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Hanácké právo v Záhlinicích
Celá dědina záhlenská
v pátek 9. srpna 2019 zametená, trávníky posečeny,
živé ploty čerstvě zastřižené, některé fasády domů
mají nový kabát. Radost
pohledět. Ptáte se proč to?
Následující sobotu a neděli
totiž Záhlinice slavily. Během víkendu se vykonával
v obci pod právem soud,
členové Sboru dobrovolných hasičů si připomněli
již 130. výročí založení,
proběhly hody a na závěr
v neděli odpoledne na hřišti se hrálo fotbalové utkání.
V sobotu 10. srpna
po sedmé hodině ráno již
byly celé Záhlinice na nohou, obcí se neslo
znění bubnu s DH Hulíňané pod vedením
kapelníka Davida Simerského. Takový budíček již dlouho obec neslyšela. V 8 hodin vyšel
od nádraží krojovaný průvod za doprovodu
kapely k Muzeu Františka Skopalíka, bývalému Obecnímu domu. Průvod uzavíral koňský povoz se třemi statnými Hanáky v krojích s tradičními bílými halenami přes ramena přehozenými. A proč to? Záhliničtí přišli
požádat starostu Mgr. Romana Hozu o propůjčení práva se slibem, že budou dohlížet
na pořádek v obci. Díky řádnému slibu bylo
právo slavnostně propůjčeno novému obecnímu véboru a hned za své přestupky byli
představitelé města řádně potrestáni. Postoupení práva záhlinickým přihlíželo více jak sto
Hanáků, spousta hostů, fotografů, etnografů,
zástupců tisku a různých médií. Družina se
poté vypravila na obchůzku obcí až do odpoledních hodin.

Večer se i přes nepříznivé
počasí konala v areálu pivovaru zábava.
Slavnosti pokračovaly nedělní mší svatou, kterou celebrovali P. Josef Lambor
a P. Stanislav Jonášek. Po ní
u Muzea Františka Skopalíka
bylo po vyplacení radních
z obecního véboru vráceno
právo panu starostovi, jenž
odsoudil 20 ranami na gatě
feruló už bývalého rychtářa,
Martina Nováka. Po oba dva
dny účastníky práva doprovázeli Hanáci z Hulína a DH
Hulíňané. Byla to moc hezká
akce, velké poděkování patří
záhlinickým, MKC Hulín p. o.,
Kombyt Servis, s.r.o. a vedení města Hulín
za podporu.
Hanácké právo je starý zvyk, kdy obyvatelé v pondělí před Popeleční středou převzali
slavnostně od vedení obce právo nad vykonáváním a udržováním pořádku v obci.
Nad právem rychtář a radní četli
žertovné prohřešky, které se staly za uplynulý rok a za ně dostali
„pár na gatě" feruló (vařechó)
a „pokutu ve zlatě“ - drobnými
přispěli do pokladnice (z toho
se pak zaplatila muzika). Už
v 19. století tento zvyk postupně zanikal a převážně ve 20. století v obcích vznikl nový fenomén
„vodění medvěda“. Slavnost končila v úterý ve 23 hodin a právo se
vrátilo zpět vedení obce, na Popeleční středu začala doba postní 40 dní půstu před Bílou sobotou.

Z DNEŠNÍHO ČÍSLA:
Hanácké právo
v Záhlinicích
Rekonstrukce zahrady
za knihovnou probíhá
podle plánu
Střecha hulínského
kostela je téměř hotová
Pohodové koncerty
se těší oblibě
Od 60. let 20. století se pouze v některých
obcích obnovovalo „právo" na letní měsíce možná i proto, že se oblékly staré kroje,
které za špatného počasí v zimě mohly utrpět vážnou újmu. Také někde je tato událost
součástí oslav hodů, tak jak tomu bylo letos
v Záhlinicích. Právo v Záhlinicích se v posledním století konalo v roce 1928 a v roce 1972.
Právo symbolicky představuje ozdobená hůlka
nebo šavle.
V. Navrátilová, programová pracovnice
Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích

Hulíňan
Oslavy 130. výročí založení sboru dobrovolných hasičů Záhlinice

,,Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci"
Toto heslo doprovázelo v neděli 11. srpna
při oslavách 130. výročí založení sboru dobrovolných hasičů Záhlinice. Oslavy probíhaly
již od brzkých ranních hodin, kdy byli v Záhlinicích přivítáni všichni vzácní hosté. Poté
následovala mše svatá v kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Za doprovodu krojovaných a Hanáků z Hulína, kteří nám po mši zatančili besedu, následoval slavnostní průvod na hřbitov, kde byla uctěna památka zemřelých hasičů a slavného rodáka Františka Skopalíka
položením věnců k pomníkům.

Tím ale program nedělního dne neskončil.
V poledne v místním pivovaru začala slavnostní
schůze, kde byla přednesena zpráva o činnosti hasičů za krásných
130 let trvání sboru.
Odehrálo se také slavnostní předání vyznamenání a blahopřání
od významných hostů či
starosty města Hulína.

Od 14 hodin byla
pro hosty a diváky
přichystána ukázka zásahu profesionálních
hasičů, kteří předvedli vyprošťování
osoby z havarovaného automobilu.
Dále pak proběhla ukázka PÚ nejmladších členů sboru a děvčat, kteří
nám útok předvedli
po dlouhých 15 letech.

Následovalo hašení ohně starou technikou
a na závěr hasiči z Hulína potěšili především
děti, když jim udělali pěnu. Během celého
dne mohli návštěvníci zhlédnout výstavu
hasičské techniky v místním pivovaru a také
v Muzeu Františka Skopalíka.
Po celý den nás doprovázela DH Hulíňané.
Dovolte mi touto cestou ještě jednou poděkovat všem zúčastněným a sponzorům
za jejich podporu při našich oslavách.
za SDH Záhlinice
starostka Věrka Frgalová

Hulíňan
Z RADNICE
Opětovné uzavření
železničních přejezdů
V rámci úpravy geometrické polohy koleje v úseku Nedakonice - Přerov budou dne
06. 09. 2019 v době od 08:00 do 18:00 hod.
uzavřeny železniční přejezdy P 8171 v Záhlinicích na silnici č. III/43828 - Záhlinice
- Kurovice a P 8173 na silnici č. III/05511 Hulín - Chrášťany. Železniční přejezd P 8172
na silnici č. 05511 - Záhlinice - Chrášťany
bude otevřen.

Rekonstrukce ulice Tylova
Město Hulín oznamuje, že v druhé polovině měsíce září bude zahájena rekonstrukce
ulice Tylova v Hulíně. Stávající neúnosná situace ohledně parkovaní vozidel bude vyřešena
vložením parkovacích zálivů po obou stranách
komunikace, čímž bude vytvořeno 23 parkovacích míst. V rámci těchto úprav bude proveden
nový asfaltobetonový povrch, rekonstrukce
chodníků a terénní úpravy. Z důvodu umístě-

ní parkovacích zálivů dojde k zúžení chodníků
po obou stranách na normovou hodnotu 1,5 m,
tyto budou provedeny ze zámkové dlažby.
Před zahájením těchto prací bude ještě společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., provádět opravu stávajících kanalizačních šachet.
O přesném zahájení jednotlivých prací budou
občané informováni, a tímto je žádáme o trpělivost při provádění stavebních prací.

Rekonstrukce zahrady za knihovnou
Realizace relaxační zahrady za knihovnou probíhá zcela v souladu s naplánovaným
harmonogramem. Do konce srpna budou
dokončeny zpevněné plochy a mlatový chodník, následně nastoupí zahradnická firma

na provedení kompletních výsadeb a úpravy
travnatých ploch v součinnosti s pokládkou
umělé závlahy.
Po jejich dokončení budou instalovány
hrací prvky a městský mobiliář.

