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Úvodník
Vážení čtenáři Hulíňanu,
prezidentské volby máme naštěstí již
za sebou. Bohužel, jak všichni asi předpokládali, druhé kolo nebylo až tak úplně fér a
protagonisté se neubránili osobním útokům
a lžím. Smutné je také to, s jako vervou se do
této volby zapojil prezident Klaus s rodinou!
Ale asi nemá smysl se tomu dále věnovat,
myslím si, že napsáno toho již bylo dost.
Důležité bude pořádně střežit pana Zemana,
aby se mu zase na schodech něco nestalo.
Ale to je práce ochranky, a tak věřím, že mandát prezidentský prožije pan Zeman ve zdraví
a ve stále dobré a usměvavé náladě. Byla jen
otázka velké náhody, že v hulínské knihovně
se dne 7. 2. 2013 konala u příležitosti výstavy s tématem návštěvy prezidenta Edvarda
Beneše v Hulíně beseda s pamětníky této

události z roku 1946. O podrobnostech píšeme v tomto čísle Hulíňanu, nicméně mě na
dobovém ﬁlmu o této události velmi zaujalo,
s jakou přízní a nadšením se návštěva prezidenta Beneše setkala. Na lidech byla v tom
ﬁlmu vidět velká úcta k prezidentovi, tzn. politikovi. Vím, že to bylo rok po válce a doba
byla jiná, ale nemyslím si, že až třeba náhodou přijede nový prezident do Hulína, dočká
se takového všeobecného vřelého přijetí.
Je to spíše otázka chování politiků vůči lidem
– mám pocit, že za téměř 24 let se tady hodně
změnilo. „Papalášství“ máme tak nějak pod
kůží již od minulého režimu a bude asi velmi
těžké vystrnadit jej z našeho denního života.
Přeji vám hodně hezkých chvil při čtení
březnového Hulíňanu.
J. Z.

Jak jsme na tom
v Hulíně?
Statistika:
Počet obyvatel k 1. 1. 2013 je 7.137, což
je oproti loňskému roku (7.177) pokles o 40
obyvatel, pokračujeme tedy v nastolené, mírně sestupující tendenci, která je pro posledních několik let charakteristická.
Do Hulína, Záhlinic a Chrášťan se v loňském roce přistěhovalo 138 a odstěhovalo
200 občanů.
V loňském roce zemřelo 52 našich občanů.
V počtu narozených dětí za rok 2012 jsme
se dostali na krásné číslo 72, z toho 39 chlapečků a 33 děvčátek. Vzhledem k letům minulým je to vyrovnaný stav.
Na Městském úřadě v Hulíně se zúčastnilo
slavnostního obřadu „Vítání dítěte“ 50 z celkového počtu narozených dětí, což je téměř 70 %.
Narozené dítě dostává z rukou představitelů
města věcné a upomínkové dárky, maminka
kytičku, v celkové hodnotě do 500 Kč.
Nejčastěji dávanými jmény v Hulíně byly
u chlapců Matyáš, Tobiáš a Jakub, výjimkou však
nebyl např. ani Miroslav. U děvčátek suverénně
vedla Nela v různých podobách, ale vícekrát se
objevila i Anna. Nejneobvyklejšími jmény pak
byly Santiago a Mia, zůstaly však osamoceny.

Blahopřeji všem ženám a dívkám
v Hulíně k Mezinárodnímu dni žen,
a protože nemohu dát všem kytičku,
posílám alespoň báseň.
jediný hulínský básník
Bohumír Pospíšil, alias Míla Hulínský
Mých veršů zdroj
Ty jsi moje energie, moje prahmota,
co má tu sílu, že kola rozmotá,
ty jsi moje povzbudivá injekce,
ale také pomník mojí věčné ﬁkce,
ty jsi lokomotiva, co táhne celý vlak,
záchranná loď, co vyzvedává z moře vrak,
ty jsi hašiš mojich všedních dnů,
ty jsi pikantnost, při které nezrudnu,
ty jsi moje báseň, moje práce,
moje láska, moje inspirace,
vláčej mne dál bodláčím a hložím,
celým krásným světem božím,
a já ti budu zpívat o kráse a o mládí,
o životě, kde není nadvládí.

Manželský sňatek uzavřelo před Městským úřadem v Hulíně 17 párů, kterým se
vždy snažíme splnit jejich představy o slavnostním obřadu.
Vladimíra Obdržálková, matrikářka
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Hulíňan
Z RADNICE
USNESENÍ č. 47
ze 47. schůze Rady města Hulína, konané dne 7. února 2013
Rada města po projednání a v souladu se zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů
1) Doporučuje ZM
2) Schvaluje
3) Pověřuje
4) Projednala
1) Doporučuje ZM
a) schválit projekt „Regenerace panelového sídliště Družba“ a podání žádosti o státní dotaci k
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a doporučuje pověřit starostu města podpisem příslušných
dokladů nezbytných k podání žádosti o dotaci;
b) schválit investiční záměr „Rekonstrukce
náměstí v Hulíně“ a doporučuje pověřit starostu města podpisem příslušných dokladů
nezbytných k podání žádosti o dotaci;
za body 1) a) a b) zodpovídá: Ing.Roman
Dutkevič;
2) Schvaluje
a) výsledek veřejné zakázky na dodávku a
montáž vstupních dveří do objektu městské
knihovny, Dr. Stojana 375. Vítězem veřejné zakázky malého rozsahu je ﬁrma Vokno, s. r. o.,
náměstí Míru 350, 767 01 Kroměříž;
platnost usnesení: 31. 3. 2013;
b) výsledek veřejné zakázky na služby týkající se revizí hasicích přístrojů a požárních
vodovodů v objektech v majetku města Hulín.
Vítězem se stala ﬁrma Červinka-Czech republic,
s. r. o., ul. Podolská 103/126, 147 Praha 4;
platnost usnesení: rok 2013;
c) výsledek veřejné zakázky na služby – provedení restaurátorských prací ﬁgurálního
betléma, umístěného v muzeu Fr. Skopalíka
v Záhlinicích. Vítězem se stala paní Pavla
Hradilová, Zálešná VI, 5797, 760 01 Zlín;
platnost usnesení: únor – září 2013;
d) žádost o dotaci z Fondu kultury Zlínského kra-

je na restaurátorské práce na ﬁgurálním betlému,
umístěném v muzeu Fr. Skopalíka v Záhlinicích;
platnost usnesení: do 15. 2. 2013;
e) postoupení smlouvy o budoucí smlouvě
kupní ze dne 12. 5. 2008 k bytové jednotce
č. 1321/32 na ul. Družba č.p.1321 v Hulíně
paní Soni Kubíkové, trvale bytem Hulín;
platnost usnesení: schválením;
f) podnájemní smlouvu na byt č. 1321/19
v domě č. p. 1321 na ul. Družba v Hulíně
na dobu určitou od 1. 2. 2013 do 31. 1. 2014;
platnost usnesení: 1. 3. 2013;
g) Dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní na byt č. 1321/29 v domě č. p. 1321
na ul. Družba v Hulíně;
platnost usnesení: 1. 3. 2013
h) Smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově č. p. 105 v Záhlinicích o výměře cca 400 m2
f. HBH Projekt, s. r. o., Brno, IČ: 449 61 944,
za účelem skladu kancelářského vybavení;
platnost usnesení: 31. 6. 2013;
i) záměr prodeje části pozemku p. č. 871/1
o výměře do 200 m2 v k. ú. Hulín;
platnost usnesení: 30. 9. 2013;
j) záměr zřízení věcného břemene na části
pozemku p. č. 1965/1 v k. ú. Hulín;
platnost usnesení: 31. 12. 2013;
za body 1) a) až j) zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
k) uzavření Smlouvy o dílo č. 03/2012 mezi
městem Hulín a ﬁrmou Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., IČ: 494 51 871, se sídlem
Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž, na provedení chemických a biologických rozborů vod
včetně odběru vzorků na rok 2013;
platnost usnesení: schválením;
l) uzavření Příkazní smlouvy o zajištění péče
o opuštěná zvířata mezi městem Hulín a Kroměřížskými technickými službami, s. r. o.,
IČ: 262 76 437, se sídlem Kaplanova 2959,
767 01 Kroměříž, na dobu neurčitou;
platnost usnesení: schválením;

m) v rámci Operačního programu životního
prostředí – prioritní osa 3.2.1 Realizace úspor
energie – investiční záměr „Zateplení budovy
Kulturního klubu“;
platnost usnesení: schválením;
za body 2) k) až m) zodpovídá: Ing.Roman
Dutkevič;
n) Směrnici SM/01/01/13 pro vedení pokladny města Hulína;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Bc. Eva Kubínová;
o) Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní
příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k
umístění uchazečů o zaměstnání pro 10 pracovníků pro profesi dělník údržby majetku města;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Mgr. Jana Kutá.
3) Pověřuje
a) paní Jiřinu Floriánovou, bytem Kroměříž,
opatrovnicí paní Marty Gazdošové, trvale bytem Hulín, a to ve smyslu rozsudku Okresního soudu v Kroměříži č.j. Nc 2002/2012-26;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: Jiřina Floriánová;
b) odbor rozvoje města a životního prostředí
přípravou dokumentů pro podání žádosti o
poskytnutí dotace „Zateplení budovy Kulturního klubu“ a starostu města podpisem dokumentů potřebných k podání žádosti;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič.
4) Projednala
Zápis z 9. schůze Komise pro oblast výstavby
a rozvoje města ze dne 16. 1. 2013;
platnost usnesení: přijetím.
V Hulíně dne 7. února 2013
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák, místostarosta

Ocenění na radnici

Místostarosta P. Polák
s J. Zapletalovou

Ve
středu
30. ledna přijal
na radnici starosta města R. Hoza
společně s místostarostou města P. Polákem
paní Jarmilu Zapletalovou a Jana
Haderku. J. Zapletalové popřáli
k významnému
životnímu jubileu a poděkovali za celoroční
práci ve SDH
Hulín.

