5/2012
VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN
ÚVODNÍK
Vážení čtenáři Hulíňanu,
Začal nám květen, jak říká klasik, lásky čas.
Všechno kolem nás rozkvete do pastelových
barev, zazelená se trávník a určitě se to projeví
i na naší lepší náladě. Také nám bohužel při
tom všem kvetení hrozí zvýšené množství různých alergií, ale tyto naštěstí dokážeme zvládnout díky moderní medicíně. V poslední době
jsem však alergická na něco úplně jiného.
Myslím si, že snad není v této republice
nikdo, kdo by v posledních pár týdnech nesledoval příběh opilého lobbisty, kterak ujíždí
policistům, poté co srazil a zranil ženu. S velkým údivem se pak objeví videa a fotograﬁe,
jak tento „vyvolený“ bez skrupulí telefonuje
a za pár hodin už zase běhá po svobodě. Když
se média do tohoto příběhu s velkou chutí
pustí, zjistí se, že tento, jak se moderně říká
„lobbista“, je člověk, který ovládal Prahu s
rozpočtem několika desítek miliard a ovlivňoval další věci ve vysoké politice a dokonce
i v Policii ČR. Až se tomu nechce věřit, do
toho nám začalo soudní přelíčení s panem

KVĚTEN 2012
Bártou a panem Škárkou, kteří díky moderní
technice odposlouchávacích zařízení nabídli
nám, prostým občanům, exkurzi do nejvyšších pater politiky. Podívaná zajímavě nechutná. Ovšem pátek 13. dubna zaskočil asi
všechny. Soudce, byť mladý, rozhodl velmi
neočekávaně a oba uznal vinnými. Rozsudek
je sice nepravomocný, ale mohl by být signálem všem těmto „politikům“, že už snad
nastala doba, kdy už nejsou rovní a rovnější.
Ale obávám se, že je to možná jen můj velmi
optimistický pohled „prosté občanky“, nicméně voličky!
Uvidíme, jak všechno dopadne, kam se
policistům schová pan Janoušek a na kolikátý
pokus soud osvobodí alespoň pana Bártu.
A ještě něco k první záležitosti. Dočetla
jsem se, že „lobbování je soustavné prosazování skupinových zájmů zejména v médiích,
na veřejnosti, u orgánů státu a jeho představitelů.“ Lobbisté jsou zkrátka lidé, kteří za
úplatu ze strany ﬁrem nebo určitých společností prosazují zájmy těchto společností na
politické scéně. Já jsem si přitom vždycky
myslela, že úkolem politiků je prosazovat

Z DNEŠNÍHO ČÍSLA:
Barevná příloha
Nová obalovna v Hulíně?
Co nového ve Skopalíkově
muzeu?
Město Hulín nabízí do
péče opuštěné psy
Výsledky grantového
řízení
Zvonky zlaté
zájmy lidu a státu, a to za (slušný) poslanecký plat. Ale to asi u nás neplatí. Tak už vám
nechci kazit náladu politikou, ani brát vám
ideály, a přeji vám všem krásný květen.
J. Z.

Vzácný host v Akademii 3. věku
Pro členy Akademie 3. věku v Hulíně
bylo 11. 4. 2012 velmi příjemné setkání
s básníkem, Ing.
Bohumírem Pospíšilem. Tento 86letý
pán s mladou duší,
spolužák známého
kronikáře Vlastimila Úlehly, vyprávěl o svém
životě, vyznal se z lásky k městu Hulínu.
Jeho básně opěvují známá místa našeho
města, která zůstávají stejná po generace – beto-

POZVÁNKA

ňák, Dóbravica (Doubravice), řeka Rusava, verši opěvuje hanácký kraj. I jeho pseudonym Míla
Hulínský vypovídá o jeho vztahu k Hulínu.
Své povídání doplnil reprodukovaným uměleckým přednesem svých básní v interpretaci
významných brněnských herců. Básník vydal
25 svazků svých básní, letos v květnu bude vydán další s názvem „Vzpomínka na Hulín“.
Bylo to hezké dopoledne - a řekněte, kolik
měst se může chlubit básníkem, jako Hulín
Bohumírem Pospíšilem?
Věra Gremlicová

Ing. Bohumír Pospíšil s Věrou Gremlicovou

AKADEMIE 3. VĚKU
16. května 2012
od 9.00
v KULTURNÍM KLUBU

Účastníci Akademie 3. věku

1

Hulíňan
Z RADNICE
USNESENÍ č. 30
z 30. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. března 2012
Rada města po projednání a v souladu se zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů:
1. Doporučuje ZM
2. Schvaluje
3. Neschvaluje
4. Souhlasí
5. Uděluje výjimku
6. Bere na vědomí
7. Pověřuje
1) Doporučuje ZM
a) schválit kupní smlouvu na prodej pozemku par. č. 2720/2 v k. ú. Hulín o výměře 13 m2
Vlastě Rozsypalové, Hulín, a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí;
platnost usnesení: 30. 9. 2012;
za tento bod zodpovídá p. Zdeněk Váňa;
b) vydat toto usnesení:
Zastupitelstvo města Hulína, jako příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění později vydaných
předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ust. § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 188 odst.
3 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 a
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění později vydaných předpisů, ust.
§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, po ověření ve
smyslu ust. § 54 odst. 2 stavebního zákona, že
návrh změny není v rozporu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu, vydává
formou opatření obecné povahy Změnu č. 5
a 6 územního plánu města Hulín, a bere na
vědomí, že proti návrhu změny nebyly vzneseny žádné námitky ani nebyly řešeny rozpory;
platnost usnesení: přijetím;
c) souhlasit s návrhem nového umístění pozemků města Hulína v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pravčice a v části k. ú.
Hulín, Břest, Němčice u Holešova;
platnost usnesení: přijetím;
d) schválit v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
později vydaných předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se ruší vyhláška č. 1/2000 o změnách koeﬁcientu k výpočtu daně z nemovitostí ve smyslu zákona
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění později vydaných předpisů;
platnost usnesení: přijetím;
za body 1) b) až d) zodpovídá Bc. Božena
Rušikvasová;
e) schválit OZV města Hulína č. 2/2012, kterou se ruší OZV města Hulína č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF ČR;
platnost usnesení: přijetím;
f) schválit rozpočtové opatření č. 1/2012
v souladu s návrhem;
platnost usnesení: přijetím;
za body 1) e) a f) zodpovídá Bc. Eva Kubínová.
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2) Schvaluje
a) prodloužení nájemní smlouvy na byt Záhlinická panu Michalu Oračkovi na dobu určitou od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012 s podmínkou,
že bude do konce měsíce března 2012 splacen dluh na nájemném;
platnost usnesení od: 1. 4. 2012;
b) přidělení bytu v domě s pečovatelskou
službou Kostelní paní Anně Čiefové, Hulín,
na dobu neurčitou od 1. 4. 2012;
platnost usnesení: 1. 4. 2012;
Za body 2) a) až b) zodpovídá p. Zdeněk Váňa;
c) žádost ředitelky Základní školy Hulín,
okres Kroměříž, příspěvkové organizace,
o předchozí souhlas k přijetí účelově určeného
daru od Sdružení TEREZA se sídlem Praha 1,
Haštalská 17, IČ: 649 33 873;
za tento bod zodpovídá Mgr. Hana Fuksová;
d) místo konání Svatováclavských hodů 2012,
a to prostory od Kulturního klubu směrem
k letnímu kinu,
termín plnění: 28. 9. – 30. 9. 2012;
e) návrh hodnotící komise pro grantová řízení na poskytnutí veřejné ﬁnanční podpory
z programového fondu města Hulína v rámci
I. kola výzvy k podání žádostí pro rok 2012;
platnost usnesení: přijetím;
za tento bod zodpovídá RNDr. Zavadil;
f) uzavření Dohody mezi Českou republikou Ministerstvem zemědělství, jako spolupořadatelem a městem Hulín, jako pořadatelem znovuotevření expozice Muzea Františka Skopalíka
v Záhlinicích, kdy předmětem dohody je závazek ze strany spolupořadatele zaplatit pořadateli 250.000,- Kč za dílo uvedené v Dohodě;
platnost usnesení: přijetím;
g) uzavření Smlouvy o dílo s dodavatelem
výstavních podest a vitrín panem Markem
Pechou, Hulín, v rámci ﬁnančních prostředků z Ministerstva zemědělství (a v souladu s
uzavřenou Dohodou s MZe);
platnost usnesení: přijetím;
h) záměr zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 321/3 a PK 331, vše v k. ú. Záhlinice, pro ŘSD;
platnost usnesení: 30. 9. 2012;
i) záměr nájmu částí pozemku parc. č. 2884/5,
2885/2 a 2881/6, vše o výměře do 1000 m2
v k. ú. Hulín;
platnost usnesení: 30. 9. 2012;
Za body 2) f) až i) zodpovídá p. Zdeněk Váňa;
j) OZV města Hulína č. 2/2012, kterou se
zrušuje OZV města Hulína č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF ČR;
platnost usnesení: 1. 5. 2012;
za tento bod zodpovídá: Bc. Eva Kubínová;
k) zprávu o hospodaření organizace Základní
škola Hulín, příspěvková organizace, za rok
2011, a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku do fondů dle návrhu;
platnost usnesení: přijetím;
za tento bod zodpovídá Mgr. Hana Fuksová;
l) zprávu o hospodaření organizace Sportovní
areál Hulín, příspěvková organizace, a celkovou ztrátu ve výši 186.4496,08 Kč částečně
uhradit s použitím rezervního fondu ve výši

101.746,51 Kč, zbývající část ztráty ve výši
84.689,57 Kč bude pokryta zlepšeným výsledkem hospodaření v příštích letech;
platnost usnesení: přijetím;
za tento bod zodpovídá Ing. Jaroslav Rosypal;
m) zprávu o hospodaření organizace Středisko pro volný čas dětí a mládeže, příspěvková
organizace, za rok 2011, a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku do
fondů dle návrhu;
platnost usnesení: přijetím;
za tento bod zodpovídá pí Milada Jurčíková.
3) Neschvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 7 o výměře
5911 m2 v k. ú. Záhlinice;
platnost usnesení: 30. 9. 2012;
za tento bod zodpovídá p. Zdeněk Váňa.
4) Souhlasí
s čerpáním investičního fondu k ﬁnancování investičních nákladů a posílení zdrojů určených na
ﬁnancování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace Sportovní areál Hulín používá pro svou činnost, a to ve výši 180 tis. Kč.
5) Uděluje výjimku
v souladu s odst. 1, ust. článku V. Obecně
závazné vyhlášky města Hulína č. 2/2010
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh
a ukončení veřejnosti přístupných sportovních
a kulturních podniků v rozsahu nezbytném k
zajištění veřejného pořádku, a schvaluje ukončení akce: Aprílový rockový bál pořádaný
o. s. Čerchmanti v Kulturním klubu dne
14. 4. 2012 do 3:00 hod. následujícího dne;
termín plnění: 14. 4. – 15. 4. 2012
zodpovídá p. Zdeněk Váňa.
6) Bere na vědomí
oznámení o provozu Školní družiny při ZŠ
Hulín v době velikonočních prázdnin 5. a 6.
dubna 2012.
7) Pověřuje
JUDr. Hanu Hrabalovou, vedoucí odboru
právních a vnitřních věcí Městského úřadu
Hulín, aby zastupovala město Hulín jako
opatrovník na základě žádosti ﬁrmy Českomoravský štěrk, a. s., se sídlem Mokrá 359,
664 04 Mokrá, IČ: 255 02 247 ze dne
14. 3. 2012 v řízení o povolení otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska u Obvodního báňského úřadu pro území krajů
Jihomoravského a Zlínského;
platnost usnesení: přijetím.
V Hulíně dne 22. března 2012
Mgr. Roman Hoza – starosta
Petr Polák – místostarosta

Vedení města Hulín
se omlouvá
svým spoluobčanům
za nevydařený
velikonoční jarmark.

