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V hulínském kostele byl nalezen historický poklad
Před 99 lety, 6. května 1920, vložil pan farář Seidl dopis do kovové schránky, která byla
uložena ve věžičce kostela sv. Václava. S postupující opravou střechy byla tato schránka
v pondělí 6. května 2019 opět nalezena a za
dohledu členů Odboru kultury a památkové
péče Zlínského kraje a vedení města Hulín
ji pan farář Kopřiva otevřel. K překvapení
všech schránka obsahovala kromě již zmíněného „novodobého“ dopisu ještě mnohem
starší listiny, jedno z čitelných dat odkazovalo
na rok 1795, a několik historických mincí.
Pochválen buď Ježíš Kristus!
Až na věky věků Amen!
Na památku.
V noci z 22. dubna na 23. dubna roku 1920
vichřice strhla kříž z malé vížky (sanctus) a ulomila báňu, která naštěstí zůstala viset na hrotnici, držená plechem. Příčina této nehody byla
ta, že při opravě vížky v roce 1891 nebylo na to
pamatováno, aby nikde nezatékalo. V místech,
kde kříž z dřeva hrotnice vyčníval, byla mezera
nedobře zadělaná. Tam zatékalo a při oné svrchu
zmíněné vichřici se ulomilo. V báni byla uložena krabice plechová s listinami. Krabice byla
s následkem zatékání rezem úplně rozežraná
a listiny v ní uložené vodou úplně prosáklé
a rezem nadobro zničené. Tyto listiny se osušily,
jak bylo možno opatřily a byť i nyní pokažené,
opět do nové krabice uložily. Kostelní konkurenční výbor ihned nařídil opravu vížky. Opravu
provedli Ondřej Hložek, tesařský mistr a Theodor Galaba, klempířský mistr, oba z Hulína.
(Tesařská práce 2 220 K, klempířská 520 K.)
V krabici kromě listin byly též uloženy peníze a sice šest stříbrných mincí a tři měděné, které opět do krabice se vložily. K těmto penězům
se přidalo: 1 stříbrná koruna, 1 niklový 20 haléř, 1 niklový 10 haléř a 1 bronzový 2 haléř

Celý nález teď poputuje k odborníkům,
kteří se pokusí ze starších předmětů zachránit
vše, co půjde, a následně by se obsah obohacený o předměty současné generace měl vrátit
zpět na opravenou střechu kostela.
Předkládáme Vám přepis nalezeného dopisu.
Pozn. redakce: Jedná se o přesný opis nalezeného dopisu včetně gramatických chyb
a nespisovných slov.
redakce
a 1 bronzový 1 haléř. Tyto peníze byly v oběhu
v roce 1920. O peníze stříbrné byla velká nouze.
Zlaté peníze nebylo možno ani dostati. Následkem války cena peněz klesla pod desátý díl
a byla hrozná drahota. Kupříkladu: pára botků stála v roce 1920 250 K, kdežto v roce 1914
stála 22 K. Světová válka od roku 1914 -1918
velmi mnoho změnila. Dne 28. října 1918
prohlášena byla samostatná „Československá
republika.“ Mezi válkou byly v roce 1916 kostelu odebrány čtyři zvony k účelům válečným
a bylo za ně vyplaceno 6 898 korun, potom
byly v roce 1917 z varhan vybrány cínové píšťaly
ve váze 77 kilo a za ně zaplaceno 1 389 korun.
Peníze za zvony vyplacené byly uloženy v VII.
a VIII. válečné půjčce a dosud není jisto, jestli
od „československé republiky“ budou ty půjčky
převzaty. Válečné půjčky byly od bývalé rakouské monarchie provedeny. Bylo jich osm.
Kostel upsal na ně 28 400 korun. K upisování
na půjčky válečné byl činěn nátlak veliký
ze strany vládních úřadů hlavně politických.
Mnoho lidí těmito půjčkami bude poškozeno.
Rakouská monarchie rozpadla se v roce 1918
po ukončení války na několik států, které
po dnešní den ještě nejsou přesně ohraničeny.
Válka způsobila i v obci Hulíně změny. Zmohly
se strany socialistické a v roce 1918 na podzim

Z DNEŠNÍHO ČÍSLA:
Nalezen historický poklad
v kostele sv. Václava
Nové přírůstky
do Muzea Františka
Skopalíka v Záhlinicích
SPS Smetana Hulín
a DPS Zvonky ZUŠ Hulín
slavily 20. výročí
1. ročník Dne kávy Hulín
byl dlouholetý starosta Josef Omasta přinucen
k odstoupení a spravoval pak obec „komisař
se správní radou.“ Při nových volbách strany
sociální v roce 1919 dostaly sice mnoho členů
do výboru obecního a předce nedocílily většiny. Proti nim stály strany „lidová“ a národní
demokraté s agrárníky, takže starostou byl zvolen národní demokrat „Josef Koza“, odborný
učitel na škole měšťanské a náměstkem zvolen
lidovec František Rozkošný, rolník v Hulíně.
Při prvních volbách do „Národního shromáždění“ strana lidová (křesťanská) opět udržela protiváhu proti socialistům a při volbě do „senátu“
lidovci měli 475 hlasů a socialisté 76 / kromě
hlasů ostatních stran. Vůbec lidová strana
se ukázala stranou nejsilnější po socialistech.
Stran bylo v roce 1920 třináct.
V roce 1920 kdy toto píšu byl farářem v Hulíně: Abdon Seidl, rodem z Troubelic u Uničova -,
rozen r 1850 – vysvěcen v roce 1874. Prvním
kaplanem byl: Jan Stratil ze Zdounek rozen
r. 1868 vysvěcen 1895. Druhým kaplanem byl:
Albert Jadrníček z fryštáku rozen r. 1879 vysvěcen roku 1902. – Poznámky tyto byly psany
v největším chvatu.
V Hulíně dne 6. května 1920
Abdon Seidl, farář
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Hulíňan
MUZEUM F. SKOPALÍKA
ZÁHLINICE

Nezapomínejme na své kořeny
V sobotu 4. května proběhlo v Záhlinicích
na návsi slavnostní sázení již 3. lípy Svobody
(Pozn. redakce: I. lípa svobody byla sázena
v roce 1918 a druhá v roce 1968). Součástí
oslav byl průvod obcí od hospody U Čápa
k Muzeu Františka Skopalíka za účasti starosty města Hulín R. Hozy, P. J. Kopřivy,
SDH Záhlinice, TJ Sokol Záhlinice, Jednoty
Orelské Hulín, TJ Sokol z Třebětic, Hanáků,
Hanaček a občanů Záhlinic a Chrášťan. Do
kroku vyhrávala DH Hulíňané. I přes nepřízeň počasí se akce podařila.
Občané si mohli prohlédnout výstavu
Stoleté lípy na Kroměřížsku. Po slavnostním
zasazení lípy proběhlo již tradiční stavění
máje.
Text: redakce, foto: L. Polišenská

Nové přírůstky do sbírky Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích
O Selských jízdách se moc neví, ani se
o nich již mnoho nemluví. Víme, že již v roce
1868 se Skopalíkovo banderium čili Selská
jízda zúčastnila slavnosti položení základních
kamenů Národního divadla v Praze. Tato
Selská jízda se dopravila do Prahy vlakem
z Olomouce, doprovodil je František Skopalík
a sebou vezli z místního Slivotína kámen, který je usazený mezi ostatní základní kameny
v Národním divadle. Součástí slavnosti byl
průvod Prahou, který trval přes 4 hodiny.
Skopalíkovo banderium tento průvod vedlo
a byla to velká čest tomuto kraji, že mohou
být součástí průvodu a navíc být v jeho čele.
Co bylo dál se Skopalíkovou selskou jízdou, už se mnoho neví. V kronice obce Záhlinice z roku 1933 se dočtete, že dne 29. listopadu 1933 byla v Záhlinicích slavnost odevzdání kopie praporu hanáckého banderia
Skopalíkova župnímu sboru Selské jízdy pro
okres Holešov, Hranice, Kroměříž a Přerov.
K praporu darovaly sbory Selské jízdy stuhy: Olomoucký, Moravsko-slezský, Valašský,
Brněnský, Znojemský a Staňkův sbor Jihlava.
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Prapor Skopalíkova sboru S. J. i se stuhami
převzal ministr národní obrany Bohumír
Bradáč, který byl od roku 1926 předsedou
Ústředí Selských jízd v Praze. Sám také byl
v mládí členem selského banderia.
V těchto dnech se podařilo získat několik
předmětů, které významně rozšířily sbírku
Muzea Františka Skopalíka. Mezi tyto předměty patří i svazek šesti darovaných stuh
spřátelených Selských jízd. Tyto fábory jsou
široké 17 cm a dlouhé asi 150 cm, texty jsou
vyšívané na barevných stuhách, spojené řetízky do jedné objímky. S přihlédnutím k jejich
stáří jsou kupodivu v celkem dobrém stavu.
Asi po dvou dnech nám předali pozůstalí jednoho člena přerovské Selské jízdy v úhledné
krabičce i s doprovodným lístkem ve velmi
dobrém stavu Putovní palcát pro Sborové vystoupení Skopalíkova sboru S. J. v Kroměříži
ze dne 8. září 1929, který mělo vždy obdržet
vítězné družstvo „jízdárny“. Tento palcát věnovalo tenkrát Ústředí Selských jízd v Praze.
Na palcátu jsou vyrytá jména výherců různých ročníků.

