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KVĚTEN 2013
Úvodník

Z DNEŠNÍHO ČÍSLA:
Velikonoce v Muzeu Františka Skopalíka

Vážení čtenáři Hulíňanu,
velice ráda bych se v tomto úvodníku
omluvila všem čtenářům minulého čísla Hulíňanu, které jsem uvedla v omyl! Dubnový
úvodník jsem totiž začínala slovy: „Začalo
nám kalendářní jaro, pro mě osobně nejhezčí
období roku. Všechno se dává do rozpuku...“
Ani ve snu by mě nenapadlo, že na začátku
dubna budu od domu odhrabovat 30 cm sněhu. Také jsem psala o tom, abyste se nenechali vyvést Aprílem, a mám takový pocit, že
letošní Velikonoce na sněhu byl takový jeden
velký, společný Apríl, který se přírodě opravdu povedl, a nechali jsme se vyvést úplně
všichni! Bylo zvláštní, že místo velikonoč-

„HANÁCKÝ DVŮR“
Evy Milotové
Ocenění oddílu
Judo SK Spartak Hulín
Psi mezi námi
VIA Hulín
– cesty za přírodou

ních vajíček se na dekorace domů a interiérů
spíše hodila vánoční výzdoba. Také se potvrdila stará moudrost o aprílovém počasí. Ráno
člověk vyjde z domu v ušance a odpoledne se
potí v tričku. I přes tyto vrtochy počasí věřím,
že se vám měsíc duben povedl. Mám pocit,
že dubnové počasí se projevilo i ve světové
politice, zejména na Korejském poloostrově to tam byl jeden Apríl za druhým. Věřím
však, že se v měsíci květnu - měsíci lásky
uklidní i tato část světa a budeme si moci užívat. Raději však nebudu nic hezkého o jaru
psát, abych zase nemusela v květnu odhrnovat sníh. Příjemné chvilky s novým číslem
Hulíňanu přeje
J. Z.

V Hulíně budeme mít pravidelné farmářské trhy
Naše radnice přišla s návrhem zavést ve městě pravidelné farmářské trhy. První vlaštovkou
byl Hulínský farmářský trh konaný na podzim
v loňském roce pořádaný KK Hulín. Ohlasy na
farmářský trh – tedy farmářské výrobky – byly
velmi pozitivní. Ve městech je velmi obtížné
mít svoji vlastní zahrádku, a je proto více než
žádoucí ochutnat opravdu „domácí“ produkty.
Týden před Velikonocemi se na náměstí
uskutečnil již tradiční jarmark, o jehož realizaci se letos postarala kroměřížská agentura
Info tour. Prodejci představili tradiční řemesla, návštěvníci si nakoupili pomlázky či velikonoční dekorace. Nechyběli ani stánkaři,
kteří nabízeli krajové pečivo, sýry, uzenářské
výrobky a koření. I když nebyl velikonoční
jarmark tak rozsáhlý jako v minulých letech,
návštěvníky uspokojil. Někdy méně znamená
více. Velkou nevýhodou pro prodejce i kupující bylo větrné a mrazivé počasí.
Z řad občanů jsme zaznamenali velký ohlas
na tyto farmářské trhy. Proto se radnice roz-

hodla pořádat farmářské trhy na náměstí pravidelně. Stánky by se ve městě měly stavět co
čtrnáct dnů. Pořadatelská opavská ﬁrma Jung-industry se postará o
veškeré organizační
záležitosti. „Chceme
touto cestou podpořit
místní prvovýrobu
a nabídnout novou
formu zábavy místním obyvatelům, ale
také možnost vytvořit prostor pro nákup
produktů od českých
pěstitelů a drobných
výrobců potravin,“
zdůvodnil starosta.
„Doufáme, že se tento pokus o pořádání
farmářských trhů setká s ohlasem u obyvatel města a bude

vytvořena nová tradice setkávání se nejen u
nákupů, ale třeba i posezení u dobré muziky,“
uvedl R. Hoza.

Vydařený velikonoční jarmark
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Hulíňan
Z RADNICE
USNESENÍ č. 49
ze 49. schůze Rady města Hulína, konané dne 21. března 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) Nedoporučuje ZM
3) Schvaluje
4) Neschvaluje
5) Vyhlašuje
6) Pověřuje
7) Bere na vědomí
1) Doporučuje ZM
a) schválit kupní smlouvu na prodej části pozemku parc. č. 871/1 v k. ú. Hulín o výměře do
200 m2, a to id. ½ Markovi Šikovi, bytem Hulín,
a id. ½ Aleně Páterové, bytem Hulín, s tím, že si
kupující před vkladem do katastru nemovitostí
zajistí souhlas s prodejem od vlastníků sousedních nemovitostí, dotčených změnami;
platnost usnesení: 31. 12. 2013;
b) schválit kupní smlouvu na prodej části pozemku parc. č. 2114 v k. ú. Hulín o výměře
do 170 m2 manželům Jaroslavovi a Martině
Pecháčkovým, oba bytem Hulín, s tím, že si
kupující před vkladem do katastru nemovitostí zajistí souhlas s prodejem od vlastníka
pozemku parc. č. 2113 v k. ú. Hulín;
platnost usnesení: 31. 12. 2013;
za body 1) a) a b) zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
c) schválit uzavření Smlouvy o poskytnuti
účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/0175/2013/KH se Zlínským
krajem, IČ: 708 91 320, se sídlem tř. T. Bati
21, 767 90 Zlín, ve výši 300.000,- Kč na podporu varovných systémů, včetně projekční a
inženýrské činnosti spojené s jeho realizací;
platnost usnesení: 31. 12. 2013;
za body 1) c) zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič;
d) v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění později vydaných
předpisů (stavební zákon) schválit pořízení
nového územního plánu a současně zrušit
usnesení č. 113/2012 ze dne 12. 12. 2012;
platnost usnesení: 30. 6. 2013;
zodpovídá: Bc. Božena Rušikvasová.
2) Nedoporučuje ZM
a) schválit v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění později vydaných předpisů, pořízení
změny územního plánu města Hulín dle krycích listů č. 01/2013, 02/2013, 03/2013;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Bc. Božena Rušikvasová.
3) Schvaluje
a) konání silničního cyklistického závodu „Velikonoční časovka jednotlivců“ dne
30. března 2013;
platnost usnesení: 31. 3. 2013;
b) přidělení bytu v domě č.p. 194 na ul. Třebízského v Hulíně o velikosti 3+1 paní Adéle Dlabajové, trvale bytem Kostelní č.p. 136, Hulín,
na dobu určitou od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014;
platnost usnesení: 1. 4. 2013;
c) výsledek výběrového řízení na veřejnou
zakázku „Vysoušení vlhkého zdiva v přízemí
Městského úřadu v Hulíně“ nám. Míru 162,
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768 24 Hulín. Vítězem výběrového řízení se
stala ﬁrma Hydropol ČR, s. r. o., nám. Svobody 133, 769 01 Holešov;
platnost usnesení: do 31. 5. 2013;
d) Smlouvu o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 974/1 v k. ú. Hulín f. E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice, IČ: 280 85
400, za cenu 2.000,- Kč + DPH a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí;
platnost usnesení: 30. 9. 2013;
e) Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku
parc. č. 3191/57 v k. ú. Hulín ze dne 15. 11. 2011
za účelem změny doby nájmu a možnosti výpovědi;
platnost usnesení: 30. 9. 2013;
za body 3) a) až e) zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
f) uzavření Mandátní smlouvy s ﬁrmou
JVM-RPIC, s. r. o., IČ: 469 61 429, se sídlem
Štefánikova 167, 760 30 Zlín, na vypracování podkladů pro podání žádosti o dotaci na
realizaci projektu z Regionálního operačního
programu Střední Morava, podoblasti podpory 2.2.1 Fyzická revitalizace území „Rekonstrukce náměstí Míru v Hulíně“;
platnost usnesení: schválením;
g) Přílohu č. 1 ke Smlouvě č. 0736 o odvozu
a odstranění komunálních odpadů uzavřenou
s ﬁrmou BIOPAS, s. r. o., IČ: 469 60 511, se
sídlem Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž;
platnost usnesení: schválením;
za body 3) f) a g) zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič;
h) zprávu o hospodaření organizace SPORTOVNÍ AREÁL Hulín, příspěvková organizace, za rok 2012 s hospodářským výsledkem
139.018,41 Kč. Současně schvaluje pokrytí
zbytku ztráty z roku 2011 ve výši 84.689,57
Kč a schvaluje rozdělení hospodářského výsledku do fondů dle návrhu;
zodpovídá: Ing. Jaroslav Rosypal;
i) zprávu o hospodaření organizace Základní škola Hulín, příspěvková organizace, za rok 2012
s hospodářským výsledkem 90.849,70 Kč
a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku do fondů dle návrhu;
zodpovídá: Mgr. Hana Fuksová.
j) zprávu o hospodaření organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA Hulín, příspěvková organizace,
za rok 2012 s hospodářským výsledkem ve výši
1.143,78 Kč a současně schvaluje rozdělení
hospodářského výsledku do fondů dle návrhu;
zodpovídá: p. Andrea Hradilová;
k) v souladu s § 102 odst. 2 o obcích, v platném
znění a § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
školského zákona, v platném znění rozhodnutí nevyhlásit konkurz na ředitelku MATEŘSKÉ ŠKOLY, ul. Eduarda Světlíka, Hulín, příspěvkové organizace;
platnost usnesení: schválením;
l) prodloužení trvání pracovního poměru ředitelky této příspěvkové organizace pí Andrey
Hradilové na dobu určitou do 31. 7. 2019;
platnost usnesení: schválením;
za body 3) k) a l) zodpovídá starosta města;
m) dotazníky pro občany města, ﬁrmy a neziskové organizace jako podklad pro zpracování
Strategického plánu města Hulín, způsob jejich
distribuce prostřednictvím měsíčníku Hulíňan a
formu zpětného odběru vyplněných dotazníků;
platnost usnesení: březen/duben 2013;

zodpovídají: Ing. Z. Kučeříková, Bc. B. Rušikvasová;
n) příspěvkové organizaci KULTURNÍ
KLUB Hulín přijetí ﬁnančního daru ve výši
10.000,- Kč od společnosti PILANA Metal,
s. r. o., Nádražní 804, 768 24 Hulín, na zajištění kulturních akcí pořádaných KULTURNÍM
KLUBEM Hulín, p. o.;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Libor Pecháček.
4) Neschvaluje
záměr směny pozemku dle žádosti pana Václava Bureše v intravilánu obce Záhlinice;
platnost usnesení: 31. 12. 2013;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa.
5) Vyhlašuje
1. kolo výzvy k podání žádosti o poskytnutí veřejné ﬁnanční podpory z Programového
fondu města Hulína pro rok 2013 na činnost
neziskových organizací, zejména s početnou
členskou základnou a úspěšnou reprezentací
města v rámci ČR i v zahraničí s celkovou
ﬁnanční dotací ve výši 250.000,- Kč;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: pí Jiřina Floriánová.
6) Pověřuje
a) starostu města Hulína Mgr. Romana Hozu k
vydání potvrzení pí Miladě Jurčíkové o změně
pracovního poměru s náležitostmi jmenovacího dekretu;
platnost usnesení: schválením;
b) starostu města Hulína Mgr. Romana Hozu k
vydání potvrzení pí Andree Hradilové o změně pracovního poměru s náležitostmi jmenovacího dekretu;
platnost usnesení: schválením.
7) Bere na vědomí
a) informaci, že v souladu s přechodnými ustanoveními čl. II bod 5 písm. a) novely školského zákona č. 472/2011 Sb.
skončil výkon práce na vedoucím pracovním místě ředitelce Střediska pro volný
čas dětí a mládeže, Hulín, okres Kroměříž, ke dni 31. 7. 2012, protože byla ke dni
1. 1. 2012 ve funkci ředitelky déle než 6 let.
V souladu s § 166 odst. 3 školského zákona
se doba pracovního poměru na dobu určitou
prodlužuje o dalších 6 let, tj. do 31. 7. 2018;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá starosta města;
b) oznámení ředitelky MATEŘSKÉ ŠKOLY,
ul. Eduarda Světlíka, Hulín, příspěvkové organizace, o místě, termínu a době pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: pí Andrea Hradilová;
c) oznámení ředitelky Základní školy Hulín,
příspěvkové organizace, o chodu školní družiny v době velikonočních prázdnin;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Mgr. Hana Fuksová.
V Hulíně dne 21. března 2013
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák, místostarosta

