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Historický poklad se vrátil zpátky
do věžičky kostela

Zhruba před měsícem a půl byla při opravě
střechy kostela sv. Václava nalezena schránka,
která v sobě ukrývala historický poklad v podobě starých listin, mincí a dopisu z roku 1920.
V pátek 21. června 2019 se sešli zástupci města
Hulín, Zlínského kraje, firmy Teslice CZ s. r. o.,
která opravu střechy provádí, a pan farář Kopřiva, aby do věžičky vrátili to, co před měsícem
našli, a zároveň přispěli svými dopisy a dnešními mincemi k obohacení tohoto historického
pokladu pro budoucí generace. Nejstarší listiny
pocházející z 18. století se ovšem zpátky už nevrátily. Při nálezu byly velmi poničené a musely
být zrestaurovány ve Státním okresním archivu
Kroměříž, kde našly díky své vzácnosti trvalý
a odborný domov, do schránky se tak uložily
kopie těchto listin. I staré mince musely projít

odborným zásahem, a to očištěním, naložením
do speciálních lázní a následným zavoskováním, aby se mohly vrátit zpátky do věžičky.
Každá mince, ať už starší či současná, musela
být uložena do vlastního speciálního igelitového pytlíku, který vydrží až 150 let a ochrání mince před okolními nepříznivými vlivy.
Přestože původní schránka byla jedna, do věžičky byly uloženy schránky dvě. První obsahovala původní nalezené předměty a druhá ty
současné. Zaměstnanci firmy Teslice CZ, s. r. o.
schránky zatavili, zapečetili a uložili do báně,
na kterou ještě připevnili kříž, aby se celá věž
mohla opět vrátit na své místo, tedy na střechu kostela. Schránky tak budou čekat na další
znovuobjevení, jež by se mohlo přihodit jedině
při opravě střechy či věžičky, a doufejme, že to
nebude potřeba ještě hodně dlouho.
redakce

Z DNEŠNÍHO ČÍSLA:
Návrat pokladu
do věžičky kostela
Stromky ve městě
už netrpí žízní
Závěr školního roku
v Akademii 3. věku
V Hulíně funguje
psí útulek

Skvělá zpráva
pro hulínskou farnost:
P. Jiří Kopřiva nadále zůstává v hulínské
farnosti díky delegaci z řad občanů i města,
která samotného arcibiskupa přesvědčila
změnit jeho původní rozhodnutí.
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Hulíňan
Stromky ve městě už netrpí žízní
Úmorná vedra zasáhla nás všechny a
vegetaci taky. Stromky na náměstí jsou
opatřeny zavlažovacími vaky z odolného
polyethylenu, které
jsou určené pro zálivku nově vysazených
i již zapěstovaných
stromů do průměru kmene 20 cm s rozvětvením minimálně
60 cm nad zemí. Tyto vaky zajistí, aby i stromy
během letních dnů dodržovaly pitný režim.

Dobrý den, pane starosto,
chtěla bych Vám moc a moc poděkovat
za zavlažovací vaky u stromků, snad je
vandalové nezničí, velmi mě těší Vaše snaha a pomoc nejen zeleni.
Ještě jednou Vám děkuji.
S pozdravem
Macíková Hana
Vážená paní Macíková.
V době extrémního sucha musíme dělat
podobná opatření, zvláště pokud chceme
postupně obměňovanou zeleň v našem
městě udržet. Zálivka, kterou město prostřednictvím Kombytu provádí, začíná být
nedostatečná, a tak tyto vaky mají pomoci.
Velmi mě Váš e-mail potěšil, protože je důkazem toho, že jsou ve městě lidé, kteří si všímají svého okolí, nejen kritizují, ale dokáží
i pochválit. Moc si toho vážíme a ceníme.
Naplňuje to naši snahu o to, aby naši občané Hulín považovali opravdu za SVOJE
město, mohli na něj být hrdí a pěkně se
k němu chovali. Díky, že tomu pomáháte!
Roman Hoza
starosta

Podpis Deklarace trvale udržitelného cestovního ruchu
Ve čtvrtek 13. června 2019 se sešli starostové měst Holešova, Hulína, Kojetína
a Tovačova, starosta městyse Dubu nad Moravou, zástupci statutárního města Olomouce,
zástupci Místní akční skupiny Hříběcí hory
a zástupci Národního památkového ústavu a
Arcibiskupství olomouckého ke společnému
podpisu Deklarace kulturního cestovního
ruchu. Tato deklarace je součástí celoevropského projektu podpory památek UNESCO
s názvem World Heritage Journeys.
Smyslem Deklarace kulturního cestovního ruchu, ke které se těchto devět signatářů
připojuje, je cesta k rozvoji udržitelného cestovního ruchu zaměřeného na rozmanitost
kulturních, historických a scénických hodnot památky UNESCO. Činnost signatářů
má motivovat místní obyvatele, stejně jako
návštěvníky z celého světa, k zapojení se do
ochrany kulturního dědictví a pomáhat budovat pocit místní identity a hrdosti.
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Tento projekt je jednou z cest, jak nezastavit rozvoj infrastruktury a pracovních
příležitostí v cestovním ruchu, ale naopak
jej využít k obnově krajiny, vzdělanosti,

k podpoře ekologické a šetrné produkce.
Text: Ing. Martin Krčma
Foto: Tomáš Vrtal

Hulíňan
Z RADNICE

Město Kroměříž s podporou z Operačního programu Zaměstnanost realizuje projekt „Komunitní plánování sociálních služeb

Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb
na Kroměřížsku“
na Kroměřížsku 2018 - 2019“ (registrační
číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006520),
jehož realizace bude ukončena v září 2019.
Projekt navázal na již dříve realizované
aktivity v oblasti komunitního plánování
a i nadále umožňuje setkávání čtyř pracovních skupin: senioři, rodiny s dětmi, osoby

se zdravotním postižením a osoby ohrožené
sociálním vyloučením. Díky vzájemné spolupráci všech aktérů a na základě analytických podkladů vznikne nový střednědobý
dokument „Komunitní plán sociálních služeb v ORP Kroměříž 2020 - 2023“.
sociální odbor – útvar tajemnice

Prodej pozemků pro výstavbu RD v k. ú. Záhlinice – lokalita u hřiště
Město Hulín oznamuje termín 3. kola
veřejné soutěže na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v k. ú. Záhlinice – lokalita u hřiště. Jedná se o pozemky 1862/16,
1862/15, 1862/13 a 1862/10.
Veřejná soutěž se uskuteční 31. 07. 2019
v 15:00 hodin v budově Městského úřadu v Hulíně
ve velké zasedací místnosti č. dveří 306 (2. patro).
Vyvolávací cena je 950 Kč za m2. Veřejné
soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba. Pravidla prodeje schválilo Zastupitelstvo
města Hulína na svém veřejném zasedání dne
06. 02. 2019 včetně podmínek prodeje a závazných regulativů.
Registrace zájemců o účast na veřejné soutěži je možná od 17. 07. 2019 v úředních hodinách a nejpozději 60 minut před zahájením
veřejné soutěže na odboru správy majetku
města Hulína u paní Dany Pechalové.
Bližší podmínky, situace pozemků, kontakty a další podrobné informace jsou zveřejněny na www. hulin.cz odkaz „Aktuálně“.
Podmínkou účasti je zejména seznámení
se s podmínkami prodeje pozemků, závaznými regulativy výstavby a pravidly veřejné
soutěže!
Správa majetku města

INZERCE
číslo
1
2
3
4
5
6
7

parcelní číslo
1862/16
1862/15
1862/14
1862/13
1862/12
1862/11
1862/10

výměra/m2
792
748
748
779
736
736
642

vyvolávací cena za pozemek
752 400
710 600
710 600
740 050
699 200
699 200
609 900