Před rokem jsme vás, čtenáře, v Hulíňanu
informovali o odznaku Skopalíkovy selské
jízdy, který jsme získali pro naše muzeum.
Díky těmto přírůstkům se podařilo výrazně
rozšířit sbírku Muzea Františka Skopalíka
a přiblížit historii téměř zapomenutých Selských jízd na Moravě.
V. Navrátilová,
programová pracovnice
Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích

Hulíňan
INFORMAČNÍ CENTRUM
HULÍN
V úterý 7. května byla v Galerii hulínského
informačního centra slavnostně zahájena výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Hulín. Po hudebním vystoupení Jakuba Němce

Z RADNICE

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Hulín
a Jakuba Šišky, žáků hudebního oboru,
všechny přivítala ředitelka školy Mgr. Kamila Poláková a místostarosta města Ing. Jiří
Schaffer. Letošním tématem byly „Ozvěny
indiánských
kultur“. Mladí
výtvarníci zpracovali soulad indiánského života
s přírodou, poukázali na zvyky
indiánských
kmenů a vystavili zajímavá díla
nejen na výkresech, ale i formou
tkaných výrobků.
Spokojení návštěvníci z řad dětí a ro-

Dotace pro neziskové organizace

žadatel o dotaci v I. kole výzvy pro rok 2019
ASPOT HULÍN, z. s.
Cykloteam MXM Hulín, z. s.
Česká archeologická společnost - Spolek archeologů Čech, Moravy a Slezska
ČESKÝ SVAZ GYMNASTICKÝCH SPORTŮ, z. s.
FK Admira Hulín
GYMNASTICKÝ KLUB HULÍN, z. s.
Hulíňané, z. s.
Klub dárců krve Kroměřížska
Korálky Kroměříž, z. s.
(zapojení dětí se zdravotním postižením do vzdělávání, 9 členů z Hulína)
Mapei Merida Kaňkovský, z. s. (cyklistika, 1 člen z Hulína)
Mažoretky Aleny Rafajové, z. s.
Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný spolek Kroměříž
Myslivecký spolek Hulín
Orel jednota Hulín
Pěvecký sbor Smetana - Hulín, z. s.
Římskokatolická farnost Hulín
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hulín
SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Záhlinice
SK BURE HULÍN, z. s. (sportovní činnost, 28 členů z Hulína)
SK Spartak Hulín - kopaná, z. s.
SK TAURUS, z. s. (sportovní klub, 36 členů z Hulína)
Speedypaws, z. s. (kynologie, 10 členů z Hulína)
Společnost pro pomoc nemocným dětem Kroměříž, z. s.
(pořádání pobytů pro chronicky nemocné děti, 20 členů z Hulína)
Spolek zdravotně postižených v Hulíně
Sportovní klub SPARTAK Hulín, z. s.
SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL DECHOVÉHO SBORU Morava při ZUŠ Hulín
Taneční skupina Trick, z. s.
TERITORIO Training, z. s. (kynologie, 3 členové z Hulína)
TJ SOKOL Záhlinice, z. s.
Unie Roska - reg. org. ROSKA Kroměříž, z. p. s.
(pomoc osobám s roztroušenou sklerózou, 7 členů z Hulína)
Unie Roska - reg. org. ROSKA Přerov, z. p. s.
(pomoc osobám s roztroušenou sklerózou, 2 členové z Hulína)
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 1 Hulín
ZO 60/14 ČSOP VIA Hulín (Svaz ochránců přírody, 20 členů z Hulína)
ZUŠ Hulín
Součty

dičů ocenili nápad a kvalitní zpracování celé
výstavy. Velké poděkování patří vyučující VO
Mgr. Petře Vojvodíkové a paní Jarmile Zakravačové za realizaci a celého projektu.
Kamila Poláková, ředitelka ZUŠ Hulín
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Hulíňan
Kladení věnců k uctění památky padlých
V pondělí 6. května proběhla v Hulíně
slavnostní připomínka konce 2. světové války
a uctění památky všech padlých. Vedení města a také řada občanů přišla vzdát hold jejich
památce, položit k pomníkům padlých ve válkách věnce a připomenout si, že naše svoboda

ZKRÁCENÝ
PŘEHLED USNESENÍ

musela být vykoupena mnoha životy.
Věnce byly kladeny k pomníkům v Záhlinicích, na hulínském hřbitově, u Městské knihovny v Hulíně a k pomníku mezi Břestem
a Hulínem.
redakce

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění.

PŘEHLED USNESENÍ
z 11. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 24. 04. 2019
1/11/RM/2019
Záměr směny pozemku jižně od ulice Bílanské, vedle lokality na Hrubém trávníku v k. ú.
Hulín
Rada města Hulína neschvaluje ke zveřejnění
záměr směny pozemku parc. č. 3239/7 o výměře 23.163 m2 za pozemek parc. č. 3270/50 o
výměře 1.472 m2 s doplatkem, vše v k. ú. Hulín.
2/11/RM/2019
Žádost o zapůjčení vozidla
Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o výprose se Základní uměleckou
školou Hulín, nám. Míru 123, 768 24 Hulín,
IČ: 63458641, na osobní automobil RENAULT
Trafic na dobu určitou od 02. 05. do 04. 05.
2019 a 31. 05. 2019.
3/11/RM/2019
Smlouva o poskytování služeb komunikační
platformy „Mobilní rozhlas“
Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o poskytování služeb komunikační

INZERCE
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platformy „Mobilní rozhlas“ se společností Neogenia, s. r. o., se sídlem Hybešova 42,
Brno, IČ: 29198950, na dobu neurčitou.
4/11/RM/2019
Jmenování do funkce ředitelky Městského kulturního centra Hulín, příspěvkové organizace
Rada města Hulína jmenuje
paní Jarmilu Zakravačovou do funkce ředitelky
Městského kulturního centra Hulín, příspěvkové organizace, s účinností od 1. června 2019.
5/11/RM/2019
Platový výměr ředitelky Městského kulturního centra Hulín, příspěvkové organizace
Rada města Hulína schvaluje
platový výměr paní Jarmile Zakravačové, ředitelce Městského kulturního centra Hulín,
příspěvkové organizace, s účinností od 01. 06.
2019 při jmenování do funkce.
6/11/RM/2019
Zahraniční služební cesta

Rada města Hulína schvaluje
Mgr. Romanu Hozovi, starostovi města Hulína, zahraniční služební cestu do slovenského
města Zlaté Moravce ve dnech 02. 05. 2019
- 04. 05.2019, a to služebním vozidlem Škoda
Octavia, SPZ 3Z9 6676.
7/11/RM/2019
Zápis z 1. schůze Komise pro oblast sportu
a kultury
Rada města Hulína bere na vědomí
zápis z 1. schůze Komise pro oblast sportu
a kultury, konané dne 04. 02. 2019.
8/11/RM/2019
Zápis z 3. zasedání komise pro oblast výstavby a rozvoje města Hulína
Rada města Hulína bere na vědomí
zápis z 3. zasedání Komise pro oblast výstavby a rozvoje města Hulína, které se uskutečnilo dne 15. 04. 2019.
Mgr. Roman Hoza v. r. - starosta města Hulína
Ing. Jiří Schaffer v. r. - místostarosta města Hulína

Hulíňan
HULÍN KDYSI A DNES
Tak, vážení čtenáři Hulíňanu, dnešním
číslem končí série srovnávacích fotografií
z našeho města. Doufám, že se našel okruh
čtenářů, kteří se pohledem na tyto časově
různé pohledy na místa v našem městě vrátili ve vzpomínkách do dob svého mládí,
a „nepamětníci“ zase mohli nahlédnout do historie míst, která znají toliko ze současnosti.
A pro dnešní rozlučkový díl jsem vybral zase
dva hodně rozdílné pohledy.
Na prvním je srovnání pohledů na budovu, stojící na náměstí. Původně zde byla Měšťanská škola, kterou navštěvovali mnozí dnes
ještě žijící Hulíňáci. Ještě před několika roky

zde byla lékárna „U svaté Anny“, po jejímž
přestěhování zde vzniklo dnešní Informační
centrum s galerií, část přízemí a první patro
užívá ZUŠ.
No a závěrečná srovnávací fotografie nám
dává k nahlédnutí opravdu razantní změnu v čase. Dříve jedna ze stěžejních „firem“
Hulína – tzv. „Nový cukrovar“, který produkoval kvalitní cukr z řepy, pěstované na polích blízkého okolí, podlehl „modernímu
trendu“, a tak z komplexu budov a zařízení
dnes ční, coby memento starých časů, pouze
cukrovarský komín. Pro objektivnost dlužno
dodat, že se kromě komína ještě zachovala

bývalá správní budova, která byla rekonstruována a slouží dodnes pro soukromé účely.
Akorát ten cukr musíme dovážet.
Na úplný závěr chci poděkovat všem, jejichž na facebooku uveřejněné fotografie z historie Hulína posloužily pro vznik tohoto seriálu, šéfredaktorovi Hulíňanu panu Zdeňku
Štokmanovi za možnost zveřejnění a také
vám, čtenářům, za pozornost, kterou jste tomuto seriálu věnovali. Snad vás potěšil a rozšířil váš pohled na naše město.
Text a současné foto: Ing. Ivo Káňa,
dobové fotografie: Helena Rusková, Alexej Srnec

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
AKADEMIE 3. VĚKU
Postupně se blíží konec školního roku,
a to nejen dětem, ale i našim seniorům z Akademie 3. věku. Ve čtvrtek 9. května byla pro
studenty připravena přednáška od pracovnice
Charity Kroměříž na téma Sociální rehabilitace Zahrada Kroměříž. Jedná se o službu, jejímž
cílem je zajištění podpory a prostoru k rozvoji

Senioři z Akademie 3. věku
završili své roční vzdělávání
potřebných dovedností pro samostatný život lidí, kteří se potýkají s chronickým duševním
onemocněním. Přednášející
během svého výkladu obeznámila seniory s náplní své práce, možnostmi, které Sociální
rehabilitace Zahrada Kroměříž nabízí, a s podmínkami
a následným procesem přijímání klientů. Studenti Akademie 3. věku tak završili své roční vzdělávání a 13. června je
čeká slavnostní předávání vysvědčení na hulínské radnici
a zasloužený výlet.
redakce
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Hulíňan
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
DECENT HULÍN

S velkým potěšením konstatujeme, že spolupráce
na všech úrovních v Hulíně funguje

