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Sametové vzpomínání
Když jsme v srpnu roku 1989 pořádali
s Pepou Kenšou v tehdejším kuturáku folkový
koncert, jako kdybychom předjímali nějakou
změnu. Karel Plíhal bez obalu zarecitoval
„Chceš mít blízko do koryta, přijď k nám,
Vasil Mohorita“ a já baladu o posledním komunistovi: „Vidíš ten závěs, taky se zavěs!“
A nic. Nenastoupily žádné pořádkové síly.
Jen za mnou na konci přišli dva nenápadní
pánové, ale když jsem jim sdělil, že ze školství
jsem byl odejit a pracuji u vodních zdrojů,
odešli. To jsme si, s nadějí i v souvislosti s tím,
co se odehrávalo v sousedských bratrských
zemích, řekli, že se něco děje…
Sedmnáctý listopad jsem prožil ještě v maringotce, ale za dva dny už jsem byl v Hulíně celý nažhavený, co se u nás děje. A bylo
toho dost. V kulturáku byla ustavující schůze
Občanského fóra a pan František Pivoda vyzýval ty, co se nebojí, ať se zapojí. A tak jsme
se scházeli po bytech a snažili se v koordinaci
s ostatními nově vznikajícími organizacemi
spolupracovat na pořádání akcí a veřejných
setkání. Později nám bylo umožněno některými odvážnějšími lidmi z tehdejšího národního výboru scházet se v jedné malé místnosti v této budově.
Byly to zvláštní časy, ale každý den přinesl
nějakou pozitivní věc. Když jsme pod rouškou tmy chodili po Hulíně a psali po chodnících různá hesla a krátké veršíky, jako bychom se vraceli do roku 1968. Po několika
dnech jsme už i během dne pořádali spanilé
jízdy a odstraňovali po celém okrese ty tolik
nenáviděné symboly komunismu. Na náměstí, před tehdejším Domem služeb, se pořádaly manifestace a koncerty místních kapel.
Dokonce nám kolegové z Brna přislíbili vystoupení někoho z profi hudebníků, kteří tehdy

Z DNEŠNÍHO ČÍSLA:
Sametová revoluce
v Hulíně
První pomoc
v Akademii 3. věku
Kniha Standy Hložka
v prodeji v IC Hulín
Události v tu dobu tekly proudem jak rozbouřená řeka a dějiny se měnily.
Chtěl bych závěrem dodat, že sametová
revoluce v Hulíně probíhala za velké účasti
většiny obyvatel a troufám si říci, že všichni
jsme to dělali s nadšením. Jsem opravdu hrdý,
že mně bylo dáno účastnit se předělu dějin
naší krásné země. Vždyť ani naše generace
tomu ještě rok před tím nevěřila.
Jarda Mikeš

křižovali republikou, aby pomohli naší sametové revoluci. Dodnes vzpomínám, jak mně
vyhrkly slzy do očí, když se v televizi objevil
Jarda Hutka a vzápětí Karel Kryl, se kterým
jsem měl tu čest setkat se osobně později na
Helfštýně. My jsme byli trochu naštvaní, když
nám na jedno z vystoupení přivezli Michala Davida!!! Jako by malá předzvěst toho,
že i do sametu se mohou dát moli.
Jednou z nejkrásnějších, pro Hulín atraktivní akcí, bylo sundávání Leninovy hlavy.
Přeplněné náměstí sledovalo, jak ho s Jardou
Šaškem pomalu odřezáváme z úchytů v jeho
betonových nohách, nasazujeme ocelové lano
kolem krku a jeřáb to vše majestátně zvedá.
Nad tím vším zní fanfáry hrané na trumpetu
z vikýře pana Večeři. Bouřlivý jásot vyprovázel odchod této nechvalně známé postavy
z našeho krásného města.
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Z RADNICE

Neznámá látka na sídlišti Sadová

Rekonstrukce ulice
Tylova zahájena
Ve druhém týdnu měsíce října byla zahájena již dříve avizovaná rekonstrukce ulice Tylova. Výběrové řízení na tuto stavbu vyhrála
firma Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.
r. o., s termínem dokončení do 13. 12. 2019.
Po provedených stavebních pracích bude ještě
v jarních měsících doplněna výsadba stromů.

Připravované
rekonstrukce
V průběhu měsíce listopadu budou ještě
zahájeny další dvě rekonstrukce chodníků,
a to chodník na ulici Poštovní od nám. Míru
po ulici Kostelní a chodník na ulici Hviezdoslavova od ulice Holešovská po ulici Sokolskou,
levá strana od ulice Holešovská. Stavební práce
budou spočívat ve výměně povrchu chodníků,
a to z litého asfaltu na zámkovou dlažbu. Navíc
na ulici Poštovní budou vyměněny i rozvody,
sloupy a svítidla veřejného osvětlení. Práce jsou
naplánovány tak, aby dokončení stavby bylo
ještě do konce roku 2019. Opět prosíme občany
o shovívavost při provádění stavebních prací.

Dne 17. 10. 2019 byla vnímavou občankou
nahlášena neznáma bílá látka nasypaná okolo stromu na sídlišti Sadová před vchodem
do bytového domu č. p. 935. Proto byla dne
18. 10. 2019 celá záležitost nahlášena na linku 150 Hasičskému záchrannému sboru.
Po příjezdu HZS Zlínského kraje byla látka
odebrána a poslána do laboratoře ve Frenštátě
pod Radhoštěm k přesné identifikaci.
Do přesného určení, o jakou látku se jedná,
postupuje HZS Zlínského kraje, jako by se
jednalo o nebezpečnou látku.
V rámci regenerace panelového sídliště Sadová - II. etapa v roce 2010 proběhla
i výsadba stromů. Na štítové straně od vcho-

du 935 na sídlišti Sadová byly vysazeny 2 ks
stromů v dřevině javor. V roce 2013 stromy
ještě rostly, ale pak náhle uschly. Je z podivem, že se tyto skutečnosti dějí okolo vchodu
935 bytového domu 935 a 936.
Pokud bude zjištěno, že se jedná o látku
škodlivou lidskému zdraví, bude město Hulín
v celé záležitosti postupovat razantním postupem. Je s podivem, že někteří občané ničí práci
jiných a ještě při tom ohrožují ostatní občany
včetně dětí, které si v této lokalitě hrají!
Ing. Roman Dutkevič
vedoucí Odboru rozvoje města
a životního prostředí

Plánovaná úprava prostoru
za budovou radnice
Město Hulín plánuje celkovou úpravu prostoru za budovou radnice k ulici Javorová, která
bude spočívat ve vybudování parkovacích míst
pro služební vozidla a parkových úpravách. Z tohoto důvodu dojde k odstranění nevyužívaného
manipulačního skladu na víno. Demoliční práce budou zahájeny v průběhu měsíce listopadu
a do 30 dnů budou ukončeny. Následně bude
připravován podrobný návrh úprav a po jeho
odsouhlasení bude pokračováno v jeho realizaci.