J. Haderka byl oceněn za vynikající výkony, kde soutěží jako jednotlivec jiné SDH v
soutěžích TFA. Zkratka TFA pochází z anglických slov Toughest ﬁreﬁghter alive, neboli
ve volném překladu Nejtvrdší hasič přežívá.
Jedná se v podstatě o simulaci činností hasičů u zásahu. Nejprve jsou roztaženy 4 hadice
„B“ s proudnicemi, poté se pokračuje na tzv.
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„hammerbox“, kde se velkým kladivem provede celkem 40 úderů o horní a dolní plochu
(20 nahoru a 20 dolů), poté závodníci překonají dvoumetrovou bariéru a pokračují simulací záchrany osob. Musí přetáhnout ﬁgurínu
vážící 80 kg na vzdálenost 20 metrů tak, jakoby zachraňovali skutečnou osobu. Pokračují
výstupem do 2. podlaží a vytažením 25 kg
těžkého barelu
s vodou. Celý
tento výkon se
provádí na čas a
závodník s nejlepším časem
vyhrává. Jedná
se o extrémně
těžký závod,
při kterém si
závodníci sáhnou mnohdy
na dno svých
fyzických sil.
Na soutěžích
v České republice, ale i na
Starosta R. Hoza
mezinárodních
s J. Haderkou

soutěžích, dosahuje Jan Haderka vynikajících
úspěchů. „Patří mu proto velké poděkování
za reprezentaci města,“ uvedl starosta města
Hulína.
Více informací o J. Haderkovi připravujeme do dubnového vydání Hulíňanu.

Pro pana starostu
a místostarostu
V lednu jsem oslavila významné životní
jubileum a jedním z největších překvapení
bylo pozvání na radnici.
Ráda bych touto cestou poděkovala Mgr.
R. Hozovi a panu Polákovi za velmi milé
přijetí, vlídná slova a věcný dar. Dar potěšil, ale mnohem více si cením toho, že jsem
byla oceněna nejen jako soukromá osoba, ale
hlavně jako starostka SDH. Do této funkce
mě členové SDH Hulín zvolili již před 15 lety
a není mi známo, kdy naposledy představitelé
města blahopřáli někomu k jubileu.
Starostka SDH Jarmila Zapletalová

Hulíňan
Volby v Záhlinicích
Po více jak 20 letech, kdy se volby konávaly v budově školy v Záhlinicích, byla volební místnost otevřena v přízemí nově zrekonstruovaného Muzea Františka Skopalíka.
Tyto prostory slouží především pro setkávání
členů spolku, farníků a všech občanů Záhlinic. Muzeum se tak znovu, díky rekonstrukci,
stává středem společenského života v obci.
Historicky první, dvoukolová přímá volba
prezidenta České republiky přivedla k urnám
vysoký počet voličů i v Záhlinicích.

Výsledky druhého kola volby prezidenta republiky
Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 25.1. – 26.1. 2013
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Zlínský kraj
Okres: Kroměříž
Obec: Hulín

V. Navrátilová

INZERCE
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Hulíňan
Dotazníkové šetření
Milí spoluobčané,
zastupitelstvo města Hulína rozhodlo, že
bude pro potřeby plánování do budoucna vytvořen strategický plán a současně také integrovaný plán rozvoje území spolu s okolními
obcemi. Jsou to důležité dokumenty, ve kterých chceme co nejpřesněji popsat současný
stav všech oblastí života města, nalézt největší problémy k řešení, dát dohromady všechny
otázky, které vás nejvíce pálí. Po shromáždění vašich podnětů, názorů a nápadů a na
základě veřejné diskuse pak společně s vámi
stanovíme nejdůležitější oblasti a směry, ve
kterých se má město v budoucích několika
letech napravovat a rozvíjet.

Všechny vaše podněty jsou pro nás velmi
cenné a potřebné. Proto se na vás v průběhu
měsíce března 2013 obrátíme s žádostí o zodpovězení několika otázek v anketě.
Dotazník k vyplnění bude doručen přímo do
vašich poštovních schránek. Další možností přímého vyplnění bude jeho elektronická verze zpřístupněná na webových stránkách města Hulína.
Informace o termínu odevzdání vyplněných
dotazníků a místech se sběrnými schránkami
budou uvedeny přímo na formuláři dotazníku.
O výsledcích dotazníkového šetření budete informováni na internetu, na vývěsce a
zejména při veřejném projednávání zpraco-

vávaného strategického plánu města.
Budoucnost města i jeho nejbližšího okolí se
týká nás všech, kteří v Hulíně žijeme, pracujeme, máme zde své kořeny, příbuzné a přátele.
Obracíme se na vás všechny s prosbou o
krátké zamyšlení a zodpovědný přístup při
vyplňování podkladů pro zpracování dokumentů, podle kterých se bude dlouhodobě
odvíjet práce radnice na zvyšování kvality
života v našem městě a okolí.
Děkujeme předem za spolupráci a projevený zájem.
vedení města Hulína

Zdravotní středisko v Hulíně
Milí občané Hulína!
Již koncem roku jsem Vás chtěl jako
správce Římskokatolické farnosti Hulín informovat o Zdravotním středisku a našich
záměrech s ním. Protože k tomu nedošlo a
městem šíří „zlé jazyky“ nepravdivé zprávy,
dělám to nyní.
Budova zdravotního střediska, stojící za
kostelem u řeky Rusavy, již několik desetiletí
slouží nejen Hulíňanům, ale i občanům okolních vesnic. V současné době jsou v ní ordinace 6 lékařů – 2x dětského, pro dospělé, gynekologického, zubního, očního, diabetika.
„Zlé jazyky“ roznášejí fámy, že hulínská
farnost jako vlastník střediska má údajně se
střediskem své záměry a hodlá lékaře vystěhovat. Prý snad aby mohly budovu obsadit
řádové sestry… Na tom není pravdy ani trochu. Záměr zrušit Zdravotní středisko a lékaře vystěhovat farnost nemá, neexistoval za
mých předchůdců a neexistuje ani teď.
Hned po mém příchodu do Hulína, v červenci roku 2010, jsme s několika farníky začali dělat přípravy na zateplení celé budovy

SENIOŘI

Přednášející paní V. Gremlicová
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včetně výměny oken, aby se zvýšil komfort
prostředí střediska a ušetřily náklady na provoz lékařům. Žádost do programu Zelená
úsporám, kterou jsme podali, byla úspěšná.
Dotaci, o kterou jsme žádali, jsme však nezískali, protože dotace pro veřejné budovy
byly po volbách zrušeny. Z důvodu vysokých
nákladů na zateplení celé budovy včetně výměny oken jsme se v radě s farníky v roce
2012 rozhodli alespoň
pro výměnu oken, aby
se vyřešil nejpalčivější
problém s únikem tepla. Těsně před zahájením prací jsme dostali
avízo, že na začátku
roku 2013 bude vypsána další dotační výzva,
a proto jsme realizaci
výměny oken neprovedli s tím, že se na
zateplení střediska do
této dotační výzvy přihlásíme. Pokud dotaci
letos získáme, bude
provedeno kompletní

zateplení budovy podle původního projektu.
V opačném případě bude provedena jen výměna oken a dveří.
Abychom středisko plně využili, hledáme
za výhodných podmínek, 360,- Kč/m2/rok,
do několika volných místností lékaře, případně i jiné zájemce o pronájem.
P. Jiří Ševčík, farář

Miloň Čepelka – Akademie třetího věku
Již podruhé v tomto roce se sešli všichni
posluchači Akademie 3. věku. Jelikož se naše
řady zájemců o zajímavé přednášky rozrůstají, můžeme se pochlubit, že čerpáme i z našich vlastních zdrojů. Paní Věra Gremlicová
připravila velmi zajímavé téma o hudebním
skladateli, básníkovi, textaři a herci Miloňu
Čepelkovi. Pokud vám toto jméno nic neříká,
tak vězte, že ho určitě znáte minimálně jako
herce Divadla Járy Cimrmana, kde většinou
ztvárňuje ženské role. Paní Gremlicová doprovodila svoji přednášku nejen zvukovými
ukázkami písní, ke kterým Miloň Čepelka
napsal text (bylo jich napsáno přes 800), ale
také divadelní hrou velikána české společnosti Járy Cimrmana – Akt. Všichni účastníci se velmi bavili a při některých hudebních
ukázkách dokonce ukápla i nějaká ta slzička.
Chtěla bych poděkovat paní Věře Gremlicové za naprostou úžasnou přednášku a více jak
dvouhodinovou nádhernou atmosféru.
J. Z.

Akademie 3. věku

13. 3. 2013 od 9.00
v přísálku
Kulturního klubu.