Hulíňan
USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Hulína,
konaného dne 5. dubna 2012 v Kulturním klubu v Hulíně
Usnesení č. 70/2012
1) Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
zprávu o plnění usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Hulína bez připomínek;
2) Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Hulína od
9. února 2012 do 22. března 2012;
3) Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí zprávu předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hulína o kontrole plnění
usnesení Rady města Hulína;
platnost usnesení: přijetím usnesení.
Usnesení č. 71/2012
Zastupitelstvo města Hulína schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 2720/2 v k. ú. Hulín o výměře
13 m2 Vlastě Rozsypalové, bytem Hulín;
platnost usnesení: 30. 9. 2012;
zodpovídá p. Zdeněk Váňa;
Usnesení č. 72/2012
Zastupitelstvo města Hulína schvaluje v souladu
s ust. § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů investiční záměr akce „Záhlinice – dostavba kanalizace“, a pověřuje Odbor rozvoje města
a životního prostředí přípravou všech potřebných dokumentů k vydání Územního rozhodnutí a k podání žádosti na Státní fond životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu
č. 1 ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ
INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ podprogram 1.1.1 snižování
znečištění z komunálních zdrojů – Aglomerace pod 2000 EO. Aglomerace nad 2000 EO
a pověřuje starostu města podpisem všech dokumentů potřebných k podání žádosti;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá Ing. Dutkevič.
Usnesení č. 73/2012
Zastupitelstvo města Hulína schvaluje v souladu s ust. § 85 písm. j) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění později vydaných
předpisů Smlouvu č. 10063273 ze dne 19. 3.
2011 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí na akci „Zateplení budovy sportovního areálu v Hulíně “.
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá Ing. Roman Dutkevič.
Usnesení č. 74/2012
Zastupitelstvo města Hulína, jako příslušný
orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm.
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění později vydaných předpisů (dále jen „stavební zákon“),
za použití ust. § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a
§ 188 odst. 3 stavebního zákona, v souladu s
ust. § 171 a následujících zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění později vydaných
předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, po ověření ve smyslu ust. § 54 odst. 2
stavebního zákona, že návrh změny není v
rozporu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu, vydává formou opatření obecné povahy Změnu č. 5 a 6 územního

plánu města Hulín, a bere na vědomí, že proti
návrhu změny nebyly vzneseny žádné námitky ani nebyly řešeny rozpory;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá Bc. Božena Rušikvasová.
Usnesení č. 75/2012
Zastupitelstvo města Hulína souhlasí s návrhem nového umístění pozemků města Hulína
v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k.
ú. Pravčice a v části k. ú. Hulín, Břest a Němčice u Holešova;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá Bc. Božena Rušikvasová.
Usnesení č. 76/2012
Zastupitelstvo města Hulína schvaluje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných
předpisů Obecně závaznou vyhlášku města
Hulína č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně
závazná vyhláška č. 1/2000 o změnách koeﬁcientu k výpočtu daně z nemovitostí ve smyslu
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,
ve znění později vydaných předpisů;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá Bc. Božena Rušikvasová.
Usnesení č. 77/2012
a) Zastupitelstvo města Hulína schvaluje v
souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů Obecně závaznou vyhlášku města Hulína č. 2/2012, kterou se zrušuje
Obecně závazná vyhláška města Hulína č.
5/2010 o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené MF ČR;
platnost usnesení: přijetím;
b) Zastupitelstvo města Hulína ukládá RM
začít v nejbližším možném termínu práce na
OZV omezující další umisťování a provozování výherně hracích přístrojů a dalších podobných zařízení ve městě Hulín s ohledem
na jejich negativní vliv na sociálně patologické jevy a veřejný pořádek;
platnost usnesení: přijetím;
za body usn. 77/2012 a) a b) zodpovídá Bc.
Eva Kubínová.
Usnesení č. 78/2012
Zastupitelstvo města Hulína schvaluje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů a ust. § 16 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění později vydaných předpisů rozpočtové opatření č. 1/2012;
platnost usnesení: do 30. 4. 2012;
zodpovídá Bc. Eva Kubínová.
Usnesení č. 79/2012
Zastupitelstvo města Hulína schvaluje osvobození placení poplatků za držení psů pro
členy zásahových jednotek SDH Hulín a
SDH Záhlinice, dle předložených seznamů;
platnost usnesení: rok 2012;
zodpovídá: Bc. Eva Kubínová.
Usnesení č. 80/2012
a) Zastupitelstvo města Hulína vyslovuje
souhlas s vystavením plné moci k zastupování na valné hromadě společnosti Vodovody a
kanalizace Kroměříž, a. s., konané dne 24. 4.
2012 společností Česká infrastrukturní, a. s.,
Václavské nám. 19, Praha, IČ: 261 84 125,
která je smluvně vázána s městem Hulín z

příkazní smlouvy ze dne 10. 6. 2003, kterou
město Hulín uzavřeno s Českou spořitelnou, a. s., IČ: 452 44 782 se sídlem Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, k výkonu svých akcionářských práv vyplývajících z vlastnictví
66 649 akcií;
b) Zastupitelstvo města Hulína pověřuje starostu města Mgr. Romana Hozu podpisem
plné moci ve smyslu usnesení 80/2012 a);
c) Zastupitelstvo města Hulína deleguje v
souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů starostu města Mgr. Romana Hozu k zastupování města na valné
hromadě společnosti Vodovody a kanalizace
Kroměříž, a. s., konané dne 24. 4. 2012;
Usnesení č. 81/2012
Zastupitelstvo města Hulína schvaluje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. p) zák. č. 128/
2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů, záměr založit Místní akční
skupinu Jižní Haná, a pověřuje starostu města
Mgr. Romana Hozu a místostarostu města p.
Petra Poláka zajištěním její přípravy.
Usnesení č. 82/2012
Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí
„Zprávu o bezpečnostní situaci ve městě Hulín za rok 2011“ předloženou vedoucím OO
Policie ČR Hulín.
Usnesení č. 83/2012
Zastupitelstvo města Hulína deleguje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů místostarostu města p.
Petra Poláka k zastupování na valné hromadě společnosti Jihomoravská plynárenská, a.
s., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, IČ:
49970607, dne 22. května 2012;
platnost usnesení: do 22. května 2012.
V Hulíně dne 5. dubna 2012
Mgr. Roman Hoza - starosta
Petr Polák - místostarosta
Ověřovatelé usnesení: Ing. Bronislav Fuksa,
Ing. Vladimír Omasta

Město Hulín nabízí
do péče opuštěné psy
Město Hulín nabízí do adopce psy
odchycené na jeho území a umístěné
v psím útulku Čápka v Kroměříži. Noví
majitelé psů budou v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Hulína
č. 4/2010 osvobozeni od poplatkové
povinnosti a jako bonus obdrží pytel
psích granulí.
Zájemci si mohou zvířata prohlédnout denně v Kroměříži na Čápce od
14:00 do 17:00 hodin.
Bližší informace získáte na odboru rozvoje města a životního prostředí
MěÚ v Hulíně nebo na internetové adrese www. utulekkromeriz.cz.
Odbor rozvoje města a ŽP
Foto: barevná příloha
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Hulíňan
Pod ukradenou peřinou
sladší sny

Nová obalovna v Hulíně?
Již koncem léta loňského roku proběhla
na radnici první schůzka zástupce společnosti
BERGER BOHEMIA s vedením města.
„Panu řediteli jsme s místostarostou už na
prvních jednáních řekli zcela jasně, že záměr
výstavby obalovny se nám nelíbí, že očekáváme
odpor občanů, že budeme stát rozhodně na jejich straně a uděláme vše pro to, aby se obalovna nepostavila. Jednání probíhala velmi slušně
a korektně, ale s jasně zamítavými stanovisky z
naší strany. A to přesto, že společnost nabízela
pracovní místa, další rozvoj do budoucnosti,
podporu kultury a sportu ve městě a další materiální výpomoc,“ řekl k problému starosta a
stejně informoval spolu s místostarostou i další
orgány města, Radu a zastupitelstvo.
Jaké byly ze strany města další kroky?
Zástupce společnosti BERGER BOHEMIA byl seznámen se zamítavým postojem
města k této zamýšlené investici. Byl také seznámen s tím, že město bude požadovat posouzení vlivu na životní prostředí (tzv. EIA). Rada
města Hulín na srpnové schůzi přijala usnesením požadavek na provedení tzv. „velké EIA“
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí s důrazem na ochranu podzemních zdrojů pitné vody v jímacím
území Kvasice a Hulín, zamezení zvýšení dopravy při obsluze zařízení a zvýšení prašnosti,
koncentrace škodlivých a pachových látek v
ovzduší, čímž by se významně snížila kvalita
bydlení a života ve městě. Rada města příslušným odborům Městského úřadu uložila postupovat v tomto smyslu, starosta města jednal
osobně s vedoucím odboru životního prostředí
a zemědělství Krajského úřadu ve Zlíně. Cílem jednání bylo informovat krajský úřad o
zamítavém postoji města Hulín k výstavbě
obalovny a o obavách občanů ze zhoršení ži-

votního prostředí v našem městě, k součinnosti
a k odbornému vyjádření byl vyzván P. Šálek
za ČSOP VIA Hulín, na lednovém zastupitelstvu byla přednesena hromadná stížnost občanů. Zastupitelstvo města z důvodu vážných
obav z negativních vlivů na životní prostředí a
na základě připomínek občanů se jednohlasně usneslo nepodpořit investiční záměr nově
vybudovat obalovnu živičných směsí. Tím se
jasně připojilo na stranu občanů města. Městský úřad jako dotčený správní úřad i Město
Hulín jako dotčený územně samosprávný celek ve svých nesouhlasných vyjádřeních adresovaných Krajskému úřadu Zlínského kraje
opakovaně upozorňovali na nedostatečnou
kvalitu zpracování dokumentace. Přiloženy
byly i podpisové archy hromadné stížnosti občanů a stanoviska sdružení ČSOP. Na základě
všech těchto připomínek zadal odbor životního prostředí Zlínského kraje vypracování dalšího oponentního posudku k dokumentaci EIA
nezávislou autorizovanou osobou. V posudku,
který město Hulín v těchto dnech obdrželo,
jsou navržena opatření k prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci některých nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí a
veřejné zdraví. Nicméně závěrečné stanovisko
posudku k záměru je souhlasné, dalším krokem bude veřejné projednání. Občané budou
včas informováni o datu i místě konání, a to
jak městským rozhlasem, tak i na internetových stránkách města.
Město bude přesto nadále pokračovat v
jednáních jednak na odboru životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje, znovu bude
v dalších fázích připomínkovat závěry posouzení. Přestože výsledky posudku jsou kladné,
město se s nimi neztotožňuje a bude se snažit
stavbě zabránit. Jeho možnosti jsou však omezeny rámcem zákonných předpisů a postupů.

Rada města Hulína svým usnesením č. 30/2012 ze dne 22. března 2012 schválila návrh hodnotící komise na poskytnutí veřejné ﬁnanční podpory z Programového
fondu města Hulína v rámci I. kola výzvy pro rok 2012 následujícím neziskovým
organizacím na jejich neinvestiční činnost v r. 2012 v této výši:
1. Občanskému sdružení zdravotně postižených Hulín

5.000,- Kč

2. Společnosti pro nemocné děti

3.000,- Kč

3. Oblastní charitě Kroměříž (K Centrum)

10.000,- Kč

4. Hanácké dechové hudbě Hulíňané

15.000,- Kč

5. Klubu seniorů Hulín – Marie Lačíková

2.000,- Kč

6. SK BURE Hulín

3.000,- Kč

7. Základní kynologické organizaci Hulín

5.000,- Kč

8. Občanskému sdružení ROSKA Přerov

3.000,- Kč

9. Gymnastickému klubu Hulín

5.000,- Kč

11. Občanskému sdružení Orel, jednotě Hulín

10.000,- Kč
2.000,- Kč

12. SRPD DS Morava při ZUŠ Hulín

10.000,- Kč

13. ZUŠ Hulín (DPS Zvonky)

20.000,- Kč

14. Pěveckému sboru Smetana Hulín

7.000,- Kč
RNDr. Vladimír Zavadil
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Z. Drexlerová,
referentka majetkové správy

Charita Hulín upozorňuje:

Výsledky grantového řízení

10. Společnosti přátel Skopalíkova muzea v Záhlinicích

Tohle si zřejmě myslel neznámý pachatel, který odcizil historickou peřinu, jakožto jeden z exponátů muzea Františka Skopalíka. Část muzejních exponátů byla totiž
uskladněna v bývalém kinosálu v Záhlinicích. Zámky na dveřích byly zhruba před
šesti týdny zničeny, ale z exponátů se tehdy
nic neztratilo. Zámky jsme dali vyměnit
a mysleli si, že je vše v poklidu, poněvadž
průběžnou kontrolou při průjezdu Záhlinicemi nebyla na dveřích kinosálu nejmenší
známka násilí. Záhy jsme zjistili, jak jsme
se mýlili. Spolku přátel muzea jsem totiž
předala klíče od kinosálu, aby mohli pomaličku připravovat exponáty za účelem
vystavení. Jaké bylo jejich zděšení, když
po otevření vstupních dveří bylo všechno
rozházené a ty nejhezčí kousky historického nábytku pěkně naskládané na hromádce za vstupními dveřmi, zřejmě určeny
k rychlému odvozu. Po kontrole exponátů
bylo zjištěno, že zmizela pouze peřina. Samotná peřina byla tou klasickou duchnou,
pod kterou spávaly ještě naše prababičky.
Na místo samé byla v tomto případě přivolána i Policie ČR, a jejich odpověď na
výši škody? Nevyčíslitelná. Jak se pachatel
dostal dovnitř? Bočními dveřmi, které jsou
kryté od hlavní silnice zídkou. Naštěstí si
přes tyto dveře mohl pouze nábytek nachystat k odvozu. Jediná příjezdová cesta
ke kinosálu je totiž od hlavní silnice. Co
dodat? Exponáty byly ihned po tomto nálezu odvezeny do budovy muzea, kde jsou
chráněny EHZ (Elektrickou zabezpečovací
signalizací) a nám se od té doby lépe spí
– a nemusíme ani krást.