Posuďte sami, není to úžasné?
Poděkovat bych chtěla paní Mgr. Daně
Hozové, že s dětmi z kroužku vaření připravili úžasné pomazánky a přinesli je k ochutnání všem obyvatelům Domu s pečovatelskou
službou na Nábřeží. Dokonce mysleli i na ty,
kteří již ze svého bytu kvůli zdravotním obtížím nevycházejí, a jednohubky jim přinesli
skoro až do postele.
Díky patří také paní Mgr. Ivoně Dalziel
Miklíkové z Active Learning v Hulíně. Návštěva dětí z anglické školy přinutila i naše babičky
mluvit anglicky. Hádanky, kterým jazykem děti
zrovna zpívají, nám moc nešly. Zato jednoduché kontaktní hry se zúčastnily děti i senioři.
Skvěle nás na Velikonoce naladily děti
ze školní družiny při Základní škole v Hulíně
s paní vychovatelkou Evou Formánkovou. Jarní
písničky, velikonoční básničky a vymrskání ta-

tarem úžasně doplnilo sladké překvapení, které
paní vychovatelka pro naše seniory napekla.
Dveře? Potřebujete opravit dveře? Hned
vám někoho pošlu. Potopa? Ano, z druhého
patra teče do prvního. Hned jsem tam. A prosím
Vás, můžete… Ano, hned tam někoho pošlu.
Takto vypadá spolupráce s panem Robertem
Drcmánkem z KOMBYT SERVIS, s. r. o., který
je díky nám také neustále na telefonu.
Nesmíme opomenout paní Bc. Báru Justinovou, DiS., nebo paní Bc. Vladimíru Obdržálkovou z MěÚ v Hulíně, které jsou s velkou trpělivostí našim uživatelům neustále k dispozici.
Zapůjčení elektromobilu společnosti E.ON
Česká republika, s. r. o., kterým naše pečovatelky dva měsíce jezdily, nám pomohl zařídit
pan radní Ing. Radek Stratil.
Abychom dostáli smlouvě o výpůjčce
elektromobilu a zajistili tak dostatečnou re-

klamu, spolupracovalo s námi Město Hulín, které umožnilo „vystavení“ automobilu
při městské akci na náměstí v Hulíně a také
sdílelo facebookové příspěvky o testování
elektromobilu v naší sociální službě. Stejně
tak děkujeme Informačnímu centru za sdílení a přípravu propagačních letáků.
A co nás dále čeká? Předjednánu máme
spolupráci s TERITORIO Training, z. s., z Hulína v zastoupení Mgr. Radkem Fuksou, který
nám přislíbil návštěvu psa ve výcviku v DPS.
Děkujeme vlastně všem, i těm, kteří kolem
DPS jen projdou. Stačí se podívat do oken či
balkonových dveří. Ani nevíte, kolik potěšení
uděláte, když třeba jen zamáváte a dotyčný
pozdrav opětuje.
Anna Pecháčková
vedoucí sociálních služeb
DECENT Hulín, p. o.

SPOLEK ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH V HULÍNĚ

Pobytový program z
dotace Zlínského kraje

INZERCE

Spolek zdravotně postižených v Hulíně
uskuteční v měsíci září 2019 v hotelu Harmonie v Luhačovicích šestidenní pobytový program na zlepšení fyzického a psychického
stavu seniorů.

Tato akce je spolufinancována Zlínským
krajem z programu SOC01-19 na podporu
sociálně zdravotních aktivit.
Pobytu se zúčastní 22 seniorů.
Spolek děkuje touto cestou Zlínskému
kraji za poskytnutí dotace na tento pobyt.
výbor
Spolku zdravotně postižených

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Tak jako každý měsíc, i v květnu jsme se
v mateřské škole nenudili. Příroda se probudila
do nádherných tónů barev a vůní, počasí nám
přineslo teplé dny a my ve vzduchu začínáme
cítit léto. Velkou radost nám udělala návštěva
Městského divadla ve Zlíně, kde se děti mohly
potěšit s pohádkou „Jů a Hele“. Cesta autobusem bývá vždy velkým zážitkem pro všechny.
Pár dní na to nás v mateřské škole čekal „Den
otevřených dveří“. Spousta nových dětí a maminek za námi přišly prozkoumat prostředí
školky, kam budou od září chodit za námi.
Příjemnou atmosféru nám zpříjemnily besídky
pro maminky. Jejich svátek je pro nás vždy velkou událostí. Připravujeme každoročně krátký
program s občerstvením, přáníčkem, dárečkem a kytičkou. A tatínkům tímto děkujeme,
že o naše maminky i děti tak krásně a s láskou
pečují.
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Jedeme do finále…
Květnové dny nám také dopřály užít si
„Školky v přírodě“. Obě budovy mateřské školy vyrazily letos na stejné místo. Hotel Rusava
nás jako vždy poctil svou pohostinností a vřelostí. Děti si užily dostatek přírody a hromadu
akcí, za které si domů dovezly veselé odměny
a spoustu zážitků. Uprostřed měsíce května
také proběhl zápis dětí do mateřské školy a my
se již těšíme na nové kamarády. Na školní výlet jsme letos zavítali na Modrou u Velehradu,
prohlédli si „Živou vodu“ a zajímavý skanzen
včetně překrásného okolí a do Rymic do areálu Souboru lidových tradic se zapojením do
edukačního programu „Včelařství aneb Rojení
v Rymicích“. A aby toho nebylo málo, prožili
jsme s dětmi oslavu
důležitého dne, a to
Mezinárodního dne
dětí. Děkujeme tímto

hulínským dobrovolným hasičům za úžasný
program, kdy si děti vyzkoušely být malým hasičem. Jedna z posledních akcí, která nás čeká,
bude návštěva sokolníků. Je zajímavé pozorovat živočichy, o které pečují, a vyzkoušet si je
např. držet na ruce, nebo si je jen tak pohladit.
A nyní nastává chvíle loučení… Loučení se
školním rokem, který byl pro nás velkou radostí, inspirací a zábavou. Proto jeho vyvrcholení bude slavnostní a proběhne opět v sále Základní umělecké školy. Všem dětem, rodičům
a přátelům školy přeji za celý kolektiv mateřské
školy krásný konec školního roku, ale hlavně
pohodové a prosluněné prázdniny.
Miroslava Brabcová, učitelka MŠ Hulín

INZERCE

Hulíňan
Ze života MŠ v Záhlinicích

V úterý 30. dubna dopoledne jsme uspořádali v naší mateřské škole slet čarodějnic. Děti
přišly v čarodějnických kostýmech, stavěly si
z kostek Strašidlákov, vařily čarodějnické
lektvary a elixíry. Povídali jsme si o tradici pálení čarodějnic. Nechyběla ani čarodějnická
honička, zpívání a tancování podle různých
čarodějnických písní, také pohybové hry „Čarodějka čaruje“, „Čarodějko, my se ptáme“, let na
koštěti, rozmotávání hadů či cvičení s padákem.
Odpoledne se sešly čarodějnice v 16.30 u nádraží a společným průvodem obcí přišly na
hřiště, kde už byla připravena hranice. Kolem
ní jsme si zatančili, zazpívali, a pak byla čarodějnice upálena. Děti si zasoutěžily (např. let
na koštěti), zahrály hry (židličková aj.), někteří
i fotbal, a nakonec si mohly opéct buřty. Počasí
nám přálo a celý den jsme si hezky užili.
V sobotu 4. května se sešli ve 13.30 zástupci města, hasičů, fotbalistů, sokolů, myslivců
a dalších organizací, děti v hanáckých krojích, děti z mateřské školy, obyvatelé Záhlinic
a okolí u hospody U Čápa.

Ve 14.00 vyšel průvod směrem k Muzeu
Františka Skopalíka v Záhlinicích, před kterým byla vysazena LÍPA SVOBODY.
Po úvodním slovu ředitele MKC pana
Štokmana zazpívaly lidové písně děti z naší
mateřské školy a také Sára a Julie Gajdíkovy.
Následoval proslov pana starosty Mgr. Hozy.
Pan farář lípě požehnal. Děti zalily lípu konvičkami a nasypaly lopatkami hlínu ke stromu.
V podání dechové hudby zazněla slovenská a česká hymna.
Součástí programu bylo také stavění májky a občerstvení v místním muzeu.
Celá akce byla velmi dobře připravena
a vydařila se. U dětí byl upevněn vztah nejen
ke své obci, ale také ke své vlasti, k její minulosti i současnosti.
V rámci projektu seznamování s řemesly
jsme navštívili stolařství pana Staňka.
Při exkurzi si děti mohly prohlédnou stroje a nářadí, které ke své práci potřebují stolaři.
Názorně jim bylo ukázáno, jak se s různými
stroji pracuje. Děti si bezpečné nářadí mohly
prohlédnout a vyzkoušet pod dozorem pana
Staňka. Při krátkém výkladu o truhlařině se
děti dověděly, jak se zpracovává dřevo a co
všechno z něj můžeme vyrobit. Rozloučili
jsme se písničkou a básničkou „Truhlář“.
Děkujeme panu Staňkovi, že nám umožnil
prohlédnout si jeho dílnu. Dětem se exkurze
moc líbila.
V pondělí 6. května jsme pro rodiče a děti
uspořádali besídku
pro maminky. Děti si
pro rodiče připravily
pásmo básní a písní

na téma „řemesla“. Dětem se vystoupení moc
povedlo, krásně a kultivovaně přednášely
básničky a podařilo se jim zatancovat náročné tanečky za doprovodu reprodukované
hudby. Děti se na besídku moc těšily a připravily pro maminky překvapení – upekly srdíčka z lineckého těsta a tvarohový řez Míšu.
S pečením nám pomáhala naše provozní Věra
Staňková. Tímto jí moc děkujeme. Besídka se
vydařila a my se těšíme na další společné setkání s rodiči.
V úterý 7. května jsme s dětmi navštívili
místní muzeum, kde právě probíhá výstava historických vláčků. Děti měly možnost
prohlédnout si papírové modely vlakových
stanic, domečků a samozřejmě i vláčků, které
nebyly jen z papíru. V rámci výstavy si potom mohly sestavit vlastní koleje z dřevěné
vláčkodráhy a vyzkoušet tak své stavitelské schopnosti. Na závěr výstavy nám bylo
umožněno zhlédnout pohádky o mašinkách
přes velkoplošné promítání. Děkujeme paní
Navrátilové za ochotu a krásně připravenou
výstavu, která obohatila děti o nové poznatky.
V pátek 10. května měly děti možnost
zhlédnout výcvik pejsků, který nám zprostředkovala paní Paštěková, které děkujeme
za zajištění této akce.
Blíží se konec školního roku a nás čeká
ještě spousta zajímavých zážitků.
učitelky MŠ E. Doleželová a E. Nevařilová