Hulíňan
Výroční členská schůze OSZP Hulín
Výroční členská schůze zdravotně postižených se konala 5. února 2013 v sále Kulturního klubu. Zahájení, tentokrát se zpěvným
úvodem, provedl místopředseda, pan Vítězslav Miklík. Přítomní členové byli seznámeni
s ﬁnanční zprávou paní Adamíkové, revizní
zprávou paní Popelkové, s činností a různými
aktivitami nás seznámil ve svém projevu také
pan místopředseda.
Programy zdravotní prevence – každé
pondělí společná tělesná cvičení v tělocvičně sokolovny s cíleným zaměřením pro ZP,
plavání a cvičení v krytém bazénu. Edukační
činnost – přednášky provedli MUDr. Pražák,
MUDr. Drápal a PharmDr. Hrubanová na základě projektu naší radnice Zdravé město.
Ozdravné pobyty - na jaře Lázně Karlova
studánka, kdy se účastnilo 20 členů, a na podzim penzion Sirákov Liptál pro 18 osob. Oba
pobyty byly zaměřeny hlavně na podporu tělesné aktivity. Navštívili jsme společně Aquapark Uherské Hradiště, a pracovní dílny pro
mentálně postižené v Kroměříži a ve Zlíně.
Také volnočasové aktivity nám nebyly cizí,
2x se naši členové a členky účastnili turnajů v
bowlingu, podívali jsme se do kroměřížské zámecké knihovny a Manského sálu či na slavnostní otevření Muzea Fr. Skopalíka v Záhlinicích.

Toto je stručný výčet veškeré činnosti našeho sdružení v minulém roce.
Důležitá je pro nás spolupráce s naší radnicí, knihovnou a Decentem.
Hostem na naší schůzi
byla paní J. Zakravačová,
redaktorka našeho měsíčníku a knihovnice v jedné osobě, která nám podala krátké
informace o činnosti knihovny, o Akademii 3. věku a
o práci v redakci.
Při té příležitosti jsme popřáli pí Zakravačové hodně zajímavých článků pro všechny čtenáře zpravodaje. OS zdrav.
postižených v Hulíně je se současnou podobou
Hulíňanu, který je plný zajímavých informací o
dění a akcích v našem městě, velmi spokojeno.
Dále členové odsouhlasili výši členských
příspěvků, a to 80,- Kč ročně.
Předsedkyně Klubu SPCCH Pavla Poláková přednesla zprávu o činnosti a organizační struktuře Svazu postižených civilizačními
chorobami a o nabízených pobytech v Teplicích n./B. a Luhačovicích.

Závěrem náš místopředseda poděkoval přítomným za účast a zvláštní poděkování vyslovil členkám výboru za celoroční spolupráci.
Co nás trochu zaskočilo, že přichystaná
hudba k tanci a poslechu se nekonala, protože
my, amatéři přes hudební produkce, jsme nezajistili reprobedny, takže hudba při tom velkém
povídání a prostoru slyšet nebyla. Jistě se najde
další příležitost, jak tento výpadek napravit.
Pavla Poláková,
OS Zdravotně postižených v Hulíně

INZERCE

Na snímku P. Poláková
Více informací o akcích a fotograﬁe
si můžete prohlédnout na
www.oszphulin.webnode.cz.

Co nového pod komínem
TOSHULIN, a. s. – aktualizace databáze seniorů
V tomto příspěvku do Hulíňanu se chceme obrátit na ty, kteří nezpochybnitelně přispěli k úspěchu TOSHULIN a prožili s ním podstatnou část svého
života – na TOSácké seniory. Mnoho z nich se v naší ﬁrmě propracovalo od
učňovských let až do důchodu – což je dnes bohužel jev velmi vzácný.
Po několika letech opět připravujeme setkání seniorů.
Chtěli bychom se na vás obrátit s prosbou o pomoc s aktualizací naší
databáze seniorů a kontaktů na vás. Ozvěte se nám a zanechte vaše aktuální
kontaktní údaje, případně nám pomozte najít vaše bývalé kolegy.
Děkujeme
TOSHULIN, a. s.
Kontaktní osoba pro aktualizaci databáze: Ing. Jana Skopalová,
tel.: 573 327 397, jana.skopalova@toshulin.cz
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Hasiči bilancují
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vás seznámila s činností SDH Hulín v roce 2012.
V současné době máme 39 členů, z toho
je 7 žen.
V průběhu roku jsme se sešli na 6 členských schůzích a jedné výborové. Schůze
byly svolávány vždy před nějakou akcí, kterou jsme pořádali nebo pomáhali zajišťovat.
Účast se v posledním roce snížila, hlavně z
důvodu zaměstnání a zdravotního stavu.
I v loňském roce jsme pořádali obvyklé
kulturní akce. V lednu to byl tradiční Hasičský bál, který byl opět velmi úspěšný. V
březnu jsme po městě posbírali staré železo a v dubnu postavili májku. Strom jsme
káceli v parku za školou a po přesunu na
náměstí jsme ji se spoluobčany nazdobili a
pak postavili. Vydržela stát celý měsíc, a tak
jsme ji mohli na konci května pokácet. Došlo ke změně v naší estrádní skupině, protože starostka musela do práce. Zapojili se
další hasiči a myslím, že lidé se zase dobře
pobavili. Ve stejný den jsme káceli májku i v
Domově pro zdravotně a mentálně postižené
Barborka v Kroměříži. Klienti Domova se
dobře bavili, zatancovali si s námi a někteří na to dodnes vzpomínají. Hlavně na toho
pána, který dělá ty dobré tanečky. Je pravda,
že chvílemi nebylo poznat, kdo je klient a
kdo návštěva.
Zúčastnili jsme se i dalších akcí, které se
konají v našem městě. Bylo to kladení věnců
na hřbitově, u staré školy a u pomníku poblíž
Břestu, průvod při Svatováclavských hodech,
zajištění bezpečnosti ohňostroje při rozsvěcení vánočního stromu. Také to byly akce jako
Dětský den, Pálení čarodějnic a Vánoce v letním kině, Světýlkový průvod.
Spolupracujeme s OSH Kroměříž při
okresních a krajských kolech požárního sportu a Plamenu, kde většinou dodáváme vodu a
někteří z našich členů rozhodují. Vodu dodáváme po domluvě i na soutěžích v okolních
sborech.
Tak jako každý rok se členové zásahové
jednotky zúčastnili školení strojníků a velitelů a nově proběhla i stáž na stanici HZS v
Kroměříži. Naši hasiči měli možnost si podrobně prohlédnout techniku a zeptat se na
věci, které potřebují vědět ohledně zásahů.
Všichni hodnotili stáž velmi dobře, vhodně
doplňuje ostatní školení. V září proběhlo námětové cvičení, které organizoval HZS, tentokrát v budově Gymnázia Kroměříž. Měli
jsme možnost vyzkoušet si evakuaci osob a
průzkum budovy.
V květnu jsme se zúčastnili okrskového
kola v Pravčicích. Protože nemáme soutěžní
ambice, „přenechali“ jsme vítězství jiným.
Ale rádi jsme se setkali s hasiči z okrsku Hulín a dobře jsme se bavili při pořadové přípravě.
V našem Sboru nemáme žádné soutěžní
družstvo, ale máme mezi sebou závodníky,
kteří soutěží jako jednotlivci, anebo soutěží
za jiné SDH. V soutěžích TFA nás reprezen-

6

INZERCE

tuje Honza Haderka,
který dosahuje vynikajících úspěchů na
soutěžích v České
republice a také na
mezinárodních soutěžích. Patří mu proto velké poděkování
za reprezentaci a
přejeme mu mnoho
dalších úspěchů. Do
soutěží TFA se zapojuje i Petr Staša a
stále se zlepšuje. Za
družstvo žen SDH
Zahnašovice závodí
Lenka Zapletalová.
Již druhým rokem
obsadila druhé místo v Podhostýnské
hasičské lize. Také
Lence děkujeme a
přejeme hodně dalších
sportovních
úspěchů jí i celému
družstvu Zahnašovic.
V roce 2012 jsme
vyjížděli k 18 požárům, třikrát jsme
čerpali vodu a třikrát byl vyhlášen
planý poplach. Mezi
výjezdy byla i technická pomoc, o které
bych se chtěla zmínit
podrobněji. Jednalo
se o sebevraha, který
hrozil odpálením bomby. Byla přivolána policie, pyrotechnici, hasiči, záchranná služba.
Na místě bylo zjištěno, že v jedné zahradní chatce je pár opilých lidí a jeden z nich
vyhrožoval, že se zabije. Naštěstí všechno
dobře dopadlo a výbušné látky odpálil policejní pyrotechnik na druhý den v polích za
Hulínem.
Naši členové by mi neodpustili, kdybych
se podrobně nezmínila o zájezdu do Klenčí
pod Čerchovem. Všichni pořád mluvili o
tom, jak by se mohlo někam jet, že jsme už
dlouho nikde nebyli apod. Nakonec jelo jen 8
našich členů a Věrka ze Záhlinic. Těžko říct,
proč. Možná proto, že jsme jeli vlakem, nebo
jim to nakonec nevyšlo časově, nevím. Ale v
každém případě mají škodu všichni, co nejeli.
Cesta vlakem byla téměř největší zábavou a
také průvodčí jednotlivých vlaků na nás jistě
dodnes nezapomněli. V Olomouci se s námi
dokonce přišel průvodčí rozloučit a popřál
nám šťastnou cestu. Ale úplně nepřekonatelným zážitkem byla jízda autem pana faráře
z Klenčí, které jsme měli k dispozici celé tři
dny. V autě pro sedm nás jezdilo devět, ale
byli jsme naprosto v klidu, protože Pepa Nakládal říkal, že farářovo auto všichni znají a
určitě nás nikdo nezastaví. To byla pravda.
Smích nás přešel až večer, když jsme jeli do
bývalého pionýrského tábora, kde jsme byli
ubytováni. Bylo to celkem daleko a v hustém