stav pozemku
vysoutěžen
vysoutěžen
vysoutěžen
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Hulíňan
PŘEHLED USNESENÍ
z 13. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 29. 05. 2019
1/13/RM/2019
Záměr prodeje pozemku v Chrášťanech u Kameneckého mlýna
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr prodeje pozemku parc. č. 334 v k. ú.
Chrášťany u Hulína o výměře 1634 m2 za účelem sjednocení pozemků kolem objektu Kamenecký mlýn v katastrálním území Třebětice.
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/13/RM/2019
Záměr nájmu části pozemku v areálu tzv.
„Starého cukrovaru" v Hulíně, ul. Kostelní
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr nájmu části pozemku parc. č. 2718/1
o výměře cca 25 m2 v k.ú. Hulín za účelem
parkování nákladního automobilu bez vlečky.
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/13/RM/2019
Prodej části pozemku v Hulíně, ulice Kostelní
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) revokaci usnesení Zastupitelstva města
Hulína č. 187/18/ZM/2017 ze dne 13. 9. 2017,
b) kupní smlouvu na prodej části pozemku
parc. č. 862/1 v k.ú. Hulín o výměře 44 m2
panu XXXX XXXX , bytem XXXX XXXX
XXXX Hulín, za cenu 150 Kč/m2.
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/13/RM/2019
Prodej stavby garáže ve dvoře byt. domu č. p.
113 v Hulíně,
I. Rada města Hulína neschvaluje ke zveřejnění
záměr prodeje pozemku parc. č. 108/9 o výměře 33 m2 v k. ú. Hulín, jehož součástí je
stavba garáže.
Usnesení bylo: PŘIJATO
5/13/RM/2019
Směna pozemků v k. ú. Hulín
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
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.
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Hulín, vč. úhrady cenového rozdílu a nákladů
spojených s vyhotovením znaleckého posudku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
6/13/RM/2019
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, k. ú. Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 319/3,
317, 380/2 v k.ú. Hulín, obec Hulín společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice,
IČ: 280 85 400. Věcné břemeno bude zřízeno
za cenu 2.800,- Kč + DPH a náklady spojené
s vkladem do katastru nemovitostí.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Termín: 12. 07. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
7/13/RM/2019
Smlouva o prodeji dříví
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o prodeji dříví formou samovýroby (s řezem na P) č. 4/206/2019 s firmou
Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s. r. o.,
se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc,
IČ: 01559109
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy
Termín: 15. 05. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
8/13/RM/2019
Výroční zpráva o hospodaření DECENT Hulín, příspěvková organizace
I. Rada města Hulína schvaluje
DECENTU Hulín, příspěvkové organizaci:
1. výroční zprávu o hospodaření za rok 2018
2. hospodářský výsledek organizace za rok
		 2018 ve výši 66.098,66 Kč a jeho přidělení
		 do fondu odměn 50.000 Kč a fondu in		 vestic 16.098,66 Kč
II. Rada města Hulína schvaluje
DECENTU Hulín, příspěvkové organizaci
účetní závěrku za rok 2018.
Usnesení bylo: PŘIJATO
9/13/RM/2019
Výroční zpráva o
hospodaření
MATEŘSKÉ ŠKOLY, ul.
Eduarda
Světlíka,
Hulín, příspěvkové
organizace
I. Rada města Hulína schvaluje
MATEŘSKÉ ŠKOLE, ul. Eduarda Světlíka, Hulín, příspěvkové organizaci:
1. výroční zprávu o
hospodaření za rok
2018
2. hospodářský výsledek organizace za rok
2018 ve výši 5.209,96
Kč a jeho převedení
do rezervního fondu
organizace

II. Rada města Hulína schvaluje
MATEŘSKÉ ŠKOLE, ul. Eduarda Světlíka,
Hulín, příspěvkové organizaci účetní závěrku
za rok 2018.
Usnesení bylo: PŘIJATO
10/13/RM/2019
Odměny ředitelům příspěvkových organizací
I. Rada města Hulína schvaluje
odměny ředitelům příspěvkových organizací města
Hulína v souladu s předloženým návrhem.
II. Rada města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. informovat ředitele příspěvkových
organizací o výši schválených odměn.
Termín: 07. 06. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
11/13/RM/2019
Deklarace kulturního cestovního ruchu
I. Rada města Hulína schvaluje
Deklaraci kulturního cestovního ruchu
II. Rada města Hulína ukládá
1. Mgr. Romanu Hozovi
1.1. podpis této deklarace na slavnostním
shromáždění dne 13. 06. 2019
Termín: 21. 06. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
12/13/RM/2019
Udělení souhlasu s užitím loga města Hulína
I. Rada města Hulína uděluje
souhlas s užitím loga města Hulína a jeho
umístěním na nové kolekci závodních dresů
a na stupních vítězů žadateli ASPOT Hulín, z. s.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Bc. Vladimíře Obdržálkové
1.1. informovat žadatele.
Termín: 30. 06. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
13/13/RM/2019
Žádost o vydání souhlasu k pořádání agility
závodů
I. Rada města Hulína uděluje
souhlas s konáním agility závodů v Záhlinicích,
na pozemku ve vlastnictví města Hulína, pořádané Speedypaws, z. s., Záhlinice 67, 768 24 Hulín, IČ: 5002699 dne 2. 6. 2019 od 8,00 hodin.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. seznámit žadatele s usnesením Rady
města Hulína.
Termín: 31. 05. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
14/13/RM/2019
Smlouva o nájmu části nemovitosti
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu části nemovitosti k umístění reklamy na pozemku p. č. 302/1 v k. ú.
Hulín s firmou Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., IČ: 49451871, se sídlem Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci Smlouvy
o nájmu části nemovitosti.
Termín: 07. 06. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza v. r. - starosta města Hulína
Ing. Jiří Schaffer v. r. - místostarosta města Hulína

Hulíňan
PŘEHLED USNESENÍ
z 14. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 12. 6. 2019
1/14/RM/2019
Záměr prodeje části pozemku na sídlišti Višňovce
I. Rada města Hulína neschvaluje ke zveřejnění
záměr prodeje pozemku parc. č. 1965/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Hulín.
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/14/RM/2019
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, k. ú. Záhlinice
I. Rada města Hulína revokuje
usnesení Rady města Hulína č. 3/10/RM/2019
ze dne 10. 04. 2019
II. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na části pozemků parc. č. 1560, 1561,
1588 v k. ú. Záhlinice, obec Hulín, společnosti
E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 280 85 400
za cenu 9.000,- Kč a DPH a náklady spojené
s vkladem do katastru nemovitostí.
III. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Termín: 30. 08. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/14/RM/2019
Koupě pozemku u hřiště Spartak, ul. A. Dvořáka
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu týkající se koupě pozemku
parc. č. 1510 o výměře 2396 m2 v k. ú. Hulín od vlastníka pozemku paní XXXX XXXX
XXXX XXXX Holešov.
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/14/RM/2019
Prodej pozemku v Chrášťanech
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu na prodej pozemku menší části parc. č. 36 v k. ú. Chrášťany u Hulína panu XXXX XXXX XXXX XXXX Hulín
za cenu 400 Kč/m2 bez DPH za účelem rozšíření zahrady u RD.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. projednat se zájemcem prodeje části
pozemku par. č. 36 v k. ú. Chrášťany u Hulína.
Termín: 10. 07. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
5/14/RM/2019
Nájem nebytových prostor části budovy v areálu tzv. „starého cukrovaru"
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu nebytových prostor části budovy č. p. 988 na pozemku parc. č. 2707 o výměře 19 m2 a nebytových prostor části budovy
na pozemku parc. č. 2708/2 o výměře 8 m2,
vše v k. ú. Hulín, společnosti SATE Hulín, s. r. o.,
IČ 255 17 465, se sídlem Družba 1198, 768 24
Hulín za cenu nájemného stanovenou ve výši
10.000 Kč ročně, k této částce bude připočítána
platná sazba DPH. Nájem se sjednává na dobu
neurčitou počínaje dnem 01. 07. 2019.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy
o nájmu nebytových prostor.
Termín: 28. 06. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO

6/14/RM/2019
Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání a úhradě služeb spojených
s jejich užíváním, Jiráskova ulice
I. Rada města Hulína schvaluje
Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání a úhradě služeb spojených s
jejich užíváním budovy č. p. 161 v Hulíně, ulice
Jiráskova, uzavřené dne 04. 04. 2018 s pronajímatelem, tj. společností Rovina Group, a. s.,
se sídlem Hulín, Kroměřížská 134, PSČ 768 24,
IČ 29187672, týkající se změny čl. 6. Služby,
Úhrada za služby.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o nájmu prostoru sloužícího k podnikání a
úhradě služeb spojených s jejich užíváním
ze dne 04. 04. 2018.
Termín: 28. 06. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
7/14/RM/2019
Smlouva o nájmu bytu
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu bytu č. 4 na ul. Záhlinická
č. p. 475, Hulín s paní XXXX XXXX XXXX,
trvale bytem XXXX XXXX XXXX, Hulín
na dobu určitou od 01. 07. 2019 do 30. 09. 2019.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy
o nájmu bytu
Termín: 21. 06. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
8/14/RM/2019
Smlouva o nájmu bytu
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu bytu č. 6 na ul. Záhlinická
č. p. 475, Hulín, s paní XXXX XXXX XXXX,
trvale bytem XXXX XXXX XXXX, Hulín na
dobu určitou od 01. 07. 2019 do 30. 09. 2019.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy
o nájmu bytu
Termín: 21. 06. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
9/14/RM/2019
Smlouva o nájmu bytu
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu bytu č. 5 na ul. Záhlinická
čp. 475, Hulín s manž. XXXX XXXX XXXX,
trvale bytem XXXX XXXX XXXX, Hulín
na dobu určitou od 01. 07. 2019 do 30. 09. 2019.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy
o nájmu bytu
Termín: 21. 06. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
10/14/RM/2019
Pojistná smlouva pro Autopojištění Combi Plus III
I. Rada města Hulína schvaluje
pojistnou smlouvu pro Autopojištění Combi
Plus III o zákonném pojištění vozidla s firmou
Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna
Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00
Praha 8, IČO: 63998530.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci pojistné
smlouvy
Termín: 21. 06. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO

11/14/RM/2019
Smlouva o připojení k distribuční soustavě
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o připojení k distribuční soustavě
z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12523451
s firmou E.ON Česká republika, s. r. o., se
sídlem F. A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice, IČO: 25733591.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy
Termín: 21. 06. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
12/14/RM/2019
Schválení aktualizace Projektu s názvem „Projekt regenerace panelového sídliště Družba II
- Hulín, II. etapa - závěrečná"
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
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. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
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.
III. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. předložit zastupitelstvu města ke schválení aktualizaci Projektu s názvem „Projekt
regenerace panelového sídliště Družba II
- Hulín, II. etapa - závěrečná".
Termín: 24. 06. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
13/14/RM/2019
Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpevněné
plochy za knihovnou, Hulín"
I. Rada města Hulína schvaluje
na základě výsledku výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Zpevněné
plochy za knihovnou, Hulín" vítěze, kterým se
stala firma Správa a údržba silnic Kroměřížska,
s. r. o., IČ 26908298, se sídlem Kotojedy 56,
767 01 Kroměříž s nabídnutou cenou 1.283.349,- Kč
bez DPH, což je 1.552.852,- Kč s DPH a dobou
realizace 45 kalendářních dnů.
II. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o dílo na akci „Zpevněné plochy za knihovnou, Hulín" s firmou Správa a údržba silnic
Kroměřížska, s. r. o., IČ 26908298, se sídlem Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž s nabídnutou cenou
1.283.349,- Kč bez DPH, což je 1.552.852,- Kč
s DPH a dobou realizace 45 kalendářních dnů.
III. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. Zajistit uzavření Smlouvy o dílo.
Termín: 28. 06. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
14/14/RM/2019
Závěrečný účet města Hulína za rok 2018
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
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;
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II. Rada města Hulína bere na vědomí
zprávu auditorky Ing. Mileny Lakomé, dekret
KAČR č. 1231, o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.
Usnesení bylo: PŘIJATO
15/14/RM/2019
Rozpočtové opatření města Hulína č. 3/2019
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
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.
Usnesení bylo: PŘIJATO
16/14/RM/2019
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.
OPZ/4.1/080.0010010
I. Rada města Hulína schvaluje
právní akt Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.
OPZ/4.1/080/0010010, z Operačního programu Zaměstnanost na období od 01. 07. 2019
do 30. 06. 2021.
Usnesení bylo: PŘIJATO
17/14/RM/2019
Program pro poskytování finanční podpory z
rozpočtu města Hulína k zajištění financování sociálních služeb pro rok 2019
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
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.
Usnesení bylo: PŘIJATO
18/14/RM/2019
Mimořádné odměny starostovi a místostarostovi
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
podle § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění mimořádnou odměnu Mgr.
Romanu Hozovi, starostovi města ve výši mě-

síční odměny, která mu náleží za výkon uvolněné funkce starosty města za splnění těchto
mimořádných úkolů:
• řízení jednání orgánů MAS Jižní Haná spoluorganizace a předsednictví řídící skupiny
MAP II
• koordinace likvidace RESO, dobrovolný
svazek obcí „v likvidaci"
• 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 neziskové organizace)
• spolupráce s Arcibiskupským zámkem
v Kroměříži, dalšími obcemi, MAS a dalšími subjekty v oblasti rozvoje cestovního
ruchu - destinační management
II. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
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 řešeních při investičních akcích (požární zbrojnice, LTD Ondráš,
opravy nemovitého majetku města)
• spolupráce při pořizování územního plánu
města
• koordinace dozorové a kontrolní činnost
při investičních akcích a opravách
III. Rada 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
19/14/RM/2019
Povolení výjimky z počtu dětí v mateřské škole
I. Rada města Hulína
povoluje
výjimky z počtu dětí v MATEŘSKÉ ŠKOLE,
ul. Eduarda Světlíka, Hulín, příspěvkové or-

ganizace na školní rok 2018/2019 takto:
- pracoviště Eduarda Světlíka 1197: 1. třída
28 dětí, 2. třída 28 dětí, 3. třída 28 dětí
- pracoviště Družba 1132: 1. třída 28 dětí,
2. třída 28 dětí.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Haně Simerské
1.1. zaslat ředitelce mateřské školy výpis
z usnesení.
Termín: 21. 06. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
20/14/RM/2019
Plán schůzí RMH a zasedání ZMH na 2. pololetí 2019
I. Rada města Hulína schvaluje
plán schůzí Rady města Hulína a zasedání
Zastupitelstva města Hulína od 01. 07. 2019
do 30. 12. 2019.
Usnesení bylo: PŘIJATO
21/14/RM/2019
Zápis z 4. zasedání komise pro oblast výstavby a rozvoje města Hulína
I. Rada města Hulína bere na vědomí
zápis z 4. zasedání Komise pro oblast výstavby
a rozvoje města Hulína, které se uskutečnilo
dne 05. 06. 2019.
Usnesení bylo: PŘIJATO
22/14/RM/2019
Smlouva o sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítě nízkého napětí
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítě nízkého napětí s firmou E.ON
Energie, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
370 01 České Budějovice, IČO: 26078201.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy
Termín: 21. 06. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza v. r. - starosta města Hulína
Ing. Jiří Schaffer v. r. - místostarosta města Hulína

Svátek dětí v Hulíně
Skvělé odpoledne čekalo na všechny děti
na náměstí v Hulíně, kde se v pátek 31. května
slavil Mezinárodní den dětí. Letošní program
byl velice pestrý a na své si přišel každý. Biker Jan Sladký předvedl nejrůznější triky a
akrobatické kousky, kdy přeskakoval dobrovolníky z řad diváků na svém kole. Velkým
lákadlem nejen pro děti, ale i pro některé dospělé bylo vystoupení dětské hudební skupiny
Čiperkové a jejich následná autogramiáda.
Na náměstí se představila i taneční skupina
TS Trick Hulín. Během celého odpoledne
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mohli návštěvníci navštívit cirkusové šapitó
„Cirkus trochu jinak,“ v dílničkách jednotlivých organizací si vyrobit krásné výrobky, svézt se na poníkovi, podívat se, jak živí
králíčci závodí v králičím hopu, nechat si
pomalovat obličej, vyzkoušet si první pomoc
Červeného kříže Kroměříž a mnoho dalšího.
Krásné letní počasí nám hrálo do karet a mohli
jsme si tak se všemi užít nádherný den věnovaný všem dětem. Chtěli bychom poděkovat
SDH Hulín za skvělou pěnovou párty, pracovnicím a pracovníkům Active learning, s. r. o.,

SVČ Hulín za velmi kreativní dílničky a DJ
Ivanovi za hudební doprovod.
redakce, foto: L. Polišenská

Hulíňan
INFORMAČNÍ CENTRUM
HULÍN

Nové letní propagační předměty
Od června se opět v informačním centru
rozrostla nabídka propagačních předmětů
s logem města. K letním dnům, kdy sluníčko
intenzivně svítí, neodmyslitelně patří sluneční brýle a pokrývky hlavy, které chrání naše
tělo před slunečními paprsky. Proto jsme rozšířili nabídku infocentra o stylové „slamáky“
a sluneční brýle. Obojí je ve dvou barevných
variantách, které můžete libovolně kombinovat a užít si tak slunečné a teplé letní dny.
redakce

MUZEUM F. SKOPALÍKA
V ZÁHLINICÍCH

I letos bude Košt marmelád!
Je to tady! Léto zahajuje ohňostroj zrání! Třeště a
jahody se červenají, rybíz a
angrešt hraje všemi barvami, meruňky oranžově září
na větvích. Plníte košíky
ovocem, připravujete sklenice, hledáte ve starých sešitech rukou psané recepty
po babičkách? Je totiž čas
marmelád! Taky vaříte ty
vlastní? Ty, které na chlebu
a palačinkách v zimě voní
po sluníčku?
Pak nezapomeňte odložit
skleničku stranou. Na podzim nás totiž zase čeká tradiční Košt marmelád.

Těšíme se na tu vaši.
Muzeum F. Skopalíka a MAS Jižní Haná

INZERCE

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
AKADEMIE 3. VĚKU
Ukončení školního roku Akademie 3. věku
přineslo neuvěřitelný počet 88 vysvědčení s vyznamenáním. Bývalý školní inspektor a současný starosta města Mgr. R. Hoza byl výsledkem vzdělanosti seniorů příjemně překvapen.
Za celou svou profesní kariéru se s tak vynikajícím výsledkem nesetkal. Ani místostarosta
města Ing. J. Schaffer si nemohl vzpomenout,
zda i při vlastních studií dosahoval takových
výsledků. Za odměnu jeli „studenti" na školní
výlet, a protože jim to věk již dovoluje, navštívili likérku R. Jelínek ve Vizovicích. Po nákupech
v podnikové prodejně si pochutnali na vyni-

Závěr školního roku
kajícím obědě v restauraci Vrátnice ve Vizovicích. Poté se s řidičkou autobusu Lenkou
ze společnosti Karel a Karel vydali na plavbu
po Baťově kanále, kde si i v tropickém vedru
cestu lodí Morava náležitě užili. Ani loď Moravu neřídil muž, ale kapitánka. Symbolicky
na Baťově kanále a lodi Morava navázali družbu s mořskými vlky ze Slovenska na jejich korábu Modroočko. Z tohoto setkání vzniklo několik fotografií na památku. Děkujeme všem
za příjemně strávený 13. červen a těšíme se
opět na setkání v září.
Text a foto: J. Zakravačová
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ
CENTRUM HULÍN

Tradiční kácení máje
I když letošní kácení máje
připadlo až na neděli 2. června
(SDH Hulín se podílelo na oslavě svátku dne dětí v Hulíně
31. května), nepřišli návštěvníci
této již tradiční akce o příjemné
setkání. Před Městským centrem
se od 30. dubna tyčila májka,
kterou za velikého vedra dobrovolní hasiči pokáceli. Již neodmyslitelně k akci patří malé
scénky. Jednou jsou to kreslené postavičky Pat a Mat, jindy
Slunce, seno, jahody. Letošní
téma bylo Škola základ života. Dobrovolní hasiči perfektně předvedli secvičené číslo
a pobavili zaplněný dvůr MKC

Hulín. K příjemnému zakončení akce hrála
Parta kroměřížských muzikantů.
Velké poděkování za zpestření nedělního
odpoledne patří SDH Hulín v čele se starostkou J. Zapletalovou.
J. Zakravačová, foto: J. Polišenská

Pohodový koncert na náměstí
Pohodový koncert na náměstí si přišli
užít především příznivci kapely Party kroměřížských muzikantů. V poslední době hrají v Hulíně častěji než ve svém domovském
městě, takže jim můžeme důvěrně říkat naši

hulínští muzikanti. Během podvečera zazněly
skladby jako např. Slunečný hrob od V. Mišíka, Paní v černém od K. Kahovce, Já budu
chodit po špičkách od P. Nováka, Rolling
Home od J. Davida a další.