Hulíňan
USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Hulína,
konaného dne 4. dubna 2013 v Kulturním klubu v Hulíně
Usnesení č. 129/2013
a) Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
zprávu o plnění usnesení z 16. a 17. zasedání
Zastupitelstva města Hulína bez připomínek;
b) Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Hulína od
7. února 2013 do 21. března 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. 130/2013
a) Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí zprávu předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hulína o činnosti výboru
za uplynulé období roku 2013;
b) Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí zprávu předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Hulína o činnosti výboru
za uplynulé období roku 2013;
c) Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí
zprávu předsedy Osadního výboru pro Záhlinice a Chrášťany Zastupitelstva města Hulína
o činnosti výboru za uplynulé období roku 2013.
Usnesení č. 131/2013
Zastupitelstvo města Hulína v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění později vydaných předpisů:
a) schvaluje kupní smlouvu na prodej části
pozemku parc. č. 871/1 v k. ú. Hulín o výměře
do 200 m2, a to id. ½ Markovi Šikovi, bytem
Hulín, a id. ½ Aleně Páterové, bytem Hulín,
a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí a pořízení geometrického plánu;
platnost usnesení: 31. 12. 2013;
b) schvaluje kupní smlouvu na prodej části
pozemku parc. č. 2114 v k. ú. Hulín o výměře
do 170 m2 manželům Jaroslavovi a Martině
Pecháčkovým, oba bytem Hulín, a náklady
spojené s vkladem do katastru nemovitostí a
pořízení geometrického plánu;
platnost usnesení: 30. 9. 2013;
c) schvaluje 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;
d) Zastupitelstvo města Hulína ruší usnesení ZM č. 118/2013, písm. c) a současně ne-

schvaluje prodej pozemku parc. č. 1558/1
v k. ú. Hulín o výměře 20 m2;
platnost usnesení: schválením;
za usnesení č. 131/ 2013 a) až d) zodpovídá
p. Zdeněk Váňa.
Usnesení č. 132/2013
Zastupitelstvo města Hulína se v souladu
s ust. § 84 odst. 1 a 2 a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění později vydaných
předpisů zavazuje z rozpočtu města Hulína
na rok 2014 vyčlenit ﬁnanční prostředky na
doﬁnancování dotace z ROP na projekt „Regenerace náměstí Míru v Hulíně“ po dobu
realizace projektu a jeho udržitelnosti;
platnost usnesení: přijetím;
za usnesení č. 132/2013 zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič.
Usnesení č. 133/2013
Zastupitelstvo města Hulína v souladu s ust.
§ 85 písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění později vydaných předpisů schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnuti účelové
investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
číslo: D/0175/2013/KH se Zlínským krajem,
IČ: 708 91 320, se sídlem tř. T. Bati 21, 767
90 Zlín, ve výši 300.000,- Kč na podporu varovných systémů, včetně projekční a inženýrské činnosti spojené s jeho realizací;
platnost usnesení: schválením;
za usnesení č. 133/2013 zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič.
Usnesení č. 134/2013
Zastupitelstvo města Hulína 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 schvaluje rozpočtové opatření
č. 2/2013;
platnost usnesení: schválením;
za usnesení č. 134/2013 zodpovídá: Bc. Eva
Kubínová.

č. 113/2012 ze dne 12. 12. 2012;
platnost usnesení: schválením;
b) Zastupitelstvo města Hulína neschvaluje
v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
později vydaných předpisů, pořízení změn
územního plánu města Hulín dle krycích listů
č. 01/2013, 02/2013, 03/2013. Tyto požadavky
budou řešeny v rámci zpracování nového ÚP;
za usnesení č. 135/2013 a) a b) zodpovídá:
Bc. Božena Rušikvasová.
Usnesení č. 136/2013
a) Zastupitelstvo města Hulína vyslovuje souhlas s vystavením plné moci k zastupování na
valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., konané dne 23. 4. 2013
společnosti Česká infrastrukturní, a. s., Václavské nám. 19, Praha, IČ: 261 84 125, která
je smluvně vázána s městem Hulín z příkazní
smlouvy ze dne 10. 6. 2003, kterou město Hulín uzavřeno s Českou spořitelnou, a. s., IČ:
452 44 782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova
1929/62, k výkonu svých akcionářských práv
vyplývajících z vlastnictví 66 649 akcií;
b) Zastupitelstvo města Hulína pověřuje starostu města Mgr. Romana Hozu podpisem
plné moci ve smyslu usnesení 136/2013 a);
c) Zastupitelstvo města Hulína deleguje v
souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů starostu města Mgr. Romana Hozu k zastupování města na valné
hromadě společnosti Vodovody a kanalizace
Kroměříž, a. s., konané dne 23. 4. 2013;
platnost usnesení: přijetím;
za usnesení č. 136/2013 a) až c) zodpovídá:
Mgr. Roman Hoza.
Usnesení č. 137/2013
Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí „Zprávu o bezpečnostní situaci ve městě
Hulín za rok 2012“ přednesenou npor. Mgr.
Petrem Veselským, vedoucím oddělení PČR
Obvodní oddělení Hulín.

Usnesení č. 135/2013
a) Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. f) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění později vydaných
předpisů (stavební zákon) pořízení nového
územního plánu a současně ruší usnesení

V Hulíně dne 4. dubna 2013
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák, místostarosta
Ověřovatelé usnesení:
Ing. Jiří Schaffer,
Bc. Jaromír Žůrek

Ocenění oddílu Judo SK Spartak Hulín
Město Hulín prostřednictvím starosty Romana Hozy ocenilo za reprezentaci
města členy oddílu Judo SK Spartak Hulín.
Nejúspěšnějšími sportovci jsou z mladých
judistů Zuzana Eliášová (13 let), která dosáhla v loňském roce titulu Mistra České
republiky v kategorii mladších žáků, Daniel Vydra (15 let) vybojoval na mistrovství republiky ve stejné kategorii bronzovou medaili a stejného výsledku dosáhl i
v soutěži družstev. Nejmladším oceněným
byl Jakub Richter (10 let) za 3. místo na
Mistrovství Moravy v kategorii do 10 let.
Všichni závodníci se pravidelně umísťují
na Velkých cenách i s mezinárodní účastí
na stupních vítězů. Drobné dárky dostali
i další mladí judisté, kteří se slavnostního

ocenění na radnici zúčastnili.
Poděkování a gratulace k výsledkům svěřenců se dostalo i
jejich trenérům Petru Eliášovi a
Dušanu Horákovi.
„Jsem velmi rád, že oddílu
hulínských judistů se tak daří.
Navazují na dlouholetou tradici
a dělají nám radost. Tráví rozumně a smysluplně svůj volný čas
sportem a přináší to výsledky,
které si alespoň takové ocenění
a poděkování zaslouží. Držíme
jim palce do dalších let,“ řekl
starosta.
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Hulíňan
Vystřihovánka „Hanácký dvůr“ Evy Milotové
Vážení čtenáři, v těchto dnech máte
možnost zakoupit si trojrozměrnou barevnou vystřihovánku Evy Milotové „HANÁCKÝ DVŮR“.
Jedná se o dva barevné archy s ﬁgurkami
a kulisou hanáckého dvora, moji malovanou
představu života rodiny, pečující o hospodářství. Za statkem plným drůbeže a kamennými stodolami projdete kolem kvetoucího
šípkového keře mezi zahradami, vyjdete na
polní cestu rozdělující pole v úrodné rovině

Hané. Dojdete rovnou do velkého starého
města, Hanáckých Athén, se zámkem, parky
a věžemi kostelů. Nad celou krajinou, hospodářstvím, městem, poli i zahradami svítí ve
dne v noci sv. Hostýn, kam lidé odpradávna
chodívají nahoru kopcem až ke kostelu.
Přála bych si Vaši radost při skládání. Namalovala jsem kraj země, kde máme všichni
domov.
Eva Milotová, autorka

Vystřihovánku je možné zakoupit
na MěÚ Hulín, v Městské knihovně
či Muzeu Františka Skopalíka
v Záhlinicích.

Cyklus besed
o bezpečnosti občanů

Akademie 3. věku

Město Hulín pořádá pro své občany
2. besedu, která je zaměřena
na prevenci požárů:
„Ochrana obyvatel při mimořádných událostech“
Beseda se uskuteční
v úterý 7. 5. 2013 od 14.00 hod.
v Kulturním klubu Hulín.
Z Vaší domácnosti se může v mžiku
stát zakouřená a rozžhavená smrtící past.
To, zda se i Vy stanete obětí, záleží hlavně
na Vás.
Kdyby přece jen došlo k mimořádné
události, nejdříve chraňte život a zdraví,
teprve potom majetek. Pamatujte, že lidské zdraví je vždy cennější než majetek
a rozhodně se nepokoušejte požár zlikvidovat za každou cenu sami. Co dělat
v ohrožení požáru, to vše se dozvíte na
této besedě.
J. Floriánová

Prevence není nikdy dost, tentokráte zajímavá přednáška o prevenci
požárů se starostkou SDH Hulín J. Zapletalovou.

Zajímavosti pro seniory
Petr Gola společně s Jiřím Gletem provozuje internetový časopis pro seniory a celou
rodinu. Nově zavedli program Internet není jen pro mladé. Jeho účelem je přispět k znovuobnovení mezigenerační soudržnosti, která po staletí patřila k základním pravidlům lidské
společnosti. Do tohoto programu můžete přispět také vy. Vítána je každá iniciativa, která
přispěje k zlepšení počítačové gramotnosti seniorů. Můžete své známé seniory z okolí například informovat o webových stránkách, které jsou určeny právě jim.
Více informací se dozvíte na www.stastniseniori.cz
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Akademie 3. věku
se uskuteční 22. května.
Sraz v 7.45
před radnicí města.
Více info u pí Floriánové
nebo v MěK Hulín

Hulíňan
Velikonoce v Muzeu Františka Skopalíka
Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích připravilo na Velikonoční svátky zajímavou akci, a to Velikonoční hanácký dvorek.
První Velikonoce po rozsáhlé rekonstrukci
Muzea se návštěvníci mohli podívat na to, jak
se žilo na hanáckém statku v 19. století. Člověk jako by se vrátil v čase. Na dvorku byla
k vidění domácí zvířata, také kuřátka jako
předzvěst jara, a v Muzeu se střídaly šikovné ruce, které zdobily vajíčka, perníky, pletly
tatary a košíky. Atmosféra jako z ﬁlmu Babička. Návštěvníci se mohli nejen dívat, ale
měli možnost si dovednosti řemeslníků také
zkusit, což se nejvíce zamlouvalo dětem. Je
dobře, že Muzeum Františka Skopalíka tuto
akci připravilo, je dobré a poučné dívat se do
historie a zachovat řemesla našich předků.

Akce byla velmi zdařilá a budeme se těšit
na její pokračování v příštím roce.