Pozvánka
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PŘEHLED USNESENÍ
z 21. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 2. 10. 2019
1/21/RM/2019
Záměr pachtu části pozemků vedle zahrádkářské kolonie u „Unitexu“ v Hulíně
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr pachtu části pozemků parc. č. 2740,
2743 a 2747, vše v k. ú. Hulín, vedle zahrádkářské kolonie u „Unitexu“ za ul. Kostelní
o výměře cca 272 m2, za účelem zahrádkářské
činnosti.
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/21/RM/2019
Záměr výpůjčky pozemků v parku Mezivodí
v Hulíně
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr na výpůjčku části pozemků parc. č.
1845/1 o výměře cca 3.000 m2, parc. č. 319/3
o výměře cca 15 m2, parc. č. 317 o výměře cca
40 m2 a parc. č. 302/1 o výměře cca 30 m2,
o celkové výměře cca 3.085 m2, vše v katastrálním území Hulín, za účelem výstavby a užívání
tenisových a volejbalových kurtů včetně přístupového chodníku a přípojek k sítím technického vybavení.
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/21/RM/2019
Záměr nájmu části pozemků v Hulíně, ul.
Kostelní
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr nájmu pozemků parc. č. 2726, 2727,
2729/3 a část pozemku parc. č. 2731 o výměře
cca 450 m2, tj. o celkové výměře cca 5.327 m2,
vše v k. ú. Hulín.
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/21/RM/2019
Záměr uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o zemědělském pachtu
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené dne 24. 03. 2014 mezi
městem Hulínem jako propachtovatelem a společností AGRO Rovinou, s. r. o., jako pachtýřem.
Usnesení bylo: PŘIJATO
5/21/RM/2019
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
I. Rada města Hulína schvaluje
Dodatek č. 1 ke smluvě o výpůjčce č. MÚH/
06482/2014 s DECENTEM Hulín, příspěvkovou organizací, IČ: 47934344, se sídlem Ed.
Světlíka 1197, 768 24 Hulín na dobu určitou.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci dodatku č. 1
ke smlouvě o výpůjčce
Termín: 25. 10. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
6/21/RM/2019
Podnájem části nebytových prostor v suterénu domu č. p. 800 v Hulíně, ul. Záhlinická
I. Rada města Hulína uděluje souhlas
s uzavřením smlouvy o podnájmu části nebytových prostor v suterénu domu č. p. 800
v Hulíně, ul. Záhlinická, nájemkyni paní Romaně
Minářové, IČ: 02295601, se sídlem 6. května 39,
769 01 Holešov - Všetuly pro podnájemkyni
paní Petru Šabíkovou, IČ: 08420220, se sídlem
Družba 1188, 768 24 Hulín, při dodržení povinností v souladu se smlouvou o nájmu nebytových prostor ze dne 04. 06. 2014.

II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. provést kontrolu uzavření smlouvy
o podnájmu části nebytových prostor
Termín: 14. 10. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
7/21/RM/2019
Ukončení nájemní smlouvy na části pozemků vedle zahrádkářské kolonie u „Unitexu“
v Hulíně
I. Rada města Hulína schvaluje
dohodu o ukončení nájemní smlouvy na části
pozemků parc. č. 2743 a 2747 v katastrálním
území Hulín, vedle zahrádkářské kolonie
u „Unitexu“, ke dni 31. 10. 2019.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci dohody
o ukončení nájemní smlouvy.
Termín: 31. 10. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
8/21/RM/2019
Projekt RD Záhlinice
I. Rada města Hulína schvaluje
architektonickou studii pro novostavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 1862/11
v k. ú. Záhlinice, kterou doložil pan XXX
XXX XXX XXX 768 24 Hulín.
Usnesení bylo: PŘIJATO
9/21/RM/2019
Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce ulice Tylova, Hulín“
I. Rada města Hulína schvaluje
na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce ulice Tylova, Hulín“ vítěze, kterým se
stala firma Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o., IČ: 26908298, se sídlem Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž s nabídnutou cenou
1.939.530 Kč bez DPH, což je 2.346.831 Kč
vč. DPH, dobou realizace 65 kalendářních
dní a dobou záruky 60 měsíců.
II. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce ulice
Tylova, Hulín“ s firmou Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o., IČ: 26908298, se sídlem
Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž s nabídnutou cenou 1.939.530 Kč bez DPH, což je 2.346.831 Kč
vč. DPH, dobou realizace 65 kalendářních
dní a dobou záruky 60 měsíců.
III. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. Zajistit uzavření Smlouvy o dílo
Termín: 11. 10. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
10/21/RM/2019
Veřejnoprávní smlouva na výkon přenesené
působnosti podle zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
ve znění pozdějších předpisů.
I. Rada města Hulína schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu na výkon přenesené
působnosti podle zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
ve znění pozdějších předpisů s obcí Pravčice,
IČ: 00544566, se sídlem Pravčice č. p. 46, 768 24
Pravčice od 01. 01. 2020.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Bc. Vladimíře Obdržálkové
1.1. zveřejnit Veřejnoprávní smlouvu na úřední desce města Hulín po dobu 15 dnů.
Termín: 16. 10. 2019

2. Bc. Vladimíře Obdržálkové
2.1. zaslat schválenou Veřejnoprávní smlouvu
včetně příloh (usnesení Rady města Hulín
a usnesení Rady obce Pravčice) Krajskému
úřadu Zlínského kraje k udělení souhlasu
s uzavřením této smlouvy.
Termín: 30. 11. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
11/21/RM/2019
Veřejnoprávní smlouva - výkon přenesené
působnosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve
znění pozdějších předpisů
I. Rada města Hulína schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu na výkon přenesené
působnosti podle zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
ve znění pozdějších předpisů s obcí Břest,
IČ: 00287105, sídlem Břest č. p. 87, 768 23
Břest od 01. 01. 2020.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Bc. Vladimíře Obdržálkové
1.1. zveřejnit Veřejnoprávní smlouvu na úřední desce města Hulín po dobu 15 dnů.
Termín: 16. 10. 2019
2. Bc. Vladimíře Obdržálkové
2.1. zaslat schválenou Veřejnoprávní smlouvu
včetně příloh (usnesení Rady města Hulín a
usnesení Rady obce Břest) Krajskému úřadu
Zlínského kraje k udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.
Termín: 30. 11. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
12/21/RM/2019
Výroční zpráva o činnosti základní školy
I. Rada města Hulína bere na vědomí
výroční zprávu o činnosti Základní školy
Hulín, příspěvkové organizace, za školní rok
2018 - 2019.
Usnesení bylo: PŘIJATO
13/21/RM/2019
Roční zápis do kroniky města Hulína za rok
2017
I. Rada města Hulína schvaluje
roční zápis do kroniky města Hulína za rok
2017.
Usnesení bylo: PŘIJATO
14/21/RM/2019
Zápis z 6. zasedání komise pro oblast výstavby a rozvoje města Hulína
I. Rada města Hulína bere na vědomí
zápis z 6. zasedání Komise pro oblast výstavby
a rozvoje města Hulína, které se uskutečnilo
dne 23. 09. 2019.
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza v. r., starosta města Hulína
Ing. Jiří Schaffer v. r., místostarosta města Hulína

INZERCE
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Hulíňan
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
MĚSTSKÉ KULTURNÍ
CENTRUM HULÍN

Zůstane to mezi námi
Zábavná talk show herců Evy Holubové
a Boba Klepla se uskutečnila v pátek 18. října
2019 ve vyprodaném sále MKC Hulín. Diváci
při vstupu měli možnost na kartičky napsat
své dotazy, na které herci během představení
odpovídali, a mnohdy se diváci dozvěděli víc,
než na co se ptali. Osobitá talk show založená
na 35 letém přátelství obou protagonistů probíhala v příjemné atmosféře vzpomínáním