Deep Purple revival v Hulíně
Podvečer nabitý rockovou hudbou
si přišli užít ve čtvrtek 20. června 2019
nejen fanoušci známé světové kapely
Deep Purple, ale i nadšenci a milovníci letních pohodových koncertů
na náměstí. Kapela Koberec band je
jedním z profesionálních revivalů
v České Republice koncertující u nás
i zahraničí. Velký počet posluchačů
i závěrečný potlesk svědčí o kvalitě
kapely a spokojenosti těch, kteří si přišli poslechnout rockové hity.
redakce
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Velkým překvapením bylo vystoupení
mladého zpěváka, který roztleskal svým pěveckým vystoupením přítomné diváky.
text: J. Z.
Foto: L. Polišenská

Bigbeatový Open fest
Po několika letech se 8. června 2019 do Hulína opět vrátil
Open fest, tentokrát zaměřený
na big beat. Během sobotního
večera vystoupilo v sále MKC
Hulín šest kapel. V úvodu se
představila kapela Jamtour, následovaly skupiny Parta kroměřížských muzikantů, Neboco,
Karburator, Red House a Koberec. Akce se bohužel nesetkala s velkou návštěvnickou odezvou, ale ti,
kteří přišli, si večer užili až do brzkých ranních hodin.
redakce

Hulíňan
Skleněný zvěřinec
Slavná divadelní hra Skleněný zvěřinec,
kterou napsal americký autor Tennessee
Williams, přicestovala až k nám do Hulína.
Před naplněným sálem vystoupila herečka
Simona Stašová se svými hereckými kolegy Jaromírem Noskem, Kamilou Trnkovou
a Zdeňkem Piškulou. Herci s humorem i dojetím excelentně ztvárnili rodinné problémy,
které jsou mnohdy podobné těm, které pro-

žíváme i my. Z lásky se totiž dělají ty nejkrásnější i ty nejhorší věci. Nadšené publikum
odměnilo protagonisty vřelým potleskem ve
stoje a herci se na oplátku při autogramiádě
ochotně podepisovali a fotili. Největší odměnou pro pořadatele byla slova chvály samotné
Simony Stašové, která si zázemí nemohla vynachválit a ráda by se do Hulína opět vrátila.
redakce, foto: L. Polišenská

Partička zavítala do Hulína
Improvizační show Partička, tak jak ji
všichni známe ve složení Michal Suchánek,
Richard Genzer, Igor Chmela, Michal Novotný a Marián Čurko rozesmáli zaplněné letní
kino v Hulíně. Hostem partičky byla Kateřina
Hrachovcová.
Nevím, jestli to byla náhoda, nebo byli herci dokonale připravení, ale v Hulíně při svých
improvizacích nezapomněli na St. Hložka, V. I. Lenina (který zřejmě proslavil Hulín více než kdo jiný), na opravu kostela
sv. Václava, hulínské koupaliště a dokonce
i na kurovický lom a čolka. Diváci se skvěle
bavili, o čemž svědčil dlouhý potlesk a bouřlivý smích.

Děkujeme za návštěvu v Hulíně a těšíme
se na setkání při dalších akcích.
text: J. Z. foto: L. Polišenská

Podvečer se ZUŠ Hulín
Závěrečnou tečkou za letošním školním
rokem naší ZUŠ HULÍN byl PROMENADNÍ KONCERT „Podvečer se ZUŠ", který se
konal v pondělí 24. 6. 2019 na hulínském
náměstí. Své umění nadšenému publiku
předvedly soubory školy, žáci literárně dramatického oboru a v rámci tvořivých dílen
se prezentoval také výtvarný obor.

Příjemná atmosféra vládla od začátku až
do konce a společně jsme si užili spousty
krásných výkonů. Všem zúčastněným patří velké poděkování! Prázdniny již klepou
na dveře, proto bychom rádi našim příznivcům popřáli krásné léto, klidnou dovolenou
a spoustu cestovatelských zážitků.
Kamila Poláková
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Hulíňan
SPOLEK ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH V HULÍNĚ
Spolek zdravotně postižených měl celodenní výlet na rozhlednu
MARUŠKU na Troják a taky Svatý Kopeček - Bazilika. V tento den
nám hodně pršelo, i tak se nám všem výlet líbil. Škoda jen, že bazilika se zrovna opravuje. Oprava potrvá do konce letošního roku.
Poděkování patří všem členům spolku, kteří se zúčastnili obou celodenních výletů.
výbor Spolku zdravotně postižených

INZERCE
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Hulíňan
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
V HULÍNĚ

Vernisáž absolventských prací žáků ZUŠ Hulín

Nechtěné knihy nemusí
skončit ve sběru
Pokud byste měli doma knihy, o kterých víte, že už je nikdo číst nebude, ale
nechcete je vyhodit, můžete nám je donést
do knihovny.
Sbíráme knihy starší (v dobrém stavu)
i novější pro naše knihovny na koupališti
a na hulínském nádraží, abyste si mohli
zpříjemnit letní odpočinek u vody či cestovaní.
Děkujeme všem, kteří se zapojí.

V úterý 11. června 2019 se v naší knihovně
uskutečnila vernisáž k absolventské výstavě
žáků ZUŠ Hulín, která i přes teplotní rekordy venku přilákala plno lidí. Na úvod zahráli
spolužáci z hudebního oboru na flétny a následovala vlídná slova ředitelky ZUŠ Hulín

K. Polákové a paní učitelky P. Vojvodíkové.
Absolventi obdrželi drobné upomínkové dárky a následně se svými blízkými procházeli
výstavu. Díla žáků budou ve foyer knihovny
k vidění až do konce července.
redakce

tým knihovnic

Pasování prvňáčků na čtenáře
Už je to celý školní rok, co k nám do
knihovny přišli noví prvňáčci, aby se seznámili
s naší knihovnou. S blížícím se koncem školního roku jsme se rozhodly prověřit si jejich
celoroční práci a dozvědět se, co se všechno
naučili. Pro všechny tři první třídy jsme si přichystaly otázky zaměřené na nejznámější české

pohádky. Každý žák musel před panem králem
Hulínem I. pokleknout a nahlas přečíst otázku
i svou odpověď. Následně byl králem pasován
na čtenáře hulínské knihovny a od šaška a vodníka si převzal odměnu. Velmi nás překvapilo,
jak děti krásně píší a že se většina z nich vůbec
nestyděla číst nahlas. S radostí oznamujeme, že
všichni prvňáčky naší zkouškou prošli a stali se
tak opravdovými čtenáři.
tým knihovnic

Knihovna o prázdninách
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Hulíňan
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Naše mateřská škola nabízí dětem nejrůznější nadstandartní aktivity. Jednou z nejatraktivnějších je škola v přírodě. Naše budova – Družba letos poprvé objednala pobyt
na Rusavě – Hotel Rusava. Děti se zde seznámily s indiánskou kulturou. Velcí i malí se
ve své fantazii přenesli do prérie a čtyři spřátelené indiánské kmeny si zde postavily svá
týpí. Každý den probíhal zajímavou, atraktivní
formou – vše samozřejmě v indiánském duchu
a v indiánském oblečení - každodenní hygiena,
hodnocení úklidu pokojů - týpí, ranní budíček,
rozcvička s Míšou Růžičkovou, služby v jídelně
s krátkým přáním druhým dětem, pěší výpravy po Hostýnských horách, sportovní indiánské olympiády, soutěže o ceny a diplomy, táborák s opékáním špekáčků, diskotéka, pěvecké
soutěže aj. Za vzorné chování a splnění zadání
dne byli malí Indiáni odměňováni „zubem“
z divokého zvířete, který si navlékali na kožený náhrdelník. Ani nepříznivé počasí dětem
náladu nepokazilo. Paní učitelky měly vždy
připravený náhradní program, který probíhal

Škola v přírodě je prima!
ve společenské místnosti výroba lapače snů či navlékání dřevěných korálků
na kloboukovou gumu.
Děti z budovy Eduarda Světlíka zase putovaly
do kouzelné říše pohádek
z Večerníčku za krysáky.
I pan kuchař se snažil –
vyvařoval dětem samé
dobroty plné vitamínů.
I malým jedlíkům na čerstvém vzduchu vytrávilo
a přidávali si. Děti se vracely z pobytu s novými
kamarády z jiných tříd,
plné nevšedních dojmů
a zážitků.
Nastává čas prázdnin a letních dovolených,
proto bychom chtěli touto cestou poděkovat
našemu zřizovateli, všem rodičům, zaměstnancům, sponzorům, partnerům a přáte-

lům naší mateřské školy za příkladnou spolupráci a popřát jim příjemnou dovolenou.
Dětem přejeme pohodové prázdniny.
Miluše Budínová