INZERCE
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Soutěž v řečových dovednostech
Ve čtvrtek 9. 5. proběhla v ZŠ Hulín soutěž
v řečových dovednostech mezi žáky 2. stupně.
Porota měla nelehký úkol – porovnat
a vyhodnotit vystoupení výborných řečníků
ze 6. – 8. ročníku.
V kategorii mladších žáků (6. - 7. třídy)

obsadily 1. místo Markéta Štěrbová ze 7. A
a 2. místo Lucie Kaňová ze 6. A. V kategorii
starších žáků obsadily 1. místo Lucie Spurná
z 8. A a 2. místo Denisa Rohlederová z 8. B.
Blahopřejeme.
Z. Zemanová, učitelka ZŠ Hulín

Připravujeme na červen:
5. a 7. 6. Fotografování tříd
7. 6.
Čokoládová tretra
- běžecký závod pro žáky 1. stupně
10. 6.
Den mimořádných událostí
11. 6. Rytmus života - bubnování na
bubny djembe (žáci 5. a 6. ročníku)
12. 6. Soutěž Bavíme se s angličtinou
v Rymicích pro 4. a 5. ročníky
14. 6. Zájezd do Bratislavy 5. C
21. 6. Ekosetkání
25. 6. Muzikoterapie pro 4. ročníky
27. 6. Slavnostní vyřazení deváťáků
Pasování prvňáků na čtenáře
Olympiáda v anglickém jazyce pro 5. ročník
Sportovní den pro žáky 1. a 2. stupně

Zdravá pětka
Některé třídy z naší školy absolvovaly
vzdělávací program Nadačního fondu Albert
zaměřený na správnou výživu.
Žáci se rozdělili do skupin a nejprve si
společně s paní lektorkou zopakovali potravinovou pyramidu a pravidla správného stravování. Potom dostala každá skupina deskovou hru, zobrazující rozmístění jednotlivých
oddělení potravin v nákupních střediscích
obchodního řetězce Albert. V průběhu hry
postupovali všichni podle plánku, do kterého
doplňovali potraviny zobrazené na žetonech.

V průběhu hry dostávaly děti ve skupinách otázky, týkající se výživy. Otázky byly
různého druhu (znalostní, tipovací, odpověď
„ano-ne“, výběr ze tří možností). Za každou
správnou odpověď dostala skupina jeden dílek puzzle. Kdo nasbíral nejvíce dílků a vytvořil obrázek, zvítězil.
Všichni žáci se zapojili a během hry si nejen zasoutěžili, ale získali i spoustu nových
zajímavých informací.
Zuzana Podhorská, Hana Škopíková
– učitelky ZŠ Hulín

Den Země 2019
Letošní projektový den měl název „Voda
a život“. Voda má pro historii, současnost
i budoucnost naší planety mimořádný význam. Je to základní látka, bez které nemůže
žádný živý organismus fungovat a naše lidská
společnost existovat.
Žáci 1. - 3. tříd se zábavnou formou seznámili s koloběhem vody v přírodě. Využili
k tomu propůjčenou výstavu z ekocentra
z Hostětína „Putování s kapkou vody“. Pomocí názorných pokusů si vyzkoušeli filtraci,
odpařování, povrchové napětí vody apod. Návštěvu kaktusáře pana Ondrucha absolvovaly
první třídy. Žáci měli možnost zhlédnout různé druhy kaktusů a dozvědět se, proč vlastně
tyto rostliny přežijí suché a velmi teplé počasí.
Beseda o památných stromech v našem regionu s Ing. Lenkou Křesadlovou, Ph.D., proběhla v 3. - 5. třídách. V hlavní budově v přízemí
byly umístěny informační panely s tímto tématem. Během krátkých dokumentárních filmů
o vodě v naší vlasti se mohli všichni zamyslet
nad vlivem člověka na přírodu, jeho úpravách
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krajiny, a hlavně nad výsledkem těchto úprav.
Páté třídy si vyzkoušely své znalosti o vodních
živočiších formou kvízových otázek umístěných na školní zahradě.
Všechny třídy využily nabídky filmů mobilního planetária Morava. Mladší děti putovaly s medvědem a tučňákem po naší sluneční soustavě, ti starší již odbornou formou
poznávali taje vesmíru.
Šesté třídy zhlédly film Planeta Země.
Poté se zúčastnily „Stezky“ v okolí školy, kde
si ve skupinách procvičily hravou formou
znalosti z různých oblastí přírodopisu. Sedmé
třídy zhlédly film „Plastic ocean“. Osmé třídy navštívily ČOV Hulín, kde si prošly areál
a z odborného výkladu se poučily o úpravách
vody po použití v domácnostech. Žáci devátých tříd měli připravený program ve VaK
Kroměříž a v Podzámecké zahradě.
Výstupem každé třídy byl „vzkaz vodě“.
Jednotlivé třídy jej napsaly na papírovou kapku, kterou připevnily na nástěnku ve vestibulu školy.

Další aktivitou bylo i zapojení do projektu Ekoškoly. Zapojili jsme se do sedmi výzev
na jeden týden, jejichž cílem bylo snížit dopad lidské činnosti na životní prostředí.
Projektový den splnil svůj cíl, všichni
se během dopoledne setkali s tématem vody
'a zamysleli se nad určitým problémem s tímto spojeným.
D. Hozová, učitelka ZŠ Hulín

Hulíňan
Dny dětského čtení aneb rosteme s knihou
Od 23. dubna do 9. května 2019 se i naše
škola oficiálně zapojila do celoevropské kampaně Europe reads! Neoficiálně totiž tuto
aktivitu předčítání z oblíbené knihy plníme
celoročně při literárních čtvrthodinkách,
kde spolužákům prezentujeme svou domácí
četbu. Dnes chceme ze 3. C šířit povědomí
o úžasné knížce Zdeňka Svěráka s názvemTatínku, ta se ti povedla…
Ano, knížka plná autorského vyprávění
a pohádek, které vymýšlí sami rodiče a nezapomenutelná maminčina dlouhá věta. Zkuste si ji na jeden nádech: „Nezlob se, tatínku,
ale já také chodím do práce a kromě toho

peru, žehlím, zašívám, vařím, myju nádobí,
utírám prach, vysávám koberce, vodím Petříka do školky, chodím na nákupy a na rodičovská sdružení, zavařuji ovoce, zalévám květiny,
sama si promazávám šicí stroj, čistím boty,
nosím kabáty do čistírny a z čistírny, píšu babičce, platím sdružené inkaso, ani nemám čas
zajít ke kadeřníkovi, abych se ti líbila, a tak si
myslím, že by sis mohl vzít na starost aspoň to
vyprávění pohádek, co říkáš?“
A na závěr jedno přání: Přátele, čtěme!
Pouhých patnáct minut hlasitého čtení
denně pozitivně ovlivňuje naši inteligenci!
D. Naučová, učitelka ZŠ Hulín

Autorské čtení: Magická svíčka
Když jsem šla z hodiny jógy domů, už byla
tma. Těšila jsem se, až budu sedět doma u
krbu a pít ovocný čaj. Brrr! Tady je ale zima!
Nadávala jsem sama sobě. Když v tom na
konci křižovatky začalo svítit malé červené
světlo. Nebylo to obyčejné světlo. Volalo mě k
sobě: Pojď blíž, milé děvče, neboj se, položím
ti otázku, a když odpovíš dobře, tak tě možná
i odměním.
Věděla jsem, že se nemám toulat takhle
pozdě večer po venku, ale byla jsem zvědavá, kdo to na mě vlastně volá. Tak jsem šla
blíž a uviděla jsem tu věc, která na mě volala.
Řekla jsem si: To je svíčka? Ano, jsem svíčka,
magická svíčka. To je vtip? Řekla jsem si. V
tu chvíli jsem měla v hlavě tolik otázek. Odkud je? Proč sem přišla? A proč mluví? Svíčky
přece nemluví.
V tom okamžiku mě svíčka přerušila: „Tak
odpovíš na moji otázku?“ Ano, přikývla jsem.
Tak tedy začneme: „Máš ráda svou rodinu?“
To je lehké, samozřejmě že ano. Co by to byl
život bez rodiny. Tatínka máme na opravy
různých těžkých a rozbitých věcí a na zábavu,
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maminka vaří chutné obědy a večeře, někdy
mi pomáhá s domácím úkolem. Sourozenci
jsou super, když si chcete hrát nebo když se
cítím strašně znuděná. Prostě nemít rodinu
pro mě znamená nemít nic. Odpověď byla
správná, teď mi řekni, co si přeješ a já ti to
splním. Díky za optání, ale mám všeho dost.
Skvělou rodinu, super přátele, co víc si můžu
přát. Tak dobře, ale až přijdeš domů, podívej
se pod postel, řekla svíčka.
Naposledy jsem se rozloučila se svíčkou
a odešla jsem směrem k domovu. Když jsem
přišla domů, šla jsem se rychle podívat pod
svoji postel, tak jak mi svíčka řekla. Páni! To
je křeček! Vykřikla jsem. Hned na to přiběhla
maminka a ptala se: Co se děje? Podívej mami,
křeček. Páni, řekla maminka, kde jsi ho vzala?
To já nevím mami, objevil se tam sám. O svíčce jsem nikomu neřekla, protože jsem chtěla,
aby to zůstalo jen mým tajemstvím.
Oceněná žákovská práce porotou
z Autorského čtení 2018/2019
Vendula Košická, 4. A

Úspěch žáků 1. stupně
Před velikonočními prázdninami se žáci
2. - 5. tříd zúčastnili okresního kola Štafetového
poháru. Štafetový pohár je týmová soutěž, kde
každý člen družstva je důležitý. Týmový duch je
umocněn tím, že štafety jsou smíšené a radost
dětí společná! V konkurenci 8 škol se našim žákům podařilo získat skvělé 1. místo a postoupit
do krajského kola do Uherského Hradiště.
Kromě toho se štafetě starších žáků a žákyň podařilo získat cenu za nejrychlejší štafe-

tu a také v konkurenci téměř 130 soutěžících
další dvě 1. místa v individuálních doplňkových disciplínách - v hodu medicinbalem
(Jakub Procházka, 5. C) a skoku do dálky
z místa (Anna Horáčková, 3. A).
Složení štafet:
mladší štafeta – Horáčková Anna 3. A,
Ivánková Elen 3. A, Kolomárová Eliška 3. A,
Vrublová Barbora 2. B, Karlík Štěpán 2. A,
Mikulík Lukáš 3. A, Sedláček Matyáš 2. B,

Vaculík Vojtěch 3. A
starší štafeta – Křižanová Natálie 4. A,
Menšíková Barbora 4. C, Plevová Klára 4. C,
Zapletalová Kamila 4. A, Motal Štěpán 5. C,
Pospíšilík Pavel 5. C, Procházka Jakub 5. C,
Stoklásek Roman 4. C
Žákům z celého srdce gratuluji a přeji
spoustu sil do dalších sportovních utkání!
Andrea Bublová, učitelka ZŠ Hulín

9

Hulíňan
Volejbal
Hulínská škola se i letos zapojila do turnaje v barevném minivolejbalu, který probíhal
4x ročně ve sportovní hale v Kojetíně.
Naši školu reprezentovala 3 družstva, která se ve velké konkurenci 25 škol umístila na:
6. místě (Terezie Franeková, Lukáš Hradil),
11. místě (Štěpán Motal, Jakub Procházka,
Pavel Pospíšilík),
16. místě (Adéla Štěrbová, Nela Ženožičková)
– všichni žáci 5. C.