Loupežnická pohádka

I přes krásné babí počasí přišlo v neděli 20. října 2019 hodně rodičů se svými dětmi, aby si užili pohádkové odpoledne. Od tří hodin
se na pódiu MKC Hulín představilo divadlo Silesia se svou Loupežnickou pohádkou, ve které ztvárnili království s rozmazlenou princeznou, pohádkovým duchem a loupežníky. Děti se dobře bavily a jako
v každé správné pohádce nechyběly písničky a šťastný konec.
redakce
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na jednotlivá natáčení a příhody obou herců.
Na konci show padla otázka, zda by si paní
Holubová a pan Klepl zvolili jiné zaměstnání,
kdyby začínali od znova? Eva Holubová by
chtěla zkusit práci učitelky a Bob Klepl by si
otevřel úklidovou firmu. Smích a závěrečný
potlesk svědčil o spokojenosti diváků a jsme
rádi, že herci přijali naše pozvání do Hulína.
redakce
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Hulíňan
INFORMAČNÍ CENTRUM
HULÍN

Nezapomeňme

Paměti národa slaví ve 30 městech 30. výročí pádu komunistického režimu. A jedním z měst je i Hulín. Na náměstí proběhla v úterý 8. října
2019 vernisáž k výstavě „Nezapomeňme - listopad ´89 na Střední Moravě". Výstava čítala šest oboustranných bannerů, na kterých jednotlivé
osoby vyprávěly svůj listopadový příběh. Jedním z nich byl i pan Vlastimil Úlehla, bývalý kronikář a pamětník Hulína. I přes sychravé počasí
se vernisáž uskutečnila venku. Panely byly na náměstí k vidění do 21. října 2019.
redakce

Zběsilé osmdesátky

INZERCE

Konečně do Informačního centra Hulín
dorazila kniha Standy Hložka „Zběsilé osmdesátky“, která se na Svatováclavských hodech během několika okamžiků beznadějně
vyprodala. Knihu je možné zakoupit v IC
za 200,- Kč. A my měli takové štěstí, že během
dodávky k nám do IC přišel samotný autor.
Nově prodáváme v IC také povidla z Pravčic, která se stala vítězným výrobkem v kategorii Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě roku 2015. Těšit se můžete
i na nové etikety záhlinického piva s názvem
„Pozdrav z Hulína.“
redakce

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
V HULÍNĚ

Světýlkový průvod

Již tradičně jsme Týden knihoven ukončili
každoročním světýlkovým průvodem. Už od
šesti hodin večer na dvůr knihovny začaly
přicházet děti s lampióny. Ve strašidelném
koutu dvora se děti podepsaly na pergamen
a dostaly svíticí tyčinku, aby je po trase bylo
krásně vidět.
Když už byli všichni podepsáni (a že to
trvalo, protože zájem byl obrovský), vyrazil
průvod směrem ke kostelu sv. Václava, kde ti
nejodvážnější za sladkou odměnu mohli projít hrůzostrašným tmavým tunelem.

Následovala zastávka u SVČ Hulín, kde
průvod přivítaly bílé paní. Třešnička na dortu v podobě ohňové a světelné show čekala
v Letním kině Hulín, kde rovněž byl i cíl celého putování. Zde se představila naprosto
úžasná skupina Postrpoi, při jejímž vystoupení se nejednou divákům zatajil dech. Celkem
se průvodu zúčastnilo 572 lidí. Všem moc
děkujeme a chtěli bychom moc poděkovat
za pomoc pracovníkům SDH Hulín a SVČ Hulín. Budeme se těšit příští rok.
tým knihovnic
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Hulíňan
Skandinávie a Pobaltí
Po letní pauze jsme v úterý 8. října 2019
přivítali v knihovně manžele Márovy, kteří
zahájili období besed a cestopisných přednášek. V poutavé hodině a půl vzali posluchače

z Přerova přes Německo a Dánsko do Švédska, Norska, Finska, Estonska, Lotyšska,
Litvy a zpět. Ve všech zemích nás seznámili
s největšími pamětihodnostmi, místní kulturou a typem jejich ubytování. Navštívili jsme
i plno netradičních míst
jako například Santovu
vesnici ve Finsku ležící
asi 8 km od města Rovaniemi. Sychravé počasí ještě umocnilo atmosféru těchto severních
zemí. Děkujeme všem,
kteří si k nám do knihovny přišli „zacestovat“
a hlavně manželům Márovým za jejich úžasnou
besedu.
tým knihovnic

Knihovní skřítek provedl MŠ Hulín knihovnou
V úterý 15. 10. 2019 se v dopoledních
hodinách do knihovny přišly podívat děti z
Mateřské školy Hulín. Některé z nich u nás
byly poprvé, a kdo jiný by je měl seznámit s
knihovnou, než náš knihovní skřítek Hulíňanka. Ta jim povykládala, jak je důležité starat se o knihy, jak některé pohádkové bytosti
umí pěkně zlobit, ukázala jim plno krásných
knížek a dětské i dospělé oddělení. A jelikož

děti byly hodné a moc šikovné, rozhodly se
Hulíňance pomoci při přiřazování obrázků
do správných ročních období, jelikož den
předtím se jí obrázky přeházely.
Nakonec si spolu užili plno legrace při prohlížení knížek. A v odpoledních hodinách
přišly děti z družiny zkouknout film a užít si
příjemné pohodové odpoledne.
tým knihovnic

Zveme vás na zajímavé přednášky v knihovně
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Hulíňan
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Hulíňan
Kulturní pozvánky MKC
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Hulíňan
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Hulíňan
AKADEMIE 3. VĚKU

První pomoc v Akademii 3. věku
KDYŽ VÍŠ, ZACHRÁNÍŠ! Tak zněl název
druhého setkání studentů Akademie 3. věku.
Ve čtvrtek 10. října 2019 přijaly dvě zaměstnankyně Červeného kříže Kroměříž pozvání
do sálu MKC Hulín, aby seniorům připomněly základy první pomoci, seznámily je
s novinkami a vyvrátily některé mýty, které si
mnozí pamatovali z dětství. Přednáška byla
proložená i videospoty, které natáčí TV Prima
ve spolupráci s Českým červeným křížem
a herci ze seriálu Modrý kód, což fanynky
v sále potěšilo. Přednáška se dotkla způsobů
poskytnutí první pomoci při nejrůznějších situacích, jako například při popálení, infarktu,
epileptickém záchvatu,
krvácení aj.
Aby nezůstalo jen u teorie, dovezla děvčata dvě
figuríny, na kterých si
senioři mohli vyzkoušet samotnou resuscitaci
dospělého člověka. Jelikož nikdy nevíme, kdy
se nám takové znalosti
budou hodit, je dobré si
je pravidelně osvěžovat,
a proto velký dík patří
zdravotnicím Červeného
kříže Kroměříž za seznámení s problematikou,
která zachraňuje životy.
redakce

INZERCE

10

Hulíňan
MATEŘSKÁ ŠKOLA
HULÍN
Přišel podzim… A s ním, jak už to bývá,
nejen chladnější počasí, ale spousta akcí v naší
mateřské škole. Všechny děti se postupně
adaptovaly a zapojily do všech činností, které
jim škola nabízí. Sešel se „Výbor rodičů“, kde
se společně zástupci tříd dohodli na organizaci a financování akcí, následovala společná
Schůzka rodičů, kdy jsme mohli přivítat rodiče všech dětí a informovat je o chodu celé naší
mateřské školy.
První velkou společnou akcí s rodiči v budově Ed. Světlíka byla „Drakiáda“, na kterou
se každoročně připravujeme pečením perníkových draků a chystáním zábavného
programu pro děti na místním poli za kostelem. Sluníčko i vítr nám i letos přišly dělat
příjemnou společnost. Také nás ve školce navštívil p. Forejt s projektem „Zdravý úsměv“.
Pan Forejt je dlouhé roky zkušeným zubním
preventistou, a my se na něho pokaždé těšíme, protože nás vždy překvapí zábavným
a poučným programem.