Doufáme, že provedením nového kulturního prostředí zahrady se bude našim občanům líbit.
Roman Dutkevič,
Odbor rozvoje města a životního prostředí

PŘEHLED USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva města Hulína, které se konalo dne 26. 6. 2019
53/5/ZM/2019
Zpráva o plnění usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Hulína
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
zprávu o plnění usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Hulína bez připomínek.
Usnesení bylo: PŘIJATO

pitelstva města Hulína, které se uskutečnilo
dne 24. 06. 2019
II. Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí
zápis ze 4. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hulína, které se uskutečnilo
dne 24. 06. 2019.
Usnesení bylo: PŘIJATO

54/5/ZM/2019
Zpráva o činnosti Rady města Hulína za uplynulé období
I. Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města Hulína od 10. 04.
2019 do 12. 06. 2019.
Usnesení bylo: PŘIJATO

57/5/ZM/2019
Koupě pozemku u hřiště Spartak, ulice A. Dvořáka
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění, kupní smlouvu na
koupi pozemku parc. č. 1510 o výměře 2396 m2
v k. ú. Hulín za cenu 70 Kč/m2 od vlastníka
pozemku paní XXXX XXXX XXXX Holešov.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci kupní smlouvy
Termín: 27. 09. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO

55/5/ZM/2019
Zpráva o kontrole plnění usnesení Rady a Zastupitelstva města Hulína za uplynulé období
I. Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí
zprávu předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hulína o kontrole plnění
usnesení Rady a Zastupitelstva města Hulína
za uplynulé období.
Usnesení bylo: PŘIJATO
56/5/ZM/2019
Vyjádření předsedů nebo jiných pověřených
členů výborů ZMH
I. Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí
zápis ze 4. jednání Kontrolního výboru Zastu-

58/5/ZM/2019
Prodej části pozemku v Hulíně, ulice Kostelní
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
a) revokaci usnesení Zastupitelstva města
Hulína č. 187/18/ZM/2017 ze dne 13. 09. 2017,
b) podle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění kupní smlouvu na prodej

části pozemku parc. č. 862/1 v k. ú. Hulín o výměře 44 m2 panu XXXX XXXX XXXX,
bytem XXXX XXXX, XXXX Hulín, za cenu
150 Kč/m2.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci kupní smlouvy
Termín: 27. 09. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
59/5/ZM/2019
Směna pozemků v k.ú. Hulín
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění, směnnou smlouvu
na směnu pozemků ve vlastnictví města Hulína,
tj. pozemků parc. č. 4068, 4215, 4237 a 4543,
za pozemky ve vlastnictví České republiky Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, a to pozemky
parc. č. 275/2, 2706/75, 2726, 2727, 2741, 2743,
2744, 2745 a 2747, vše v k. ú. Hulín, vč. úhrady
cenového rozdílu a nákladů spojených s vyhotovením znaleckého posudku.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci směnné smlouvy
Termín: 27. 12. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
pokračování na str. 4
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Hulíňan
DOKONČENÍ PŘEHLEDU USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva města Hulína, které se konalo dne 26. 6. 2019
60/5/ZM/2019
Schválení aktualizace Projektu s názvem
„Projekt regenerace panelového sídliště
Družba II - Hulín, II. etapa - závěrečná“
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
aktualizaci Projektu s názvem „Projekt regenerace panelového sídliště Družba II - Hulín,
II. etapa - závěrečná“ dle nařízení vlády
390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
II. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
dofinancování Projektu a názvem „Projekt regenerace panelového sídliště Družba II - Hulín,
II. etapa - závěrečná“ dle nařízení vlády 390/2017
Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních
zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných.
Usnesení bylo: PŘIJATO
61/5/ZM/2019
Závěrečný účet města Hulína za rok 2018
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
v souladu s ustanovením § 43 a 84 odst. 2 písm b)
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 Závěrečný účet města
Hulína za rok 2018; zároveň souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad;
II. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky 220/2013
Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých účetních jednotek účetní
závěrku města Hulína za rok 2018.
III. Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí
zprávu auditorky Ing. Mileny Lakomé, dekret
KAČR č. 1231, o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.
IV. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Bc. Zuzaně Balcárkové
1.1. zveřejnit Závěrečný účet města Hulína
za rok 2018 na internetových stránkách města.
Termín: 26. 07. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
62/5/ZM/2019
Rozpočtové opatření města Hulína č. 3/2019
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů a ustanovení § 16 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění později vydaných předpisů rozpočtové opatření č. 3/2019.

II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Bc. Zuzaně Balcárkové
1.1. zahrnutí rozpočtového opatření do rozpočtu města na rok 2019
Termín: 10. 07. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
63/5/ZM/2019
Program pro poskytování finanční podpory
z rozpočtu města Hulína k zajištění financování sociálních služeb pro rok 2019
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
Program pro poskytování finanční podpory
z rozpočtu města Hulína k zajištění financování sociálních služeb pro rok 2019 v souladu
se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění později vydaných předpisů.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Bc. Zuzaně Balcárkové
1.1. Zveřejnění Programu na internetových
stránkách města.
Termín: 30. 06. 2019
2. Bc. Barboře Justinové, DiS.
2.1. informovat o schválení Programu odmítnuté žadatele o finanční podporu
Termín: 05. 07. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
64/5/ZM/2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Hulína
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční
dotace ve výši 950.000 Kč z rozpočtu města Hulína číslo: 03604/2019 pro Římskokatolickou
farnost v Hulíně, dotace je poskytnuta na opravu střechy kostela sv. Václava v Hulíně, na měděné části střechy a tzv. sanktusník - menší
věž kostela.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Bc. Zuzaně Balcárkové
1.1. zajistit podpis smlouvy
Termín: 05. 07. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
65/5/ZM/2019
Mimořádné odměny starostovi a místostarostovi
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění mimořádnou odměnu Mgr.
Romanu Hozovi, starostovi města, ve výši
měsíční odměny, která mu náleží za výkon
uvolněné funkce starosty města za splnění
těchto mimořádných úkolů:

Střecha hulínského kostela je téměř hotová
Vážení spoluobčané,
určitě ti z vás, kteří pozorně sledují postup
prací na opravě střechy našeho kostela, vědí,
že je velmi rychlý. Zbývá dokončit střechu
nad presbytáři a provést opravu přístřešku
nad sakristií. Ředitel firmy STAVITELSTVÍ
Střechy, s. r. o., Hranice pan Milan Hajlman
potvrdil svatosvatě panu faráři, že opravu celé
střechy skončí do 21. září, aby byl dostatek
času demontovat lešení a uklidit okolí kostela
do svatováclavských hodů.
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Díky konstruktivní solidní spolupráci všech
účastníků kontrolních dnů se podařilo opravdu střechy zkrátit z původních třech let na jeden rok a dva měsíce. Největší zásluhu na tomto vynikajícím úspěchu má ale pan farář
Mgr. J. Kopřiva. Jistě všichni obdivujete novou
sanktusovou věž s měděným oplechováním,
na jejímž vrcholu září do dálky makovice s křížkem. Jejich pozlacení zaplatil štědrý hulínský
mecenáš.
Ing. Emil Chalupa

• řízení jednání orgánů MAS Jižní Haná
• spoluorganizace a předsednictví řídící skupiny MAP II
• koordinace likvidace RESO DSO
• podíl na přípravě návrhů architektonických
řešení obnovy zeleně (zahrada u knihovny,
parčík u ZUŠ)
• udržování a rozvoj mezinárodní spolupráce
a reprezentace města místními organizacemi
(ZUŠ, SDH, další NO)
• spolupráce s Arcibiskupským zámkem v KM,
dalšími obcemi, MAS a dalšími subjekty
v oblasti rozvoje cestovního ruchu - destinační management
II. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění mimořádnou odměnu Ing. Jiřímu Schafferovi, místostarostovi města, ve výši
měsíční odměny, která mu náleží za výkon
uvolněné funkce místostarosty města za splnění těchto mimořádných úkolů:
• podíl na přípravě, návrzích a aktuálních
technických řešení pří investičních akcích
(požární zbrojnice, LTD Ondráš, opravy
nemovitého majetku města)
• spolupráce při pořizování územního plánu
města
• koordinace dozorové a kontrolní činnosti
při investičních akcích a opravách
III. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. zajistit výplatu mimořádných odměn
ve výplatním termínu za měsíc červen 2018.
Termín: 05. 07. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
66/5/ZM/2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Hulína
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 90.000 Kč z rozpočtu města Hulína číslo: 05393/2019 pro SK Spartak
Hulín - kopaná, z. s., dotace je poskytnuta
na praní prádla.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Bc. Zuzaně Balcárkové
1.1. zajistit podpis smlouvy
Termín: 15. 07. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza v. r., starosta města Hulína
Ing. Jiří Schaffer v. r., místostarosta města Hulína
Ověřovatelé:
Mgr. Jiří Macháček v. r., zastupitel města Hulína
Radek Stratil v. r., člen rady města Hulína

INZERCE

Hulíňan
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
MĚSTSKÉ KULTURNÍ
CENTRUM HULÍN

Po stopách hulínského sprejera

Letošní městská hra měla jasný cíl, a to tajemného sprejera a jeho výtvory, které proslavily Hulín mediálně již několikrát.
V Informačním centru si kdokoliv mohl
vyzvednout hrací kartu a podle indicií hledal obrázky, aby mohl správně odpovědět
na následující otázku. Tajemný sprejer tak zavedl hráče do různých koutů a zákoutí města.
Po správném vyplnění karty už na soutěžící
čekala zasloužená odměna. Hry se během
prázdnin zúčastnilo 115 lidí a po menší anketě, která byla součástí karty, se k nám dostaly
kladné ohlasy, za což jsme velmi rádi. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.
pracovníci MKC Hulín