Závěr školního roku v Mateřské škole v Záhlinicích
V pátek 24. května jsme navštívili MěK
v Hulíně, kde se děti seznámily s novým prostředím, s umístěním a s rozdělením knih,
ale také se zajímavými hrami. Poznávaly
i pohádkové postavičky. Paní knihovnice jim
také přečetla verše a zapůjčila knížky k prohlédnutí.
Pak jsme se přemístili do MKC, kde
jsme se zúčastnili Pasparthova memoriálu.
Pro děti bylo připraveno několik kouzelnic-

kých vystoupení: žonglování, kouzla s ohněm,
pirátské kouzlení s holubičkami, kaskadérské
kousky, vystoupení loutkoherce a také se nám
představili psi, kteří tancovali country. Představení mělo spád a děti i dospělí se nesmírně
pobavili.
Před zpáteční cestou jsme se zastavili
ve SVČ, kde si děti zasportovaly a pohrály
na pěkné zahradě.
Dne 27. 5. jsme s dětmi vycestovali na celodenní výlet do Archeoskanzenu a Živé vody
na Modrou. Počasí
nám vyšlo, a tak jsme
si prohlédli, jak se
dříve žilo našim předkům. Kde bydleli, jak
pracovali, kde se děti
učily. Mohli jsme také
pozorovat, jak pracují
praví archeologové,
kteří objevovali další
nálezy v městečku.
Součástí výletu byla
i návštěva Živé vody,
kde v podvodním
tunelu při poslechu
relaxační hudby děti
sledovaly ryby našich
hlubokých vod a po-

toků. Volné chvilky pak děti využily v bludišti, prohlídkou rybníku a procházkou
na rozhlednu vybudovanou nad loukou.
Letošní den dětí jsme oslavili hledáním
pokladu. Po cestě děti plnily řadu sportovních
úkolů, např. skákaly panáka, házely míč do koše, strefovaly se do kuželek, projely dráhu
na koloběžce, podbíhaly lano, prolézaly kruhem, ale také si zazpívaly písničky a poznávaly
stromy i květiny v okolí. Podle fáborků došly
k cíli a našly vytoužený poklad plný sladkostí. V MŠ je ještě čekal pudinkový krém
s hračkou.
Ve čtvrtek 13. června jsme se rozloučili s předškoláky pohádkou „Čáry máry“,
ve které se děti naučily starat o les a přírodu.
Paní ředitelka Bc. Hradilová je pasovala na
školáky a popřála jim hodně úspěchů. Odpoledne jsme příjemně strávili spolu s rodiči
na školní zahradě. Školní rok nám velmi
rychle uběhl.
Děkujeme paní ředitelce Bc. Hradilové,
vedení města i rodičům za podporu. Velmi
si vážíme všech, kteří si na nás udělali čas
a vždy ochotně za námi přijeli a obohatili
děti o nové vědomosti, dovednosti a zážitky.
Všem čtenářům Hulíňanu přejeme krásné
a radostné léto.
Učitelky v MŠ Záhlinice:
E. Doleželová, E. Nevařilová

Rozloučení s mateřskou školou Ed. Světlíka
Odpoledne 18. 6. 2019 - to byl zábavný program všech budoucích školáků - prvňáčků, který si připravili v sále ZUŠ Hulín pro své rodiče,
prarodiče a příbuzné. Připravená scéna, to byla
loď a k ní nastoupila 4 družstva malých námořníků v barvě červené, modré, bílé a žluté. Tak
byly oblečeny i jejich paní učitelky. Na zahájení
se ujala slova paní ředitelka Andrea Hradilová, přivítala rodiče a promluvila k děvčátkům
a chlapcům úvahou, jak čas utekl, jací byli,
když nastoupili do školky a jak jsou dnes šikov-
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ní, co všechno umí a jak dobře jsou připraveni
do školy. Pak už se začal odvíjet děj na lodi.
„Námořníci v pruhovaném tričku nastupují
ráno na rozcvičku,“ pak všichni drhli palubu,
zpívali a pokračovali v cestě lodí do Afriky,
znázornili všechna zvířata, která jsou na tomto
kontinentu, až šťastně všichni námořníci dopluli zpátky do Hulína. Malí, již skoro školáci
zpívali a hráli pro své maminky a tatínky, které
měli před sebou v publiku, a oběma stranám
bylo hezky u srdíčka. Bylo to působivé a milé

představení, kde samozřejmě účinkovaly i paní
učitelky, kterým pak poděkovala paní ředitelka.
Poděkovala i rodičům za spolupráci a pak přišel
závěr, obdarování a loučení. Od svých paní učitelek každý jednotlivě dostal dárkovou taštičku
a milé přání a od paní ředitelky žlutý batůžek se
školními potřebami a slova povzbuzení.
Bylo to krásné rozlučkové odpoledne se
školkou, kdy své dojmy zapsala
jedna prababička.

Hulíňan
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
HULÍN

Atletický trojboj
V letošním školním roce se
poprvé konal atletický trojboj
pro žáky 4. - 5. tříd. Jedná se
o soutěž v běhu na 50 m, skok
daleký a hod kriketovým míčkem. Jako doplňková disciplína byl zařazen štafetový běh
4x60m.
Našim žákům a žákyním
se velmi dařilo a družstvo ve
složení Plevová Klára, Menšíková Barbora, Motal Štěpán a
Procházka Jakub skončilo na
celkovém 2. místě, kdy 1. místo
jim uniklo o jediný bod. Dále
získalo toto družstvo 2. místo
ve štafetovém běhu. Za zmínku stojí také celkové 1. místo
ve skoku dalekém pro Kláru Plevovou ze 4. C,
1. místo v hodu krikeťákem pro Jakuba Procházku z 5. C a 1. místo v běhu na 50 m pro
Štěpána Motala z 5. C.

Všem velmi gratuluji ke skvělým sportovním výkonům a držím pěsti do dalších
soutěží.
Mgr. Andrea Bublová

Vše o sběru starého papíru
ve školním roce 2018/2019
Poslední sběr papíru v tomto školním
roce se uskutečnil dne 23. 5. 2019. Do Kromeximu v Kroměříži se odvezlo asi 6 400 kg
papíru.
V tomto školním roce se konaly tři sběry
starého papíru a vysbíralo se asi 29 700 kg.
Nejúspěšnějšími sběrači na 1. stupni byli
žáci 4. C, kteří odevzdali 2 502 kg papíru,

a na 2. stupni byli úspěšní žáci 6. B s 1 412 kg
papíru.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do této
sběrové aktivity a díky patří i těm žákům,
kteří balíky papíru nakládali do kontejnerů.
Doufáme, že i příští rok bude ve sběru
papíru úspěšný.
Hana Škopíková

Návštěva Muzea Jana Amose Komenského
Ve středu 22. 5. 2019 jsme se s dějepisným
seminářem již potřetí vydali v rámci výuky
navštívit muzeum. Tentokrát byl naším cílem
Uherský Brod, přesněji Muzeum Jana Amose
Komenského, tzv. učitele národů. Cestu nám
sice znepříjemnil silný déšť, ale muzeum vše
vynahradilo. Již na první pohled si žáci mohli
všimnout, jak je muzeum výborně zařízené
a vše, co byste měli o J. A. Komenském vědět,
zde najdete. Součástí prohlídky byla mimo
skvělou průvodkyni i 3 promítaní. První,
hned na začátku exkurze, bylo o tom, čemu
se J. A. Komenský věnoval a jakými obory se
zabýval. Je ohromující, že i na svou dobu studoval 12 oborů. Po ukázce „jeho knihovny“

následovalo zábavně zpracované promítání
o cestě jeho životem, ve studni. To donutilo
žáky zůstat bystrými po celou dobu trvání
a krátké a rytmické písničky tomu napomohly. Závěrečné promítání, kterým jsme ukončili celou prohlídku, bylo věnováno pobytu
J. A. Komenského v zahraničí a Sloupový sál,
ve kterém promítání probíhalo, nahodil mysteriózní atmosféru.
Návštěvu muzea, které se v Uherském
Brodě nachází již 27 let, tudíž od roku 1992,
si žáci velmi užili a všem, kteří se zajímají
o historii, bychom ho vřele doporučili.
Dominika Konečná, 8. B

Výhra 40 000,- Kč v projektu Česko sportuje
Naše škola se tradičně zapojuje do Sazky
Olympijského víceboje
v projektu Česko sportuje. Každý rok žáci
plní disciplíny – skok
z místa, hod basketbalovým míčem, hluboký
předklon, postoj čápa,
běh na 500 m, T-běh,
sprint 60 m, trojskok
snožmo z místa, běh na
1000 m.