lese. Auto svítilo asi na dva metry a cestu
jsme taky viděli za světla. Ale treﬁli jsme. V
nádherném prostředí Českého lesa jsme strávili tři dny, počasí nám celkem přálo a Pepovi
jsme slíbili, že za rok přijedeme znovu. Mimochodem ve vinotéce má velmi dobrá vína
a uvařil nám výborný guláš.
Po prázdninách jsme připravovali podklady pro koupi nového dopravního automobilu,
na kterou by bylo možné využít dotace ze
Zlínského kraje. Jednání probíhá a uvidíme,
jak to dopadne. Doufejme, že dobře, protože
naše Avia se již řadí mezi veterány a její technický stav není dobrý.
Chtěla bych poděkovat Městskému úřadu za spolupráci a podporu, které si vážíme.
Také děkuji za spolupráci městskému podniku
Kombyt, Mysliveckému sdružení Rovina a
dalším organizacím, s nimiž spolupracujeme.
V neposlední řadě patří poděkování Okresnímu sdružení hasičů v Kroměříži a HZS
Zlínského kraje, územnímu odboru Kroměříž za výbornou spolupráci, a také sborům v
okrsku Hulín.
Všem našim členům děkuji za jejich práci
a jejich rodinám za trpělivost a podporu, bez
které by ji nemohli dělat.
Starostka SDH Hulín
Jarmila Zapletalová

Hulíňan
SVČ KLUBÍČKO

Povedený karneval

Připravujeme

V neděli 17. 2. 2013 Kulturní klub
praskal ve švech při karnevalovém rejdění
princezen, pirátů, vodníků, víl, tygrů
a všech ostatních krásných masek.

Karnevalové masky v celé své parádě

V programu vystoupily i malé mažoretky Jantarky

Vystoupení dětského tanečního
souboru Hulíňáček

Své dovednosti předvedl oddíl judo
TJ Spartak Hulín
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Beseda s Josefem Zimovčákem

28. ledna se v tělocvičně naší školy konala beseda s Josefem Zimovčákem, který je
garantem projektu „Na kole dětem“. Tento
projekt je sportovní cyklistickou akcí, jejímž
cílem je pomoct onkologicky nemocným dětem. I výtěžek z naší školy zpříjemní dětem
dlouhé dny strávené v nemocnici. A beseda
byla opravdu zajímavá.
Už při vstupu do tělocvičny nás překvapilo kolo, které jsme viděli. Josef Zimovčák
totiž nejezdí na stejném kole jako většina z
nás, ale na velkém kole. Pozval si některé z
publika k sobě a dokonce se pokoušel některé na tomto kole alespoň trošku naučit jezdit. Bylo humorné vidět, jak je na kolo musí
vysadit, protože bez pomoci by se na něj
dostali jen ztěží a asi by se na něm ani dlou-

ho neudrželi. Na velkém kole se svezl i pan
učitel Walter, který má své kolo opravdu rád
a je zapálený cyklista. Věřím, že to pro něj
byl opravdu zážitek. Také jsme se dozvěděli,
jaké to je, jet na takovém kole známý závod
Tour de France. Zajímavou informací bylo,
že jet závod není jen o závodníkovi, ale že ho
na celé trase doprovází na svých kolech celý
tým – od mechanika až po lékaře. Všechny
nás také překvapilo video ze závodu, kdy se
panu Zimovčákovi za jízdy doslova rozpadlo
kolo. Nějakým způsobem povolila součástka,
která drží malé a velké kolo u sebe, a kola se
od sebe úplně oddělila, tudíž kolo bylo vejpůl. U normálního kola by to možné nebylo,
ale u tohoto velkého kola to možné je.

Josef Zimovčák na velkém kole

Myslím, že celá beseda byla zajímavá a
bavila nás. A také měla velmi dobrý účel.
Jsem ráda, že jsme společně mohli pomoct
nemocným dětem, i když tak nepatrně.
Také si myslím, že tenhle projekt je opravdu dobrou myšlenkou a pomáhá těm, kteří
si to zaslouží.
Gabriela Zpěváková

p. uč. Walter na velkém kole

Zápis do prvních tříd
Čtvrtek 31. ledna bylo datum v kalendáři
budoucích prvňáčků, ale i jejich rodičů zaznamenané velmi výrazně, protože se konal zápis
do prvních tříd základní školy v Hulíně.
K zápisu přišlo celkem 88 dětí, z toho 72
poprvé a zbylých 16 z loňského roku, jejichž
rodiče se rozhodli odložit školní docházku
svého dítěte o jeden rok. Z celkového počtu
požádalo 8 rodičů o roční odklad dítěte.
„Doufáme, že i v letošním roce otevřeme
3 první třídy jako v loňském roce,“ uvedla K.
Hrouzová, zástupkyně pro I. stupeň ZŠ Hulín.
Tato první velká životní zkouška byla pro

děti velmi příjemná. Paní učitelky je přesvědčily o tom, že škola může být i velmi zábavnou hrou. Největší obdiv u dětí sklidila nová
interaktivní tabule. Aby se děti do školy co
nejvíce těšily, dostaly pozornost v podobě
malých dárečků vyrobených staršími spolužáky. Samozřejmě, že děti musely prokázat
také jisté dovednosti, zda poznají tvary, číslice, písmenka. Popřejme tedy nejen budoucím
prvňáčkům, ale i jejich učitelům hodně sil a
vzájemné tolerance a trpělivosti.

V uvedeném seznamu jsou přijaty děti
pod přiděleným registračním číslem, které najdete na webových stránkách školy
http://zs-hulin.webnode.cz.

Ředitelkou školy byl zveřejněn seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání pro
školní rok 2013/14 do Základní školy v Hulíně.

Úspěch v okresním kole
Olympiády z českého jazyka

Od 21. 11. 2012 do 6. 2. 2013 absolvovali
žáci třetích tříd plavecký výcvik na bazéně v
Kroměříži. V hodinách plavání se děti zdokonalovaly v plaveckém umění, neplavci získávali základy plavání. Za svou snahu a chuť
se učit něčemu novému na závěr plaveckého výcviku získali žáci „mokré“ vysvědčení
s vyobrazením delfína, kapra nebo žabky.
Všichni se už teď těší na zdokonalovací kurz,
který je čeká ve čtvrtém ročníku.

Skvělého úspěchu se podařilo dosáhnout
žákyni Základní školy Hulín Gabriele Zpěvákové, když v okresním kole Olympiády z
českého jazyka, které se konalo 8. 2. na Gymnáziu v Kroměříži, obsadila krásné 3. místo.
Okresního kola se účastnilo celkem 40 žáků
ze všech základních škol a gymnázií našeho
okresu. Zadání soutěže se skládalo z náročných gramatických úkolů a ze slohové části, ve které soutěžící museli napsat slohovou
práci v rozsahu nejméně 25 řádků na téma Ze
začátku se to zdálo jako dobrý nápad… Gabriela se s těsnou bodovou ztrátou umístila na
3. místě, když první dvě místa obsadily studentky gymnázia. O to cennější je její úspěch
a nám nezbývá než si přát, aby stejné štěstí
provázelo Gábinu i v krajském kole, ve kterém bude naši školu reprezentovat.

Z. Podhorská

Mgr. Olga Zapletalová

Plavání třeťáčků
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Začleňování digitálních technologií do výuky
v rámci celé školy doznává dalších kroků
Je nutné být připraven a ochoten zkoušet
nové cesty ve výuce s podporou nových technologií. Vůbec nejde o to být jenom ,,in“, ale
využít nové metody ve prospěch učení (se),
zefektivnění práce učitele nebo vytvoření
učebního prostředí pro žáky digitální doby.
A jako se staly digitální technologie součástí
života dětí, měly by být běžným a účelným
pomocníkem (a nástrojem) jejich učitelů.
To naplňuje i další splněný úkol druhé
etapy projektu „EU Peníze školám“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na naší škole.

prvního stupně pružněji využívat školní centralizované propojení. Zlepšení je i v umístění
pracovny, která je na pavilonu prvního stupně,
a žáci tak nemusí přecházet do hlavní budovy.
Pracovna je plně propojena s celým systémem
centrálního serveru. A to byl další úkol vytyčený v tomto projektu. Nové centrální úložiště
s vyšším stupněm zabezpečení všech dat je v
současné době nutností. Bude podporovat synchronní spolupráci a komunikaci. Umožňovat
tvorbu prezentací, hodnocení a zpětnou vazbu,
elektronické testy, systémy pro řízení, didaktické programy, učební objekty atd.