INFORMAČNÍ
CENTRUM HULÍN
Po takřka sedmdesáti letech se do Hulína vrací zapomenutá stopa rodu Adamců.
Z velkého statku, který stával u kostela, dnes
nic nezbylo. Jeho existenci i osud čtyř synů
Adamcových poznamenaly neblahé poválečné události padesátých let minulého století.
Vojtěch Adamec (1933 - 2011) odchází v roce
1952 do Prahy za studiem na Uměleckoprůmyslové škole a vypracuje se ve výraznou
uměleckou osobnost, sochaře s nezaměnitelným expresívním rukopisem. Jeho práce
jsou dnes zastoupeny ve všech významných
veřejných galerijních sbírkách. S výjimkou
utajené zakázky na náhrobek pro podobně
perzekvovanou rodinu se v Hulíně až do své
smrti neobjevil.
Výstava v hulínském Infocentru nazvaná
„Být s pravdou zadobře, sochy hulínského

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
V HULÍNĚ
Podle zákona je naše knihovna povinna
každých pět let provádět revizi všech knih.
Rok se s rokem sešel a pět let od minulé revize
uplynulo jako voda. Knihovna tak v termínu
od 5. 8. 2019 do 16. 8. 2019 musela být pro čte-

Být s pravdou zadobře
- sochy hulínského rodáka Vojtěcha Adamce
rodáka Vojtěcha Adamce“ (19. 9. – 22. 11. 2019)
tak poskytne mnohým návštěvníkům první
příležitost nahlédnout do života a práce rodáka, o jehož přínosu české kultuře se záměrně
léta mlčelo.

Vernisáž za účasti autorových nejbližších
příbuzných, Vojtěcha Adamce ml. a Víta Adamce, se uskuteční v hulínské Galerii ve středu
18. září 2019 v 16 hodin. Kurátorem výstavy je
Mgr. Ivo Binder.
redakce

Knihy prošly revizí
náře uzavřena. Během 14 dní jsme musely každou knihu vytáhnout z regálu, načíst do programu, zhodnotit, zda je atraktivní, aktuální
a v dobrém stavu, vrátit ji zpět do vytřené
poličky, anebo vyřadit. Takto jsme načetly

kolem 5 tisíc knih v dětském oddělení a dalších 15 tisíc v dospělém. Zbytek knih byl ještě
před revizí vypůjčen čtenářům.
Revizní program nám ukázal knihy, které
nebyly víc jak 10 let půjčené, a ty společně s
neaktuálními a poškozenými knihami čekalo
vyřazení. Celkem jsme odepsaly 3 360 kusů,
z toho 2 553 knih z dospělého oddělení a 807
knih z dětského. Většina knih najde druhé
uplatnění v projektu Kniha do vlaku.
tým knihovnic

Selfie s knihou
Již druhým rokem jsme uspořádaly fotografickou soutěž, tentokrát pod názvem „Selfie s knihou.“ Naši čtenáři nám celé prázdniny
zasílali fotografie ze svých cest a dobrodružství, při kterých jim společnost dělala kniha.
Vybraly jsme tři nejhezčí a nejoriginálnější
fotografie z dětského a dospělého oddělení
a jejich autory jsme odměnily drobným dárkem. Děkujeme všem, kteří se s námi podělili
o letní fotografii.
tým knihovnic
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Hulíňan
AKADEMIE 3. VĚKU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
HULÍN

Prázdniny utekly jako voda. Snad jste je
prožili pozitivně a teď už rozjíždíme na plné
obrátky nový školní rok 2019 - 2020. Roky 19
a 20 jsou krásný věk. Snad také tento rok bude
pro žáky i zaměstnance krásný a úspěšný.
V uplynulém roce škola oslavila 60. výročí, uspořádali jsme, myslím, velmi zdařilou
výstavu s hodnotnými pracemi žáků, ale i pedagogů. Přivítali jsme hojný počet návštěvníků při dnu otevřených dveří. Žáci dosáhli
velmi pěkných výsledků ve sportovních soutěžích a získali za účast v celostátní soutěži
,,Česko sportuje“ krásnou finanční odměnu.
Úspěšně jsme dokončili dotační projekt EU,
navštívily nás školy nejen z našeho okresu.
První rok sloužilo nové sociální zařízení v pavilonu školní družiny. Za uplynulý rok se konalo mnoho akcí, které by stálo za to zmínit,
ale průběžně na stránkách Hulíňanu informujeme, tak nebudu dále rekapitulovat.
Co ale musím zmínit a jsem tomu velmi
ráda, je úspěšné přijetí všech našich absolventů v prvním kole přijímacího řízení na střední
školy. Jsem potěšena, že žáci mohou nastoupit na školy, které si vybrali, a přeji jim hodně
štěstí, jak jsem již popřála na slavnostním vyřazení žáků devátého ročníku.
Snažíme se nabízet dětem nové formy
výuky, modernizovat prostředí, rozšiřovat

Rok se rozjel na plné obrátky
výuku apod. S tím také souvisí změna našeho
vzdělávacího plánu v tomto školním roce. Příprava takových změn není lehká a nejde dělat
překotně. V uplynulém roce jsme se tedy přípravou zabývali a dnes již jsou realizované. Zaměřili jsme se na matematiku, anglický jazyk,
podporu nadaných a naplnění možnosti každého jednotlivce zažít úspěch. Již v loňském
roce jsme pro zvýšenou individuální péči půlili
výuku matematiky v šestém ročníku a v letošním roce hodinu matematiky přidáváme.
Výuku anglického jazyka zahajujeme nově
ve druhém ročníku. V první třídě chceme
ukotvit správnou výslovnost, komunikaci,
nastavit pravidla a vytvořit pozitivní vztah
ke vzdělávání a mateřskému jazyku.
Pokračujeme v rozvoji Školního poradenského pracoviště. Školní psycholog, speciální pedagogové, výchovní poradci a metodici prevence, ti všichni mohou pomoci dětem
i jejich rodinám. Zaměřujeme se nejen na děti se
speciálními potřebami, ale i na děti nadané a na
spolupráci s rodiči předškoláků. Rádi bychom
uspořádali v letošním roce besedy a vzdělávací workshopy pro rodiče.
Je stále těžší pro rodiče i učitele zaujmout
tzv. phubbingové děti.
Možná je máte doma i vy. Hlavu mají
stále skloněnou. Na otázky odpovídají nejčastěji „Hmm.“ Proč? V pokrčené ruce
totiž drží mobil. A nejraději by ho vůbec
nedaly z ruky. Vědci tímto termínem nazývají lidi, závislé na chytrých mobilech
a internetu. Tyto děti i dospělí preferují komunikaci na sociálních sítích, a to má negativní dopad na jejich reálné komunikační
schopnosti a mezilidské vztahy.

Snažíme se tedy i my s tím bojovat dříve,
než bude pozdě. Nastavujeme prezentační,
komunikační, kolektivní a pracovní aktivity.
Vytváříme projektové dny, výjezdy, podporujeme čtenářství.
Stejně jako v předchozích letech se
snažíme podporovat sport. Nejenom formou sportovních kroužků, ale také podporou všech dětských aktivit v naší tělocvičně
bez nájmu (např. gymnastika, cyklisté, atletika, atd.).
V rámci nového projektu EU, který se
nám podařilo získat, chceme kromě jiného
uspořádat nové projektové dny, výjezdy,
zřídit pozici školního asistenta a obohatit
aktivity ve školní družině.
Úpravami a modernizací školní kuchyně
jsme, věřím, opět přispěli ke zlepšení stravování. Vybavením školní družiny k lepšímu
chodu a organizaci, obnovou ICT k modernizaci výuky. V této oblasti patříme k velmi
dobře vybaveným školám.
Snažíme se vytvářet dobrý tým lidí
s dobrými vztahy a přála bych si, aby naše
snahy byly pozitivně vnímány veřejností.
V tom je ovšem nezastupitelná funkce rodiny - učitel/ka všechno nespraví. Učitelé nemohou nahradit rodiče a škola není
„úschovna dětí“ (jak říká PhDr. Václav
Mertin). Rodiče jsou přece naši partneři.
Každý má možnost naši školu navštívit
a my tomu budeme rádi. Uvítáme spolupráci
a společně nám práce půjde určitě snadněji.
Děkuji všem, kteří mají o dění ve škole
zájem, a přeji šťastný školní rok žákům, zaměstnancům i rodinám.
Mgr. Hana Fuksová

