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ZÁŘÍ 2012
ÚVODNÍK

Z DNEŠNÍHO ČÍSLA:

Vážení čtenáři Hulíňanu,

Pozvánka
na Svatováclavské hody

v prázdninovém čísle Hulíňanu jsem vám
všem přála spoustu nové načerpané energie
během prázdnin, tak doufám, že moje přání
bylo vyslyšeno a všichni jste si pořádně odpočinuli na svých dovolených. Počasí o prázdninách nám po dlouhé době docela přálo, a tak
mohli být spokojeni i ti, kdo necestovali za dovolenou do „teplých” krajin, ale i ti, kdo zůstali v tuzemsku. I já jsem trávila dovolenou tady
v Čechách, přesněji na Lipně, a byla to velmi
aktivní dovolená. Kola, turistika, vodáctví na
Vltavě, plavba po Lipně, sport. Dovolená, jak
má být. V naší zemi je spousta krásných míst,
kde můžete strávit pěknou dovolenou a načerpat potřebnou energii.

SVČ v létě nezahálelo
Koupaliště bilanuje

Letní pohoda
na koupališti

Škoda, že to takhle rychle uběhlo. Ale
i u nás v Hulíně se daly strávit hezké dny.
Koupaliště bylo v některých dnes plné vodychtivých návštěvníků a návštěvnost letního kina také předčila naše očekávání.
V letních večerech byly plné zahrádky
pivachtivých návštěvníků, tak si snad na své
přišli i provozovatelé restaurací. Snad tomu
pomohla i letní olympiáda v Londýně, kde
naši sportovci byli velmi úspěšní, a tak
byl další důvod zapít a oslavit čtyři zlaté,
tři stříbrné a tři bronzové medaile!
Za redakci Hulíňanu vám všem přeji, aby
vám energie z dovolené zůstala co nejdéle
a abyste se dobře bavili nad dalším číslem
Hulíňanu.
J. Z.

Slovo starosty
Vážení čtenáři zářijového čísla,
doufám, že jste nabrali spoustu energie
a síly na svých dovolených v době letních
prázdnin, žáci a studenti si odpočinuli od
školních povinností a všichni se vrhneme do
práce, která nás v babím létě čeká.
Mou milou povinností je pozvat všechny
obyvatele Hulína, Záhlinic a Chrášťan na Svatováclavské hody, které se konají 28. - 29. září.
Letošní novinkou dvoudenní přehlídky kulturních vystoupení, zábavy, jarmarku

a jiných aktivit jsou i sportovní turnaje.
Více informací se dozvíte z informačních letáků
ve městě a v tomto čísle
Hulíňanu.
Přeji, ať se počasí vydaří a setkáme se v
hojném počtu, ať už v kostele, na jarmarku,
v letním kině, v Kulturním klubu nebo právě
při některém sportovním utkání.
Roman Hoza, starosta

Pozvánka

Omluva všem čtenářům Hulíňanu:
Ve dvojčísle 7/8 2012
došlo k tiskové chybě v roce.
Redakce Hulíňanu
a tiskárna PRCEK & SPOL., s.r.o.
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Hulíňan
Z RADNICE

Oprava opěrných zdí

V měsíci červnu zahájila ﬁrma Povodí
Moravy, a. s., opravu opěrných zdí a poškozených základových prahů na řece Rusavě
v Hulíně. Zárubní zdi byly poškozeny při povodních v roce 2007.
Úpravy potrvají do konce roku 2012. Jde o
nezbytné opravy, bez nichž by hrozilo sesutí.
Jedná se o opravu po 87 letech, kdy byla
dokončena regulace středního toku Rusavy
přes obec Hulín. Břehy Rusavy protékající
městem byly zpevněny kamennou zídkou,
která byla poškozena opakujícími se povodněmi či průchodem ledových ker.

Na historických fotograﬁích je pro
zajímavost zachycena regulace řeky
Rusavy na dolním toku v Hulíně mezi
tzv. starou školou a kostelem sv. Václava
v roce 1925.

Práce prováděla stavební ﬁrma Ing. Jaroslav Jáchymek Brno, Obilní trh č. 3. Stavbyvedoucím byl Alois Erban, t.č. bytem v Hulíně, a elektromontérem Václav Čujan, montér
SME Přerov.

Během prací došlo k tragické události 17. 3. 1926 byl usmrcen elektrickým proudem Jaroslav Štefek, žák 4. třídy měšťanské
školy, narozen 7. 9. 1911, bytem v Hulíně
č.p. 499.

USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva města Hulína,
konaného dne 21. června 2012 v Kulturním klubu v Hulíně
Usnesení č. 84/2012
a) Zastupitelstvo města Hulína schvaluje zprávu o plnění usnesení z 11. zasedání
Zastupitelstva města Hulína bez připomínek;
b) Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Hulína
od 5. dubna 2012 do 14. června 2012;
c) Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru o provedené
kontrole výročních zpráv o hospodaření příspěvkových organizací za rok 2011.
d) Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hulína na 2. pololetí roku 2012;
platnost usnesení: přijetím.

Usnesení č. 87/2012
Zastupitelstvo města Hulína vydává obecně
závaznou vyhlášku č. 3/2012 města Hulína
o zákazu provozování sázkových her, loterií a
jiných podobných her na celém území města;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá JUDr. Hana Hrabalová.

Usnesení č. 85/2012
Zastupitelstvo města Hulína schvaluje kupní smlouvu na prodej části pozemku parc.
č. 2007/1 v k. ú. Hulín o výměře do 600 m2
panu Rostislavu Burdovi ml., bytem v Hulíně;
platnost usnesení: 30. 9. 2012;
zodpovídá p. Zdeněk Váňa.

Usnesení č. 89/2012
Zastupitelstvo města Hulína souhlasí s aktualizovaným návrhem nového umístění pozemků města Hulína v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pravčice a v části k. ú.
Hulín, Břest a Němčice u Holešova;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá Bc. Božena Rušikvasová.

Usnesení č. 86/2012
Zastupitelstvo města Hulína schvaluje novelizaci článku 4 Směrnice SM/08/01/11 Pravidel pro poskytování veřejné ﬁnanční podpory
z Programového fondu města Hulína v souladu s přílohou;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá RNDr. Ladislav Zavadil.

Usnesení č. 90/2012
a) Zastupitelstvo města Hulína 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)
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Usnesení č. 88/2012
Zastupitelstvo města Hulína ruší s účinností
od 1. 1. 2013 Zásady pro prodej bytů, domů a
nebytových prostor v bytových domech v majetku města Hulína, vydaných dne 22. 6. 2007;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá p . Zdeněk Váňa.

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů Závěrečný účet města
Hulína za rok 2011; zároveň souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad;
b) Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí auditorskou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Ing. Mileny
Lakomé, dekret KAČR č. 1231;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá Bc. Eva Kubínová.
Usnesení č. 91/2012
Zastupitelstvo města Hulína schvaluje v souladu s ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění později vydaných předpisů
návrh hodnotící komise pro grantová řízení
na poskytnutí veřejné ﬁnanční podpory z
Programového fondu města Hulína v rámci
II. kola výzvy k podání žádosti pro rok 2012;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá RNDr. Ladislav Zavadil.
Usnesení č. 92/2012
Zastupitelstvo města Hulína schvaluje v souladu s ust. § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění později vydaných předpisů
Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Zlínského kraje.
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá Mgr. Roman Hoza.
V Hulíně dne 21. června 2012
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák, místostarosta

Hulíňan
USNESENÍ č. 37
z 37. schůze Rady města Hulína, konané dne 12. července 2012
Rada města po projednání a v souladu se zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů
1. Doporučuje ZM
2. Schvaluje
3. Uděluje výjimku
1) Doporučuje ZM
schválit Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského
kraje č. D/1550/2012/KUL na částečnou úhradu restaurování nástěnných maleb v muzeu
Fr. Skopalíka v Záhlinicích;
platnost usnesení: přijetím;
za bod 1) zodpovídá p. Zdeněk Váňa;
2) Schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene na
části pozemku parc. č. 1559/5 a 1575/1,
vše v k. ú. Hulín f. JMP Net, s. r. o., Brno,
IČ: 276 89 841
platnost usnesení: 31. 3. 2013;
b) smlouvu o zřízení věcného břemene na
části pozemku parc. č. 2779/16 a 2815/37,
vše v k. ú. Hulín f. E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, IČ: 280 85 400
termín plnění: 31. 3. 2013;
c) nájemní smlouvu na nájem části pozemku
parc. č. 663/1v k. ú. Hulín o výměře do 10 m2
Lence Čermákové, bytem Wolkerova 819,
768 24 Hulín za účelem prodeje točené zmrzliny a rychlého občerstvení;
platnost usnesení: 31. 3. 2013;
d) smlouvu o zřízení věcného břemene na
části pozemku parc. č. 1454/1 v k. ú. Hulín
f. E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice,
IČ: 280 85 400
platnost usnesení: 31. 3. 2013;

e) záměr prodeje - nájmu části pozemku parc.
č. 2055/1 v k. ú. Hulín;
platnost usnesení: 31. 3. 2012;
f) záměr zřízení věcného břemene na části
pozemku parc. č. 1612 v k. ú. Hulín;
platnost usnesení od: 31. 3. 2012;
g) záměr uzavřít dodatek smlouvy č. 1 ze dne
3. 12. 1999 mezi městem Hulín a UPC Česká republika, s. r. o., se sídlem Závišova 5,
140 00 Praha 4, týkající se umístění zařízení
na budově ZŠ. Termín od 1. 1. 2013;
platnost usnesení: 1. 1. 2013;
h) Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 22. 12. 2005 mezi městem Hulín
a společností SATE Hulín, s. r. o., týkající se
splátkového kalendáře na akci Centrální zásobování teplem;
platnost usnesení: přijetím;
i) Smlouvu o centralizovaném zadávání mezi
městem Hulín a MIX - MAX ENERGETIKA,
s. r. o., se sídlem Štefánikova 38a, 612 00 Brno,
na dodávky elektrické energie v roce 2013
včetně přístupu příspěvkových organizací
k elektronické aukci;
platnost usnesení: přijetím;
j) Smlouvu o výpůjčce č. MÚH/04715/2012
na vozidlo kombi Volkswagen Transporter,
RZ 2Z5 0666, pro Základní uměleckou školu
Hulín, nám. Míru 123, 768 24 Hulín, za účelem setkání partnerských škol, konaném ve
dnech 20. 9. – 23. 9. 2012;
platnost usnesení: 09/2012;
za body 2) a) až j) zodpovídá p. Zdeněk Váňa;
k) s účinností od 1. 8. 2012 Smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s MUDr. Jiřím
Pražákem, praktickým lékařem pro dospělé;
platnost usnesení: 1. 8. 2012;
za bod 2) k) zodpovídá Mgr. Jana Kutá.