Podzimní hrátky v MŠ Hulín
S podzimním ročním obdobím se nám pojí
také „Ekologické aktivity – Eko vycházky“,
kdy vyrážejí všechny třídy se svými pí učitelkami do terénu a obhlížejí krásně vybarvené
změny podzimu.
I letos naše mateřská škola dostala pozvání na „Podzimní hrátky v SVČ Klubíčku“,
kam si jednotlivé třídy chodí pohrát a pobavit
se. S topnou sezónou nám také opět započala
akce „Sběr pomerančové a citrónové kůry“,
která je poslední roky velmi oblíbená. Nejen,
že tato akce je zaměřena na zdravý životní styl
(děti mají přísun vitamínů), ale také soutěží,
kdo se stane vítězem a nasbírá kůry nejvíce.
Dne 12. října každá třída se svými pí učitelkami oslavila „Den stromů“. Někdo stromy
kreslil, jiný zase stromy objímal, druhý zase
stromům přišel uklidit spadané listí… Tímto děkujeme za spolupráci rodičům, kteří se
na úklidu zahrad MŠ podíleli.
Zkrátka, začal nám pohádkový rok v mateřské škole, a my – pí učitelky, se budeme

snažit, aby všechny dny a akce, které spolu
prožíváme, byly pro děti i pro Vás, rodiče,
něčím nezapomenutelným.
Brabcová Miroslava

Podzim v Mateřské škole v Záhlinicích
Protože podzim hýří pestrými barvami,
tak na pátek 27. září jsme s dětmi a s jejich
rodiči domluvili červený den.
Ten den přišly děti buď v červeném oblečení, nebo v oblečení, které mělo alespoň kapku
červené barvy, nebo to byla červená hračka či
plyšák. Za splněný úkol byla pochvala od paní
učitelky a červené hračky jsme dali na výstavu.
Po svačince, která doplňovala červený den červenými rajčaty a ředkvičkami, jsme si společně

s dětmi popovídali o červených věcech kolem
nás. Děti samy přicházely na to, co je a co
může být červené. Potom jsme si červené věci
nakreslili. Obrázek si děti odnesly domů spolu s červenou hračkou, se kterou jsme si zacvičili při písničce Červená je třešeň, stříška.
Už se těšíme na další barevný den.
V blízkosti naší školy rostou krásně vzrostlé
kaštany. Na jaře jsme pozorovali bílé květy podobající se svícím, teď na podzim jsme sbírali
plody – kaštany, které jsme využili
k různým činnostem. Seznámili
jsme se s jejich vlastnostmi a využitím, cvičili jsme s nimi a hráli
zajímavé hry, vytvářeli z nich různé
tvary, ale také jsme vyráběli zvířátka, která se dětem moc podařila.
Měly z nich velkou radost. Také si
děti kaštánky vyrobily z barevného
papíru a naučily se říkanku.
V úterý 15. října se ve spolupráci s dobrovolnými hasiči v Záhlinicích uskutečnila DRAKIÁDA
za velké účasti dětí i dospělých.

Krásné slunečné počasí, modrá obloha
a vydatný vítr – ideální pro pouštění draků.
Hasiči se postarali o občerstvení. Úspěch mělo
také hasičské auto a soutěže, za které děti dostávaly odměny. Děkujeme hasičům za organizaci velmi pěkného podzimního odpoledne.
Všem přejeme krásné podzimní dny plné
pohody a sluníčka.
E. Doleželová, V. Mrázková
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Hulíňan
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
HULÍN

Dne 23. září jsme se sešli na hulínském
náměstí. Své kufry jsme předali do auta panu
školníkovi a mohla začít naše dobrodružná
cesta hromadnou dopravou směr Rusava.
Na Rusavě nás čekala 20minutová cesta do hotelu Ráztoka. Tam se nás hned po ubytování
ujal pan psycholog a my začali utužovat kolektiv. Následoval dobrý oběd, rychlé vybalení a vyrazili jsme do lesa „dobývat osmitisícovky“. Po večeři nás čekal společenský večer,
který jsme uzavřeli diskotékou. Ta byla super,
někteří si i poplakali.

Adaptační pobyt 6. B
Druhý den ráno, po snídani, jsme se nachystali a šli na procházku do lesa. Mimo her,
které jsme po cestě zahráli, jsme nasbírali nepočítaně hřibů. Odpoledne za námi přijel pan
učitel Štípek. S ním jsme si nejdřív připomněli pravidla fair play a pak nám ukázal a my
si vyzkoušeli základní prvky sebeobrany. Po
vydatné večeři jsme si šli dohodnout pravidla
třídy. Ta bylo nutné stvrdit svým podpisem.
Abychom to neměli jen tak, paní učitelky nás
poslaly se přiobléct a mezitím nám nachystaly stezku odvahy. Na jejím konci jsme museli
právě tento dokument podepsat. Podařilo se
to skoro všem. Třetí den ráno nás už čekalo
balení. Předali jsme kufry zase panu školníkovi, shrnuli uplynulé dva dny a po dobrém
obědě jsme vyrazili autobusem zpět do Hulína. Tam už nás čekali rodiče a my se těšili,
jak jim budeme vykládat o nových zážitcích.
Nela Ženožičková, Adéla Štěrbová 6. B

Přespolní běh
Dne 24. 9. 2019 proběhla v Bystřici pod
Hostýnem okresní soutěž „Přespolní běh“.
Učitelé postavili družstva do všech kategorií,
přičemž velmi dobře se vedlo mladším žákyním ve složení Pivodová, Karská, Kaňová,
Kaláčková, Nedbalová B., Daňková. Obsadily
pěkné 5. místo, kdy do lepšího umístění jim
chyběl 1 bod. Nejúspěšnějším členem výpravy byla Simona Pivodová (na fotce s číslem 7),
která ve své kategorii doběhla na 2. místě
a získala tak pro své družstvo nejvíce bodů.
Hudcová, ZŠ Hulín

Připravujeme
6. 11. sběr papíru
6. - 7. 11. kvalifikace na okresní kolo
		 ve florbalu – 2. stupeň
14. 11. třídní schůzky
15. 11. výuka na dopravním hřišti 4. A
18. 11. výuka na dopravním hřišti 4. B
19. 11. výuka na dopravním hřišti 4. C
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19. 11. okresní kolo v přehazované
		 pro žáky 1. stupně
6. 12. barevný minivolejbal v Kojetíně
		 – 1. stupeň
12. 12. vánoční jarmark
		 pěvecká soutěž na 1. stupni
		 beseda s pamětníkem
		 k 30. výročí Sametové revoluce
		 – 9. ročníky

Hulíňan
DRUŽINA
Předposlední měsíc roku přišel. Listí postupně opadává, vítr se zvedá, dny se zkracují.
My se však ohlédneme za měsícem říjnem
a jeho prožitím ve školní družince.
Abychom si užili čerstvého vzduchu a radosti z pohybu, svolali jsme nejen naše malé
svěřence, ale i holky a kluky ze SVČ. Všechny
ratolesti pak spolu prožily sportovní odpoledne, kde se vydováděl úplně každý.
Zdraví je to nejdůležitější, co máme. Musíme o něj pečovat. Naši žáčci jsou si vědomi
toho, že se staráme nejen o lidské zdraví, kdy
se pravidelně chodí na prohlídky k lékaři, ale
vědí i to, že zvířátka mají taktéž svého dok-