Pozvánky do muzea

Pletení košíků
Ve dnech 9. a 11. dubna se v prostorách Skopalíkova muzea v Záhlinicích konal kurs pletení proutěných košíků. Celkem se nás zúčastnilo
šest nadšených pletařek, které záhy zjistily, že
pletení košíků není žádná lehká záležitost. Pod
vedením zkušené košíkářky Ivety Červinkové
jsme první den zvládly uplést důležitou část našich proutěných výrobků, a to dno, od kterého
se odvíjel následný tvar košíku. V následujícím
dni jsme pracovaly na samotném pletení koše,
které jsme všechny zdárně dokončily a s velkou
radostí si odnášely domů náš první proutěný
košík. Kurs byl pro nás velmi obohacující. Díky
paní košíkářce jsme se dozvěděly o pletařině

a o proutí, kterého roste mnoho druhů i barev
a dá se upravovat řadou technik. Poděkování
patří také vedoucí muzea Václavě Navrátilové, která se o nás po celou dobu kursu vzorně
starala a dokonce pro nás připravila občerstvení
v podobě jidášů, a tak nám vytvořila atmosféru
dob minulých. Hlavní poděkování patří ovšem
paní Červinkové za její trpělivost a ochotu,
s kterou nám byla nápomocna při každém našem problému. Doufáme, že slíbené pokračování kursu se uskuteční, protože již teď se těšíme,
jak se znovu setkáme v příjemném kolektivu
a zase se něco nového naučíme.
V. Navrátilová
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Psi mezi námi
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Pes patří k lidské společnosti odnepaměti. Je báječným společníkem člověka a v našem
životě si vydobyl své místo. Avšak s tím, jak počet psů v lidském držení narůstá, přibývá také
často oprávněných sporů mezi pejskařskou a nepejskařskou veřejností. Zvláště hůře ovladatelní nebo toulaví psi dokáží svému okolí život pořádně znepříjemnit. Proto si pojďme připomenout základní práva a povinnosti, jež z držení psa a jeho pohybu na veřejném prostranství
vyplývají, a také jaké sankce za jejich porušení hrozí. Právo vlastnit psa stanoví článek 11)
Listiny základních práv a svobod. Ten ale také stanoví, že vlastnictví nesmí být zneužito na
újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.
Ohlašovací povinnost
Vyplývá z Obecně závazné vyhlášky č. 4/
2010 města Hulína o místním poplatku ze psů.
Přihlásit psa jsou povinny fyzické osoby s trvalým pobytem na území města nebo
právnické osoby se sídlem na území města
Hulína, které jsou držitelem psa staršího 3
měsíců. Držitel psa je povinen podat přiznání
nejpozději do 15 dnů poté, co se stal majitelem psa, nebo kdy jeho pes dosáhl tří měsíců
stáří. Stejně tak do 15 dnů je poplatník povinen oznámit každou novou skutečnost, která
má vliv na výši poplatku. Informace o konkrétní výši poplatku a o možnosti osvobození
od poplatku najdete na internetové stránce
www.hulin.cz/vyhlasky-mesta.
Pohyb psů na veřejném prostranství
Obecně závaznou vyhláškou města Hulína č. 9/2010 jsou stanovena pravidla pohybu
psů na veřejném prostranství a vymezují se
prostory pro volné pobíhání psů.
Na veřejných prostranstvích města a
jeho místních částí je možný pohyb psů
pouze na vodítku.
Dále jsou výše zmíněnou vyhláškou
vymezeny následující prostory pro volné
pobíhání psů:
- vlevo za betonovým mostem přes řeku Rusavu, podél řeky Rusavy k Přednímu podpláňaví,
- vpravo od betonového mostu přes řeku Rusavu směrem k jímacímu území,
- vpravo k Podstávku, dále pak kolem jímacího území a od jímacího území směrem do
ulice Vrchlického,
- od ul. Partyzánská za železničním mostem
směrem k obci Pravčice po konec k. ú. Hulín a dále vpravo po polní cestě směrem
k řece Rusavě,
- z ul. Antonína Dvořáka za železničním
mostem směrem k bývalému státnímu statku po železniční přejezd,
- za bývalým státním statkem vlevo po cestě
po konec k. ú. Hulín,
- z obce Záhlinice za železničním přejezdem
po cestě směrem na Chrášťany,
- z Chrášťan směrem ke Kameneckému mlýnu,
- z Chrášťan za hřbitovem po cestě směrem
k Hulínu po železniční přejezd.
Volné pobíhání psů ve výše vymezených
prostorech pro volné pobíhání psů je možné
pouze pod neustálým dohledem a přímým
vlivem osoby doprovázející psa.
Obecně závazná vyhláška města Hulína č.
9/2010, jejíž součástí jsou i mapy s vyznačením prostor pro volné pobíhání psů, je dispozici v elektronické podobě na stránkách města
Hulín: www.hulin.cz/vyhlasky-mesta, nebo
v tištěné formě na Městském úřadě v Hulíně,
odboru rozvoje města a životního prostředí.
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Nošení náhubku je vyhláškou upraveno
v prostorech vymezených pro volné pobíhání
psů tak, že je možný volný pohyb psů pouze
s náhubkem, což se nevztahuje pouze na plemena velmi malého vzrůstu (tím je míněno
zvíře do hmotnosti 3 kg).
Každý majitel je za svého psa plně zodpovědný a mělo by být v jeho zájmu zamezit
nepříjemným konﬂiktům, nebo případným
soudním sporům.
Porušování této vyhlášky je přestupkem,
za který může být v přestupkovém řízení uložena pokuta podle § 46 odst. 3 přestupkového
zákona až do částky 30.000,- Kč.
Dojde-li k pokousání člověka psem, může
se jednat v lehčím případě o přestupek (§ 49,
odst. 1, písm. b, c, zákona o přestupcích),
za který může být v přestupkovém řízení uložena pokuta a náhrada škody s tím související.
Závažnější poranění pak může být posouzeno jako trestný čin ublížení na zdraví podle
§ 146 trestního zákona. Náhrady škody za případnou újmu z běžné psí pranice se můžeme
domáhat v občansko-právním řízení.
Zásadní problém bývá s dokazováním
přestupku. A protože je zájmu nás všech, aby
viník byl potrestán a řízení nebylo zastaveno
pro neprokázání přestupku, je velmi důležité,
abyste si v takové situaci zajistili svědky a
zavolali Policii ČR, která na místě zdokumentuje porušení obecně závazné vyhlášky.
V opačném případě bude stát tvrzení majitele
psa proti tvrzení oznamovatele a v této situaci by muselo dojít k odložení nebo zastavení
přestupkového řízení. Svědecké výpovědi
jsou pro přestupkové řízení klíčové. U prokázaného přestupku bude uložena pokuta dle
přestupkového zákona.
Povinnost zajistit opatření
proti úniku zvířat
V zákoně na ochranu zvířat je stanoveno
v § 13 odst. 1, že každý je povinen učinit
opatření proti úniku zvířat. Nezabezpečení
zvířete v zájmovém chovu proti úniku je porušením zákona č. 246/1992 Sb. v platném
znění. Porušení této povinnosti je přestupkem, za který může být uložena pokuta do
výše 50.000,- Kč.
Povinnost uklízet psí exkrementy
na veřejném prostranství
Fyzická osoba nebo osoba doprovázející
psa je za účelem zajištění čistoty veřejného
prostranství povinna neprodleně odstranit
nečistoty (výkaly apod.) způsobené psem na
veřejném prostranství.
Znečištění veřejného prostranství psími
exkrementy je přestupkem, za který může být
uložena pokuta.

Naše práva končí tam, kde začínají práva ostatních
Pes patří k člověku a mnozí z nás si bez jeho
blízkosti nedokáží svůj život představit. Na
druhou stranu se samozřejmě najdou lidé, kteří
mají ze psů určité obavy. Nepřísluší nám rozhodovat, které důvody a zkušenosti jsou oprávněné a které nikoli. Důležité je, abychom my
lidé dokázali skloubit ohleduplnost s tolerancí
a svým konáním zbytečně nezavdávali příčiny
k neshodám našeho vzájemného soužití.
Odbor rozvoje města a životního prostředí
Milí majitelé pejsků,
Vám nevadí, když jdete po chodníku
se svým čtyřnohým miláčkem a musíte se dívat pod nohy, protože se bojíte
šlápnout do psího bobku, nebo že do
něj šlápne váš pes a roznese ho po celém
bytě? Chodíte na vycházku pouze se
psem a vodítkem? Berte s sebou i sáček
na psí hovínka. Jestli to tak budete dělat všichni, uvidíte, jak si Vy i Vaše okolí
budete užívat krásného počasí, které
momentálně panuje.

Hulíňan
ZE SPOLEČNOSTI

Jan Haderka a jeho TFA

V únorovém čísle jsem slíbila více zajímavostí o J. Haderkovi. Tady jsou:

rence a závodníci. Nedovedu odhadnout, kolik lidí to dělá v současné době, ale řekl bych,
že to už několik set hasičů v Česku bude.

Vůbec jsem netušila, že nějaký takový
sport existuje, proto jsem si našla, pro mě
toto cizí slovo, a zadala jej na serveru youtube, abych zjistila, o čem si spolu budeme
povídat. Nevěřila jsem vlastním očím, jak
náročné disciplíny musíte zvládnout, jak
jste k tomuto sportu přišel?
Poprvé jsem o tomto sportu slyšel asi v roce
2006 od známého, který se účastnil mistrovství světa a ukázal mi nějaké fotky. Tehdy jsem
se byl i na nějaké soutěže podívat. Jelikož mi
ještě nebylo 18 let, nemohl jsem závodit. To
jsem mohl až v roce 2008. Zúčastnil jsem se
svého prvního TFA v Babicích a zalíbilo se mi
to. No a tak nějak jsem u toho už zůstal.

Je možné Vás v tomto roce někde v ČR vidět při závodech?
To určitě možné bude. Sezona začala už v
dubnu ve Velkém Ořechově. V průběhu roku
minimálně až do konce září se budou konat
závody po téměř celé ČR téměř každý víkend. Takže tato možnost tady je.
Co je pro Vás největší cíl, kterého byste
chtěl v tomto sportu dosáhnout?
Tohle se neříká. To by se potom určitě nesplnilo.
Věnujete se, nebo se snad hodláte věnovat
mládeži, třeba jako trenér?
Myslím si, že na to jsem ještě mladý. TFA je
sport, který je přístupný až od 18 let, takže
sám jsem v tomto sportu ještě v podstatě téměř nováček.

Předpokládám, že bez tréninku se to nedá
dělat, jak často a co trénujete?
Stíhám většinou čtyři až pět tréninků týdně. Přes
zimu to byla hlavně posilovna a běh. Jak bude
hezky a jestli bude čas, tak se těším na kolo.
Co je pro vás z těch všech disciplín nejtěžší?
Potom, co závodník absolvuje několik silových disciplín, následují schody. V podstatě
výšková budova, rozhledna…prostě cokoliv,
kam vede spousta schodů. A přesně tahle poslední část bývá pro mě nejtěžší. Kousnout se
a vydržet ještě těch pár set schodů až nahoru.
To už je potom jenom o vůli.
Jaký je Váš největší úspěch v této disciplíně?
Kromě téměř každého doběhnutí do cíle je pro
mě největší úspěch 2. místo v kategorii do 30
let, sedmé místo absolutně a ještě k tomu třetí
místo ve štafetě na ME v Německu v loňském
roce. Jinak celkově šesté místo v poháru ředitele HZS MSK (Moravskoslezského kraje) byl
pro mě vloni úspěch, kterého si dost vážím.

Použil jste některou z disciplín i v reálném
životě?
TFA je už svou prvotní myšlenkou zaměřen na
skutečnou simulaci činnosti hasiče. Tudíž se jedná o disciplíny uplatnitelné většinou v profesním
hasičském životě. U požáru si musí občas hasič
sám potáhnout hadice plné vody, přenést hasičské vybavení apod. Jinak mimo hasičský život
je dobrá kondička uplatnitelná kdykoliv.
Jak velkou členskou základnu má v ČR
tento extrémně náročný sport?
TFA zažívá v posledních letech boom. Každoročně přibývá spousta závodů a s tím i konku-

Jak po tak extrémně těžkých závodech relaxujete?
Některé závody v sezoně jsou lehčí, jiné těžší. Po těch těžších jsem občas rozbitý i pár
dní, ale i tak je třeba se pořád hýbat. Takže
bych řekl, že relaxuji zase sportem. Třeba
vyjížďka s přáteli na kole nebo procházka po
horách je super relax.
Jaký jiný sport Vás baví?
Od malička jsem byl veden k cyklistice, takže když je čas, tak moc rád sednu na kolo.
Na týmové sporty jsem byl vždy docela levý,
ale i tak si rád zahraji třeba ﬂorbal nebo volejbal. Jinak mě baví a hodně nabíjí energií
skupinové ﬁtness lekce.
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Hulíňan
VIA Hulín – cesty za přírodou
Před několika lety jste byli zvyklí v Hulíňanu číst zajímavosti z přírody okolo nás, které
Vám přinášeli členové základní organizace
Českého svazu ochránců přírody VIA Hulín.
Rádi bychom na tuto tradici navázali a opět
Vás pravidelně informovali o tom, co se děje
v klubovně na školním pozemku (kde máme
nyní svou základnu) a nejen tam. Tedy co vše
jsme zažili mezi 15. březnem a 15. dubnem?
Vzhledem k tomu, že jsme se jako většina
z Vás nemohli dočkat jara, vyrazili jsme na
konci března za kvetoucími rostlinami alespoň
do skleníku. Uspořádali jsme výpravu na výstavu kamélií do Květné zahrady v Kroměříži.
Vzhledem k tomu, že dva z našich členů se na
její přípravě aktivně podíleli, dostalo se nám
hutného výkladu jak o kulturních dějinách
této atraktivní rostliny, která, ač pochází z
Asie, nese jméno brněnského rodáka, lékaře a
botanika, jezuity Jiřího Josefa Kamela (16611706), ale také o sbírce archeologických nálezů doprovázející květy obsypané keře. Na
zpáteční cestě nám příchod jara slibovaly nejen kvetoucí keře vilínů japonských, ale také
narůstající ocasy pávů v Podzámecké zahradě.

vé. Velmi děkujeme paní Jarmile Zakravačové
za vlídné přijetí i báječné jednohubky.

