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Vážení čtenáři Hulíňanu,
věřte nebo nevěřte, od doby, co jsem psala poslední Hulíňan, se v naší republice stalo
tolik zajímavých věcí, že přesně nevím, čím
začít. Předpokládám, že něčím pozitivním,
třeba tím, že nám již začalo kalendářní léto.
Už jsme si asi zvykli, že zima je střídána hned
létem a jaro z naší paměti téměř vymizelo,
ale to jsou změny, na které si budeme muset
zvyknout. Co mně osobně hodně vadilo, bylo
počasí a delší doba bez sluníčka, myslím, že
to hodně ovlivňovalo psychiku nás všech.
Co si nedokážu vůbec představit, ale většina z vás v roce 1997 to zažila na vlastní
kůži, jsou opětovné povodně, které postihly
zejména Čechy. Vím, že když vzpomínáte na
tyto události z roku 1997, vyprávíte je dnes s
nadhledem a pokorou, protože tomu živlu se
brání velmi těžce. Ze záběrů televizí mi bylo
nejvíce líto lidí, kteří tuto hroznou zkuše-

nost mají již za sebou poněkolikáté. Je třeba
se zamyslet, zda jsme po revoluci neudělali
někde chybu, že jsme začali zastavovat úrodnou zem, která byla schopna pojmout větší
množství dešťové vody, spoustou betonových ploch obchodních a logistických center.
Určitě se změnou zemědělské výroby změnily i osevní postupy a místo selského rozumu
a uváženého pěstování rostlin se začala pěstovat ve velkém řepka a kukuřice, které jak
známo sice jsou komerčně zajímavé, na druhé straně jsou to plodiny, které příliš dešťové
vody, zejména pak na svazích, nezadrží.
Zařekla jsem se a teď to už i splním, že se
nebudu již vyjadřovat k politické situaci, protože
bych asi většině z vás pokazila krásné dovolenkové léto, jen bych chtěla napsat, že v zemi, kde
každý sleduje a odposlouchává každého, asi nebude něco v pořádku. Našla jsem si jeden údaj
o tom, že za kancléře Metternicha v dobách

Z DNEŠNÍHO ČÍSLA:
Veřejná sbírka
na obec Zálezlice
ZŠ Hulín
obhájila titul EKOŠKOLA
Lenka Polášková
je hulínskou hvězdou
Program letního kina
Habsburské monarchie byl v českých zemích
největší počet „donašečů a provokatérů“ přepočtený na počet osob. Tak to už o něčem svědčí
mám pocit, že se to dodnes nezměnilo.
Nechci vám však kazit náladu, přeji příjemné
prožití léta a krásnou dovolenou s Hulíňanem.
J. Z.

Veřejná sbírka na pomoc
pro lidi postižené povodní v obci Zálezlice
Vážení spoluobčané,
zajisté jste ve sdělovacích prostředcích sledovali letošní ničivé povodně, které tentokrát
zasáhly Čechy, Moravě se naštěstí vyhnuly.
V rámci solidarity považujeme za nutné lidem,
kteří byli často i opakovaně povodněmi postiženi, pomoci. Existuje celá řada možností, jak
přispět, ať již jsou to konta různých charitativních organizací, dárcovské SMS, povodňová
konta přímo zřízená jednotlivými obcemi apod.
Města a obce, stejně jako jednotliví občané,
hledají a volí různé formy pomoci. Také my
v Hulíně jsme se podrobně touto záležitostí zabývali, abychom zvolili tu nejefektivnější formu.
Zastupitelstvo města Hulína na svém zasedání dne 13. června 2013 rozhodlo o pomoci
občanům obce Zálezlice, okres Mělník. Tato
obec byla i v minulosti opakovaně postižena a
podle informací z centrály Integrovaného zá-

chranného systému patří mezi nejpotřebnější.
Zastupitelstvo rozhodlo o formě přímé ﬁnanční pomoci. Zvažovaná forma sběru a následného převozu materiální pomoci by byla časově
náročná, méně efektivní a nesla s sebou i další
náklady. Vedení obce Zálezlice zajisté bude
umět tuto ﬁnanční pomoc rozdělit spravedlivě
a skutečně nejvíce potřebným. Jsou to oni, kdo
znají nejlépe situaci ve své obci.
Obec Zálezlice zřídila dvě povodňová
konta. První na přímou pomoc postiženým
spoluobčanům a druhé pro obnovu obce. Zastupitelstvo města Hulína se rozhodlo ﬁnanční pomoc zaslat na první z účtů – pro přímou
pomoc postižených občanů Zálezlic.
Pomoc bude poskytnuta následovně:
1. z rozpočtu města Hulína byla na pomoc
vyčleněna částka 100.000,- Kč a byla již
dne 17. 6. 2013 odeslána

2. město Hulín vyhlašuje veřejnou sbírku,
a to formou pokladničky, která bude umístěna na podatelně Městského úřadu Hulín
- sbírka potrvá od 18. 6. 2013 do 31. 7. 2013
Městu Hulín nevzniknou pořádáním sbírky
žádné výdaje, proto bude celá částka vašich darů
předána do poslední koruny lidem, kteří naši
pomoc potřebují. O výši vybrané částky budete
informováni rovněž prostřednictvím měsíčníku
Hulíňan, hlášením v rozhlase i na webových
stránkách města. Sbírka je řádně oznámena Krajskému úřadu Zlínskému kraji a po jejím skončení bude tomuto úřadu zasláno vyúčtování.
Vážení spoluobčané, dovoluji si vás tímto
požádat o pomoc a příspěvky pro ty, kteří ji potřebují a budou za každou korunu vděční. Máte
možnost prokázat svoji solidaritu s lidmi, kteří se
budou s následky povodní ještě dlouho potýkat.
Mgr. Roman Hoza, starosta města Hulína

Lenka Polášková - Hvězdné ﬁlmové melodie
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Hulíňan
Obhájili jsme titul EKOŠKOLA – prestižní ocenění

Ekoškola je mezinárodní projekt spojující
environmentální výuku s praktickými kroky.
Tento titul se uděluje pouze úspěšným
účastníkům mezinárodního projektu, jehož základním cílem je aktivně zapojit žáky ve spolupráci s pedagogy a veřejností do problematiky
ekologie. Je zaměřený na hlavní oblasti - odpady, voda, energie a prostředí školy. V současné
době je realizován v 50 zemích světa.
Na základě auditu z 22. 5. 2013 a posouzení zprávy z auditu jsme získali již potřetí
mezinárodní titul EKOŠKOLA, tentokrát
s platností na 4 roky.

Tímto škola získává oprávnění používat logo a název EKOŠKOLA a zařazuje se
do sítě ekoškol z celého světa. Titul převzali
ředitelka školy Mgr. Hana Fuksová, koordinátorka projektu Mgr. Dana Hozová a vybraní žáci z ekotýmu od zástupců Ministerstva
životního prostředí, Ministerstva školství
a Sdružení Tereza v Praze dne 17. 6. 2013.
Program výrazně zvyšuje ekologické
povědomí žáků a podporuje jejich aktivitu.
Žáci jsou plně zapojeni do celého procesu
plánování a vlastní realizace činností. Projekt tak představuje ideální způsob, jak se
vydat na smysluplnou cestu ochrany a zlepšování životního prostředí, prostředí školy
a jejího okolí.
Vážíme si tohoto ocenění a vnímáme jej
jako velký úspěch, kterého každý nedosáhne.
Mgr. Hana Fuksová,
ředitelka ZŠ Hulín

Hulínské koupaliště zahájilo 17. června
plaveckou sezonu

INZERCE

Než vyjedete na zahraniční dovolenou – nezapomeňte na cestovní pojištění!
Blíží se turistická sezóna, a pokud se
chystáme strávit několik příjemných dní v
zahraničí, je důležité se dobře pojistit před
možnými riziky. Na dovolené nás mohou
zaskočit mnohé nepříjemnosti – minulý rok
bylo od českých turistů hlášeno přes 40 tisíc
pojistných událostí.
Na špatné zážitky časem zapomeneme,
horší však mohou být ﬁnanční následky našeho dovolenkového problému.
V České republice je základní zdravotní péče hrazena zdravotními pojišťovnami.
V zahraničí se bez cestovního pojištění neobejdeme.
Stěžejní součástí každého cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh. Využijeme jej, pokud se nám na dovolené přihodí
úraz nebo nás přepadne akutní nemoc. Pojištění kryje výlohy za akutní ošetření, léky,
nutnou hospitalizaci, převoz do zdravotnického zařízení, popř. zpět do vlasti. Minimální doporučený limit pro pojištění léčebných
výloh je 1,5 milionu Kč. Šetřit na pojistném
sjednáním nízké pojistné částky zde není nejchytřejším řešením – ceny lékařských úkonů
a léků se v zahraničí výrazně liší od našich.
Zkontrolovat bychom také měli, zda se
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pojištění vztahuje i na sporty, které hodláme
na dovolené provozovat.

pomůže s vyřízením náhradních cestovních
dokladů.

Pozor však na cestovní pojištění u platebních karet. Často si lidé myslí, že pokud
mají cestovní pojištění zřízené současně
s platební kartou, jsou dostatečně chráněni.

Při cestách v zahraničí má významnou
roli i pojištění odpovědnosti. To, co máte
sjednáno s pojištěním domácnosti, platí jen
pro území ČR. Jde tedy o naši odpovědnost
za způsobení škody v zahraničí třetím osobám, ať na jejich majetku či zdraví.

Háček je však v tom, že limity pojištění
u platebních karet se u každé banky výrazně
liší a navíc, což je nejdůležitější, ve většině
případů jsou nízké (limity se pohybují okolo
půl miliónu korun). Navíc se toto cestovní
pojištění zpravidla vztahuje jen na držitele
karty a nemusí platit pro úraz při sportu.
Ověřte si to ve své bance. Nebo ještě raději nevěřte, že vás karta vytáhne z problémů,
sjednejte si plnohodnotné cestovní pojištění,
u kterého víte, co obsahuje.
Další složkou cestovního pojištění bývá
pojištění asistence. Je to neocenitelná služba
ve chvílích, kdy se dostaneme v neznámém
prostředí do kritické situace, kterou nejsme
schopni vyřešit vlastními silami. V nouzové
situaci vyhledá a zajistí převoz do vhodného zdravotního zařízení, poskytne platební
garance léčby, zajistí potřebné léky, vyšle
opatrovníka apod. V případě okradení služba zajistí zaslání potřebné ﬁnanční částky a

Pojištění zavazadel nám může pomoci v situacích ztráty či poškození zavazadel
během přepravy nebo odcizení z hotelového
pokoje. Nevztahuje se však na cennosti a pouliční krádeže.
Existuje několik druhů cestovního pojištění. Pro turisty, pro služební pobyty, pro
sportovce.
Důležité však je nezapomenout si ho
sjednat. Řada pojišťoven umožňuje sjednání
prostřednictvím on-line systému z domácího
počítače. Nebo se poraďte se svým poradcem, který vám vybere a sjedná nejvhodnější
produkt podle vašich představ.
© František Pešout
autor je nezávislý ﬁnanční poradce
frantisek.pesout@seznam.cz
www.dobryporadce.cz

Hulíňan
Z RADNICE
Jak se daří hulínské radnici v polovině roku 2013, na to jsem se zeptala starosty města Mgr. R Hozy.
Jak vypadá příjmová stránka
rozpočtu města po změně rozpočtového určení daní?
Tak zvaná Gazdíkova kalkulačka
městu předpovídala nárůst příjmů
ze sdílených daní o více jak 14 milionů korun. Taková částka by městu výrazně pomohla. Skutečnost je
však mnohem prozaičtější. Skutečné navýšení příjmů bude podle informací z MF nejméně
o třetinu nižší. Proto jsme do příjmové strany
rozpočtu města na rok 2013 zařadili z opatrnosti pouze asi polovinu této vysněné částky,
tj. asi 7 mil. Kč. Opatrnost se nám vyplatila v
rozpočtování v minulém roce, proto vznikla
na konci roku 2012 drobná rezerva. Umožnila nám rozpočtovým opatřením v prvním
čtvrtletí tohoto roku navýšit některé potřebné
kapitoly rozpočtu ze zůstatku běžného účtu.
Vývoj příjmů města ze sdílených daní v prvních pěti měsících odpovídá našim předpokladům, tedy i rozpočtu příjmů. Zajímavý je
vývoj výběru DPH a příjmy rozpočtu z této
daně. Podle údajů MF byl v prvních 5 měsících vyšší cca o 10 procent, než předpokládal
státní rozpočet. Pokud bude tento trend trvat i
v další části roku, umožní nám přejít do roku
2014 zase s rezervou, o kterou může být rozpočet posílen. Pokud se podaří uspět s žádostí
o dotaci na rekonstrukci náměstí, bude právě
tato částka použita na sanaci části našeho ﬁnančního podílu na této investici.
V posledním období se otevřela dvě muzea
v blízkosti města Hulín, pomůže to nějak
zvýšit zájem turistů v regionu?
Věříme, že ano. Proto aktivně spolupracujeme jak s Muzeem Kroměřížska, tak s panem Netopilem, který otevřel své muzeum
zemědělské techniky v Pravčicích. Ve fázi
přípravy a zpracování je společný propagační materiál, který má inzerovat zajímavosti
právě všech tří těchto muzeí, která se dají
navštívit třeba během výletu po cyklostezce
a cyklotrase Kroměříž, Záhlinice (Muzeum
Fr. Skopalíka), Pravčice (Muzeum zemědělské techniky), Rymice (tvrz, lidové stavby,
mlýn). Měli jsme zájem zapojit i expozice
nabízené k prohlídkám v Holešově (židovský
hřbitov, kovárna), ale to se zatím nepodařilo.
Muzea velmi potřebují propagaci a hlavně
podporu místních. Proto zveme stále všechny
Hulíňany k návštěvě muzea v Záhlinicích.
V jaké fázi se nachází projekt revitalizace
centra města a lesoparku Nivky?
Na rekonstrukci náměstí je podána žádost
o dotaci z ROP. Výsledek a rozhodnutí by
nám mělo být známo v srpnu. Pokud se podaří, budeme do konce roku pracovat na přípravě prováděcí dokumentace, výběrových
řízeních a administrace, a realizace by mohla
začít na jaře příštího roku. Budování lesoparku Nivky začíná právě v těchto dnech.
Na počátku měsíce června postihly ČR velké povodně, jak je město připraveno případný povodňový problém řešit?
Víme, kde jsou pro město kritická místa,
takže ta jsou v případě velké vody podle
těchto plánů pravidelně monitorována. Je