Žáci na závěr školního roku, pokud splní
všechny disciplíny, získají diplom s krátkým
rozborem své zdatnosti. Letos ze 461 škol,
rozdělených do čtyř kategorií, jsme vyhráli
hlavní cenu Sazky Olympijského víceboje. Martin Doktor, sportovní ředitel ČOV
a dvojnásobný olympijský vítěz, vylosoval
35 vítězů hlavních cen Sazka Olympijského
víceboje, a to pod dohledem paní notářky
JUDr. Lucie Foukalové a Terezy Vyhnálkové ze společnosti Sazka, a my jsme byli mezi
nimi. Huráááá!
IJ
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Hulíňan
„Seminář dobré praxe“ v Hrabové
Členové našeho ekotýmu měli možnost poznat další Ekoškolu, tentokrát jsme navštívili
ve čtvrtek 30. 5. ZŠ a MŠ v Hrabové. Po velmi
milém přivítání nás čekala svačinka a prohlídka školy. Chodí sem pouze 46 žáků, všichni se

Planetárium Brno

znají a spolupracují. Kromě nás se semináře
účastnily i další dvě Ekoškoly, Litovel a Ostrava.
Počasí nám přálo a plánovaný „quest“, neboli
běh lesem podle mapy a plnění úkolů, se mohl
uskutečnit. V pořádku jsme zase dorazili zpátky na školní zahradu. Následoval oběd venku
na zahradě a pak vzájemné sdílení informací
o našich aktivitách v ekotýmech. A co naše děti
zaujalo? Jídlo, cesta lesem, motýlí záhon,
nalezený mrtvý slepýš, cesta vlakem, noví
kamarádi, buchty na uvítanou pečené jednou ekotýmačkou a vzájemné tykání ve škole
i s dospělými a oslovování přezdívkami. Jsme
rádi, že můžeme poznávat práci v jiných školách a vzájemně se inspirovat.
D. Hozová, učitelka ZŠ Hulín

DRUŽINA

Děkujeme za příjemné
dny ve školní družině

Poslední dva týdny v měsíci květnu čekala
nás, studentky Pedagogické školy v Přerově,
souvislá pedagogická praxe. Byly jsme velmi potěšeny, že jsme mohly pobývat ve školní družině
základní školy, kterou jsme samy před několika
lety navštěvovaly. V průběhu 14 dnů jsme se s
žáky 3. tříd zaměřily na téma „Jaro v přírodě“
a „Z pohádky do pohádky“. Každý den jsme se
snažily motivací a zájmovou činností prohloubit vědomosti a znalosti. Využily jsme k tomu
dramatické, hudební, výtvarné a přírodovědné
výchovy. Velkým přínosem se stalo nahlédnutí

do výuky v prvních třídách. Příjemné dny jsme
ukončily a s dětmi se rozloučily s úsměvem
i sladkostmi. Souvislou praxi nám řídila paní
vychovatelka Formánková, které děkujeme za
umožnění dosud získané teorie o práci s dětmi
přesunout do naší první souvislé praxe v zařízení ŠD. Děkujeme všem paním vychovatelkám
i vedení základní školy za to, s jakou vstřícností, pozorností a ochotou k nám přistupovali.
A žákům 3. tříd za pozornost, hravost a kázeň.
studentky Spurná Kateřina, Darebníková Adéla

STŘEDISKO VOLNÉHO
ČASU HULÍN
Teplé květnové počasí jsme v SVČ využili
a připravili jsme akce pro celou rodinu. Jako
první proběhl JARMARK na zahradě SVČ.
Na programu bylo vystoupení dětí, které si
připravily písničku a básničku s letní tématikou. Nahlédnout do kroužku DEBRUJÁR
mohli rodiče díky ukázkám zajímavých pokusů. V rámci kroužku KUCHTÍK mohli
návštěvníci ochutnat kuchařské umění svých
dětí v podobě jednohubek, kanapek i bruschett. Rukodělné kroužky jako KERAMIKA
a DÍVČÍ KLUB nabídly k prodeji své výrobky,
na kterých děti pracovaly po celý rok. Utržené prostředky byly využity pro odměnění
dětí, které se podílely na přípravě a tvorbě jarmarku. Za hojnou účast děkujeme a v příštím
školním roce se na vás opět těšíme.
Již klasickou a tradiční akcí je HULÍNSKÝ
VANDRÁČEK. Na trase na účastníky čekalo
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V 5. ročníku se v rámci přírodovědy učíme o Sluneční soustavě. Abychom si výuku
zpestřili, vyrazili jsme do planetária do Brna,
kde jsme zhlédli program „Planety - cesta
sluneční soustavou“. Nejprve jsme navštívili Měsíc, jediné vesmírné těleso, na kterém
dosud lidé přistáli. Potom jsme se postupně
zastavili na všech planetách sluneční soustavy
a dověděli se spoustu zajímavých informací.
Součástí představení byla i prohlídka hvězdné
oblohy, ukázka několika jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí. Po skončení programu jsme měli možnost navštívit vědeckou
stezku, kde bylo několik interaktivních exponátů, jako je kaleidoskop, pixelová stěna, zvukovod, planetární siloměr nebo spektroskop.
Mgr. A. Bublová a Mgr. B. Němečková

Z našich akcí
několik úkolů a záludných otázek. Zúčastnit
se mohly všechny věkové kategorie. Otázky na
trase byly rozděleny do dvou kategorií (dítě,
dospělý). Trasa měla něco přes 2 kilometry,
takže jste se mohli dobře projít a zapojit své
mozkové závity při plnění otázek. V cíli byli
všichni zúčastnění odměněni a mohli si zakoupit něco k snědku ve stánku Karla Součka.
Všem VANDROVNÍKŮM třikrát HURÁ.
Na závěr školního roku jsme přichystali pro děti z mateřské školy OLYMPIÁDU.
V průběhu týdne nás navštívila všechna oddělení z MŠ. Na zahradě SVČ pro ně byl připravený pestrý program. Po rozdělení do družstev
a přidělení olympijského dresu na děti čekalo
zábavné odpoledne. Každé družstvo muselo
projít celkem 6 stanovišti (hod míčku do kruhu, skákání po vyznačené trase na skákacím
míči, skok po jedné noze, nošení pingpongo-

vého míčku na lžičce, plazení v tajemném tunelu a srážení kuželek. Všechny děti zdárně
zvládly všechna připravená stanovitě a za to
získaly sladkou odměnu a účastnický diplom.
pracovnice SVČ Hulín

Hulíňan
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA HULÍN

Pravidelní návštěvníci hulínského festivalu mládežnických dechových orchestrů, který
již nějaký čas nese jméno svého zakladatele
Václava Smoly, mi dají za pravdu, že účast návštěvníků rok od roku klesá. A tak se pořadatel této akce rozhodoval, a to dost obtížně, zda
je únosné za takových okolností festival ještě
pořádat. Nakonec bylo rozhodnuto, že festival bude, ovšem v tak říkajíc „novém kabátě“.
Bylo zvoleno jiné místo konání – náměstí,
bylo tím pádem zrušeno vstupné, netiskl se
program, průvodní slovo bylo ponecháno vedoucím jednotlivých souborů, nezazněla ani
úvodní fanfára ani závěrečná skladba Festivalová. A takto „z gruntu“ přebudovaná režie
festivalu se chystala na nedělní odpoledne
16. června 2019. Ale aby těch změn nebylo
málo, tak do toho zasáhlo ještě vrtkavé počasí,
a tak se kvůli reálné hrozbě bouřek na poslední chvíli celé dění přesunulo do sálu MKC.
Ale i po všech těchto změnách se v plánovaný
čas rozezněly tóny od první pozvané kapely – Dechového orchestru Two, Three, Four
při SZUŠ D-Music Kroměříž. Tato kapela,
plná mladých muzikantů, má svůj repertoár
postaven trochu netradičně nikoliv na klasických dechovkových, nýbrž pro dechový

33. Festival V. Smoly – všechno je jinak
orchestr upravených skladbách moderních
rockových kapel jako Queen, Deep Purple
apod. Orchestr pod vedením Bc. Ivo Novotného je zahrál v orchestrální podobě a jejich
průvodcem byla paní Pěva Horáková.
Jako druhý se publiku, které téměř zaplnilo sál MKC, představil se svým repertoárem mládežnický orchestr ze ZUŠ Zdounky
pod vedením Jiřího Horvátha, který před
lety začínal svou muzikantskou kariéru právě
v ZUŠ Hulín v orchestru Morava pod vedením P. Voříška. Zdounecká kapela mladých
se představila, ostatně jako i další dvě, klasickým repertoárem, i když jedna známá skladba – Feeling, s trumpetovým sólem, byla moderního ražení. Sympatie publika si vysloužili
i dva začínající zpěváčci – Marie Anna Vršková
a Miroslav Nauč ml. Znalí si správně domýšlí,
že je to syn bývalého ředitele ZUŠ Zdounky
a kapelníka Zdounečanky, který bohužel odešel předčasně do muzikantského nebe.
Následující kapela – Dychový orchester mladých Rudolfa Hečka z Dolnej Súče
pod vedením Vladimíra
Vavra – má v Hulíně již
skoro domovské právo,
neboť na festivalu se představila již po devatenácté.
Někdo sice tvrdí, že „jen“
po osmnácté, to ale nic
nemění na tom, že slovenští kamarádi muzikantů
z Moravy přivezli pomyslnou ošatku pěkných slovenských písniček, z nichž
některé byly zpívané Laurou Gabrhelovou, Timeou
Kašlíkovou a Maxmiliánem
Lukšem a dvě ozdobené ná-