Zdravé město - cyklus na tři měsíce
Město Hulín srdečně zve své občany na l. přednášku,
která odstartuje výzvu města „Zdravé město“, o které jsme již
v předcházejících měsících informovali veřejnost v Hulíňanu.

Ve čtvrtek 13. září od 14.00 v KULTURNÍM KLUBU

přednáška o nejčastějších civilizačních chorobách,
přednášejícím bude praktický lékař - MUDr. Jiří Pražák.

Doufáme, že využijete této možnosti a připravíte si otázky, které Vás zajímají.
Určitě jich bude mnoho, neboť trápení se zdravotním stavem má snad každý a čím
více člověk zná, může i trochu tomuto trápení předcházet. Proto neváhejte a dostavte
se v hojném počtu.
J. Floriánová

OSZP

Korálkiáda

Pomáháme handicapovaným lidem v
naší republice v začleňování do společnosti
a přispíváme dobré věci. V květnu letošního
roku pořádala Česká abilympijská asociace 20. ročník celorepublikové soutěže pracovních schopností a dovedností zdravotně
postižených osob. Tentokrát byla zařazena
„Korálkiáda“, tj. nasbírat a navléci co nejvíce korálků, změřit celkovou délku a porovnat se světovým rekordem. Ten doposud
byl 6.438,6 m a my jsme nasbírali a navlékli korálky v délce 14.805 m, tj. 3 miliony
navlečených korálků, a zapsali jsme se do
České knihy rekordů.

Chci poděkovat členkám, které tuto výzvu
vyslyšely a korálky donesly, bylo toho 10 m,
takže jsme přispěli dobré věci, protože korálky budou rozesílány do chráněných dílen.
Tam zdravotně postižení, kteří práci většinou
nenajdou, budou tvořit různé ozdoby a prodávat je ve svých prodejnách; nabídka je zveřejněna také na různých webových stránkách.

l) Směrnici SM/03/01/2012 Zásady pro poskytování nájmů bytů v domovech s pečovatelskou službou v majetku města Hulína;
platnost usnesení: schválením;
za bod 2) l) zodpovídá pí. Jiřina Floriánová.
m) Smlouvu o dílo č. 2012-001-02 uzavřenou
mezi městem Hulín a ﬁrmou INEX projekt,
s. r. o., Riegrovo nám. 138, Kroměříž;
za bod 2) m) zodpovídá Ing. Roman Dutkevič.
3) Uděluje výjimku
a) v souladu s odst. 1, ust. Článku V. Obecně závazné vyhlášky města Hulína č. 2/2010
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh
a ukončení veřejnosti přístupných sportovních
a kulturních podniků v rozsahu nezbytném
k zajištění veřejného pořádku a schvaluje ukončení akce: Hudební produkce - Houšť Libor,
v areálu Grádo v termínech 14. 7., 28. 7., 11. 8.
a 8. 9. 2012 vždy do 03:00 následujícího dne;
platnost usnesení: přijetím;
b) v souladu s odst. 1, ust. Článku V. Obecně
závazné vyhlášky města Hulína č. 2/2010
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh
a ukončení veřejnosti přístupných sportovních
a kulturních podniků v rozsahu nezbytném
k zajištění veřejného pořádku a schvaluje ukončení akce: Hudební produkce – restaurace Lípa
v areálu restaurace Lípa v termínech 20. 7.
a 1. 9. 2012 vždy do 24:00 hod. toho dne;
platnost usnesení: přijetím;
za body 3 a) a b) zodpovídá p. Zdeněk Váňa.
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák, místostarosta
Upozornění pro zájemce
k zápisu do dalšího ročníku
AKADEMIE 3. věku:
5. 9. 2012 od 9.00
v přísálku
KULTURNÍHO KLUBU

Hry seniorů
Mikroregionu
Jižní Haná
15. 9. od 9.00
tentokráte v Kvasicích.
Více informací u paní Floriánové
na MěÚ Hulín, tel. číslo 573 502 722.

INZERCE

Budeme i nadále sledovat různá oznámení
a dle svých možností bychom i v budoucnu
chtěli pomáhat a podporovat dobrou věc.
P. Poláková
OS zdravotně postižených
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Hulíňan
Kde a jak se mohou obyvatelé Hulína zbavit vysloužilých elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na místě zpětného
odběru, které k tomuto účelu bylo vytvořeno.
Je přitom ale nezbytné splnit jednu základní
podmínku: spotřebiče musejí být kompletní,
tedy nerozebrané. V takovém případě hradí
další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím kolektivních systémů, které založili. Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval
důležité části, jako např. motor, kompresor,
topné těleso, buben, plášť apod. Demontáž a
zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze osobám s příslušnými
oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za odpad a náklady spojené s jejich odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy
do poplatků, které platíme my všichni!
Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností
můžete zdarma odevzdávat na tomto místě:
Sběrný dvůr, Kostelní ul., Hulín
otvírací doba:
Po, St: 12:00 – 18:00; So: 9:00 – 15:00
Staré spotřebiče žijí díky recyklaci dalšími životy
Vyřazená pračka váží řekněme padesát kilogramů. Mohlo by to znamenat padesát kilo
odpadu. Smyslem recyklace vysloužilých
spotřebičů je ale něco jiného: v co největší
míře znovu využít veškeré materiály, které
se z nich podaří při zpracování získat. Když
se tedy na starou pračku podíváme z tohoto
pohledu, vidíme ji jinak: 20 kilogramů železa, 10 kilo plastů, zbytek závaží v podobě
betonu. Podobně je to u dalšího typického
velkého spotřebiče, který nechybí prakticky
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v žádné české domácnosti, u chladničky. I
její recyklací se dá získat kolem 20 kil železa,
plastů je průměrně 16 kilogramů.
Zájem o takto získané materiály jako o
druhotné suroviny se samozřejmě u různých
zpracovatelů liší. Zejména pro hutě znamená
železo přidané do tavby spolu se železnou rudou velmi významnou úsporu energie.
Když tuto úsporu převedeme do srozumitelnější řeči „domácího šetření“, můžeme si ji
představit například takto: recyklace obyčejné žehličky ušetří tolik energie, kolik za celý
měsíc spotřebuje průměrně velká lednička.
Staré plasty, nové výrobky
O něco složitější je to s plasty. Přesto se i
ty dají velmi dobře znovu využít. Ze starých
spotřebičů tak mohou vzniknout dejme tomu
zatravňovací dlaždice.
Dlažba má pevnost tradičních povrchů, jako
je beton nebo živičné směsi, a zároveň umožňuje zachovat přirozený travnatý ráz krajiny.
Hodí se pro parkoviště, příjezdy ke garážím,
odstavné plochy, chodníky, cesty a kolejiště, ale
i jízdárny, výběhy pro koně a další plochy.
Zatravňovací dlažba se vyrábí z plastového recyklátu se zásadním podílem polyetylenu, který se získává z průmyslových i komunálních odpadů a obalů.
Případná likvidace výrobků z recyklátu
je také velmi šetrná – materiál je totiž znovu
stoprocentně recyklovatelný.
Ani další výrobce by se bez plastového
recyklátu ze spotřebičů neobešel - lisuje z
něj poklice na kola automobilů. Každý nový

výrobek obsahuje asi 30 % plastů ze starých
spotřebičů.
Většinu recyklátu zajišťují spolehliví dodavatelé ze zemí Evropské unie. Patří mezi
ně i čeští zpracovatelé elektroodpadů, kteří
recyklují velké spotřebiče vysbírané kolektivním systémem ELEKTROWIN.
PUR-pěnu používají nábytkáři
i stavbaři
Patrně nejširší uplatnění mají plasty vytěžené ze starých spotřebičů při výrobě polyuretanu. Ten se ve formě PUR-pěny využívá v
mnoha odvětvích, od stavebnictví přes nábytkářskou výrobu až po automobilový průmysl.
Stavbaři znají recyklované polyuretany
zejména jako plnivo pro tepelně izolační
omítkové směsi. Materiály s PUR-pěnou jsou
vhodné nejen jako ﬁnální omítky u novostaveb, ale i pro dodatečné zateplení a revitalizaci starších rodinných domů.
PUR-pěna je dnes také základním materiálem při výrobě matrací pro spaní, kde nahradila molitan. Tvoří pevnou a spolehlivou
výztuž sedacího nábytku v domácnostech i
sedaček v nově vyráběných automobilech.
PUR-pěna ale splňuje nejpřísnější kritéria
i z hlediska zdravotního, proto je její tvrdá
varianta takřka výhradním tepelným izolantem v potravinářském průmyslu - v pivovarech či mlékárnách.
Tak co, pořád si ještě někdo myslí, že vysloužilé spotřebiče nemá cenu odevzdávat
na sběrná místa, aby se o ně mohli postarat
odborníci?