Jak se vede hulínské radnici
dohodnuta forma spolupráce a nadřízenými krizovými orgány v KM
i Holešově. Město jednak významně aktualizovalo povodňovou
a krizovou dokumentaci, jasně vyspeciﬁkovalo povinnosti jednotlivých lidí a organizací, vylepšili
jsme taky systém toku informací
k občanům formou elektronické
povodňové knihy a další kroky formální. Co se týče přímo řeky Rusavy, podařilo se nám ve spolupráci s
povodím Moravy zajistit sanaci opěrných zdí
koryta Rusavy, kde docházelo k vymílání břehů, tato část koryta byla také ve dvou fázích
vyčištěna a odtěženy nánosy bahna a písku.
Koryto by mělo mít tedy větší průtočnost. Pro
kritická místa jsou připraveny pytle s pískem
pro případ hrozícího přelití břehů. Byly provedeny také některé terénní úpravy v místech,
kde se řeka v roce 1997 vylila. Významnou
změnou od roku 1997 je výstavba dálnice,
která může mít velký vliv na odtokové poměry v menších tocích (Žabínek v Hulíně,
Mojena v Chrášťanech a Záhlinicích) na území města a tento vliv má i plocha Holešovské průmyslové zóny. Tyto stavby však mají
řešeny záchytné vsakovací plochy, poldry a
vsakovací nádrže. Jak se však budou hladiny
těchto toků v případě velkých dešťů chovat,
zatím nevíme. Proto zde vidíme velké riziko.
Doufáme, že vodohospodáři při projektování
dobře počítali.
Jak jste byl spokojený s výsledkem dotazníků?
Výsledky dotazníků se shodují s naším očekáváním. Mrzí mě, že jich nebylo vyplněno
víc. Návratnost kolem 9 % není nic moc. Těší
mě, že se objevila spousta pozitivního hodnocení, a že sprosťáren a osobních invektiv bylo
minimum. I když i ty mrzí. Dotazníky ukázaly, co lidi trápí, ukázaly oblasti, které považují za důležité k řešení. To bylo také smyslem
dotazníkového šetření a na jeho základě byla
také nastavena návrhová část Plánu rozvoje
města. Právě z dotazníků a analýzy SWOT
vychází naše vize a cíle a na ně navazující
opatření a jednotlivé aktivity. Názory lidí
byly velmi přínosné a zajímavé.
V minulých číslech jsme informovali o práci
MASky Jižní Haná, jaký je současný stav?
Minulý týden jsme dostali velice radostnou
zprávu, že naše MASka byla podpořena dotací necelého půl milionu korun. Tu použije na
svůj rozjezd, na propagaci, první společnou
akci a pro přípravu podkladů pro zpracování
Integrované strategie rozvoje území, což je
plánovací dokument mapující potřeby území
MAS. Jde o základ pro využití metody LEADER v získávání dotací EU z prostředků Programu rozvoje venkova v nadcházejícím plánovacím období let 2014 - 2020, který bude
i nadále v gesci Ministerstva zemědělství a
rozdělován prostřednictvím Státního zemědělského investičního fondu. Metoda LEADER by však mohla být implementována i do
dalších vhodných operačních programů. Tyto
otázky však zatím nejsou zodpovězeny.

neobejde. Byla to velmi dobrá a úspěšná investice do budoucna, dobré zúročení úsilí a
nasazení řady pracovníků města. Teprve v
budoucích letech bude doceněna. A věřím, že
hodnocení bude pozitivní.
„Nejjednodušeji vydělaná koruna je ušetřená a milion je z korun“ – jak se toto vaše
heslo projevuje v chodu města a radnice?
Je to jakýsi názorový přístup ke stanovování
priorit, k plánování a realizaci investic a také
k rozpočtování. Principem je šetřit, korunu
ke koruně skládat na další věci a akce, přednostně investovat do projektů, které ušetří
provozní náklady, a pokud možno vyhnout se
investicím, které takové náklady vytvoří. Je
to poměrně jednoduché!
Tento přístup se nám velmi vyplatil hlavně
při realizaci „zateplovaček“ veřejných budov.
Úspory plateb za teplo jsou navíc ještě mnohem výraznější, než jsme očekávali. Správná
strategie je také podle nás spolupráce a společné plánování investic v oblasti tepelného
hospodářství se společností SATE, která je
vlastněná městem. Koordinace a směřování
i jejích investic je pro město úsporou. Například letos plánovaná investice do rekonstrukce kotelny ve škole, již dříve realizované investice do solární výroby tepla, kogenerace,
regulace topení ve škole atd. Stejně tak se
vyplatila investice do energetického managementu, jehož výstupy a následná opatření
nám ušetřily další prostředky vydávané za
energie. Zejména elektrickou. Významně k
tomu přispěl také nákup elektřiny přímo na
burze. Další drobné úspory se realizují i v
chodu úřadu a v dalších aktivitách města.
V tomto všem je důležitá shoda ve vedení
města a my ji s místostarostou Petrem Polákem máme téměř stoprocentní. Toho si
nesmírně cením a vážím. Shoda je ale také
s valnou většinou dalších zastupitelů a to je
velmi pozitivní.
Co popřejete čtenářům , které čeká zasloužená dovolená, a jak strávíte dny odpočinku Vy?
Přeji krásné dny volna bez povodní a deště,
sluníčko, klid a pohodu léta a načerpání dobré nálady do dalších měsíců roku.
Já? Nevím. Asi budu taky odpočívat. Čistit
hlavu a mazat některé vzpomínky.
Děkuji za rozhovor
J. Z.

INZERCE

Mám velkou radost, že se nám podařilo MAS
založit, že existuje prostředek, jak zvýšit do
budoucna počet zdrojů k získání dotačních
prostředků, bez kterých se zatím žádná obec
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Hulíňan
Fotbalový turnaj mladších žáků O pohár MAS Jižní Haná
V neděli 23.6.2013 se uskutečnil pod záštitou Místní akční skupiny Jižní Haná o.p.s.
fotbalový turnaj mladších žáků. Každé družstvo zastupovalo jednotlivé obce, tvořící
území MAS, avšak všechny obce se nezúčastnily. Ve vzájemných zápasech se utkali
borci z Hulína, Chropyně, Skaštic, Břestu,
Tlumačova a z Kvasic. I přes krátkou průtrž
mračen, která přerušila předposlední utkání,
se celý nedělní den vydařil a po slavnostním
vyhlášení výsledků a předání cen na fotbalové benjamínky čekala autogramiáda s panem
Zdeňkem Zlámalem, rodákem a odchovancem SK Spartak Hulín, který nyní působí
jako brankář v SK Sigma Olomouc.

Celkové výsledky turnaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

FC Kvasice
SK Spartak Hulín
SK Tlumačov
SK Břest
FK Chropyně
TJ Skaštice
Za MAS Jižní Haná o.p.s. Jana Kouřilová

USNESENÍ č. 52
z 52. schůze Rady města Hulína, konané dne 16. května 2013
Rada města po projednání a v souladu se zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů
1) Schvaluje
2) Jmenuje
3) Pověřuje
1) Schvaluje
a) konání triatlonového závodu „HULMEN
2013“ dne 27. července 2013;
platnost usnesení: 30. 07. 2013;
b) podnájemní smlouvu na byt č. 1321/24
v domě čp. 1321 na ul. Družba v Hulíně na
dobu určitou od 1. 4. 2013 do 30. 9. 2013;
platnost usnesení: 30. 09. 2013;
c) záměr prodeje id. ¼ pozemku parc. č. 2235
v k. ú. Bezměrov;
platnost usnesení: schválením;
d) záměr prodeje pozemku parc. č. 3248
v k. ú. Hulín;
platnost usnesení: 31. 12. 2013;
za body 1) a) až d) zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
e) na základě doporučení hodnotící komise
výsledek výběrového řízení na akci „Zateplení domu s pečovatelskou službou Hulín, Kostelní č. 138“ s tím, že nabídka uchazeče ﬁrmy
PROVING, s. r. o., IČ 262 44 888, se sídlem
Poštovní 480, 768 24 Hulín, s výslednou cenou 1.047.860,- Kč vč. DPH byla vybrána
na základě hodnotících kritérií jako nejvýhodnější, a současně schvaluje smlouvu
o dílo s ﬁrmou PROVING, s. r. o., IČ 262 44 888,
se sídlem Poštovní 480, 768 24 Hulín;
platnost usnesení: schválením;
f) na základě předložených nabídek výsledek
výběrového řízení na zabezpečení technického dozoru investora na akci „Zateplení domu
s pečovatelskou službou Hulín, Kostelní č. 138“
s tím, že nabídka uchazeče Ing. Jiřího Ondruška,
IČ 462 92 365, se sídlem Třasoňova 3977, 767 01

Kroměříž s výslednou cenou 26.000,- Kč
vč. DPH byla vybrána jako nejvýhodnější, a současně schvaluje Smlouvu mandátní
na výkon funkce technického dozoru investora s Ing. Jiřím Ondruškem, IČ 462 92 365,
se sídlem Třasoňova 3977, 767 01 Kroměříž;
platnost usnesení: schválením;
g) výzvu k podání nabídky – oznámení o zahájení koncesního řízení „Zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury města
Hulín, místní části Chrášťany a místní části
Záhlinice, na dobu deseti let;
platnost usnesení: schválením;
h) uzavření Mandátní smlouvy č. 2013-026-06
mezi Městem Hulín a ﬁrmou INEXprojekt s. r. o.,
IČ 277 47 701, se sídlem Riegrovo náměstí 138,
767 01 Kroměříž na zajištění koncesního řízení malého rozsahu na akci „Zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury města
Hulín, místní část Chrášťany a místní část Záhlinice, na dobu deseti let“;
platnost usnesení: schválením;
i) Smlouvu č. OS201320002449 o výpůjčce
sběrných nádob pro tříděný sběr využitelných
odpadů uzavřenou mezi městem Hulín a autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s.,
IČ 251 34 701, se sídlem Na Pankráci 1685/17,
140 21 Praha 4;
platnost usnesení: schválením;
za body 1) e) až i) zodpovídá: Ing. Roman
Dutkevič;
j) Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Hulína za rok 2013 auditorkou
Ing. Milenou Lakomou;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Bc. Eva Kubínová;
k) odměny ředitelům příspěvkových organizací
města Hulína v souladu s předloženým návrhem;
platnost usnesení: schválením;

l) postup bez výběrového řízení v souladu s odstavcem 8 Směrnice SM 07/02/11 o zadávání
a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu při zajišťování věcného obsahu a následně
vydání publikace o dějinách města Hulína;
platnost usnesení: schválením;
m) smlouvu o spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností v Brně, o. s., Solniční 12,
602 00 Brno na vydání publikace o dějinách
města Hulína;
platnost usnesení: schválením;
za body 1) k) až m) zodpovídá: Mgr. Roman Hoza.
2) Jmenuje
členy a náhradníky hodnotící komise pro
posouzení a hodnocení nabídek v řízení pro
uzavření koncesní smlouvy malého rozsahu
na veřejnou zakázku Lesopark „Zajištění
provozování vodohospodářské infrastruktury
města Hulín, místní část Chrášťany a místní
část Záhlinice, na dobu deseti let“ v tomto
složení: členové – Mgr. Roman Hoza, Ing.
Roman Dutkevič, Ing. Libor Pecháček, Ing.
Michal Horák a Ing. Josef Koplík; náhradníci – Petr Polák, Ing. Alois Pokorný, Zdeněk
Váňa, Bc. Šárka Dostálová a Ing. František
Horáček. Hodnotící komise plní i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič.
3) Pověřuje
starostu města uzavřením Smlouvy o spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností
v Brně, o. s., Solniční 12, 602 00 Brno;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Mgr. Roman Hoza.
V Hulíně dne 16. května 2013
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák, místostarosta

USNESENÍ č. 53
z 53. schůze Rady města Hulína, konané dne 30. května 2013
Rada města po projednání a v souladu se zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů
1) Doporučuje ZM
2) Schvaluje
3) Povoluje výjimku
4) Pověřuje
5) Ukládá
6) Projednala
7) Bere na vědomí
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1) Doporučuje ZM
a) schválit kupní smlouvu na prodej pozemku
parc. č. 3248 v k. ú. Hulín o výměře 1091 m2
Ing. Janovi Puttnerovi + náklady spojené
s vkladem do katastru nemovitostí;
platnost usnesení: 31. 12. 2013;
b) výkup pozemku parc. č. 1376/9 o výměře
27 m2 a části pozemku parc. č. 1378 o výměře
39 m2, vše v k. ú. Hulín, od p. Miroslava Sovy;
platnost usnesení: schválením;
za body 1) a) a b) zodpovídá: p. Zdeněk
Váňa;

c) schválit Závěrečný účet města Hulína za rok
2012 a celoroční hospodaření, a to bez výhrad;
platnost usnesení: schválením;
d) schválit rozpočtové opatření č. 3/2013 dle
předloženého návrhu;
platnost usnesení: schválením;
za body 1) c) a d) zodpovídá: Bc. Eva Kubínová;
e) schválit nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole, jejíž činnost vykonává MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Eduarda Světlíka, Hulín,
příspěvková organizace, z 205 na 208;
platnost usnesení: schválením;

Hulíňan
f) vyjádřit souhlas se změnou zápisu v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu;
platnost usnesení: schválením;
za body 1) e) a f) zodpovídá: pí Andrea Hradilová.
2) Schvaluje
a) konání dětského závodu horských kol
v parku ZŠ Nábřeží Hulín dne 8. 6. 2013;
platnost usnesení: 08. 06. 2013;
b) přidělení bytu č. 138/3 o velikosti 1+1 na
ul. Kostelní v Hulíně panu Josefu Ondrušovi,
od 1. 7. 2013;
platnost usnesení: 30. 06. 2013;
c) stanovení komise pro sekci „Obnova území“ pro případ havarijních situací ve složení:
Mgr. Roman Hoza, Petr Polák, Ing. Roman
Dutkevič, Antonín Huťka, Zdeněk Váňa
a Daniela Kainerová;
platnost usnesení: 14. 06. 2013;
d) stanovení osoby odpovědné za předběžné
odhady nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území
dle zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při
obnově území postiženého živelní nebo jinou
pohromou, ve znění později vydaných předpisů. Touto osobou je pan Zdeněk Váňa;
platnost usnesení: 14. 06. 2013;
e) smlouvu mezi městem Hulín a paní Libuší
Rajmišovou – agentura INFO TOUR o vzájemné spolupráci při pořádání řemeslných a
jiných jarmarků v městě Hulíně na rok 2013;
platnost usnesení: rok 2013;
f) dražební řád pro jednorázovou akci dražby předmětů nalezených a nevyzvednutých
v zákonné lhůtě a drobných věcí nabytých z
dědictví, kde pohřeb zajišťovalo město Hulín;
platnost usnesení: rok 2013;
g) smlouvu o zřízení věcného břemene na
části pozemku parc. č. 767/1 v k. ú. Hulín
s ﬁrmou JMP Net, s. r. o., Brno, IČ: 276 89 841
za cenu 100,- Kč + DPH a náklady spojené
s vkladem do katastru nemovitostí;
platnost usnesení: 31. 12. 2013;
h) záměr prodeje pozemků parc. č. 1673/9 a
části parc. č. 1575/1, vše v k. ú. Hulín;
platnost usnesení: 31. 03. 2013;
i) záměr nájmu pozemků parc. č. 252/16
a části parc. č. 253/1, vše v k. ú. Hulín, za
účelem zřízení venkovních ploch pro zázemí
dětského kolektivu;
platnost usnesení: 31. 12. 2013;
za body 2) a) až i) zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
j) na základě předložených nabídek výsledek
výběrového řízení na Vypracování kompletní
dokumentace žádosti SFŽP akce „Zateplení
budovy Kulturního klubu v Hulíně“ s tím, že
nabídka uchazeče ﬁrmy MIX MAX-ENERGETIKA, s. r. o., IČ 269 38 332, se sídlem
Štefánikova 38a, 612 00 Brno, s výslednou
cenou 99.500,- Kč vč. DPH byla vybrána
jako nejvýhodnější;
platnost usnesení: schválením;

k) na základě předložených nabídek výsledek výběrového řízení na výkon stavebního
technického dozoru nad prováděním stavby „Lesopark NIVKY“ s tím, že nabídka
Ing. Terezy Friedlové, IČ 749 47 443,
se sídlem Za Hřbitovem 327, Velký Újezd,
s výslednou cenou 99.750,- Kč vč. DPH byla
vybrána jako nejvýhodnější;
platnost usnesení: schválením;
l) výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky k akci „Bezdrátový
rozhlas s digitálním kódováním s možností
napojení na zadávací pracoviště složek IZS“
a současně jmenuje členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto
složení: členové – Petr Polák, Zdeněk Váňa
a Ing. Roman Dutkevič; náhradníci – Mgr. Roman Hoza, Daniela Kainerová a Bc. Božena
Rušikvasová; hodnotící komise plní i funkci
komise pro otevírání obálek s nabídkami;
platnost usnesení: schválením;
m) výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce na akci „Rekonstrukce chodníku ul. Holešovská“ a současně jmenuje členy
a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení
nabídek v tomto složení: členové – Petr Polák,
Zdeněk Váňa a Ing. Roman Dutkevič; náhradníci – Mgr. Roman Hoza, Daniela Kainerová a Bc.
Božena Rušikvasová; hodnotící komise plní i
funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami;
platnost usnesení: schválením;
za body 2) j) až m) zodpovídá: Ing. Roman
Dutkevič;
n) Organizační řád Městského úřadu Hulín
platný od 1. 6. 2013;
platnost usnesení: schválením;
o) Plán schůzí RM a zasedání ZM na 2. pololetí roku 2013;
platnost usnesení: schválením;
za body 2) n) a o) zodpovídá: Mgr. Jana Kutá.
3) Povoluje výjimku
z počtu dětí ve třídách MATEŘSKÉ ŠKOLY,
ul. Eduarda Světlíka, Hulín, a povoluje navýšit nejvyšší počty dětí ve třídách mateřské
školy na pracovištích v Hulíně následovně:
pracoviště Eduarda Světlíka 1197:
1. třída – 28 dětí
2. třída – 28 dětí
3. třída – 28 dětí
pracoviště Družba 1132:
1. třída – 28 dětí
2. třída – 28 dětí
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: pí Andrea Hradilová.
4) Pověřuje
vedoucího Odboru správy majetku p. Zdeňka
Váňu vyjednáváním o ceně a podmínkách výkupu pozemku parc. č. 1376/9 o výměře 27 m2