Dobrovolníci z Hulína na olomouckém půlmaratonu
Dne 15. 6. 2019 se vybraní žáci vydali dobrovolničit na půlmaratón do Olomouce. Po jízdě vlakem žáky čekala ještě cesta na stanoviště
7,5. kilometru, během které se stavili na zmrzlinu pro ochlazení v teplém počasí. Jakmile dorazili na místo, čekalo je dalších 6 hodin práce,
které ale uběhly překvapivě rychle. Následně
společně s dalšími pomocníky nachystali stoly,
na které krátce poté skládali kelímky s vodou a
krabice s nasáklými houbičkami. Když se rozdaly věci od sponzorů – trička, sluneční brýle,
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občerstvení atd., závod mohl začít. Půlmaratónu se zúčastnilo tolik běžců, že je bylo náročné vůbec stíhat. Po odběhnutí posledního
běžce se sklidilo vybavení a všichni odcházeli
s úsměvem na tváři. Po cestě zpátky na vlakové nádraží měli žáci šanci povzbuzovat běžce
u zbývajících kilometrů. Všichni v pořádku
dorazili domů a natolik si zážitek vychvalovali,
že už teď jsou natěšení na další ročník, někteří
dokonce slibovali, že tentokrát i poběží.
Dominika Konečná

Hulíňan
Exkurze do Bratislavy
Na závěr školního roku se žáci 5. C vypravili na exkurzi do Bratislavy.
Zde se z úst zkušeného průvodce pana Kočího dověděli mnoho zajímavostí nejen o hlavním městě Slovenska, ale i o Slovensku samotném.
Hned v úvodu jsme navštívili středověký hrad Děvín a soutok Moravy a Dunaje. Potom jsme se přesunuli do samotného centra Bratislavy,
kde proběhla komentovaná prohlídka historického centra: viděli jsme
chrám sv. Martina, Bratislavský hrad, Barokní zahradu, Nový most,
Michalskou bránu, Hlavní náměstí a Národní divadlo. Velmi nás zaujal
„Čumil,“ což je socha muže vylézajícího z kanálu. Exkurzi jsme zakončili plavbou výletní lodí po Dunaji.
Výlet se nám vydařil a večer jsme se vraceli do Hulína unaveni celodenním horkem, ale plni nových zážitků z cesty.
Mgr. Andrea Bublová

Ekosetkání s projekty EVVO 2019
Dne 21. 6. 2019 se
na naší škole uskutečnil
další ročník ekosetkání na téma Voda, kde
všechny třídy předvedly
své celoroční projekty EVVO. Připomněli
jsme si, jak je voda vzácná, jak s ní máme šetřit,
jaké jsou vlastnosti vody,
co všechno v přírodě
kolem vodních ploch
nalezneme a také ničivou sílu vody při povodních. Parlament společně s ekotýmem hodnotil nejen prezentace,

ale i projev žáků a jejich celoroční práci.
Žáci byli nově rozděleni na tři skupiny.
První a druhý stupeň byl promíchán podle
témat a vzájemné spolupráce. Vítězové byli
odměněni edukačním výletem do Květné zahrady v Kroměříži.
Poděkování patří všem zúčastněným
a hlavně organizátorkám pí uč. Daně Hozové
a pí uč. Ireně Janů. Dále našim šikovným spolužákům G. Konečné, K. Studýnkové a J. Poláškovi za moderaci a konečně T. Zimmermannovi, M. Franekovi za technické zabezpečení celé akce. A také paní ředitelce Haně Fuksové za velkou podporu všech našich aktivit.
Heslo naší školy „Ekologicky myslet, zdravě
žít“ se opět vyplnilo na jedničku.
Parlament ZŠ Hulín

Spolupráce škol
Další velmi inspirativní setkání se uskutečnilo na konci školního roku v ZŠ Jungmannova v Litovli. Dvanáct ekotýmáků se
brzy ráno vypravilo vlakem za svými kolegy
na sever Moravy. Podle zelených triček s logem školy jsme poznali, že nás u vchodu čekají „naši“. Přivítala nás paní ředitelka, ekotýmáci nám předvedli své projekty, zkusili jsme
si i zasoutěžit a po vydatné svačince jsme
vyrazili do Litovelského Pomoraví. Pod vedením pracovníka ČSOP jsme v tůňkách a na
loukách nacházeli různé živočichy a zkoumali
je. Lovení pomocí síťky bylo velmi zábavné,

Poslední výlet
ve třetí třídě
Týden před prázdninami jsme si vyjeli
s Vojtovým tatínkem, panem Vaculíkem,
na exkurzi do SŽDC v Přerově. Viděli jsme,
jak funguje řízení železniční dopravy na Moravě a jak zodpovědná práce to je. Každý měl
možnost zkusit „postavit“ vlakovou cestu
na tréninkových počítačích. Poté jsme se
vydali k železničním hasičům. Po úvodní
prezentaci jsme si prohlédli jejich zázemí,
vyzkoušeli posilovnu, prohlédli auto a vyprošťovací tank. Kdo měl zájem, mohl pod
vedením zkušených hasičů vylézt na provazový žebřík zavěšený na jeřábu. I přes dost
teplé počasí se nám výlet vlakem na vlaky
moc líbil. A děkujeme panu Vaculíkovi, že
nám exkurzi domluvil.
D. Hozová, učitelka ZŠ Hulín

podařilo se nám chytit například i larvu šídla.
Počasí nám přálo a po vydatném obědě jsme
si všichni zašli na zmrzlinu. Už teď se těšíme
na další setkání, které bude u nás v Hulíně.
Hodnocení našich ekotýmáků:
• Líbilo se mi chytání pavouků, dobrý kolektiv
a dobrý oběd zakončený zmrzlinou. (Tomáš)
• Líbilo se mi lovení hmyzu. (Karel)
• Líbilo se mi pozorování živočichů v lese a procházka lesem, lovení živočichů ve vodě. (Tereza)
Ostatní psali, že se jim líbilo všechno.
D. Hozová, učitelka ZŠ Hulín

DRUŽINA
POZDRAV Z DRUŽINKY
Mezitím, co si kluci a holčičky školou povinní užívali prázdniny, ve školní
družině jsme se připravovali na začátek
školního roku. Vymalovat třídy, umýt
okna, udělat podzimní výzdobu a mnoho dalšího.
Je třeba vytvořit hezké prostředí,
aby se nejen stávajícím žáčkům, ale i prvňáčkům u nás líbilo. Vždyť přece zde budou trávit svůj volný čas.
Přejeme všem šťastné vykročení
do nového školního roku!
za vychovatelky
vedoucí vychovatelka Eva Formánková
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Hulíňan
STŘEDISKO
VOLNÉHO ČASU HULÍN

Letní prázdniny se SVČ Hulín
Pro ty, co nechtěli sedět celé prázdniny
doma, ale zažít něco mimořádného, se letos
uskutečnil pobytový tábor na ONDRÁŠI
s názvem „PIRÁTI Z KARIBIKU“, a tři příměstské tábory - „ZTRACENI“, „VODNÍ
SVĚT“ a „CESTOU NECESTOU“.

Počasí vyšlo, a tak jen zbývá dodat, že se
zase uvidíme na nějaké další super akci v SVČ.
Děkujeme za účast na našich prázdninových aktivitách a těšíme se na viděnou v novém školním roce.
pracovníci SVČ Hulín

Nabídka zájmových kroužků SVČ
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Hulíňan
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ACTIVE LEARNING
Milí čtenáři,
jestlipak jste letošní prázdniny dostali dopis z tábora? My jsme se rozhodli poslat Vám
ten náš. Psán pohledem jednoho ze 70 táborníků, kteří si s námi užívali během English camps organizovaných Active Learning
a Active Education.
Tábořilo se v prostorách, převážně na zahradě, Active Learning Základní školy Hulín
ve 3 turnusech a pokaždé v jiné režii.

Ahoj,
jak se máte? Já OK. Vaří dobře, v oddíle
jsem s děckama z Hulína, Londýna, Kroměříže a tak. Vedoucí je fajn, akorát na nás pořád
mluví anglicky a čeká, že já to budu dělat taky.
Vůbec nemám čas psát, je to tady fakt hodně
„active“. Dokonce i po obědě se můžu natáhnout leda tak s English book. Trošku se zrelaxuji na koupáku, ještěže je tak blízko. Každý
den objevujeme zajímavé osobnosti. Začali
jsme spisovateli, ilustrátory, pak designery,

vědci a umělci. Jsem fakt překvapenej, jak jsou
všichni „cool“ a hlavně, jakej byl Shakespeare
borec. Dokonce jsem hrál v úterý Rómea a Ondra zase Jůlii. Nebojte, na telefonu vůbec nemůžeme být, dovolili nám to jenom, když jsme
natáčeli svůj vlastní videoklip. Našemu teamu
se to fakt povedlo (myslím).
Žádné jídlo nemusíte posílat, je tady toho
až moc, pořád někdo něco nosí a peče. Tak já
končím.
Mějte se, zdraví táborník AL.