Barevný podzim
tora. Pana doktora Žáka jsme navštívili, aby
prohlédl naši morčecí kamarádku Lilinku.
Neodmyslitelně k podzimu patří pouštění
draků. Draků malých, velkých, usměvavých,
hrozivých. Mezitím, co některé děti draky
na špagátcích pouštěly do oblak, jiné malovaly draky na chodník křídami.
I družinová zahrada si musí odpočinout,
aby načerpala síly na to být zázemím po jarní,
letní a teplejší část podzimních měsíců. Proto
jsme ji naším klíčem zamkli a rozloučili se s ní.
Při sychravých večerech je dobré mít
vždy po ruce nějakou hezkou knížku.
Snažíme se vést kluky i holčičky k tomu,

aby rádi četli, listovali v knihách. Vydali
jsme se společně do knihovny, kde si každý
mohl vybrat právě takovou knihu, jaká se
mu líbí nejvíce.
Listopad nám zaklepal se svými krásnými
dny na dveře. Užívejte si proto každé chvíle,
všímejte si každého spadlého listí, jeho barev, tónů. Na chvilku se však také odmlčíme,
a to tehdy, kdy přijde čas „Dušiček“ a s ním i
zapálení svíček za naše nejbližší, kteří si s námi
každodenních krás mohou užít tak, že jsou
s námi neustále v našich srdcích.
za kolektiv vychovatelek Eva Formánková

Canisterapie ve školní družině
Naše oddělení navštívil odborník z praxe
– přišla pí Kubišová s fenkou Olinkou.
Dětem přiblížila výcvik a využití, práci, hru
s takto připraveným zvířetem v praxi (zotavovny, rehabilitační centra, školy pro handicapované děti aj.). Názorně dětem předvedla poslušnost, povely a chování fenky.
Po ukončení ukázky si děti samy mohly se
psem vyzkoušet některé z rehabilitačních
prvků a cviků. Potom jsme všichni šli s Olinkou na procházku.
za kolektiv vychovatelek Eva Formánková
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Hulíňan
STŘEDISKO VOLNÉHO
ČASU HULÍN
SVČ Hulín zve všechny děti
a jejich rodiče na podzimní

KERAMICKOU DÍLNU,

která se koná 16. 11. 2019
od 9 hodin v Klubíčku.
V rámci doprovodného programu
si děti mohou vyrobit
i podzimní papírovou dekoraci.

Koloběžky na start

Den s přírodninami

To je název sportovního odpoledne, které
pořádáme každoročně v Klubíčku. Akce se
konala 23. 9. a měla opravdu hojnou účast
soutěžících. Na startovní dráze se potkaly
nejrůznější dopravní prostředky včetně koloběžek a autíček. Kdo měl svou vlastní koloběžku, mohl si ji donést z domu. Celkem
soutěžila čtyři družstva, která porovnávala
navzájem svou sílu a rychlost. Jelikož je tato
akce u dětí velmi oblíbená, určitě ji ještě jednou před zimou zopakujeme.

Ve středu 18. 9. jsme měli v Klubíčku Den
s přírodninami. Děti si mohly vyrobit krásnou skleničku, vysypávanou luštěninami
a obilninami, nebo malý svícínek.
Všechny děti byly moc šikovné, a tak si
domů odnášely krásné dekorace, kterými jistě
potěšily své rodiče.
Kromě výrobku samotného se také seznámily s více i méně známými přírodninami,
které jsou všude kolem nás.

Deskohraní

Od nového školního roku jsme v SVČ otevřeli nový klub
Deskohraní. V rámci něj si děti mohou zahrát nejrůznější deskové hry, např. Quoridor, Quarto, Continuo a mnohé další.
Díky tomu si zlepší svůj postřeh, paměť, naučí se herní taktiku,
poznají nové hry a hlavně zažijí spoustu zábavy. Klub je financován z dotací EU, Operačního programu pro výzkum a vývoj
vzdělávání, tudíž je pro účastníky zdarma.
Přidejte se k nám i vy!
Hrajeme každé pondělí od 14:30 – 16:00 v Klubíčku.

Hrátky s MŠ

První dva týdny v říjnu nás každý den dopoledne navštěvovaly děti z mateřské školy. Děti se tak mohly seznámit se Střediskem volného času a pohrát si s hračkami. Společně jsme si
povídali o podzimu, pustili pohádku a vyrobili malého dráčka
z papíru. Všem dětem se u nás líbilo.
pracovníci SVČ Hulín
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Drakiáda 11.10.
Jako každoročně jsme se i letos vydali s dětmi na Podstávek pouštět draky. Počasí
nám přálo, a tak se do vzduchu vzneslo hned několik draků. Vítr byl chvílemi opravdu
silný a dokonce nám i jednoho
draka unesl.
Děti mezi sebou soutěžily, čí drak létá výš a který se
ve vzduchu udrží nejdéle.
Všechny děti na závěr akce
čekala sladká odměna.

Pozvánka

Hulíňan
ZUŠ HULÍN
Milí čtenáři,
před rokem jsem vyměnila svou rohovou
třídu s výhledem na naše hulínské náměstí za
ředitelnu, která byla před třiceti lety učebnou
výtvarného oboru a já zde malovala svá první umělecká díla. Nostalgická vzpomínka –
paní učitelka v bílém plášti a štětcem v ruce,
prima kamarádky, bezstarostné dětství a hned
vedle učebna, kde jsem se učila hrát na klavír.
Tenkrát jsem ještě netušila, že se hudba
a umění stane v budoucnu mým povoláním.
Mám za sebou první rok v nové pracov-

ní pozici. Bylo to období náročné, protože
i v mém případě platilo přísloví, že každé
začátky jsou těžké. Náplň mojí práce dostala
najednou úplně jiný rozměr a ze dne na den
jsem se stala zodpovědnou za celou školu.
Závěrečné vysvědčení jsem však rozdávala
s hřejivým pocitem, že jsme s týmem mých
kolegů společně vše zvládli a že za námi zůstala spousta výborně odvedené práce a vynikajících úspěchů. Pochvala ze strany rodičů,
nadšených posluchačů a především spokojených žáků mě ujišťuje v tom, že můžu být

na naši školu právem hrdá.
Letošní školní rok je již v plném proudu.
V hudebním, literárně dramatickém a výtvarném oboru studuje na naší „zušce“ 400 žáků
z Hulína a širokého okolí a umělecké vzdělávání zajišťuje 28 pedagogů. Vážíme si zájmu
dětí o naše studium a už teď všechny zveme
na pravidelné koncerty, vystoupení, výstavy,
vánoční pořady a spoustu dalších aktivit a nových překvapení, které chystáme.
Těšíme se na vaši přízeň!
Mgr. Kamila Poláková, ředitelka ZUŠ Hulín