a části pozemku parc. č. 1378 o výměře 39 m2,
vše v k. ú. Hulín, od p. Miroslava Sovy;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa.
5) Ukládá
zapracovat povinnost do organizačního řádu
města o stanovení komise pro sekci „Obnova území“ pro případ havarijních situací ve
složení: Mgr. Roman Hoza, Petr Polák, Ing.
Roman Dutkevič, Antonín Huťka, Zdeněk
Váňa a Daniela Kainerová a stanovení osoby odpovědné za předběžné odhady nákladů
na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území dle zákona č.
12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území
postiženého živelní nebo jinou pohromou, ve
znění později vydaných předpisů. Touto osobou je pan Zdeněk Váňa;
platnost usnesení: 14. 06. 2013;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa.
6) Projednala
Zápis z 10. schůze Komise pro oblast výstavby a rozvoje města.
7) Bere na vědomí
a) rozšíření živnostenského oprávnění v předmětu podnikání Výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona města Hulína
o obory živnosti volné, a to:
1. velkoobchod a maloobchod se sídlem provozovny na adrese sídla úřadu a
na další provozovně Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích, Záhlinice 24,
768 24 Hulín;
2. provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek,
prodejních a obdobných akcí se sídlem provozovny Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích, Záhlinice 24, 768 24 Hulín;
zodpovídá: JUDr. Hana Hrabalová;
b) oznámení ředitelky Základní školy Hulín,
příspěvkové organizace, o změně výše stravného na školní rok 2013/2014;
zodpovídá: Mgr. Hana Fuksová;
c) oznámení ředitelky MATEŘSKÉ ŠKOLY,
ul. Eduarda Světlíka, Hulín, příspěvkové organizace, o průběhu zápisu k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2013/2014;
zodpovídá: pí Andrea Hradilová;
d) informaci ředitele KULTURNÍHO KLUBU
Hulín, p. o., o poskytnutí dotace z Fondu kultury ZK ve výši 16.500,- Kč na akci Hulínský
OPENFEST 2013;
zodpovídá: Ing. Libor Pecháček.
V Hulíně dne 30. května 2013
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák, místostarosta

USNESENÍ č. 54
z 54. schůze Rady města Hulína, konané dne 10. června 2013
Rada města po projednání a v souladu se zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů
1) Schvaluje
2) Odvolává
3) Jmenuje
1) Schvaluje
výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy MŠ Decent Hulín“ a současně jmenuje
členy a náhradníky komise pro posouzení a

hodnocení nabídek v tomto složení: členové
– Petr Polák, Jiřina Štěpánková a Ing. Roman
Dutkevič; náhradníci – Mgr. Roman Hoza,
Zdeněk Váňa a Bc. Božena Rušikvasová; přičemž hodnotící komise plní i funkci komise
pro otevírání obálek s nabídkami;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič.
2) Odvolává
z funkce člena Školské rady při Základní škole Hulín, okres Kroměříž, RNDr. Ladislava
Zavadila;

platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: Mgr. Jana Kutá.
3) Jmenuje
do funkce člena Školské rady při Základní
škole Hulín, okres Kroměříž, paní Jiřinu Floriánovou;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: Mgr. Jana Kutá.
V Hulíně dne 10. června 2013
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák, místostarosta
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Hulíňan
USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města Hulína,
konaného dne 13. června 2013 v Kulturním klubu v Hulíně
Usnesení č.138/2013
Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí
složení slibu člena Zastupitelstva města Hulína Mgr. Václava Bureše v souladu s ust. § 69
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění později vydaných předpisů;
platnost usnesení: přijetím.
Usnesení č. 139/2013
a) Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
zprávu o plnění usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Hulína bez připomínek;
b) Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Hulína od
5. dubna 2013 do 13. června 2013;
c) Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí
zprávu předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hulína o kontrole plnění usnesení Rady města Hulína za uplynulé období;
platnost usnesení: schválením.
Usnesení č. 140/2013
a) Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí zprávu předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hulína o činnosti výboru
za uplynulé období roku 2013;
b) Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
Plán práce kontrolního výboru na 2. pololetí
2013 s tím, že nebude kontrolní výbor pověřen k provádění kontroly věcné správnosti
přijatých usnesení RM a ZM;
c) Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí zprávu předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Hulína o činnosti výboru
za uplynulé období roku 2013;
platnost usnesení: přijetím.
Usnesení č. 141/2013
Zastupitelstvo města Hulína v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění později vydaných předpisů:
a) schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 3248 v k. ú. Hulín o výměře
1091 m2 Ing. Janu Puttnerovi, Brno, a náklady
spojené s vkladem do katastru nemovitostí;
b) schvaluje kupní smlouvu na výkup části
pozemku parc. č. 1378 v k. ú. Hulín o výměře
39 m2 a pozemku parc. č. 1376/9 o výměře
27 m2 od p. Miroslava Sovy, bytem Hulín, s tím,
že náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí a náklady na posunutí plotu uhradí
město Hulín;
platnost usnesení: 31. 12. 2013;
zodpovídá: Zdeněk Váňa.

Usnesení č. 142/2013
Zastupitelstvo města Hulína schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů zastavení dědického řízení po
panu Františku Kučerkovi, a převzetí majetku
nepatrné hodnoty do vlastnictví města Hulína;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: JUDr. Hana Hrabalová.
Usnesení č. 143/2013
Zastupitelstvo města Hulína
a) projednalo v souladu s ustanovením § 43
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů a v souladu s ustanovením § 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění později vydaných předpisů a schvaluje
dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů Závěrečný účet města
Hulína za rok 2012; zároveň souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad;
b) bere na vědomí auditorskou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
Ing. Mileny Lakomé, dekret KAČR č. 1231;
c) schvaluje Účetní závěrku za rok 2012;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Bc. Eva Kubínová.
Usnesení č. 144/2013
Zastupitelstvo města Hulína schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů a ustanovení § 16 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění později vydaných předpisů rozpočtové opatření č. 3/2013;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Bc. Eva Kubínová.
Usnesení č. 145/2013
Zastupitelstvo města Hulína v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů:
a) schvaluje nejvyšší počet dětí v mateřské
škole, jejíž činnost vykonává MATEŘSKÁ
ŠKOLA, ul. Eduarda Světlíka, Hulín, příspěvková organizace, z 205 na 208;
b) souhlasí se změnou zápisu v rejstříku škol
a školských zařízení v mimořádném termínu;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Andrea Hradilová.

Usnesení č. 146/2013
Zastupitelstvo města Hulína v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných
předpisů projednalo a bere na vědomí pracovní
verzi rozpracovaného dokumentu Program rozvoje města Hulína a pověřuje starostu města a
realizační tým jeho dokončením, veřejným projednáním a přípravou pro deﬁnitivní schválení
při následujícím zasedání zastupitelstva města;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: Mgr. Roman Hoza.
Usnesení č. 147/2013
Zastupitelstvo města Hulína schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů poskytnutí dotace ve výši
100.000 Kč bezhotovostním převodem na účet
č. 4880287/0100 obci Zálezlice, okres Mělník
jako pomoc pro lidi postižené povodní v obci
Zálezlice, okres Mělník, v červnu 2013;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Bc. Eva Kubínová.
Usnesení č. 148/2013
Zastupitelstvo města Hulína v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů,
ve znění později vydaných předpisů:
a) schvaluje konání veřejné sbírky na „Pomoc pro lidi postižené povodní v obci Zálezlice, okres Mělník“ na území města Hulína,
přičemž sbírka proběhne formou pokladničky umístěné na podatelně Městského úřadu
Hulín, nám. Míru. 162, Hulín, a započne dne
18.6.2013 s ukončením dne 31.7.2013;
b) pověřuje JUDr. Hanu Hrabalovou, vedoucí
odboru právních a vnitřních věcí Městského
úřadu Hulín, jednat jménem města Hulín ve
věci konání sbírky na Krajském úřadu Zlínského kraje ve zkráceném řízení;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: JUDr. Hana Hrabalová.
V Hulíně dne: 13. června 2013
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák, místostarosta
Ověřovatelé usnesení:
Libor Simerský
Mgr. Petr Jagoš

Co nového pod komínem
Vážení čtenáři,
v tomto příspěvku se budeme věnovat naší letošní veletržní činnosti.
Máme za sebou letos už několik aktivních veletržních účastí – v Indii, Francii, Číně a Rusku. Každý rok je skladba zemí
odlišná – snažíme se objevovat na trzích tradičních i nových.
Letos nás čeká už „jen“ jedna akce - ve světě největší strojírenský veletrh EMO. Tento veletrh se koná v dvouletých intervalech a tentokrát byl pořadateli jako místo konání vybrán německý Hannover (pro Vaši informaci - v roce 2015 to bude italské
město Miláno). Zavítají na něj vystavovatelé i návštěvníci z celého světa.
Stejně tak jako v ostatních strojírenských ﬁrmách, i u nás začaly přípravy na tento veletrh již v roce 2012. A čím TOSHULIN
plánuje zaujmout? Rozhodně upoutáme pozornost strojem EXPERTURN (rozměr cca 6x7 metrů) a 3D virtuální realitou, kde
se zákazníci podívají jednotlivým produktovým řadám až „pod kapotáž“.
Veškeré přípravy naší účasti jsou v plném proudu a své zákazníky rozhodně nezklameme.
TOSHULIN, a. s.
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SENIOŘI
Akademie třetího věku pořádaná Městským úřadem Hulín a Městskou knihovnou
Hulín má za sebou další ročník.
Cílem Akademie 3. věku v Hulíně je poskytnout lidem smysluplnou náplň volného
času, možnost dozvědět se něco nového, porovnat své dosavadní vědomosti a zkušenosti
s novými poznatky, splnit si svou touhu zabývat se obory, na které nebyl dosud čas.
Poslední letošní setkání se konalo v Záhlinicích v Muzeu Františka Skopalíka, kde nás
přivítala jeho programová vedoucí V. Navrátilová. Paní Navrátilová je nekonečná studnice vědomostí od nošení krojů až po pěstování
obilí. Je jasné, že na úrodné Hané se dařilo
všemu, co člověk do země zasel. Nejvíce je

Další úspěšný ročník Akademie 3. věku
Haná proslavená pěstováním kvalitního sladového ječmene, a tak po návštěvě Muzea
následovala exkurze do Záhlinické humnové
sladovny pana Aleše Přinosila. Bylo zajímavé poslouchat nejen o historii sladovny a
pivovaru, kde velkou roli sehrál právě rodák
František Skopalík, ale také o současnosti, že
tato humnová sladovna je jednou z mála dochovaných a funkčních humnových sladoven
v ČR. O kvalitní slad z této sladovny je zájem
nejen u renomovaných pivovarů v ČR, ale i

v zahraničí. Pan Aleš Přinosil je opravdu člověk na svém místě, nejen že je velký odborník, ale dokáže o své profesi také zasvěceně
povídat. Aby to nebyla v Akademii 3. věku
jen teorie, na závěr měli „studenti“ možnost

ochutnat několik druhů piv vařených právě
v pivovaru, který je součástí sladovny. To
se setkalo s velkým ohlasem a ochutnávka
piva ve spojení s krásným slunečným počasím udělala na studenty mimořádně velký
dojem!

Letošní trasa výletu vedla do Spytihněvi,
kde všechny čekala plavba po Baťově kanále
s prohlídkou muzea. Když se řekne Spytihněv,
nikdo nevynechá vyhlášenou specialitu, grilovaná kolena. Po odpolední siestě se spokojení

účastníci vydali do nedalekých Napajedel na
prohlídku nově zrekonstruovaného zámku.
Děkujeme všem absolventům letošního
ročníku a budeme se těšit na nový, který zahájíme v září tohoto roku.

Tak jako školáci ukončují školní rok výletem, ani hulínským studentům Akademie
3. věku nebyl ten letošní odepřen. Jako každoročně obdrželi účastníci z rukou starosty
města Mgr. R. Hozy vysvědčení.

Více informací a fotograﬁí najdete na www.knihovnahulin.cz
J. Floriánová a J. Zakravačová

POZVÁNKA
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Jaro v přírodě
Letošní způsob jara zdál se býti poněkud
nešťastným, nicméně u ochránců se nesmutní. Správa Chráněné krajinné oblasti CHKO
Beskydy vyhlásila v rámci oslav 40. výročí
vzniku tohoto chráněného území soutěž pro
děti Beskydský patriot. Protože do tohoto regionu vyrážíme na výpravy velice rádi, nebylo těžké sestavit soutěžní tým. Skupinka ve
složení Barbora Brázdilová, Ondra Vyvlečka
a Matěj Slatinský zodpověděla řadu připravených otázek, vytvořila výtvarnou koláž na
téma „Příroda Pulčinských skal“ a potom netrpělivě čekala na vyhodnocení. Jejich práce
porotu zaujala a byli spolu s dalšími pěti řešitelskými týmy vybráni k účasti na závěrečném
„Beskydském safari“, které jim umožnilo poznat beskydskou přírodu ještě z větší blízkosti. Pod laskavým vedením pracovníků CHKO
v pátek 24. května měli možnost obdivovat
jak obyvatele vod, ptáky - vládce vzduchu,
orchideje na loukách, tak i temné podzemí.
Jako každoročně se Orlovci pod vedením
Pavla Šálka zapojili také do přípravy oslav Dne
dětí. Pečlivě nachystaná a proti navlhnutí zabezpečená hranice dříví by jistě stačila na opečení mnoha desítek špekáčků. Bohužel vytrvalý
déšť přiměl organizátory celou akci zrušit. Získané zkušenosti děti určitě využijí při přípravě
táboráků i malých ohníčků během prázdnin.
Další schůzka 5. června se nesla ve znamení mlsání všeho druhu. Vzhledem k aktuální povodňové situaci Pavel na úvod dětem pustil několik krátkých ﬁlmů, u kterých
jim vysvětlil, jak vznikají povodně a jak se
chovat, kdyby živel zasáhl i naše okolí. Potom se již všichni pustili do přípravy malého praktického semináře, který jsme nazvali
Plané rostliny v kuchyni – sirupy – limonády
– medy. Zvolili jsme kuchařskou sekci, která
připravovala občerstvení – jednohubky zdobené květy pažitky, tymiánu, sedmikrásek či
denivek, a také sekci výtvarnou. Ta dostala

za úkol opatřit cedulkami vzorky několika
druhů sirupů a medů
připravených k ochutnávce. Vše muselo být
hotovo do pěti hodin,
kdy se do klubovny
začali trousit zájemci
o nabytí zkušeností s
výrobou výše popsaných laskomin. Sešlo
se nás na dvě desítky.
O recepty, které získala od svojí babičky, se
všemi podělila Lenka
Křesadlová. Nejdříve jsme z připraveného
výluhu z bezinek uvařili přímo v klubovně
dávku bezinkové šťávy a potom již nastala
volba nejchutnějšího medu a šťávy odpoledne. Z medů bezinkového, pampeliškového,
sedmikráskového a levandulového nejvíce
zaujala levandule, tomuto medu kousky citronu dodaly zajímavou, mírně nahořklou
chuť. Mezi sirupy vyrobenými z bezinek,
meduňky, dvou druhů máty a zázvoru domácí bylinky porazil poslední jmenovaný, tedy zázvor. Pro všechny, kdo se
nemohli našeho odpoledne zúčastnit, přikládám babiččin recept na
výrobu bylinkového sirupu: 1
l bylinného výluhu (z květů
bezinky, akátu, lípy, stonků a
listů meduňky, máty, oddenků zázvoru aj.), ¾ kg cukru,
4 lžičky kyseliny citrónové.
Květy dáme do skleněné láhve, zalijeme studenou vodou
a necháme 24 hodin louhovat,
potom slijeme přes husté sítko.
Mátu a meduňku možno luhovat
i dva dny, oddenek zázvoru se
před luhováním nastrouhá na jemném struhadle (cca 100 g na 1 l vody).
Tekutinu smícháme s cukrem, přivedeme
k varu a naléváme horké do sklenic. Do ½
l láhve přidáme 1 lžičku kyseliny citrónové.
Zavíčkujeme šroubovacím víčkem s gumičkou. Mou oblíbenou kombinací je lípa s meduňkou.
Hned následující sobotu 8. června Pavel
Šálek připravil pro všechny milovníky přírody již tradiční výpravu na mokřad Bašnov