Hulíňan
INZERCE

Skopalíkovo muzeum v Záhlinicích v září
Využijte babího léta k návštěvě nově zrekonstruovaného Muzea Františka Skopalíka
v Záhlinicích a k prohlídce muzea, výstavy
dobových fotograﬁí Záhlinic, příjemného posezení na dvoře Obecního domu (dvůr muzea)
s vystavenými zemědělskými stroji a nástroji.
Muzeum otevřeno do konce září každou
středu od 8.00 do 17.00 a každou neděli
od 13.00 do 17.00.
Více informací na tel. čísle 775 350 301.
Na vaši návštěvu se těší Spolek přátel
Skopalíkova muzea v Záhlinicích.

Význam sponzoringu roste - TOS HULÍN a akce SPONZORING 2012
V dnešní složité době, kdy chybí peníze,
kam se podíváte - ve státním rozpočtu, v
obcích, ve ﬁrmách i v kapsách daňových poplatníků, je velmi obtížné poskytovat služby
v neziskové organizaci.
Na jedné straně je zde potřeba udržet
nebo raději zvýšit úroveň poskytovaných služeb, a na straně druhé je stále se zmenšující
hromádka peněz, se kterou hospodaříme. Co
udělat? Jakým směrem se vydat?
Zapojit do hospodaření marketing, dobře ale nelze tak učinit všude.
Žádat o peníze na všech stranách, ale většinou bez odezvy.

Další možností, snad poslední, je obracet se na ﬁrmy s žádostí o poskytnutí
ﬁnančního daru. Jenže žadatelů je nepočítaně a peněz málo.
My jsme měli v letošním roce štěstí.
Dostala se k nám výzva ﬁrmy TOS HULÍN nazvaná SPONZORING 2012, která
vyzývá zájemce o sponzorský příspěvek k
předložení projektu na posouzení.
Dlouho jsme neotáleli a svorně jsme
se shodli na tom, že to, co teď potřebujeme opravdu změnit, je vybavení šatny pro

děti v jeslích.Vychováváme zde malé děti,
dbáme o rozvoj jejich estetického cítění,
a starý nábytek už opravdu dosloužil. Sedli
jsme, vypracovali projekt na vybavení šatny novým nábytkem, a uspěli jsme. Jako
důkaz přikládáme fotograﬁi nového nábytku v šatně dětí.
Chceme touto cestou poděkovat ﬁrmě
TOS HULÍN za poskytnuté ﬁnanční prostředky. Přejeme jim úspěšné podnikání a hodně
vděčných příjemců sponzorských darů.
Jiřina Štěpánková
ředitelka DECENT Hulín, p. o.

Poděkování
MONTKOVU Břest

PODĚKOVÁNÍ

K podpoře projektu „Vybavení šatny dětí
v jeslích novým nábytkem“ se připojila další
oslovená ﬁrma.
Jedná se o ﬁrmu MONTKOVO Břest, kde
popřáli sluchu naší žádosti a rozhodli se ﬁnančně přispět na nákup nového nábytku.
Přijměte touto cestou naše poděkování a
přání úspěšného podnikání.

Jménem své dcery Kateřinky
a celé naší rodiny
děkujeme ﬁrmě TOSHULIN, a.s.
za sponzorský dar, kterým podpořila
vzdělání a zdraví naší dcery.
Vaší pomoci si velmi vážíme.

Jiřina Štěpánková, ředitelka DECENT Hulín, p.o.

rodiče Kateřinky

Co zajímavého pod komínem
Vážení čtenáři,
v tomto vydání Hulíňana Vám TOSHULIN, a. s., představíme v zajímavých číslech:
- za dobu své existence jsme dodali více než 13 000 strojů do 60 zemí světa,
- obrat společnosti v posledních letech útočí na hranici 1 mld. Kč,
- ročně ﬁrma vyrobí cca 40 strojů různé velikosti a složitosti,
- zabýváme se každoročně několika generálními opravami strojů, stovkou placených oprav a tisícem dodávek náhradních dílů,
- s našimi zákazníky komunikujeme 7 světovými jazyky,
- v roce 2011 naši zaměstnanci absolvovali cca 1000 služebních cest (tuzemské a zahraniční v poměru 50:50),
- za minulý rok k nám dorazilo skoro 11 tis. faktur,
- za rok 2011 jsme v závodní jídelně uvařili přes 100 000 obědů,
- aktuální počet zaměstnanců: 405,
- máme jeden z nejdelších pracovních poměrů v ČR: 54 let,
- 31 % zaměstnanců má trvalé bydliště přímo v Hulíně,
- věkový průměr zaměstnanců: 42 let,
- momentálně ve ﬁrmě pracuje 54 žen a 351 mužů,
- nejvíce zastoupená křestní jména jsou: Petr 25x, Pavel 20x, Josef 13x, Jan 12x, František 11x.
Věříme, že tato čísla čtenářům umožní alespoň trochu nahlédnout do složitého chodu naší ﬁrmy. V dalších vydáních Hulíňana se samozřejmě
můžete těšit na další zajímavosti.
TOSHULIN, a. s.
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Hulíňan
Rady pro Vaše ﬁnance
Vážení čtenáři,
připravujeme pro vás články, které se budou týkat osobních a rodinných ﬁnancí.
Našim cílem je přinášet vám v těchto
článcích užitečné rady, tipy, varování a vysvětlení, které vám pomohou při správě vašich rodinných rozpočtů. Nebudeme vám
nabízet žádné produkty, chceme vám pomoci
při orientaci ve složité problematice úvěrů,
investování, pojištění, spoření a dalších.
Přejeme si, abyste v těchto článcích nacházeli odpovědi na své otázky. Zároveň můžete otázky posílat jednak autorovi článků,
ale i k nám do redakce.
Články a odpovědi pro vás připravuje
František Pešout, nezávislý ﬁnanční poradce,
který se dlouhodobě této problematice věnuje, působí v Hulíně a mnozí z vás ho znají.
Prvním tématem bude Důchodová reforma, přesněji - popis nejdůležitějších změn.
Jelikož je to téma velmi rozsáhlé, rozdělili
jsme ho na dvě části.
Dnes vám přinášíme 1. část.
Důchodová reforma – co to je, co
pro mne znamená?
S 1. lednem 2013 se rozběhne rozhodující
a největší část změn, které patří do tzv. Důchodové reformy. Mnoho změn již proběhlo,
ale ty nejzásadnější nás teprve čekají.
Zároveň se v těchto rozhodujících změnách
skrývá nebezpečí, které může nepříznivě ovlivnit naše rodinné (osobní) ﬁnance na mnoho let.
Problematika Důchodové reformy je velmi

složitá, změn je mnoho a informací málo. Rozsah našich článků neumožňuje popsat podrobnosti – vše je tedy zjednodušeno. Na podzim
pro ty, které toto téma zajímá, připravuji besedu s názvem „Důchodová reforma. Co je I., II.,
III. pilíř?“, kde můžeme jít do podrobností.
V dnešním díle vám popíši, jak důchodový systém funguje dnes. V dalším čísle Hulíňanu vám vysvětlím, co se od 1. ledna změní
a upozorním vás, na co si dát pozor.
Předesílám, že tyto články neobhajují
změny, které zákonodárci schválili, ale měly
by vám srozumitelně tyto změny popsat, ať
víte, co se pro vás změní.
Jak důchodový systém funguje dnes (do
konce r. 2012)?
Důchodový systém slouží k tomu, aby
v době, kdy přestaneme pracovat, odněkud
přicházely peníze, které nám umožní udržení
životní úrovně.
V současné době je důchodový systém v ČR
tvořen dvěma pilíři.
1. pilíř je státní průběžný systém, který spravuje stát. Všichni jsme povinně jeho účastníky
a z vydělaných peněz do něho přispíváme. Po
našem odchodu do starobního důchodu je nám
z něho vyplácen doživotní důchod.
V tomto 1. pilíři již některé změny nastaly. Např. změna věku odchodu do důchodu,
změna výpočtu důchodu, změna u předčas.
důchodů a další.
Vedle tohoto státem řízeného průběžného
systému si mnoho z nás odkládá volné ﬁnanční prostředky. Toto vlastní vytváření rezerv je
2. pilířem důchodového systému.

Z Hulína
Střecha hulínského kostela není
dlouhodobě v dobrém stavu a v příštích letech bude muset projít
důkladnou rekonstrukcí. O letošních
prázdninách byla část oprav zahájena,
a to nátěrem kopule hlavní věže.
Cena kompletního nátěru velké báně
se vyšplhala na 85 tis. Kč, z toho
30 tis. hulínská farnost získala na akci
ze Zlínského kraje, doﬁnancování proběhlo z vlastních zdrojů a částečně z ﬁnančních prostředků města Hulína.
Ing. L. Pecháček

POZVÁNKA
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Někdo investuje do penzijního připojištění, kde dostává státní příspěvek, jiný
využívá podílové fondy, stavební spoření.
Někteří si pořizují nemovitosti, zlato, cenné
papíry atd. Toto odkládání volných ﬁnančních prostředků v době, kdy je nepotřebujeme, slouží k tomu, aby vylepšilo náš příjem
v době, kdy budeme starobními důchodci.
Proto je dobré nespoléhat na stát a vytvářet
si vlastní rezervy.
Je nade vší pochybnost, že důchod od státu
bude čím dál menší, do důchodu se bude chodit
později, kdoví, jak budou probíhat valorizace.
Z těchto a mnoha dalších důvodů stát
spustil Důchodovou reformu. Je zbytečné
polemizovat, jestli je dobrá či špatná. Je, jaká
je, berme ji jako fakt.
Velmi výraznou změnou v rámci současného 2. pilíře je zásah do penzijního připojištění
se státním příspěvkem, do kterého si mnoho
z nás odkládá peníze. Tyto penzijní fondy se
k 31. 12. 2012 uzavřou a nebude možné již do
nich vstoupit. Zároveň u nich nastanou další
změny. Největší výhodou těchto penzijních
fondů je to, že nám garantují tzv. nezáporné
zhodnocení. Znamená to, že hospodaření s
našimi ﬁnančními prostředky může skončit v
nejhorším případě na nule.
Nové fondy tzv. doplňkového penzijního
spoření, které vzniknou od 1. 1. 2013, tuto garanci mít nebudou. Ale o tom až příště, tedy v
článku o tom, co se změní od 1. ledna 2013.
© František Pešout 2012
autor je nezávislý ﬁnanční poradce, Hulín
frantisek.pesout@seznam.cz

INZERCE

Hulíňan
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Fyzika nepatří ke zrovna oblíbeným předmětům, to mi dá většina z vás za pravdu. Je to
předmět technický, úzce související s matematikou a logickým uvažováním, což mnoha žákům
moc nejde. Je nutné je motivovat tak, aby k tomuto předmětu našli cestu přes to, co je baví.
Jednou takovou cestou jsou exkurze, jinou
prezentace učiva zábavnou formou nebo projektové vyučování.
Proto se snažím každý rok vést žáky k
tvorbě projektů, zaměřených na uřčitou kapitolu učiva. Samozřejmě, že náročnost musí
odpovídat věku.