Tím splněným úkolem je dokončení a předání do užívání dne 6. 2. 2013 pracovny informatiky pro 1. stupeň ZŠ. Pracovna je vybavena novým typem počítačů a usnadňuje i žákům

Celá tvorba a plnění vytyčených úkolů je
ale podložena prací pedagogů, kteří zpracovávají předepsané úkoly a teprve vytvořením
těchto úkolů se můžeme po monitorovacích

obdobích posouvat dále. Vytváření výukových materiálů není vůbec jednoduché a vyžaduje hodně času a promýšlení.
Věřím, že úspěšně dokončíme všechny zadané úkoly a v projektu dojdeme úspěšně k cíli.
Pedagogickým pracovníkům přeji do konce projektu hodně sil a následně žákům s novými technologiemi snazší moderní výuku.
Mgr. H. Fuksová, ředitelka ZŠ Hulín

Den otevřených dveří na Základní škole Hulín
1. únorovou středu, tedy 6. 2. 2013, pořádala naše škola, Základní škola Hulín, Den
otevřených dveří. Hlavním účelem této akce
bylo slavnostní otevření nové pracovny informatiky v pavilonu školy. Také bylo samozřejmě možné navštívit všechny ostatní třídy
a pracovny naší školy, ve kterých vás očekávali studenti, ochotní zodpovědět každou
vaši otázku a případně vám ukázat funkce nových interaktivních tabulí i jiného vybavení.
Všechny třídy byly také krásně vyzdobeny, a
to převážně pracemi žáků. V některých odborných pracovnách jste mohli nalézt zajíma-

DRUŽINKA
Otevřete oči! Sluníčko přichází!
Z mokré hlíny vykukují první poupátka sněženek, malí březnoví králíčci se choulí ve vyhřátém pelíšku ke své mámě, hospodář na zahradě
okukuje i tu poslední nejmladší jablůňku.
S radostí, jakou se probouzí příroda ze
zimního spánku v době pololetních prázdnin
- stejně vesele vstávali kluci a holky ze školní
družinky. Pro děti byl totiž připraven výlet na
plavecký bazén v Kroměříži. O tom, že plavání patří mezi dětmi oblíbené činnosti, svědčil
smích, hravost, dětské skotačení, dovádění a

vé pomůcky, které zpestřují výuku. V chemii
to byli třeba malé laboratorní soupravy, které
používají žáci v chemických praktikách, ve
fyzice jste si mohli vyzkoušet zábavné pokusy, v přírodopise na vás nakukoval orel a
mohli jste nahlédnout do mikroskopu…
Doufám, že vám, kdo jste navštívili naši
školu, se Den otevřených dveří líbil a přijdete
se do naší školy podívat i příště. Také děkuji
všem, co se podíleli na organizaci této akce a
stejně tak i těm, kteří se k nám přišli podívat.
Gabriela Zpěváková

Přicházející jaro
vodní radovánky ve vyhřáté vodní lázni. Vodní soutěže a kolektivní hry ještě více obohatily
již tolik zajímavý a poutavý program akce…
I pro samotnou plavčici byl milý a uspokojivý pohled na čeřící se hladinu, kde s pestrobarevnými pruhy a rukávky řádilo téměř 30
hravých „vodníčků“.
Ať vodníci, princezny, kočičky či medvídci… Všichni na parket!
Do hulínské družiny přichází masopust a s
ním spojené karnevalové veselí!
Stačily první melodie oblíbených dětských hitů, dlouholetá praktikantka, naše
nej Silvinka Morongová, její energie,
chuť a humor, a i
ten nejostýchavější
prvňáček se připojil
mezi dovádějící děti.
V originálně připravených soutěžích nesměl chybět potlesk
ani sladká odměna.
Paprsky sluníčka,
které přes okno lechtaly všechny rozzářené dětské tvářičky, nám dávaly najevo, že dětská radost,

smích a spokojenost patří mezi nejkrásnější,
nejšťastnější pohled nás dospěláků na svět…
Stačí třeba obyčejný, čistý, bílý, čerstvě
napadnutý sníh. Malí, velcí sněhuláci, kteří
se narodili u budovy ŠD, připomínali kolemjdoucím babičkám a dědům jejich dávné
dětství.
„Ta krása!“ sdělila procházející bábinka
malému prvňáčkovi, který právě dotvářel velikánský nos svému Panu Sněhulákovi.
Ratolest se zvládne projevit nejen po
stránce tvořivé, ale i pohybové.
Doba plesů přitahuje nejen dospělé, ale i
malé.
Bezva zorganizovaná celodružinová soutěž
„Miss dance “ ukázala, že ostych prvňáčků nebo
ostatních méně průbojných dětí je ten tam. Všichni se skvěle předvedli, proto i porota rozhodla
jednoznačně pro vítězství všech tanečníků.
Pohádkové písničky nás zavedly opět za
Rumcajsem a Mankou, Jeníčkem a Mařenkou, Krakonošem či za předobrým tatínkem
a tolik prostou Popelkou…
Při procházce jarní přírodou nás cvrnkne
do nosánku třeba malá větvička se třemi šiškami či tři malé kouzelné oříšky…
Hodně zdraví, sluníčka v duši a krás jarní
přírody…
E. Formánková, vedoucí ŠD
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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
Čarodějná pohádka

INZERCE

Poslední lednovou neděli mohli malí i velcí diváci shlédnout příběh čaroděje Habakuka, zlomyslného skřítka a především malé
Dorotky.
Činoherně-loutková pohádka o tom, jak je
důležité někým v životě být, jak je důležité mít
své jméno a místo ve světě. Ale i o tom, jak je
jednoduché naletět zlu a vychytralosti. Naštěstí jsme byli jen v pohádce, a tak to nakonec
všechno dobře dopadlo, jak jistě ocenili návštěvníci nedělní pohádky v Kulturním klubu.

Modré z nebe
Divadelní soubor Hanácká scéna z Kojetína zavítal 12. února do Kulturního klubu v
Hulíně s komedií Marca Camolettiho „Modré z nebe“. Marc Camoletti (1923 - 2003) byl
francouzským dramatikem, který se nejvíce proslavil svojí klasickou fraškou Létající
snoubenky (známou také pod názvy Boeing-Boeing nebo Modré z nebe). Modré z nebe
je klasická fraška zapsaná od roku 1991 do
Guinessovy knihy rekordů jako nejhranější
francouzský titul na světě. Poprvé byla představena jeho anglická adaptace roku 1962 v
divadle Apollo v Londýně. Po mnoha různých
inscenacích po celém světě se Modré z nebe
vrátilo do Londýna, a to až v roce 2001 do Divadla Komedie. Tato inscenace byla dokonce
nominovaná na Cenu Lawrence Oliviera.
„Dvě by bylo málo a více by bylo únavné.
Tři je ideální,“ říká hrdina komedie Bernard,
který si své vyvolené vybírá zásadně z řad
zaměstnankyň leteckých společností. Snoubenky - letušky se střídají v jeho pařížském
bytě přesně podle letových řádů, a to až do
dne, kdy mu bouře nad Atlantikem značně
zkomplikuje život…

Plesová sezona v plném proudu
V pátek 26. ledna byl jako každoročně
hojně navštíven náš Hasičský bál. K tanci a
poslechu hrála přítomným léty osvědčená kapela TRIP. Byla připravena bohatá tombola.
Velké poděkování patří sponzorům tomboly, kteří nám přispěli. Výtěžek tomboly byl
věnován na činnost SDH Hulín.
Poslední účastníci bálu odcházeli v brzkých ranních hodinách velmi spokojeni.

Společenský večírek
ZŠ Hulín
Tradiční společenský večírek ZŠ Hulín dopadl letos opravdu výborně. Velmi příjemně
nás překvapila návštěvnost večírku. Po celý
večer panovala skvělá nálada. Přítomní shlédli vystoupení taneční skupiny TRICK Hulín,
pod vedením A. Csomorové a také předtančení
členů Tanečního klubu GRADACE – Karolíny
Hudečkové a Michala Fuksy.
K tanci a poslechu hrála léty osvědčená kapela SEXteť,která všechny přítomné návštěvníky
dokázala udržet v dobré náladě a taneční kondici až do půl třetí na zcela zaplněném parketě.

Děkujeme všem, kteří se plesu zúčastnili,
nejen z Hulína, ale i okolních sborů.

Při odchodu z povedeného večírku jsme zažili i poděkování, což se často nestává . I ohlasy
na večírek byly skvělé. Velké poděkování patří
také všem sponzorům a návštěvníkům plesu.