Ve dnech 1. a 8. května 2012
Charita uzavřena z důvodu
státních svátků.
Každé úterý
od 15.00 do 17.00 hodin
přijímá dámské, pánské
a dětské oblečení.
Čisté, ihned k použití.

INZERCE

Hulíňan
DECENT HULÍN
Odpovědi na nejčastější otázky týkající se poskytování
pečovatelské služby
DECENT Hulín, příspěvkové organizace
Závěrečný díl
11. Za jakých podmínek poskytujete pečovatelskou službu a za jakých naopak ne?
Pečovatelskou službu lze dle zákona poskytovat pouze osobám, které se ocitly v sociální
nouzi – mají sníženou soběstačnost buď z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. O tom, zda žadatel
je takovou osobou, rozhoduje poskytovatel na
základě informací, které získává přímo od žadatele během úvodní schůzky, tzv. sociálního
šetření. Poskytovat naši pečovatelskou službu
však nelze tam, kde by osoba nepatřila do výše
popsané skupiny osob, tzn. že pro poskytování
sociální služby nejsou zákonné důvody. Sociální služby, tedy ani pečovatelská služba,
nenahrazují jiné komerční služby, které jsou
běžně poskytovány těm lidem, kteří si pouze
„nechtějí či neumějí“ dané úkony vykonávat
sami (to znamená, že u nich neexistuje např.
snížená soběstačnost, nelze provádět úklid u
osoby, která chodí brigádně uklízet do ﬁrmy,
nelze uklízet celý dům, který obývají příbuzní
uživatele sociální služby, ale jen ty prostory,
které sám skutečně obývá, aj.).
12. Může mi být poskytována pečovatelská
služba, i když nepobírám příspěvek na péči?
Ano, může. Příspěvek na péči je pouze jakýmsi „úředním potvrzením“ o snížené
soběstačnosti určitého stupně, která je (viz

Metodika pro poskytování informací
při prvním kontaktu se zájemcem
předchozí otázka) nutnou podmínkou pro
poskytnutí pečovatelské služby. Z příspěvku
na péči je však možné provádět úhradu za
pečovatelskou službu, protože pečovatelská
služba DECENT Hulín, příspěvková organizace, je registrovaným poskytovatelem
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách. Nicméně to, že žadatel o pečovatelskou službu či již její uživatel nemá
přiznán příspěvek na péči, nebo o něj ani
nežádal, ještě neznamená, že nemá sníženou
soběstačnost, a proto, pokud na základě poskytnutých informací během úvodního šetření tuto sníženou soběstačnost prokáže, nic
nebrání tomu, aby byla pečovatelská služba
poskytována. Úhradu za poskytování pečovatelské služby pak takový uživatel hradí
z vlastních prostředků (z důchodu, úspor,
apod.). Výše úhrad za poskytování úkonů
pečovatelské služby se řídí platným sazebníkem výše úhrad (viz webové stránky pečovatelské služby www.hulin.cz/decent).
13. Jaké informace ode mne budete potřebovat?
Rozsah zjišťovaných informací se odvíjí od
rozsahu požadovaných služeb. Aby bylo
možné rozhodnout o poskytování pečovatelské služby, budeme potřebovat základní
informace: důvod, proč potřebujete naše služby, dále jméno, příjmení, datum narození,
adresu bydliště – trvalý pobyt, kontaktní osobu, užívání kompenzačních pomůcek,
případné zvláštní požadavky na komunikaci
(nevidomý, neslyšící aj.).
Tiskopis obdržíte při návštěvě našeho pracovníka při sociálním šetření, nebo si jej
můžete vytisknout z našich internetových
stránek www.hulin.cz/decent.

14. Jak rychle je možné pečovatelskou
službu začít poskytovat?
Je to individuální. Záleží na volné kapacitě
služby, dále na naléhavosti situace žadatele. Každopádně lze pečovatelskou službu
začít poskytovat na základě sepsané smlouvy. Stručně řečeno, podpisu smlouvy musí
předcházet úvodní schůzka v domácnosti
žadatele – „sociální šetření“, jejímž výstupem je, v případě dohody, písemná Žádost
o uzavření smlouvy na poskytování pečovatelské služby, která obsahuje i požadavek
na poskytování konkrétních úkonů pečovatelské služby. Na základě tohoto šetření
a písemné žádosti sepíše pracovník pečovatelské služby Smlouvu o poskytnutí sociální služby, která nabývá platnosti dnem
podpisu oběma smluvními stranami. Tímto
dnem může být zahájeno poskytování pečovatelské služby.
15. Lze měnit rozsah pečovatelské služby?
Ano, rozsah poskytovaných úkonů lze měnit
dle aktuální potřeby uživatele formou písemného dodatku ke smlouvě. Rozsah poskytovaných služeb lze takto zvyšovat i snižovat.
16. Co když potřebuji pomoc, kterou pečovatelská služba neposkytuje?
V případě, že požadujete službu, kterou pečovatelská služba DECENT Hulín, příspěvková
organizace, neposkytuje, nabídneme vám služby jiného poskytovatele, který je vám schopen
pomoci, avšak za předpokladu, že takový poskytovatel v našem regionu působí.
Anna Pecháčková, DiS.
sociální pracovnice,
vedoucí pečovat. služby

Velikonoční tvoření v jeslích
Pro děti v jeslích nebyl 29. březen jen tak
obyčejným dnem. Od rána se těšily na odpoledne, kdy za nimi přijdou do jeslí jejich
maminky, tatínkové, babičky a dědečkové a
začnou společně zdobit velikonoční vajíčka,
která uloží do vlastnoručně vyrobených košíčků v podobě zajíčků a slepiček.
Rodiče se společně se svými dětmi pustili
s chutí do práce, vystřihovali, lepili, barvili,
každý dle svých představ a dovedností. Na
výběr měli různé druhy materiálů a technik.

Odpoledne plynulo v příjemné, tvořivé
atmosféře, děti projevovaly nadšení z práce
a rodiče zase pyšně hodnotili zručnost a pracovní nasazení svých dětí. Šikovné ruce dětí
za asistence „dospěláků“ dokázaly vytvořit
opravdu pěkné velikonoční dekorace.
Po skončení tvořivého odpoledne si děti odnášely svůj jedinečný výtvor domů, aby se stal
součástí velikonoční výzdoby jejich domova.
Tety z jeslí

Hulínské pašije
První aprílovou neděli sehráli ochotníci z
řad farníků a členů hulínské jednoty Orel tzv.
„hulínské pašije“. Jedná se o příběh posledních dní života Ježíše Krista, který byl pojat
velmi realistickou formou. Plný kostel diváků měl možnost v hulínském kostele a okolí
shlédnout představení, které bylo s velkým
úspěchem hráno již v letech 2006 a 2008. V
představení bohatém na kostýmy vystoupilo
přes 40 herců, mnozí museli hrát i dvojrole.
Děkujeme za přízeň a věříme, že letošní „hulínské pašije“ nebyly posledními.
Jednota Orel Hulín
FOTO: BAREVNÁ PŘÍLOHA
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Hulíňan
Co nového ve Skopalíkově muzeu?
Nástěnné malby pomalu, ale jistě získávají svou původní podobu, byla započata výroba prosklených vitrín a dřevěných podest na
umístění exponátů. Zároveň probíhá umísťování exponátů do vitrín a vytváření dalších
expozic, ale zatím pouze na papíře.
Ve společenské místnosti muzea proběhl
v poslední březnový den seminář „Zdobení
kraslic tradiční technikou barevného vosku“ a
členkám Spolku přátel Skopalíkova muzea, pro
něž byl určen, se moc líbil. Lektorka zahájila
seminář krátkým náhledem do historie zdobení
kraslic a svůj výklad ukončila konkrétním návodem na zdobení kraslic barevným voskem.
Mezitím nám el. strojky rozehřály barevné
voskovky a my jsme se dle předloh na zdobení a hlavně dle vlastní fantazie pustily do díla.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Již od roku 2002 se slaví 21. března tento
mezinárodní svátek. Určitě vás napadne, že
bychom měli více spát. Dnes už ale víme, že
důležitější než délka spánku je jeho kvalita.
Žáci pátých tříd a jejich třídní učitelky
oslavili tento den v pyžamkách, nočních
košilkách, někteří s polštářky a svými plyšovými mazlíčky.
Ve vyučovacích hodinách se slova spánek, spaní, snění prolínala všemi úkoly.
Žáci se seznámili s Desaterem zdravého
spánku, zazpívali si s Miro Žbirkou Are
you sleeping?, přečetli si o Karaﬁátových
Broučcích, počítali průměrnou délku spánku
svých spolužáků. Ani se nenadáli a středeční
vyučování v pyžamkách skončilo.
Poslední, co si z tabule přečetli, bylo:
Když se můžeš vyspat dnes, neodkládej to
na zítřek, pozítří už můžeš bojovat s nespavostí.
H. Škopíková, R. Kociánová, P. Šubertová
Více zde: http://zs-hulin.webnode.cz/
news/mezinarodni-den-zdraveho-spanku/
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Připomněly jsme si tak léta, kdy jsme pod přísným okem učitelek musely zdobit kraslice ve
škole. Musím konstatovat, že i když některé
členky spolku byly ve zdobení moc šikovné,
paní Malinové, která se zdobením kraslic živí
již 36 let, mohly jen stěží konkurovat. Snad to
bylo tím, že seminář trval tak krátce.
V sobotu 14. dubna se po dlouhé době linula z budovy muzea jiná vůně než fasádních a
malířských barev, a to vůně čerstvě upečených
perníků. Bylo to díky druhému semináři uspořádanému v rámci „Skopalíkova hanáckého
roku“. Téma „Medové perníky, zpracování
těsta a zdobení“ přilákala nejenom záhliničáky, ale i hulíňáky a chropyňáky. Na úvod měl
pan Doležel a jeho asistentka krátkou, ale o
to zajímavější odbornou přednášku o včelách
a včelích produktech. Pak nám rozdal pečící
papír, abychom si nacvičily výrobu zdobících
kornoutů, a když se nám jich povedlo pár
vyrobit, přidělil nám každé kus perníkového
těsta, válečky a formičky a přísným okem dohlížel na to, jak nám to jde. A protože přijel
na seminář perfektně vybaven pečící troubou,
šlehačem a ostatními pomůckami, zanedlouho provoněly budovu muzea čerstvě upečené
perníky, které jsme si pak „musely“ nazdobit.
Mezi vykrajováním nám ještě předvedl zpracování perníkového těsta a pak nám prozradil
svůj recept na perníky a cukrovou polevu.

Mezinárodní den
zdravého spánku

V měsíci květnu se v budově muzea
uskuteční ještě dva semináře. Seminář na
téma „Vázaní ženského šátku na východní
Hané, obnova kroje v obci Sazovice“ proběhne 12. května 2012 od 9 hodin pod vedením pana Baziky se Sazovic. Posledním
seminářem je „Obnova kroje v Břestu“ dne
26. května 2012 od 9 hodin a povede ho paní
Navrátilová z Břestu.
Pokud se chcete zúčastnit výše uvedených
seminářů, přihlaste se na tel: 573502726,
nebo osobně na odboru Správy majetku města MěÚ Hulín.
Z. Drexlerová,
referentka majetkové správy

Hulíňan
Super lyžák
Ve dnech 3. - 9. 3. 2012 se jako každoročně uskutečnil „lyžařský výcvikový zájezd“.
Konal se na již tradičním místě, ve ski areálu
Petříkov v Jeseníkách. Účastnilo se jej na 35
žáků, převážně ze sedmých tříd, doplněných
třemi žáky z osmé a deváté třídy. Počasí bylo
vynikající, rovněž sněhové podmínky nám
všem přály. Pokračuje naše žákyně Eliška
Holubníčková, která se s vámi podělí o zážitky z tohoto zájezdu.

kání, modřiny, únavné rvaní se do lyžáků, ale
také „vodopády slz“ jsme v rekordních 3-4
dnech všichni sjížděli kopec s ostatními, už
těmi pokročilejšími. Abych nezapomněla, bohužel během kurzu jsme měli jeden ne zrovna malý úraz, ale zanedlouho ruka statečně
skončila v sádře. Spolu s lyžákem jsme si s
sebou odvezli zbylé modřiny, ale HLAVNĚ
nezapomenutelné zážitky na celý život.