Fyzika trochu jinak
Šesťáčci tvoří jen velmi jednoduché
projektíky, které zaberou jednu vyučovací
hodinu, jako bylo např. měření a porovnání rychlosti jízdy dvou různých autíček.
Osmáci zpracovávali veličiny v průběhu
dvou týdnů jako plošné projekty a deváťáci
letos měli za úkol zpracovat typy elektráren
ve 3D provedení.
Projektu předcházela nejprve teoretická
příprava, následovala exkurze do vodní a
jaderné elektrárny, a pak žáci ve skupinách
po dobu jednoho měsíce vytvářeli modely a
zpracovávali informace.
Na začátku června své projekty prezentovali a výsledek byl úžasný.
To, co letošní deváťáci dokázali vyrobit a
odprezentovat, by se dalo beze studu porovnat s prací středoškoláků. Poprali se statečně
s vrtulemi větrných elektráren, zvládli pro-

storovou náročnost jaderných elektráren, důmyslně provedli řez vodní elektrárnou nebo
geotermálním čerpadlem.
Mnozí byli odměněni lepší známkou z fyziky a všichni obdivem vyučujících a mladších spolužáků.
Všechny modely budou sloužit jako pomůcky při výuce fyziky a chemie pro další
ročníky a zároveň vytváří výzdobu obou pracoven.
Tam si je, pokud navštívíte naši školu,
můžete prohlédnout a obdivovat také.
Co říci na závěr? Jenom to, že fyzika nemusí být vždy jen nezábavná a nudná. Že
„když se chce, tak to jde,“ a že se naši žáci v
životě neztratí.
Ing. Jaromíra Sokolová
učitelka chemie a fyziky

Škola je živý organizmus
Prázdniny a dovolené uplynuly jako voda
a školní rok začal běžet na plné obrátky. Bývalí žáci devátého ročníku už se prezentují
na vyšších typech škol. Snažíme se zaujmout
nové prvňáčky a přimět k práci ostatní žáky.
Ředitel školy se ve své pozici točí v pomyslném kruhu požadavků ministerstva, legislativy, pedagogů, rodičů a žáků. Nakonec
musí vyhovět celkovým požadavkům školy a
záležitosti dotáhnout do zdárného konce bez
ohledu na soukromá přání aktérů školního
života. Takže dnes už má všechno plánování
konkrétní podobu a rok musí běžet.
Svými aktivitami se zaměřujeme na dlouhodobé vytváření příznivého klima školy. Hlavní
pilíře výuky jsou zakotveny ve Školním vzdělávacím plánu, jehož název ,,Ekologicky myslet,
zdravě žít” o mnohém vypovídá. Celou náplní
je protkána environmentální výchova, a to je
velmi široká oblast, kterou se v dalším čísle
Hulíňanu hodlám zabývat a tak ji přiblížit veřejnosti. Náročné je dlouhodobé vytváření pozitivních vztahů mezi žáky i pracovníky školy.
Pozitivní atmosféra ve škole je předpokladem
úspěšné výchovně-pedagogické práce.
V uplynulých dvou letech byla významnou
a úspěšnou akcí v úzké spolupráci se zřizovatelem, městem Hulín, celková rekonstrukce budov školy - výměna oken a zateplení. A když
se podařila tato velká změna, pokračovali jsme
s úpravami a rozvojem i uvnitř. Dovybavení
všech kmenových tříd a dokonce některých pracoven stavitelným, hygienicky odpovídajícím
nábytkem, a také vybavení novou technikou v
pracovnách i některých kmenových třídách. Na
techniku jsme dosáhli díky projektu ,,EU peníze
školám” a tento rok je druhým rokem projektu.
I v tomto roce nás čeká spousta práce, neboť nic
není zadarmo! Čeká nás vybudování počítačové pracovny pro žáky 1. až 5. ročníku, rozšíření
hlavního serveru školy a doplnění technického
vybavení. Přitom ale zintenzivní výuka v předmětech matematika, informatika, český jazyk
a přírodovědné předměty, díky půleným hodinám. V těchto předmětech budou žáci rozděleni
a dostane se jim daleko lepší individuální péče.
Ti, kteří mají zájem o přírodovědné předměty,
mají možnost navštěvovat volitelné předměty

jako přírodovědná a ekologická praktika. Tyto
předměty jsou vytvořeny v rámci projektu, ale
žáci mohou volit další, jako například mediální
výchova, dějepisný seminář, výtvarný seminář... Mohou navázat na konverzaci v anglickém jazyce, která byla otevřena pro žáky v loňském osmém ročníku a navazuje v devátém.
Ač nejsme prezentováni jako škola s rozšířenou výukou jazyků, klidně bychom obstáli v
její konkurenci. Nabízíme totiž dva další cizí
jazyky - německý a ruský - a skupiny jsou plně
naplněny. Mediální výchova přináší také své
ovoce. Žáci se učí publikovat, vydávat vlastní
časopis a ve spolupráci s žákovským parlamentem se to úspěšně daří. Věřím, že i v tomto
školním roce úroveň časopisu opět stoupne.
Jsme škola, která podporuje nejen přírodovědné, jazykové a informační zaměření,
ale také sportovní. Ani tady se nemáme za co
stydět. Školní sportovní klub nabízí sportovní oddíly od nejmenších až po devátý ročník.
Oddíly jako basketbal, ﬂorbal, pohybové
hry, či taneční zaměstnávaly téměř sto dětí.
I sportovní výsledky naší školy v loňském
roce byly velmi pěkné. Svědčí o tom postupy
do okresních a krajských kol např. v atletice,
gymnastice, ﬂorbalu atd. A často na těchto
soutěžích ani nepotkáváme žáky, kteří z naší
školy odešli na sportovní školy.
Dalo by se psát velmi obsáhle o činnostech
školy, ale chtěla jsem ukázat ty nejdůležitější
pilíře. Škola je živý organizmus. Je v ní propojena spousta oblastí. Vzdělávací, personální,
právní, bezpečnostní, technická a další. Není
možné popisovat všechny druhy činností.
Nedílnou součástí je ale spolupráce s veřejností. Ať rodičovskou, či nepřímo účastnou. I tu se snažíme zajišťovat co možná v
nejširší podobě. Informace na webových
stránkách školy, přímé informace přes žák.
knížky, vydáváme každoročně informační
bulletin. Každý pedagog má na stránkách
školy zveřejněnou svoji e-mailovou adresu
a konzultační hodiny. Třídní schůzky a společné konzultační dny jsou již tradicí. Rozvíjí
se spolupráce s Klubem rodičů a v poslední
době asi největším počinem této spolupráce

je pomoc při zajištění lepší hygienické úrovně ve třídách instalací zásobníků na papírové
utěrky, které nám Klub věnoval.
V tomto školním roce se chceme zaměřit,
kromě výše zmiňovaných oblastí, na rozvoj
etické výchovy. Dnešní děti mají daleko větší
možnosti, jak získávat informace. Jsou zahlceny různou úrovní techniky, ale často se v tomto
světě těžko orientují. Mají větší sebevědomí,
mají více možností rozvíjet svoje nadání, a je
třeba říci, že se vytrácí úcta, vzájemný respekt
a respekt k dospělým a autoritám, zodpovědnost ke školní práci a nejen k ní. A proto bychom chtěli více tyto životní hodnoty rozvíjet
a uplatňovat. Tak, jak jsem zmínila v úvodu
– chceme být školou s pozitivním klima a vzájemnou úctou, tolerancí a pochopením.
S tím souvisí ještě jedna oblast, a to péče
o žáky se speciﬁckými potřebami. Ti právě
neméně vyžadují pochopení. Tato péče je již
nastavena a je součástí celého programu školy.
Ale stále se dá zlepšovat. Dyslektické kroužky,
individuální plány, práce asistentů, individuální hodiny, spolupráce se školním psychologem, výchovnými poradci, preventistou, systém schránek důvěry, využití studovny apod.
To vše slouží ke zlepšení podmínek těmto
žákům, kteří se potýkají s nejrůznějšími problémy. Práci školního psychologa využívali v
uplynulém školním roce nejen žáci, ale i rodiče a pedagogové ve společné spolupráci.
Celým rokem bude probíhat čerpání evropské dotace, a to je podloženo aktivním
přístupem pedagogů a jejich prací navíc.
Ráda bych jim touto cestou poděkovala
a popřála hodně sil do tohoto školního roku.
Také bych jim popřála, aby jejich práce byla
oceněna nejen žáky a ředitelkou, ale i rodičovskou veřejností.
Doufám, že i nadále se bude rozvíjet dobrá spolupráce se zřizovatelem - městem Hulín, i ostatními organizacemi v našem městě.
Neboť jen tak dosáhneme správné atmosféry
pro práci a tudíž příjemného prostředí ve škole. Děkuji všem, kteří nám v tom pomohou.
řed. školy Mgr. Hana Fuksová
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Hulíňan
ZUŠ HULÍN
Nádherně prosluněné nedělní odpoledne
vítalo 24. června 2012 v areálu letního kina
v Hulíně dětské a mládežnické kapely i návštěvníky festivalu.
Ve 14.30 slavnostní INTRÁDA zahájila
v pořadí již 26. ročník hudebního festivalu
v Hulíně, který založil pedagog ZUŠ a skladatel Václav Smola a od r. 2003 pokračuje v
organizaci festivalů jeho nástupce, pedagog
Petr Voříšek, pod záštitou ZUŠ Hulín.
Festivalu se zúčastnily:
Přípravný DO ZUŠ Hulín s uměl. vedoucím a dirigentem Petrem Voříškem, který si
tak připravuje příští členy DO Morava. Zpívali Zuzana Hradilová, Sára Zpěváková a Tomáš Vodehnal.
DO ZUŠ Zdounky s uměleckým ved. a dirigentem Miroslavem Naučem zahráli sedm skladeb, zpívaly sestry Marie a Martina Drkulovy,
Sabina Jakšová a výborná Lucia Tyčiaková.
DO Haná ZUŠ Přerov šedesátičlenný, s
uměl. vedoucím a dir. Františkem Tkadlecem