Beskydské SAFARI
Na jaře se náš oddíl mladých ochránců přírody zúčastnil soutěže
„Beskydský patriot“, která byla uspořádána ke 40. výročí založení Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Úspěšné oddíly se 24. května
zúčastnily výletu „Beskydské SAFARI“ s pracovníky Správy CHKO
Beskydy. Z našeho oddílu jsem jela já (Barča), Ondra Vyvlečka a Matěj
Slatinský. Vyjeli jsme vlakem z Hulína do Valašského Meziříčí, kde
jsme se setkali s dalšími úspěšnými oddíly. Odtud jsme jeli autobusem do Rožnova pod Radhoštěm, kde byla první zastávka. Zde jsme
se dozvěděli mnoho zajímavého o rybách v Rožnovské Bečvě a o ptácích. Další zastávka byla dobrodružná. Podívali jsme se do jeskyně
„Cyrilka“. Když jsme se do sytosti vynadívali, přesunuli jsme se k jezírku „Mořské oko“, kde žijí čolci. Potom jsme se jeli podívat na orchidejovou louku. Své putování jsme ukončili návštěvou pralesa Salajka.
Zde jsme si odlili stopu rysa. Beskydské Safari se nám moc líbilo, protože jsme navštívili místa, kam se běžný turista nepodívá. Od našich
průvodců jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o beskydské přírodě.
Barbora Brázdilová
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u Střížovic. Nevlídné počasí předcházejících
dní mnohé odradilo, proto si krásného slunného počasí užívala jen pětičlenná skupinka odměněná za svou statečnost pozorováním hnízdící labutě, kachny, lysky, potápky, chřástaly
a motáky pochopy. Zpívali rákosníci a cvrčilky. Z rostlin vynikaly svou žlutou barvou
kvetoucí kosatce a rukev obojživelná. Účastníci výpravy se stali svědky prvovýstupu tisíců letošních mláďat ropuchy obecné z vody.
Uvažujete o tom, že byste se také
zkusili zúčastnit některé z našich
akcí? Ve čtvrtek 4. července k
tomu bude velmi dobrá příležitost. Chystáme se v rámci vycházky pro veřejnost objevovat
tajemství našeho města Hulína.
Pomocí starých obrázků si budeme vyprávět o historii, zajímavých rostlinách i živočiších
v areálu kostela, náměstí, parku a ve školní „Živé zahradě“,
kde bude nachystán oheň na
opékání buřtů i něco na zaplašení
žízně. Sraz zájemců bude v 17:00
u sochy sv. Jana Nepomuckého
u kostela. Těšíme se na Vás.
V závěru bychom chtěli ještě poděkovat
zástupcům města Hulína a Zlínského kraje za
to, že se naši činnost rozhodli ﬁnančně podpořit. Od Zlínského kraje máme přislíbenu
dotaci z programu „podpora ekologických
aktivit v kraji“ a také město na nás v aktuálním kole podpory neziskových organizací
nezapomnělo. Děkujeme!
Lenka Křesadlová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Květen a červen v mateřské škole

Studený a deštivý máj nikoho z nás nepotěšil, ale dětem počasí náladu nepokazilo.
Každý den je v mateřské škole zábava.
Děti se každoročně těší, že uvítají v mateřské škole své maminky a babičky u příležitosti Dne matek. Pečlivě se na toto setkání
připravují. Zdobí třídy, šatny, vstup do mateřské školy, vyrábí dárečky, přáníčka, učí se
nové básničky, písničky, tanečky a pohádky.
Každá třída si volí svůj program. Naše třída
U broučků pozvala diváky na cestu raketou
do Vesmíru. Děj se odehrával na čtyřech pohádkových planetách – na planetě pohádek,
na planetě kytiček, na planetě zvířátek a na
planetě maminek. Nejedné mamince ukápla
slzička štěstí, když její milovaný brouček
nebo beruška nesli kytičku a vlastnoručně
vyrobené přáníčko a do ucha jí zašeptali slovíčka děkuji, mám tě rád, mám tě ráda.
Ano, vám maminkám, babičkám, tetám
patří ten nejupřímnější dík za lásku, kterou
svým dětem dáváte. Paní učitelky ze všech
tříd i budov naší mateřské školy vám zase
děkují za celoroční spolupráci s námi, vždyť
bez vaší důvěry a pomoci by to nešlo. Také
děkujeme za spolupráci na výrobě kostýmů a
masek na vystoupení dětí, za sponzorské dary
a dárky v jakékoli podobě.
Veliké poděkování patří také tatínkům,
dědečkům a strejdům našich dětí. Tradicí se
stal DEN S TATÍNKEM. Děti se seznamují
s nejrůznějšími profesemi svých rodičů. Dle
možností školky a možností rodičů se uskutečnily exkurze přímo na pracovištích. Někteří tatínci navštívili děti přímo v mateřské
škole se zajímavou přednáškou, nebo názornou ukázkou své práce. Třída Žabičky děkuje tatínkovi Tomáška Neradila za umožnění
prohlídky vlakové stanice v Kroměříži. Třída
U pohádkového stromu děkuje mamince a tatínkovi Anetky Malinčíkové za nevšední den
na motokárách a čtyřkolkách.

o správné výživě a naučí se správně pečovat o
svůj chrup. Jako ověření, zda děti pochopily
lekci, si společně s rodiči vymalují kontrolní
omalovánku s úkolem. Myška Elinka vždy na
začátku lekce vyhodnotí nejkrásnější obrázky.

v Hulíně. Letos děti zaujal muzikál Červená
Karkulka pod vedením paní učitelky Dany
Zapletalové. Děti plné zážitků z muzikálu
kreslily zajímavé originální obrázky. Celému
kolektivu Základní umělecké školy v Hulíně
děkujeme za vzornou spolupráci s mateřskou
školou a těšíme se na nové kulturní zážitky.
Na konci školního roku se patří také poděkovat za spolupráci celému kolektivu Základní školy Nábřeží v Hulíně. Budoucí prvňáčci
měli možnost nahlédnout do prvních tříd ještě
před zápisem do školy. Program pro školku
připravily paní učitelky Mgr. Šárka Chudějová, a Mgr. Radmila Kociánová. Děti z budovy
Eduarda Světlíka ze tříd Berušky a Koťata navštívily školní eko - zahradu. Děti ze 7. třídy
pod vedením paní učitelky Mgr. Dany Hozové
si připravily pro mateřinku zajímavý program
v rámci environmentální výchovy. Děti pozorovaly a určovaly některé druhy živočichů,
hmyz a ptáky, rozlišovaly živočichy, kteří žijí
ve vodě, na louce, v lese, v blízkosti lidských
obydlí. Dětem se soutěž líbila, nejúspěšnější
byly oceněny lízátkem. Pak si děti prohlédly
část zahrady, o kterou pečují Ochránci přírody
z Hulína. Viděly umělé rybníčky, rostliny, které kolem nich rostou, budky pro ptáčky, ptačí
hnízda ve stěně, bylinky na záhonech, proutěné iglú i kruhový jehlan z provázků, po kterém
se už začínaly šplhat fazole. Pobyt na eko - zahradě děti ukončily hrou na průlezkách, houpačce a pohyblivé lávce. Děkujeme.
Děkujeme také všem zaměstnancům Střediska volného času v Hulíně za zajímavé aktivity, hrátky, tvořivé dílny a sportovní den
pro mateřinku.
Děkujeme zaměstnancům Jeslí v Hulíně
za spolupráci s námi. Navzájem se navštěvujeme několikrát do roka.

Naše třída U broučků děkuje tatínkovi dvojčátek Jůlinky a Barunky Nedbalových za výchovný koncert u nás ve školce. Pozvali jsme
děti i dospělé z celé budovy. Děti byly zábavnou formou seznámeny s některými hudebními nástroji, z čeho se nástroje skládají, z čeho
jsou vyrobeny a jak zní. Kluky nejvíce zaujal
mixážní pult, reprobedny a elektrická kytara,
děvčata zase lákal mikrofon. Některé děti zapomněly úžasem zavřít pusu. Zpívali velcí i malí.
„Včelka Mája“ zpívala chvíli i německy. Na závěr zábavy se dal do pohybu dlouhatánský had
s veselými dětmi. To byla diskotéka!
Výchovné koncerty navštěvujeme také v
Základní umělecké škole, v Kulturním klubu

Děkujeme panu Forejtovi za preventivní
program zubní hygieny pro děti. Pod jeho vedením se děti těší na čištění zoubků. Pohádkovou
formou se dozví spoustu užitečných informací

Děkujeme zaměstnancům Městské knihovny v Hulíně. Děti se do knihovny vždy těší
na pohádkový kreativní program, který si
pro ně hodné „tety“ připraví. V dnešní počítačové době tak předškolní děti nacházejí se
svými rodiči, prarodiči nebo sourozenci cestu
do knihovny. Také děkujeme paní redaktorce časopisu Hulíňan Jarmile Zakravačové
za spolupráci s naší mateřskou školou.
V měsíci červnu se uskutečnil poslední ze
čtyř barevných dnů – RŮŽOVÝ DEN. Tento den byl ve znamení růžové barvy. Růžový
podle šípkové růže, pivoňky, jetele, nebo jahodového jogurtu. Všichni jsme přišli oblečeni v růžovém oblečení, hledali jsme růžovou
barvu všude kolem nás, povídali si barevnou
pohádku – O Šípkové Růžence,
Pak jsme si pohádku nakreslili a zahráli. Den provázely písničky z pohádek. Kdo
ví, jestli princezna Růženka z naší pohádky
nebydlela zrovna v tak krásném hradě, jaký
jsme viděli na školním výletě?
Letos jsme se vypravili daleko - na Bouzov.
V areálu podhradí se zde konal pro mateřské
školy program s názvem Rytíři a lapkové.

Ještě nás čeká slavnostní rozloučení s budoucími prvňáčky v sále Základní umělecké školy
a na závěr školního roku dostanou děti dárek
– kouzelnické představení. A hurá, prázdniny!
Všem zaměstnancům naší velké mateřské
školy, zaměstnancům organizací, se kterými
spolupracujeme, rodičům, přátelům naší mateřské školy a sponzorům přejeme příjemnou
dovolenou, dětem krásné prázdniny, více
sluníčka a našim prvňáčkům hodně štěstí v
novém školním roce 2013/2014.
Miluše Budínová

Den s babičkou
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
za krásné pondělí 6. května babičce Justýnky Hamrlové, která je vášnivou rybářkou a
přišla do MŠ v tento den na besedu věnovanou tomuto krásnému koníčku. Slyšeli jsme s
dětmi o rybolovu spoustu zajímavého vyprávění a získali jsme spoustu poznatků a také
poučení. Paní Hamrlová vysvětlila dětem,
jak je důležité mít dobrou rybářskou výbavu,
a objasnila zajímavou techniku nahazování,
kdy cvičením lze dosáhnout velkých vzdále-

ností. Děti si také vyzkoušely správný postoj
a posed rybáře, prohlédly si „pravé“ Povolení k rybolovu a Rybářský průkaz, hovořily
nad „Velkým atlasem ryb“, kde se seznámily s nejoblíbenějšími lovenými rybami ve
sladkých i slaných vodách. Do povídání se
všichni přítomní živě zapojili a bylo vidět, že
většina z nich ví, jak se chovat u vody a v přírodě. Na rozloučenou děti nakreslily paní Hamrlové pěkné obrázky a zazpívaly písničky.
Děkujeme…
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Hulíňan
MŠ ZÁHLINICE
Ve čtvrtek dne 9. 5. 2013 jsme do naší
školky pozvali všechny maminky, aby si
společně s dětmi vytvořily malý dáreček jak
pro sebe, tak i pro babičky. Připravené jsme
měli tulipány z papíru. Po spinkání a svačince jsme na stůl nanosili barevné papíry, nůžky, špejle a lepidla. Mezitím už přicházely
první maminky a postupně usedaly ke stolu.
Paní učitelka jim vysvětlila jednoduchý postup a všichni se s chutí pustili do práce. Děti
lepily a maminky stříhaly. Za chvilku jsme
měli stůl plný krásných barevných tulipánů.
Někdo si udělal jenom jeden a někdo zase
velký pugét. Mezitím se rozvinula příjemná

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

27. květen byl sice pošmourný a propršený, tím si ale žáci hulínské základní školy
nenechali zkazit náladu a vrhli se do již tradičního projektového dne - Dne zdraví - vě-

Úspěšný rok
v pohybových hrách
Žáci 1.-5. ročníku měli během školního
roku možnost navštěvovat kroužek pohybových her, ve kterých rozvíjeli pohybové dovednosti nejen při cvičení v tělocvičně, ale
také při sezónních činnostech (zimní hry na
sněhu, sáňkování, bobování), či plavání v krytém bazéně v Holešově. Pohybové hry přispívaly nejen k upevnění zdraví, k otužování, ale
také upevňovaly přátelské vztahy a kolektivní
cítění. Žáci byli vedeni k dodržování pravidel
fair play. Věříme, že i v příštím školním roce
bude zájem o pohybové hry stejně velký a děti
budou svůj volný čas trávit užitečně. Přejeme
jim krásné prožití prázdnin.
Zdeňka Lutonská, Eva Doleželová
a Šárka Chudějová

Tvoření ke Dni matek
konverzace. Ani jsme si neuvědomovali, jak ten čas rychle utíká. Děti
začínaly být pozvolna po celém dni
unavené, a tak se pomalu začaly rozcházet. Domů si odnesly jak spoustu
kytiček pro maminku či pro babičky,
tak dobrou náladu provoněnou maminčiným úsměvem.
Závěrem bychom chtěly popřát
všem čtenářům měsíčníku Hulíňan
příjemné prožití nastávajících letních
dnů a příjemné prožití letních prázdnin a dovolené.