Nakonec bych chtěla poděkovat jménem
žáků, kteří se kurzu zúčastnili, za příjemně
strávený týden, trpělivost a hlavně pevné
nervy našim učitelům a paní ředitelce za
návštěvu! ;)
Mgr. Svatopluk Štípek – úvodní slovo,
Eliška Holubníčková, 7. B

Během celého tohoto týdne stráveného na
chatě v Petříkově se toho událo mnoho, přesto jsme usoudili, že mimo lyžování byla pro
nás nejzábavnější soutěž s názvem „jízda na
čemkoli“, při které se všichni skvěle bavili i
přes malé nehody.
Naše lyžařské krůčky aneb první jízdy,
hlavně 3. družstva, byly sice nejnáročnější z
celého lyžáku, ale právě z nich jsme si domů
odvezli nejvíce zážitků. I přes všechno naří-

Jarní projekt 1. tříd
Děti prvních tříd si dokázaly vytvořit příjemnou atmosféru v třídenním projektu s jarní tématikou. Projekt byl rozdělen do 3 dnů
- sluníčkový, květinový a velikonoční. Hravou
formou děti plnily spoustu zajímavých úkolů
z matematiky, čtení, psaní a prvouky. Zpestřením byly jarní verše a písničky. Za svou
práci nebyly klasicky známkovány, ale byly
odměňovány paprsky, které vylepovaly do
svého sluníčka. Tato sluníčka třídy pěkně rozzářila. Projekt podpořil v dětech kladný vztah
k přírodě, rozvíjel estetické cítění a spolupráci
při činnostech ve skupinkách. Na velikonoční prázdniny odcházely příjemně naladěné se
spoustou nových dovedností.
p. uč. L. Odstrčilíková a E. Doleželová

Velikonoce
alternativní formou
Poslední dny před velikonočními prázdninami si žáci ze 4. C zpestřili jinou formou výuky.
V úterý a ve středu 3. a 4. 4. 2012 si vyzkoušeli
pracovat podle daltonského plánu a seznámili
se tak s novým alternativním typem vyučování.
Hlavní myšlenkou daltonského plánu je
odlišná organizace vzdělávání na rozdíl od jiných tradičních směrů. Mezi učitelem a žákem
existuje určitá úmluva o harmonogramu práce
na určité období. Žák rozhoduje sám o své činnosti, sám si určuje tempo, učí se spolupracovat s ostatními žáky a hodnotit svou práci.
Tři základní principy
• volnost – učit se zacházet se svobodou, získat odpovědnost
• samostatnost – učit se samostatně pracovat
• spolupráce – učit se pracovat v kolektivu
„Dalton není ani metoda, ani systém. Dalton je vliv.“ Helen Parkhurstová
Tento způsob výuky děti přijaly s velkým
nadšením, především proto, že si mohly samy
vytvořit svůj individuální pracovní plán.
Mgr. Eva Cupáková
Více zde: http://zs-hulin.webnode.cz/news/
velikonoce-alternativni-formou/

Pašijový týden
Poslední týden před Velikonocemi měli
žáci naší školy zkrácený jen na tři dny a v tuto
dobu se snažily třídní učitelky dětem osvojit
české tradice a zvyky Velikonoc, velikonoční
symboly a jejich význam, velikonoční pokrmy,
také poznatky z historie křesťanství a velikonoční zvyky v jiných zemích. Žáci se naučili
tradiční lidové koledy a říkadla, pohybové hry,
které si děti před stoletím hrávaly, a vlastnoručně si vyrobili velikonoční dekoraci.
Celý týden žáky provázela písnička Pavla
Nováka Velikonoce při práci skupinové, ve
dvojicích, samostatné i frontální s interaktivní výukou. Snad si děti některé informace
odnášely v paměti, určitě ale všechny zdroje
poznání tvořivě zaznamenaly na archy, které
jsou vystaveny v prostorách školy.
tř. učitelky Irena Janů a Zdena Lutonská
Více zde: http://zs-hulin.webnode.cz/news/
pasijovy-tyden/
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Hulíňan
ZŠ DRUŽINKA

Duben, v družince budem… Máj, v družince ráj…

Třebaže počasí v dubnu bylo aprílové, u
nás v družině stále svítí sluníčko. Pestrá činnost i vlastní výběr zábavy přispívají k naprosté spokojenosti našich dětí i rodičů.

I když v ten den sluníčko spinkalo v teplých
peřinkách a obloze vévodily tmavé mraky, dětské skotačení a smích nedovolily dešťovým
kapkám smáčet téměř 60 kluků a holek.

Projektový velikonoční týden nejen že
děti seznámil se zvyky a tradicemi svátků
jara, také rukodělné odpoledne si málokterá maminka či babička nechaly ujít. Vždyť
usednout v útulném prostředí herny se svojí
ratolestí, společně vytvořit věneček či kuřátko, povídat si s paní vychovatelkou jen utváří
vzájemný vztah a důvěru mezi lidmi. Příjemné melodie dotvářely sváteční atmosféru.

V dalších dnech se děti 2. tříd vydaly na babiččin dvoreček, tentokrát však u nás v Hulíně.
Přijali jsme pozvání pí Janečkové a doslova prošmejdili celé její a synovo hospodářství. Čerstvě
vylíhlá kuřátka či káčátka, králíčci, kůzlátka v
ohradě, vyhřívající se kocour na střeše… Prostě
zážitek. Paní Janečková, moc děkujeme!

V době velikonočních prázdnin se malí nedočkavci vypravili na výlet. Dinopark ve Vyškově nás všechny přivítal sice chladným počasím, ale také nově instalovanými příšerkami
dinosaurů, vláčkem, babiččiným dvorkem
plným domácích zvířat a dětským koutkem.

Ani na knihovnu děti nezapomněly. Dvě
skvělá odpoledne strávená s paní knihovnicemi, spousta knižních novinek, zajímavá slova
a soutěže, to vše jen kladně napomáhá rozvoji čtenářských schopností u dětí.
Nejen z knih se dozvídají děti mnoho
poučného. Při návštěvě pí Janoštíkové z dopravního hřiště z Kroměříže snad i ten nejneposednější kluk zbystřil. Vždyť se tolik
zvyšuje nebezpečí úrazů na kole či na silnici.
Komisařka formou otázek a tajenek dětem
předala nové vědomosti, ti starší si zopakováním utvrdili získané vědomosti. Odměnou
byla reﬂexní zvířátka pro každého účastníka.

poutavé vyprávění. „A příště si budeme povídat o Kanadě a medvědech,“ zněla jeho slova
a my se už teď nemůžeme dočkat!
O tom, že v naší družince vládne někdy i
strašidelná atmosféra, přesvědčil rodiče pohled na čtyři již opravdové čarodějnice v letech a jejich učně - děti. Tradiční akce „Pálení
čarodějnic“ se nemohly dočkat nejen děti, ale
i vychovatelky. Konečně jsme se při pohledu
do zrcadla samy sobě líbily… Dlouhé nosy,
bradavice, roztrhané zástěry a ohýnek… Vše,
co do pravého života čarobabek patří. Snad
až u vás doma musel být slyšet hukot motorů
od košťat, kvílení brzd od smetáků či zelená kouzelná mašlička od tajného zaklínadla.
Všechno zlo jsme společně spálili…
Přejeme dětem, vám i sobě jen a jen krásné májové dny plné sluníčka, lásky k blízkým
a vzájemného porozumění.

Když o zvířátkách, tak ještě jednou…
Naše pozvání přijal velký přírodopisec a
myslivec p. Černošek z Pravčic. Paroží, trofeje, fotograﬁe či obrázky, vše doplňovalo

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Život v naší škole plyne rychle jako voda.
Pořád se v ní něco děje a stále jsme ve střehu,
aby nám nic ze života kolem nás neuniklo.
V březnu proběhla v prostorách školy „Mateřinka pohádek“, které dětem hrají samy
paní učitelky. Letos malí diváci zhlédli tři
hezké loutkové pohádky - „Šnečí autobus“,
„Kluci, buci, kaktusáci“ a „Mlíčko je lepší
než čokoláda“. Protože svět pohádek a příběhů je velmi rozmanitý, vydali jsme se ho
objevovat i do Městské knihovny v Hulíně.
Zde nás moc pěkně přivítal pejsek Scooby
Dooby Doo (přestrojená paní knihovnice Jarmila Zakravačová), který si s dětmi více jak
hodinu hravou formou povídal o knihách v
knihovně, jejich rozdělení a značení. Zapojil
předškoláky do řešení zábavného kvízu znalostí pohádkových postaviček a knih i jejich
ilustrátorů. Osobně jsem byla překvapená
nejen kolik toho dětí vědí, ale i jak velký
počet z nich se dokázal v prostředí knihovny
orientovat, protože ji zná. To je moc dobře,
rodičové, že jim půjčujete knihy a čtete je…
Pochvalu si zaslouží i pejsek Scooby Dooby
Doo za trpělivost s dětmi i za sladkosti, které
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Jaro v mateřské škole
od něho malí čtenáři za své výkony a na rozloučenou dostali.
Další akcí v
rámci školy byla
ekovycházka ke
Dni vody spojená s vynášením
Moreny. V každé
třídě si děti spolu
s učitelkami vytvořily tzv. Mařeny. Samozřejmě
jsme si povídali
i o tom, proč tak
činíme a co to
vlastně ta Mařena
je a proč ji musíme hodit do vody,
když je tak hezká a dala tolik práce. V den,
který byl shodou okolností i mezinárodním
Dnem vody, jsme se vydali k říčce Rusavě,
abychom tam Mařenu hodili a deﬁnitivně vynesli zimu pryč z Hulína. Po jejím pádu do
vody jsme chůzí po břehu sledovali, jak plave
na vodě. Řeknu vám, pěkně pomalu, asi se jí
nechtělo ještě odejít… Cestou po pěšině jsme
pozorovali probouzející se přírodu a první jarní květy v trávě i na zahrádkách. Každá třída
školy měla svůj program vycházky, jedna se
po cestě posilňovala vodou, která je pro nás
tak důležitá, druhá zase našla dopis od víly
Jarněnky a potom hledala její poklad, třetí
zase zkoumala, jak rychle se Morena potopí, nebo jak dlouho plave od mostu k mostu.
Jedna věc byla pro všechny třídy společná.
Vrátili jsme se do školky plní zážitků a hodně
unavení k dobrému obědu.

Poslední událostí a velkým překvapením
pro nás bylo pozvání do podniku TOS Hulín,
které nám nabídl a zařídil tatínek Františka
Horáčka ze třídy Berušky. U brány naše předškoláky s učitelkami přivítal provozní ředitel
pan Tomáš Urban a zavedl nás do zasedací
místnosti, kde u promítání obrázků vyprávěl
o historii podniku, co vyrábí a do kterých
zemí světa své stroje prodává. S šibalským
úsměvem přijal i „projekt“ na nový stroj od
školáka Františka, který ho vymyslel. Zavedl
děti i do provozní haly, aby měly představu,
jak taková hala vypadá a jak se stroje vyrábí.
Možnost vidět všechno na vlastní oči byla
pro naše děti velkým zážitkem a já bych chtěla touto cestou všem dospělákům, kteří nám
tuto exkurzi umožnili, moc poděkovat.

