohoto pobytu byl připraven bohatý kulturní a zdravotní program.
Největším zážitkem bylo setkání s delegací v čele s panem prezidentem V. Klausem,

Zdatnější absolvovali vycházku
na Praděd.
Rádi bychom touto cestou poděkovali za ﬁnanční podporu Nadaci Děti Kultura Sport Uherské
Hradiště, ale také vedení lázní a
zaměstnancům Lázní Karlova Studánka. Cítili jsme podporu, zájem
a vstřícnost k našim potřebám.

Dámský klub z Hulína seniorům
To se nám líbilo, všem obyvatelům Domu
seniorů ve Vážanech a pozvaným hostům P.
Polákové a Vlast. Úlehlovi, kulturní vystoupení Dámského klubu z Hulína pod vedením
pí D. Střálkové. Předvedli módní kreace k
různým příležitostem, oblečení společenské,
pro letní dny, retro a svou módní přehlídku
zakončili v tanečním rytmu. Celý pořad byl
doplňován hudbou. Moderátorkou, režisérkou i producentkou je paní D. Střálkova, modelky jsou všechny seniorky, shodou okolnosti členky OS zdrav. postižených z Hulína,
až na jednoho muže, který svou osobou dodává eleganci každému vystoupení.

Všechno oblečení a cestovné si hradí
sami, většinu volného času věnují nácviku
vystoupení.

i krátkým proslovem. Takové pohlazení po
duši všichni vítáme a přejeme všem aktérům
v těchto programech pokračovat.

Veškeré náklady na vystoupení si hradí
členky Dámského klubu z Hulína samy.

Pavla Poláková,
členka OS zdrav. post. Hulín

Zaplněná jídelna svědčí o oblíbenosti vystoupení Dámského klubu z Hulína, protože
vystupovali zde již několikrát a jsou znovu
zváni nejen do Vážan, ale i do jiných Domů
seniorů.
K nadcházejícímu Svátku matek se pí
Střálková ve svém úvodu zaměřila básní

Proč o tom mluvit? Proč o tom psát?
Pro díky každému, který chcete dát, třeba jen
úsměv, třeba jen čas. Nebo má chuť jen tak
potěšit Vás, a proto přeji celému kolektivu
a jeho sponzorům hodně zdraví.
D. Střálková

INZERCE
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Hulíňan
KE KÁVĚ
První květnová sobota přilákala do Hulína
fanoušky legendárních mopedů značky Babetta.
Mlhavé ráno přešlo do sluncem zalitého
dne právě ve chvíli, kdy třináct statečných motoristů se svými stroji stanulo na startovní čáře
historicky prvního ročníku motoristicko-dovednostně-recesistických závodů Babetta B1.
Podobnost s populární Formulí F1 hledejte skutečně jen v názvu, neboť pestrost a
náročnost pěti soutěžních disciplín hulínské
„béjedničky“ nemá obdoby široko daleko.
Poté, co se účastníci zaregistrovali, byli
rozděleni do dvou kategorií. Počet rychlostí,
kterými ta či ona automatická spojka mopedu
disponovala, zařadil svého majitele do kategorie buď jednorychlostní, nebo dvourychlostní.
První z disciplín měla za úkol prověřit
jezdecké umění účastníků při slalomu mezi
kužely, přejezdu nerovného terénu či nepříjemně houpající se fošny. Druhá silová disciplína prověřila fyzickou připravenost jezdců.
Po 50 metrech šlapání čekal na zadýchaného
závodníka úkol v podobě vyprázdnění půllitru nealkoholického piva. Časomíra se však