Mnohem méně mrazivá atmosféra panovala
o pár dní později v Městské knihovně v Hulíně,
kde 4. dubna proběhla vernisáž výstavy fotograﬁí mapující mnohaletou práci našich přátel
ochránců přírody z Valašského Meziříčí. Ti se
nejen aktivně podílí na ochraně unikátní přírody Beskyd, ale snaží se přispět i k zachování
lidových tradic místních obyvatel. Velmi významná je jejich činnost na poli osvěty. Pořádají
desítky akcí pro veřejnost snad všech věkových
kategorií. Ochránci z Hulína se jich velmi rádi
účastní a často se na jejich průběhu aktivně podílejí. Nyní nás zaměstnává společný projekt
nazvaný Příroda nezná hranic, v jehož rámci je
výstava uspořádána. Vystavené barevné fotograﬁe zachycují desítky lidí, zvířat, kamenů atd.
při jejich vzájemném setkávání. I my jsme se
v knihovně rádi setkali a zavzpomínali na akce
z minulých let. Přišla řada přátel, z nichž obzvláště milá byla přítomnost pana Vlastimila Úlehly
a naší mnohaleté členky paní Aničky Navrátilo-

Většina z nás má nějaký rituál, na jehož vykonání se těší a nenechá se o něj jen tak něčím
připravit. Pro oddíl mladých ochránců přírody
Orlovci z Hulína je touto tradicí návštěva tzv.
Mločí studánky ve Zlatém údolí nad Žopy.
Každé jaro zde slavíme příchod teplého počasí a vidinu toho, že se naše aktivity z klubovny
konečně přesunou do přírody. Na podzim zase
přejeme všemu živému, aby ve zdraví přečkalo
nastávající zimu. Historicky nese tato studánka
„s dobrou vodou“ mnohem méně poetické jméno. Říká se jí Smrtná studánka na paměť mladého myslivce, kterého zde zastřelili pravděpodobně pytláci. Letos nás zima trochu zaskočila
svou nechutí vzdát se své vlády a ač už bylo 6.
dubna, klopýtali jsme cestou ještě dosti vysokými závějemi. Byli jsme za to však odměněni pohledem do mnoha párů tmavých oček. Protože
jsme studánku již před lety opatřili dřevěnými
dvířky, panuje uvnitř stálejší teplota a její kamenem vyskládané stěny jsou místem zimování
desítek černožlutých krasavců. Mlok skvrnitý
(Salamandra) je naším největším ocasatým
obojživelníkem. Na rozdíl od ostatních neklade
vajíčka, ale živé larvy. Žije v listnatých opadavých lesích se zdrojem čisté vody. Na vodu je
mlok vázám především na začátku svého života.
Když dospěje, žije již trvale na souši. Není ani
dobrým plavcem a ve větším toku může i utonout. Tito drobní tvorečkové se mohou dožít až
30 let. Protože se letos jaro opozdilo, mloci ještě
spokojeně hibernovali ve spárách mezi kameny
a bylo nutné si na ně posvítit baterkou. Dlouho jsme je nerušili, zavřeli jsme pevně dřevěná
dvířka a v duchu jim popřáli hodně štěstí. No a
proč nevyužít zbytky sněhové nadílky, když to
na kopci směrem do Žop tak skvěle jezdí? Ať
nám příroda nachystá jakékoli překvapení, vždy
ho dokážeme využít ke své radosti.
V měsíci květnu bude pro veřejnost uspořádána přednáška o ptákovi roku 2013 břehuli říční a populárně naučná vycházka nazvaná
„Putování za přírodními zajímavostmi města
Hulína“. Těšíme se na Vás.
za VIA Hulín Lenka Křesadlová

40. výročí otevření smuteční síně v Hulíně
Dne 31. května 1973 byla slavnostně předána nová smuteční síň na místním hřbitově.
Vzhledem k narůstající zejména automobilové dopravě na silnicích uvnitř města bylo
téměř neřešitelné zajistit hlavně po stránce
bezpečnosti silničního provozu tradičně pořádané pohřební průvody z domu zemřelého
do kostela a odtud na hřbitov. Navíc bytová
výstavba nových bytů s ústředním vytápěním
také z hygienických důvodů neumožňovala
ponechávat zemřelého až do pohřbu zpravidla 3. den v domácím prostředí.
Rozhodnutí rady MěNV v roce 1969 bylo
proto přikročeno k přípravám na výstavbu
nové smuteční obřadní síně. Postupně bylo
nutné postarat se o rozšíření prostor hřbitova,
připravit dokumentaci, ﬁnanční prostředky,
materiál a ostatní náležitosti. Investorem byly
stanoveny KOMUNÁLNÍ SLUŽBY města,
stavba byla prováděna podle typového projektu Stavoprojektu Brno. První práce byly
zahájeny v září 1969 pod vedením Vlast. Šamánka - tehdejšího vedoucího stavebního úřa-
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du města za vydatné pomoci
stavební čety p. Oharka, J.
Simerského a Fr. Švábeníka.
Nesnadné bylo potom také
zajišťování vnitřního vybavení, chladícího zařízení, ozvučení včetně elektrof. varhan
a jiných dodávek v době, kdy
se pro stavby nenakupovalo,
ale pracně shánělo.
Náklady na vlastní stavbu činily cca 800 000
Kčs a na vybavení dalších cca 170 000 Kčs.
Autorem skleněné vitráže je akademický malíř
Ladislav Škranc z Kroměříže, který v ten čas
působil v podniku ZPS - nyní TOS Hulín.
Slavnostní otevření a přestřižení nezbytné
pásky provedl tehdejší předseda MěNV p. Fr.
Salvet se zástupci ONV. Po jejich projevech
na závěr zazpívalo PS Smetana pod řízením
kapelníka p. Fr. Zapletala několik písní - tuším „Ukolébavka“ a „Z osudu rukou“. V nových prostorách hřbitova se počítalo s rozšířením pro 80 velkých hrobů a v tzv. urnovém

háji pro dalších 350 hrobových míst.
Pro funkci obřadníka byl ustanoven
p. O. Bartoš, který tuto funkci plnil svědomitě a zastával ji až do své smrti - tedy 13 let!
Podle ohlasů nejen místních, ale zvláště
cizích návštěvníků je hodnocen náš hřbitov
velmi kladně za jeho úpravu a udržování. Poděkujme tedy všem, kteří se o jeho nynější
vzhled postarali od vzniku v roce 1898 až do
dnešních dnů.
Vl. Úlehla, pamětník

Hulíňan
Závěr války, jak ho v Hulíně prožil desetiletý kluk
Historici vám předloží čísla, akce, data,
jak to všechno v Hulíně probíhalo, ale možná
vás bude zajímat, jak sklonek války viděl v
Hulíně desetiletý kluk. Ta hrozná doba nacistické okupace, která poničila mé dětství,
se mi velmi vryla do paměti i s mnoha podrobnostmi, a o některé své prožitky z konce
války bych se rád s vámi podělil.
Bydleli jsme v Novém cukrovaru, což
byla vlastně osada vzdálená tehdy více než
půl kilometru od Hulína, tedy od okraje vlastního města (tím okrajem byl hřbitov). Proto i
některé naše zážitky byly jiné než ve městě.
Na počátku roku 1945 byly stále častěji
vyhlašovány letecké poplachy a byli jsme si
vědomi, že hrdý komín cukrovaru může lákat
k bombardování. Naše domky nebyly podsklepené, proto cukrovar vytvořil v podzemní
chodbě jednoho řepného kanálu letecký kryt.
Měli jsme doma kufřík, docela malý odřený
černý kufřík (dodnes ho vidím), v němž byly
uloženy doklady, peníze a potravinové lístky,
a s nímž jsme při každém poplachu spěchali
do krytu. Poplachy nebyly vždy plané, např.
jednou večer zaútočila letadla na tanky, uložené na vagónech na odstavné koleji za řepnými kanály nedaleko našich domků. Šlo o
poškozené tanky čekající na opravu, ale to z
útočících letadel vidět nemohli. Přejdu však k
jiné, zcela nesmazatelné vzpomínce.
Jednou odpoledne, bylo tehdy docela pěkně, dopadlo všechno jinak než kdykoli předtím. Tatínek byl v práci, maminka prala a my
s bratrem a klukama jsme se, jako už mnohokrát, toulali po cukrovaru. V té době jsme už
nechodili do školy, protože ji zabrali Němci.
(Ano, u nás se tehdy neříkalo „německá armáda“ ani „nacisté“, ale prostě Němci.) Náhle se rozezněla siréna na cukrovaru (byla velmi, velmi silná), a tak jsme rychle prchali z
továrny pryč – pomohlo nám jedno německé
kulometné hnízdo připravené pod zdí cukrovaru, kterým jsme se dostali na blízké pole.
Tu jsme si podle neobvyklých zvuků uvědomili, že tentokrát nebudeme pokojně pozorovat stříbrné ptáky, plující kdesi vysoko
nad našimi hlavami po modré obloze, raději
jsme proto zalehli. Náhle se začaly ozývat z
nevelké vzdálenosti velice silné a hřmotné
výbuchy. Pohlédl jsem směrem k našemu domovu, ale domov jsem neviděl, jen obrovské

mračno prachu. Sevřela se mi dušička, jako
nám všem. Trvalo nekonečně dlouho, než se
prach usadil a než jsme naše domky znovu
uviděli, ta úleva! Ukázalo se, že jedna bomba
dopadla na pevnou dlažbu u řepného kanálu,
vybuchla na povrchu jen pár desítek metrů
od našich domovů a zvedla tak velké mračno
prachu. Tehdy jsem málem přišel o maminku. Když se rozezněla siréna, právě věšela
prádlo v cukrovarském parku. Jak nám pak
líčila, nejprve myslela, že prádlo dověší, ale
pak si řekla: „Přitisknu se tady k tomuto stromu.“ Ale neobvyklý hukot ji naštěstí přiměl k
útěku do sklepa blízkého „panského domu“,
do dveří ji už vhodila tlaková vlna. Po náletu
jsme zjistili, že kmen onoho stromu (byla to
má oblíbená třešeň) je hladce přeříznut střepinou jiné bomby, která spadla na naši osadu
(a posekala již zčásti pověšené prádlo). Takže
se nikomu z naší rodiny ani ze sousedů vlastně nic nestalo, nepočítám vytlučená okna,
ale přesto jsem ten den viděl zkrvaveného
muže ležícího na břiše na nosítkách. Tehdy
na nedaleké rampě nakládali ruští zajatci do
vagónů dřevěné klády, které si tam Němci
nashromáždili, a mezi ně spadla další bomba,
která nebyla nijak milosrdná.
Naše dvě okna se proměnila v prázdné otvory, ale skla nebylo, a proto tatínek přelepil
okna celofánem na zavařování, který při otevírání a zavírání dveří vlivem tlaku vzduchu
vždy tak zvláštně zachrastil. Toto chrastění
mě v duši strašilo ještě mnoho let po válce,
stejně jako zvuky sirény.
Blíže k začátku května se u nás objevili
němečtí vojáci a na blízké ploše si na nějakou dobu zřídili parkoviště svých vojenských
aut. Několik dní před koncem války pak přijeli nějací tankisté a dostali jsme příkaz je na
noc ubytovat. I k nám přišli dva, ale v té době
už byli slušní, jen si přáli teplu vodu (říkali
„čapla voda“). Náš byt – to byla kuchyně a
světnice, v níž spali rodiče a dva kluci, ale
vojáci dali najevo, že přespí v kuchyni na
zemi, měli na to vybavení. Byla to stejně
zvláštní situace, v kuchyni dva Němci a vedle
ve světnici jsme poslouchali Londýn, jaká je
aktuální válečná situace. Ti tankisté, myslím,
odjeli hned příští den.
Poslední válečné dny jsme už přestali rozlišovat dny v týdnu, ve velké nejistotě šel je-