V mateřské škole plyne čas opravdu rychle a program pro děti je tak bohatý a pestrý.
Víte co? Příště vám napíšeme, jak jsme se
měli na škole v přírodě.
Zdravíme vás a nashledanou…
Jindra Skalková

Hulíňan
ZUŠ HULÍN
DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR ZVONKY
ZUŠ HULÍN ZÍSKAL ZLATO NA MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI RIVA DEL GARDA
2012 V ITÁLII POD VEDENÍM SBORMISTRYNĚ DANY ZAPLETALOVÉ, KTERÁ
ZÍSKALA ZVLÁŠTNÍ CENU ZA VEDENÍ
SBORU, A ZA KLAVÍRNÍ SPOLUPRÁCE
LENKY POLÁŠKOVÉ.
Na soutěži se představilo 38 pěveckých
sborů ze 13 zemí a hodnotili je porotci z Itálie,
Rakouska, Norska a USA. My jsme se osobně
setkali na koncertě s ruským sborem LIRA a s
německým gymnaziálním sborem. Na soutěži
jsme vyslechli a měřili síly se sbory z Itálie,
Singapuru, Ruska, Litvy, Japonska…
Byla to pro nás velká zkušenost, odvezli
jsme si plno zážitků a nových inspirací do
další práce. Jsem na Zvonky velmi pyšná a
děkuji jim, že mi tak nádherně vrátili, co jsem
do nich vložila. Děkuji!
Vaše Dana Zapletalová
Dojmy a zážitky očima dětí si přečtěte v
článku členky Zvonků Terezy Navrátilové.
Zvonky přivezly italské zlato!
A tak se to stalo. Dětský pěvecký sbor
Zvonky při ZUŠ Hulín cestoval za hranice
České republiky. A nebyli jsme vůbec přízemní! Nevyrazili jsme ani na Slovensko, ani do
Rakouska, vzali jsme to autobusem přímou
čarou do Itálie, směr Riva del Garda. V sobotu
31. 3. v devět hodin večer jsme byli celý sbor
co nejpohodlněji usazeni v autobusu a už jen
mávali dojatým rodičům (to víte, ať už je vám
patnáct nebo pět, je to pořád stejné :-)).
A jeli jsme. Cesta byla vážně dlouhá, a
tak jsme se ji všichni snažili prospat. Někdy
nad ránem mě ze spánku vytrhla moje kamarádka Kamda se slovy: „Terezo, Terezo! Už
jsme v Itálii! Podívej se z okna!“ Jen jsem
zamžourala očima, a co nevidím? Obrovské
zasněžené hory! Jediná myšlenka, která mi
proběhla hlavou, byla, jestli jsme si čirou
náhodou nespletli směr? :-) Ale ne, nespletli,
byli jsme obklopeni nádhernými Dolomity.
Už zbývalo jen pár kilometrů do cíle, a tak
jsme před polednem dorazili k hotelu. Nebydleli jsme přímo v Rivě, nýbrž v menším
městečku Nagu. Když jsme se úspěšně ubytovali, byl čas obléknout si bílá trička, vzít
české vlaječky a na hlavy nasadit naše „poznávací kšiltovky“. Čekal nás totiž zahajovací průvod městem Riva del Garda, které je
proslulé především svým úchvatným jezerem
obklopeným horami. Jezero bylo od moře natolik k nerozeznání, že někteří zvídaví členové naší výpravy prostě museli ochutnat, zdali
je jezero opravdu jezero… A není slané :-)
Později na hotelu nás čekala, ještě před sborovou zkouškou, první italská večeře. Posedali jsme si ke stolům a čekali, co dobrého
nám přinesou. Byly to těstoviny s omáčkou z
rajčat a parmezánem. Honem jsme se do toho
všichni pustili. Ovšem pak přišlo překvapení… Byli jsme zrovna někde v půlce jídla,
když nám paní z hotelu řekla, že těstoviny
jsou jen předkrm, přijde ještě hlavní chod a
dezert. A tak to bylo každý večer… Asi si dovedete představit, jaká bříška jsme si přivezli

Zvonky opět zlaté!!!
domů. Druhý den nás čekala velká akustická zkouška v Auditoriu v Rivě, kde se měla
konat soutěž, a také výlet do blízkého města
Arco a večerní koncert. V Arcu nás na každém rohu lákala zmrzlina, kterou jsme si ale
bohužel ještě před soutěží nikdo dát nemohli.
Paní sbormistryně nás prosila, abychom to
ještě vydrželi, ať na soutěži dobře odzpíváme. A tak jsme poslušně chodili jako mlsní
psi okolo cukráren a zmrzlinových stánků…
Ovšem zmrzlinu jsme si patřičně vynahradili
jinými italskými pochoutkami. :-) Latte macchiato, cappuccino, nebo snad piadina? To
všechno spočinulo v našich bříškách. :-) Na
koncertě jsme odzpívali zdárně, napovídal
tomu bouřlivý potlesk, který jsme po zpívání
sklidili. Měli jsme tedy další úspěšný den za
sebou. Následoval nejdůležitější den – den
soutěžní. Hned ráno jsme se již kapku nervózní odebrali do Rivy, kde se to mělo všechno odehrát. Chtěli jsme to zazpívat co nejlépe
a když jsme za potlesku odcházeli z podia,
odnášeli jsme si dobrý pocit, že se nám to povedlo, a také nesmírnou chuť na zmrzlinu. :-)
A tak jsme se převlékli, pořídili pár fotograﬁí
a jeli do města všechny dojmy zajíst. Padly
první pravé italské pizzy a konečně kýžená
zmrzlina! :-) Se spokojenými tvářemi jsme si
užili zbytek dne. Po příjezdu zpět na hotel byl
plán více než jasný – řádně si užít poslední
noc! A to jsme taky všichni provedli. Ráno
jsem se vzbudila s príma kruhovými objezdy
pod očima, ale co? Stálo to za to! :-) Měli
jsme před sebou poslední den, jehož náplní
byl malý výšlap k bazilice, plavba po jezeře
a především vyhlašování výsledků. Popravdě, výšlap nás trošinku zaskočil, což bylo
nejspíš na našich obličejích cestou do kopce
znát, ale zvládli jsme to. :-) K obědu jsme si
dali naši poslední pizzu, poslední kávu, někdo i poslední zmrzlinu :-) a vyjeli jsme si
na loďce po jezeře. Okolo čtvrté hodiny odpoledne jsme už byli doplavení a naše kroky
směřovaly do kongresové budovy, kde paní
sbormistryně absolvovala osobní konzultace
s jednotlivými porotci. Po úmorném čekání
konzultace skončily a paní Zapletalová ko-

nečně dorazila. Ovšem z jejího výrazu jsme
byli všichni kapku znepokojení a na vyhlašování už jeli s obavami. Přísahám, co jsme tam
celou dobu seděli, než vyhlásili naši kategorii, mysleli jsme si, že tentokrát nebudeme
příliš úspěšní. Utěšovali jsme se navzájem,
že není každý den posvícení… O to víc jsme
byli šťastní, když nás vyhlásili jako držitele
zlatého pásma! :-) Celou halou se nesl náš
křik a jekot a jásot! Kdo by to byl řekl, že
tolik mladých zpěváčků zvládne takhle řvát?
:-) Holt i když měl jeden porotce výhrady k
našemu repertoáru, ti další z nás byli zjevně
nadšení. V této vítězné euforii padly dokonce
i návrhy sníst českou vlaječku! Ale nebojte,
nikdo nic takového neprovedl a přijeli jsme
všichni zdraví. :-) A to jsme nevěděli, že na
nás čeká ještě jedno překvapení… Když jsme
si mysleli, že už je po všem, vyhlásili cenu
sbormistra, kterou nezískal nikdo jiný, než
právě naše paní sbormistryně Dana Zapletalová! Jen co jsme to uslyšeli, zvedli jsme se
ze židlí a řvali, tleskali, ječeli, pištěli a byli
neskutečně šťastní!
Domů jsme odjížděli s blaženým vědomím, že vezeme zlato!!! Cesta utekla jako
voda. U autobusu nás čekali rodiče a všichni
členové sboru dostali jako pozornost krásnou
kytičku a sladkost, za což moc děkujeme
manželům Vodehnalovým. Veliké poděkování patří také naší paní učitelce a sbormistryni
Daně Zapletalové za nácvik celého repertoáru a trpělivost, Lence Poláškové za brilantní
klavírní doprovod, Daně Hozové za pedagogickou asistenci a Petře Hejdové za překladatelství a fotoreport :-) Za celý sbor ještě
jednou velmi děkuji a doufám, že se zlata
nepustíme ani v dalších letech.
Tereza Navrátilová
DPS ZVONKY VELMI DĚKUJÍ SPONZORŮM A VŠEM, KTEŘÍ JIM BYLI NÁPOMOCNI A BEZ KTERÝCH BY SE SOUTĚŽE NEMOHLI ZÚČASTNIT.
FOTO: BAREVNÁ PŘÍLOHA
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Hulíňan
Morava hraje
českou klasiku

POZVÁNKY
Pěvecké sbory ZUŠ Hulín
vás srdečně zvou
na svůj jarní koncert,
kde se představí Přípravný pěvecký sbor Zvonečky
ve spolupráci s žáky výtvarného
a literárně-dramatického oboru
v netradičním pojetí známé pohádky O Sněhurce,
a DPS Zvonky vám zazpívá nejen „zlaté písně“ z Itálie.
Přijďte mezi nás, máte se na co těšit. My se těšíme!
Koncert se koná
v neděli 6. května 2012 v 17.00 hod.
v sále Kulturního klubu
v Hulíně.

Milí čtenáři, přátelé, je tomu více jak
rok, kdy jsme vám, našim posluchačům,
nabídli koncert s názvem Morava hraje
Moravanku. Tenkrát jsem všem slíbil,
že bude Moravanka podruhé, nebo že se
pustíme do české klasiky. Vyhrála česká
klasika. Nabízíme vám tedy skladby autorů Karla Vacka, Josefa Vejvody, Josefa
Poncara, Karla Valdaufa, Karla Hašlera
i jiných, kteří se líbili nám, a pevně věříme, že zaujmou i vás.
Koncert se koná v sobotu
12. 5. 2012 v 17.30 hod.
v sále Kulturního klubu Hulín.
Přijďte si tedy poslechnout a třeba si s
námi i zazpívat písničky, které určitě znáte.
Těšíme se na vás.
Petr Voříšek, dirigent

Zaplněný sál - Morava hraje Moravanku

SOKOL
Pohlednice hulínského Sokola, na snímku Eduard Zdráhal, poslední člen,
který absolvoval všechny sokolské slety.
V letošním roce oslaví Sokol 150. výročí založení.
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Atmosféra loňského koncertu
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Hulíňan

JARNÍ VÝSTAVA ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZŠ A SVAZU ŽEN HULÍN

Vystoupení žáků ZŠ Hulín
pod vedením p.uč. Svobodové

Malování kraslic pod vedením p.uč. Kovářové

Výrobky Svazu žen Hulín

Práce žáků 1. stupně ZŠ

Velikonoční králíček poprvé na výstavě

Velká návštěvnost výstavy

HULÍNSKÉ PAŠIJE

Ježíš v předvečer velikonočních událostí
přenocoval v Bethánii

S Ježíšem umírají na Golgotě
i dva lotři

Diváci zhlédli poslední dějství
pašijových her venku

Ježíšovu křížovou cestu provázely výkřiky
vojáků, velekněžích a lidu

Hulínské pašije pro vás připravovalo více než čtyřicet aktérů

Hulíňan
NOC S ANDERSENEM

Podpisy nocležníků 2012 na pergamen,
který pluje jako poselství snad do moře

Pan H.CH. Andersen (B. Bazalková)
navštívil hulínskou
knihovnu

Ukázka první pomoci paní E. Kostkové
z MSČČK Jarohněvice
Dopis, který napsala V. Jančová
Návštěva cukrárny Polárka
s pohoštěním paní Perdykulové
Spokojená spící Andersenka

VSPH - 1. MÍSTO NA SOUTĚŽI

Hulínská hudební skupina vítězem celorepublikové soutěže kapel
ROCKOVÁ LÍHEŇ 2012!!

Společné foto všech nocležníků
2012

MĚSTO HULÍN NABÍZÍ DO PÉČE OPUŠTĚNÉ PSY

Foxteriér hladkosrstý

pohlaví: pes
věk: 3-4 roky
charakteristika: temperamentní, veselý pes.
Je houževnatý a ostražitý. Jde o plemeno s
vrozeným loveckým pudem. Vhodný na dvorek
nebo zahrádku. Váha 7,5 kg.

Kříženec

pohlaví: fenka
věk: 8-10 měsíců
charakteristika: mladá, velmi temperamentní
a hravá fenečka. Bude potřebovat důslednou
výchovu a nejlépe jí najít nějakou činnost, které
by se věnovala společně s novým páníčkem
(např. dog tracking nebo agility). Váha 20 kg.

Kříženec střední velikosti

pohlaví: kastrovaná fenka
věk:11 let
charakteristika: klidná, vitální a hodná.
Vhodná i ke starším lidem, vhodná i do bytu.
V útulku je již dlouho. Hledáme někoho
u koho by dožila klidné stáří.