Babetta B1
zastavila až při následném příjezdu do
cíle po nafouknutí balónku přes skleněnou alkotestovou trubičku. Kdo
jste někdy přes takovou trubičku
dýchali, abyste našim ochráncům
zákona dokázali svou abstinenční čistotu, dáte mi jistě za pravdu, že překonat svým dechem
odpor krystalů v trubičce není
jednoduché, natož pro uříceného
závodníka, jemuž se šumící mok
pomalu vrací zpět, odkud přišel.
Po vydýchání a krátké rekonvalescenci čekala závodníky rychlostní
disciplína. U mnohých může spojení slov
Babetta a rychlost vyvolat letmý úsměv, ale
jen do té doby, než spatří fotograﬁe ze třetí
disciplíny. Nasazení, s nímž někteří závodníci
předklonění mezi řidítky (z důvodu lepší aerodynamiky) klopili zatáčky dvou stometrových
okruhů kolem parkoviště, bylo obdivuhodné.
Hlavním kritériem v hodnocení závodníků
byl samozřejmě čas, ve kterém daný úsek zdolali. Avšak jestliže doposud vítězil ten, jehož
čas byl nejkratší, čtvrtou disciplínu vyhrál ten,

kdo zdolal vyznačený 10 metrový úsek
v čase nejdelším. Disciplína plná
balancování, v níž jakýkoliv dotek
těla s vozovkou znamenal časovou penalizaci, dokonale prověřila souhru člověka a stroje.
Zbytek z téměř stovky diváků, kteří se v průběhu závodů vystřídali na ochozech
parkoviště, přihlížel hromadnému startu poslední disciplíny zvané vytrvalostní, neboť
trať měřila neskutečných 18 km,
s převýšením 55 m. Z uvedených
údajů je pochopitelné, že cílovou pásku protnuli jen ti nejlépe připravení jezdci.
O recesistický nádech akce se postarali tři
muži s koženými brašnami, které jste mohli spatřit mezi jezdci na rachotících strojích,
kterak si krátce před polednem užívali závěrečnou spanilou jízdu Hulínem. Podrobné
výsledky jednotlivých disciplín, fotograﬁe a
video najdete na www.orelhulin.cz.
Václav Hána
Orel jednota Hulín

Oprava
Omlouváme se touto cestou všem čtenářům za nepřesnosti, kterých se autor článku
„Objev století…“ uveřejněném v minulém
čísle Hulíňanu dopustil. Asi největším omylem, na který nás upozornil přední pražský
znalec života a díla Járy Cimrmana, bylo
tvrzení, že se měl Cimrman aktivně podílet
na návrhu jedné z největších dominant hulínského náměstí. Nebylo tomu tak! Mistr tehdy

jen konstatoval, že hulínskému náměstí chybí, jak řekl doslova „hezká vodní plocha a na
ní velký leknín.“ Bohužel, ani v tomto případě nebyl mistr zcela správně pochopen a v
důsledku zkomolení jeho upřímně míněných
slov nám na několik dlouhých let vyrostl monument a na něm velký Lenin.
Plné znění opraveného článku, včetně
podrobné mapy mistrovy anabáze Hulínem,

Stráž u nových zvonů na Hostýně
Ze soboty na neděli 6. května 2012 plnila orelská jednota Hulín nevšední úkol,
který se hned tak nebude opakovat. Měli
jsme tu čest hlídat nové zvony, které byly
pořízeny do baziliky na Svatý Hostýn. Zvony byly dovezeny v pátek a do neděle byly
před svěcením vystaveny na schodišti před
bazilikou a po nocích hlídány Orly. Naše
hlídka trvala od osmé večerní do sedmé
ranní. Večer se nás z Hulína sešlo u zvonů
15, na hlídání po celou noc nás zůstalo 9.
Noc na Hostýně byla okouzlující, studená,
mlhou zahalená, ale klidná. Ve „službě“
nás navíc podpořili Portáši, kteří na Hostýn dorazili pěšky chvilku po nás. Setká-
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ní s nimi bylo velice poučné a velmi
přátelské. Naše hlídka proběhla bez
komplikací, ale den předem se stala
neuvěřitelná věc, totiž že přijela jistá
skupina občanů s dodávkou a chtěla
si nějaký zvon odvézt. Naštěstí byli
zastrašeni přivoláním policie a po nějakém handrkování zmizeli. My jsme
nic takového naštěstí řešit nemuseli.
Bylo nám ctí strážit nové zvony, které
na Svatém Hostýně nahradí ty zabavené za druhé světové války. Zvony
se poprvé rozezní při hlavní pouti
18. srpna 2012.
Libor Pecháček

můžete zhlédnout na webových stránkách
www.cimrmanvhuline.tode.cz.
Na tomto webu najdete také rubriku „Bylo
- nebylo“, v níž naši spolupracovníci uvádí
nové, dosud nezveřejněné, ale bohužel také
nepotvrzené skutečnosti, které prý souvisejí
s onou nechtěnou návštěvou rakouského Čecha v našem městě.
Václav Hána