INZERCE
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Hulíňan
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Pozvánky na kulturní akce

Hulíňan

INZERCE
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Hulíňan
42. Hanácký pohár
ve skokovém ježdění

SPORT
První červencová sobota patřila v Pravčicích tradičně jezdectví. Sportovní program
nabídl kromě rámcových parkurových soutěží i klání o Hanácký pohár. V rámci 42. ročníku této dvoukolové soutěže na úrovni L*
(115 cm) a S* (125 cm) se o vítězství putovního poháru utkalo celkem 9 jezdeckých
dvojic.
O trvalém držiteli putovní trofeje rozhodl nejnižší počet celkových trestných bodů
a tentokrát (vzhledem ke shodnému počtu
trestných bodů s dalšími dvojicemi) i nejlepší
čas ve vyšší soutěži.
V letošním roce dosáhl nejlepšího výsledku Pavel Koláček s koněm S-CLASSIC z TJ
Pálava (Popice). Protože se této dvojici podařilo vyhrát již potřetí, přešla trofej do jejího
trvalého vlastnictví.

Vítězové rámcových soutěží, které svými
193 starty včetně účasti dvojic ze Slovenské
republiky zajistily opravdu pestrou sportovní
nabídku a potvrdily vzrůstající prestiž závodu:
Parkur ZP a ZLP
Žákovská Adéla / AL-KHAM-SA CHAMPAGNO,
JK Prusinovice
Parkur ZM
Žákovská Adéla / Sagána L, JK Prusinovice
Dvoufázové skákání 100/110 cm - děti a junioři
Nováková Kristýna / LE ROYAL,
JK Hřebčín Albertovec
Dvoufázové skákání 100/110 cm – přátelská
Knotová Lucie / Silvar, PEDAG Equi Team
Parkur se stupňovanou obtížností do 110 cm
se žolíkem 120 cm
Grúzová Barbora / Athea, Slovenská republika

Mezinárodní velká cena Kroměříže v judo
Umístnění hulínských závodníků:
Kategorie mláďata:
Jakub Zpěvák
1. místo
Laura Baziková
2. místo
Jan Valenta
2. místo

Na 17. ročník mezinárodní Velké ceny
přijelo dne 18. 5. 2019 do tělocvičny Slávie
Kroměříž 280 mladých judistů a judistek.
Letos se tohoto turnaje zúčastnili i závodníci
z ruské Kazaně, polské Ostródy, ze slovinské
Lublaně a závodníci ze Slovenska. Tento turnaj byl určen pro závodníky od 6 až do 13 let.
Ani z tohoto velkého turnaje se nevraceli hulínští závodníci s prázdnou.

INZERCE

12

Mladší žáci:
Nela Buková
Markéta Bernoláková
Tadeáš Bukový
Lukáš Hradil

2. místo
3. místo
5. místo
5. místo

Starší žáci:
Jan Vydra
Miroslav Složil
Richard Bazika

3. místo
5. místo
5. místo

České akademické hry, Brno 23. 6. 2019
Velkého úspěchu dosáhl odchovanec hulínského juda Daniel Vydra na českých akademických hrách (univerziáda). Po prohře
s českým reprezentantem Václavem Černým
o postup do finále se mu podařilo v boji o třetí místo zvítězit a pro svoji univerzitu získal
bronzovou medaili.
Dušan Horák

Parkur L*
Hrbáček Tomáš / MAY 1, JO Pegas Loučany
Parkur S*
Koláček Pavel / S CLASSIC, TJ Pálava Popice
Tým pořadatelů tímto děkuje obci Pravčice
za trvalou podporu Hanáckého poháru

MČR v silniční cyklistice
mládeže vyhrál
Tomáš Obdržálek
Mistrovství
České republiky
v silniční cyklistice mládeže se
konalo ve Vidnavě v Jeseníkách.
Titul v kadetech
vybojoval Tomáš
Obdržálek a Daniel Mráz bral
bronz, oba z olomouckého týmu
Mapei Merida
Kaňkovský. Závod jednotlivců
tým odstartoval
s cílem do poloviny závodu kontrolovat průběh a od 3. okruhu útočit.
Hned první pokus o únik Tomáši Obdržálkovi vyšel, získal náskok přes minutu,
který soupeři sice v závěrečném okruhu stáhli
na 10 až 15 vteřin, ale více už olomouckého
borce nebyli schopni sjet.
Olomoucký tým Mapei Merida Kaňkovský ve složení Obdržálek, Kaňkovský, Mráz
a Solař přidali ještě bronz v týmové časovce.
redakce

Hulíňan
Šestnáctý ročník Hulmena
Koupaliště Hulín hostilo start i cíl šestnáctého ročníku tradičního triatlonového závodu Hulmen, který proběhl 20. července 2019.
Počasí sportovcům přálo, a tak se očekávaly
velké výkony. Závod ovládl Filip Hanslian
s časem 1:19:45. Na druhém místě se umístil domácí Petr Veselský z klubu Aspot Hulín a třetí místo obsadil Marek Beňa. Tratě
500 metrů plavání, 30 kilometrů na kole
a 6,3 kilometru běhu nejlépe z žen zvládla
Tereza Tůmová, která časem 1:27:04 obsadila 16. místo. Dvacáté první místo a zároveň
bronzové v kategorii žen brala domácí Silvie Pavlíčková. Celkem se závodu zúčastnilo
170 nadšenců.
Letos pořadatelé věnovali dobrovolnou
sbírku Viktorce z Hulína, která trpí vážnou nemocí. Výtěžek bude předán rodičům
Viktorky na Olympijském Hulmenovi, posledním závodě seriálu okresního triatlonu,
který se uskuteční 24. srpna 2019 v Hulíně.
Nesmíme zapomenout na děti. V pátek
19. června 2019 se pro ně uskutečnil dětský
Hulmen, kdy děti soutěžily v šesti věkových

místo Miloši Dorazilovi. V kategorii 6–7 let
bylo umístění následující: Luděk Kovařík
(1. místo), Jan Spružina (2. místo) a Radim
Ptáček (3. místo). Štěpán Karlík se stal vítězem v kategorii 8–9 let. Za ním se umístili
Vojtěch Hýžďal a Nikos Kotopulos. Závod
v kategorii dětí 10–11 let ovládl Jakub Křupala, za ním Pavel Vrubel a Kristýna Křupalová. Kategorie 12–13 let Mikis Kotopulos
(1. místo), Jakub Kovařík (2. místo) a Matyáš
Koudelka (3. místo). Nejstarší kategorii
14 – 15 let ovládla Hedvika Bláhová, za ní
se umístila Silvie Beňová a pro třetí místo si
doběhl Vít Hýžďal.
Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
redakce

kategoriích. Pátek byl ve znamení deště,
ovšem před závodem, který se konal v odpoledních hodinách, se mladým sportovcům
vyčasilo a mohli se tak s vervou vrhnout
do závodu.
V nejmladší kategorii 3–5 let zvítězil Vojtěch Kovařík,
druhé místo patřilo
Julii Stejskalové a třetí
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Češi mají nejlepší hasiče na světě
a jedním z nich je Jan Haderka

Česká reprezentace vyrazila do čínského Čcheng-tu na Světové
hry policistů a hasičů 2019, kterých se účastnilo 70 zemí. Čeští hasiči v kategorii do 30 let vybojovali první tři nejcennější kovy. Janu
Haderkovi se podařilo obsadit druhé místo, a to i přesto, že nezávodil
se svojí výstrojí, která se bohužel na čínském letišti ztratila. Gratulujeme k úžasnému výkonu a přejeme hodně štěstí do dalších závodů.
redakce

13

Hulíňan
PRO ZAJÍMAVOST
Snad každý z nás si při cestě autem, vlakem či autobusem všiml v polích mezi obcemi nějaká Boží muka. Ta, o kterých vám chci
povědět něco bližšího, se nachází za Záhlinicemi vpravo od silnice směrem na Tlumačov.
Tato Boží muka zde stojí na poli téměř 300 let.
V té době Českému království, do kterého patřily i Záhlinice, vládl Karel VI., otec budoucí
císařovny Marie Terezie.
Dne 30. dubna 1726 si bouřka se silným
krupobitím v Záhlinicích vyžádala jeden
mladý život. Při práci na poli, kde nyní stojí
Boží muka, stávala hrušeň. Pod ní se za bouřky schovala 15letá Veronika Charůzová
(*12. prosince 1710 v Záhlinicích), dcera
Jana a Kateřiny Charůzových z usedlosti
číslo 10. František Skopalík ve své knize
Památky obce Záhlinic z roku 1884 píše,