Hulíňan
ZLATÝ PĚVECKÝ SBOR ZVONKY A ZLATÁ DANA ZAPLETALOVÁ

Pěvecký sbor Zvonky při zahajovacím ceremoniálu

Vystoupení pěveckého sboru na soutěži

Auditorium po soutěži

Slavný a šťastný návrat domů do Hulína

Jsme první a šťastní

Vyhlášení vítězů soutěže

Hulíňan

SKOPALÍKÙV HANÁCKÝ ROK
poøádá mìsto Hulín ve spolupráci se Spolkem pøátel
Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích, o.s.
a pod záštitou hejtmana Zlínského kraje
a Ministerstva zemìdìlství
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Hulíňan
KULTURA

6.5.

nedìle

JARNÍ KONCERT

úèinkují pìvecké sbory ZVONKY, ZVONEÈKY a žáci LDO ZUŠ HULÍN

zaèátek : 17.00

12.5.

MORAVA HRAJE ÈESKOU KLASIKU

koncert dechového orchestru ZUŠ Hulín

KULTURNÍ KLUB HULÍN

zaèátek : 17.30

19.5.
sobota
zaèátek : 9.00
konec : 12.00

26.5.

sobota

zaèátek : 15.00

27.5.

nedìle

PRVNÍ BLEŠÍ TRH A DÌTSKÝ BAZÁREK

v prodejních halách kulturního klubu
Máte doma, ve sklepì, v garáži, na chatì nepotøebné vìci?
Máte nepotøebné obleèení, hraèky, sportovní potøeby po svých ratolestech?
Máte ideální pøíležitost je prodat, koupit, nebo vymìnit.
Prodejní místo je nutno rezervovat v kanceláøi kulturního klubu, nebo na tel. 573 352 800, 602 642 655.
Cena prodejního místa je 30,-Kè.

KÁCENÍ MÁJA

S kácením se zaène v 15.00 hod. na námìstí Míru.Posezení s hudbou a tancem je zajištìno na zahrádce
kulturního klubu. Za nepøíznivého poèasí se akce bude konat v sále kulturního klubu.

KYTICE

komponovaný poøad absolventù LDO ZUŠ Hulín

zaèátek : 16.00

15.6.

pátek

Udílení OSKARÙ 2012 - GALAVEÈER

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

zaèátek : 16.30

HULÍNSKÝ OPEN FEST 2012 - 8.roèník

Letní kino Hulín

Tradièní festival amatérských rockových kapel - letos se zahranièní úèastí - kapela BLIND OF 69 ( Vidìò ).
Navíc ètyøi kapely z Prahy - bude se tedy jednat o velký náøez !!!!!!!

16.6.

sobota

zaèátek : 15.00

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

vstupné
do 20.00
70,- Kè

vstupné
od 20.00
90,- Kè

Za podpory Zlínského kraje

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

Spoleèný projekt KULTURNÍHO KLUBU Hulín a smíšeného pìveckého sboru Smetana Hulín.
Velkolepá koncertní podívaná pod širým nebem
.
Úèinkují: Express brass (žesový soubor Konzervatoøe Kromìøíž)
SPS Smetana Hulín + SPS Konzervatoøe Kromìøíž
Symfonický orchestr studentù a absolventù Konzervatoøe Kromìøíž
Vše bude umocnìno scénou se svìtelnými efekty a kvalitním ozvuèením,
závìreèná skladba bude synchronicky doprovázená ohòostrojem.

vstupné
80,- Kè

PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ

sobota

V pøípadì nepøíznivého poèasí se akce uskuteèní v sále KK Hulín.

24.6.

nedìle

FESTIVAL VÁCLAVA SMOLY

Setkání mládežnických dechových orchestrù

zaèátek : 14.30
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Hulíňan
KULTURNÍ KLUB

Klubový večer
V sobotu 24. 3. 2012 uspořádal Kulturní
klub v Hulíně společně s občanským sdružením Jiná kultura Hulín koncert rockových
kapel WRAŽEDNÉ EMAUZY, SOLD MY
SOUL a ADLIBITUM, závěrečnou DnB afterparty měl DJ SPYRE.
Velká účast, která byla až trojnásobná ve
srovnání s běžnými Klubovými večery, opět
potvrdila velký zájem o tento tvrdší rockový
žánr mezi mládeží v našem městě.
Nechyběla zpětná videoprojekce v reálu
sestříhaná z více kamer, kde lze ukázat nevšední záběry na muzikanty a hlavně bubeníky jednotlivých kapel.
Další akci podobného charakteru, ale
samozřejmě větší, chystáme na 16. 6. 2012
– festival amatérských kapel Hulínský Open
fest 2012, 8. ročník v Letním kině v Hulíně.

INZERCE
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Posezení s Vaškem Novákem
První duben letošního roku se již od
rána tvářil jako krásný, slunečný den, ale
ukázalo se, že je to jen aprílový žertík a ve
skutečnosti je chladno a větrno. A tak není
divu, že před procházkou v sice jarním, ale
velmi studeném dni dala spousta příznivců Čimanů přednost příjemně vytopenému
sálu Kulturního klubu a rozhodla se přijmout pozvání Vaška Nováka a jeho kapely
k posezení u muziky.
Podařilo se jim strávit nedělní odpoledne
u svižné dechovky hovorem se známými a
přáteli, tancem i zpěvem a jejich dobrou zá-

bavu nenarušilo ani losování o ceny, poskytnuté cestovní společností HOME TRAVEL.
Spíše naopak, výhry mnohé potěšily a každému výherci zajistily potlesk všech přítomných v sále.
Spokojenost s vydařeným nedělním odpolednem byla velká, a tak za pracovníky
Kulturního klubu i za Čimany v čele s Vaškem Novákem můžeme slíbit, že toto posezení u muziky není jistě poslední a již teď
zveme společně všechny fanoušky Čimanů
na další setkání.
Tak brzy…

Hulíňan
Rozhovor:
Honza Zbořil: Člověk se nesmí od ničeho odradit
Co bylo pro tvůj obor největší zkušeností?
Skvělou zkušeností je pro mě každé natáčení. Vždy pochytím něco nového, ať už
od herců, či spolupracovníků na daném ﬁlmovém projektu. Z hlediska hudby to pro mě
bylo první hraní v klubu Matrix, kde jsem se
naučil hrát na profesionální Djskou techniku.

Jak dlouho a jakou se zabýváš hudební
tvorbou?
Hudební tvorbou jsem se začal zaobírat už
před deseti lety. Bral jsem to spíše jako zábavu než koníček, ale od roku 2009 jsem se do
hudby více ponořil. Zabývám se hlavně elektronickým stylem drum & bass a občas dělám
i ﬁlmovou hudbu ke svým snímkům.
Tento rok jsem s hudební tvorbou v jednom kole. Nedávno jsem se stal členem nového pražského labelu (vydavatelství) Zenith
Music, takže teď dělám hlavně hudbu pro něj.
V červnu mi u něj vyjde první singl a hned
v červenci další 2 skladby. Na jedné ze skladeb mi hostovaly i vokalistky Deena & Teena,
které se mnou budou vystupovat 21. 4. v setu
na discu k výstavě. Dále chystám i nějaké vystoupení. První v pořadí hned po discu je Kroměřížský Majáles, kde hraji po boku DJských
špiček Kroměřížska, což mě velice potěšilo.
Dále úzce spolupracuji s kapelou Wražedné
Emauzy, kterým dělám syntetizéra. Chystám s
nimi koncert na Hulínském Open festu. Kombinujeme house, breakbeat a DnB s tvrdým
metalem a zní to dost zajímavě.
Spolupracoval jsi na spoustě klipů, který
byl tvůj oblíbený?
Můj oblíbený? Asi žádný nemám. Každého si vážím stejně, ale z jiného hlediska.
Každopádně, když to beru z hlediska natáčení, tak největší zábavou byl pro mě klip
VSPH Jingle Bells. Natáčení bylo skvělé a
hrozně zábavné.
Kapela má skvělé nápady a vymyšlení námětů je s nimi vždy rychlé, když dáme hlavy
dohromady. Oni totiž po dějové stránce umí
vysvětlit, co chtějí. Já už si jen pak vymýšlím, co a jak v klipu přesně bude.

Kromě hudby se zabýváš také ﬁlmem, co
přesně tě ve ﬁlmové branži baví?
Nejvíce mě baví scenáristika, kterou bych
chtěl v budoucnu studovat a věnovat se jí.
Už od malička jsem psával příběhy. Nyní už
znám náležitosti scénáře a pracuji na sobě.
Snažím se psát cokoliv a kdykoliv. Bohužel
teď na to nemám moc času, ale brzy se na to
zase vrhnu.
Na výstavě fotograﬁí má mít premiéru tvůj
nový ﬁlm, jaké má téma?
Na výstavě bude mít premiéru klip od
Wražedných Emauz, který jsem natočil a
nyní ho stříhám. Téma je takové temné. Řekl
bych takové „zrození krásy“ v drsném stylu.
Dále jsem měl naplánovanou premiéru mého
nového ﬁlmu S.P.Y.I.N.G, kde jde o to, že
hlavní postava je posedlá mladou dívkou,
kterou každý den sleduje a fotografuje.
Bohužel tento ﬁlm do výstavy asi nestihnu natočit, ale premiéra tento rok určitě bude.
Na výstavě budou ke zhlédnutí i další mé
snímky, které už měly premiéru.

Byly někdy chvíle, kdy jsi měl chuť se
vším seknout?
Ano. Takových byla spousta, ale naštěstí
rychle pominuly. U ﬁlmu se mi to moc nestávalo, ale u hudební tvorby to zpočátku
bylo dost běžné.
Jsem za to vděčný, protože díky tomu
jsem na sobě začal více pracovat a když jsem
věděl, že je ve skladbě něco špatně, snažil
jsem se to napravit a motivovalo mě to.
Člověk se nesmí od ničeho odradit.
I když to ze začátku vázne, později se vypracuje. Je to tak asi se vším.
Michaela Stratilová
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Kde se vzal ten nápad něco natočit?
Když jsem byl na základce, sledoval jsem
hodně ﬁlmy a postupem času, tím, jak jsem
psal příběhy, mě napadlo také něco natočit.
A tak jsem od 12 let začal s kamarády točit
krátkometrážní ﬁlmy. Od roku 2010 jsem
pak začal pracovat i s hulínskými herci jako
Tadeáš Hoza, Monika Rygálová, Eva Šafaříková a další.
Studuješ ﬁlmovou a televizní školu, co bys
chtěl v budoucnu dělat?
Scenáristiku přinejlepším, ale prosadit se
ve ﬁlmu je ze začátku těžké, ale chtěl bych
dělat něco souvisejícího s ﬁlmy, třeba pracovat v kině či studiu.
Co myslíš, že je pro natočení dobrého ﬁlmu nejdůležitější?
Rozhodně nápad. Vymyslet krátkou synopsi a poté rozvíjet děj. Na kvalitě podle mě
nezáleží, ale divák musí z obrazu pochopit,
oč ve ﬁlmu kráčí.

Úvaha na téma…
Existuje diskriminace v současné české společnosti?
Diskriminace bývá ve slovnících deﬁnována jako rozlišování lidí na základě příslušnosti k nějaké obecné skupině bez ohledu na
schopnosti konkrétního jedince.
Ačkoliv již 20 let žijeme v demokratickém státě, stále k takovýmto negativním
společenským jevům, mezi něž diskriminaci
řadíme, dochází. Ač se píše už rok 2012, stále jsou mnozí jedinci znevýhodňováni kvůli
svému vzhledu, věku, pohlaví, původu nebo
náboženskému či politickému přesvědčení.
V českých médiích patří k nejčastěji diskutovaným diskriminace starších osob na poli

pracovním, protože pro ﬁrmy není ekonomicky výhodné tyto osoby nad 50 let zaměstnávat. Ačkoliv mají v oboru, pracují-li v něm již
dlouhou dobu, spoustu zkušeností, nevýhodou
jejich věku jsou hrozící zdravotní komplikace
a to, že za ně budou muset ﬁrmy brzy hledat
náhradu, až zaměstnanec odejde do důchodu.
Vezmeme-li tyto námitky proti zaměstnávání starších jedinců v úvahu, nemusíme být
Einsteinem, abychom si spočítali, že by pro
ﬁrmy bylo výhodné zaměstnávat lidi mladé,
těsně po absolvování školy. Jsou mladí, perspektivní, plní nápadů a chuti do práce (čímž
nechci říct, že by starším osobám chuť do

práce vždy chyběla!). Přesto ani oni nejsou
na pracovním trhu žádaným artiklem. Personalisté, kteří mají přijímání nových zaměstnanců na starosti, se ohánějí tím, že čerství
absolventi škol mají znalosti pouze teoretické
a dovedností praktických se jim nedostává.
Jak ale můžou absolventi sbírat zkušenosti,
když jim to ﬁrmy nedovolují?
Pokud chce naše společnost kvalitní pracovníky, jež jsou odborníky ve svém oboru, měla
by jedincům nabízet příležitosti, díky nimž budou moci s radostí zvyšovat svou kvaliﬁkaci.
M. L.