den den za druhým. Naše informace, kde jsou
jaká vojska, byly zoufale neúplně. Protože
domky, kde jsme bydleli, by mohly být v případě přechodu fronty nebezpečné, umožnilo
vedení cukrovaru několika rodinám, včetně té
naší, abychom se vždy na noc uložili do sklepa budovy bramborárny, která byla stavěna
již s velmi důkladnými betonovými podlahami, tedy sklepními stropy, každá rodina měla
na přespání jednu sklepní kóji; ve dne jsme se
přesouvali zase zpět do bytu. Nezapomenu na
jeden z posledních večerů války, možná poslední. Stáli jsme před bramborárnou, slyšeli
jsme dělostřelbu, ale nevěděli jsme, kde kdo
střílí a proti komu. My, zvídaví kluci, jsme si
uvědomili, že napřed slyšíme výbuch granátu, potom svistot jeho letu a až nakonec dělo,
které vyslalo granát do světa. Nevím, proč
jsme se té střelby nebáli, když směřovala zřetelně proti nám. Ten večer jsme také pozorovali požár věže kroměřížského zámku.
Pak jednou ráno nějak všichni věděli
– dnes to přijde. Mužští na bránu cukrovaru
vyvěsili československou vlajku a vyčkávali
jsme. Tu najednou kdosi spatřil, jak se od Hulína řítí vojenské auto, a vykřikl Němci! Někteří naši honem skočili, aby vlajku sundali,
ale osádka projíždějícího auta měla úplně jiné
starosti a zmizela směrem k Záhlinicím.
Další čekání. A pak to přišlo a zcela klidně
– po asfaltce od Záhlinic postupoval roztažený
zástup nějakých vojáků, jedno však bylo jisté,
nejsou to Němci. Byli to Rumuni, vpředu jel
důstojník na koni. Lidé jásali a vítali je a já – je
to zvláštní, že zrovna já – jsem od maminky
dostal do ruky kytici šeříků a dal jsem ji vojákovi na koni. Tak pro nás skončila válka a svůj
svátek jsem prožil už ve svobodné vlasti.
Den našeho konce války mě naplnil nebývalým štěstím, připadalo mi až neuvěřitelné,
že všechno to zlo, co jsme prožívali za okupace, je už pryč. Vím, že jsem se trochu zajíkavě
ptal táty (a vidím přesně, kde jsme stáli): „To
už nebude nikdy válka?“ Jeho odpověď mé
nadšení trošku zchladila: „Doufám, že ne.“
Později jsme slyšeli, co se dělo dále v Hulíně i za Hulínem a další léta jsme chodili s
lampióny uctívat památku padlých.
Stanislav Trávníček

Co nového pod komínem
Spolupráce středních škol a TOSHULIN
Jsme jedni z největších regionálních zaměstnavatelů, proto je pochopitelná spolupráce s místními středními školami z důvodu
získávání učňů a studentů do technických oborů v oblasti obrábění a montáže strojů. Strojírenské ﬁrmy se v dnešní době potýkají s nedostatkem kvaliﬁkovaných pracovních sil a bez spolupráce se školami je jejich získání ještě obtížnější.
Konkrétně lze zmínit: účast TOSHULIN na Dnech otevřených dveří, sponzoring, odborná praxe a organizování exkurzí.
V oblasti středoškolského vzdělávání nejvíce spolupracujeme s regionální střední školou - Centrem odborné přípravy technické v Kroměříži (COPT).
Během posledních dvaceti let výrazně poklesl zájem o učňovské školství. Narostl počet gymnázií a různých populárních
oborů a technické obory šly do pozadí. Ale nyní se ukazuje, že mladí najdou spíše práci v průmyslu než v oboru cestovního
ruchu nebo managementu. A konečně se to odráží i ve stále větším zájmu o technické a učňovské obory.
TOSHULIN, a. s.
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Svátek matek
Před každou mámou skláním hlavu.
Vždyť se lehce ztratí v davu.
Její skromnost, její láska,
v obličeji samá vráska.
Ať máš, mámu, mamku, maminečku
Dnes dej jí velkou pusinečku.
Vždyť pro nás stále má věčný úsměv na tváři,
ať v mládí nebo ve stáří.
Srdce, co rozdá lásku, štěstí a tak dál.
Kdo by nám to vše jen dal?
Po tváři pohladí nás její hebká dlaň,
do náručí přivine a nezáleží na tom,
kolik let nám právě je!!!
A. J.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Proč se těšíme do knihovny?

Pokaždé, když dětem oznámím, že nás
čeká návštěva knihovny, ozve se jásot.
Na otázku, proč se těšíme do knihovny,
je hned celá řada logických odpovědí: je tam
veselo, dozvíme se něco nového, paní knihovnice je hodná, pěkně vypráví, máme rádi
soutěže, hádanky, a hromada dalších.
A protože je naše paní knihovnice přesně
taková, jak popsaly děti, a ke všemu ještě kreativní, nemělo naše další setkání chybu. V Kroměříži zrovna rozbil svoje šapitó cirkus, tak
nás přivítal v knihovně klaun. Společně jsme
nakoukli do tajemných kufříků, kde se například skrývaly hračky a obrázky související
s dopravou. A už tu byla pohádka „O opici Skořici a jejím kole“. Vyzkoušeli jsme si, jak se do-

káže opice pitvořit a uvědomili si, že na rozdíl
od nás nezná dopravní značky – jinak
by nejezdila na kruhovém objezdu pořád dokola v domnění, že je v cirkusovém stanu. Náš kamarád Lukášek Kaderka
se hned v maminčině zastoupení nechal
zapsat do knihovny a my jsme poznali,
jak je to jednoduché: za okamžik vyjela
z tiskárny jeho nová průkazka.
Stačili jsme si ještě prohlédnout zrekonstruovanou počítačovou pracovnu a
nakoukli jsme i do oddělení knih pro dospělé. Ale protože hodiny na nás mávaly
ručičkami, nezbylo nám, než se rozloučit. A hlavně poděkovat – za příjemnou
atmosféru, ochotu a velkou trpělivost
s malými čtenáři.

Hanka Tobolíková, Mateřská škola Družba

Měsíc březen v MŠ Záhlinice
V každém měsíci v roce se snažíme v
naší mateřské škole obohacovat vzdělávání
dětí zajímavými příležitostmi. Také v měsíci
březnu tomu nebylo jinak. Březen je spojen
s příchodem jara a v letošním roce i s přípravou na Velikonoce. Nejdříve jsme se byli
rozloučit se zimou vynášením Moreny, kterou si děti vyrobily z přírodního materiálu, a
následně jsme ji šli hodit do místního potoka. Nechyběla ani ekovycházka k rybníkům,
kam každé roční období velmi rádi chodíme
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pozorovat přírodu. Tentokrát jsme pozorovali, jak se příroda probouzí ze zimního spánku. Na cestu nám krásně svítilo sluníčko. To
jsme ale netušili, že je to na dlouhou dobu
poslední slunečný den. Přesto, že další dny
již bylo zataženo a foukal studený vítr, my
jsme se nedali odradit od příjemného chystání velikonočních zvyklostí a radovánek. V
rámci prožívání velikonočních tradic jsme
se vydali na návštěvu do Muzea Františka
Skopalíka, kam jsme dostali pozvání od paní
Navrátilové. Děti si zde mohly prohlédnout
živá domácí zvířátka, zhlédly ukázku pletení pomlázky a také vyřezávání píšťalky z
vrbového proutku. V rámci odpolední jarní
tvořivé dílny jsme si ve školce s rodiči vyrobili pro radost malou dekoraci z travičky
a velikonoční přáníčko pro své nejbližší.
Myslím, že jsme toho stihli docela hodně na
to, že jsme malá školka. A na závěr přidáme
jednu zajímavost: asi málokdo z vás čtenářů
ví, že naši školku navštěvují nejen české děti,
ale také děti jiných národností nebo mluvící
cizím jazykem. Vzděláváme u nás například

jednu holčičku z Thajska, jednu dívenku
z Itálie a jednu anglicky mluvící dívku. V naší
každodenní výchovně-vzdělávací práci jsme
v tomto mezinárodním společenství dokázali
v poměrně krátkém časovém období vymazat
jazykové bariéry mezi dětmi a nacházeli jsme
spoustu možností, jak rozšiřovat nenásilným
způsobem vědomostní „obzor“ a povědomí
o životě a zvyklostech v jiných zemích, nacházeli jsme cestičky ke vzájemnému porozumění, toleranci a přátelství.
Příjemné prožití jara přejí paní učitelky
Jana Hušková a Helena Malaníková

Hulíňan
Jaro, milé jaro, kdes tak dlouho bylo?
Ani studený březen a začátek dubna dětem a
dospělákům v naší mateřské škole nezabránil v
tom, abychom si každý den užili plno zábavy.
Hned 14. března jsme se sešli ve školce
v pyžamu a zůstali v něm celý den, to byla
legrace, uskutečnili jsme pyžamovou módní
přehlídku, někdo si donesl i svého oblíbeného plyšáka nebo polštářek. Povídali jsme si
pohádky, zpívali ukolébavky, stavěli pelíšky
pro své plyšáky, vykreslovali pohádkové omalovánky. Zkrátka byl to jeden ze zajímavých
pohádkových dnů – PYŽAMOVÝ DEN.

vat, co je správné a co ne. U dětí se tak od útlého dětství vytváří kladný vztah k přírodě. Voda
ale nemusí být jen v řece, je všude kolem nás,
je pro nás lidi, zvířata, rostliny a celou planetu
Zem nepostradatelná. Na delších vycházkách
do přírody – EKOVYCHÁZKÁCH se vždy
zaměřujeme na aktuální tématiku ve spojitosti
s ročním obdobím a v souladu s tématickými
plány školky a jednotlivých tříd.
Ještě před Velikonocemi každá třída pořádala TVOŘIVÉ DÍLNY pro rodiče a děti.
Vznikla tak spousta zajímavých velikonočních dekorací, které si děti odnesly domů.

má dlouholetou tradici a těší se u dětí a rodičů velké oblibě. Paní učitelky z výtvarného,
dramatického i hudebního oboru dochází k
nám do MŠ a provádí průzkum talentovaných
předškoláčků. Děti mají možnost zahájit uměleckou přípravku i v předškolním věku.
15. dubna odjíždějí někteří předškoláci na
ŠKOLU V PŘÍRODĚ na Chvalčově a na Rusavě. Nejstarší děti si ověří svou samostatnost,
odvahu být pár dní bez maminky a v cizím
prostředí, zažijí spoustu dobrodružství a posílí své zdraví pobytem na čerstvém horském
vzduchu. Pro předškoláčky, kteří zůstávají ve
školce, chystá paní učitelka H. Tobolíková
letos poprvé SPANÍ VE ŠKOLCE – obdobu
spaní v knihovně. Uvidíme, jak se nám tato
akce osvědčí. Děti se mají stále na co těšit.
22. dubna oslavíme DEN ZEMĚ. S dětmi
půjdeme do přírody a budeme pozorovat krásy
jarní přírody. Děti budou přemýšlet, jak a čím
by mohly naší planetě k svátku udělat radost.