DRUŽINA

Koloběžky se rozjížděly, jejich kola se otáčela stejnou rychlostí jako pomyslné „kolečko“ letošního školního roku.

STŘEDISKO VOLNÉHO
ČASU HULÍN

Výkonnost žáků v průběhu turnaje stoupala a v závěrečném turnaji se jim dokonce podařilo vyhrát
všech 12 zápasů.
Žákům gratuluji ke skvělým
sportovním výkonům a přeji hodně
zdaru do dalších soutěží.
Andrea Bublová,
učitelka ZŠ Hulín

A na závěr nejen koloběžkové odpoledne
Ani jsme se nenadáli a s měsícem červnem
se školáci blíží k vysněnému cíli, letním prázdninám. I když v květnu májový deštík dostatečně kropil půdu, děti ze školní družiny využily odpoledne, kdy sluneční paprsky doslova
vytáhly malé cyklisty z budovy ŠD k projížďce
na koloběžkách. Jízda zručnosti, zopakování
dopravních pravidel i vybavení koloběžky či
kola – to vše přispělo k prevenci bezpečného
pobytu nejmladších v silničním provozu.
Blížící se letní období je typické pro rozdělávání ohýnků, táboráků... Proto jsme naplánovali pro naše svěřence poznávací exkurzi v hulínské požární zbrojnici. Poutavými
informacemi paní Zapletalové, prohlídkou
vybavení zbrojnice a samotným vstupem do
hasičského auta si chlapci a děvčata ujasnili a
uvědomili důležité povolání hasiče.
Chladnějších dnů jsme využili k besedě
v městské knihovně. Ani vítězství dobra nad

zlem spojené s návštěvou kina a zhlédnutí pohádky nechybělo.
Do červnových dnů vstupují školáci s rozzářeným úsměvem. Vždyť koupání a letní
prázdniny jsou na dohled. Chtěli bychom i za
děti všem poděkovat – pí kuchařkám za naplněná bříška výbornými obědy, p. školníkovi
a pí uklízečkám za čisté a voňavé prostředí,
zřizovateli a vedení školy za modernizaci zařízení, ve kterém s dětmi radostně a šťastně
trávíme jejich volný čas.
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VÁM,
RODIČŮM! Vážíme si vzorné spolupráce,
sportovních dárků, přátelství. Soudržnost
vás, rodičů, a vychovatelek přispívá k radosti,
spokojenosti a štěstí dětí. Dospělým příjemnou dovolenou, dětem krásné a prosluněné
prázdniny přejí vychovatelky ŠD.
za kolektiv vychovatelek ŠD Eva Formánková

Z našich akcí
Pro naše drahé maminky jsme v SVČ uspořádali dílnu. Děti si
vyrobily krásný květinový kornout, do kterého mohly napsat i přáníčko pro svou maminku. Dílna se všem líbila a maminky výrobky jistě
potěšily.
Pro sportovní nadšence nebo jen pro zábavu byla 7. 5. 2019
na náměstí v Hulíně uspořádána akce „S koloběžkou Hulínem“.
Ve spolupráci s městem a dalšími partnery jsme jako volnočasové středisko připravili program a vyjeli jsme za doprovodu Radia Zlín trasu
po Hulíně s koloběžkou. Akce měla úspěch, proto se chystáme uspořádat ji i v dalších letech. Děkujeme všem partnerům za spolupráci
a doprovodný program.

S naší keramikou jsme opět navštívili mateřskou školu v Míškovicích. Děti si za pomoci svých rodičů mohly vyrobit srdíčko na zavěšení. Společně strávený volný čas je přínosem jak pro děti, tak pro rodiče.
Těšíme se na další společné akce v novém školním roce.
Pracovníci SVČ Hulín
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Hulíňan
Středisko volného času Hulín připravuje
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Hulíňan
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA HULÍN

Družební setkání ve Zlatých Moravcích

Ve dnech 2. – 4. května se učitelé a vybraní žáci naší ZUŠ zúčastnili společně s panem
starostou Mgr. Romanem Hozou družebního setkání na Slovensku. S tamní základní

uměleckou školou ve Zlatých Moravcích nás váže dlouholetá spolupráce a společně jsme tak oslavili
75. výročí založení jejich školy.
Nechyběli ani přátelé z partnerské
školy v polském Sierpcu. Prožili
jsme zde krásné dva dny, zahráli jsme na slavnostním koncertě
a upevnili nadále naše přátelství.
Bylo nás společně moc dobře a už
teď se těšíme na příští rok, kdy se
všichni vypravíme k polským sousedům. Děkuji všem za reprezentaci naší školy!
Kamila Poláková, ředitelka ZUŠ Hulín

Úspěšné Zvonečky a Zvonky
V pátek 29. 3. se stalo hulínské Městské
kulturní centrum dějištěm Krajské soutěžní
přehlídky dětských pěveckých sborů Základních uměleckých škol Zlínského kraje. Mezi
dvěma stovkami mladých zpěváků nechyběly
ani domácí pěvecké sbory naší ZUŠ – Dětský
přípravný pěvecký sbor Zvonečky a Dětský

Žesťové duo
Skvělého úspěchu dosáhli žáci ZUŠ Hulín
Michal Staněk a Jan Polášek ze třídy pana učitele Petra Voříška v ústředním kole soutěže
žáků ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů, které se konalo koncem dubna
v Liberci. V silné konkurenci 30 souborů byli
ohodnoceni druhou cenou.
Kamila Poláková, ředitelka ZUŠ Hulín
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pěvecký sbor Zvonky. Se svou sbormistryní
Mgr. Danou Zapletalovou a za klavírního doprovodu skvělého Vojtěcha Červenky získali
naši hulínští zpěváci na domácí půdě zlaté
pásmo. Paní učitelka Dana Zapletalová byla
navíc oceněna diplomem za vynikající hlasovou průpravu svých svěřenců a Vojtěch Čer-

venka za vynikající klavírní spolupráci. Velkou odměnou pro naše nejmenší „ Zvonečky“
je postup do celostátního kola této soutěže,
které se bude konat 2. 5. v Litomyšli. Budeme
jim všichni držet palce! Děkujeme za skvělou
reprezentaci naší školy!
Kamila Poláková, ředitelka ZUŠ Hulín

Zlaté pásmo pro Zvonečky
Přípravný pěvecký sbor Zvonečky pod vedením své sbormistryně Mgr. Dany Zapletalové se zúčastnil ústředního kola soutěže žáků
ZUŠ ve sborovém zpěvu. Toto se konalo 3.
května 2019 v Litomyšli. Zvonečky si vyzpívaly Zlaté pásmo, a navíc byla porotou oceněna
paní učitelka Dana Zapletalová za příkladnou
práci s dětským sborem.
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!
Kamila Poláková, ředitelka ZUŠ Hulín

Hulíňan
Holky se na soutěži neztratily
Naši žáci hrající na elektronické klávesy mají každý rok možnost absolvovat nejrůznější hudební soutěže věnované tomuto
nástroji, avšak pouze jednou za tři roky se
mohou zúčastnit soutěže, kterou vyhlašuje
ministerstvo školství a je určena výhradně
základním uměleckým školám. V této soutěži
mladí hudebníci procházejí výběrem od školních přes okresní a krajská kola až do celorepublikového, tzv. ústředního kola.
25. 4. 2019 se v Kroměříži konalo krajské
kolo této soutěže a nechyběli na ní ani žáci
naší školy. Po úspěšném absolvování okresní
soutěže o necelý měsíc dříve se do krajského kola probojovala tři děvčata. V kategorii
nejmladších žáků získala 1. místo Karolína Pokorná, dále v početné třetí kategorii,

v níž soutěžily deseti- a jedenáctileté
děti, získala Viktorie Rolinková 2. místo. Naší třetí zástupkyní v soutěži byla
v 6. kategorii Zuzana Konečná, která
obhájila 1. místo z minulého ročníku a
postoupila do ústředního kola. V něm
bude mít možnost porovnání s nejlepšími hráči na klávesy z ČR. Budeme jí
držet palce.
Všem děvčatům patří poděkování za
krásné výkony a za vzornou reprezentaci naší školy. Nemenší dík rovněž patří
rodičům a prarodičům za ochotu a čas,
který vynakládají při podpoře svých
dětí na cestě hudebního vzdělávání.
Za ZUŠ Hulín učitel David Juga

zleva Zuzana Konečná, Karolína Pokorná
a Viktorie Rolinková s diplomy

Oslava 20. výročí

Sál MKC Hulín byl 12. 5. 2019 zcela zaplněný posluchači všech věkových kategorií.
Přišli si pro radost i vzpomínání na SLAVNOSTNÍ KONCERT k 20. výročí sborů SPS
SMETANA Hulín a DPS ZVONKY ZUŠ Hulín, jako host vystoupil PPS Zvonečky ZUŠ
Hulín.
Podíváme-li se zpět, sborový zpěv v Hulíně
má dlouholetou tradici, od počátku třicátých
let minulého století, kdy vznikl a obohacoval
veškeré kulturní dění ve městě. Nynější smíšený sbor navázal na tuto tradici v září 1999.
SPS Smetana Hulín vede od začátku sbor

mistryně Lenka Polášková, charismatická
mladá umělkyně. Jejich repertoár, to jsou
skladby všech uměleckých směrů, duchovní
hudba, úprava lidových i populárních
písní, spirituály aj.
DPS Zvonky ZUŠ
Hulín také navázal
na tradici dřívějších
dětských pěveckých
sborů a pod vedením
skvělé sbormistryně
Dany Zapletalové nejen, že rozdávají radost
svým posluchačům,
ale rozvíjí pěvecké talenty, z nichž již řada
zpívá na světových podiích. Tento pěvecký
sbor také ze všech pěveckých soutěží pravidelně přiváží ocenění, zpravidla nejvyšší.
Zvonečky ZUŠ Hulín, to je přípravné oddělení DPS Zvonky a tento sboreček zahajoval
slavnostní koncert. Byli dychtiví, ukáznění,
pohybliví, krásně jim to zpívalo a jejich Brundibár rozveselil celý sál. Za klavírního doprovodu Kláry Čeladníkové je sbormistryně Dana
Zapletalová dobře motivovala a dodatečné
zlaté medaile, předané všem starostou města
Romanem Hozou, podtrhly jejich vystoupení.