Divadelní soubor Lentilky získal v Litvínově zlato!
Je brzy ráno a před Městským kulturním
centrem stojí hlouček rozespalých kluků.
Dnes je čeká cesta do Litvínova. Tam se totiž
koná celostátní soutěžní přehlídka literárně dramatického oboru. Dlouhá cesta před
námi, a ještě delší za námi.
Na divadelním představení Housenka,
které vzniklo na námět Miloše Macourka,
se pod vedením paní učitelky Michaely Tobolíkové a paní učitelky Lenky Urbanové
pracovalo už od ledna, kdy kluci dostali do
rukou první verzi scénáře. Následující měsíce byly ve znamení nepřetržitého zkoušení,
které bylo chvílemi velmi vyčerpávající. Jak
se ale lidově říká: „Bez práce nejsou koláče.“
A i kluci se svých „koláčů“ právem dočkali.
Ve Zlíně si na krajské soutěži LDO vysloužili

zlato a s ním i postup do celostátního kola.
V pátek 31. 5. 2019 se tak parta šikovných
kluků vydala na čtyřhodinovou cestu, na jejímž konci mohli změřit své síly s nejlepšími
divadelními soubory z celé České republiky.
Po příjezdu do Litvínova, vydatném obědě
a rychlé zkoušce nás už čekal sál plný diváků
v čele s odbornou porotou, která se o představení vyjádřila následovně:
„Kluci vstoupili na jeviště a předvedli úžasné
vystoupení plné energie a nečekaných zvratů.“
„Jde vidět, že kluky divadlo opravdu moc baví.“
„Líbí se mi, že si dokážou udělat sami ze sebe
srandu.“
„Celé představení jsem se opravdu moc bavila.“
„Ten hurónský smích, který jste slyšeli, tak ten
byl můj!“
Slova poroty a obrovský
potlesk, který po představení
následoval, byly jasným důkazem toho, že se divákům představení opravdu líbilo. Kluci si
za svůj úžasný výkon vysloužili
ocenění ve zlatém pásmu a stali
se tak jedním z mála souborů,
který se touhle krásnou cenou
může pyšnit.
Kluci, gratulujeme, byli jste
úžasní!
Za LDO Michaela Tobolíková

strojovými sóly, zahranými Šimonem Holíčkem
na Es-klarinet a Adamem Bahnem na trubku.
Celý festival pak uzavřela svým vystoupením Morava – orchestr ze ZUŠ Hulín.
Pro festival vybral vedoucí Petr Voříšek
skladby z repertoáru, nacvičeného pro letošní jarní sezónu, a to jak polky a valčíky, tak
i něco málo z tanečních skladeb. Kromě první
orchestrální skladby všechny ostatní ozdobila
svým zpěvem pětice zpěvaček – Sára Zpěváková, Eva a Barbora Furchovy, Valentýna Burešová a Nikol Nevřalová.
Na úplný závěr se muzikanti zúčastněných
kapel rozloučili dvěma společnými skladbami
– známými pochody Šly panenky a Muziky,
muziky. A nelze pominout, že to bylo za potlesku celého sálu, který si bouřlivými ovacemi
vytleskal ještě i přídavek.
Takže takový byl „starý festival v novém
kabátě“. Byl vydařený? Z obvykle dobře informovaných pramenů prý velice.
Text: Ing. Ivo Káňa, Foto: L. Polišenská

Skvělé Zvonky
DPS ZVONKY
se ve dnech 19. - 23. června 2019 zúčastnil
Mezinárodní sborové soutěže
SALZBURG INTERNATIONAL CHORAL
CELEBRATION AND COMPETITION.
Pod vedením své skvělé sbormistryně
Mgr. Dany Zapletalové
a za doprovodu výborného korepetitora
Vojtěcha Červenky sbor získal
ZLATO
a
ABSOLUTNÍ VÍTĚZSTVÍ
VE SVÉ KATEGORII.
Dále postoupil do soutěže GRAND PRIZE
a v celkovém pořadí všech
19 zúčastněných sborů se stal 2. nejlepším.
Velká gratulace všem!!!
Více se dočtete v následujícím Hulíňanu.

15

Hulíňan
Malí velcí filharmonici
Spolek státních základních uměleckých
škol ZUŠKA?ZUŠKA! má za sebou od svého založení spoustu zajímavých projektů. Na
úspěšné Malé velké herce navázal v letošním
roce další, tentokrát pro mladé hudebníky a
zpěváky. Velkolepé představení, kdy na jednom pódiu vystoupili jako mentoři hráči
Filharmonie Bohuslava Martinů a nadaní
žáci našich základních uměleckých škol, mělo
svou premiéru 5. května ve Zlíně.
Celý koncert byl pod taktovkou světově
proslulého dirigenta a kroměřížského rodáka Tomáše Netopila. Na dalších koncertech v
Uherském Hradišti, Holešově a Kroměříži jej
pak naprosto dokonale nahradil dirigent kroměřížské konzervatoře Jiří Kadavý. Také naše
škola měla na tomto projektu své zástupce.

INZERCE
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Dětský pěvecký sbor Zvonky se svou
sbormistryní Danou Zapletalovou
tvořil spolu s dalšími sbory 130 členné
těleso ve skladbě Carla Orffa Carmina
Burana. Sopránové sólo zpívala naše
letošní absolventka Zuzana Hradilová a jako hosté vystoupili k naší velké
radosti také Roman a Tadeáš Hozovi,
absolventi našeho pěveckého oddělení.
Ovace na všech koncertech neměly
konce a všem zúčastněným žákům se
dostalo mimořádné příležitosti okusit
práci profesionálních hudebníků. Všichni se svých úkolů zhostili na výbornou
a odvedli vynikající výkony.
Kamila Poláková

Úspěšný Honza Polášek

Hulíňan
Pozvánky na kulturní akce
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Hulíňan
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Hulíňan
PRO ZAJÍMAVOST
O tom, že Britské královské letectvo
(Royal Air Force - R.A.F.) mělo značný podíl na výsledku II. světové války, u nás již
dnes nikdo nepochybuje. Směle můžeme říci,
že nebýt vítězně vybojované letecké „bitvy
o Anglii“ ve druhé polovině roku 1940, průběh války by se, alespoň na pár dalších let,
ubíral jiným směrem. Výročí této významné
operace, byť nekulaté, si celá Evropa připomněla i v letošním měsíci červnu.
Před r. 1989 se o téhle důležité události poslední světové války v Československu
mluvilo jen okrajově a ohromné bojové nasazení RAF bylo prezentováno jako epizodní
záležitost. Rovněž tak bylo nakládáno s faktem, že svůj díl na odvrácení nacistické „totální vzdušné převahy“ nad Anglií a případné
následné invaze na Britské ostrovy mělo i více
než 2.500 čechoslováků, kteří se svými čtyřmi
bojovými perutěmi byli i po celý zbytek války
platnými oporami RAF, podobně jako Poláci
a Francouzi. Modré letecké uniformy neoblékali pouze piloti, ale i pozemní personál,
a milou skutečností je, že v uvedeném množství je zahrnuto i přes 50 žen, příslušnic tzv.
WAAF (Women’sAuxilliary Air Force), neboli Ženských pomocných sborů RAF, které
sloužily na různých pozicích jako zdravotnice, radiotelegrafistky, písařky štábů apod.
Po roce 1948 bylo mnoho příslušníků (nejen)
západního odboje komunistickým režimem
pronásledováno a perzekuováno, spousta jich
zhrzeně či z donucení odešla zpět za železnou
oponu, kde spokojeně a s náležitou úctou
dožila, zejména ve Velké Británii.
Díky pečlivé evidenci britské armády
víme, že z našeho bezprostředního okolí, tedy
z bývalého okresu Kroměříž, bojovalo během
války v Královském letectvu 37 mužů. Jen namátkou bych vypíchnul takové legendy jako
Alois Šiška – rodák z Lutopecen u Kroměříže, nebo Petr Uruba – rodák a čestný občan
Rusavy. Z našeho města, tedy z Hulína, sloužili v R.A.F. dva muži: František Obdržálek
a Václav Ruprecht. Na základě dokumentů
získaných z Vojenského historického ústavu
(VHÚ) v Praze a Archivu Sdružení čs. zahraničních letců, podařilo se zrekapitulovat
osudy obou a v tomto a příštím čísle našeho
měsíčníku vám je představíme.
František Obdržálek
Narodil se 14. ledna
1904 v Hulíně. Vychodil
obecnou školu, tři třídy
měšťanské školy a zimní kurz na průmyslové
škole. Jeho rodiče bydleli v Třebízského ulici
č. p. 306 v Hulíně. V
roce 1924 nastoupil prezenční vojenskou službu u Leteckého pluku 2
v Olomouci. Během ní absolvoval kurz leteckých mechaniků a zbrojířský kurz. Následně se
rozhodl zůstat v armádě a v letech 1926–1928
sloužil u letectva jako poddůstojník v další
činné službě. Během ní dosáhl hodnosti četaře. Naposledy sloužil u 113. letky Leteckého
pluku 4. Poté odešel do zálohy a pracoval jako
letecký mechanik.
Dne 22. ledna 1939 odejel z okleštěného
Československa do Velké Británie. Bydlel ve
Wallingtonu, v hrabství Surrey, nedaleko od
Londýna. Později se přestěhoval do přímoř-