Den zdraví v hulínské škole
novaného zdravému životnímu stylu. Ten letošní se nesl ve znamení tvorby projektů na
témata spojená se zdravým životním stylem
a ochranou zdraví – děti zjišťovaly informace o problémech drogové závislosti, anorexie a bulimie nebo o zodpovědném přístupu
ke vztahům a k partnerství. Mohly si také
vyzkoušet lekci muzikoterapie s kroměřížskou muzikoterapeutkou paní Chytilovou
nebo se od fyzioterapeutky paní Panákové
dozvěděly, jak se starat o svůj pohybový
aparát a mohly si vyzkoušet cviky, které pomohou k tomu, aby jim vždy dobře a bezbolestně sloužil. S lektorem z Centra zdraví
si šesťáci zahráli hru Nekouřím a sedmáci
a osmáci si se školní psycholožkou mohli
vyzkoušet mimo jiné relaxaci. Všem, kteří

se podíleli na zdárné realizaci projektového
dne, patří velký dík.
Mgr. Olga Zapletalová

S programem Recyklohraní naše škola
přispěla k ochraně životního prostředí
Díky celostátnímu programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět se nám podařilo nejen
poučit a motivovat žáky v oblasti ekologie,
ale také je aktivně zapojit do procesu ochrany životního prostředí. V rámci Recyklohraní
žáci třídí již nepoužívané televizory, monitory a drobné elektrospotřebiče. Protože v našem městě velmi době funguje sběrný dvůr,
zaměřili jsme se pouze na sběr drobných nefunkčních elektrospotřebičů a mobilních telefonů, se kterými by se lidé možná do sběrného dvora nevydali a spotřebiče by skončily v
běžné popelnici. Možná nevíte, že díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektra je
možné výrazně přispět k řešení problémů se
zásobami přírodních zdrojů jako je například
voda a ropa. Zpětný odběr a recyklace 100

mobilních telefonů uspoří elektrickou energii
za 2 200Kč nebo ropu potřebnou pro ujetí
417 km automobilem.
Z Certiﬁkátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší
školy v loňském roce vytřídili 117 kg drobných
spotřebičů. Tím jsme ušetřili 2,84 MWh elektřiny, 201,57 litrů ropy, 10,83m³ vody, 0,05 t
primárních surovin, snížili emise skleníkových
plynů a produkci nebezpečných odpadů. Na
tom všem mají zásluhu ti, kteří si dají tu práci
a zodpovědně třídí odpad, čímž velkou měrou
pomáhají chránit naše životní prostředí. Pokud
jste ještě nezačali, přidejte se k nám.

INZERCE
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Mgr. K. Hrouzová

Hulíňan
Škola v přírodě
Týden od 3. do 7. 6. 2013 žáci 3. A a 3.
B strávili v rekreačním středisku REVIKA
ve Vizovicích. Pobyt začal ubytováním a vybalováním věcí, které maminky pečlivě nachystaly. Po vydatném obědě a následujícím
poledním klidu se žáci rozdělili do družstev.
Každé z nich pak mělo za úkol vymyslet název své skupinky, pokřik a vytvořit si vlastní
vlajku. Od této doby pracovali po celý týden
na různých úkolech Hulíňáci, Kostice, Dinosauři, Žabáci, Ohniváci a Šílení ptáci. Zapojili
se do zajímavých her, např. sbírání stříbrných
oblázků z nebe či stavění lesních příbytků, a
tak získávali body v podobě hříbků do celotýdenní hry družstev, která byla na konci týdne
vyhodnocena a všichni účastníci odměněni.
Bojoval také každý sám za sebe, např. v
soutěžích Vše za minutu či Vizovice mají
talent, a ti úspěšní získali diplom a pěknou
cenu. I v nevlídném počasí jsme se společně
vydávali do lesa na přírodovědné nebo pohádkové sazky. Z jednoho takového výletu
si mnozí z nás přinesli nevítané návštěvníky
- klíšťata. Šikovné ruce paní zdravotnice vše

DRUŽINKA

brzy napravily. Z další návštěvy lesa jsme
zase přinesli krásné velké praváky, z jejichž
velikosti nám přecházel zrak.

měl odvahu, došel si v noci ke „kokinovníku“ a
utrhl si odměnu - kokino. V pátek jediný úkol sbalit se a HURÁ domů za rodiči a sourozenci.

Velkým zážitkem byla cesta do Vizovic a
návštěva tamního zámku. Děti si mohly poslechnout i pěknou klavírní melodii v podání
svých spolužáků. Na závěr pobytu nás čekala
ještě jedna velká akce - stezka odvahy. Kdo

Mgr.Hana Škopíková,
Mgr. Zuzana Podhorská
Více zde: http://zs-hulin.webnode.cz/
news/skola-v-prirode/

Červen - snad nejoblíbenější
kalendářní měsíc školáků
Školní rok se uzavírá, teplé letní sluníčko volá všechny
kluky a holčičky na hulínské
koupaliště.

Se slzami v očích jsme si s přítelkyní navzájem poděkovaly za příkladnou spolupráci
rodičů a školní družiny, odkud děti odcházely
denně vždy spokojené a s úsměvem.

Ovšem žáci 3. tříd měli jinou, i tak velmi poutavou náplň. Pod vedením studentky
VŠ Silvie Morongové si připravili divadelní vystoupení.
Pohádkou „Honza a kouzelná píšťalka“ se představili nejen svým mladším
kamarádům, ale zároveň se
tak rozloučili jako bezvadná parta skvělých „mých
dětiček“ s několikaletou docházkou do ŠD.

Tímto bych chtěla popřát nejen dětem, ale
všem školákům i dospělým hodně sluníčka v
letních dnech, příjemné zážitky, nová kamarádství z nejednoho výletu a taky nespočet
dobrodružství.
Vždyť na prázdniny prožité u babičky
– snídaně na zápraží venkovské chaloupky,
nošení vody od studánky, večerní povídání
s tou nejsladší pusinkou na dobrou noc – na
všechny ty „drahokamy srdce“ s takovou láskou dodnes vzpomínám…
Vychovatelka Eva Formánková

INZERCE
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Hulíňan
SVČ KLUBÍČKO

Povedený Hulínský Vandráček

Středisko pro volný čas dětí a mládeže
uspořádalo v sobotu 1. června již 25. ročník
tradičního dálkového pochodu HULÍNSKÝ
VANDRÁČEK.
Počasí se v sobotu vydařilo. Odstartovalo
na 400 účastníků, kteří na trase soutěžili až do
Pravčic, kde je čekalo lanové centrum, čtyřkolky, trampolína, vojenská a hasičská technika, občerstvení, malování na obličej a další
překvapení. Všichni odcházeli plni zážitků a
těší se příští rok na šťastnou shledanou.
Kolektiv zaměstnanců SVČ Hulín

Pohár vědy - Nobel 2013
S koncem školního roku končí i většina zájmových kroužků, není tomu jinak ani v SVČ
Hulín, kde si pochvalují zájmový kroužek Klub
mladých Debrujárů (KMD) Hulíňáci.

„Prometeus X“ z Českých Budějovic, nicméně nemusíme být smutní. KMD Hulíňáci
se probojovali do mezinárodního ﬁnále, kde
soupeřilo 20 nejlepších soutěžních týmů z
celkového počtu 142 z České republiky a dva
týmy z Velké Británie. Boj o jednotlivá pořadí v soutěžních kategoriích 2, 3 a 4 proběhl
dvěma koly. V pátek 14. 6. 2013 prezentacemi na pódiu a v sobotu 15. 6. 2013 obhajobou
před soutěžní porotou na stáncích týmů.
Za účasti Michala Urbana (MŠMT), Jiřího Myšky (Agrofert), Milana Poura (Hnutí
ANO!), Jitky Houfkové (MFF UK Praha) a
řady dalších hostů předsedal odborné porotě doc. Milan Rojko (čestný prezident AMD
ČR). Druhou část poroty tvořili vedoucí
všech ﬁnálových soutěžních týmů.
KMD HULÍŇÁCI se umístili na krásném
5. místě a přivezli si pohár vědy a techniky.

Jak hodnotí letošní činnost, na to jsme se
zeptala vedoucí KMD, vedoucí J. Zachariášové.
Musíme se pochlubit, že jsme se v letošním roce opět zúčastnili Poháru vědy - Nobel
2013, tentokrát v Nymburce.
Vítězem jsme se sice nestali, držitelem
putovního POHÁRU VĚDY 2013 se stal tým

Pokřik hulínských DEBRUJÁRŮ:
Každý správný Hulíňák pokusů je mág,
jsme přece HULÍŇÁCI KABRŇÁCI
a máme rádi debrujárskou práci.

UPOZORNĚNÍ
z technických důvodů
se dětský Hulmen
přesouvá na
26.7. 2013
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KMD má v letošním roce 12 členů a ﬁnále se
zúčastnili Roman Šupčík, Markéta Šťastná,
Honza Šiler a Staňa Hoza.
Co jste si odvezli kromě získané ceny a poháru?
Zažili jsme spoustu zajímavých věcí a hlavně poznali nové kamarády. Přivezli jsme do
Hulína pohár z celorepublikové soutěže a už
dnes se těšíme, co nás čeká příští rok.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem za
báječně strávený víkend v Nymburce a vzornou
reprezentaci SVČ Hulín a města Hulína, kteří
nás podporují a fandí nám v našich aktivitách.
Přejeme všem krásné prázdniny, slunečné,
pohodové a plné zajímavých pokusů.
Vedoucí Jitka a děti z KMD HULÍŇÁCI
Děkuji za rozhovor, J. Z.
Více informací o činnosti KMD Hulíňáci
a fotograﬁe si můžete prohlédnout na
http://www.svchulin.cz/

Hulíňan
Dětský den v Pravčicích

Prázdninový testík
1. Známá včelka
se jmenovala:
a) Mája
b) Kája
c) Moja
d) Soja
2. Který ptáček
přilétá na jaře:
a) kos
b) vlaštovka
c) vrabec
d) havran
3. Zvíře na obrázku je:
a) pes
b) gorila
c) kočka
d) lidoop

Nabídka kroužků na školní rok 2013 / 2014

4. Emanuel byl:
a) hroch
b) motýl
c) medvěd
d) pes
5. Na obrázku vidíme:
a) myš
b) kočku
c) krtka
d) hrošíka
6. Pohádkoví kamarádi
na obrázku jsou:
a) pejsci Štaﬂík a Špagetka
b) kočky Mňau a Čau
c) Tryskomyši
d) Tom a Jerry
7. Na obrázku je:
a) zajíc
b) myš
c) pes
d) kotě
8. Žirafa u nás žije:
a) v lese
b) na sídlišti
c) v ZOO
d) na poli
9. Na obrázku je:
a) sněženka
b) mrazenka
c) bílá lilie
d) panenka
10. Tato kytka
je léčivka:
a) podmodřín lékařský
b) podčerveňáček
c) podběl lékařský
d) tulipán
11. Na obrázku
vidíme:
a) šestikrásku obecnou
b) sedmikrásku
c) pětikrásku obecnou
d) slunečnici
Správné odpovědi můžete zanést do SVČ od 1. září
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Hulíňan
KULTURNÍ KLUB
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Hulíňan
Kulturní červen v Hulíně
Vysoká úroveň produkce kulturních zážitků (téměř) vlastními „hulínskými“ silami se
projevila naplno v prvním červnovém týdnu
orámovaném dvěma víkendy. Nejprve od 31.
5. do 2. 6. 2013 proběhla v sále KK Hulín výstava fotograﬁí s tématikou „MĚSTO“. Vystavujícími autory byli Jan Nemrava, Karel
Halašta, Jiří Soporský a Monika Rygálová.
Vernisáž důkladně přichystalo sdružení Jiná
kultůra Hulín, během slavnostního večera
vystoupila Musica Bohemica pod vedením
Petra Poláka ml., večer také hudebně doplnil
Karel Horák, Toujours unplug.

Sobota 15. června 2013 patřila opět hudbě, tentokráte, jak mnozí občané města mohli
do noci slyšet, hlavně rockové. Letošní ročník hulínského OPENFESTU se uskutečnil na třech scénách a přilákal přes 500 návštěvníků, nejvíce ve své devítileté historii.
Tradičně hlavní scéna byla v areálu letního
kina, letos se nám podařilo vyjít vstříc těm,
které hluk v minulých letech obtěžoval, a hudební program zde končil už krátce po půlnoci. Na nádvoří KK fungovala folková scéna,
její hlavní host Pepa Nos přitáhl pozornost
diváků a tak byla místa při jeho vystoupení
zaplněna. A poslední scénou byla scéna na
Grádě, která byla pod patronací kapely Motus se zpěvákem Gošou. Letošní ročník byl
rekordní v počtu zúčastněných amatérských
kapel (14 hudebních skupin). Celou akci podpořil dotací Zlínský kraj.

Třetí a poslední velkou hudební akcí
v červnu byl koncert Hradišťanu a pěveckého sboru Zvonky Základní umělecké školy
Hulín, který svým výkonem potěšil domácí
diváky a zároveň nadchl členy Hradišťanu.
I na tuto akci vyšlo perfektně počasí a tak si
diváci mohli vychutnat skvělou a neopakovatelnou atmosféru koncertu v letním kině.
L. P.

Uprostřed týdne, ve středu 5. 6. 2013, do
Hulína zavítali studenti Konzervatoře Brno,
kteří předvedli, nejprve dopoledne pro žáky
Základní školy Hulín, večer pak pro natěšené
diváky, téměř profesionální dramatický výkon, když sehráli úryvky z divadelních her
Carla Goldoniho Tyrani a Poprask na laguně. V obou představeních zazářil odchovanec
LDO ZUŠ Hulín Radim Šimík.
Po loňské úspěšné premiéře byl i letos
v červnu na programu koncert vážné hudby
pod širým nebem. Výborná zkušenost diváků
z minulého roku pomohla letní kino vyprodat
a vytvořit tak báječnou atmosféru pro koncert
s názvem HVĚZDNÉ FILMOVÉ MELODIE.
Hlavními protagonisty nezapomenutelného
hudebního zážitku byli pěvecký sbor Smetana Hulín, pěvecký sbor ZeSrandy Kroměříž
a symfonický orchestr studentů a absolventů
Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, to
vše pod vedením sbormistryně Lenky Poláškové. Nádherný koncert zakončily bouřlivé ovace
ve stoje a všech cca 115 vystupujících připravilo
vynikající zážitek pro spokojené obecenstvo.

Zvonky, děkuji
a krásné prázdniny!
Krásné zakončení své „sezóny“ na konci
školního roku měli zpěváci DPS ZVONKY
ZUŠ Hulín. Po celoroční práci – natočení nového CD, koncertech, to vše ke svému
15. výročí, si zazpívali se známým folklórním
souborem Jiřího Pavlici – Hradišťan v Letním
kině Hulín. Nastudovali jsme pět společných
písní, kde se předvedli i naši sólisté, a ty jsme
si také náležitě užili. Celý koncert se nesl
v úžasné atmosféře, kterou vytvořili jak všichni hráči a zpěváci, ale také skvělé publikum.
Milé ZVONKY, já vám ze srdce děkuji,
že mi takto nezapomenutelně vracíte energii,
kterou do vás vkládám, přeji krásné prožití
prázdnin plné sluníčka a pohody, ať se zase
plní elánu můžeme sejít v září a těšít se společně na další, takto vydařené koncerty.
Vaše Dana Zapletalová
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Hulíňan
Kácení máje