DPS ZVONKY ZUŠ Hulín za klavírního
doprovodu Vojtěcha Červenky, flétna Ivona
Vítková, vedle skladeb vážných a slavnostních měl ve svém repertoáru i francouzskou
lidovou a řadu svižných lidových ze „zpěvu
lidu českého“.
Jejich výkon ocenili diváci a posluchači velkým potleskem, dárky a kytky
sbormistryni i celému souboru předala ředitelka ZUŠ Kamila Poláková a mezi jinými
i sbormistr, který v minulosti sbor řídil, Miroslav Uhlíř.
Smíšený pěvecký sbor Smetana se sbormistryní Lenkou Poláškovou, s klavírním
doprovodem Martiny Mergentalové a v doprovodu komorního orchestru posluchačů a absolventů kroměřížské konzervatoře
předvedli honosné úvodní „SALVE REGINA“
Jana Zacha, bez orchestru sedm dalších náročných skladeb včetně známé lidové a spirituálu.
Poté byl čas na blahopřání, předávání dárků a květin. Závěr patřil spojeným
sborům Smetana - Zvonky. Za doprovodu
komorního orchestru zaznělo také sólo Zuzany Hradilové a Sáry Zpěvákové.
Byl to příjemný podvečer, krásné hudební
zážitky, které slovem provázela Kamila Poláková. Do dalších let lze upřímně popřát všem
pěveckým sborům, které účinkovaly, hodně
radosti ze zpívání, úspěšné projekty i soutěže
a vnímavé posluchače.
Věra Gremlicová

13

Hulíňan
MĚSTSKÉ KULTURNÍ
CENTRUM HULÍN

Z čarodějnice zbyl jen popel
Přes počáteční neshody s počasím, které
nám ale zajistilo zrušení zákazu zakládání
požárů, se přece jen vyčasilo a stavění májky s programem pálení čarodějnic se mohlo
uskutečnit. Od 16:30 hasiči společně s místními nazdobili májku barevnými pentlemi
a následně za odborného dohledu došlo ke
vztyčení máje. Další program se konal v letním kině, kde od 17:00 čekal na návštěvníky
bohatý program s tématikou pálení čarodějnic. Na děti i dospělé čekaly výtvarné dílničky, hod žábou do kbelíků, věštírna, čarovná
diskotéka, chemické pokusy od představitelů
z Pevnosti poznání v Olomouci a dechberoucí fakírská show společnosti Memento
Mori. Během programu odborná porota z
řad diváků vybrala tři nejhezčí dětské a dospělé kostýmy, které byly ohodnoceny drobnou odměnou a diplomem, a po půl sedmé
došlo k dlouho očekávanému zapálení vatry

Káva provoněla Hulín
Den kávy se podařil na výbornou. Téměř
stovka návštěvníků a milovníků kávy zavítala
do sálu MKC Hulín, kde se konal první ročník
pro vyznavače kávových specialit. Díky velmi
dobré spolupráci s panem Horou, majitelem
Pražírny kávy Hulín a Kroměříž, si přítomní užili kávové sobotní odpoledne v Hulíně.
Po celou dobu mohli návštěvníci ochutnávat
kávu z pražíren JAMAI CAFÉ, KÁVA KROMĚŘÍŽ, PRAŽÍRNA KÁVY HULÍN, FIERY
BEAN a CAFÉ RESERVA. Nechyběly přednášky o historii kávy, na baru KLUB CAFFÉ
BAR o kávových koktejlech i s ochutnávkou.

14

Pro přihlášené zájemce probíhal workshop
CUPPING - jde o metodu ochutnávání kávy
používanou profesionály po celém světě.
Jako ve správné kavárně nechyběly dobroty ke „kafíčku“, o které se postarala cukrárna Polárka paní M. Perdykulové z Hulína.
K zakoupení byly kávové šperky, svíčky a různé dekorace. Děti se vyřádily v dílničkách a na
baru byly připraveny dobroty z grilu a skvělé občerstvení. Snad si všichni návštěvníci
prvního ročníku užili Den kávy v Hulíně se
vším všudy.
redakce, foto: Lidka Polišenská

s čarodějnicí, která shořela na popel. Děkujeme všem návštěvníkům, jejichž počet nás
nad očekávání překvapil, pracovníkům SVČ
Hulín za pomoc a krásné dílničky, hasičům
SDH Hulín za požární dohled a všem vystupujícím, kteří návštěvníkům zpříjemnili den
a předvedli ohromnou podívanou.
redakce, foto: Lidka Polišenská

Hulíňan
První pohodový koncert s Pavlem Novákem

Z Austrálie rovnou na hulínské náměstí.
Přesně tak probíhaly poslední dva dny zpěváka Pavla Nováka mladšího, který společně
se svou kapelou Family Band zahájil první

koncert pohodového
náměstí v letošní sezóně. Lepší začátek jsme
si ani nemohli přát, počasí se odpoledne umoudřilo a návštěvnost byla
nad očekávání veliká.
Návštěvníci si užili hity
jako Ošklivka, Honey,
Malinká, Hvězdy aj.
Děkujeme všem, kteří si s námi přišli užít
krásný podvečer.
redakce
foto: L. Polišenká

Pasparthův memoriál
Den kouzel, magie a významného výročí.
To byl pátek 24. 5. 2019, kdy uplynulo 130 let
od narození Jana Zaorálka známého spíše pod
uměleckým jménem Pasparth. V dopoledních
hodinách děti nejen z Hulína, ale i z okolních obcí a měst, mohly zhlédnout představení plné kouzel, iluzí, fakírského umění či
psího tancování. Děti odcházely spokojené
a ponořené v myšlenkách nad skutečností
jednotlivých kouzel.
V 16:00 hodin byla za přítomnosti Pasparthovy rodiny otevřená výstava v Informačním centru, která mapuje života kariéru
kouzelníka. Navštívit ji můžete do 5. července.

Na závěr celého dne byl připraven slavnostní galavečer pro širokou veřejnost, kde se
představili zkušení a několikanásobně ocenění kouzelníci, iluzionisté, dogdanceři a celým
večerem diváky provázela Barbora Mottlová.
O zábavu nebyla nouze a někteří "dobrovolníci" z diváckých řad se i podíleli na jednotlivých tricích a kouzlech. Narození slavného
hulínského kouzelníka bylo tak oslaveno, jak
se patří, pořádnou dávkou magie a humoru.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách celého dne, všem vystupujícím a rodině
kouzelníka Paspartha.
redakce, foto: L. Polišenská
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Hulíňan
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
V HULÍNĚ
Světový den knihy
Datum 23. dubna patří knize, konkrétně
se jedná o Světový den knihy a autorského
práva. V tento den mají svátek všechny knihy
a také všichni autoři. V dětském oddělení
jsme tento svátek oslavily s dětmi tvorbou
komiksů. Čtenáři si mohli napsat a nakreslit
vlastní komiks a zjistit tak, co všechno stojí
za tím napsat či ilustrovat knihu.
tým knihovnic

Dostaveníčko s knihou
Co takhle dát si rande s tajemným, neznámým? V případě MěK Hulín s tajemnou, neznámou knihou. Celý květnový měsíc mohli
čtenáři najít v regálech zabalené knihy a podle

charakteristiky na srdíčku se rozhodnout, zda
je to ten pravý/pravá pro ně. V knihovně jsme
tak oslavily měsíc lásky – jak jinak, než četbou.
tým knihovnic

INZERCE

INZERCE
V minulém čísle jsme si uvedli, jak a z čeho
se provádí výpočet daně z nabytí nemovitosti
a kdo tuto daň hradí. Nyní si uvedeme případy, kdy se tato daň neplatí nebo jakých nemovitostí se tato daň netýká.
Situace osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí řeší § 6 až 9 Zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., ve znění zákona
č. 254/2016 Sb.
Méně častým příkladem, kdy a pro koho
je placení této daně osvobozeno, je uvedeno
v §6 zákonného opatření a týká veřejnoprávního sektoru. Jde o případy, kdy je nabyvatelem nemovitosti členský stát EU, jiný stát
v rámci vzájemnosti nebo v případě, že je nabyvatelem územní samosprávný celek či dobrovolný svazek obcí. Dále se pak ještě uvádí
osvobození při nabytí právnickou osobou, jejímž zřizovatelem či jediným členem je členský stát EU nebo územní samosprávný celek.
V běžné praxi se ale spíše setkáme s případy uvedenými v § 7 a 8:
1. Nové stavby
Od daně je osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva k:
a) pozemku nebo práva stavby, jejichž součástí je dokončená nebo užívaná stavba
rodinného domu,
b) dokončené nebo užívané stavbě rodinného
domu,
c) dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě.
Tady kladu důraz na pojem dokončené
a užívané. V praxi totiž dochází i k převodu
dosud nedokončených – rozestavěných rodinných domů, a i přestože jde o první úplatný převod vlastnického práva, osvobození od
platby daně se v tomto případě uplatnit nedá.
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Realitní poradna
A na co si brát ještě zřetel?
Zejména u novostaveb, kde dochází k prvnímu úplatnému převodu bytů nejčastěji asi
přímo od developera.
- Pozor na stáří takové jednotky! Ne
všechny nové projekty jsou hned vyprodány,
takže pokud termín kolaudace takového bytu
je starší 5 let, kupující daň z nabytí musí uhradit. To platí obecně i u rodinného domu.
- Bytová jednotka nesměla být před tím
užívána! Jsou případy, kdy developer nějakou
dobu byty pronajímá a až následně je dává do
prodeje. Omezení je právní normou omezeno
do 48 hod., ale v praxi se moc asi nesetkáme
s případy, kdy je byt pronajat pouze na 48 hodin. Takže při delším předchozím pronájmu
či užívání (např. developer pro své účely), kupující daň z nabytí platí.
- A dalším úskalím u novostaveb, aby
nedošlo k omylu při nároku na osvobození
od daně, jsou nebytové jednotky. Tady platí,
že osvobození se vztahuje pouze na jednotky,
které nezahrnují nebytový prostor jiný než
garáž, sklep či komoru a které jsou
s touto jednotkou
užívány. Např. na
sklad nebo i ateliér
kolaudované jako
nebytové prostory, se osvobození
nevztahuje.
- U pozemků
si musíme dávat
pozor na jejich vymezení. Pozemky,
které nejsou s nemovitostí výlučně