20. března jsme si zase užili FIALOVÝ
DEN. Tento den jsme zase přišli oblečení ve
ﬁalové. Děti vyhledávaly ﬁalovou barvu kolem sebe. Venku převládala studená bílá barva,
ale nám to nevadilo a vyrobili jsme si papírové
ﬁalky, zahráli si hru Na barvy, ochutnali jsme
ﬁalové dobroty – hroznové víno.
22. března slavíme DEN VODY. Naše toulky přírodou vedou pravidelně k řece Rusavě,
sledujeme její proměny v průběhu ročních období, pozorujeme zvířátka kolem, všímáme si,
jak se lidé chovají k přírodě, učíme se pozná-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Jednou z dalších ekologických aktivit
naší mateřské školy je návštěva sběrného
dvora RESO 25. dubna. Děti na vlastní oči
uvidí, jak se pracuje s odpadovým materiálem a dozví se, co všechno se dá z recyklovaného materiálu vyrobit a proč je důležité
odpad třídit.

27. března se uskutečnil v naší mateřské
škole VÝCHOVNÝ KONCERT pod vedením
pana Petra Poláka. Touto cestou bychom mu
chtěli poděkovat za krásné zážitky, které si
děti odnášely domů. Spolupráce naší mateřské
školy se Základní uměleckou školou v Hulíně

Kam a co ještě chystáme do konce školního roku? Návštěvu divadelního představení
ve Zlíně, Den otevřených dveří v MŠ, zápis
do MŠ, program pro maminky u příležitosti Dne matek, kurz předplaveckého výcviku
v Kroměříži, výlet na hrad Bouzov, setkání
s kamarády z první třídy v rámci spolupráce
se základní školou a na závěr školního roku
slavnostní rozloučení s předškoláky.

Lyžák

Pozvánka
Dne 15. 5. 2013 v 16.00 h.
se koná
„Valná hromada“
Klubu rodičů a přátel školy
při ZŠ Hulín.
Místo konání:
školní jídelna

V březnu 2013 se uskutečnil každoroční
lyžařský výcvikový zájezd žáků 7. tříd ZŠ
Hulín, opět na chatě Petříkov.

Srdečně zveme všechny
rodiče a přátele školy.

Byl to velmi zábavný výcvik i pro ty,
kteří na lyžích stáli poprvé. Celý týden jsme
chodili na sjezdovky. Třetí družstvo se učilo
základy lyžování, druhé družstvo se zdokonalovalo a první se učilo i nějaké věci navíc.
Příjemným zpestřením byla i procházka do

Výbor KRPŠ

ski areálu Ramzová. Nejen na sjezdovkách
a vlecích byla zábava, ale i po večerech. Každý den měla nějaká třída připravený zábavný
program. Poslední společný večer jsme strávili poněkud netradičně. Výpadek elektřiny
způsobil, že jsme zůstali při baterkách.
Lyžák se nám moc líbil a budeme na něho
dlouho vzpomínat.
David Bradáč, 7. A
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Hulíňan
„Poznej a chraň“
Začalo to 11. 4. 2013 asi v 7:35 před školou v Hulíně. Sešli jsme se já (Ondra), Bára
a Zuzka s pí uč. Podhorskou, se kterou jsme
šli na autobusovou zastávku. Odjeli jsme
na přírodovědnou soutěž „Poznej a chraň“.
Když jsme dorazili před Středisko volného
času v Holešově, prohlíželi jsme si nástěnky
s tábory, fotograﬁe Miss mazlíček atd., pak
jsme přišli do krásné zelené šatny, oblékli
jsme si trika s logem naší školy a čekali, co
bude dál. Zavolali nás do tělocvičny a začalo to. Byli jsme rozděleni na dvě družstva
- Mrkvičky a Petrželky. My jsme byli Mrkvičky. Mrkvičky začaly poznávat živočichy,
rostliny a stromy na kartičkách. Petrželky
zatím dělaly test. Po 45 minutách se družstva vyměnila. Potom byla přestávka. Skákali jsme gumu a klouzali se po podlaze.

A konečně tu byl závěr, na který se všichni
těšili. Přišla i paní ředitelka Střediska volného času, která vyhlásila výsledky. Umístili
jsme se na třetím místě s 84 body a zároveň jsme postoupili do krajského kola této

soutěže. Když jsme přijeli zpátky do Hulína,
rozhodli jsme se, že půjdeme na zmrzlinu
do Polárky. Se zmrzlinou jsme šli na oběd.
Byly zrovna řízky…
Ondra V.

ZŠ DRUŽINKA
Už si vrabci koupou bříško, už se káča
točí…
Většina dospělých si vybaví nezapomenutelné krásné verše. Tak jsem vítali jaro – slunce, rozkvetlé pampelišky.
S přicházející voňavou přírodou kluci a
holky oprášili koloběžky či kola, jiní hoši honí
mičudu, malé „maminky“ vyjely s kočárky a
panenkami. Každý školák se snaží dle svého
zájmu využít příjemného prosluněného času.
Abychom byli nápomocni co nejbezpečnějšímu pobytu dětí na chodnících a komunikacích, uspořádali jsme ve školní družině
dopravní sazku. Pětičlenná družstva bravurně zvládla úkoly. Soutěžící nás ujistili, že v
příštím měsíci můžeme „odpísknout“ dlouho
očekávané koloběžkové závody.
Chladnější dubnové počasí nás neodradilo
ani od sportovního odpoledne. Popršené hřiště plně nahradila vyhřátá tělocvična. Téměř
70 cvičenců rozdělených do družstev si protáhlo tělo na různém nářadí.
Jaro – Slunce – voda – ŽIVOT – ZEMĚ.

Křišťálově modré studánky, blankytná
modř nebe, sluneční paprsky tolik potřebné
pro klid a šťastnou lidskou duši.
Abychom všechnu krásu přírody předávali dále, připravili jsme pro naše nejmilejší
projektový EKO TÝDEN.
Výstavka s výrobky z odpadových materiálů, třídění odpadů a sběr papíru naplnily
odpoledne těchto dnů. Nechyběla ani návštěva
sběrného dvora, kde zaměstnanci ukázali žákům zpracování odpadu.
Návštěva veterinární ordinace s morčátkem,
které se stalo doslova talismanem ŠD, byla pro
školáky víc než poutavá. Poznali, že i o zdraví
a šťastné žití zvířat se též stará lékař.
Tímto bychom chtěli poděkovat MVDr.
Tomáši Žákovi za umožnění prohlídky „nemocnice pro zvířátka“.
Kočičky, pejsek se vyhřívají u stařenky na
dvorku, orel i skřivánek se vznáší v jarním
vzduchu.
Že by i v družině létání? ANO.

INZERCE
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Poslední dubnový den patří tradičně malým nebo velkým, tlustým či tenkým čarodědkům či čarobábám. Strašidelné nosy s
bradavicí, roztrhané košile, hrb na zádech
– „úžasná krása“ celé povedené smečky na
košťatech. Soutěže, tanec, oheň – spálení
MISS Slaměné čarodějnice.
Ty tam je zlo – dobro přichází.
V jarní trávě malá copatá holčička sfoukává chmýří pampelišky, na prstíku ji šimrá
slunéčko sedmitečné… Berunko, korunko,
kam poletíš?
Nechť nastávající jaro přinese zdraví a radost
z každého nového dne všem dobrým lidem.
vychovatelky ŠD

Hulíňan
ZUŠ HULÍN
Jarně vyzdobená okna Mateřské školy Ed.
Světlíka v Hulíně vítala 27. 3. soubor komorní a taneční hudby BOHEMICA ZUŠ Hulín
s učitelem a uměleckým vedoucím Petrem
Polákem.
Ve velké třídě nedočkavě očekávala osmdesátka malých dětí a paní učitelky výchovný
koncert mladých muzikantů ze ZUŠ, z nichž
mnozí prošli i touto mateřskou školou.
Výchovný koncert i s vtipnou moderací
vedl Petr Polák, kdy malí posluchači poznávali, o jaký hudební nástroj jde a z čeho se
skládá. Každý nástroj se nejen předvedl v
sólu, ale zazněly melodie ze známých pohádek a děti soutěžily, kdo první pozná, o jakou
pohádku jde. Odměnou byl bonbon, který si
úspěšný žáček sám vybral. Tak děti slyšely
a poznaly melodie z pohádek Princezna ze
mlejna, Pyšná princezna, Z mechu a kapradí, Arabela, Obušku, z pytle ven, Šmoulové,
Maxipes Fík či Tři oříšky pro Popelku. Les
ručiček se zvedal, děti se nebály, když uhod-

Jaký byl výchovný koncert
v mateřské škole v Hulíně
ly těžší otázku, byly bonbony tři,
děti spolupracovaly a radostně si
užívaly každou skladbu.
Členové BOHEMICY zahráli
nejen jednotlivě, ukázali, jak zní
duo klarinetů, pak čtyři nástroje,
hoboj, příčná ﬂétna a dva klarinety, když se přidala trubka, alt
saxofon a tenor saxofon, zahráli
ukázku z Labutího jezera i z ﬁlmu Piráti z Karibiku. Každou
skladbu provázel potlesk malých
posluchačů.
A v jakém obsazení hrála BOHEMICA? Pavlína Stratilová
- příčná ﬂétna, Michal Skříček
a Martin Hradil - klarinety, Jitka Druláková
- hoboj, Šimon Zdráhal - trubka, Veronika
Kolaříková – altsaxofon a Kuba Souček - tenorsaxofon.

vostí a rozzářenými očky dětí. Určitě časem
někteří z nich přijdou do ZUŠ v Hulíně, tím
prvním impulsem pro ně byl možná tento výchovný koncert a to je moc dobře.

Bylo to příjemné dopoledne, se soutěži-

Věra Gremlicová

Ohlédnutí za Ostravou…
V neděli 7. dubna se konal 11. ročník mezinárodní interpretační soutěže PRO BOHEMIA – OSTRAVA 2013.
Soutěž probíhala v důstojných prostorách
Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a výkony
bedlivě sledovala a hodnotila mezinárodní
porota složená z profesorů hudebních fakult,
konzervatoří a činných operních a koncertních
pěvců. Naši školu se v kategorii sólového zpěvu do 18 let vydaly reprezentovat žákyně Tereza Navrátilová, Veronika Zavadilová a Aneta Trněná. Díky své paní učitelce Mgr. Daně

Zapletalové a korepetitorce Mgr. Lence Poláškové měly možnost změřit své síly s žáky
a žákyněmi konzervatoří z Moravy, Slovenska
a Polska. Děvčata nacvičila náročný repertoár,
striktně vymezený přísnými pravidly soutěže
a přesto, že jsou žákyněmi „pouze“ zušky,
jak se tak říká, předvedly skvělé výkony, za
které si zaslouží ještě jedno velké poděkování.
Z této trojice byla nakonec čestným uznáním
oceněna Veronika Zavadilová, ale pro nás jsou
vítězkami všechny tři!
ZUŠ Hulín

Žáci hulínské ZUŠky skvěle reprezentovali v mezinárodní konkurenci!
Ve dnech 5. až 7. dubna 2013 se vybraní
žáci hulínské ZUŠ – klavíristka Zlata Hložková, žesťaři Jakub Zapletal a Jaroslav Voříšek a také žákyně pěveckého oddělení (viz
výše samostatný článek…) zúčastnili velkého soutěžního klání. Jednalo se o 11. ročník
MEZINÁRODNÍ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE „ PRO BOHEMIA“ v Ostravě. Úroveň této soutěže je nastavena tak vysoko, že
jen samotná účast v ní je známkou patřičné
kvality. Soutěžící z šesti zemí byli hodnoceni
odbornými mezinárodními týmy porot složených z profesorů universit a konzervatoří.
Sešla se zde taková konkurence, o které se
nám mnohdy může na „zuškových“ soutěžích jen zdát…
Pro naši nejmladší účastnici Zlatu Hložkovou z klavírní třídy paní učitelky Hany
Odstrčilíkové byla tato soutěž velmi cennou
zkušeností. V prostorném Janáčkově sále ostravské konzervatoře předvedla svůj nastudovaný program opravdu na výbornou a zúročila tak nejen svůj talent, ale především úžasný
kus práce, který ocenili i přítomní profesoři.
Ve velmi silné kategorii 21 soutěžících z ČR,
Polska, Itálie a Ukrajiny svým výkonem zaujala a získala krásné ČESTNÉ UZNÁNÍ I.
STUPNĚ – bodově tedy hned za 3. cenou!