J. Zapletalová, starostka SDH Hulín

H. Fuksová, ředitelka ZŠ Hulín

12

Hulíňan
Ohlédnutí za hulínským Masopustem

Poslední sobota před Popeleční středou,
která letos vyšla na 9. 2. 2013, je v místech,
kde se dodržují tradice, zasvěcena masopustnímu veselí. Už podruhé jsme se k této oblíbené činnosti přidali také v Hulíně. A protože
jsme větší město a není možno navštěvovat
jeden dům vedle druhého, má u nás vodění
medvěda spíše charakter průvodu. Letos se
na organizaci masopustního veselí podíleli
OREL jednota Hulín, Jiná kultura Hulín a
KULTURNÍ KLUB Hulín.
Sraz účastníků byl ráno v prostorách KULTURNÍHO KLUBU Hulín. A už při příchodu
některých masek bylo znát, že se bude jednat o
velmi povedený den. Mnozí kamarádi nebyli
ve své masce k poznání, jiní překvapili svojí nápaditostí a sklízeli výbuchy smíchu už u
vchodu. Těsně po deváté jsme se vrhli do víru
velkoměsta a vstříc naplánovaným zastávkám.
Nutno podotknout, že přesuny nám značně
zlehčoval Leoš, který v uniformě dopravního
policisty jaksi záhadně, nevím, jak to dělal,
působil na kolemjedoucí auta. Ta nám s ochotou už z dálky zastavovala a řidiči se zbrkle
připoutávali, během dne se nejedno auto před
námi dokonce otočilo. I když maličkou chybu
to mělo, jak řekl představitel dopravního policisty: „Respekt u řidičů jsem budil jen do
té chvíle, než se za mnou objevila bílá paní.“
Prošli jsme kolem kostela, Palackého ulicí a
Včelínem, naší oblíbenou zkratkou na Kroměřížskou ulici a poté zpět směr centrum. Při
průchodu přes „kulaťák“ jsme sice zablokovali
dopravu asi na 10 minut, ale řidiči měli naštěstí
pochopení a mnozí byli rádi, že jsme je nechali
na pokoji. Bohužel jsme „na starém“ Hulíně
chytili trochu časový skluz, proto jsme si nemohli zastávky ve spěchu tak užít, jak bychom
sami chtěli. K povedené zastávce tradičně patří ta na DPS na Nábřeží, kde senioři, zejména
tedy seniorky, vzpomínají na svá mladá léta a
při tanci s medvědem odhazují berle a zapomínají na bolavé nohy. Důležitou součástí naší
trasy jsou sídliště. Prvním v pořadí a jediným
dopoledním jsou Višňovce. Po loňské nepříliš
vydařené návštěvě v těchto místech se nám letos dostalo lepšího přijetí a z pohledů občanů
z oken jejich bytů jsme zjistili, že náš průvod
asi bude zajímavou atrakcí. Bohužel se najde
zatím jen málo odvážlivkyň, které vezmou pod
paži nějaký ten tekutý vitamín a vyrazí si před
dům zatančit s medvědem. Snad ostych časem
zmizí! Tradiční zastávka u pana místostarosty
byla pak poslední před polední pauzou. Při
obědě v „Pekle“ někteří z nás trochu rozmrzli a

načerpali další síly na kratší, ale neméně náročnou druhou polovinu trasy. Po krátké vzpruze
jsme se vydali dál, směrem k „trojboji ředitelek“. Navštívili jsme totiž postupně Fuksovi
na Javorové ulici, Šimordovi na Wolkerově
a Hradilovi na Sadové. „Stará“ Družba je ze
všech sídlišť asi nejpřívětivější, možná proto,
že je na průvod vidět ze všech domů, ale určitě
je to také dáno pohostinností smluvených hostitelek. Letos se nám zde také podařilo dohnat
časový skluz a už jsme nemuseli pospíchat.
Návštěvu mezi paneláky a sledujícími lidmi
v oknech a na balkónech, a že jich bylo, jsme
si užili. Začalo nepříjemně foukat a snad proto
jsme „novou“ Družbou celkem rychle proletěli, čekala nás zastávka u pana starosty, ulice
Havlíčkova a jupí do tepla.
Co se týče počtu účastníků průvodu, nutno podotknout, že se celý den měnil. Nejvíce
nás bylo po ránu, kdy jsme napočítali cca 55
masek. Po obědě nám odpadlo asi 15 slabších
kusů, dětí a těch, kteří nejsou zvyklí na delší
túry (měli jsme v tu dobu v nohách cca 4 km).
Konce průvodu se dočkalo cca 30 maškar,
což je myslím úctyhodné číslo.
Celodenní program byl zakončen taneční
zábavou v KK Hulín. Sešla se plná tabule
pochutin, které jsme během dne dostali do
vozíčku, a podařilo se nám okoštovat i několik vzorků pálenek různého původu, které
jsme během dne dostali darem. Letos poprvé jsme chtěli zkusit, zda po tak náročném
dni lidé na zábavu přijdou, a protože přišli,
rozhodli jsme se příští rok uspořádat zábavu
po vodění medvěda i s pochováváním basy.
Máme se věru na co těšit! Příští masopust a s
ním spojené vodění medvěda bude v sobotu
1. března 2014, proto už dnes si tento termín
poznamenejte do svých kalendářů!
P. S.: Opravdu velký dík patří všem, kteří
se do průvodu zapojili, a ještě větší těm, kteří
byli k průvodu otevření a uvítali nás ve svých
domovech. Díky!
Ing. L. Pecháček
Vodění medvěda v číslech:
Počet nachozených kilometrů:
7,1 km (počítáno bez tančení)
Počet maškar na začátku:
55
Počet maškar na konci:
30
Počet padlých muzikantů:
1
Počet navštívených lidí:
cca 120
Počet napravených řidičů šokem z našeho „dopraváka“: 15
Počet napravených hříšníků naší řádovou sestrou:
6
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Hulíňan
ZE SPOLEČNOSTI
V dnešní uspěchané době jdou tradiční
zvyklosti stranou. Velmi neobvyklou činnost
provozují již po tři léta sousedi z Havlíčkovy
ulice v Hulíně. Derou peří. Pro mladší ročníky
se jedná o činnost, kdy skupina žen za dlouhých zimních večerů ručně oškubávala prapory z ostnů z očištěného husího
nebo kachního peří. Takto upravené peří pak sloužilo a slouží
jako náplň polštářů a peřin. Důležité bylo, aby v místnosti nevznikl žádný průvan, pak bylo
peří všude. V Hulíně letos použili peří z deseti hus, které byly
z vlastních zdrojů. Kromě kvalitního masa tak mají i kvalitní
polštáře a peřiny. Draní peří
bylo v minulých dobách také
místem setkávání žen, zpívání
lidových písní a vyprávění his-

Co dělat v Hulíně,
když se někdy nudíme

Poděkování
panu Vlastimilu Úlehlovi

torek. Dle interních informací se toto všechno odehrává i v Havlíčkově ulici a ještě je to
zdokonaleno popíjením a dobrou sousedskou
atmosférou. Raritou je, že v Hulíně se této činnosti účastní nejen ženy, ale i muži a chlapci.

Děkuji Vám za obrovskou ochotu a pomoc při zpracování mé bakalářské práce.
Vaše rady, poznatky a vzpomínky pro mne
byly nejcennějším zdrojem informací.
Veronika Daďová

J. Z.

Masopustní průvod v Záhlinicích
Masopust neboli karnevalové období bylo
v minulosti období od Tří králů do Popeleční
středy. Popeleční středou začíná postní období před Velikonocemi. V letošním roce vyšel
Masopust na 9. února a nejinak tomu bylo i v
Záhlinicích.
Hříšníci zapsaní v obecní knize hříchů si museli svůj hřích splatit v podobě něčeho ostřejšího
a něčeho dobrého na zub. Jen nevím, jestli tanec
s medvědem byl za odměnu, nebo za trest.
J. Z.

SUDOKU pro zájemce
Milí čtenáři, předkládáme vám k řešení následující sudoku s tajenkou. Když je vyřešíte, tak v tajence nahraďte číslice písmeny
1 = M, 2 = O, 3 = R, 4 = Z, 5 = A, 6 = O, 7 = A, 8 = N, 9 = H a vyjde vám... však uvidíte.
Správné odpovědi zasílejte do redakce Hulíňanu, odměna pro tři vylosované. SUDOKU sestavil St. Trávníček
TĚŽKÉ

STŘEDNÍ
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Hulíňan
60 let meteorologické stanice v Holešově 1953 – 2013
(φ = 49˚19´N, λ = 17˚34´E, h = 222 m n. m.)
nově
49° 19´ 14,2“ N / 17° 19´ 11,7“ / h 222,25 m n. m.
Meteorologická stanice leží v jihovýchodním cípu Hornomoravského úvalu na SPZ
Zlínského kraje, na bývalém letišti jižně od
Holešova.
Zřízení profesionální meteorologické
stanice si vyžádal provoz nového letiště v
Holešově, které bylo vybudováno poté, co v
nedalekých Otrokovicích místní podmínky
přestaly vyhovovat pro lety větších letadel.
Stanice na letišti v Otrokovicích (Zlín-Baťov) byla v činnosti od poloviny roku 1946.
Na letišti v Holešově přistálo první letadlo
1. dubna 1953 a večer a v noci téhož dne
byla stanice převezena z Otrokovic do Holešova, aby následujícího dne v 5 hod. ráno
mohlo na novém místě začít první pozorování.
V té době stanice měla úplné vybavení, chyběl pouze anemograf. K měření
výšky základny oblačnosti se používal oblakoměrný světlomet a „píchací“ balónky
plněné vodíkem. Vertikální dohlednost při
mlze se měřila tak, že na cívku s klikou ve
stojánku byl namotán provázek, označený
po 10 m. Provázek stoupal vzhůru opět pomocí balónku.

Postupně byla stanice vybavena dalšími
přístroji a pomůckami. V roce 1959 byla instalována distanční stanice a univerzální anemograf METRA, v letech 1959-1963 Robitzschův pyranograf, v letech 1963-1992 počítač
blesků, 1965 faksimile, váhový sněhoměr,
1968 oblakoměr IVO, 1980 elektrický anemograf a měřič promrzání půdy, 1982 měřič
dohlednosti, v roce 1995 započalo automatické měření radioaktivity a směru a rychlosti
větru anemometrem Vaisala, 17. ledna 1997
byla dokončena automatizace meteorologických měření.
V letech 1981-1991 vydávala letecká
meteorologická stanice Holešov regionální
předpovědi počasí pro zemědělské podniky v širokém okolí. Po určitou dobu byly
v zimním období vydávány regionální předpovědi pro silniční správy a technické služby
a od poloviny 80. let do roku 1991 pokusně biometeorologické předpovědi pro
Agrozet Prostějov. V 80. letech, kdy pracovní vytížení stanice bylo největší, měla stanice
až 7 pracovníků.
Půlhodinové pozorování bylo prováděno
od roku 1957 až do konce roku 1994, kdy na
letišti v Holešově byla po privatizaci zrušena Služba řízení letového provozu. V sou-

časnosti 4 pozorovatelé stanice na základě
měřených veličin sestavují zprávy SYNOP,
BOUŘE, INTER a RAD (zpráva RAD obsahuje údaje o příkonu fotonového dávkového ekvivalentu – radiaci) a pro pobočku
Brno pak sestavují měsíční klimatologické
výkazy. Noční vydávání zpráv zabezpečuje
od 1. července 2007 automatický měřící systém Vaisala.
Služebna meteorologické stanice se na
letišti několikrát stěhovala, v roce 1964
sídlila v maringotce, pak v místnosti vedle
odbavovací haly, od ledna do 2. listopadu
2009 ve stavební buňce, nyní v nové budově na okraji průmyslové zóny. V červnu 2009 se přestěhovala i meteozahrádka
– cca 300 m na SZ. Od 1. července spadá
stanice pod Odbor profesionální staniční
sítě ČHMÚ.
V rámci úsporných opatření přešla stanice od 1. ledna 2012 na kombinovaný provoz
o třech pozorovatelích. Aktuální informace
o počasí v Holešově je možné získat na teletextu ČT a portálu ČHMÚ – chmi.cz. Data
poté archivuje Pobočka ČHMÚ Brno.