POZVÁNKA

Hulíňan
SPORT
V sobotu 12. 5. 2012 se za chladného a
deštivého počasí uskutečnilo další setkání
bývalých hulínských fotbalistů v pohostinství
ROSA. Tento nejrozšířenější a nejstarší druh
sportu ve městě má více jak stoletou tradici,
poměrně širokou základnu a vychoval také
několik reprezentantů. Je potěšitelné, že se za
vzpomínkami z mládí mimo ve městě usedlých
dostavili také spoluhráči z Kroměříže, Přerova
a dokonce i z Prahy. V přátelské atmosféře
bylo vzpomenuto také těch, kteří byli již odvoláni do ligy nejvyšší, z níž se již nesestupuje!
Bylo také vzpomenuto 80. výročí otevření
nového hřiště SK SPARTA Hulín – „U cihelny“, které se konalo 26. června 1932. Z torza

„Zelená je tráva
– fotbal, to je hra!“

Zahájení provozu
koupaliště Hulín

archivních matriálů se dovídáme, že tehdejší
škvárové hřiště předával předseda stavebního
výboru p. Karel OMASTA předsedovi klubu
p. Frant. AMBROSOVI a čestný výkop provedl starosta města p. Emil PEČTA.

Koupaliště bude připraveno k provozu na
začátku června. O spuštění provozu rozhodne
jako obvykle počasí. I v letošním roce máme
pro vás připraveny, mimo možnosti koupání a
slunění, také různé doplňkové atrakce a akce
jako jsou vodní fotbal, vodní zorbing, cvičení
ve vodě a jiné. Pro děti bychom chtěli pořádat
zábavná odpoledne a pro milovníky adrenalinu bude instalováno nové skokanské prkno.
V průběhu sezóny máme připraveny turnaje v
beach volejbalu a nohejbalu. Po celou sezónu
bude samozřejmě v provozu minigolf.
Více informací na www.sahulin.cz.

Sehrány byly dva atraktivní zápasy, a to:
Soudcovská XI. proti SPARTA O. B. (old
boys – staří páni) s výsledkem 1:4, a věční
rivalové – Hanácká Slavia Kroměříž proti
Spartě Hulín s výsledkem 7:2.
A tak nashledanou u zeleného trávníku s
pozdravem „Sportu zdar a fotbalu zvlášť!“
Za mizející pamětníky Vl.Úlehla

MTB na plný plyn

Slavnostní otevření nového hřiště
SK SPARTAK Hulín u cihelny 26. června 1932

Velká cena Hulína v judu
V sobotu 5. května uspořádal oddíl judo
SK Spartak Hulín v prostorách sokolovny Velkou cenu Hulína benjamínků a mladších žáků
a žákyň za účasti 125 závodníků z celé Moravy
a jednoho oddílu ze Slovenska. Pro děti ve věku
od 7 do 12 let bylo připraveno 27 sad medailí.
Jako každý rok se zařadili domácí závodníci

s deseti medailemi mezi nejúspěšnější oddíly.
Pořadatelé děkují za pomoc Zlínskému
kraji, výkonnému výboru SK Spartak Hulín
a rodičům, bez kterých by nebyl oddíl judo
schopen tento turnaj uspořádat.
Dušan Horák