ZE SPOLEČNOSTI
Společný letní koncert DH Hulíňané a DH
Věrovanky si pro své příznivce připravily
obě kapely v neděli 19. 8. 2012. V hulínském
letním kinu za krásného slunečného počasí
společně zazářily dvě hanácké kapely nejen
svými kroji, ale i výkony, kdy se obě kapely
na jevišti celý koncert střídaly.
Přivítáním všech zahájil společný koncert
kapelník a umělecký vedoucí Hulíňanů Petr
Polák po úvodní skladbě hostů, DH Věrovanky
s kapelníkem Jiřím Uhlířem. Zpívaly Olga Peřinová a Lenka Křesinová. Ve svém repertoáru
měla tato kapela polky a valčíky, zpěvačky s
velkým šarmem zpívaly i mezi diváky. V písni
Ej od Buchtova v arr. orchestrální skladby se
představila sólová sekce trumpet, tango Děti
z Pirea si se zpěvačkou Věrovanky zazpíval
zpěvák Hulíňanů Stanislav Hanák. Zpěvačky
Věrovanky si zase s Hulíňany zazpívaly Lásko, bože lásko, se sólem na barytony Ant. Galuška a Milan Štěrba, Es-klarinet Radek Němec, B-klarinet Petr Polák a křídlovka David
Simerský. Věrovanka ukončila svůj program
směsí nejhranějších českých polek.
Hulíňané zahájili polkou Pro kamaráda M.
R. Procházky, zazněla známá polka R. Berana Když já jedu z Hulína, zahráli také valčík
V. Smoly Řece Moravě, který získal ocenění
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26. ročník Festivalu Václava Smoly v Hulíně
ohromil svou mohutností jednotlivých sekcí
i svým výborným výkonem. V Hulíně byli
poprvé a sklidili velký potlesk.
Dětská DH Rudolfa Hečku z Dolnéj Súče s
uměl. vedoucím a dirigenty Vladimírem Vavro
a Cypriánem Vasko jsou v Hulíně jako doma
a muzikantské či osobní přátelství se propíná
mezi slovenskými i hulínskými muzikanty i
jejich vedoucími. Soubor je omlazen, zaujali
instrumentálními sóly, zpívaly Adriana a Dominika Obdržalovy a dívčí pěvecká skupina
zazpívala směs „Svadobných piesní“.
DO Morava ZUŠ Hulín s Petrem Voříškem
a zpěváky Veronikou Zavadilovou, Anetou
Kardošovou, Jitkou Drulákovou a Tadeášem
Hozou sklízeli potlesk po celou dobu svého
výborného vystoupení. Zahájili skladbou V.
Smoly „Až pojedu k vám“, následovaly „Dva
ľudové tance“, které byly povinnou skladbou
na soutěži v Trenčíně, kde se Morava umístila
ve ZLATÉM PÁSMU ve své kategorii. Potleskem ocenili diváci jejich úspěch na Slovensku.
Svůj program končili směsí Karla Hašlera a
posluchači si rádi známé písně zazpívali.

Program zpestřily svým vystoupením
nejmenší mažoretky v růžovém, několik sólových vystoupení malých panenek, které dosáhly řady úspěchů na různých soutěžích.
Kontrasty, starší dívky, které jsou nominovány
na Mistrovství do Francie, uzavřely vystoupení mažoretek, které již 20 let vede a připravuje
jejich vedoucí, stále mladá Alena Rafajová.
Festival svižně moderovaly Mgr. Kamila
Poláková a Bc. Jana Šálková, o zvuk se staral
Ing. Ivo Káňa.
Jako poctu předal dirigent Petr Voříšek
přítomné paní Elišce Smolové kytici květů.
Monstrkoncertem byl festival ukončen. Ještě
poděkování sponzorům, TOS Hulín, městu
Hulínu i Petru Voříškovi za přípravu, poděkování divákům. Mění se žáci, počasí i vlády,
ale festival v Hulíně zůstává, má své příznivce i milovníky dechové hudby, kteří oceňují
velkou a trpělivou práci pedagogů i dětí.
Krásné odpoledne plné hudby, to byl
26. Festival Václava Smoly.
Věra Gremlicová

Společný letní koncert
DH Hulíňané a DH Věrovanky
na Zlaté křídlovce v Hodoníně, cenu rovněž
získala píseň Cikánský pláč v podání Lucie
Kardošové se sólem Petra Poláka na sopránsaxofon a jejich excelentní výkon ohodnotili
posluchači velkým potleskem.
Třešničkou na dortu, jak řekl kapelník Petr
Polák, bylo vystoupení zpěváků DH Hulíňané
Hanky Simerské, Lucky Kardošové, Stanislava Hanáka a Miroslava Uhlíře ve dvou písních
Okolo Hradišťa a Čerešničky a capella.
Uměleckým zážitkem byla skladba , věnovaná mamince jednoho z muzikantů k jejím
sedmdesátinám – Hudba pro fontánu autora
Petra Hapky v brilantním provedení P. Poláka
na sopránsaxofon a Mgr. Kamily Polákové na
klavír za perfektního doprovodu celé kapely.
(Tento krásný zážitek mně evokoval vzpomínku na dobu před dvaceti lety, kdy malí muzikanti DS MORAVA ZUŠ Hulín s Václavem
Smolou, dnešní DH Hulíňané, úspěšně koncertovali na lázeňské kolonádě v Mariánských
Lázních a tuto Hudbu pro fontánu Petra Hapky
jsme jako čerstvou novinku obdivovali spolu s
kaskádami vody ve fontáně.)
Ještě slosování vstupenek, 3 hodnotné ceny
si odnášeli šťastní výherci a Hulíňané končí
svůj program směsí M. R. Procházky s názvem
Moravo, Moravo. Kytičky zpěvačkám i víno

pro Věrovanku byly hezkým, přátelským gestem. O moderaci koncertu se podělili kapelník
a zpěvačka Věrovanky, za Hulíňany Petr Polák,
který se rozloučil a poděkoval účinkujícím i divákům v parlandu známého Večerníčku, který
pak dozpívali zpěváci Hulíňanů.
Tečku za koncertem udělal pochod Františka Kmocha Muziky, Muziky, společně zahraný
oběma kapelami. Posluchači si známé písně
zpívali společně se zpěváky. Bylo to opět báječné koncertní odpoledne s dechovou hudbou.
Věra Gremlicová

Hulíňan
KULTURNÍ KLUB
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Hulíňan
KULTURA

Program na mìsíc
záøí a øíjen
8.9.

sobota
17.00

15.9.

sobota
8.00

22.9.

sobota
20.00

28.9.

pátek

29.9.

sobota
20.00

3.10.

LETNÍ KARNEVAL PRO DÌTI I DOSPÌLÉ

Diskotéka, soutìže o spoustu cen, projížïka na koních, malování na oblièej, ohòostroj, karnevalová zumba,
tombola, skákací hrad a veèerní zábava s Martinem “Májou” Nedbalem!

vstupné
25,- Kè

HULÍNSKÉ FARMÁØSKÉ TRHY - námìstí

V Hulínì pøipravujeme na sobotu 15. záøí 2012 první roèník farmáøských trhù,
které jsou oblíbené u regionálních prodejcù a spotøebitelù.
Poprvé drobní pìstitelé a farmáøi nabídnou obèanùm i návštìvníkùm mìsta øadu domácích produktù.
Akce se bude konat v dopoledních hodinách od 8:00 do 12:00 hodin.

VLADIMÍR MIŠÍK & ETC. - koncert

Další koncert v cyklu “Rockové legendy v Hulínì. Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznìjších osobností
èeské populární hudby již od 60. let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou øadu umìlcù, a už z hudebního,
výtvarného èi literárního prostøedí.

SVATOVÁCLAVSKÉ HODY

Tradièní hody v Hulínì - program viz plakát k hodùm.
Veèerní hodová zábava s DH HULÍÒANÉ od 19.00 hodin.

vstupné
200,- Kè
(pøedprodej)

230,- Kè
(na místì)

vstupné
70,- Kè

veèerní zábava

HODOVÁ ZÁBAVA S EXPO & PENSION

vstupné

DIVADLO JÁRY CIMRMANA “HOSPODA NA MÝTINCE”

vstupné

Pøedlatné v kanceláøi KK Hulín.