13

Hulíňan
SVČ KLUBÍČKO

Pánové, my už rosteme!
Tak si říkám, jestli to má vůbec nějaký
smysl, vždyť šachy jsou tak krásná hra… Ale
zpět na začátek.
Loňská sezóna byla pro naše nejmenší naděje více než úspěšná, množství vyhraných
utkání a pěkných umístění na kvalitně obsazených turnajích bylo nad očekávání trenérů.

I když bez vaší podpory a pozornosti a
heslo SK Spartak Hulín „Raději koupit než
vychovat!“
Osm let docházky na hřiště, piplání a nervů a pak ti v dorostech řeknou: „Otoč se a
předkloň“ a kopnou tě přímo do hospody k
cigárku a pivu.

Vítězná utkání nad Juventusem Žilina či
Baníkem Ostrava, remízová se Sigmou Olomouc, Tescomou Zlín nebo Slovanem Bratislava nebyla dílem náhod.
Tréninky třikrát týdně nesou své ovoce,
i když hlavním cílem není výhra, ale radost
ze hry.

Den Země
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Není to povinnost, ale slušnost poděkovat
za ﬁnanční a materiálovou pomoc SVČ Hulín
a rodičům, bez kterých si nedovedeme představit chod našeho týmu – díky.
My nejsme Spartak,
jen to máme v názvu, nás
fotbal baví a neděláme ho
pro peníze.
Jste srdečně zváni na
naše mistrovská utkání.
FOTBAL JE HRA,
NE VÁLKA.
B. V.

Hulíňan
Připravované akce

INZERCE
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Hulíňan
KNIHOVNA

Osobnost Hulína
matiky a fyziky na gymnáziu; v 60. letech
se rodina rozrostla o syna a dceru.

doc. RNDr. Stanislav Trávníček, CSc.
matematik
Narodil se 31. 3.
1935 ve Skašticích
jako druhý syn skaštického kováře Josefa
Trávníčka. Po absolvování základní školy
v Hulíně, gymnázia v
Kroměříži a učitelského oboru matematika
a deskriptivní geometrie na Přírodovědecké
fakultě Univerzity Palackého (UP) v Olomouci se stal učitelem
na gymnáziu ve Strážnici. Ale již po roce
se vrátil do Olomouce na Přírodovědeckou
fakultu a zapojil se do vědeckého výzkumu
diferenciálních rovnic, vedeného akademikem O. Borůvkou z brněnské univerzity. V
60. letech v tomto oboru publikoval své vědecké matematické práce a získal doktorát,
kandidaturu věd a obhájil docentskou habilitační práci. Nikdy však nezapomněl ani na
své původní učitelské povolání a celý život
publikoval také odborné články týkající se
středoškolské matematiky a její výuky. Jeho
manželka Ludmila byla profesorkou mate-

Pro své politické postoje v letech 1968/69
byl nejprve přeřazen na výpočetní středisko
a pak deﬁnitivně z univerzity propuštěn.
Krátce pak pracoval jako dělník, ale brzy o
něj byl zájem v podnicích, které připravovaly nebo již prováděly nasazení výpočetní
techniky, tzv. automatizované systémy řízení (ASŘ). Díky svému soustavnému studiu
a praxi se brzy stal v tomto oboru odborníkem. Několik let vedl ASŘ v Chronotechně
ve Šternberku, pak v Zásobovacím a odbytovém závodě AŽD (Automatizace železniční
dopravy) v Olomouci a v roce 1979 se stal
vedoucím oddělení ASŘ na generálním ředitelství AŽD v Praze. Zde nejen řídil a organizoval výstavbu ASŘ, ale též školil vybrané pracovníky závodů AŽD a rád vykonával
i speciální programátorské práce. Stal se
platným členem týmu hlavních řešitelů ASŘ
v resortu dopravy a na řadě Dnů techniky,
konferencí a symposií měl odborné přednášky o problematice nasazování výpočetní
techniky v podnicích.
V roce 1990 se na požádání UP vrátil
na olomouckou Přírodovědeckou fakultu jako docent matematické analýzy a zapojil se znovu do výuky studentů. Stal se
vedoucím oddělení didaktiky matematiky a
elementární matematiky a dále redaktorem
pro informatiku v nově vzniklém časopise
Matematika fyzika informatika, který začal
vydávat Prométheus Praha místo zaniklého

Podařená výstava
„Cesta z minulosti do budoucnosti“
Výstava, která proběhla v MěK Hulín
v dubnu s názvem „Cesta z minulosti do
budoucnosti“ byla přehlídkou výtvarných
děl více něž 30 dětí ZUŠ Hulín výtvarného
oboru, která znázorňovala různá historická
období našeho světa.
K vidění bylo např. Výbuch sopky, který představuje vznik života, Mořské dno s
trilobity, kůže dinosaurů a také samostat-

Jeho bohatá, více než čtyřicetiletá lektorská činnost pro středoškoláky je zaměřena
především na Matematickou olympiádu.
Publikační činnost vykazuje mimo jiné přes
200 odborných článků týkajících se matematiky, informatiky a jejich výuky. Pro dokreslení dodejme, že v mládí byl aktivním
muzikantem.
V současné době žije v Olomouci.
DÍKY JEDNÉ ZAPOMENUTÉ
FOTOGRAFII SE PODAŘILO
VYPÁTRAT DALŠÍHO ČLENA
DLOUHÉHO SEZNAMU
OSOBNOSTÍ, KTERÝMI SE MŮŽE
MĚSTO HULÍN POCHLUBIT.
Seznam osob zařazených
do Osobností Hulína najdete na
www.knihovnahulin.cz

INZERCE

né dinosaury. Cestu k budoucnosti nám
vydláždili kresbami žáci vyšších ročníků.
Jeden panel byl věnován F. Mrázkovi, který letos absolvuje prací s názvem „SCI-FI
město“.
K vidění byla i práce s mimozemskou
tématikou. Slovem provázela P. Hejdová,
kulturní doprovod připravili žáci hudebního a dramatického oboru ZUŠ Hulín.

Absolvent 1. stupně ZUŠ F. Mrázek se svým SCI-FI městem
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časopisu Matematika a fyzika ve škole. V
letech 1992  1997 po dvě funkční období
vykonával na UP funkci prorektora pro organizaci a rozvoj. Jeho práce pro univerzitu
byla oceněna zlatou medailí UP i dalšími
vyznamenáními. Ve školním roce 2003/
2004 na žádost ze Zlína vypomohl výukou
matematické analýzy též na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Návštěvníci výstavy

Hulíňan
Ivona Březinová v naší knihovně

INZERCE

Autorka desítek titulů pro děti a mládež všech věkových kategorií a nejrůznějších žánrů
Ivona Březinová při besedě v knihovně spojené s autogramiádou jejích knih

V knihovně je pořád rušno

Ing. M. Pospíšilík vypráví o dobrodružné cestě z Přerova do Talinu

Návštěva dětí
z družinky

OREL HULÍN - POZVÁNKA
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Hulíňan
Objev století – Jára Cimrman v Hulíně
Kdo se jen trochu zajímá o historii, ví,
že naše útulné město, ležící v centru úrodné
Hané a obývané odolnými Slovany, patřilo
v minulosti k významným střediskům. Neuniklo zájmu Keltů, Římanů, Tatarů, a také
později hostilo nejednu slavnou osobnost,
jako Přemysla Otakara I. či presidenty T. G.
Masaryka a Edvarda Beneše.
Nejnovější objevy na poli historickém
však odhalily skutečnost, že naši obec poctil, i když jen na pár okamžiků, svou návštěvou také Jára Cimrman.
Snad tomu chtěla náhoda, snad božím řízením byla v depozitáři Vídeňského muzea
nedávno objevena jízdenka železniční tratě
c.k. z Hulína do Prahy ze dne 3. října roku
1912, na jejímž rubu byla ručně psaná poznámka „Babička“. Rukopis nepatřil nikomu jinému než Járovi Cimrmanovi.
Tento významný den pro naše město
však nebyl příliš šťastným dnem pro Cimrmana. Na své cestě z Liptákova do Traunu
u Linze totiž pozapomněl v Praze na cíl
své cesty, automaticky nastoupil ve 4:15 na
rychlík č. 2 Rakouské státní dráhy mířící na
Vídeň a místo na Budějovice rozjel se směrem na Kolín. Tuto skutečnost mistr seznal
po notném kusu cesty plné výluk a objížděk,
až když vlaková souprava opouštěla stanici
Přerov. Po rychlém zhodnocení situace nezbývalo než rychle sbalit věci do zavazadel,
vystoupit v nejbližší stanici a vrátit se nejbližším vlakem co nejdříve k původnímu
plánu. Navštívit Traunský sirotčinec se však
Cimrmanovi nikdy nepodařilo, neboť, jak
víme, onemocněl zákeřnou asijskou chřipkou a uchýlil se do šumavského sirotčince.
Ale vraťme se k okamžiku, kdy spočinula mistrova noha na půdě naší obce, totiž na
nástupiště železniční stanice Hullein.

Po zjištění odjezdu zpátečního vlaku se
Cimrman rozhodl vyplnit čtyři hodiny čekání obhlídkou okolí.
Dnes již přesně nevíme, které kouty našeho města navštívil, ale víme jistě, že poctil
svojí přítomností naše tehdy ještě malebné
a vzdušné náměstí. Kochal se pohledem na
vyspělou urbanistickou výstavbu, citlivě
udržovanou zeleň a barokní sousoší s náboženskými motivy. Přes všechnu tuto oku
lahodící krásu se však Cimrman nemohl
zbavit dojmu, že náměstí moravského městečka, které se mu stalo nakrátko útočištěm,
něco chybí. Že měl na mysli sochu některého z velikánů tehdejší doby, vyplynulo až
později, z jeho plamenné korespondence s
V. I. Leninem. Jak víme, tento Cimrmanův
námět byl nakonec, i když až o více než půlstoletí později, zrealizován a jeho pozůstatky nemůžeme přehlédnout ani dnes.
Jednou z pamětnic, která po letech vzpomínala na ono říjnové odpoledne roku 1912,
byla Jenovéfa Capilová. Setkání s Cimrmanem, o kterém v pamětech mluvila jako
o světákovi, to bylo osudové. Vyprávěla
o mužské postavě, která rychlými kroky
zmizela v postranní uličce severního cípu
hulínského náměstí. Na tom by nebylo nic
zvláštního, do této krátké uličky, jež náleží
k ulici Boženy Němcové, mířily v minulosti
nejedny rychlé kroky, ale tehdy byla ulice
Boženy Němcové neprůchodná, z důvodu
právě započatých prací na nové kanalizaci.
Když si uvědomíme, v jakém rozkladu se
tehdejší Rakousko-Uhersko nacházelo, nepřekvapí nás, že čerstvě vykopaná jáma byla
zabezpečena tak chatrně, jak chatrné bylo
celé mocnářství. Avšak Cimrman překvapen
byl. Nebýt zvídavé báby Capilové a její duchapřítomnosti, kdy z nedaleké orlovny přivolala na pomoc několik cvičenců, kdoví,

jak by to s Cimrmanem lapeným v hluboké
jámě dopadlo. Poslední vzpomínkou paní
Jenůfky byl světoběžníkův slib. Poté, co
trochu oschl a prohřál se u pece místní pekárny, oddechnuv si, že se již téměř viděl po
boku slavných, zesnulých vlastenců, slíbil,
že o tak silném zážitku a o své zachránkyni
napíše hru.
Zajisté měl na mysli hru České nebe.
Cimrman pobýval v našem městě sice
jen pár hodin, ale i to málo stačilo, abychom ještě po sto letech cítili jeho nesmazatelnou stopu. Dodnes obohacuje, přetváří a vede naše životy, i když většinou do
slepých uliček. Nebojme se vyjádřit Járovi
Cimrmanovi úctu a vděčnost za vše, čím
nás dodnes inspiruje, a odvděčme se mu,
my hulínští občané, za jeho odkaz. Toto
jubilejní sté výročí je ideální příležitostí
věnovat tomuto českému velikánovi dar.
Zajisté by jej potěšilo, kdyby již dříve zmíněná slepá ulička, která se Cimrmanovi
stala málem osudnou, nesla jeho jméno.
Ale zajisté by jej potěšila třebas jen malá
pamětní deska na rohu této, dodnes jen s
obtížemi průchodné, uličky.
Za tým badatelů Václav Hána
P. S.: Na poli bádání však naše aktivity
nekončí. Zkušený tým se nyní zaměří na genealogický průzkum naší obce, s nadějí, že
nalezne Cimrmanova potomka, byť se zdá
jakkoli pošetilé myslet si, že by to mistr za
tak krátkou dobu pobytu stihnul. Žádáme
proto naše spoluobčany, kteří mají jakékoli
informace o pohybu nápadného cizince po
obci Hulín v době od 14:00 do 17:30 dne
3. 10. 1912, aby nás kontaktovali a pomohli
nám osvětlit temná místa v tak světlém okamžiku historie našeho města.