Rok 2012 v Holešově

Petr Škop

INZERCE

• Rok 2012 v Holešově byl s průměrnou teplotou vzduchu 9,81°C slabě nad normálem.
• Srážky 594,9 mm byly slabě pod dlouhodobým průměrem.
• Tlak vzduchu 992,98 HPa odpovídal 30letému průměru.
• 20. srpna bylo naměřeno roční maximum 35,7 °C, minimum -18,3 °C pak 13. února.
února byla půda dle půdního mrazoměru promrzlá 64 cm, nejvíce od roku 1983,
• 16.
odkdy je měření prováděno. Zažili jsme 5 arktických a 29 tropických dnů. Registrovali jsme
92 bouřek vzdálených většinou více než 5 km od stanice.

byl teplotně i srážkově nad normálem, měsíc únor naopak téměř 4 stupně pod dlouho• Leden
dobým průměrem -0,48 °C. Byl tak jedním z nejchladnějších za 60 let měření.

• Jaro bylo sušší a teplotně nadprůměrné.
• Červen se 136 litry vody na m byl nejvydatnější na srážky od roku 1997.
patřilo k těm teplejším. Konec roku byl se srážkami na 50 % normálu, ale teplejší
• Léto
o téměř 2,5 stupně než je dlouhodobý průměr pro toto roční období.
2

Petr Škop, Meteorologická stanice Holešov
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Hulíňan
KNIHOVNA

Tři sezony během jednoho dne
k tomuto studiu předurčena, proto se věnoval
historii, kultuře, přírodnímu bohatství Ekvádoru a celé Jižní Ameriky.

Svět je velký a žije v něm hodně lidí.
Pozemský povrch zeměkoule má plochu
148,940,000 km2 a každý čtvereční kilometr
je vzácný. Pokud by někdo chtěl prohlédnout
denně alespoň 100 km2, potřeboval by na to
více než 4.000 let.
Poznáváme svět, ale někdy nás překvapí, kolik zajímavých lidí, o nichž nic nevíme, žije vedle nás. Dala jsem na doporučení
svých dobrých známých a čtenářů Hulíňanu
a pozvala na besedu do Knihovny v Hulíně
člověka, o kterém jsem předtím neslyšela, nikdy ho neviděla, ale už samotný jeho životopis
v bodech je velmi zajímavý!
Dne 31. 1. 2013 navštívil Knihovnu
v Hulíně pan Ing. Vasili Kamenetski.
Jen pár informací o něm: Narodil se na úpatí Kavkazských hor
v Ruské federaci, odjel do Jižní
Ameriky, přesněji do Ekvádoru,
kde dlouhou dobu žil, pracoval
na dost vysokých postech jak
v soukromých ﬁrmách, tak i ve
státní správě. V Ekvádoru získal
i státní občanství. Jeho velkou
zálibou je cestování, navštívil
sever Afriky, Arabské státy, téměř
celou Evropu. Dalším jeho koníčkem je studování a poznávání kultur
lidské společnosti. Jižní Amerika je

Součástí přednášky o Ekvádoru byla i prezentace ekvádorské tradiční hudby, obrázků,
album fotek živočichů žijících na Galapážských ostrovech i výrobky z nejlehčího dřeva
na světě, z balsy.
Bylo zajímavé dozvědět se, že Ekvádor
má plochu 3x větší než Česká republika, ale
jenom 1,5x větší počet obyvatelstva, které
se skládá nejen z cca. 20 základních indiánských kmenů, ale také z přistěhovalců
z celého světa: žijí tam Evropané, Arabové,
Číňané, Indové.Všichni ale mluví španělsky,
což je oﬁciální jazyk této země.
Pan Kamenetski také vzpomenul knihu
českých cestovatelů Zikmunda a Hanzelky s názvem Za lovci lebek, která
vznikla před 55 lety a popisuje
věrně život prostých lidí v Ekvádoru.
Díky moderní technice se
dokonce povedlo přes Skype
online spojení s dlouholetým
přítelem pana Kamenetského, s panem Lorenzem Saá.
Lorenzo Saá je významná
osobnost v Ekvádoru, která se
zabývá dějinami svého státu a
historii „konkvisty“ (dobývání) Jižní Ameriky španělskými
conquistadory. Spolupracuje v
této oblasti s Královskou akademií

Ing. Vasili Kamenetski předává knihovnicím
litograﬁi ekvádorského malíře O. Quimbity
věd Španělska a už vydal několik knih na toto
téma. V současné době připravuje další knihu, ve které zejména na základě existujících
důkazů zpochybňuje stávající teorie ohledně
toho, že Ameriku objevil Kryštof Kolumbus.
Jsem velmi ráda, že jsem dala na doporučení svých známých a pozvala pana Kamenetského do knihovny. Zase další důkaz toho,
že žijeme vedle sebe velmi blízko, ale máme
k sobě všichni hodně daleko a neznáme se.
Hulínská knihovna ještě obdržela na konci
přednášky od pana Kamenetského originální
litograﬁi ekvádorského malíře Olmedo Quimbity se symbolickým názvem „La Bohema“.
Jménem MěK Hulín děkujeme nejen za
dar, ale hlavně za neuvěřitelně zajímavou
přednášku o životě na druhém konci světa.

Výstava o životě prezidenta E. Beneše
Ve čtvrtek 7. 2. 2013 byla v Městské
knihovně v Hulíně zahájena velmi zajímavá
výstava s názvem Život presidenta Edvarda
Beneše. Autorem výstavy je pan František
Riegel z Kojetína, který se životem pana presidenta Edvarda Beneše zabývá celý život.
Výstava byla zahájena povídáním s panem
Františkem Rieglem a panem Vlastimilem
Úlehlou, bývalým kronikářem a pamětníkem
města Hulína. Návštěvníci besedy se dozvěděli vše nejen o životě pana presidenta, ale také
došlo na promítání dnes už historického černobílého ﬁlmu návštěvy pana presidenta Be-

Na snímku Vl. Úlehla a Fr. Riegl
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neše dne 14. 7. 1946 v Hulíně. Pan Vlastimil
Úlehla velmi poutavě komentoval jednotlivé fotograﬁe z této návštěvy a zejména dochovaný černobílý ﬁlm z této historické
události. Zajímavé byly reakce návštěvníků,
kteří ve ﬁlmu poznávali nejen své předky, ale
i místa, která dnes již vypadají jinak. Chtěla
bych poděkovat oběma pánům za přípravu
výstavy a za velmi zajímavou besedu.
Výstavu během jejího trvání navštívilo
hodně zájemců, ale i žáci vyšších ročníků
ZŠ Hulín.

J. Z.

Hulíňan
Pozvánky na připravované akce

INZERCE

Upozornění
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Hulíňan
Žáci ZUŠ Hulín byli úspěšní
v Národní soutěži základních uměleckých škol

ZUŠ HULÍN

Krajské kolo
národní soutěže základních uměleckých škol

Okresní kolo národní soutěže základních uměleckých škol
Komorní hra s převahou dechových nástrojů
Název souboru
Flétnové trio
Flétnové duo
Flétnové duo
Flétnové trio
DUO
- saxofony

Jména
Tereza Daňková
Jakub Němec
Kateřina Hodonská
Kateřina Hudečková
Beáta Šišiková
Zlata Hložková
Gabriela Zpěváková
Pavlína Stratilová
Sára Polášková
Anna Křemečková
Veronika Kolaříková
Pavel Jež

Ze třídy

Kategorie

Umístění

Emilie
Šimordové

I. d

1. místo
s postupem

I. a

1. místo

II. a

1. místo
s postupem

Zdenky Šímové
Bubeníčkové

III. a

2. místo

Petra Poláka

IV. a

1. místo

Zdenky Šímové
Bubeníčkové
Zdenky Šímové
Bubeníčkové

Název souboru

Jména
Ze třídy
Kategorie Umístění
Jakub Maňák
1. místo
Žesťové duo
Petra Voříška
I. b
Filip Hyánek
s postupem
Pavel Daďa
Libora
Žesťové duo
II. b
2. místo
Petr Matela
Žabenského
Jakub Zapletal
1. místo
Tenorové duo
Petra Voříška
II. b
Jaroslav Voříšek
s postupem
Petr Hradil
Libora
1. místo
Žesťové duo
II. b
Jakub Šimek
Žabenského
s postupem
Marcel Fuksa
1. místo
Trubkové trio
Jan Hyánek
Petra Voříška
III. b
s postupem
Matouš Zdráhal
Jakub Zapletal
1. místo
Žesťové trio
Jaroslav Voříšek
Petra Voříška
III. b
s postupem
Zdeněk Janů
Žesťové duo Jakub Zapletal s Jaroslavem Voříškem
se stali absolutními vítězi celé soutěže.