90,- Kè

støeda
19.00

Pøedplatné v kanceláøi KK Hulín.

390,- Kè
360,- Kè

pátek
20.00

Kapela RED HOUSE ( Holešov )

JIMI HENDRIX - revival

vstupné

5.10.

12.10.
pátek
20.00

19.10.

VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFÙ HK12

Zahájení výstavy s obèerstvením a hudebním programem ( TOUJOURS)

ROMAN DRAGOUN - recitál

pátek
20.00

Koncertní recitál výborného zpìváka a muzikanta

sobota
20.00

I.Drápalová - šperky, M.Kopèilová - portréty, J.Veselá - obrázky, Mgr. Z.Kubíèek - šperky

21.10.

40,- Kè
vstupné
ZDARMA
vstupné
70,-

VÝSTAVA VÝTVARNÍKÙ - amatérù

Více informací a fotografie z akcí
najdete na našem novém webu

www.kkhulin.cz
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Hulíňan
KULTURNÍ KLUB

Pozvánka do divadla
Vážení příznivci divadla,
Městské divadlo Zlín od 2. 5. 2012
zahajuje předplatitelskou sezónu 2012/2013. V této sezóně pro
Vás chystáme, kromě činoherních představení, i jeden muzikál. Katalog předplatného 2012/2013 najdete v kanceláři
KK Hulín a MěK Hulín, umístěn je také na našich webových
stránkách www.divadlozlin.cz.
Rezervace je možné učinit přes webové stránky, e-mailem:
prodej@divadlozlin.cz a na tel.: 577 636 207, 419, 220
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Hulíňan
ČERCHMANTI

Sen krále Artuše
(tábor Ondráš 30. 6. – 13. 7. 2012)
V onen poslední den shromáždili se všichni
na shromáždišti a král legendárním Excaliburem pasoval každého muže do rytířského stavu
a každou dámu a ženštinu na urozenou dámu.
Věřím, že i nyní, po skončení tábora, každému
táborníkovi jest projevována úcta od rodičů,
učitelů a dalších. Vždyť jsou to rytíři a urozené
dámy, co se zasloužili o sjednocení Albionu.
Mladí rytíři a urozené dámy zůstávají
i ve vaší době, ale my? Po posledním shromáždění Merlin vyvolal dračí dech a oba
i s Excaliburem zmizeli jsme navěky
v časech oněch. Ondrášovské lesy a hory
pořád ještě odrážejí zvučný Merlinův hlas
vyvolávající mocné kouzlo: „Anal natrah,
urltwas betcham, dochiel di enve, anal natrah,
urltwas betcham...“
král Artuš
Rex quondam, Rexque Futurus

„Rytíři, urozené dámy, ženštiny, panoši,
pážata,“ hřímal králův hlas na návrší, kde měl
vyrůst hrad hradů – Camelot, „mrak zloby a
nenávisti vrhl svůj stín na jasné nebe Albionu. Generace obyvatel chudé a zpustošené země trpí v neustálých bojích a válkách.
Budoucnost se noří do bahna moru a k propasti smutku temným stínem kráčí...“ Takto
líčil Artuš s kouzelníkem Merlinem situaci
v zemi shromážděnému davu. Onen dav byl
tvořen zástupci nejmocnějších rodů Albionu
(Británie): Carguent, Dunpeldyr, Gwynned,
Rhegged, Cornwall, Lothian, Elmet, Galava.
Rody, kontaktované Merlinem,vyslaly ke králi
nejlepší z nejlepších a ti se utkali v bitvách,
turnajích, podnikali objevné výpravy, museli

INZERCE

12

prokázat znalosti rukodělné, moudrost i sílu,
dovednost, mrštnost. Nakonec Artuš rozhodl
takto: „Který rod si povede nejlépe v nastalých
bitvách, turnajích a v objevných výpravách,
získá nejvíce zlata a kvádrů na stavbu hradu
a bude nejlépe hospodařit a bude prokazovat
věrnost vladaři, bude pověřen stavbou hradu
a města a správou králova panství a majetku.“
... a tábor začal.
Příslušníci jednotlivých rodů byli denně
podrobeni různým zkouškám, někdy soutěžili
spolu s ostatními rody, jindy zas proti, procházeli
zkouškami a lstmi Merlina, až konečně poslední den tábora král označil vítěze - rod Carguent.

Průběh tábora, fotky, jídelníčky:
http://cerchmanti.estranky.cz
v sekci „tábor 2012“

Hulíňan

ZE SPOLEČNOSTI
S koncem letních prázdnin pomalu končí
i provoz koupaliště v Hulíně.
Začátek sezóny, jenž byl 15. června, jako
každý rok zahájili žáci ZŠ Hulín, kteří využívali krásného počasí k vodním radovánkám.
Jaká je ta letošní sezóna, na to jsem se zeptala ředitele Sportovního Areálu Hulín
J. Rosypala.
Sezóna začala slibně, v podstatě by se dalo říci,
že do 15. července jel provoz koupaliště nepřetržitě, o čemž svědčí i velký počet návštěvníků.
Pak se počasí zhoršilo, což se samozřejmě projevilo i na návštěvnosti. Na konec srpna ještě
očekáváme podle předpovědi tropické počasí,
tak snad se konečný výsledek ještě zlepší.
Co bylo největším lákadlem pro letošní
sezónu?
Novinkou bylo nové prkno na třímetrovém
můstku, které ocenili hlavně mladší návštěvníci. Skokanské můstky a hloubka vody
3,5 metru nejsou již na žádném koupališti
v blízkém okolí, a také byly hojně využívány.
V příští sezoně plánujeme využít tuto atrakci
k pořádání sportovních klání.
Začátkem srpna můstků využili také ﬁlmaři
ze zlínského amatérského ﬁlmu.

Městské koupaliště bilancuje
Co patří k oblíbeným aktivitám na koupališti?
Kromě beach volejbalu, nohejbalu, badmintonu a stolního tenisu mohli návštěvníci využít vodní zorbing, vodní fotbal a v neposlední řadě také minigolf, který je součástí našeho koupaliště.

Zdražovalo se v letošní sezóně vstupné
a permanentky?
Kromě celodenního vstupného za dospělé
osoby, které jsme zvýšili o 5 Kč, zůstaly ceny
stejné jako v minulých letech, proto se můžeme pochlubit nejnižšími cenami vstupu v
širokém okolí.

Proč se sjíždí lidé z okolí právě na hulínské
koupaliště?
Hulínské koupaliště je proslaveno svou
úpravou, květinovou výzdobou, travnatou
plochou, ale i velkým parkovištěm, které
se v letních tropech opravdu vyplatilo. Návštěvníci parkovali i na náměstí a v přilehlých ulicích.
Zajímavé je, že většina návštěvníků jsou spíše
přespolní, než místní. Možná si neváží toho,
co mají v místě bydliště. Jsme velmi rádi, že
naše koupaliště ocení návštěvníci z jiných
měst, třeba z Kroměříže, Zlína či Přerova.

Jak byste zhodnotil letošní koupací sezónu?
Ke dni 15. 8. je zatím návštěvnost vyšší
než v loňském roce a doufám, že i teplejší
konec prázdnin přiláká na naše koupaliště
další návštěvníky.

Byl zájem i o večerní koupání v horkých
červencových dnech?
Očekával jsem větší zájem, vždyť co může
být lepšího po horkém letním dnu, než osvěžení v křišťálově čisté vodě a poté žejdlík vychlazeného moku.

Co se děje na koupališti po ukončení letní
sezony?
Koupaliště se vypustí, provede se sanace ﬁltračních zařízení a čeká nás údržba veškerých zařízení, která jsou součástí provozu koupaliště.
Po ukončení koupací sezóny přesuneme své
aktivity do prostoru Sportovního areálu, kde
vás opět pozveme na další ročník RODINNÉ
ATLETICKÉ LIGY, což je amatérská soutěž
pro rodinné týmy.
Více informací na www.sahulin.cz.
Děkuji za rozhovor Ing. J. Rosypalovi, řediteli Sportovního Areálu Hulín.

KNIHOVNA

Zcela zaplněné koupaliště

Oblíbené aktivity na koupališti - vodní zorbing
a účastníci příměstského tábora s velrybou

Nové prkno na třímetrovém můstku
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Hulíňan
SVČ KLUBÍČKO
Středisko pro volný čas dětí a mládeže Klubíčko Hulín, společně s triatlonovým oddílem
ASPOT Hulín, uspořádalo 2. ročník triatlonového závodu „DĚTSKÝ HULMEN“. Nádherné letní počasí přilákalo na start rekordní
počet 78 mladých závodníků a jejich rodičů.
Závod byl rozdělen do pěti kategorií dle ročníku narození, od těch nejmenších do 4 let
až po nejstarší do 15 let. Závod odstartoval
kategorií nejmladších dětí kategorie 3-4 let v
deset hodin. Děti za asistence rodičů překonaly brouzdaliště, na odrážedlech či dětských
kolech, které mnohdy byly doplněny stabilizačními kolečky, absolvovaly asi 100 m a následně se proběhly areálem koupaliště - jako
opravdoví triatlonisté. Následovaly kategorie dětí 5-6 let a 7-9 let, kdy malí závodníci
museli překonat jednu šířku velkého bazénu,
na kole ujet 1500 m a uběhnout 450 metrů.
A konečně dvě kategorie starších dětí 10-12 let
a 13-15 let, kteří plavali dvě šířky bazénu (50 m), na kole absolvovali dva okruhy
v přilehlém parku (3 km) a běželi 900 m.
Pokud můžeme hodnotit, závod byl velmi dobře organizačně zajištěn, měl hladký
průběh bez zbytečných prodlev, ať už mezi
starty jednotlivých kategorií až po zpracování výsledků a vyhlášení vítězů. To proběhlo
již před polednem, vyhlášením a odměněním
těch nejlepších. Celý závod provázela vynikající atmosféra, doplněná povzbuzováním
zejména rodičů, příbuzných i diváků, takže
malí a mladí závodníci měli dokonalou možnost nasát atmosféru opravdových triatlonových závodů. Závěrem patří velké díky všem
pořadatelům, městu Hulín a sportovnímu areálu Hulín, sponzorům a všem zúčastněným.