Jak probudit lásku k hudbě
Jako pravidelná nadšená návštěvnice
všech kulturních akcí v Hulíně jsem měla dne
10. 10. možnost zhlédnout koncertní seminář
Tadeáše Hozy v hulínské ZUŠ s názvem „ Ze
ZUŠky až do divadla“. Právě to Tadeáš úspěšně dokázal a přišel se s obecenstvem podělit o
zkušenosti a zážitky získané v tomto uvedeném období. Působivě vysvětlil a zdůvodnil,
proč u něj nakonec hudba zvítězila, i když
předtím studoval úplně jinou školu. Tadeáš
se v ZUŠ nevěnoval pouze hudebnímu oboru,
ale také literárně dramatickému, což se výrazně projevilo v celém jeho vystoupení. Zpěv za
virtuózního klavírního doprovodu Vojtěcha
Červenky prokládal výstižným a vtipným komentářem, jenž ale nepostrádal na odbornosti, naopak ta ještě více vynikla, když ji vzápětí
dokázal praktickou ukázkou. Obecenstvu,

jehož značná část se skládala z mladých posluchačů, mimo jiné vysvětlil, jak důležitý
je základ, na kterém je pak možno budovat
budoucí úspěch, proč v dnešní době upadá
zájem o operu, jaký je rozdíl mezi operním a
popovým zpěvem, proč operní zpěvák může
úspěšně zpívat v muzikálu, ale muzikálový
zpěvák nemůže dobře zazpívat operu…
Kdyby neměl Tadeáš tak krásný baryton, který při jednotlivých ukázkách pronikal až k samému srdci, uplatnil by se i jako vynikající pedagog svým neotřelým, plně srozumitelným,
a přitom odborným výkladem udržujícím pozornost všech posluchačů do samého konce.
Po celou dobu koncertu v sále vládla příjemná a srdečná atmosféra, Tadeáš pak odpovídal na dotazy z obecenstva, prozradil, kde
působí a naznačil, že ho můžeme vidět a sly-

šet při společném vystoupení s jeho starším
bratrem Romanem, též vynikajícím sólovým
barytonistou na našich i zahraničních operních scénách. Ještě teď, když zavřu oči, mám
v živé paměti Tadeášův hlas, a nejvíc mě dojalo jeho vyznání, že technika je pro zpěv velmi
důležitá, ale daleko důležitější je ve zpěvu cit,
který v něm musí být slyšet, a ten on opravdu
rozdává. Ať se mu tedy stále daří.
věrná posluchačka Dana Mlčochová

Zvonky zazářily v Salzburgu…
aneb Malé ohlédnutí za mezinárodní soutěží
Dětský pěvecký sbor Zvonky ZUŠ Hulín završil svou náročnou sezónu loňského
školního roku účastí na Mezinárodní sborové soutěži SALZBURG INTERNATIONAL
CHORAL CELEBRATION AND COMPETITION, která se konala ve dnech 19. - 23. června
2019 v rakouském Salzburgu.
V tomto krásném městě na řece Salze a rodišti W. A. Mozarta jsme prožili příjemné tři
dny a poznali jsme spoustu historických památek, kterých je zde na každém kroku nespočet. Cílem naší cesty byla však samotná
soutěž, která probíhala v sále Mozartea, centra
salzburgského hudebního dění. Inspirativní
prostředí, důsledná příprava, týmový duch a
hlavně chuť a radost ze zpívání byly natolik
silné, že naši zpěváci vybojovali v silné kon-

kurenci ostatních čtyř sborů z Rakouska a Litvy Zlatou medaili a Absolutní vítězství ve své
kategorii. Odbornou porotou jsme byli nominováni na Cenu GRAND PRIZE, kde jsme
se v celkovém pořadí 19 sborů všech kategorií umístili na nádherném 2. místě. Radost
po slavnostním vyhlášení nebrala konce a okamžiky štěstí a dojetí byly znát na každém
z nás. Vidět na pódiu rozzářené oči našich
hulínských zpěváků s českou vlajkou v ruce
vedle Afričanů, Singapurců a mnoha dalších
byl nezapomenutelný zážitek. Velké poděkování patří sbormistryni Mgr. Daně Zapletalové
za vynikající odbornou
a uměleckou přípravu
a Vojtovi Červenkovi,
studentovi kroměříž-

ské konzervatoře za klavírní doprovod, kterým
dokonale podpořil náš soutěžní program. Moc
děkujeme také všem rodičům a sponzorům
za finanční pomoc, bez které bychom nemohli
naši cestu uskutečnit. Dobrá věc se podařila,
vzpomínky zůstanou… VELKÝ DÍK VŠEM!
Nyní se již Zvonky připravují na novou sezónu, čekají nás vánoční koncerty a spousta dalších akcí. Pokud rádi zpíváte a je vám 10 – 20 let,
neváhejte a přidejte se k nám. Zkoušky probíhají každou středu od 16.50 do 18.20 hodin
v sále naší ZUŠ.
Mgr. Kamila Poláková, ředitelka ZUŠ Hulín

INZERCE
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Hulíňan
Divadelní soubor LENTILKY ZUŠ Hulín
v semifinále prestižní talentové soutěže Zlatý oříšek

Soutěž Zlatý oříšek vyhledává a všestranně podporuje aktivní, nadané a úspěšné děti
České republiky. Jedná se o největší takto zaměřený projekt, který má více než dvacetiletou tradici a jeho finále můžete na Nový rok
sledovat v České televizi.
Jedinečnost této soutěže spočívá v tom,
že nemá žádné kategorie, příležitost tak mají
všichni – dívky, chlapci i dětské kolektivy,
kteří v daném roce vytvoří nebo učiní v různých oborech něco mimořádného.

INZERCE
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Jedinou podmínkou
je věk v rozmezí 6 až
14 let.
V posledních letech klade projekt důraz na vytvoření sítě
krajských předkol Zlatého oříšku pod záštitou celonárodní soutěže. Letos se tak poprvé konalo krajské kolo
i v našem kraji.
Z 35 nominovaných
jednotlivců i kolektivů
ze Zlínského kraje vybrala porota 12 semifinalistů, kteří předvedli svůj um na galavečeru v sále holešovského zámku v podvečer 13. října. Mezi TOP 12 postoupil také
divadelní soubor Lentilky ZUŠ Hulín s představením „Housenka“. Sedm kluků, kteří divákům předvedli svůj herecký um, získalo
v minulém školním roce ocenění Zlatého
pásma v Ústředním kole soutěže souborů
LDO ZUŠ, a tento velký úspěch jim nabídnul
účast ve Zlatém oříšku.
Mezi konkurenty Lentilek se v Holešově
objevily talentované děti z celého Zlínského kraje. Vidět jste mohli úžasnou, téměř

tříhodinovou show, ve které nakonec byly
uděleny 4 Zlaté oříšky těm, ve kterých porota viděla největší potenciál k tomu, aby
zaujali v národním kole této soutěže. Ačkoliv Lentilky Zlatý oříšek nezískaly, získaly mnohem více - srdce diváků. Ti během
představení slzeli smíchy a několikrát zazněl
spontánní potlesk mezi jednotlivými scénami představení.
Kluci se přesto do Hulína nevrátili s prázdnou… Z rukou MUDr. Olgy Sehnalové převzali ovocný strom, který bude vysazen v zahradě naší ZUŠ. Kroměřížská zastupitelka
přirovnala tento stromek k talentu dětí –
tomu je také třeba poskytovat pevnou půdu
pod nohama, podporu, oporu, je třeba se
o něj starat…
A my přejeme klukům z Lentilek, ale i ostatním talentovaným dětem, aby jejich talent
rostl k potěšení jejich i našemu, aby rozdávali
radost a pohodu na prknech, která znamenají
svět… O to přeci jde každému umělci především.
Pozdravy a poděkování patří dvěma vyučujícím LDO, které v loňském školním roce s Lentilkami představení nazkoušely – Michaele
Tobolíkové a Lence Urbanové. Díky za Vaši
práci!
Bc. Jana Němcová
ZUŠ Hulín

Hulíňan
SPORT
V sobotu 5. 10. 2019 zavítalo pět členů oddílu judo SK Spartak Hulín na mezinárodní
turnaj na Slovensko do Považské Bystrice. Tohoto turnaje se zúčastnili závodníci z Polska,

Jan Haderka oceněn
Ministerstvem vnitra

Úspěchy hulínského juda
Maďarska, Běloruska, Rakouska, Estonska,
Německa, Česka a domácí Slováci.
V nejmladší kategorii mláďat do 10 let dosáhla z hulínského oddílu největšího úspěchu
Laura Baziková, když ve své váhové kategorii získala zlatou medaili.
Ve stejné věkové kategorii získal Jakub Zpěvák bronzovou medaili.
O týden později vyrazili mládežníci z hulínského juda na dva turnaje. Ti zkušenější se zúčastnili turnaje v Pohořelicích, na který se sjelo
194 závodníků z 33 oddílů. I zde
si zdatně vedli závodníci z Hulína.
V kategorii mláďat získal 1. místo
Jakub Zpěvák, 2. místo obsadili Jan
Valent a Laura Baziková a 3. místo
obsadila Simona Vlčková. Holky to
měly o to těžší, že se praly s chlapci.