Zatímco klání klavíristů se odehrávalo po
celý den v Janáčkově sále, soutěžící žesťového oddělení přivítal malý, ale útulný sál Bohuslava Martinů. Již z prvních tónů všichni
zjistili, že akustika je výborná a stejně tak i
výkony soutěžících byly skvělé, mnohdy
profesionální. Naši kluci Jarda Voříšek a
Jakub Zapletal (hráli na tenor)
soutěžili každý v jiné kategorii.
Zatímco Jarda to měl dopoledne
již za sebou, Jakub musel vyčkat
takřka do večera. Oba kluci zahráli perfektně, o čemž svědčilo
uznalé pokyvování porotců, a tak
mohl být spokojen jak jejich pan
učitel Petr Voříšek, tak i korepetitorka Mgr. Lenka Polášková. A
jak žesťaři dopadli? Porota nás
napínala až do pozdních večerních hodin, ovšem stálo to za to!
Jakub získal ve II. kategorii v silné česko-polské konkurenci krásnou 3. cenu a Jarda v I. kategorii
dokonce skvělé 2. místo!
Všichni zúčastnění žáci si
zaslouží opravdu velký obdiv a
dík za skvělou reprezentaci školy

a města. Popřejme jim na závěr, ať je láska
k hudbě, nadšení a píle neopouští ani nadále
a rozdávají nám svoji krásnou hrou jen to nejlepší, co je v nich ukryto!
za pedagogy hulínské ZUŠ
Hana Odstrčilíková

Foto zleva:
Jakub Zapletal, Tereza Navrátilová, Aneta Trněná,
Zlata Hložková, Veronika Zavadilová, Jaroslav Voříšek
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Hulíňan
„To je ta správná skladba pro příjezd.“
Liberec 19. dubna 2013
Náročná soutěž, která probíhá od ledna a
přes školní, okresní a krajská kola se v Liberci v kole ústředním sešlo to nejlepší z celé
republiky. Proto jsme nic neponechali náhodě a směr Liberec se vydali již ve čtvrtek 18.
dubna. Flétnistky Zlatka Hložková, Gabča
Zpěváková a jejich paní učitelka Zdenka Šímová Bubeníčková, cestovaly vlakem. My
kluci Jakub Zapletal, Jarda Voříšek, Zdeněk
Janů a já jsme cestovali autem. V Hulíně
jsme se v půl dvanácté sbalili, abychom ještě
jeli zkoušet do Kroměříže do jiného prostředí s jinou akustikou než jsme zvyklí. Azyl
nám poskytla aula kroměřížského gymnázia.
Po hodině zkoušení opět všechno do auta a
vzhůru do jámy lvové. Město pod Ještědem a
jejich ZUŠka nás přivítaly kolem šesté, když
v autě v rádiu zrovna hráli píseň WE ARE
THE CHAMPIONS a Zdeněk, který celou
cestu „řezal dříví,“ ospale prohlásil: „To je ta
správná skladba pro příjezd.“ Zatím co holky byly stále ještě na cestě, my jsme našli asi
půlhodinky prostor v sále liberecké ZUŠky,
kde soutěž probíhala a osahali si akustiku
i tam. Klukům dělalo očividně dobře, když
je poslouchali ostatní soutěžící a uznale pokyvovali hlavami. Abychom nemuseli těžké
nástroje nosit daleko, byli jsme ubytováni
kousek od ZUŠky v Hotelu Praha, z jehož
oken jsme měli možnost obdivovat krásnou
libereckou radnici. V osm přijely na liberecké
nádraží holky, já je čekal a odvezl na internát
liberecké SOŠ, kde byly ubytovány ony.

INZERCE
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V pátek ráno jsme se všichni sešli v liberecké ZUŠce. Měli jsme pro sebe třídu číslo
304, kde jsme měli zázemí po celý dlouhý
den. A že byl dlouhý! Holky soutěžily od 10
hodin a my jako správní parťáci jsme je šli
podpořit. Zahrály hezky, vypadaly skvěle,
jen na koncích jejich soutěžních skladbiček
byla znát trošku tréma. Kluci soutěžili od půl
druhé a holky moc mrzelo, že nemohly být
přítomny, protože zrovna v tu dobu probíhalo
vyhlášení výsledků soutěže jejich kategorie.
Naši žesťaři si své vystoupení moc užili. Tak
uvolněně jsem je snad zahrát ještě neslyšel.
Při jejich hraní mně běhal mráz po zádech a
to už něco naznačovalo. No a jak to všechno dopadlo? Holky si domů odvezly čestné
uznání. Bylo na nich znát trošku zklamání,
nicméně jak mně sami řekly, nevěšíme hlavy,
pro nás byl obrovský zážitek a úspěch se do
ústředního kola vůbec dostat. Kluci ti dosáhli
na metu nejvyšší. Porotce ve čtvrt na deset
večer vyřkl: „Žesťové trio ZUŠ Hulín získává
1. místo!“ Radost nebrala konce a když před-

seda poroty vzal další diplom a řekl: „Navíc
získává Zdeněk Janů Zvláštní cenu poroty za
mimořádný výkon.“ To už se kolena roztřásla dojetím i mně. Cestu domů holky zvládly,
zvládli jsme ji i my, kluci hráli hry, Zdeněk
opět „řezal dříví“, a já za volantem přemýšlel
co dál. Tím pro nás všechny skončila půlroční práce, aby ta následná opět mohla začít.

Nepřehlédněte

Pozvánka

Petr Voříšek

Hulíňan
Z dramaťáku

Skvělá Bára

Ve dnech 10. - 11. 4. se konalo krajské kolo ZUŠ - LDO ve Zlíně.
Představení Klim klom klomprdom a Dceřina kletba získala zvláštní cenu poroty.
Přesněji ocenění učitelce Lence Urbanové a souboru ZUŠ Hulín za kolektivní práci.
Porota ocenila vyzrálost souboru z hlediska jevištní mluvy, pohybu, přirozenosti a
práci režijní.
Cimržínky a spol.

Skvělého úspěchu dosáhla v krajském
kole recitační soutěže Wolkrův Prostějov
Barbora ČERVENKOVÁ ze třídy paní
učitelky Lenky Urbanové.
Získala 1. místo s postupem do celostátního kola.
Gratuluji a děkuji Barboře a její vyučující za přípravu a reprezentaci školy v náročné
soutěži.
Emilie Šimordová, ředitelka školy

Pozvánky
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Hulíňan
SVČ HULÍN

Zahájení cyklistické sezóny 2013 na Baťově kanálu a řece Moravě proběhlo v sobotu
20. dubna v ranních hodinách u SVČ Hulín,
cyklotrasa pokračovala na cyklostezce podél
Baťova kanálu.

Zahájení cyklistické sezony

Další účastníci

První účastník zahájení cyklistické sezony

Modrá planeta
Návštěvníci SVČ Hulín se zapojili do výtvarné soutěže MODRÁ PLANETA. Vyráběli plakátky k této akci, malovali na chodník
před budovou a svými hezkými kresbami
ozdobili zdi zahrady.
Jak se jim tato akce vydařila si můžete prohlédnout na fotkách a na www.svchulin.cz

Den země
Největší úklid se dělá právě na jaře a SVČ Hulín je toho příkladem. Každoročně se při této akci 22. dubna sešly děti, aby uklidily okolí Klubíčka.
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Hulíňan
Hulínští sázeli ovocnou alej
Dvaadvacátého dubna oslavují lidé na
celém světě Den Země - svátek naší modré planety. Svátek to není příliš starý, daly
mu vzniknout studentské akce v USA v roce
1970. Oslavou Dne Země dokazují lidé na
celém světě, že ochrana životního prostředí na Zemi jim není lhostejná. Na podporu
způsobu života, který je pro naší planetu
příznivější, se pořádají nejrůznější akce, pochody, koncerty, sázejí se stromy, čistí se a
uklízí příroda.
Také Město Hulín ve spolupráci se Střediskem volného času v Hulíně a KOMBYTservisem Hulín se připojilo k letošním oslavám
Dne Země pokračováním úspěšné spolupráce
započaté v loňském roce akcí „Zasaď si svůj
strom, vyroste nám alej“, kdy na podzim proběhla výsadba ovocných stromků na Vrchlického ulici, která se setkala s velkým zájmem
veřejnosti. V sobotu 20. dubna proběhlo vy-

sazení nové ovocné aleje v délce 450 m podél jedné z obecních polních cest vedoucí od
„Betoňáku“ směrem k „Vodárně“. Nová alej
bude součástí postupného obnovování zeleně v celém katastru obce. Protože se jedná
o významný počin, rozhodla se obec stejně
jako loni přizvat k vysazování místní veřejnost. „Hulínské a dokonce i přespolní rodiny
se svými dětmi, paní učitelky se svými žáky
a další příznivci ochrany a tvorby životního
prostředí do vlastnoručně vykopaných jamek vysadili 61 ovocných stromků. Odrůdy
třešní – Kordia, Katalin a Stela byly vybrány
pro své velké tmavěčervené plody vynikající
chuti a odolnost proti škůdcům. Jabloně jsou
v odrůdách Bohemia, James Grieve, Šampion, Rubín a Desert. „Naším cílem je postupně
vracet zeleň do krajiny, třeba i obnovit zaniklé nebo neschůdné cesty, aby bylo možné jít
na procházku nebo jet na kole ve stínu stro-

mů. Právě současný stav intenzivně obdělávané krajiny vidím jako výzvu k její obnově,“ vysvětlil vedoucí odboru rozvoje města
a životního prostředí Roman Dutkevič. A na
důkaz svých slov zorganizoval téhož dne v
odpoledních hodinách výsadbu 11 hrušní a 8
slivoní i v místní části Chrášťany.
Pro všechny sazeče bylo připraveno něco
malého na zub. Silný chladný vítr nebyl právě nejpříjemnější a tak šálek horkého čaje pro
zahřátí, přichystaný pracovnicemi SVČ Hulín, byl tím pravým občerstvením.
„Velmi chceme prostřednictvím Hulíňanu
poděkovat všem účastníkům této pěkné sobotní akce, také pracovníkům SVČ, Kombytu
a odboru životního prostředí, kteří zajišťovali
její organizaci,“ společně se vyjádřili starosta
Roman Hoza s místostarostou Petrem Polákem, pod jejichž záštitou se akce konala.
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Hulíňan
KULTURA

Korekce textu: Kulturní klub Hulín
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Hulíňan
KULTURNÍ KLUB

Připravované akce
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Hulíňan

Dále nabízíme
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Hulíňan
Ohlédnutí za pořádanými akcemi
Předvelikonoční víkend patřil v sále KK
třem naprosto rozdílným akcím. Nejprve byl
náš sál dva dny, od pátku 22. 3. do soboty
23. 3. plný patchworkových výrobků, kraslic,
korálků a jiných podobných věcí, které s Velikonocemi souvisejí více či méně. Významnou
měrou se o VELIKONOČNÍ VÝSTAVU zasloužily dámy ze Svazu žen, jimž touto cestou
velmi děkujeme a těšíme se na další společnou
akci. Výstava se podařila a shlédnout ji přišlo
nečekaně mnoho lidí. V sobotu večer po výstavě byl v sále KLUBOVÝ VEČER. Vystoupily kapely Livemore, Spirit(s) Day, Wražedné
Emauzy a hvězdou večera se stal oblíbený
SEGMENT. V sále bylo plno a diváci lačnící
po tvrdé muzice si přišli na své. Poslední akcí

o víkendu bylo TANEČNÍ ODPOLEDNE
S VAŠKEM NOVÁKEM. Akce patřila zejména starším a i ti si přišli na své, dechová hudba
hrála přítomným jak k poslechu, tak k tanci.
O první dubnové sobotě byl na programu oblíbený a tradiční BAZÁREK, který přišel vhod
všem, kdo chtěli prodat použité věci, zejména
po dětech. Odpoledne pak bylo možno navštívit pohádku, tentokráte k nám zavítali herci
Divadla Koráb z Brna a uvedli svoji novou pohádku PRINCEZNA NA HRÁŠKU. Pohádky
se stávají nedílnou součástí našeho kulturního
programu a vzrůstající obliba nás velmi těší,
děkujeme za přízeň.