Dětský HULMEN
24. 6. 2012 - 2. ročník - Hulín - koupaliště
Výsledky:

Kategorie do 4 let:
12 závodníků v kategorii
1. David Maňák
Hulín
2. Kamila Zapletalová
Hulín
3. Alžběta Horáčková
Podolí

0:03:35
0:03:42
0:03:42

Kategorie 5-6 let:
17 závodníků v kategorii
1. Magdaléna Kudelová Kroměříž 0:10:09
2. Ondřej Neumann
Hulín 0:10:31
3. Jiří Hotař
Ústí
0:10:32
Kategorie 7-9 let:
23 závodníků v kategorii
1. Jakub Richter
Hulín
2. Filip Simerský
Hulín
3. Marek Šišák
Hulín

0:06:51
0:07:22
0:07:24

Kategorie 10-12 let:
20 závodníků v kategorii
1. Šárka Půstová
Brno
2. Vojtěch Neradil
Hulín
3. Martin Skříček
Hulín

0:11:39
0:12:07
0:12:12

Kategorie 13-15 let:
6 závodníků v kategorii
1. Dan Vydra
Hulín
2. Daniel Kroupa
Hulín
3. Radek Stratil
Hulín

0:11:20
0:11:26
0:11:29

Nejmenší vítězové (kategorie do 4 let)

Letní tábor Pod Tesákem
Rok se s rokem sešel a skoro 70 dětí pod
vedením zkušených pedagogů odjelo tentokrát
do „šmoulí vesničky na chatě pod Tesákem”.

Šmoulí „brannej den” nás provázel
celým týdnem, krásné počasí, bohatý program a spousta návštěv… Živí šmoulové,
Besip, Policie ČR a debrujáři byli zárukou
úsměvů a rozzářených očí všech dětí.
Šest dní v úžasném kolektivu oběhlo
jako voda… Tak za rok zase AHOOOOJ.
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Hulíňan
Příměstské tábory jsou velmi oblíbené
O tom, že je o děti v Hulíně dobře postaráno, svědčí i zaplněné příměstské tábory
v červenci a srpnu.
První příměstský tábor „s velrybou”,
jak už sám název napovídá, se odehrával díky
krásnému počasí na hulínském koupališti, kde
se děti dostatečně vydováděly v bazénech, na
vodní atrakci „zorbingu”, a proběhl také turnaj
v minigolfu. Na zahradě SVČ si protáhly těla
na trampolíně a zajezdily si v autíčkách.
Druhý příměstský tábor „Cestou necestou” se nesl ve znamení cestování s Kapitánem Korkoránem na Baťově kanále, výstavy
J. Lady v Holešově, honby za pokladem v
kroměřížské podzámecké zahradě, návštěvy
zlínského mrakodrapu a muzea obuvnictví.
Počasí vyšlo na jedničku, tak snad jen
dodáme, že se zase uvidíme na nějaké další
super akci v Klubíčku.

Letní dovolené se SVČ
Chorvatsko
Ozdravné pobyty pro malé i velké jsou
v Hulíně velmi oblíbené, tentokrát se cestovalo do Chorvatska na Pelješac do Trpanje.
Zahájením letních prázdnin začal pro některé čas užívání si sluníčka, výletů do okolí a
spousta zajímavé zábavy. Nechyběl ani dětský hulínsko-trpanjský Hulmen, při kterém
si zasoutěžily celé rodiny. I poslední prázdninový týden prožili „účastníci zájezdu” na
sluníčkem vyhřáté pláži právě v Chorvatsku.
Řecko
Letní pobyt v řeckém Chalkidiki - Toroni lákal k opalování a odpočinku na prosluněné pláži.

Děkujeme všem, kteří letos využili pestré nabídky zájezdů, a budeme se těšit na léto 2013.
Zaměstnanci SVČ Klubíčko Hulín
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Hulíňan
Rybářské soustředění

INZERCE

Letošní rybářské soustředění na Doubravici se velmi vydařilo, spokojení rybáři si odvezli spoustu zážitků, rad a hlavně úlovků.
Petrův zdar!

Nabídka kroužků
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Hulíňan
SPORT
V sobotu 7. 7.
proběhl v Pravčicích jubilejní 35.
ročník soutěže „O
Hanácký pohár“
v
parkurovém
skákání. Přestože
muselo být pořádání této soutěže v minulosti
přerušeno, láska
ke koním a jezdeckému sportu
zapříčinila, že byl
Hanácký pohár
v novodobé historii pravčického jezdectví
nejen obnoven, ale za dlouhodobé podpory
obce Pravčice, města Hulína, Zlínského kraje a vytrvalé práce pořadatelů z JK SPORT
Pravčice navrácen mezi nejprestižnější soutěže ve Zlínském kraji. To dokazuje i zařazení Hanáckého poháru do Festivalu koní
2012 – tedy mezi nejdůležitější akce roku ve
Zlínském kraji se společným jmenovatelem
– koňmi. Letos se tedy všichni příznivci koní
i jezdeckého sportu (také ze Slovenské republiky) opět sjeli, aby byli svědky sportovního klání (nejen) o prestižní Hanácký pohár.
Hanácký pohár je dvoukolová soutěž, složená ze skoku „L“ (120 cm) a „S“ (130 cm).
O jeho vítězné dvojici rozhoduje nejmenší
počet trestných bodů z obou kol, v případě
rovnosti rozhoduje lepší výsledek vyšší soutěže, potom rozhoduje čas druhého kola. Vítěz Hanáckého poháru získává putovní pohár,
který po třech vítězstvích získá trvale.
Den plný kvalitního jezdeckého sportu byl
zahájen soutěží ZM, jejíž vítězkou se stala
dvojice Drbalová - Saloniké (Sportovní stáj

XXXII. ročník tradičního Hanáckého poháru
v Pravčicích má svého vítěze
Vittoria). Ve dvoufázovém skákání 100/110
cm juniorské se nejlépe s kurzem parkuru vypořádala Lucie Urbanová s koněm Jetro reprezentující Allmetal Martinice. V soutěži stejné
obtížnosti, otevřené pro seniorské kategorie, si
nejlépe vedla domácí Petra Zavadilová s Aspen P (Stáj Pospíšilík). Před začátkem samotného Hanáckého poháru ještě proběhla pro
diváky velmi atraktivní soutěž postupné obtížnosti do 110 cm, kde mohli jezdci pro větší
zisk bodů volit mezi tzv. žolíkem 120 cm či
alternativním skokem, jejíž vítězi se stali Petra
Smékalová s Huggie (Stáj Smékal).
V prvním kole Hanáckého poháru – skoku
L* předvedla nejlepší výkon Zuzana Ivánková s koněm Salina z JS Watango Staříč. Boj o
konečné vítězství Hanáckého poháru byl letos napínavý do poslední chvíle. Svým vítězstvím v rozeskakování na 140 cm v soutěži
S* si Hanácký pohár podruhé v řadě zajistil
Jiří Malý s Clarkem L ze Stáje Montana.

Vítězi 35. ročníku Hanáckého poháru blahopřejeme, a protože nepsanou povinností
každého vítěze je pokusit se následující rok
své prvenství obhájit, těšíme se s ním, ale i se
všemi jezdci a milovníky koní a jezdeckého
sportu za rok na viděnou!

NOHEJBAL

10. ročník ROSI CUPU
pro Machovou

V sobotu 4. 8. 2012 se na Pionýrské
louce v Kroměříži uskutečnil jubilejní 10.
ročník mezinárodního amatérského nohejbalového turnaje dvojic. Letos se turnaje
zúčastnilo rekordních 24 týmů z 19 měst a
obcí (Hodonín, Otrokovice, Prostějov, Přerov, Zlín aj.). Nechyběly ani domácí Kroměříž a Hulín, jen hráčům z Francie to letos
nevyšlo. Celkem se odehrálo rekordních 68
utkání! Vynikající výkon podal jeden z pěti
smíšených týmů, Josefa Vykydalová a Lukáš Němec, kteří si dokráčeli až pro krásné
4. místo. Pořadatel turnaje, Roman Rosypal
se svým sparingem Drahomírem Halmou,

skončili na 5. místě. Bronz odjel do Přerova s Darkem Jendrišákem a Pavlem Jankem. Velké ﬁnále na 3 vítězné sety nejdříve
vypadalo jednoznačně pro borce z Machové, Josefa Mrlíka a Igora Mlýnka, kteří už
vedli 2:0, ale David Němec z Kroměříže a
Kamil Bouda ze Zlína ﬁnále srovnali na 2:2
na sety. V rozhodujícím pátém setu rozhodla o zisku poháru Machová poměrem míčů
10:6. Poděkování patří všem zúčastněným
za bojovnost a skvělé výkony a také všem
sponzorům a městu Hulín, kteří turnaj podporují již několik let.
Roman Rosypal

Hanácký pohár byl spoluﬁnancován
z prostředků obce Pravčic, města Hulína,
Zlínského kraje a ﬁrmy TOSHULIN, a. s.
Děkujeme!