Umístnění hulínských závodníků:
kategorie benjaminci

kategorie mladší žáci a žákyně

1. místo 24 kg Markéta Slatinská

1. místo

2. místo 29 kg Jakub Zavadil
3. místo 27 kg Michaela Jurčáková

42 kg Zuzana Eliášová
46 kg Adam Zapletal

2. místo

30 kg Jakub Richter

32 kg Pavlína Rozkydalová
46 kg Martin Macháček

50 kg Jakub Maňák

4. místo

Aneta Zapletalová

27 kg Matěj Slatinský

5.- 6.místo 34 kg Jakub Adamčík
a Michal Varhaník

Mažoretková sezóna
opět začala
Víkend 21. – 22. 4. 2012 soutěžemi Mistrovství Moravy a Slezska NBTA pro sóla a dua
otevřel v Říčanech u Brna mažoretkou sezónu
pro rok 2012. Ve velké konkurenci mažoretek z
celé Moravy soutěžily také zástupkyně mažoretkového souboru KONTRASTY Hulín. V kategorii seniorek v disciplíně sólo s rekvizitami
obsadila Lenka Pavlíčková 2. místo a získala
titul I. VICEMISTR MORAVY A SLEZSKA
a postup na Mistrovství České republiky. V kategorii Děti reprezentovalo pět děvčat – Ivanka
Zrníková obsadila 9. - 14. místo, Nikolka Podrazilová 8. místo, Ivanka Botosová 7. místo a
Verunka Simonová 1. místo a titul MISTR
MORAVY a SLEZSKA v klasické mažoretce
a 2. místo a titul I. VICEMISTR MORAVY A

O tom, že je cyklistická závodní sezona v
plném proudu, opravdu není pochyb. Množící se úspěchy a počet medailí, které jsme do
Hulína dovezli, jsou toho reálným důkazem.
Valašský pohár odstartoval 1. května závodem ve Valašském Meziříčí a nutno říct, že
si místní pořadatelé při stavění XC tratí dali
záležet. Připravili tak jezdcům, ale i přihlížejícím, nejen nespočet dokonalých zážitků,
ale i několik opravdu horkých momentů. Trať
byla hravá, rychlá, technicky náročná, nesoucí atributy tratí Českého poháru.
Mladý hulínský biker Tomáš
Obdržálek, poté co o rok
starším soupeřům ukázal
zezadu svůj nový dres
Bike Triatlonu Morkovice, který v letošní
závodní sezoně vozí,
dojel po urputném
boji s ostravským Maxem Haškem suverénně pro stříbro. Přidal
tak další trofej letošní
sezony k již vybojovaným dvěma zlatým
a jedné stříbrné medaili
v závodech Merida Cupu.
V seriálu Merida Cup se daří taktéž hulínské bikerce Kateřině Hudečkové, která do
své sbírky zatím přidala zlato, dvě stříbra a
má v úmyslu ve svém tažení pokračovat až do
vítězného konce. Přejme oběma (i dalším), ať
forma a zdraví vydrží a mohou reprezentovat
své město až do ﬁnálových bojů.
-vob-

Kontrasty Hulín

SLEZSKA v sóle s rekvizitou. Za obě umístění získala ještě postup na Mistrovství České
republiky. V disciplíně duo klasická mažoretka
– děti soutěžily Verunka Simonová a Nikolka
Podrazilová a obsadily 5. místo.
Všem děvčatům děkuji za reprezentaci
souboru KONTRASTY Hulín.
Alena Rafajová - trenérka

V sobotu 5. května 2012 začal v Hluku
mažoretkový šampionát pro skupiny jižní
části Moravy. Hulínský soubor mažoretek
KONTRASTY soutěžil v kategorii juniorek a se svou pódiovou skladbou obsadil
1. místo, pochodové defilé předvedl s
ohodnocením 2. místo a v celkové kombinaci získal titul I. VICEMISTŘI OBLASTI 2012 a postup na Mistrovství Moravy
a Slezska, které se bude konat na konci
května v Hranicích.
Všem děvčatům děkuji za přípravu a
perfektní předvedení obou choreografií.
Alena Rafajová, trenérka

19

Hulíňan
VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 12. 5. oslavila v kruhu své rodiny
a blízkých přátel krásné 80. narozeniny
paní

Dne 16. 6. 2012
by se dožil 80 let
pan

MARIE ZUZAŇÁKOVÁ

z Hulína.
Všechno nejlepší, hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let
jí ze srdce přejí obě dcery
a všechna vnoučata a pravnoučata.

JAN BULÍN
z Hulína.

Stalé vzpomíná manželka Viléma
s rodinou.

Dne 10. 6. 2012 se dožívá 85 let
naše maminka, babička, prababička
paní

VĚRA MATLÁKOVÁ
Přejeme Ti,
abys byla ještě dlouho mezi námi.