Další skupina odjela na turnaj do Velkého
Ořechova, který byl určený převážně mladým začátečníkům. Pro tři
děti z Hulína to
byl úplně první
turnaj v životě.
V kategorii
do 10 let získal
Martin Matal
1. místo, Max
Šipula obsadil
2. místo a Tobiáš
Struharňanský
a David Richtár
obsadili 3. místo.
Dušan Horák

Pozvánka na oblíbené slavnosti

Úterní večer patřil nejlepším sportovcům
Ministerstva vnitra. Mezi oceněnými byli i příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR,
kteří pravidelně vozí nejcennější medaile
z řady evropských a světových mistrovství.
Slavnostní večer se uskutečnil v Kongresovém sále České národní banky a atmosféru
zpříjemnilo vystoupení elektrického smyčcového tria Inflagranti. Ocenění si odneslo
reprezentační družstvo v disciplínách TFA
včetně jediného zástupce Zlínského kraje,
profesionálního hasiče Jana Haderky, sloužícího na stanici v krajském městě Zlín.
Letos v srpnu nstržm. Ing. Jan Haderka
přivezl kompletní sadu medailí – zlato, stříbro
i bronz, a to ze Světových policejních a hasičských her v čínském Chengdu, která byla počtem 11 tisíc účastníků druhou největší sportovní událostí světa hned po olympijských
hrách.
Gratulujeme a do další závodní sezóny
přejeme mnoho úspěchů.
redakce
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Hulíňan
Hulínské mažoretky společně s Hanáky v Chorvatsku
Prodloužený víkend od 18. do 20. 10. 2019
strávili hulínské mažoretky spolu s folklorním souborem „Hanáci z Hulína“ v malebném horském městečku Radoboj v Chorvatsku. Společně přijali pozvání na oslavu
40. výročí Kulturně uměleckého sdružení
a 10. výročí radobojských mažoretek.
Tato akce začala již v pátek odpoledne
vystoupením našich mažoretek Kontrasty,
Mini Kontrasty a souborem „Hanáci z Hulína“. Všechna naše vystoupení sklidila veliký
úspěch u místního publika.
V sobotu dopoledne jsme byli seznámeni
s historií městečka Radoboj, které se nachází
na úpatí pohoří Zagorie. Navštívili jsme místní historické muzeum Radoboa, zaměřené
na prehistorické nálezy v okolí městečka. Odpoledne byly oficiálně zahájeny oslavy přijetím
zástupců jednotlivých souborů a hostů u pana
starosty a předsedy sdružení KUD, předáváním pamětních listů a darů. Posléze následovaly hvězdicové průvody mažoretek s dechovými orchestry na nové sportovní hřiště, kde
pak 18 mažoretkových souborů předvedlo
svá vystoupení za doprovodu 5 dechových
orchestrů. Naše mažoretkové skupiny dopro-

vázel dechový orchestr Špičkovina. Děvčata
předvedla svá vystoupení na výbornou, přestože neproběhla žádná předchozí společná
zkouška. Večer pak vystoupil náš folklorní
soubor s Hanáckou besedou a opět měli velký
aplaus od místního spontánního publika.
V neděli pak pro nás byla připravena prohlídka nového muzea „Krapinských neandertálců“ v Krapině, které ukazuje vývoj života

na zemi velmi zajímavým způsobem, doplněným filmovou projekcí a bohatými ukázkami
nálezů. Prohlídka se konala v českém jazyce
a byla velmi zajímavá.
Odpoledne jsme se rozloučili a odjeli domů plni krásných zážitků a vzpomínek na velmi přátelské a milé obyvatele městečka
Radoboj.
Alena Rafajová

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 26. 11. 2019 oslaví 90. narozeniny
naše maminka, babička a prababička,
paní

DANUŠE RAJNOCHOVÁ.
Ať Ti slouží zdravíčko,
jako dosud, babičko,
veselá mysl ať Tě provází
a ke štěstí Ti nic neschází.
Vše nejlepší přeje celá rodina.

Dne 6. 11. 2019 se dožila 80 let
naše milovaná maminka, babička,
prababička, tchyně, paní

Ať máš vše, co si přáti chceš,
ať nemáš smutek, bolesti,
ať poznáš jenom šťastné chvíle,
ať žiješ jenom pro štěstí.
Dne 30. 11. 2019
oslaví 81. narozeniny
paní

MARIE GARECOVÁ.
Vše nejlepší přejí Kardošovi,
syn Antonín.

OPUSTILI NÁS

JANA KRŠKOVÁ.
K tomuto krásnému jubileu
a do dalších let přejí pevné zdraví,
štěstí a spokojenost dcera Ivana
s manželem, syn Igor s manželkou,
vnuci Martin a Radim s manželkami,
vnučky Zuzana a Šárka, pravnoučata
Anetka, Victorek a Filípek.

Šiller Jan

VZPOMÍNKA
Tvůj hlas i úsměv vítr vzal,
jen vzpomínku na Tebe nám tu zanechal.
Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal,
osud to tak chtěl, jen to moc uspěchal.
Dne 25. 11. 2019 tomu budou 2 roky
od chvíle, kdy nás navždy opustil
pan
BOHUMIL BRADÁČ.
S láskou vzpomínají manželka Marie,
syn a dcera s rodinami.
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Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál.
Dne 30. 11. 2019 vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí
pana

ANTONÍNA GARECE.

Stále vzpomínají Kardošovi
a manželka Marie, syn Antonín.

1950

Hulíňan
Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají.
Dne 9. 12. 2019 uplyne 16 let od úmrtí
paní

MILENY CHURÉ

rozené Garecové.
S láskou vzpomínají Kardošovi,
maminka, bratr Antonín.

Dne 29. listopadu 2019
vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí
pana

JANA SKOUMALA.
Vzpomíná manželka,
dcera Kateřina a Andrea
s rodinami.

Odešla jsi všem, kdo rádi Tě měli,
aniž by Tvé rty sbohem zašeptaly.
Dny, týdny, měsíce a léta plynou,
ale nikdo nezacelí tu ránu bolestivou.
Dne 16. listopadu 2019 vzpomeneme
šestnácté smutné výročí úmrtí naší drahé
maminky a manželky, paní

ALEXANDRY DOLEŽELOVÉ

rozené Rudolfové z Hulína
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manžel Petr a dcera Alečka.

Dne 5. 11. 2019 si připomeneme
smutné 2. výročí úmrtí
paní

BLAŽENY DORAZÍNOVÉ.
Děkujeme za hezkou vzpomínku.
S láskou vzpomínají
Stanislav a Iva s rodinou.