Název souboru
Trio
zobcových
ﬂéten

Jména
Ze třídy
Kategorie Umístění
Tereza Daňková
čestné
Jakub Němec
Emilie Šimordové
I. d
uznání
Kateřina Hodonská
Jakub Maňák
Žesťové duo
Petra Voříška
I. b
3. místo
Filip Hyánek
Petr Hradil
Libora
Žesťové duo
II. b
3. místo
Jakub Šimek
Žabenského
Marcel Fuksa
Trubkové trio
Jan Hyánek
Petra Voříška
III. b
3. místo
Matouš Zdráhal
Jakub Zapletal
Tenorové duo
Petra Voříška
II. b
1. místo
Jaroslav Voříšek
Jakub Zapletal
1. místo
Žesťové trio
Jaroslav Voříšek
Petra Voříška
III. b
s postupem
Zdeněk Janů
Zlata Hložková
Zdenky Šímové
1. místo
Flétnové duo
II. a
Gabriela Zpěváková
Bubeníčkové
s postupem
Žesťové trio Jakub Zapletal, Jaroslav Voříšek a Zdeněk Janů
se stali absolutními vítězi celé soutěže.

Diplom absolutního
vítěze soutěže

J. Zapletal, J. Voříšek
a Z. Janů - postup
do ústředního kola

Z. Hložková a G. Zpěváková - postup do ústř. kola

Hulíňané vyhrávali na bále v Kojetíně
Dne 16. února 2013 jsme měli tu čest zahrát
si na Hanáckém bálu v Kojetíně. Bál zahájila
krojovaná chasa zatančením hanácké besedy
spolu s dalšími krojovanými z okolních obcí
za doprovodu muzikantů z DH Hulíňané.
Na plese byla slyšet nejen dechová hudba, ale
i moderní písně v podání bratrů Krejčiříků.
Komu se však zdál výběr malý, měl možnost
zajít do sklepení na vyhrávání cimbálové muziky Dubina. Atmosféra jako každoročně byla
krásná a veselá nejen pestrostí a různorodostí
krojů, ale i lidmi, kteří si ples užívali. Pořadatelé připravili pro všechny účastníky plesu bohatou tombolu, výborné pochutiny jak
k jídlu, tak i k pití. Před výdejem tomboly se
krojovaná chasa předvedla opět za doprovodu
DH Hulíňané zatančením moravské besedy,
která sklidila velký potlesk od diváků.
Byli jsme rádi, že jsme se tohoto bálu mohli zúčastnit, čímž chceme poděkovat pořadatelům za pozvání a vytvoření úžasné atmosféry, ke které jsme i my Hulíňané přispěli.
Doufáme, že se s Vámi sejdeme příští rok
na Hanáckém bálu v Kojetíně.
Za DH Hulíňané Hanka Simerská
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POZVÁNKA
Zveme Vás na 7. ročník
Velikonočního závodu ve
sportovní gymnastice dívek.
Gymnastický klub
pořádá závod v neděli

17.3.2013 od 10.00 hodin
v tělocvičně ZŠ Hulín.
Srdečně zvou trenéři

Hulíňan
SPORT

INZERCE

Stolní tenis
Žáci oddílu Spartak Hulín se 3. 2. zúčastnili Okresních
přeborů družstev v Bystřici pod Hostýnem. Tříčlenné družstvo ve složení Pavlák Lukáš, Skříček Martin a Kuchař Lukáš,
které reprezentovalo náš oddíl, obsadilo pěkné třetí místo.
Kuchařová, trenérka

Soustředění FK Admira Hulín
Od 18. do 20. ledna tohoto roku proběhlo na Ondráši v
Rajnochovicích v pořadí druhé soustředění hulínského fotbalového klubu Admira. Zájem o účast z řad členů i nečlenů byl
stejně jako loni značný, prakticky na hranici kapacity areálu.
Bohužel dopředu naplánovaný termín se přesně treﬁl do začínající chřipkové epidemie, takže na prezenční listinu se nakonec podepsalo 21 účastníků. Cíl této akce byl jasný: Tmelení
kolektivu a faktický start zimní přípravy před nadcházející
sezónou. O tmelení kolektivu se staral zkušený realizační
tým, v jehož středu se objevila i zvučná jména hulínského veřejného života. Sportovní stránku soustředění měl na starosti
samozřejmě trenér mužstva Standa Dorazín. Ten s pečlivostí
sobě vlastní připravil vypiplaný program, který svou fyzickou náročností překvapil nejednoho slabšího jedince.
Sportování se střídalo s tmelením a to zase se sportováním.
Uteklo to rychle a bezmála dva tucty unavených admiráků opouštělo v neděli po výborném obědě Ondráš s dobrým pocitem.
A o to šlo. Admira totiž není jen o sportu, nejenom o fotbalu.
Po únorovém zimním turnaji nás koncem března čeká ostrý
start druhé poloviny sezóny a rádi my bychom viděli na Městském stadionu každou druhou neděli co nejvíce fanoušků.
Přestává se totiž na fotbal chodit, a to je špatně.
J.Jarka, sekretář klubu
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Hulíňan

VZPOMÍNKA
Dne 14. února jsme vzpomněli
druhého výročí úmrtí

Kdo splatí, maminko, náš velký dluh,
kéž klidný spánek Vám dopřeje Bůh.
Pro nás jste trpěla, pro nás jste žila,
za všechno Vám děkujeme, maminko milá.

pana ČESTMÍRA REMEŠE
z Hulína.
Odešel týden před svými 89. narozeninami.

Dne 29. března 2013 vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí naší drahé
maminky, babičky a prababičky,

Stále vzpomíná manželka
a dcery s rodinami.

paní MARIE

Dne 27. března 2013
vzpomeneme smutné 3. výročí úmrtí
naší maminky, babičky a prababičky,

Stále s láskou vzpomínají dcery Anežka a Hanka,
synové František, Imrich a Zdeněk s rodinami
a snacha Věra s rodinou.

paní LIBUŠE KOLAŘÍKOVÉ
z Hulína.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají dvě dcery,
dva synové a pravnoučata

Pohasly jeho milé oči,
klesly upracované ruce a srdce,
které mělo pro nás tolik lásky,
dotlouklo navždy.

OPUSTILI NÁS

Dne 8. dubna 2013 vzpomeneme
13. smutné výročí od úmrtí mého bratra,

Jaroslav Macháň
Irma Hejtmanová
Marie Valková
František Pravda
Emilie Matalová

1950
1927
1930
1938
1933

pana JANA DULOVCE ze Staré Vsi.
Stále s láskou vzpomíná sestra Anežka s rodinou.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

•
•
•
•
•
•

DULOVCOVÉ z Hulína.

Prodám Škoda Felicia Combi, červená
barva, rok výroby 1997, najeto 115 000 km,
tažné zařízení, zimní pneu, autorádio.
V dobrém stavu po 2. majitelce. STK květen 2013. Cena 10.000 Kč, tel. 774 780 210.
Prodám zděný byt 2+1 v Hulíně. Zasklená
lodžie, původní stav. Možno i s garáží.
Tel. 605164167.
Odeberu jakékoliv množství starého
chleba, pečiva a vaječných skořápek.
Zn. Odběr osobní, přijedu na zavolání.
Tel: 604 610 683.
Servis pračky, myčky, sporáky a další
elektrospotřebiče.
Marek Dolák, tel.: 737 366 124,
www.servis-dolak.g6.cz
Pronajmu garáž v Hulíně U Stavu, ihned
na dobu neurčitou, 600,- Kč měsíčně,
popřípadě možná dohoda.
Více informací na tel.: 723 048 209.
Staré pivní lahve s litými nápisy, dokumenty a fotky z pivovarů a hospod, staré
hospodské sklo koupím do sbírky.
Tel.734 282 081.

INZERCE

•
•

•
•

•

Využijte stále nízkých cen ke zlepšení své
postavy ultrazvukovou kavitací na
www.k-kosmetika.cz
Prodám, případně pronajmu byt 2+kk
v Hulíně, Wolkerova ulice (zděný, po
celkové rekonstrukci, 2. patro).
Prodej cena dohodou,
pronájem 4000 Kč + inkaso,
tel.: 774 664 813.
ING. DOSTÁL-GEODET-HULÍN
Provádí veškeré zeměměřické práce v oblasti katastru nemovitostí a stavební geodezie.
TEL.: 724 221 815
Prodám nadměrečnou garáž v ul. Ed. Svět
líka v Hulíně. Možno parkovat auto + vozík
+ dílna. Montážní zaizolovaná jáma, možno
použít jako sklep apod. Elekt. 380V + 2x 220V,
samostatné odpočt. el. hodiny. Cena dohodou.
Kontakt:
PO - NE 8 - 20 hod. tel.: 602 719 325
E-mail: panohul@seznam.cz
Pronajmu dvě reklamní tabule o rozměrech
3x1,5m a 2x 1,5m u hlavní silnice v Hulíně.
Cena dohodou. tel.: 723 886 362

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

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.
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