INZERCE

Rozhovor s ředitelem Kulturního klubu

Rok ve funkci ředitele KK Hulín je pan
Ing. Libor Pecháček, proto jsme mu položili
několik otázek.
Jak hodnotíte Vaše roční působení ve funkci?
Mám za sebou celý kalendářní rok, který
bych nazval „seznamovací“. Konečně jsem
„absolvoval“ všechny akce, které nás mohly
potkat. Když vidím, co se našemu týmu podařilo v uplynulé sezóně pro hulínské občany
připravit a servisním zázemím podpořit, jsem
spokojen. Ale pořád je hodně co zlepšovat.
Nedávno jsem listoval staršími čísly Hulíňanu a sledoval nabídku kulturního programu
v uplynulých letech. Nebylo výjimkou, že
většinu kulturních akcí v jednotlivých měsících tvořila činnost hulínské ZUŠ a místních
spolků. A nám se letos stal pravý opak, do
programu našich akcí se nám akce ZUŠ ani
nemohly vlézt. Jen pro zajímavost, loni uspořádal KK za první pololetí roku 2012 celkem
15 kulturních akcí, letos jich máme za sebou
už 33! To, myslím, hovoří za vše.
S čím jste za uplynulý rok nejvíce spokojen?
Jsem šťastný vždy, když klapne nějaká akce
a lidé odcházejí spokojeni. Mezi nejpovedenější
akce za ten můj rok bych vyzvedl Divadlo Járy
Cimrmana, Hradišťan, Světáky, v devítileté historii nejlépe navštívený Openfest nebo neopakovatelný koncert Hvězdných ﬁlmových melodií.
Jsem rád, že mají lidé možnost zajít si na divadlo, v Hulíně bylo v uplynulém roce odehráno
8 divadelních představení a 5 pohádek pro děti.
Kvalita hudebních programů je také na výborné
úrovni, za rok jsme měli v produkci KK 15 koncertů. Také jsem velmi rád, že se nám konečně
podařilo vytvořit solidní informační systém pro
prezentaci akcí a výlep plakátů.
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Jaké vidíte priority činnosti KK v dalším
období?
Rád bych pokračoval v trendu, který jsme
nabízeli hulínským v uplynulém roce. To
znamená pro děti měsíčně jednu pohádku,
pro dospělé jednou za měsíc divadlo, jednou
do měsíce také nějakou hudební záležitost.
Když se do toho přidá čtyřikrát do roka výstava, něco z historie, když se tradičně zapojí
i hulínská „ZUŠka“ a představí se u nás nějaký povedený divadelní kus z Prahy, myslím,
že kulturní program je na tak malé město docela příjemně poskládaný.
Mám velkou radost z toho, že se do činnosti KK zapojuje tolik dobrovolníků a lidí, co
chtějí našemu městu a spolkové činnosti
prospět, díky jim za to. V současné době se
nám například podařilo dát do kupy skupinu
Hulíňáků, kteří nacvičují tanec hanácké besedy. Rádi bychom oživili i tuto část kultury,
folklórní vystoupení chystáme na hody.
Jaké byly Vaše představy o Vaší nové pozici a realita roku práce?
Nemyslel jsem si, že to bude procházka
růžovým sadem, ale přece jen mě trochu
překvapila vyšší koncentrace lidí, kteří jsou protivní a dokážou člověku práci
pěkně otrávit. Nic nevymyslí, nic se jim
nelíbí, s ničím nepomůžou a jen hloupě
kecají. Naopak mě velice nabíjí to, že
jsem mohl blíže poznat hodně těch, kterým jde skutečně o dobrou věc, a to pro
ostatní něco udělat. Hodně lidí, do kterých
bych to vůbec neřekl, mě svojí obětavostí
překvapilo. Těch je naštěstí více, bez nich
by to nešlo, patří jim velký dík a díky nim
se můžeme posunout dál.
Hospodaření KK bylo v loňském roce
ztrátové, jak vypadá rozpočet KK v tomto
roce?
Hospodaření bylo ztrátové zejména z toho
důvodu, že příspěvek města byl z roku na
rok ponížen o 350 tis. Kč oproti uplynulému
roku 2011, organizace nebyla připravena na
tak zásadní snížení rozpočtu a nebyly provedeny žádné zásadní kroky, které by měly
za následek znatelnou systémovou úsporu. A
ono moc variant není, de facto se jedná pouze o personální záležitosti, protože šetřením
kancelářských potřeb se statisíce neušetří.
Snažíme se šetřit, kde můžeme, ale není to
jednoduché. Trpí tím kvalita a úroveň posky-

tovaných služeb a zejména péče o svěřený
majetek, kdy nám nezbývá, než pouze lepit
akutní stavy. Ale podobně jsou na tom i ostatní příspěvkové organizace města, takže si nemůžeme stěžovat. Chápu, že kultura je jako
volnočasová aktivita až na posledním místě,
školy, školky a sociální služby mají samozřejmě přednost.
Chystá se v roce 2013 nějaká zásadní investice v majetku KK?
Jak jsem již řekl, ﬁnanční prostředky na
údržbu a opravy jsou minimální. V letošním
roce by ale mělo dojít k tolik očekávanému
zateplení KK a k výměně oken. Jsme jedna z
posledních budov města, která neprošla v poslední době zásadnější rekonstrukcí. Ale nesmím zapomenout, nedávno jsme byli nuceni
pořídit novou digitální promítačku do letního
kina, bez které by kino nemohlo fungovat. To
byla velká, téměř čtvrtmilionová investice.
Co připravuje KK v druhé polovině roku
2013?
S ohledem na avizované zateplení jsme s plánováním akcí opatrní, protože nevíme, kdy se
tato investiční akce bude realizovat, ale určitě
se může hulínský divák těšit na kvalitní nabídku. Kupříkladu díky naší digitální promítačce chystáme ﬁlmový klub nebo promítání
pohádek pro děti.
Jak v dnešní těžké době prosperuje hospoda KK?
Jako každá hospoda to nemá jednoduché,
takže balancujeme na tenké hranici rentability. Ale mít v kulturním zařízení fungující
hospodu, která vytváří zázemí pro kulturní
akce, je k nezaplacení. Vezměte si, že byste
šla na ples a kávu nebo limonádu dostala do
kelímku v provizorním baru.
Jak hodnotíte návštěvnost akcí v uplynulé
sezoně?
Mohla by být samozřejmě lepší. Není v našich silách přimět lidi k tomu, aby si uvědomili, že je třeba někdy se zastavit a jít se
pobavit a odreagovat, zajít na divadlo nebo
na koncert či výstavu. V době televizních seriálů, bulváru a nedostatku peněz není lehké
diváka zaujmout. Rád bych, aby si lidé na
pestrou kulturní nabídku v Hulíně zvykli a
naučili se ji využívat, ale je to běh na dlouhou
trať. Věřím, že i ti, kteří za kulturou dlouho
nevyrazili, časem neodolají.
Děkuji za rozhovor, J. Z.

Hulíňan
ZUŠ HULÍN

Jarda Voříšek sbíral další vavříny!
Byť se už blížily prázdniny, ani o prvním víkendu v červnu Jarda Voříšek
„nesložil zbraň“. Pilně cvičil, aby se mohl společně
s korepetitorkou Mgr. Lenkou Poláškovou účastnit
IX. Mezinárodní interpretační soutěže v Brně.
Na půdě brněnské konzervatoře odvedli perfektní
výkon, který mezinárodní
porota ohodnotila 1. místem.
Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme
mnoho dalších úspěchů.
P. V.

Festival Václava Smoly se vydařil...
Humpolce a domácího DO Morava
ZUŠ Hulín, který se představil posluchačům v novém, mladém obsazení.
Na závěr festivalu pak zazněly dvě
skladby v podání všech 170 zúčastněných mladých hudebníků. Děkuji městu Hulín za ﬁnanční podporu a všem,
kdo se podíleli na zdárném průběhu
festivalu. Kolem šesté hodiny areál
letního kina v Hulíně opustili spokojení posluchači a můžeme se těšit
na 15. červen 2014, kdy proběhne festival už po dvacátéosmé.
Už v sobotu 15. června 2013 přijel první
host našeho festivalu. Mládežnický orchestr
Základní umělecké školy Gustava Mahlera
z Humpolce si udělal hezký víkend v našem
regionu. V sobotu hráli mladí hudebníci na
Velkém náměstí v Kroměříži, odpoledne
navštívili Arcibiskupský zámek a Podzámeckou zahradu, večer pak byli hosty hulínského Openfestu. Samotný Festival Václava
Smoly byl pak zahájen v neděli ve 14.30
hodin fanfárou, aby se pak během odpoledne
na pódiu vystřídalo pět orchestrů ze Zdounek,
Kroměříže, Dolnej Súče, výše zmiňovaného

Petr Voříšek

P. Voříšek zdraví paní Elišku Smolovou,
manželku V. Smoly

Výtvarný obor - zahájení výstavy s názvem
Proměny přírody, proměny člověka

Mgr. A. Davídková, učitelka výtvarného oboru ZUŠ Hulín
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Hulíňan
Literárně dramatický obor uděloval Oskary
Zápis do LDO
Letos za účasti klaunů – Michaely Stratilové a Zdeňka Štokmana.

Představení Vražda v salonním coupé aneb Kam se poděl Smolíček?
Úsměvné představení s úžasnou hereckou sešlostí – v roli inspektora Trachty: Pavlína Stratilová, vlakový steward: Tereza Navrátilová, praktikant Hlaváček: Daniela Urbanová, továrník
Meyer: Adriana Navrátilová, továrník Bierhanzel: Daniel Vrána, Smolíček: Zdeněk Štokman,
rada Facátko: Irenka Janů, letec Meresjev: Míša Stratilová a úžasní Cimrkluci a spol. v roli
detektivů a Jeziňáků. Zvuk: Jakub Zapletal a režie Lenka Urbanová.
Celé představení bylo před zraky oskarové poroty.

Škola, základ života
Absolventský projekt, který zaplnil celý sál KK. Za účasti oskarové poroty se na jevišti představila i další představení,
jako např. pohádka Černá Berta či Sůl nad zlato v podání Cácorek. Dále soubory Páni kluci, Divoké slepice či Dramaťáček.
Potlesk diváků byl největší odměnou všem, kteří se projektu
účastnili.

Večer plný pohádek
Tak se jmenovala poslední oskarová soutěž. Princezny na klíček, Klíště a O staré botě zaplnily celý komorní sál LDO a vytvořily příjemnou atmosféru, kde nechyběl smích, poučení a potlesk
pro soubor pidiLidi. Režie: Lenka Urbanová a Zdeněk Štokman.

Žáci LDO při jednom ze svých představení.
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Předávání cen starostou
města R. Hozou
při Oskarovém galavečeru
Galavečer s udílením sošek
Oskara zaplnil celý sál.
Texty: Lenka Urbanová

Hulíňan
Zcela vyprodané letní kino díky skvělé akci Hvězdné ﬁlmové melodie
Již po loňském koncertu
„Magniﬁcat“
jsme začali přemýšlet,
co příští rok. Téma ﬁlmových melodií jsme
měli v hlavě už dlouho
a jsem ráda, že jsme jej
konečně uskutečnili.

Po minulém úspěšném koncertu Johna
Ruttera Magniﬁcat se Hulín dočkal dalšího skvělého koncertu, tentokrát s názvem
Hvězdné ﬁlmové melodie, který se uskutečnil 7. 6. 2013 v letním kině. Společný projekt
Smíšeného pěveckého sboru Smetana Hulín
a Pěveckého sboru ZeSrandy Kroměříž za
doprovodu symfonického orchestru studentů, absolventů a pedagogů Konzervatoře P. J.
Vejvanovského Kroměříž. Hlavní postavou
pátečního večera v Hulíně byla sbormistryně
Lenka Polášková, která bravurně zvládla režii více než 100 účinkujících.
Jak skvěle se jí tento projekt povedl, ocenili diváci obrovským aplausem v pátečním
podvečeru.

Proč jsi oslovila právě kroměřížský pěvecký sbor ZeSrandy
a symfonický orchestr Konzervatoře P. J.
Vejvanovského Kroměříž a sólové zpěváky? Já tedy vím proč,
byli skvělí, ale přibliž
čtenářům svůj výběr.
Se sborem ZeSrandy Kroměříž jsme se měli
možnost seznámit již před třemi roky na festivalu v Kojetíně. Jsou skvělá parta, která navíc skvěle zpívá. Tento žánr je jim velmi blízký, takže volba byla jasná. Orchestr je vždy
pro tyto „hulínské“ koncerty složen z mých
kamarádů a kolegů z konzervatoře. Těší se na
tuto společnou akci také vždycky celý rok a
rádi vždy do Hulína přijedou.
Hulín byl vždy kolébkou sportovních talentů. Ale díky pěveckému oddělení ZUŠ Hulín
(Dana Zapletalová) má Hulín velkou „líheň“
skvělých zpěváků, za což jsem moc ráda!

Jaká byla příprava na toto velkolepé vystoupení, na to jsem se zeptala jedné z hvězd
večera Lenky Poláškové.
Jaké máš, Leni, pocity po tomto úspěšném
koncertě a jak dlouho trvala příprava na
tento velký projekt?
Jsem moc šťastná, že se vše podařilo podle
mých představ. Vyprodané letní kino a široký
okruh posluchačů nejen z Hulína, ale i okolí,
to je velká zodpovědnost. Ale vše jsme zvládli na jedničku! Podle potlesku a závěrečných
ovací soudím, že jsme se líbili. A to je to nejdůležitější! Příprava na tento koncert trvala
skoro celý rok, sbory začaly nacvičovat již v
září, čekalo nás společné soustředění na Rusavě a potom zkoušky s orchestrem.
Podle čeho jsi vybírala letošní téma
„Hvězdné ﬁlmové melodie“?

Můžeš prozradit, bez koho by ses na tomto
velkolepém projektu neobešla?
Je to spousta lidí, kdybych chtěla všem poděkovat, určitě bych na někoho zapomněla.
Organizační tým Kulturního klubu měl vše
perfektně zvládnuté, za což jim patří obrovský dík. Hanz, Libor, Karel, sbormistři a samozřejmě všichni zpěváci a muzikanti.

Na koncertě jsme
slyšeli 12 vynikajících zahraničních
ﬁlmových
melodií, ale nedá
mi to, abych se
nezeptala, proč
jsi nezařadila do
výběru melodií
nějakou českou
ﬁlmovou hudbu?
Je velký rozdíl mezi výběrem české a zahraniční hudby? Ve většině pěveckých soutěžích je také slyšet spíše zahraniční výběr skladeb a české jen zřídka.
Ano, to jsem také po koncertě slyšela…. Bohužel česká ﬁlmová tvorba není u nás tak rozvinutá jako ve světě. Hráli jsme ale skladby
českého autora, holešovského rodáka a absolventa kroměřížské konzervatoře Hanze Sedláře, který píše krásnou ﬁlmovou hudbu a sám
se také ujal ve svých skladbách dirigentské
taktovky. Myslím, že o něm ještě uslyšíme!
Jsi velmi činný člověk - maminka, manželka, sbormistryně několika sborů (Pěvecký
sbor Smetana Hulín, Moravské děti - Holešovský dětský sbor a Smíšený sbor Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž),
učitelka, skvěle pečeš dorty a hlavně dle
mého neuvěřitelně živelná žena plná energie a elánu. Kde na tohle všechno bereš sílu
a energii?
Já nevím…. Myslím, že mě celkově život
neuvěřitelně nabíjí. Takový páteční koncert
vám dodá energii do konce června… Miluji
svou rodinu, práci, hudbu.
Chystáš podobný projekt i na příští sezónu
a prozradíš nám svoje plány do konce roku
2013, na co se mohou posluchači těšit?
Tak to byla po koncertě první otázka ze strany hráčů orchestru… „Leni, tak co příští
rok?“ Zatím nevím, to je ještě hodně daleko.
Teď mě čeká dovolená, prázdniny, společně
strávený čas s mými dětmi. Nejbližší koncert
našeho SPS Smetana se uskuteční 27. září
v kostele sv. Václava v Hulíně v rámci programu svatováclavských hodů. Jinak mám
svými dalšími aktivitami již teď popsaný kalendář až do konce roku.
Ještě jednou děkujeme za překrásný kulturní zážitek a těšíme se na další ročník.
Děkuji za rozhovor, J. Z.
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Hulíňan
Ohlasy na koncert Hvězdné ﬁlmové melodie
Velké díky

Další výborná chuťovka od Lenky

Chtěli bychom touto cestou poděkovat
celému organizačnímu týmu Kulturního klubu Hulín za vynikající přípravu a organizaci
našeho koncertu „Hvězdné ﬁlmové melodie“,
který se uskutečnil 7. 6. 2013. Současně bychom chtěli vyjádřit velké poděkování městu
Hulín a všem sponzorům, podporující akce
Kulturního klubu Hulín.

V neposlední řadě patří velký dík všem
našim věrným fanouškům, příznivcům
a milovníkům hudby, kteří nás v tak hojné
míře podpořili. Byl to nezapomenutelný zážitek i pro nás účinkující a je to obrovské povzbuzení do další práce. Děkujeme a těšíme
se na další spolupráci.