spojeny, dani z nabytí podléhají (např. zahrada pokud je jako samostatný pozemek).
Osvobození tedy lze uplatnit pouze u pozemku, jehož součástí je právě nová stavba.
2. Družstevní byty
Dalším v praxi hodně využívaným případem jsou převody družstevní bytů. Osvobození se týká jednotek – družstevních bytů nebo
družstevních nebytových prostor, které jsou
garáží, sklepem nebo komorou. Nabyvatelem
však musí být fyzická osoba. Také se zdanění
nemusí bát družstevníci, kteří si převádějí byty
do svého osobního vlastnictví, pokud byli zároveň nájemci bytu před jeho převodem.
Ještě bych chtěla k tomu osvobození
od daně obecně uvést, že i když vznikne nárok na osvobození od daně, je nutno podat
daňové přiznání tzv. s nulou, resp. uvedením
druhu osvobození. Neplatí tedy možný laický
názor, že když nic platit nemusím, nepodávám ani přiznání.
Příště se budu věnovat předkupnímu právu.

Hulíňan
Ohlédnutí za letošními Slavnostmi piva v Záhlinicích
Vážení příznivci piva a rockové muziky
Máme za sebou již třetí ročník Slavností
piva pod komínem v krásném prostředí Záhlinického pivovaru. O víkendu 17. - 18. 5.
se nás sešlo téměř deset tisíc a my vám za to
moc děkujeme. Přípravy celého festivalu trvají
přesně rok. Jeden ročník skončí a hned chystáme druhý. Vaše podpora a tak skvělá návštěvnost je pro nás velkou odměnou a zároveň
i velkým závazkem do dalších ročníků.
Rádi bychom vám také tlumočili dojmy všech kapel, které hrály na
letošním ročníku a máme vám
poděkovat za skvělou atmosféru,
kterou již dlouho na festivalech
nezažili. I za to vám patří velký dík. Nedělní smska od Petra
Nagyho byla toho důkazem, i od
něj vás máme pozdravovat! Něco
končí, nové začíná a tak bychom vás
rádi pozvali 15. - 16. 5. 2020 opět do areálu
pivovaru v Záhlinicích na již čtvrtý ročník.
O kapelách a doprovodném programu vás
budeme průběžně informovat, ale myslím
si, že se máte na co těšit! Chtěli bychom také
poděkovat Záhlinickému pivovaru za možnost uskutečnit tuto akci a také městu Hulín
za podporu. A v neposlední řadě nám dovolte poděkovat všem těm, kteří se letos modlili
za počasí! To asi lépe vyjít nemohlo a už teď
bychom vás rádi požádali o pomoc v dalším
ročníku. Tak na viděnou 15. - 16. 5. 2020
v Záhlinickém pivovaru!!!
Lumír, Jarča, Kuba, Terka
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Hulíňan
SPORT
Pavel Nesvadba
reprezentoval ČR v judu
Pavel Nesvadba, člen oddílu juda SK Spartak Hulín, který nyní kvůli věkové a váhové
kategorii trénuje v oddílu Judo Železo Hranice, se ve dnech 9. - 12. 5. 2019 zúčastnil
mezinárodních závodů v řeckých Athénách,
kde bojoval ve váhové kategorii 66 kg. V těžké
konkurenci dvaceti zahraničních závodníků
vybojoval krásné 5. místo.
Děkujeme Pavlovi za skvělou reprezentaci
a přejeme hodně štěstí a sil do dalších sportovních utkání.
Dušan Horák

Pozvánka
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Velká cena Hulína v Judo
V sobotu 4. 5. 2019 uspořádal oddíl judo
SK Spartak Hulín tradiční Velkou cenu Hulína mláďat a mladších žáků. Tohoto turnaje
se zúčastnilo 22 oddílů z Čech a celé Moravy. Přijelo i osm závodníků ze Slovenska
ze Žiliny.
V silné konkurenci získali hulínští závodníci 5 medailí.
Hulínský oddíl částečně postihla
marodka. Pro nemoc se nemohla zúčastnit nejlepší hulínská závodnice Laura Baziková, která
letos zvítězila ve všech utkáních.
Zastoupil ji však další závodník
Jakub Zpěvák, který v kategorii
mláďat zvítězil ve váze do 42 kg.
Ve stejné váhvé kategorii obsadil
Jan Valenta 2. místo a Václav Skopalík 5. místo. V mladších žácích
se nejlépe vedlo Nele Bukové, která skončila na 2. místě a její bratr
Tadeáš skončil spolu s Markétou
Bernolákovou na 3. místě.
Turnaj letos proběhl bez sebemenších problémů, takže tradičně patří dík výboru SK Spartak
Hulín za pomoc, městu Hulín
za zapůjčení ozvučení, rodičům
a přátelům oddílu za pomoc

při pořádání turnaje.
Největší podíl měl na kvalitě tohoto turnaje ředitel turnaje Petr Eliáš. Pomáhal mu
dost i další trenér Cica alias Dušan Horák,
který napsal tento článek.
Dušan Horák

INZERCE

Hulíňan
PRO ZAJÍMAVOST
Lidové noviny v polovině června 1903
přinesly zprávu o tom, že v Hulíně byli zatčeni dva lupiči brzy poté, co ve Vídni oloupili důstojníka o zlaté záslužné medaile a jiné
cennosti. Oba muži byli dopraveni do vazby
k okresnímu soudu v Kroměříži. Jejich zatčení předcházelo udání společného kumpána,
kterého se oba muži chtěli zbavit, protože
o jejich krádežích dobře věděl. Aby se s ním
nemuseli o kořist rozdělit, hodili ho do jámy
plné vody poblíž biskupského dvora Doubravice. Nejdřív jej omráčili několika ranami
a poté vhodili do jámy. Muž se ale z jámy
dostal ven a vše nahlásil na četnické stanici.
Ihned poté byli oba muži zadrženi. Po dopravení mužů do vazby byla četnictvem provedena domovní prohlídka hostince. Jeden z

ROZHOVOR
1. Jak se díváte na vznik
„nové“ příspěvkové organizace MKC a sloučení několika
středisek pod jednu hlavičku?
Myslím si, že je to určitě
krok správným směrem. Můžeme tak všichni zaměstnanci
soustředit energii společně do
tvorby kulturních a společenských akcí, velké množství věcí
se prolíná a navazuje na sebe,
můžeme lépe plánovat a využívat jednotlivých schopností
konkrétních zaměstnanců, poněvadž každý je dobrý v něčem
jiném.
2. Jaké projekty/akce za dobu Vašeho ředitelování se Vám povedly a na které jste pyšný?
Jsem rád za všechny kulturní a společenské
akce, které jsme společnými silami připravili
všem návštěvníkům Hulína v roce 2018, a že
jich nebylo málo. Určitě však moc rád vzpomínám a jsem rád, že se nám podařilo do Hulína přivézt například koncert Lenky Filipové do letního kina, dále koncert dua Paleček
a Jahelka, který byl velice zajímavý, také rád
vzpomínám na vánoční koncert místních
sborů ZUŠ Hulín s paní Bárou Basikovou.
Z divadel jsem pak určitě rád, že za námi zavítali paní Maciuchová s panem Satoranským
ve hře Ještěrka na Slunci či například Miroslav
Donutil se svým zábavným pořadem. Dále
jsem rád, že jsme v Hulíně mohli vidět Patricii Solaříkovou, Pavla Nového, Zdeňka Izera
a mnoho dalších. Stejně tak jsem moc rád za
krásné akce na náměstí, která loni proběhly
(například oslava výročí republiky). Jsem také
rád, že nás opět nezklamalo letní kino, které
loni navštívilo nejvíce návštěvníků ze všech
letních kin ve Zlínském kraji. Stejně tak jsme
zažili krásné akce v muzeu v Záhlinicích.
3. Jak byste zhodnotil zájem o kulturní akce
v Hulíně?
To je těžká otázka. Zájem je, ale vypadá to,
že stále jen stejné a konkrétní skupiny, které
na kulturu chodí a kterým za to tímto děkuji.
I když se snažíme dělat kulturu pro všechny
(různé věkové skupiny, napříč všemi žánry od
divadel, koncertů, přednášek a mnoha dalšího), stejně nám chodí přibližně stejná skupi-