VSPH vyhrává Radegast Líheň 2012!
Tato slova slyšeli kluci z hulínské kapely
VSPH z úst pořadatele Marka Sloniny v sobotu 14. dubna přesně o půl desáté večer v sále
Ostravského klubu Garage, kde se právě konalo ﬁnále soutěže Radegast Líheň, která má za
sebou už desetiletou tradici. Jedenáctý ročník
soutěže probíhal podobně jako předcházející
ročníky. Z necelých tří set přihlášených kapel
se postupně pomocí online hlasování a live kol
v Havířově a Ostravě VSPH probojovali (společně s kapelami Hash z Trnavy, Willow Lake
z Litomyšle a Neutral z Uherského Hradiště)
až do samotného ﬁnále, kde už šlo opravdu
o hodně. Zápal všech soutěžících, bouřlivá
atmosféra vytvořená fanoušky a nervy na
pochodu donutily kluky vynaložit opravdu
veškeré síly a schopnosti. Nicméně i přes
zpěvákův handicap v podobě zlomené nohy
se osmnáctičlenná odborná porota usnesla, že
výkon VSPH byl opravdu ze všech nejlepší,
a udělila kapele první místo. Radost byla obrovská, protože výhra pop funkové formace v
rockové soutěži je opravdový úspěch. VSPH
se teď tedy může radovat z účasti na několika
letních festivalech po boku známých českých
kapel, značkového oblečení s logem kapely a
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nejvíc asi z týdenního pobytu v italském Garganu pro celou kapelu.

DALŠÍ FOTO:
BAREVNÁ PŘÍLOHA

Hulíňan
SPORT

6. ročník Velikonočního závodu v Hulíně

Gymnastkám po zimě
opět začaly závody
První letošní závod našich gymnastek
byl 25. 3. 2012 na 22. ročníku memoriálu
M. Bortla ve Valašském Meziříčí. Závodu
se zúčastnily jen tři závodnice. Nejúspěšnější byla Tereza Daňková, která vybojovala výborné 5. místo. Byla se ztrátou jen 0,20
bodu od 3. místa. Nikol Pecháčková obsadila
18. místo a Anna Šenková byla na 19. místě.

POZVÁNKA
Všechny zájemce o sportovní gymnastiku srdečně zveme v neděli 20. 5.
2012 na náš nejstarší závod - HULÍN
CUP, který bude mít již 7. ročník.
Začátek v 10 hodin ve školní tělocvičně.
Doufáme, že tento krásný, ale náročný
olympijský sport má stále v Hulíně a okolí mnoho příznivců, kteří přijdou podpořit domácí závodnice. Vždyť se naše závodnice Veronika Hamrlová probojovala
v loňském roce i na Olympiádu dětí a mládeže, kde úspěšně reprezentovala Zlínský
kraj. Bude to její poslední domácí závod
na konci její úspěšné kariéry. V průběhu
závodu se mohou přihlásit nové dívky
(popř. i kluci) do Gymnastického klubu.
Srdečně zvou trenéři.

Na 6. ročník Velikonočního závodu přijelo 15 oddílů a ze 113 přihlášených závodnic se nakonec zúčastnilo 88 dívek. Před
domácím publikem se čtveřici domácích
závodnic nedařilo. Nikolka Pecháčková vybojovala 13. místo. V další kategorii získala
Terka Daňková 22. místo. Anička Šenková
se umístnila na 26. místě a Anetka Řezníčková byla na 27. místě.
Za pomoc se závody děkujeme našim
stálým partnerům - městu Hulín, ZŠ Hulín,
Drogerie Jagošová, Textil prádlo - Kopčilová, Bike centrum - Šterbík, NWT computer,
Rovina Hulín, Sedmikráska - Páterová, rekreační areál Kamínka, Nestlé - závod Sﬁnx
Holešov a další, bez kterých bychom tyto
krásné závody nemohli uspořádat. Velkou
oporou při přípravě i samotném závodu byla
pomoc rodičů, za kterou moc děkujeme.
Trenéři

Hulínská škola má pohár
za třetí místo v kraji
Krajského kola ve sportovní gymnastice
v Kunovicích se zúčastnily tyto reprezentantky školy: Černá Tereza, Hamrlová Veronika, Machová Kristýna a Mrlíková Tereza.
Závodilo se podle upravených pravidel tak,
aby hodnocení vyhovovalo školám. To pro
bývalé gymnastky byla ale spíše nevýhoda. Přesto přijely s pohárem za třetí místo
v kraji. Navíc pěkné druhé místo přidala
Veronika Hamrlová v soutěži jednotlivců.
Všem blahopřejeme.

Na fotograﬁi zleva: T. Mrlíková,
V. Hamrlová, T. Černá, K. Máchová

Výsledky Velikonočního závodu:
Kategorie 1. - 2006 a mladší:
1. Opelíková (TJ Chropyně)
2. Hajdinová (KSG Rosice)
3. Picmausová (Sokol Moravská Ostrava)
Kategorie 2. - 2005:
1. Křibíková (ŠK Uherský Ostroh)
2. Riedlová Michaela (ŠK Uherský Ostroh)
3. Riedlová Eliška (ŠK Uherský Ostroh)
Kategorie 3. - 2004:
1. Kalašová (OSG Ostrožská Nová Ves)
2. Latinová (ŠK Uherský Ostroh)
3. Chmelová (KSG Rosice)
Kategorie 4. - 2003 ÷ 2002:
1. Němcová (GK ASK Kopřivnice)
2. Kovaříková (ŠK Uherský Ostroh)
3. Rusinová (TJ Chropyně)
Kategorie 5. - 2001 ÷ 2000:
1. Ryšavá (OSG Ostrožská Nová Ves)
2. Tomečková (Sokol Moravská Ostrava)
3. Christová (KSG Rosice)
Kategorie 6. - 1999 ÷ 1998:
1. Soukupová (KSG SK Přerov)
2. Hošková (TJ Sokol Horní Počernice)
3. Motanová (Sokol Moravská Ostrava)
Kategorie 7. - 1997 a starší:
Mezi nestaršími závodily jen dvě závodnice
1. Cmiralová (Sokol Moravská Ostrava)
2. Benešová (TJ Sokol Napajedla)
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Hulíňan
BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA
5. května 2012 vzpomeneme
první smutné výročí od úmrtí
pana

Dne 11. května oslaví krásné
90. narozeniny
paní

VLADIMÍRA ZYGARA

Emílie Remešová

z Hulína.
Hodně zdravíčka a pohody
jí ze srdce přejí obě dcery
a všechna vnoučata i pravnoučata.

z Hulína.
Prázdné místo zůstalo mezi námi,
chybíš nám, a nic Tě nenahradí.
Stále vzpomíná
manželka Ludmila s rodinou.

Blahopřejeme
manželům Spružinovým

11. května 2012 vzpomeneme
druhé smutné výročí od úmrtí

k narození syna Honzíka.

pana

Rodina Jandova a Spružinova.

ANDREJE KUĽHY
z Hulína.
Stále vzpomínají sousedé.

Recyklování není hloupost
Pro třídění odpadu je v Hulíně vybudována slušná základna. Projdete-li městem, potkáte sběrné kontejnery téměř na každém rohu.
Vedle sebe stojí přepravníky na plasty, papír, sklo a často i na plechovky nebo drobný elektroodpad. Již nefunkční žárovky či velké
elektrospotřebiče lze odvést do Sběrného dvora, kde přijímají mimo
jiné i stavební odpad nebo zeleň, tedy trávu, listí či větve, což se s
nastávajícím jarním počasím stává aktuálním. Nepoužitá léčiva také
nemusí končit v koši na smíšený odpad nebo v záchodové míse. Pokud je odnesete do lékárny, budou odborně zlikvidovány. Za obnošené nebo vám nevyhovující oděvy jsou velmi vděční v charitativních
organizacích, které čisté a neroztrhané šaty posílají potřebným.
Podobných příkladů bychom jistě našli ještě spoustu. Recyklovat
není těžké – stačí jen trocha snahy, odhodlání a disciplinovanosti a
můžete pomoci zachránit další generace od utopení se v moři nepotřebných PET lahví. Když už tedy donutíte nejen sebe, ale i své ratolesti k tomu, aby kelímek od Pribináčka házeli do koše s popiskem
Papír, a odnesete papírový odpad až k odpovídajícímu kontejneru,
vhoďte prosím vytříděný odpad do tohoto přepravníku! Pokud totiž
necháte stát sáčky nebo igelitku napěchovanou papíry vedle kontejneru, vězte, že za chvíli budou Vámi pracně tříděné sáčky (nebo papíry)
poletovat po celé ulici. Stalo se to už mockrát a mě už nebaví zadarmo
(!) v době osobního volna běhat po ulicích Komenského a Partyzánská, abych nastrkala rozfoukané igelitky a PETky do kontejneru!

Jen svíci hořící a velkou kytici Vám na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou vzpomínat.
Dne 25. května by se dožila 100 let naše maminka, babička,
paní MARIE DUTKEVIČOVÁ
a 19. června by osavil 105. narozeniny
její manžel JUDr. OTO DUTKEVIČ
Nikdy nezapomeneme
na vaši velkou lásku,
kterou jste všem rozdávali.
Za vše vám patří, drazí
rodičové, veliké
DĚKUJEME.
Za tichou vzpomínku
děti s rodinami.

Děkuji, M. L.
PS: Samozřejmě za drobnou ﬁnanční úplatu budu v této společnostilibé činnosti i nadále pokračovat. Ať se mi někdo z radnice ozve.
Kontakt v redakci.

Poděkování za projevenou účast
a květinové dary na posledním rozloučení
s panem

PAVLEM DUMANEM,
roč. 1950, rodákem z Hulína.

Velké díky patří kamarádům a spolužákům.
Rodiče a ostatní příbuzenstvo

ŘÁDKOVÁ INZERCE

INZERCE

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

• Prodám byt 2+1, po kompletní rekonstrukci ve velmi pěkném stavu, jen za 850
000 Kč v Chropyni. Tel.: 775 524 699,
www.bytvchropyni.webnode.cz

Prodáváte? Kupujete? Hledáte?
Cena plošné inzerce za cm² 10 Kč + 20% DPH.
Cena řádkové inzerce zdarma.

Pokud byste rádi poblahopřáli svým blízkým nebo přátelům, nebo k jiným událostem,
zašlete text, popřípadě fotograﬁi na níže uvedenou adresu Městské knihovny v Hulíně,
nebo na e-mail: knihovnahulin@seznam.cz.

• Montáž žaluzií, sítí do oken, shrnovacích
dveří, parapetů. Volejte Hulín 604 301 146.
• TAXI Rybenský, Hulín, tel.: 777 282 454.
• Prodám chalupu 2+kk v Lubné. Plyn, voda,
krb, malá zahrádka. Tel.: 606 373 818.
• ING. DOSTÁL-GEODET-HULÍN
Provádí veškeré zeměměřické práce v oblasti
katastru nemovitostí a stavební geodezie.
TEL.: 724 221 815
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Jednoduchý, krátký text inzerce zašlete na
e–mail: knihovnahulin@seznam.cz
osobně Městská knihovna v Hulíně ve výpůjční hodiny Městské knihovny v Hulíně.
Uzávěrka 15. dne v měsíci.
Pondělí 9.00 – 12.00
Úterý 12.30 – 17.00
Středa 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
Čtvrtek 12.30 – 17.00
Pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00

Zveřejnění společenské kroniky je bezplatné.
Redakce Hulíňanu,
Městská knihovna v Hulíně,
Dr. Stojana 375, 768 24 Hulín
tel. 573 351 815, 725 006 071
knihovnahulin@seznam.cz
Korekce: Mgr. Pavla Červená
PRCEK & SPOL., s.r.o. Kroměříž
ZDARMA. Náklad 2 900 kusů.