OPUSTILI NÁS:
Šimordová Zdenka 1928
Dolníček Arnošt 1934
Odstrčilíková Jarmila 1917

Hodně zdraví a štěstí přejí obě dcery a syn
s partnery, 6 vnoučat a 11 pravnoučat.

Stavění máje v Chrášťanech

ŘÁDKOVÁ INZERCE

INZERCE

• Koupím starý moped Stadion nebo Jawetta
nebo motocykl Jawa Pionýr v jakémkoliv stavu. Případně i náhradní díly.
Telefon 603 904 036.
• Prodám Peugeot 206 - 5 dv. 1.4i, r. v.2002,
naj. 62 t. km, bohatá výbava vč. klimy. 1. majitel, servis. kniha. Velmi pěkné, se zvláštní
péčí. Garážováno. Cena 89 000 Kč. Při rychlém jednání sleva. Tel. 603 335 395.
• Prodám posilovací kulturistickou lavici nová, profes., pevná, polohovací!
Cena: 2 500,- Kč, sleva možná, tel.: 723 548 142.
• Nabízím dlouhodobé i krátkodobé hlídání
dětí nebo péči o seniory v domácnosti. Mám
pečovatelský kurz, 11 let praxi. Cena dohodou. Tel.: 774 780 240
• ING. DOSTÁL-GEODET-HULÍN
Provádí veškeré zeměměřické práce v oblasti
katastru nemovitostí a stavební geodezie.
TEL. : 724 221 815
• Nabízím pomoc na zahradě, v domě i v bytě.
Veškeré malé i větší práce, opravy, a to včetně nákupu materiálu. Rychle, levně, kvalitně.
Kontakt: J. Dunaj, tel.: 733 512 450
• Nabízím pronájem bytu 1+kk v Kroměříži
- Albertova ul. Cena 5 500,- Kč měsíčně včetně inkasa, kauce nutná. Tel. 603 320 297.
• Prodám včelí med. Tel. kontakt 606 453 629.
• Servis pračky, myčky, sporáky a další elektrospotřebiče. Kontakt: Marek Dolák
tel.: 737 366 124; www.servis-dolak.g6.cz

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. 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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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.

Poznámka
Možná jste si toho také všimli. Zatímco
stupidity v televizi chodí na všech televizních programech v hlavním vysílacím čase,
tedy od 18:00, chce-li se člověk podívat na
kvalitní snímek, musí zkrátka ponocovat.
Perly světové kinematograﬁe je možné sledovat od 22. hodiny noční nebo ještě později. Asi proto, aby je nemohly zhlédnout děti...
Hodnotné ﬁlmy, které by mohly rozšiřovat
jejich rozhled či je kulturně obohatit, jim
produkce televizních stanic odpírá a místo
toho servíruje až pod nos „mýdlové opery“ o
150 tisících dílech, řešících stále dokola kdo
s kým a za kolik, typu Ordinace v Růžové
zahradě, nebo kriminální a detektivní seriály, kde krev stříká proudem a hlavní hrdina
zakopává na každém rohu o mrtvoly! V psychologických výzkumech se sice objevuje i
teorie, že díváním se na násilí v televizi si
svou přirozenou agresivitu zdravě vybíjíme,
ale té pravděpodobně nevěří ani ti, kdo ji
vymysleli. Podle posledních statistik se totiž
potvrzuje, že tyto názory jsou mylné. Stačí
se podívat na zprávy nebo otevřít noviny.
Kriminálníků přibývá. A televizní pořady
jim dávají čím dál více dostupnější návody
na spáchání „dokonalých“ zločinů.
A klasika – ﬁlm podle románu anglické
spisovatelky Jane Austen, kde hlavní hrdinka
v závěru příběhu políbí svého milého, byla
dětem Radou pro rozhlasové a televizní vysílání zakázána s tím, že je pro mladistvé tato
ﬁlmová adaptace nevhodná! Ovšem to, že k
večeru téhož dne byla vysílána Kriminálka
New York s detailními záběry rozporcovaného chlápka, už Radě evidentně nevadí…
Martina Ligurská
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