Boží muka za Záhlinicemi z 18. století
že dívku zabil blesk. Mě se podařilo najít v matrice zemřelých
z let 1710 – 1729 přesný zápis,
kdy kněz zaznamenal latinsky:
„Veronica filia Joannis Charůza
an 15; grandine per cussamox
expiravit,“ což v češtině značí:
„Veronika dcera Jana Charůzy
pobita kroupami brzy dodýchala“. Rodiče po tragické smrti své dcery nechali postavit
tato Boží muka, která stávala
na jejich poli, ale trochu na jiném místě až do roku 1872.
Obec poté následující rok
nechala Boží muka posunout
na svah, kde stojí dodnes.
Ve výklenku Božích muk je vy-

obrazena dívka v hanáckém kroji
a pod ní je zápis o tragické události, i když některá místa zápisu jsou
již špatně čitelná.
Kdo měl pravdu o dívčině příčině úmrtí, zda kněz, jenž provedl úmrtní zápis, nebo František
Skopalík, se už nikdo nedozví.
Po tomto neštěstí nám tu zůstala
památka pro další generace, o kterou bychom se měli i nadále starat.
Z knihy Památky obce Záhlinic od Františka Skopalíka a Opisu matriky narozených, oddaných
a zemřelých 1710 - 1729 pro Hulín.
Marta Staňková

Ještě se ohlédněme za slunečnicí!
Jak zvláštní
a přesto prosté
je dnes darovat
úsměv, květinu
a radost. Jen tak.
Poznali jsme to
letos na akci NF
Impuls Rozsviťme Česko, poprvé v pátek
21. 6. 2019 s podtextem Rozsviťme Kroměřížsko, v rámci tradičního Folkového festivalu
Pod komínem
v Záhlinickém
pivovaru.
Díky majitelům, zejména panu Přinosilovi, zde mohla znovu být součástí Unie Roska
Kroměříž se svým koutkem výrobků ergoterapie i zdarma proměn, líčení vizážistek. Tento
pacientský spolek, který již desítky let pomáhá a podává pomocnou ruku všem s roztroušenou sklerózou, společně s hlavním
organizátorem slunečnicových akcí po celé
republice NF Impuls letos podpořila i ČSOB
Pomáhá regionům veřejnou sbírkou.
Symbolickou květinou slunečnice po celé
republice předávají pacienti s roztroušenou
sklerózou úsměv, radost a naději. Akce má
za cíl nejen informovat o této nemoci, ale bořit i mýty a obavy z ní.
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Ano, je to nevyléčitelné, chronické onemocnění mozku a míchy, které ubírá síly, mobilitu
a omezuje život, ale jsou cesty, jak s ním žít.
A jsou zde lidé, kteří pomáhají. Také Město
Hulín letos dotačně spolku pomohlo při zakoupení lehkého skládacího elektrického invalidního vozíku, který si podle potřeby, pro přepravu i cestování, nemocní můžou půjčovat.
Zvláštní pocit, když někomu něco dáte,
pomůžete, kde je třeba a víte, že to má smysl,
oboustranně zahřeje a rozsvítí naše srdíčka…
A nejen o tom jsou Slunečnice!
S úctou
Bc. Pavlína Kovalová, předsedkyně Unie Roska
– reg. org. ROSKA KROMĚŘÍŽ, z. p. s.

Zahájení provozu moštárny v Hulíně
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 1 v Hulíně zahajuje provoz moštárny v Hulíně na Žižkově ulici.
Pro drcení jablek a lisování šťávy do vlastních nádob bez pasterizace bude provoz zahájen
v pondělí 2. září 2019 a probíhá vždy v pondělí od 16 do 18 hod. a v sobotu od 8 do 12 hodin. Odlišné časy a zpracování většího množství jablek je třeba domluvit přímo v moštárně
s obsluhou. Pro objednávky lze použít telefonní čísla 607 212 050 nebo 736 462 195.
Příjem jablek pro moštování do lahví s pasterizací bude zahájen rovněž v pondělí 2. září.
Jablka jsou přijímána ke zpracování vždy v pondělí a ve středu od 7 do 16 hod. jako obvykle, v množství podle objednávek podaných přímo v moštárně nebo na tel. čísle 736 462 195.
Objednávky pro moštování se přijímají od pondělí 26. srpna každý všední den do 14 hod.
Přednost mají pěstitelé, kteří si dodají vlastní standardní lahve 0,7 l na mošt.

Hulíňan
„PODHUL“ - výjevy z historie Hulína?

Aneb několik faktických (a pár subjektivních) poznámek k jednomu dílku z akce
„PODHUL“.
Nechci se pouštět do obšírných rozborů, či
kritiky akce „PODHUL“ a výtvorů z ní vzešlých. Celá myšlenka nebyla špatná, leč k výsledku jsem byl od počátku skeptický. A mé
obavy se bohužel naplnily. Přinejmenším jedno dílo si však okomentovat neodpustím.
Jedná se o rádoby připomínku konce druhé sv. války v našem městě. Tento jistě památný okamžik nám v Hulíně, na Hané, kde
např. pro československé jednotky druhá světová válka skutečně skončila (7. května 1945
- bitva o Břest), připomíná ne příliš zdařilá
reprodukce ikonické fotografie. Bohužel tato
fotografie nepochází ani z konce války, ba ani
z Evropy (a už vůbec ne z Hulína). Pořídil ji
23. února 1945 Joe Rosenthal při slavné bitvě

o Iwodžimu, což je malý ostrov v Pacifiku…
V té chvíli válka nekončila ani v kontinentální Evropě (kapitulace Německa - 8. května
1945), natož pak v Tichém oceánu (kapitulace
Japonska - 2. září 1945). Zdali se hulínský kostel v pozadí z vod oceánu vynořuje, či po něm
přímo plove, a kde se tam vůbec vzal, zůstává
záhadou. Rozpaky jen umocní nápadně německý profil přilby, kterou má voják v popředí na hlavě. To už by se mohlo zdát jako ryze
hnidopišská poznámka, ale přilba Wehrmachtu má velmi charakteristický tvar a s americkou (či jinou) ji lze zaměnit jen stěží. Celý
výjev tak dostává ještě více surrealistické obrysy. Nápis na vlajce je pak jen klišé a dávno
vyprázdněná floskule, která dílu jedině škodí.
Červená „krev“ je tam stejně jako onen nápis
– dle mého soudu – naprosto zbytečná (na originální fotografii samozřejmě není) a pouze
přidává malbě na kýčovitosti.
Snad bych ještě připomenul, že máme podobně slavnou fotografii i z evropského bojiště,
ba přímo z konce války. Ano, je to známý obraz
vyvěšení rudého praporu nad budovou Reichstagu z bitvy o Berlín (2. května 1945, fot. Jevgenij Chalděj), jejíž užití by bylo snad vhodnější.
Škoda však, že se nepodařilo přidržet původního konceptu, tedy vyobrazení opravdu lokální
scény osvobození (klidně i stylizované). Nejspíš
ne tak esteticky hodnotné, ale zato naší.

Ve světle výše jmenovaných skutečností a
obklopeno řadou dalších, naprosto nesourodých a koncepčně nejednotných výtvorů, působí toto dílo přinejmenším rozpačitě, až bizarně.
Je to škoda, protože potenciál tu byl velký.
Na závěr bych rád dodal, že nejsem studovaný historik ani teoretik umění a je tedy
možné, že kritizované prvky mají hlubší a
mně unikající význam. Mě - laika - pouze
překvapilo, že konec války v Hulíně nám připomíná výjev z Tichomoří…
S. Páter
Vyjádření pana Ženožičky
k projektu PODHUL
Omlouvám se všem občanům za PROJEKT PODHUL, který se nepovedl dle
mých představ. Některá díla nesplňují
kritéria, která jsem od autorů požadoval,
a po debatě s městem jsem je již odstranil
a ještě některá odstraníme. Budou předělány do konceptu, který jsem celou dobu
propagoval. Celý projekt bude dotažen co
nejdříve do finální verze. Poté uspořádám
DEBATU, kde se vyjádřím veřejně.
Děkuji za pochopení.
Ženožička
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Hulíňan
Naše krajina
Milý čtenáři, promiň, že Ti tykám, ale
představuji si, že máš nějaký ten rok života za
sebou a jsi pamětníkem své doby. V paměti se
vydáváš do krajiny svého dětství, do polí, kde
jsi již léta nebyl. Jsi mile překvapen, jsou stále
stejná či podobná těm, která utkvěla v Tvé paměti. Vidíš pestrou krajinu. Přehlédneš lány,
na kterých se střídají různé druhy obilovin,
brambory, řepa, řepka, len, slunečnice, vojtěška, jsou lemovány polními cestami s různými
druhy ovocných i jiných dřevin, které sázeli
Tví předkové, případně jsou pole hraničena
mezemi s lučními květy.
Ve velkých otevřených plochách se zelenají remízky a větrolamy bránící větru v erozi a
vysoušení půdy. Z polí voní různorodost plodin, zahlédneš zpívajícího skřivana, uslyšíš
křepelku, koroptev. V kaluži polní cesty sebou
mrská žížala, v bahně poznáváš stopy zajíců,
bažantů, srnek a také stopu lišky, která tady
pila a zapomněla uloveného hraboše, snídani
pro své mládě. Barevné kvítí na mezích láká
mnoho druhů hmyzu, motýly, brouky, slyšíš
po létech cvrčka. Lákáš ho jen tak, na stéblo
strčené do jeho vyhrabané dírky. Nad polem
přeletí káně a při lovu se zatřepetá poštolka.
Otevřeš oči a povzdechneš si. Vše je jinak.
Obrovské jednolité lány, kam až oko dohlédne. Obdivuhodně čisté monokultury bez
jediného plevele. Sedmero i více postřiků