Což takhle dát si, jen tak „ze srandy“
smetanu a podmalovat to ﬁlmovými melodiemi? Ochutnala jsem tuto chuťovku
v hulínském Letním kině společně s mnoha příznivci Smíšeného pěveckého sboru
Smetany, pěveckého sboru ZeSrandy a symfonického orchestru studentů, absolventů a
profesorů konzervatoře P. J. Vejvanovského
Kroměříž. Úžasné, skvělé, nezapomenutelné!
Po loňském úspěšném mega koncertu „Magniﬁcat“ byla laťka posazena hodně vysoko, a
tak všichni s napětím očekávali, čím nás aktéři překvapí. Zklamání se nekonalo, vše bylo
perfektní - jak výkony sborů, tak sólistů (Evy
Kývalové, Evy Kočařové, Romana Hozy,
Petera Račka) a hlavně dirigentů (Lenky Poláškové, Miroslava Uhlíře, Hanze Sedláře,
Jiřího Jablunky). Poděkování určitě patří i
Kulturnímu klubu Hulín za milé překvapení
v podobě videoprojekce, skvělého ozvučení a
objednání příjemného počasí. Už se těším, jakou „chuťovečku“ si dám za rok. Díky, Leni.

Za SPS Smetana Hulín Radek Stratil

Irena Páníková za Fanclub sboru Smetana

Zvláštní poděkování patří našim sbormistrům: Lence Poláškové, Miroslavu Uhlířovi
(smíšený pěvecký sbor Smetana Hulín) a Evě
Kočařové (komorní pěvecké sdružení ZeSrandy) za náročnou přípravu a nastudování
celého repertoáru.

KNIHOVNA HULÍN

Paní Jarmila Zakravačová otiskla v květnovém Hulíňanu výzvu k soutěži na ilustrace
ke sbírce básní „Hulínské kořeny“. Že bude
mít tato výzva tak velký ohlas jsem však neočekával. Moc mne těší zájem dětí, ale také
zaujetí pedagogických pracovníků, kteří akci
organizovali, obětovali tomu čas a také odborné znalosti. Dostal jsem neuvěřitelných
192 kreseb a kdybych do připravované sbírky
básní zařadil jen ty, které se mi líbily, vzrostl by obsah na dvojnásobek. A to je pro mne
neúnosné, nejen ﬁnančně. Na druhé straně je
mi líto, že některé kresby ukázaly nesporné
nadání mladých autorů a nebylo by správ-

Poděkování za účast v soutěži
né, kdybych se z nich těšil jen já, protože by
mohly postupně upadnout v zapomnění. Tak
jak vyřešit toto dilema? Co kdybychom o tom
podiskutovali na schůzce kulturních pracovníků v naší milované knihovně a třeba vydali
samostatný almanach těchto kreseb doplněný

básněmi, které by byly inspirovány právě
těmito kresbami. Nebo publikovali nejlepší
kresby v Hulíňanu postupně jako seriál. Uvítal bych účast občanů na této akci, za což předem srdečně děkuji a posílám všem čtenářům
jednu báseň z připravované sbírky.
Mila Hulínský
Dětem z Hulína
Vyslal jsem do světa nemnoho básní,
ale když se nad nimi jeden čtenář zasní,
já budu šťastně umírat, naplněn štěstím,
protože věřte mi, děti, to přece je tím,
že mám rád svůj Hulín, místo zrození,
nikde neroste tak krásně zelené osení
jako na těch rovných hanáckých polích,
poezie čiší na podzim i z těch polí holých.
Proto, děti z Hulína, ze srdce vám přeji,
nezpronevěřte se Hané, něžné kráse její,
aby už nikdy na vás nepadaly granáty,
a nezapomeňte na osvoboditele a na ty,
kteří padli za ztracenou svobodu naši,
protože jsou ještě ti, kdo válkou straší,
kteří ještě dodnes brousí svoje bodáky,
hrůznou válkou strašili nás, staré rodáky,
ale když se rozkročíte na hanácké půdě,
ozdobte mládí láskou, bojem proti zrůdě,
vyrostete v krásné ženy, ve statečné muže,
pak vás nikdo neporazí, nikdo nepřemůže.
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Hulíňan
Tradiční pasování prvňáčků na čtenáříčky knihovny
8. června proběhlo v hulínské knihovně
tradiční pasování žáků prvních tříd ZŠ Hulín.
V knihovně děti přivítala princezna Jaruška,
která společně s panem králem Vladimírem
I. prověřovali žáky čtenářským umem. Poté,
co dokázali přečíst daný text a správně odpovědět panu králi, dostali za odměnu knihu Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky.
Kniha byla vytvořena pro žáky prvních tříd
základních škol přihlášených do projektu
Už jsem čtenář - kniha pro prvňáčka, kterého se hulínská knihovna zúčastnila. Dále
díky podpoře společnosti TOSHULIN, a. s.,
dostali malí čtenáříčci zápich v podobě sovy
jako symbol moudrosti.
Doufáme, že moudrost z knih bude budoucí čtenáříčky provázet po celý život.
Knihovnice

INZERCE
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Hulíňan
KULTURA

Noc kostelů v Záhlinicích

Řeklo by se, celostátně proklamovaná
akce, asi nic moc. Svůj kostel známe, tak co?
Jenže předem zveřejněný program pro tento
večer byl velmi pozoruhodný. (Připravil Václav Bureš ml.)
Večer začal v otevřeném muzeu Fr. Skopalíka krátkým videozáznamem, který představil obec Záhlinice.
V kostele bylo oﬁciální zahájení večera podle programu. Následoval malý koncert pro vio-

loncello a housle (Vilém Bartl, Libor Macháček). Koncert malý pouze rozsahem, ale velmi
kvalitní provedením náročných skladeb.
Zevrubný a obsáhlý přehled historie kostela byl zajímavou informací, občanům dosud neznámou (René Ministr).
Tuto první část programu ukončil pěvecký
duet studentů JAMU R. Hozy a H. Tamelové
za klavírního doprovodu L. Poláškové. Ukončení první části večera nemohlo být lepší.
Ve druhé části programu byly předčítány
zajímavé a málo známé pasáže z Bible.
Večer byl ukončen varhanním vystoupením Jaroslava Čechmánka.
Co říci na závěr? Skvěle připravený program, vysoká úroveň všech interpretů. Určitě
příjemné překvapení pro návštěvníky a snad i
připomenutí někdejší kulturnosti obce.
Poděkování a poklona patří těm, kteří se
na přípravě a realizaci večera podíleli. Byl to
nepochybně kulturní zážitek, byť ve skromném prostředí malé obce Záhlinice.
Zdeněk Zapletal

Noc kostelů v Hulíně

Tentokrát u kapličky sv. Anny s vyprávěním historika Vlastimila Úlehly.

INZERCE
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foto: J. Čechmánek

Hulíňan
Relax trochu jinak

Ponořila jsem prsty do chladné, vlhké hlíny. Neměla jsem zatím představu, co budu
tvořit tentokrát. Čekala jsem na nápad. Ruce
zatím mačkaly hmotu do roztodivných tvarů.
Posléze jsem válela válečky. Z válečků se
stali dlouzí, tencí hadi. A pak přišel nápad.
Stočit je do šroubovice dostatečného průměru
tak, aby se dovnitř dala postavit svíčka. Pak

už stačilo z plátu vyříznout dno, trochu ho
upravit a syrový svícen byl na světě. Následovalo to zdlouhavější a náročnější. Tedy řízené schnutí, předvýpal, šmirglování, barvení, glazování, výpal. Aspoň doufám, že jsem
to uvedla správně, protože většina z toho se
odehraje, než zase přijdu do keramiky. Je fajn,
když Lucka, vedoucí keramického kroužku,
zavolá, že ten měděný drát udělal
pěknou azurovou, nebo že prasklo
dno misky – asi nechtěná vzduchová
bublina v materiálu. Člověk se pak v
myšlenkách zabývá a řeší něco úplně diametrálně odlišného od denního stereotypu. Je zajímavé, že většina z nás, co do kroužku chodíme, se
zabývá účetnictvím. Ale vést řeči o
práci je pro nás tabu. Kdo by si taky
chtěl kazit tvůrčí atmosféru novými
vyhláškami, nařízeními a zákony,
které projdou, neprojdou, nebo už
prošly parlamentem. Prázdniny jsou
ideálním časem ke sbírání nápadů a
inspirací k tvorbě. Jen si musím uvě-

domit, na co stačím, abych se nepouštěla do
moc náročných výrobků. Vždycky je lepší,
když se dílo povede, můžu z něho mít radost
a slyšet třeba i pochvalná slova od kolegyň.
A tak ani nevadí, že keramický kroužek přes
léto není, protože v září bude nový začátek.
Lenka Roháčková

Pozvánka do muzea
Malá ochutnávka toho, co vás v muzeu
Františka Skopalíka v Záhlinicích
čeká na výstavě Skrytá krása:

V Záhlinicích vystavoval řezbář J. Andrýsek
Milovníci lidových řemesel mohli v květnu navštívit výstavu muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích.
Své výrobky představil lidový řezbář Josef
Andrýsek. V odpoledních hodinách mohli návštěvníci zastihnout i samotného autora řezbářských prací a vyzkoušet si práci se dřevem.
J.Z.
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Hulíňan
SPORT
Víkend 25. a 26. května patřil v Hranicích
tradičně mažoretkám. Odehrávalo se zde Mistrovství Moravy a Slezska. Hulínské soubory Mini Kontrasty a Kontrasty sem také postoupily. V těžké konkurenci mažoretkových
skupin z celé Moravy ve svých věkových
kategoriích obsadily shodně pěkná 4. místa a
získaly postupy na Mistrovství České republiky, které se bude konat v polovině června v
lázeňském městě Poděbrady.
Oběma svým souborům děkuji za reprezentaci a přeji hodně úspěchů v Poděbradech.
Alena Rafajová, trenérka

Mažoretky
Mistrovství České republiky
Červnový víkend 14. – 16. 6. v Poděbradech patřil nejlepším skupinám mažoretek,
které se sem sjely z celé republiky. V kategorii Klasická mažoretka – juniorky bojovaly
také mažoretky Kontrasty Hulín, ve velké
konkurenci se umístily na 7. místě. Velkým
překvapením byl mladší soubor Mini Kontrasty Hulín, který soutěžil v kategorii Děti
mladší a obsadil 4. – 5. místo.
Tímto bych chtěla všem děvčatům poděkovat za snahu a předvedení soutěžních
skladeb a jejich umístění, protože letos byla

opravdu veliká konkurence.
Také děkuji všem maminkám, které mi
pomáhají s udržováním a zdobením kostýmů
a s dozorem na jednotlivých soutěžích a vystoupeních.
V neposlední řadě bych také jménem
všech mažoretek chtěla poděkovat Městu
Hulín a Kulturnímu klubu za podporu naší
činnosti.
Alena Rafajová,
trenérka

Finále Moravského poháru a současně 8. ročník Hulín Cupu v Hulíně
Za podpory města Hulína, Základní školy
Hulín a Zlínského kraje a dále našich partnerů: BePozitive, Graﬁka - Crhová Pavlína, Bike
centrum - Štěrbík, BVB Shop, s. r. o., Garden
centrum Břest, Heureka - realitní kancelář,
Karim Europe, s. r. o., Klempířství - Janečka,
NWT, a. s., Sedmikráska - Páterová, Textil
prádlo - Kopčilová, Zahradní nábytek Kateon Pravčice a dalších uspořádal Gymnastický
klub Hulín ﬁnálový závod Moravského poháru a současně 8. ročník Hulín Cupu.

roku v Hulíně. Mimo dvou závodů v Hulíně
se o body do poháru bojovalo i ve Valašském
Meziříčí, Přerově a Ostrožské Nové Vsi. Pro
příští rok jsou nahlášené další dva oddíly, které
by se rády do tohoto úspěšného projektu také
zapojily. Příští ročník bude o to zajímavější.

Finále si nenechalo ujít 104 závodnic z 15
oddílů. Celkem se některého z pěti závodů
v seriálu Moravského poháru zúčastnilo 209
dětí z 22 oddílů. To je mimořádný zájem
o projekt, který vznikl teprve na jaře letošního

V kategorii 2006 stejné 9. místo obsadila
Kateřina Teterová. V kategorii bylo klasiﬁkováno celkem 32 závodnic.

Domácím závodnicím se v poháru dařilo.
V kategorii 2007 a mladší obsadila Eliška Navrátilová vynikající 9. místo z 38 závodnic v
této kategorii. A to jí ještě chyběly body za Valašské Meziříčí, kde se závodu nezúčastnila.

Mezi závodnicemi narozenými v roce

Okresní přebor - Holešov
Na poslední závod sezony, na okresní přebor do Holešova, jelo reprezentovat GK Hulín 7 závodnic a jeden závodník.
Mezi 10 nejmladšími závodnicemi vyhrála
naše Kateřina Teterová. Cenné třetí místo vybojovala Denisa Rohlederová. 7. místo obsadila
Tamara Janečková a 9. místo Agáta Daňková.
Mladší žákyně vyhrála jednoznačně s náskokem 6,5 bodu Tereza Daňková. Sabina
Sucharová byla na 4. místě.
Mezi ženami závodila jen naše trenérka
- Tereza Mrlíková. Ukázala všem mladším,
že gymnastika se nezapomíná a jde cvičit v
každém věku.
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Závodil také náš jediný závodník Tomáš
Neradil a umístil se na 2. místě.
Všem blahopřejeme za pěkná umístnění a
přejeme krásné prázdniny.
Informace o zářijovém náboru nových
gymnastek bude včas prezentována na našem
webu gymnastikahulin.cz.
V září se budeme těšit na další zájemkyně o gymnastiku. Informace o náboru
bude včas prezentována na našem webu
- gymnastikahulin.cz.
Přejeme si, aby i v září přišly do tělocvičny další zájemkyně o tento krásný sport.
Trenéři

2005 obsadila Denisa Rohlederová celkové
13. místo ze 41 závodnic. I Denisa absolvovala jen 4 závody z pěti.
V nejpočetněji zastoupené kategorii 2003
- 2004 vybojovala Tereza Daňková vynikající 7. místo. V posledním závodu startovala i
Sabina Suchardová a body z jednoho závodu
stačily na 43. místo.
V kategorii 1999 - 2000 startovala i Kristýna Vančurová. Jediná účast na Hulín Cupu
stačila na 12. místo.
Všem závodnicím přejeme mnoho dalších
sportovních úspěchů a příjemné prázdniny.
Trenéři

Hulíňan
I street dance jde dělat v malém městě s velkými úspěchy

Tanec se stále těší velkému zájmu dětí,
zejména děvčat. A o tom, že street dance je
populární nejvíce, se přesvědčili tanečníci
skupiny TS Trick Hulín na absolvovaných
soutěžích. V letošním roce čekala na mladší
tanečníky velká změna z důvodu hraničního
věku mezi kategorií dětí a juniorů. Na většině
soutěží museli startovat v kategorii juniorů,
která je od 11 do 15 let. A jak děti záhy zjistily, bylo mnohem těžší v této kategorii dosáhnout na medailové umístění.
První zahřívací soutěž tanečníky čekala
v Lipníku nad Bečvou na Lipenské hvězdě.
V juniorské kategorii startovalo 10 tanečních skupin a naši tanečníci se umístili na
4. místě. Nevděčné bramborové místo bylo
zmírněno vyhlášením Davida Perdykuly nejlepším tanečníkem a byl mu předán putovní
pohár. Další soutěž „Děti ﬁtness“ se konala
v Otrokovicích, kde mohli tanečníci startovat v kategorii dětí, jelikož měla rozpětí od
8 do 13 let. Jako minulý rok se umístili na
1. místě a zajistili si postup do ﬁnále, které
se každoročně koná v Praze. Po loňské účasti
ve ﬁnále se letos do Prahy nejelo, jelikož je ve

ﬁnále vysoká částka
startovného a doprava
takto daleko není levná záležitost. Po Otrokovicích následovala
taneční soutěž „Effect
dance cup 2013“ ve
Zlíně. V kategorii juniorů startovalo 14
skupin a naši tanečníci se umístili na
6. místě. Malý pohár si
vezli domů za ocenění
poroty tanečního stylu
dancehall. Za 14 dní
se skupina účastnila
taneční soutěže „Hot
dance 2013“ v Zubří,
kde byla juniorská kategorie obsazena nejpočetněji ze všech soutěží, startovalo zde 18
tanečních skupin. Pro velký počet skupin se
postupovalo do semiﬁnále, kde tančilo 12
skupin a ﬁnále, kde tančilo 6 skupin. Naši
tanečníci si ten den zatančili sestavu 3x a
umístili se na krásném 5. místě. Další soutěž „Respect cup“ byla v Tišnově u Brna,
kam se jelo poprvé, proto junioři tančili ve
své kategorii i s loňskou sestavou. Přestože
prostory pro vystupování byly malé a časový posun soutěže velký, vše bylo záhy zapomenuto, jelikož si vytančili 1. a 3. místo.
S velkou radostí se rodiče i děti přesunuli
z Tišnova do Uherského Hradiště, kde se
konal galavečer mezinárodního kouzelnického festivalu. V krásném prostředí kulturního klubu a před plným sálem diváků si
všichni s chutí zatančili a také uviděli něco
z moderního kouzelnického umění. Poslední soutěže „Dance evolution 2013“ se naši
tanečníci účastnili v nedalekém Přerově.
V konkurenci 8 tanečních skupin se umístili na úžasném 1. místě. Takto krásný závěr
soutěžní sezóny si možná někdo představoval pouze v tom nejtajnějším koutku duše.