Počátkem 20. století byli v Hulíně zatčeni lupiči
a našla se tu i jejich kořist
mužů byl totiž syn hulínského hostinského,
který měl v nájmu hostinec. Prohlídka vedla
k překvapujícímu odhalení. Hluboko v ledovně (stavba k uchovávání ledu) až pod spodem
uloženého ledu byl nalezen celý sklad zlatého
a stříbrného zboží. Mezi nalezenými věcmi
se nacházely stříbrné příbory, zlaté medaile,
zlaté řetízky a jiné zlaté věci. Všechno bylo zabaveno a odevzdáno soudu. Až poté si úřady
všimly, že rodina hostinského si žije už několik let neobyčejně dobře nad své poměry.
Starý hostinský se veřejně chlubil, že jeho syn
(jeden ze zatčených) vyučený obuvníkem mu
měsíčně z Vídně posílá 100 korun. Druhý syn
hostinského si koupil a v hotovosti zaplatil
domek za 1500 korun, to vzbuzovalo velký
podiv, protože každý věděl, že rodina hostin-

ského nemá jmění. Starý hostinský, jeho dva
synové a dcera chodili vždy oblečeni v nejlepších šatech a nosili zlaté hodinky se zlatými
řetízky. Četníci se proto domnívali, že oba
zatčení muži se dopustili celé série krádeží
ve Vídni, nebo že jsou spojeni s nějakou větší
zlodějskou bandou. Oba byli také podezřelí
z toho, že se poblíž Vídně dopustili loupeže
na jisté paní, kterou na osamělém místě přepadli a donutili ji, aby jim vydala veškeré peníze a cennosti, které měla u sebe. Oba muži
byli vyfotografováni a fotografie byly poslány
do Vídně a okolí, aby je mohli případní okradení poznat. Celý tento případ byl nakonec
šetřen u soudu v Uherském Hradišti, kde byli
také souzeni pro trestný čin pokusu o vraždu.
z Lidových novin, Marta Staňková

S končícím ředitelem Městského kulturní centra
Zdeňkem Štokmanem
na lidí, kteří jsou kultuře věrní.
Mrzí mě například, že na akcích
není vidět moc mladé lidi. Alespoň na akcích pro rodiny s dětmi je jich mnoho, z čehož mám
radost. Ale jinak se snad na
kulturu naučí chodit i ti mladší, aby se nám kultura rozvíjela
i v dalších generacích.
4. Z jakého důvodu jste se rozhodl odejít z pozice ředitele
MKC?
Práce v kultuře je krásná, velice pestrá, akční a místy adrenalinová, ale také dost náročná
na vydání sebe sama ze všeho, co můžete dát.
Zároveň je kultura náročná v tom, že se dělá
po večerech a o víkendech, takže toho volného času už pak moc není. A já mám to štěstí,
že mám nyní mladou rodinu a malou dcerku, kterým bych se chtěl více věnovat a trávit
s nimi více času. I když ta hulínská „kulturní
rodina“ mi bude moc chybět. A dalším důvodem je pak nová pracovní nabídka v místě
mého bydliště v Bystřici pod Hostýnem.
5. Jak dlouho už v Hulíně působíte/ působil
jste, a bude Vám Hulín chybět?
Působil jsem v Hulíně celkem dva a půl roku.

Původně jako programový pracovník Kulturního klubu a redaktor zpravodaje Hulíňan, následně po odchodu pana Pecháčka
jsem byl pověřen vedením Kulturního klubu a následně jsem se stal jeho ředitelem.
Na začátku roku 2018 jsme po rozhodnutí
zastupitelstva města Hulína přibrali do naší
organizace ještě Městskou knihovnu v Hulíně, Informační centrum Hulín, Muzeum
Františka Skopalíka v Záhlinicích a akce
na náměstí a vytvořili tak Městské kulturní centrum Hulín. Jsem moc rád a děkuji,
že jsem v Hulíně dostal příležitost se na kultuře podílet. Hlavně bych chtěl při této příležitosti poděkovat vedení města Hulín a zastupitelstvu za důvěru, dále pak že místní kulturu podporuje a místním občanům tak dává
možnost kulturního vyžití.
6. Co byste poradil či popřál svému nástupci?
Popřál bych nové ředitelce paní Zakravačové, aby se jí s týmem Městského kulturního centra Hulín dařilo dělat stále zajímavé a pro návštěvníky atraktivní akce, jako se nám dařilo dělat doposud. Věřím, že Hulín bude dále
nabízet nejrůznější originální a skvělé akce
pro všechny věkové skupiny. A já taky určitě
dorazím!
redakce

VÍTE, ŽE...
Víte, že…
• balkon osazený popínavými rostlinami skýtá hezký pohled, příjemný stín a snižuje z části
venkovní teplotu?
• nadšenci mohou na svých balkonech v budkách a polobudkách nabídnout možnost k hnízdění řadě ptáků?
• na každé větší zahradě by neměla chybět moruše, nebo alespoň velkoplodé dříny?
• bršlice kozí noha, běžná rostlina naší přírody, je jedlá a chuťově výborná?
• černý čáp, který často loví v říčce Rusavě v Hulíně, hnízdí v Hostýnských vrších?
• holub hřivnáč se stal nejpočetnějším druhem divokého holuba u nás?
• kočka domácí, pokud má volný přístup do přírody, denně zabije alespoň jednoho živočicha
do velikosti potkana?
• v sušším období po kratším dešti je vhodné rostliny důkladně zalévat, protože tak vstřebají
větší množství vody?
• v Hulíně jsme letos poprvé zaznamenali hnízdění krahujce obecného?
• máme postaveno mnoho krásných domů, ale ne ve všech bydlí láska?
S úctou Váš Pavel K. Šálek
Český svaz ochránců přírody ZO VIA Hulín
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Hulíňan
VZPOMÍNKA
…každý z nás má vzpomínku,
která se tiše vyroní z oka
a stéká po tvářích až k srdci…
Dne 10. 6. 2019 vzpomeneme
6. smutné výročí úmrtí mého manžela,
našeho tatínka, dědečka a pradědečka
pana FRANTIŠKA ALÁNA
z Hulína.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dne 13. května uplynulo 5 smutných let,
kdy nás opustila paní

DRAHOMÍRA PAVLÁKOVÁ

z Hulína.
17. června by se dožila 90 let.
Kdo v srdcích žije, neumírá.
Stále vzpomínají dcera Dana s rodinou,
vnoučata a pravnoučata.

Dne 5. 6. 2019 vzpomeneme
nedožitých 85 let naší maminky,
babičky a prababičky
paní
OLGY FRYŠTACKÉ.
Stále vzpomínají
dcery s rodinami.

Už jen kytičku na hrob můžeme Ti dát,
svíci rozsvítit a s láskou na Tebe vzpomínat.
Dne 20. června 2019 vzpomeneme
4. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
můj manžel,
pan ALOIS CHOCHOLÁČ.
S láskou stále vzpomínají manželka Eva,
dcery Renata, Edita a Eva s rodinami,
sestra Eva s rodinou.

Dne 6. června 2019 uplynulo
30 smutných let, kdy dotlouklo
předobré srdce našeho drahého
pana

FRANTIŠKA NAVRÁTILA.
S láskou a úctou stále vzpomíná
manželka Eva a ostatní rodina.

Dne 4. 7. 2019
by se dožil 85 let
pan

JOSEF REGENTÍK.
S láskou stále vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.
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Dne 26. června 2019 vzpomeneme
25. výročí úmrtí
pana

JAROSLAVA ROZEHNALA.
Vzpomíná dcera Marie a syn Jaroslav
s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí,
vzpomínky na Tebe však stále stejně bolí.
Dne 17. 5. 2019 jsme vzpomněli
2. smutné výročí úmrtí
pana PETRA SOLDÁNA.
S láskou vzpomíná manželka Anna,
dcera Lenka s přítelem, vnuci Jiří a Josef
s rodinou.

Dne 24. 6. 2019
vzpomene 1. výročí úmrtí
pana

PETRA SOLDÁNA ml.
Stále vzpomíná
celá rodina a přátelé.

Dne 18. 7. 2019 si připomeneme
8. smutné výročí úmrtí
paní

BOŽENY ŠTRUBLÍKOVÉ.

Dne 7. 6. 2019 vzpomeneme
4. výročí úmrtí
pana

VOJTĚCHA ŠTRUBLÍKA.

S láskou stále vzpomínají
synové Vojtěch a Jaroslav.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Čas prý rány hojí, je to ovšem zdání,
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.
Dne 29. června 2019 vzpomeneme
1. výročí úmrtí
pana

FRANTIŠKA ŠUFNERA.
Stále vzpomínají manželka Ludmila,
Radka, Blanka s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Hulíňan
OPUSTILI NÁS
Dne 28. 6. 2019 by se dožil 70 let
pan

MIROSLAV ZAPLETAL.
S láskou stále vzpomíná
manželka a děti s rodinami.

Ivana Šafářová

1968

Jan Hordós

1943

Jarmila Hlobilová

1929

Věra Bradová

1931

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala
za velikou účast na pohřbu
pana

JANA SMUTNÉHO z Hulína,
za květinové dary a slova útěchy.
Manželka Anna s rodinou.

Velké poděkování patří

našim hulínským dětem z MŠ Družba
pod vedením paní učitelek
E. Karasové a B. Hostašové
za úžasné vystoupení na členské schůzi
Spolku zdravotně postižených v Hulíně
ke Dni matek.

Ráda bych touto cestou vyjádřila své poděkování pracovnici
vašeho Městského kulturního centra
paní VÁCLAVĚ NAVRÁTILOVÉ,
která velmi kreativně a s obrovských osobním nasazením organizovala a realizovala tvůrčí dílnu se zaměřením na hanácký
folklor, včetně předvádění ženských krojů s důrazem na jejich
komplikovanou úpravu žehlením. Dále bych chtěla ocenit i její
erudované odpovědi na nesčetné dotazy návštěvníků akce Hanácký den, který pořádala naše organizace v sobotu dne 18. 5.
2019 na Hanáckém náměstí v Kroměříži.
Mé poděkování patří též folklorním souborům:
HANÁCI Z HULÍNA a dětskému souboru HULÍŇÁČEK
za krásné vystoupení v rámci již vzpomenutého Hanáckého dne.
Dušana Náplavová
pověřena vedením a řízením organizace
Dům kultury v Kroměříži, p. o.

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.
• 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 celočalouněnou postel, cena 250,- Kč,
stůl a dvě židle 200,- Kč. Tel.: 739 009 813
po 15. hodině.
• Prodám zahradu asi 1300 m2, součástí je
chatka, garáž o dvou stáních, elektrika
s přípojkou 380 V, studna. Zahrada je
na lukrativním místě s možnosti stavby.
Tel.:731 807 146.

• Nabízím trvalou na řasy metodou „iCurl“
v akční ceně 350,- Kč. Kosmetika
„U Panenek“, Šárka Černocká, Chrášťany.
Tel.: 777 911858.
• 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.
• PEDIKÚRA – ALÁNOVÁ LENKA.
SOH Nábřeží 1314. Tel.: 605 924 626.
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