na každý druh plodiny, raději více, než méně.
Nikde nezavazí stromy. Hranice polí ostře řežou okraje příkop, takže se zdá, že příští orbou
snad i zaniknou. Kukuřici střídá řepka a pšenice. Zemědělec je rád, je na ně dotace. Jinak
by už dávno zrezly jeho stroje. Neuživil by se.
V naprostém tichu je slyšet jen jemné
šumění ohýbajících se stébel lánů, v dálce se
vine nekonečný had tvořený automobily. Krajina sevřená mezi rostoucími městy. Obloha
bez stromů, bez ptáků, bez hmyzu, většinou i
bez oblaků, chybí voda, a když jí přijde více,
nevsakuje se, půda je zhutněna křížem krážem těžkými stroji. Chybí pestrost krajiny
Tvého dětství. Chybí, zdá se, život. Ale co to?
Není to, pisateli, pravda, jenom lžeš! Pole jsou
plná života. Jsou tu hraboši! V zemi spousta
děr, vykousané cestičky v trávě i obilí, stébla
bez klasů, místy zcela holá půda. Sklizeno, co
zbylo, technikou udělána podmítka, na hlubokou orbu již léta není čas a hlavně nejsou
peníze. Hraboš se raduje, bude se mít i v příštích létech dobře. Trávit se nesmí, zabili bychom, co živého ještě zbylo. Nikdo nenaslouchá zákonům přírody. Na co ještě čekáme?
Píši Tobě, čtenáři, i Tobě, zemědělče, který
bojuješ denně o přežití a nemáš odvahu jednat jinak.
S úctou všem,
Váš Pavel K. Šálek
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• nejnebezpečnější pro lidstvo je neznalost a
přezírání přírodních zákonů?
• na většině polí nenajdeme krtky, natož žížaly a zemní hmyz?
• voda v polích se do půdy nevsakuje, protože je v orné hloubce křížem krážem zhutněna stroji a není živočichů v půdě, kteří by
půdu prokypřili?
• jednou z možností likvidace polních hlodavců je hluboká orba?
• ve většině polí v podorničí, pokud vykopete hlubokou drážku, nalezneme proplastek
z použitých, vsáknutých postřiků a hnojiv,
které zde dlouhodobě zůstávají v nezměněné podobě?
• biologové navrhují obhospodařovávat pole
o maximální výměře dvacet hektarů?
• v naší polní krajině drasticky ubývá zeleně?
• studie zemědělské krajiny zjistily celkový
úbytek ptáků o plnou třetinu v roce 2017,
oproti roku 1982?
• je prokázáno, že dotace Společné zemědělské politiky EU jednoznačně pomáhají ničit naši krajinu?
• a něco z jiného soudku, není časté vidět
manželské páry jdoucí na veřejnosti ruku
v ruce?
S úctou Váš Pavel K. Šálek
Český svaz ochránců přírody ZO VIA Hulín
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Vyzkoušejte metodu MESOTERAPIE –
viditelné omlazení a zpevnění pleti. Nyní
za zaváděcí ceny. Kosmetika Martina
Schafferová. Tel.: 777 709 721.
• Koupím vzduchovku, šroťák, lis na ovoce,
míchačku, cirkulárku, demižony. Zároveň
prodám vlašské ořechy. Vyloupané i celé.
Tel: 605 509 730.
• Koupím šrotovník a lis na ovoce.
Tel.: 704 325 847.
• Ing. DOSTÁL – GEODET – HULÍN.
Provádí veškeré zeměměřičské práce
v oblastech katastru nemovitostí a stavební geodézie. Tel.: 724 221 815.
• Léčitelství a bylinkářství. Tel.: 606 051 026.
Výklady z křišťálové koule a z karet,
léčitelství a bylinkářství, poradenství.
Tel.: 606 051 026. www.lecitelstvi-zdravi.cz.
• Oprava praček, myček, sušiček a sporáků. ELEKTROSERVIS Marek Dolák.
Tel.: 737 366 124. PO – PÁ 8:00 až 16:00
hod. www.servis-dolak.g6.cz.
• Montáž žaluzií, sítí, rolet, parapetů
venkovních i vnitřních, markýz. Volejte
Rybenský Hulín. Tel.: 604 301 146.
• Čalounictví ve vašem městě - přečalounění křesel, sedacích souprav a veškerého
nábytku. Tel.: 702 844 603.
• PEDIKÚRA – ALÁNOVÁ LENKA.
SOH Nábřeží 1314. Tel.: 605 924 626.
• Servis jízdních kol a elektrokol v prodejně
Svět kol a elektrokol, Záhlinická 485, Hulín.
• Staré pivní lahve s litými nápisy, starší
pivní sklenice, tácky, ohříváčky, reklamní cedule, dokumenty a fotky z pivovarů
a hospod, a také předválečné pohlednice
koupím do sbírky. Tel.: 734 282 081.
• Pro rodinu hledám dům, možno i se zahradou. Prosím volejte: 604 517 862.
• Hledáme ke koupi rodinný dům v Hulíně
nebo okolí do 10 km. Nabídněte prosím.
Tel.: 773 481 974.

Víte, že…

• Lektorka němčiny doučí NJ začátečníky
i pokročilé - připravím na mezinárodní
zkoušky Goethe-Zertifikat B1 nebo C1,
na státní maturitu, reparáty atd. Studentům vysvětlím gramatiku jasným způsobem. Poskytnu kvalitní výukové materiály
a individuální přístup. Tel.: 736 102 473.
• Prodám jádra vlašských ořechů. Sklizeň
2018. Cena 160 Kč/kg. Prodám slivovici
2018. Cena 300 Kč/l. Tel.: 777 260 806.
• Intenzivní kurz (cca 1 rok) němčiny a angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé.
Doučování žáků a studentů. Tel: 723 254 659.
• Prodám velmi pěkný byt 1+1 na ulici Nerudova č. p. 1178. Byt má 44 m2, je po rekonstrukci - zánovní kuchyň, koupelna,
elektřina, odpady a plastová okna. Je ve zvýšeném přízemí s okny na jih a velkou lodžií.
Topení vlastní plynové. Opravdu klidná část
města bez provozu. Volný od 1. 4. 2019.
Cena 1 300 000 Kč, Tel.: 721 115 575.
• Prodám se slevou novou, nepoužitou
menší lednici Candy CCTOS502W: kombinovaná lednička objem - 84 l, s malým
mrazákem - objem 13 litrů, automatické
odmrazování, cena po slevě 2400,- Kč.
Mob.: 603 481 327.
• Mám zájem koupit byt 2+1 nebo 3+1.
Tel. 703 128 423.
• Prodám celočalouněnou postel cena
250,- Kč, stůl a dvě židle 200,- Kč.
Tel.: 739 009 813 po 15. hodině.
• Nabízím trvalou na řasy metodou „iCurl“
v akční ceně 350,- Kč. Kosmetika „U panenek“, Šárka Černocká, Chrášťany.
Tel.: 777 911 858
• Prodám zahradu asi 1300m2, součástí je
chatka, garáž o dvou stáních, elektřina
s přípojkou 380V, studna, zahrada je na lukrativním místě s možnosti stavby.
Tel: 731 807 146.
• Koupím garáž na sídlišti Družba II, I.
Spěchá. Realizovaný typ ocením /1 l slivovice/. Tel: 603 785 564.