Velikonoční výstava

Klubový večer

Bazárek

Velikonoční výstava

Klubový večer

Posezení s Vaškem Novákem

Libor Pecháček, KK Hulín

Bazárek

INZERCE

Princezna na hrášku

Princezna na hrášku

Rekordní deka vystavena v Hulíně
V Hulíně byla vystavena deka, která
byla zapsána Agenturou Dobrý den Pelhřimov do České knihy rekordů.
Na patchworkové výstavě byla k vidění
deka z největšího počtu SULKY domečků,
ušitá technikou patchwork.
Na výrobě deky se podílel šestičlenný tým
„ Patchworkové dílny Ostrava“ pod vedením
Danuše Březinové.

Rekordní deka o rozměrech 617 x 204 cm,
na které je celkem 328 domů SULKY, je
složena ze 177 bloků tvořených 20 222 jednotlivými dílky látky. Na zhotovení dílčích
částí deky se podílelo 178 lidí z celé České
republiky. Rekordu bylo dosaženo ve dnech
10. – 11. června 2011 v rámci 21. ročníku
mezinárodního festivalu Pelhřimov – město
rekordů.
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Hulíňan
KNIHOVNA

Pozvánky na naše akce

Vstupte prosím

Děkujeme vedení města za výborné rozhodnutí přidělení ﬁnancí na výměnu stávajících dveří
v městské knihovně. Novými dveřmi už netáhne
(šetříme náklady na energie) a do MěK máme
konečně důstojný vstup. Vždyť v minulém roce
navštívilo knihovnu přes 11 209 návštěvníků
a čtenářů.
Tímto zveme další návštěvníky do MěK Hulín.
Knihovnice

OREL HULÍN

Hokejová fanynka
Nejvěrnější fanynka zlínských hokejistů PSG Zlín
je z Hulína.
Děkujeme paní Janě Stehlíkové za vytrvalost
a vzornou reprezentaci Hulína.
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Hulíňan
VII. ročník Velikonočního závodu
ve sportovní gymnastice

SPORT
Závod se uskutečnil 17. 3. 2013 za velkého zájmu oddílů, které k nám rády jezdí závodit. Zúčastnil se rekordní počet 17 oddílů a
byla vyrovnána účast 106 závodnic.

Moravského poháru, který tvoří 5 závodů
v regionu. Více informací o poháru a jeho
průběžném pořadí je na oddílovém webu www.gymnastikahulin.cz.

školní rok 2013 / 2014. Gymnastika je vhodný sport pro hyperaktivní, pohybově nadané
děti, které mají rády příjemný kolektiv dětí a
mají zájem učit se nové dovednosti.

Za domácí oddíl startovaly 4 závodnice.
Své teprve druhé závody absolvovaly Eliška Navrátilová a Kateřina Teterová. Obě se
oproti Mikulášskému zlepšily jak v obtížnosti, tak v provedení každá cca o 5,00 bodů - to
je velmi pěkné. Navrátilová obsadila 14. místo a Teterová 10. místo. Své první závody absolvovala Denisa Rohlederová - vybojovala
24. místo v konkurenci 27 závodnic. Všechny tři trénují teprve od loňského září a jsou
příslibem pro příští období. Čtvrtou závodnicí byla Terka Daňková. Ta předvedla nové
prvky v sestavě - salto na koberci a přemet
stranou na kladině. Po dvou pádech z kladiny
vybojovala 12. místo z 20 závodnic.

Druhým závodem Moravského poháru byl
24. 3. 2013 memoriál Miloše Bortela ve Valašském Meziříčí. Kačka Teterová měla spojenou kategorii s o rok staršími závodnicemi a získala
24. místo (ve svém ročníku
13. místo). Terka Daňková
vybojovala 8. místo.

Závodnicím blahopřejeme k umístnění a
přejeme mnoho dalších úspěchů.
Trenéři

Velikonoční závod byl prvním závodem

Posledním závodem, na
kterém proběhne i vyhlášení
celého Moravského poháru,
bude 2. 6. 2013 Hulín Cup.
Přijďte domácí povzbudit!
Při závodech je možné přihlásit Vaši dceru či syna do
Gymnastického oddílu pro

Volejbalová sezóna je u konce
Hulínské volejbalistky začátkem dubna sehrály své poslední utkání v této sezoně a mohou
tak uplynulou sezónu začít hodnotit. Stejně jako
v minulém roce se jim podařilo uhájit předposlední, tj. sedmé místo v tabulce. Za celou sezó-

nu se jim podařilo své soupeře sedmkrát porazit
a v 21 zápasech byl soupeř nad jejich síly. Mezi
ty hodnotnější výhry zajisté patří porážka druhého celku ze Slavičína na jejich domácí půdě
3:2. Ženskou skupinu krajského přeboru jednoznačně ovládly hráčky Univerzity Zlín a zahrají
si tak kvaliﬁkaci do vyšší soutěže.
Svoji letošní sezónu ukončili také hulínští
volejbalisté a nutno říci, že tento ročník patřil z
historického hlediska k velmi úspěšným. Hráči Spartaku Hulín obsadili celkově třetí místo
v tabulce a před druhým celkem z Napajedel
zaostali pouze o jediný bod. Tabulku krajského přeboru vyhráli suverénně volejbalisté
Nivnice, kteří za celou sezónu prohráli pouze
jedenkrát. Tuto jedinou prohru jim uštědřili
právě hulínští volejbalisté na domácí půdě a
z tohoto ročníku tak mají velmi cenný skalp.
První celek z Nivnice se tak utká v kvaliﬁkaci
do druhé ligy, a pokud by se jim podařilo opět

uspět, mohli by hulínští volejbalisté při zachování stejné formy pomýšlet i na vyšší příčky.
Na výrazném zlepšení oproti minulým sezónám měly také svůj podíl tři posily z Holešova.
I přes velmi úspěšnou sezónu je další sezóna
hulínského volejbalu prozatím nejistá. Hulínští
volejbalisté se musí pokusit nejdříve ﬁnančně
zabezpečit její absolvování. Věřme, že se jim
to povede a budou se tak moci již v říjnu utkat
o nejvyšší příčku v krajském přeboru.
Příznivci hulínského volejbalu nemusí
ale čekat až do října. Hulínští volejbalisté a
volejbalistky pořádají jako každý rok domácí
turnaje „O Hanácký pohár“. Mužský turnaj
se koná 18. května a ženský turnaj o týden
později 25. května. Turnaje se odehrají na
antukových kurtech u Sokolovny a všichni
příznivci jsou srdečně zváni.
Aleš Lutonský

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Staré pivní lahve s litými nápisy, dokumenty

a fotky z pivovarů a hospod, staré hospodské sklo koupím do sbírky.Tel.734 282 081
Nabízím
dvouleté rostliny Buxus Semper•
virens kontejnerované, 5 kusů / 100 Kč.
Ing. Ondruch, Havlíčkova 406, Hulín
• Prodám garáž v ulici Záhlinická u Cukrovaru.
Pod garáží je montážní jáma a sklep.
Cena 120 000,- Kč. Tel. 605 164 167
• Prodám starou kuchyňskou linku 500,- Kč.
Mob.: 739 009 813
• Prodám dámské kolo 600,- Kč.
Mob.: 739 009 813
• Prodám pánské kolo. Mobil.: 603 481 327
• Prodám soustavu domácího kina, nové
nepoužívané. Mobil: 603 481 327
• Prodám levně mladé difenbachie cca 30,- Kč.
Mob.: 607 708 106
• Poselství z nebes, chcete vědět něco o své
minulosti, přítomnosti a budoucnosti?
Janošíková Anna, tel.: 605 176 851
• Prodám starší kuchyňskou linku Moka,
včetně pracovní plochy a dřezu.
Cena 500 Kč, Mob. 603 481 327

• Daruji zdarma dětem do školy papír do sběru.

Mob.: 739 009 813
Prodej
zděného bytu 3+1 s lodžií v osobním
•
vlastnictví, ulice Wolkerova Hulín, o výměře
76 m² + sklep, vlastní topení.
Cena 1 200 000,- Kč. Telefon: 724 070 902
• CERTIFIKOVANÁ PŘÍRODNÍ KOSMETIKA OŠETŘENÍ PLETI BEZ
PARAFINU, PARABENU A SILIKONU
VÍCE INFORMACÍ NA TEL.: 777 709 721,
MARTINA SCHAFFEROVÁ
e-mail: Schaﬁrek@seznam.cz
• Příležitostný odvoz, dovoz zboží nebo materiálu i o víkendech dodávkou do 1,2 t.
Dohodou. Telefon 728 115 702
Zůstává
ve vaší domácnosti chléb, pečivo,
•
koláče či jiné potraviny, které by bez dalšího využití skončilo v domovním odpadu?
Je vám líto plnit potravinami popelnice?
Ne! Zavolejte a vymyslíme vhodné řešení.
Tel.: 604 610 683
• Servis pračky, myčky, sporáky a další
elektrospotřebiče. Marek Dolák,
tel.: 737 366 124, www.servis-dolak.g6.cz

• ING. DOSTÁL-GEODET-HULÍN

Provádí veškeré zeměměřické práce v oblasti katastru nemovitostí a stavební
geodezie.
TEL.: 724 221 815

INZERCE
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

VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 15. dubna 2013
slavil krásné 78. narozeniny náš tatínek,

Dne 28. dubna 2013 jsme vzpomněli
první výročí úmrtí

pan JAN KOZUBÍK
ze Záhlinic

pana FRANTIŠKA MLČOCHA
z Hulína

Hodně zdraví, štěstí
a životního optimismu ze srdce přejí
dcery Hana, Lenka a syn Jan
s rodinami

5. května 2013 by oslavil
své významné výročí 60 let

17. dubna oslavila 75 let
naše maminka, babička a prababička
paní JURANA DLABAJOVÁ
Do dalších let přejí
hodně zdraví a spokojenosti
syn Jiří a dcery Jarmila, Zdenka,
Iveta,Věra a Marie s rodinami.

S láskou vzpomínají manželka Olga
a dcera Pavla s rodinou.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi

Až umřu, nic na tomto světě
se nestane a nezmění,
jen srdcí několik se zachvěje
v rose jak k ránu květiny.
Dne 10. května 2013 vzpomeneme
smutné 10. výročí od úmrtí mého tatínka,
pana SLAVOMÍRA JANŮ z Hulína

11. květen 2013 je dnem 91. narozenin
naší maminky, babičky a prababičky
paní EMÍLIE REMEŠOVÉ
z Hulína
Hodně zdravíčka a štěstíčka jí přeje
celá její široká rodina

Kdo jste znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Syn Zdeněk s rodinou
Dne 11. května si připomeneme
třetí výročí od úmrtí manžela a tatínka,
pana

Dne 13. května 2013
se dožívá krásných 85 let

paní BEDŘIŠKA PAVLÍČKOVÁ
z Hulína
Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti do dalších let ze srdce přejí
syn Jiří s manželkou, vnučky Lenka
a Martina s rodinami, pravnoučátka
Andrejka, Tomášek a Lucinka

Dne 13. května 2013 oslaví
kulaté životní jubileum 60 let
paní JANA HEGLASOVÁ
z Hulína
Hodně zdraví, životní pohody a
radostných chvil s vnoučkem Lukáškem
přeje bratr s celou rodinou

ANDREJE KUĽHY
S láskou vzpomínáme

Byl jsi plný života,
Tvá mysl plná snění,
však nikdo z nás se nenadál,
jak brzy se vše změní.
Jak z čista jasna zlomí vítr květ,
tak náhle jsi opustil nás i tento svět.
Dne 15. května 2013 vzpomeneme
první smutné výročí od úmrtí našeho syna

LUBOŠE BARTÁKA z Hulína
Stále vzpomínají rodiče, sourozenci a kamarádi

Dne 16. května 2013 oslaví významné
životní jubileum 80 let můj manžel,
pan VLADIMÍR

ŽŮREK z Hulína

Hodně zdraví, štěstí a životního optimismu
ze srdce do dalších let přejí
manželka Marie, synové Vladimír
a Dalimil s rodinami,
vnuci Ondřej, Ríša a vnučka Nelli.
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OPUSTILI NÁS
Vladimír Trávníček

1922

Božena Švajdová

1919

Bohumil Šesták

1946

Marta Vaculíková

1941

Drahomíra Motalová 1927

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.