Mgr. Bc. Iva Hlobilová
propagační pracovník JK Spot Pravčice

Výsledky Hanáckého poháru
a jednotlivých rámcových soutěží
ke zhlédnutí zde:
http://www.zocjf.cz/?page_id=844

INZERCE
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Hulíňan
HULMEN - 21.7.2012 - 9. ročník - Hulín - koupaliště
Je neuvěřitelné, jak těch roků a ročníků
přibývá, ale proběhl už desátý Hulmen - pokud počítáme i nultý ročník. Počasí tentokrát
přálo závodníkům i pořadatelům mimořádně.
V noci popršelo, od rána přešlo několik drobných přeháněk, nefoukalo příliš, aspoň tedy
první polovině startovního pole ne. Pak se
malinko rozjasnilo a větřík se objevil. Nicméně se nestrhla žádná průtrž mračen ani závodníky nemučilo prudké slunce. Před startem měla voda příjemných 21 a vzduch ještě
příjemnějších 17 stupňů.
Letos se startovalo zcela novým systémem
a byla to velmi šťastná volba: s výjimkou první patnáctky, která naskákala do vody z bloků
současně, startovali ostatní závodníci průběžně - byli posílání do právě uvolněných drah.
Závod tím získal svižnost i nový aspekt - hákovat už nebylo tak snadné. Průběžné starty
odsýpaly rychle. Neopreny nebyly povoleny.
Trasa cyklistické části se shodovala s lety
2007 a 2008 - letos ovšem obohacená o mediálně proﬂáknutý pravčický most. Možná snad
konečně se cyklistická část ustálí a jednotlivé
ročníky budou srovnatelné. Vyjíždělo se od
koupaliště Žižkovou a Komenského ulicí do
Pravčic, dále přes Količín, Rymice a okraj Holešova. Pak stoupání před a hlavně za Bořenovicemi, Pacetluky, Roštění, Kostelec, Němčice
a opět přes Pravčice stejnou cestou zpátky do
Hulína. Trať byla především pořadatelsky náročná - bylo nutné zajistit množství křižovatek.
Běh se od loňska nelišil, okruhová trať
částečně probíhající parkem byla příjemná.
Vlastně byla malinko zkrácená, protože už
nebylo nutné obíhat dub, cíl byl posunut blíže k zadnímu vstupu do koupaliště a bylo to i
divácky zajímavější.
Letos se účastnilo 155 závodníků a závodnic, naprosto s přehledem vyhrál junior Jiří

MAŽORETKY

Pořadí členů oddílu ASPOT Hulín:
Poř. Jméno
Čas
10 NERADIL Tomáš
1:24:24.9
27 ODSTRČILÍK Roman
1:29:09.0
29 MIKULÁŠ Karel
1:29:18.7
32 KOLAŘÍK Lumír
1:29:53.7
33 KUTĚJ Daniel
1:30:00.1
40 BURDA Rosťa
1:31:49.7
58 NĚMEC Petr
1:35:05.6
75 VYVLEČKA Richard
1:40:45.4
96 ZAPLETAL Michal
1:44:32.6
98 NOVÁK Jaroslav
1:45:00.8
106 ŠIMÍKOVÁ Kateřina
1:45:53.4
111 NAVRÁTIL Roman
1:46:29.5
115 MLČOCH Aleš
1:48:27.2
116 MENŠÍKOVÁ Marcela
1:48:30.4
120 BURDA st. Rostislav
1:48:57.0
134 FUKSA Bronislav
1:58:29.0
146 POSPÍŠIL Marek
2:06:28.0
Více informací na www.aspot.wz.cz
Kalus z EKOL TEAMu v čase 1:16:33. Jeden
smolař pro defekt nedokončil.
Celý závod byl plynulý a klidný, pro pořadatele bez větších zádrhelů. Kromě průběžných startů se osvědčila i oddělená registrace
pro předem přihlášené. Diváků bylo dost, řízky nepochyběly, nikdo se nezranil. Výsledky
externí ﬁrma dodala promptně. Děkujeme
závodníkům, divákům a hlavně těm, kteří nezištně pomáhali s organizací.
Celkové pořadí:
1. Kalus Jiří - EKOL TEAM- 1:16:33
2. Stehlík Petr - Krokodýl Brno - 1:21:08
3. Pavel Cimbálník - Cyklo MXM Hulín
- 1:21:58

Jantarky Hulín
Dne 23. června měly mažoretky Jantarky
Hulín možnost vystoupit na fotbalovém utkání v Záhlinicích. Poté, co dorazily na místo,
zavládla mezi holčičkami nervozita, ale i
tu dokázaly přemoci a podat krásné výkony,
za které obdržely potlesk od zdejších diváků. Předvedly tři vystoupení a vše proběhlo
v pořádku. Děkuji tímto také panu Rygálovi
za šanci vystoupit zde. Hned další den se mažoretky opět setkaly, a to na faře v Hulíně, kde
se konal farní den. Zpestřily atmosféru svými
vystoupeními a opět byly chváleny. Poté se
bavily na farní trampolíně. Všem děvčátkům
děkuji - jste šikovné! :)
Trenérka Kristýna Jurčová
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PL
11:33
11:07
09:24
09:51
10:22
11:15
11:11
11:49
14:21
11:30
12:35
12:18
13:09
10:44
14:56
14:22
13:10

Kolo
0:47:26
0:51:56
0:52:51
0:52:56
0:52:27
0:52:30
0:52:47
0:54:50
0:56:30
0:57:37
0:58:41
0:57:51
1:01:51
1:04:38
0:59:18
1:03:20
1:11:37

INZERCE

Běh
25:25
26:04
27:02
27:05
27:10
28:03
31:06
34:05
33:40
35:52
34:35
36:18
33:26
33:06
34:41
40:46
41:39

Hulíňan
INZERCE

MYSLETE NA ZIMU
UŠETØETE AŽ -25%
S NOVÝM PLYNOVÝM

Bude
r us

KONDENZAÈNÍM KOTLEM

B-top MONTÁŽE - SERVIS
VODO - TOPO - PLYN

Hulín
Více informací na
www.kkhulin.cz

Holešovská 1306

(bývalá prodejna peèiva Espreso)

ŘÁDKOVÁ INZERCE

INZERCE

• Nabízím intenzivní kurz němčiny pro začátečníky a mírně pokročilé. Doučování němčiny žáků a studentů.
Tel.: 723 254 659

• ING. DOSTÁL-GEODET-HULÍN
Provádí veškeré zeměměřické práce v oblasti
katastru nemovitostí a stavební geodezie.
TEL.: 724 221 815

• Prodám zánovní kuchyň s dvojdřezem.
Tel.: 728 881 172

• Servis pračky, myčky, sporáky a další elektrospotřebiče. Marek Dolák, tel.: 737 366 124
www.servis-dolak.g6.cz

• Zadám štěňata maďarského ohaře krátkosrstého. Matka bez PP (po rodičích s PP),
otec s PP. Cena při zadávání 4 500 Kč.
V případě zájmu nebo více informací na
tel.: 775 577 516, e-mail: vaseiva@seznam.cz
• Mytí oken v Hulíně a okolí 150 Kč/h,
úklid 85 Kč/h. Tel.: 731 381 691

TEL. 775 762 072

• Správa Vašich dluhů S & V
Nevíte si rady? Volejte! Tel. 773 030 775,
776 717 173, Spravci.dluhu@email.cz
• Pronajmu byt 2+kk v Hulíně, Višňovce.
Ihned k nastěhování.
Informace na tel. 737 618 309

Prodáváte? Kupujete? Hledáte?
Cena plošné inzerce za cm² 10 Kč + 20% 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 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
Čtvrtek 12.30 – 17.00
Pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
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Hulíňan
BLAHOPŘÁNÍ

OPUSTILI NÁS:

Dne 19. září
oslaví své životní jubileum 70 let
pan

JAN JAROŠ

Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let
ze srdce přejí
manželka, dcera a syn s rodinami.

Josef Pecháček 1923
Marie Miklošová 1935
Josef Halabala 1917
Miroslava Malegová 1944
Alois Macháč 1927
Danuška Klesnilová 1931
Emil Jurečka 1926

VZPOMÍNKA
Dne 8. září 2012 vzpomeneme
4. smutné výročí úmrtí naší maminky,
tchyně, babičky, sestry a tety
paní

Dne 13. 8. 2012 by se dožil 100 let
pan

FRANTIŠEK ROZKOŠNÝ

ANNY RUDOLFOVÉ

z Hulína

z Hulína
Prosíme všechny blízké a známé
naší drahé zesnulé o tichou vzpomínku.
Děkují zeť Petr a vnučka Ája.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Syn Václav, dcery Ludmila a Marie
s rodinami

Jen svíci hořící a velkou kytici
ti na hrob můžeme dát, chvíli postát
a s láskou vzpomínat.
Prázdné místo zůstalo mezi námi,
chybíš nám a nic Tě nenahradí.
Dne 26. srpna 2012 jsme vzpomněli
druhé smutné výročí od úmrtí
pana

Dne 15. září 2012 to budou 2 roky,
kdy zemřela naše milovaná manželka,
maminka, babička a prababička
paní

FRANTIŠKA ZBORKOVÁ
Stále na ni s láskou vzpomínáme
manžel Vlastimil, děti Eva, Hana
a Michal s rodinami

VRATISLAVA SLAMĚNÍKA
Stále vzpomíná manželka Marie,
synové Vratislav a Radek s rodinami.

Bůh povolal Tě na nebes chrám,
bys ušel světa útrapám.
Dne 21. září 2012 vzpomeneme
10. výročí od tragického úmrtí
pana

Dne 29. 8. 2012 by se dožila 90 let
paní

LIBUŠE VÁHALOVÁ

LADISLAVA GABRHELA

z Hulína
Stále vzpomínají rodiče a dcera s rodinou

Stále vzpomínají dcery
Libuše a Věra s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování mladíkovi P. Boťanskému
za nalezení a odevzdání mobilu mojí dcery.
J.Z.

Chtěla bych touto cestou poděkovat
za projevy soustrasti a květinové dary všem,
kteří se přišli dne 8. 8. 2012 rozloučit
s paní Danuškou Klesnilovou.
Vnučka Jitka s rodinou

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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