• Hledám brigádníka – brigádnici pro občasnou výpomoc na zahrádce a kolem
domu v Hulíně. Tel.: 606 513 119.
• Hledám chatu nebo chalupu na klidném
místě na rekreaci, menší pozemek. Za nabídky děkuji. Tel.: 604 425 928.
• Sháním ke koupi dům, za nabídky děkuji.
Tel.: 605 894 650.
• Koupím garáž v Hulíně - Družba, Cukrovar.
Tel.: 608 636 852.
• Darujeme zdravá, pěkně vybarvená dvouměsíční koťata (kocourci i kočičky), která se už samostatně nakrmí.  Výběr a odebrání je možné v Hulíně, ul. Dr. Stojana.
Tel.: 606 519 960.
• Prodám Fiat Bravo 2010. Bílá barva.
Najeto 210 000 km. Diesel 1,6 JTD.
Tel: 605 060 676.
• Prodám loupané, neloupané ořechy.
Tel.: 773 013 148.
• Hledám byt 3+1 nebo 2+1, může být i k rekonstrukci. Tel.: 605 341 132
• Rodina hledá dům, může být i k rekonstrukci. Tel.: 731 920 074.
• Prodám levně červené keramické plotovky 20 x 20 x 12 cm vhodné na okrasné
zídky i do zahrady. Tel: 723 254 659.
• Prodám levně pískovou filtraci k bazénu.
Tel: 723 254 659.
• Prodám pneumatiky 4 ks WIN - TURI 245/45
R -18. Cena dohodou. Tel.: 732 283 822.

Hulíňan
VZPOMÍNKA
Čas ubíhá a nevrací,
co vzal, jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích
zůstávají dál.
Dne 4. září 2019 by se
dožil 80 let můj manžel,
tatínek a dědeček
pan ANTONÍN VLASATÍK.
S láskou stále vzpomíná
manželka s rodinou.

Čas prý rány hojí,
je to však zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 4. září 2019 by se
dožil 100 let náš tatínek,
dědeček a pradědeček
pan ANTONÍN BÁRTEK
4. července 2019 tomu bylo již 30 let
od jeho úmrtí.
Dne 14. října 2019
vzpomeneme
již 4. výročí úmrtí
naší maminky,
babičky a prababičky
paní
MARIE BÁRTKOVÉ z Hulína.
Na své drahé rodiče stále s láskou a úctou
vzpomínají děti Antonín, Dana, Hana
a Jiří. Také vnoučata Lenka, Simona,
Zdeněk, Petr a pravnoučata.
Dne 17. září 2019 vzpomeneme
25. výročí úmrtí pana

ANTONÍNA KOJETSKÉHO

ze Záhlinic.
Dne 31. července 2019 jsme vzpomněli
25. výročí úmrtí jeho bratra

STANISLAVA KOJETSKÉHO
ze Záhlinic.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Kojetská

Čas ubíhá a nevrátí,
co vzal, jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích
zůstávají dál.
Dne 30. 8. 2019 jsme si
připomněli smutné 28.
výročí úmrtí mého
tatínka a dědečka

JOSEFA KAMENÍKA.
Dne 27. září 2019
vzpomeneme 30. výročí
úmrtí mé maminky
a babičky

BOŽENY
KAMENÍKOVÉ.

Děkujeme za tichou vzpomínku.
Dcera Hana a vnučky Hana a Pavla
s rodinami.
Dne 2. září 2019 tomu
bude 1 rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil
náš tatínek,
pan

ROSTISLAV
KOUTNÝ.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcery s rodinami.
Dne 7. srpna 2019
jsme vzpomněli 11. výročí
od úmrtí našeho tatínka,
dědečka,
pana
ODREJE PACKA.
S láskou a úctou vzpomínají
dcera s vnučkou a synové s vnoučaty.
Dne 4. července 2019
jsme vzpomněli sedmé
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 31. 8. 2019
tomu bylo jedenáct let,
co nás navždy opustil
pan

LADISLAV
DLABAJA.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manželka,
dcery Jarmila, Zdenka, Iveta, Věra,
Marie a syn Jiří s rodinami.

Byl jsi plný života,
tvá mysl plná snění,
však nikdo z nás se nenadál,
jak brzy se vše změní.
Jak zčista jasna zlomí vítr
květ, tak náhle jsi opustil
nás i tento svět.
Dne 28. 9. 2019 vzpomeneme
nedožité 45. narozeniny
pana JIŘÍHO VÁLKA.
Stále vzpomínají
maminka Vlasta s přítelem Otou,
družka Andrea, sestra Miroslava s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal, jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích
zůstávají dál.
Dne 1. září 2019 by
oslavil 108. narozeniny
pan KAREL ŠVÉBIŠ.
S láskou vzpomíná
dcera s rodinou a syn s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dne 3. 8. 2019 jsme
vzpomněli 5. výročí
úmrtí mého manžela a
našeho tatínka a dědečka
pana

STANISLAVA
ZAPLETALA.

Vzpomeňte s námi, kdo jste ho znali
a měli rádi. Za vzpomínku děkuje
L. Zapletalová s rodinou.
Milovala jsem všechny,
chtěla jsem s vámi žít,
vzpomínejte na mě,
já nechtěla odejít.
Dne 3. 9. 2019
vzpomeneme smutné
11. výročí úmrtí paní

ANNY SEGIŇOVÉ z Hulína.
Stále vzpomínají děti s rodinami a bratr.
Miluji procházky v dešti,
protože nikdo neví,
že pláču…
Dne 8. srpna 2019
uplynuly 3 roky,
co nás navždy opustila

DANA DVOŘÁKOVÁ.
S láskou stále vzpomíná maminka Žofie,
manžel Vladimír, dcera Petra s rodinou.
To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání.
Stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 16. září 2019 vzpomeneme 5. výročí úmrtí

MARTY JAVORSKÉ ze Záhlinic.
S láskou vzpomínají maminka,
sourozenci a rodina Salvetova.

Dne 2. září 2019
vzpomeneme desáté
výročí úmrtí
paní

HANY
POSPĚCHOVÉ.

Se vzpomínkou v srdci
stále vzpomíná rodina a přátelé.
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Hulíňan
VZPOMÍNKA
Dne 8. září 2019 vzpomeneme 11. smutné výročí
úmrtí naší maminky,
tchýně, babičky,
sestry a tety, paní

BLAHOPŘÁNÍ

INZERCE

Hodně štěstí, zdraví,
láska je zázrak pravý,
tak ať jí vždy
dost máte
a kolem sebe
ji rozdáváte.

ANNY
RUDOLFOVÉ

z Hulína.
Prosíme všechny blízké a známé
naší drahé zesnulé o tichou vzpomínku.
Děkují zeť Petr a vnučka Ája.
Už jen kytičku na hrob
můžeme Ti dát, svíci
rozsvítit a s láskou
na Tebe vzpomínat.
Dne 31. srpna 2019
jsme vzpomněli 1.
smutné výročí úmrtí
mé manželky, naší maminky a babičky
paní

VLASTIMILY SKŘÍČKOVÉ

z Hulína.
S láskou stále vzpomínají manžel Josef,
dcera Pavla a snacha Eva s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

INZERCE

Nádherné výročí svatby.
Dne 16. srpna 2019
oslavili zlatou svatbu manželé

MARIE A JIŘÍ
DUTKEVIČOVI z Hulína.
Do dalších spokojených let
vše nejlepší přejí synové
Roman a Jiří s rodinami.

Dne 8. srpna 2019 oslavili
diamantovou svatbu
– 60 let společného života manželé

MARTA A FRANTIŠEK
KLIMENTOVI.

Do dalších let přeje mnoho štěstí a lásky
syn František a dcera Ivanka
s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ

Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky zůstávají.
Děkujeme touto cestou všem, kteří se přišli rozloučit s naším synem

ROMANEM SKŘÍČKEM.
Děkují rodiče.

Dovolte mi, drazí občané, abych Vám co nejvroucněji poděkovala
za Vaše vřelá slova útěchy nad odchodem mého manžela

JAROSLAVA ČUMPELÍKA.
Děkuji farnosti v Hulíně, P. Kopřivovi, Městskému úřadu,
Hasičskému sboru, všem organizacím v Hulíně za květiny,
za vyjádření úcty manželovi.
Velmi si toho vážím a ještě jednou Vám všem vřelý dík.
S úctou manželka s rodinou.

OPUSTILI NÁS
Kadeřábková Libuše
Strouhal Zdeněk
Malošíková Anna
Čumpelík Jaroslav
Volfová Libuše
Dumanová Stanislava
Skříček Roman
Vrtaníková Ludmila

1942
1932
1948
1943
1955
1933
1968
1924
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Hulíňan
Pohodové koncerty se těší velké oblibě
Letní série pohodových koncertů na náměstí v Hulíně se již pár let těší velké oblibě.
Na zpravidla tradiční čtvrteční hudební odpoledne zavítali nejen místní, ale i lidé z různých
koutů našeho regionu, kteří si rozmanitost
hudebních žánrů velmi chválí, a i když daný
styl není zrovna jejich šálek kávy, rádi přijdou
strávit příjemný podvečer se svými přáteli.
V letošní sezóně na náměstí nechyběla rocková, popová ani punková muzika, operetky
či klasická hudba.

Děkujeme všem, kteří si s námi přišli užít cyklus pohodových koncertů a přispěli tak k vytvoření příjemné letní atmosféry.
redakce

více fotografií na www.mkc hulin.cz

Hulíňan