Kdo žil v srdcích těch, jež opustil,
jako by nezemřel.
Dne 7. 10. 2019 jsme vzpomněli
17. výročí úmrtí našeho tatínka
pana

Dne 22. 11. 2019 vzpomeneme
10. smutné výročí, co nás navždy opustil
můj manžel, náš tatínek,
dědeček a pradědeček, pan

ADOLF RACHTAVA

z Hulína.
S láskou a úctou stále vzpomíná
manželka, syn a dcera s rodinami.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Nezemřel jsem,
neboť vím, že budu žít
stále v srdcích těch,
kteří mě milovali.
Dne 7. 11. 2019 tomu bude rok,
co nás navždy opustil
pan

LADISLAV STANĚK.

Stále vzpomíná celá rodina.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za Tvoji lásku, maminko naše zlatá,
za všechny Tvoje velké oběti,
buď štědrou k Tobě ruka Boží svatá,
toť poslední je vroucí přání od dětí.
Dne 13. 11. 2019 vzpomeneme sedmé
výročí úmrtí, kdy nás navždy opustila
moje manželka, naše maminka a babička,
paní

DANA RAMPASOVÁ

z Hulína.
Stále s láskou vzpomínají manžel Jiří a dcery Dana a Anna
s rodinami. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dne 30. října 2019 tomu bylo 16 let,
co nás navždy opustila
paní

LADISLAVA ZAPLETALOVÁ,

rozená Dlabajová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají maminka, dcera Ivana,
syn Martin a sestry Jarmila, Zdena,
Iveta, Věra, Marie a bratr Jiří s rodinami.
Dne 9. října 2019 by se dožila 92 let naše
maminka a babička,
paní

VĚRA KUBÍČKOVÁ.
Zároveň dne 11. října 2019
to bylo už 5 let, kdy odešla.

JOSEFA VYDRY
Dne 20. srpna 2019 by se dožil 97 let náš
tatínek a dědeček, pan

JOSEF KUBÍČEK.

a 9. 12. 2019 uplyne
1 rok od úmrtí naší maminky
paní

HELENY VYDROVÉ.

Stále vzpomínají Lenka a Roman
s rodinami.

24. 12. 2019 to bude již 24 let, co nás opustil.
V září 2019 uplynulo 3. výročí úmrtí
našeho bratra a strýce, pana

MILANA KUBÍČKA.

Dne 16. 3. 2019 by se dožil 64 let.
S láskou a úctou stále vzpomíná dcera
a sestra Věra Jedličková s dětmi a vnoučaty.
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Hulíňan
ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Vyzkoušejte metodu MESOTERAPIE - viditelné omlazení a zpevnění pleti. Nyní za zaváděcí ceny. Kosmetika Martina Schafferová.
Tel.: 777 709 721.
• Koupím vzduchovku, šroťák, lis na ovoce,
míchačku, cirkulárku, demižony. Zároveň
prodám vlašské ořechy. Vyloupané i celé.
Tel.: 605 509 730.
• Koupím šrotovník a lis na ovoce.
Tel.: 704 325 847.
• Ing. DOSTÁL – GEODET – HULÍN.
Provádí veškeré zeměměřičské práce v oblastech katastru nemovitostí a stavební
geodézie. Tel.: 724 221 815.
• Léčitelství a bylinkářství. Tel.: 606 051 026.
Výklady z křišťálové koule a z karet,
léčitelství a bylinkářství, poradenství.
Tel.: 606 051 026. www.lecitelstvi-zdravi.cz.
• Oprava praček, myček, sušiček a sporáků.
ELEKTROSERVIS Marek Dolák.
Tel.: 737 366 124. PO - PÁ 8:00 až 16:00 hod.
www.servis-dolak.g6.cz.
• Montáž žaluzií, sítí, rolet, parapetů
venkovních i vnitřních, markýz. Volejte
Rybenský Hulín. Tel.: 604 301 146.
• Čalounictví ve vašem městě - přečalounění
křesel, sedacích souprav a veškerého nábytku. Tel.: 702 844 603.
• PEDIKÚRA – ALÁNOVÁ LENKA.
SOH Nábřeží 1314. Tel.: 605 924 626.
• Servis jízdních kol a elektrokol v prodejně
Svět kol a elektrokol, Záhlinická 485, Hulín.

• Staré pivní lahve s litými nápisy, starší
pivní sklenice, tácky, ohříváčky, reklamní
cedule, dokumenty a fotky z pivovarů a hospod, a také předválečné pohlednice koupím
do sbírky. Tel.: 734 282 081.
• Prodám jádra vlašských ořechů. Sklizeň 2018.
Cena 160 Kč/kg. Prodám slivovici 2018.
Cena 300 Kč/l. Tel.: 777 260 806.
• Intenzivní kurz (cca 1 rok) němčiny a angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé.
Doučování žáků a studentů. Tel: 723 254 659.
• Prodám velmi pěkný byt 1+1 na ulici
Nerudova č. p. 1178. Byt má 44 m2, je po rekonstrukci - zánovní kuchyň, koupelna,
elektřina, odpady a plastová okna. Je ve zvýšeném přízemí s okny na jih a velkou lodžií.
Topení vlastní plynové. Opravdu klidná část
města bez provozu. Volný od 1. 4. 2019.
Cena 1 300 000 Kč, tel.: 721 115 575.
• Hledáme ke koupi rodinný dům v Hulíně
nebo okolí do 10 km. Nabídněte prosím.
Tel.: 773 481 974.
• Pro rodinu hledám dům, možno i se zahradou. Prosím volejte: 604 517 862.
• Mám zájem koupit byt 2+1 nebo 3+1.
Tel. 703 128 423.
• Nabízím trvalou na řasy metodou „iCurl“
v akční ceně 350,- Kč. Kosmetika „U panenek“, Šárka Černocká, Chrášťany.
Tel.: 777 911 858.
• Koupím garáž na sídlišti Družba II, I. Spěchá. Realizovaný tip ocením (1 l slivovice).
Tel: 603 785 564.

• Hledám brigádníka – brigádnici pro občasnou výpomoc na zahrádce a kolem
domu v Hulíně. Tel.: 606 513 119.
• Hledám chatu nebo chalupu na klidném
místě na rekreaci, menší pozemek. Za nabídky děkuji. Tel.: 604 425 928.
• Sháním ke koupi dům, za nabídky děkuji.
Tel.: 605 894 650.
• Koupím garáž v Hulíně - Družba, Cukrovar.
Tel.: 608 636 852.
• Prodám Fiat Bravo 2010. Bílá barva. Najeto
210 000 km. Diesel 1,6 JTD. Tel: 605 060 676.
• Prodám loupané, neloupané ořechy.
Tel.: 773 013 148.
• Prodám levně červené keramické plotovky 20x20x12 cm vhodné na okrasné zídky
i do zahrady. Tel: 723 254 659.
• Prodám 0,7 l láhve s bednou na mošt jablečný. Tel.: 739 009 813.
• Koupím garáž v Hulíně, v Holešově
nebo v Kroměříži. Děkuji za nabídku.
Mob.: 739 009 813.
• Prodám česnek 1 kg 160,- Kč.
Mob.: 739 009 813.
• Koupíme byt v této lokalitě. 2+1 nebo
3+1. Za zavolání děkujeme.
Tel.: 604 517 862.
• Rádi koupíme rodinný dům v této oblasti.
Těšíme se aspoň na malou zahrádku.
Tel.: 605 894 650.
• Koupím garáž v Hulíně.
Tel.: 602 521 309.
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