Druhou část taneční skupiny tvoří tanečníci hlavní, jsou to děvčata, kterým je 15 a
více let. I přes velkou konkurenci v dospělé
kategorii se dokázaly umístit na krásném druhém místě na soutěži „Děti ﬁtness“ v Otrokovicích a na soutěži „Dance evolution 2013“
v Přerově. Že soutěžemi vystupování tanečníků nekončí, je jasné. Ještě je čekají různá
kulturní vystoupení a taneční přehlídky.
Na výsledcích je znát, že i v konkurenci
velkých tanečních škol z velkých měst se
naše taneční skupina dokázala prosadit a svými výsledky vzorně reprezentovat jak město
Hulín, tak i okres Kroměříž.
A kdo za úspěšností taneční skupiny TS
Trick Hulín stojí? No přece choreografka a
trenérka Alena Csomorová, která díky svému
citu pro hudbu a tanečnímu umění dokázala
sestavit takto úspěšné choreograﬁe.
Bc. Z. Dutkevičová

8. ročník volejbalového turnaje O Hanácký pohár
18. května se na antukových kurtech u Sokolovny odehrál již 8. ročník tradičního volejbalového turnaje mužů O Hanácký pohár,
který pořádali volejbalisté Spartaku Hulín. Na
turnaj dorazilo celkem 9 mužstev. Do Hulína
zavítali např. hráči ze Starého Města, Přerova, Napajedel, Troubek, ale i Všetul nebo
Kroměříže. Týmy přivítalo sychravé počasí,
ale i přes tuto překážku dorazili všichni ve

stanovený čas a počasí nakonec během dne
ukázalo hráčům i nemalému množství diváků svou vlídnější slunečnou tvář. Turnaj se
hrál na dvě skupiny – v první skupině na sebe
narazily týmy Hulína, Valašského Meziříčí „A“, Troubek a Starého Města. Ve druhé
skupině se navzájem utkaly týmy Snajprů
(Kroměříž), Valašského Meziříčí „B“, Napajedel, Našrot (Přerov) a Všetul. Do dalších
vyřazovacích bojů již nepostoupili
hráči Všetul. Domácí volejbalisté
bohužel vypadli již ve čtvrtﬁnále s
budoucím vítězem turnaje z Přerova.
Ti se nakonec vypořádali i s celkem
Valašského Meziříčí „A“ a ve ﬁnále
i s týmem Napajedel. Souboj o třetí
a čtvrté místo svedly týmy Valašského Meziříčí „A“ a Starého Města. Z
tohoto souboje vyšli radostněji hráči
Starého Města a po zásluze skončili
na třetím místě.
Ihned po konci zápasů proběhlo předávání cen a také poděkování
všem sponzorům turnaje, bez kterých

by nebylo možné tento tradiční turnaj uspořádat. Doufejme, že příští rok vše proběhne
na antukových kurtech u Sokolovny v podobném duchu volejbalových soubojů.
23. května měly mít svůj turnaj také hulínské volejbalistky. Bohužel kvůli dešti a špatnému počasí musel být turnaj přeložen. Náhradní
termín se nyní předběžně domlouvá na začátek
září, tak doufejme, že i hulínské volejbalistky
budou moci ukázat své volejbalové kvality.
Celkové výsledky turnaje:
1.
2.
3.
4.
5. - 8.
5. - 8.
5. - 8.
5. - 8.
9.

Na šrot (Přerov)
VK Napajedla
Valašské Meziříčí „A“
Staré Město
Valašské Meziříčí „B“
Spartak Hulín
Snajpři
Troubky
Všetuly
A. Lutonský
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Hulíňan
Národní ﬁlatelistická
olympiáda mládeže

PODĚKOVÁNÍ

Reprezentanti Filatelistického klubu Kroměříž, sourozenci Kuchařovi z Hulína, se 8.
června 2013 zúčastnili 40. kola národní Filatelistické olympiády v Brně.
V kategorii Z se Daniel Kuchař umístil na
pěkném 6. místě a v kategorii A Lukáš obsadil 4. místo.
Žůrková M.

POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ AKCE
XXXVI. ročník prestižního
Hanáckého poháru v Pravčicích
6. 7. 2013 od 10:30h bude slavnostně přichystaný jezdecký areál v Pravčicích opět
otevřen všem příznivcům jezdeckého sportu.
Proběhne zde již 36. ročník prestižní skokové soutěže o „Hanácký pohár“ v parkurovém
skákání. Sváteční sportovní zážitek garantuje účast každoročně přihlášených kvalitních
koní a jezdců ze všech koutů České republiky.
Stejně jako všechny ročníky v novodobé historii Hanáckého poháru
(soutěž musela být od svého vzniku v r. 1963 několikrát přerušena)
proběhne soutěž v režii tradičního
pořadatele JK Sport Pravčice. Slavnostní zahájení soutěží je plánováno v 10:30 h, vyvrcholením celodenního klání pak bude dvoukolová
soutěž na překážkách 120 a 130 cm
o Hanácký pohár startující ve 13 h.
Přijďte i Vy strávit příjemný den ve
společnosti těchto ušlechtilých zví-

řat. I na Vaši účast se těší pořadatelé. Akce
je podporována obcí Pravčice, městem Hulín,
Zlínským krajem a ﬁrmou TOSHULIN, a. s.
Zajištěno je bohaté občerstvení, pro děti skákací hrad i vození na ponících.
Mgr. Bc. Iva Hlobilová,
propagační pracovník JK Sport Pravčice

Město Hulín by rádo
vyjádřilo své poděkování
všem zájmovým organizacím
a sportovním klubům, které
vzorně reprezentují město
a řeší volnočasové aktivity
mládeže v Hulíně.
„Z pozice města Hulína
budeme i nadále jejich aktivity
a činnost podporovat a máme
velkou radost, že město Hulín
má tak širokou základnu
talentovaných tanečníků,
sportovců, herců a zpěváků,“
uvedl starosta R. Hoza.

Milovníci adrenalinových
sportů, pozor!

INZERCE

KROM WARS je originální lyžařský projekt, který měl v roce 2011 úspěšnou premiéru v Kroměříži a letos se jeho pokračování
odehraje o posledním prázdninovém víkendu
na koupališti v Hulíně. V sobotu 31. 8. 2013
tam vyroste obří 15 m vysoká konstrukce
z lešení, která bude využita jako rozjezdová
rampa a hladina místního bazénu bude sloužit
jako dopadová plocha. K vidění tedy budou
neuvěřitelné triky ve výšce 6 m nad hladinou
bazénu!
Akce je určena pouze pro pozvané závodníky z vybraných evropských zemí (Rakousko, Slovinsko, Polsko a samozřejmě i česká
reprezentace se jmény jako Pepe Kalenský,
Robin Holub nebo Marek Skála). V Hulíně
uvidíte naprostou freeskiingovou špičku v
disciplíně, která bude mít premiéru na Olympijských hrách v SOČI 2014. Takže kdo ví,
třeba uvidíte na vlastní oči budoucího olympijského vítěze.
Na konec prázdnin si každopádně nic neplánujte, sobota 31. 8. patří KROM WARS.
Více informací na www.sahulin.cz
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Hulíňan
ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Staré pivní lahve s litými nápisy, dokumenty
a fotky z pivovarů a hospod, staré hospodské sklo koupím do sbírky. Tel.734 282 081

• Hledám pro syna soukromé hodiny přednesu,
recitace a správné mluvy. 1x - 2x týdně
v odpoledních hodinách v Hulíně.
Zn: vážný zájem, důležitá je zkušenost
a kvalita. Kontakt: 777 760 430

• Prodám byt, garsoniera 1+KK, Na Višňovcích, cena 450 000,-Kč, Tel.: 776 565 624

• Prodám koberec červený vzor. cca 2,5x4 m

350,- Kč, modrý vzor cca 4x2,6 m 250,- Kč
a 1x4m 100,- Kč. Mob. 739 009 813

• Prodám volnou garáž v Hulíně na ulici Zá-

hlinická naproti restauraci Celnice, druhá
řada, druhá zprava, tmavohnědá vrata.
Příjezdová cesta velmi dobrá, velmi silné
veřejné osvětlení, dohled i v noci od restaurace Celnice a okolních činžáků. Elektřina
220 V, zaizolovaná montážní jáma, možno
použít jako sklep nebo odkládací prostor na
přebytečné věci v činžáku, zateplená vrata.
Možno používat ihned. Cena dohodou.
Kontakt: Po - Ne 08 - 20 hod, tel: 602 719 325

• Prodám horské kolo King, v dobrém stavu.

Dvoutalíř, šestikolečko, řazení páčkami na
řídítkách, dynamo. Cena 690 Kč. Osobní
odběr v Hulíně. Mob. 607 708 106

• Nabízím levně kvalitní, zdravé sazenice
jahod Karmen, Korona, Darselect, Rumba,
Figaro. tel.: 723 254 659

• Prodám nové obložkové zárubně, cena
dohodou. Tel. 776 861 735

• CERTIFIKOVANÁ PŘÍRODNÍ KOSMETIKA • OŠETŘENÍ PLETI BEZ PARAFINU, PARABENU ČI SILIKONU, VÍCE
INFORMACÍ NA TEL.: 777 709 721,
MARTINA SCHAFFEROVÁ
Schaﬁrek@seznam.cz

• Příležitostný odvoz dovoz zboží nebo materiálu i o víkendech dodávkou do 1,2 t.
Dohodou. Telefon 728 115 702.

• Zůstává ve vaší domácnosti chléb, pečivo,

koláče či jiné potraviny, které by bez dalšího využití skončilo v domovním odpadu?
Je vám líto plnit potravinami popelnice?
Ne! Zavolejte a vymyslíme vhodné řešení.
Tel.: 604 610 683.

BLAHOPŘÁNÍ

elektrospotřebiče. Marek Dolák,
tel.: 737 366 124, www.servis-dolak.g6.cz

• ING. DOSTÁL-GEODET-HULÍN

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

INZERCE
Prodáváte? Kupujete? Hledáte?
Cena plošné inzerce za cm² 10 Kč + 21% DPH.
Řádková inzerce zdarma.
Jednoduchý, krátký text inzerce zašlete na
e–mail: knihovnahulin@seznam.cz
osobně Městská knihovna v Hulíně ve výpůjční hodiny Městské knihovny v Hulíně.
Uzávěrka 15. dne v měsíci.
Pondělí 9.00 – 12.00
Úterý 12.30 – 17.00
Středa 8.30 – 12.00, 13.00 – 17.30
Čtvrtek 12.30 – 17.00
Pátek 8.30 – 12.00, 13.00 – 17.30

OPUSTILI NÁS

Ať Ti slouží zdravíčko,
jako dosud, naše babičko.
Veselá mysl ať Tě provází,
ke štěstí nic Ti neschází.
Abys vždy v tváři úsměv měla,
na všechno trápení jsi zapomněla.
Jsme s Tebou, Ty to víš,
a proto na Tvé zdraví zvedáme vína číš.
Dne 27. června oslavila
krásné životní jubileum 90 let
paní ANTONIE

• Servis pračky, myčky, sporáky a další

Františka Šišková

1931

Anna Fiantová

1913

František Alán

1930

VZPOMÍNKA

ČADOVÁ z Hulína.

Do dalších let hlavně hodně zdraví
přeje vnučka Iveta s rodinou.

Dne 27. června oslavil krásných 88 let
pan JAN

BORTEL z Hulína.

Všechno nejlepší, hlavně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let
přejí manželka Jaroslava,
syn Jan a dcera Jaroslava s rodinami,
vnuci a pravnuci Eliška a Honzík
posílají velkou pusu.

Dne 19. srpna oslaví 60 let
pan JOSEF JANDA z Hulína
Do dalších let, milý taťo,
přejeme hodně zdraví a pevné nervy
s celou naší velkou rodinkou.
Manželka Vlaďka, dcery Katka, Markéta,
Petra, Monika, Vlaďka a vnoučata
Michalka, Kačenka, Radimek, Nelinka,
Damianek, Eliška, Simonka
a zatím nejmladší Honzík.

Sestra Marie
Při čtení úmrtního oznámení paní Marie
Pospíšilové, rozené Němečkové, jsem se neubránila vzpomínkám na krásná mladá léta,
prožitá ve společnosti této ženy.
Paní Marie Pospíšilová byla obětavou a
úspěšnou cvičitelkou dorostenek hulínského
Sokola.
Dovedla připravit tělocvičné hodiny tak zajímavě, že čtyřicet dorostenek s nadšením spěchalo dvakrát týdně do sokolské
tělocvičny.
Nebyla to jen tělocvična, v létě prvky lehké atletiky na hřišti, vycházky do přírody či letní sokolské tábory.
Škoda, že v Hulíně nebyl Sokol, který měl dlouholetou tradici a širokou členskou základnu,
znovu obnoven.
Zůstaly jen vzpomínky. Díky za
ně! Patří i zemřelé paní Marii Pospíšilové.
M. P.
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VZPOMÍNKA
Jen vzpomínka krásná a milá
na tebe, maminko, babičko, nám zbyla.
Co my za tvou lásku Ti můžeme dát,
jen kytky květů na hrob a vzpomínat.
Dne 4. července 2013 vzpomeneme
první smutné výročí úmrtí
naší maminky, babičky,
paní LUDMILY PACKOVÉ
z Hulína
S láskou a úctou stále vzpomínají dcera s vnučkou
a synové s vnoučaty.

Dne 7. července 2013 uplyne
první smutné výročí úmrtí mé maminky,
paní MARIE MIKLOŠOVÉ
z Hulína,
a 24. července 2013 zároveň 41. výročí
od úmrtí mého tatínka,
pana

ROGERA MIKLOŠE

Odešla, jak si osud přál,
ale v našich srdcích žije dál.
Dne 18. července 2013 vzpomeneme
3. výročí úmrtí
paní ZDEŇKY SMUTNÉ
Stále vzpomínají synové Libor
a Jaroslav s rodinami.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 19. července 2013 by se dožil 50 let
pan JAROSLAV OHAREK
ze Záhlinic.
Stále vzpomínají maminka, dcera Lucka,
syn Honza a bratr Petr s rodinami.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte na dobrého člověka s námi.

z Hulína.

S láskou vzpomíná dcera Eva
s celou rodinou.
Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi.

Dne 20. července 2013 vzpomeneme
10. výročí úmrtí
pana MIRKO

Dne 16. července 2013 vzpomeneme
20. výročí od úmrtí mého manžela,
našeho tatínka, dědečka a pradědečka,
pana ALOISE JURČÍKA
z Hulína
Stále s láskou vzpomínají
manželka Zdeňka a dcery s rodinami.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

PAVLÁKA

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná manželka s celou rodinou.

Odešel, ale zůstal jsi v srdcích
těch, kteří ho měli rádi.
Dne 8. srpna 2013 vzpomeneme 4. výročí,
kdy náhle zemřel můj syn

JOSEF ŠVÁBENÍK
Stále vzpomíná maminka a celá rodina.

Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.
Dne 16. července vzpomeneme 2. výročí,
kdy tragicky zemřel můj vnuk

TOMÁŠ ŠVÁBENÍK
Stále vzpomíná babička a celá rodina.

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