Hulínští rodáci ve službách RAF
za II. světové války
ského města Birchington-on-Sea v hrabství
Kent. Již 17. července 1939 se dal písemně k
dispozici rodícímu se čs. zahraničnímu odboji na Britských ostrovech. Dne 8. května 1940,
tedy pouhé dva dny před zahájením nacistické ofenzívy na Západě, byl odeslán s transportem čs. dobrovolníků do Francie.
V jihofrancouzském Agde, které bylo
„hlavním městem“ čs. vojenských jednotek,
jej prezentovali 13. května 1940. Zdá se pravděpodobné, že byl zařazen k letecké skupině a
bojů pěších jednotek na frontě se nezúčastnil.
V chaosu francouzské porážky se přihlásil k
evakuaci do Velké Británie, kde jej již 10. července 1940 na základně v Gloucesteru přijali
do řad Dobrovolnické zálohy britského Královského letectva, v jehož rámci se čs. letectvo
formovalo (obdržel evidenční číslo 787 014).
Dne 17. července 1940 byl zařazen k pozemnímu personálu 310. čs. stíhací peruti a následujícího dne mu byla přiznána hodnost Technical Sergeant (T/Sgt), odpovídající jeho čs.
hodnosti, se zařazením mechanik (Fitter I).
Na výročí narození T. G. Masaryka,
7. března 1941, byl povýšen na rotného
a 28. října téhož roku na rotmistra letectva.
Těsně před koncem války, 7. března 1945, pak
dosáhl hodnosti štábního rotmistra letectva.
V britských hodnostech postupoval podobným způsobem: k 13. květnu 1943 dosáhl
hodnosti Technical Flight Sergeant (T/F/Sgt)
a 23. dubna 1945 byl povýšený na Acting Warrant Officer (A/W/O), což byla ovšem hodnost
propůjčená na základě jím zastávané funkce.
Jeho zařazení se příliš neměnilo – dne 3. září
1943 byl přemístěný k No. 3112 Service Echelon,
což byla servisní jednotka 312. čs. stíhací peruti
RAF a prvního prosincového dne téhož roku
k No. 134 Czech Airfield, vyšší jednotce sdružující všechny tři čs. stíhací peruti. Od 6. dubna 1944 byl zařazen na základně RAF v Hendonu u Londýna a 2. října 1944 jej přemístili
k Czechoslovak Transport Pool (tedy plánovanému zárodku čs. dopravního letectva) na základně v Croydnu s přidělením v Hendonu.
Po celou válku tedy sloužil v řadách pozemního personálu čs. letectva v rámci RAF.
V roce 1943 absolvoval kurz De Haviland
Aircraft Co / Hydromatic propellors – instruction
a na jaře 1945 kurz Double Wasp Engine
u No. 21 School of Technical Training.
Kromě obligatorní Čs. vojenské pamětní medaile se štítky Francie – Velká Británie
(udělena 7. března 1944) byl 13. března 1945
vyznamenán Čs. medailí Za zásluhy II. stupně.
František Obdržálek se však po skončení
války do osvobozené vlasti natrvalo nevrátil.
Požádal o demobilizaci na Britských ostrovech. Z RAF byl propuštěn 19. listopadu 1945
a 21. prosince 1945 odešel od Zadního sledu
Náhradního tělesa čs. armády do civilu. Nastoupil do zaměstnání u nizozemské letecké
společnosti KLM a bydlel v Croydonu. Jeho
další životní osudy jsou díky této skutečnosti
neznámé.
Podle zdrojů Armády České republiky zemřel dne 5. března 1980 a v rámci plošných
rehabilitací účastníků západního odboje mu
po roce 1989 byla udělena hodnost podplukovníka „in memoriam“. Kmenový list Františka Obdržálka se s největší pravděpodobností nedochoval.

Václav Ruprecht
Narodil se 30. září 1917 v Hulíně v rodině
Václava Ruprechta a Marie, rozené Chytilové.
Domovsky příslušný byl do Brna. Vychodil
obecnou školu, čtyři třídy měšťanské školy
a vyučil se automechanikem. V době učení
navštěvoval tři ročníky strojní pokračovací
školy. Jeho rodiče bydleli v tehdejší Divišově
ulici č. 36 v Brně – Židenicích.
Roku 1936 nastoupil dobrovolně prezenční vojenskou službu, během níž absolvoval
poddůstojnickou školu a pilotní výcvik u Leteckého pluku 5 v Brně. Po jejím skončení zůstal v armádě jako délesloužící poddůstojník.
Dne 19. června 1939 odešel z obsazené
vlasti do Polska. Již předposledního červencového dne se dostal do Francie a v Paříži
„čekal“ na vyřízení své žádosti o vstup do Cizinecké legie. (Čeští vojáci museli při odjezdu
z Polska podepisovat závazek k pětileté službě
v Cizinecké legii. Okolo šesti set jich pak skutečně muselo nastoupit službu v severní Africe, odkud byli po vypuknutí války propuštěni
do čs. zahraniční armády. Několik set dalších,
především příslušníků letectva, však zůstalo
pod různými záminkami až do začátku války
ve Francii.) Formálně byl v legii prezentován
2. září 1939, avšak již na konci měsíce byl
převeden do čs. jednotek. Druhého říjnového dne roku 1939 byl povýšen na desátníka
a od 12. října sloužil na Base aérinne 136 v Pau
v podhůří Pyrenejí, kde prožil pravděpodobně celou francouzskou „podivnou válku“.
Ještě před pádem Francie, 19. června 1940,
byl s dalšími letci evakuován z Bordeaux
do Velké Británie, kam dorazil o týden později. Přesně po měsíci, 26. července 1940, byl
v nejnižší hodnosti Aircraftman 2-nd Class
(AC2) přijat do Dobrovolnické zálohy britského Královského letectva (kmenové číslo
787 526, jako důstojník pak 187 637), v jehož
rámci se čs. letectvo na Britských ostrovech
formovalo. Výcvik v Československu prodělal
u bombardovací jednotky a na Britských ostrovech měl projít přeškolením na stíhacího
pilota. K 27. září 1940 byl přidělen k základně RAF v Babbacombe, nedaleko Torquay
v jižní Anglii. Před vánočními svátky,
21. prosince 1940, jej přemístili k 9. pokračovací pilotní výcvikové škole (No. 9 Service
Flying Training School), kterou úspěšně
ukončil 18. května 1941. Počátkem června
1941 nastoupil službu u 52. operačně výcvikové jednotky (No. 52 Operational Training
Unit), což byl další předstupeň k operačnímu
létání. Dne 14. července 1941 byl jako pilot
přemístěn k 312. čs. stíhací peruti RAF.
Postupoval také na žebříčku britských i československých hodností: dne 28. října 1940 byl
povýšený na četaře, 1. prosince 1942 na rotného, 21. prosince 1940 na LeadingAircraftman
(LAC), 18. května 1941 na Sergeant (Sgt),
1. května 1942 Flight Sergeant (F/Sgt) a
na 1. dubna 1943 na Warrant Officer (W/O).
V říjnu 1941 uzavřel v přímořském městečku Tiegnmouth v hrabství Devon sňatek
s dvacetiletou Iris Daphne Redfern. V manželství se jim narodil syn Jaroslav.
dokončení na str. 20
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Hulíňan
Hulínští rodáci ve službách RAF za II. světové války - dokončení
V polovině dubna 1943 odešel na půlroční
„odpočinek“ ke 2. letce pro dopravu letounů
vzduchem (No. 2 Delivery Flight). K operační
jednotce se vrátil 15. října 1943. Tentokrát se
jednalo o 313. čs. stíhací peruť. Dne 12. května 1944 byl přemístěn k 84. podpůrné jednotce skupiny (No. 84 Group Support Unit),
kde jej 1. června zastihlo jednak jmenování
do první britské důstojnické hodnosti (Pilot
Officer) a jednak invaze do Normandie o pět
dní později.
Již 13. června 1944 byl přemístěn k 312.
čs. stíhací peruti RAF, která v té době operovala z letiště Appledram na pobřeží jižní
Anglie a podílela se na ochraně vzdušného
prostoru invazního předmostí v Normandii.
Dne 25. srpna 1944 se společně se třemi
dalšími příslušníky 312. čs. peruti v rámci
operace RANGER (útoky stíhacích letounů
na vojenské cíle v okupované západní Evropě) zúčastnil hloubkového útoku na nádraží
v Raalte v Nizozemí. Během něj letci zničili několik nákladních vlakových souprav,
z nichž jedna byla sestavena téměř výhradně z
cisteren, obsahujících zřejmě pohonné hmoty. Dým stoupal až do výšky dvou tisíc metrů
nad Raalte a byl vidět ještě ze vzdálenosti sta

kilometrů. Při návratu na Britské
ostrovy se však Ruprechtův Spitfire HF.Mk.IXC ML 245 (DU-R) asi
90 km východně od Great Yarmouth
nečekaně zřítil do Severního moře.
O důvodech havárie můžeme jen
spekulovat. Pamětníci uvádějí jako
možnou příčinu poruchu dýchacího přístroje. V závislosti na výšce
letu pak v takovém případě dochází velmi rychle ke ztrátě vědomí,
což je v jednomístném stroji fatální
záležitost. Letečtí odborníci naznačují ještě další možnost, a sice
selhání motoru při přepínání na
pomocné palivové nádrže. Pravou
Manželka Iris a syn Jaroslav Ruprecht
příčinu se již nikdy nedovíme a tělo
V. Ruprechta je také navždy ztraceno.
V rámci plošných rehabilitací příslušníků
Je krutým paradoxem, že pouhé tři dny před
tím úspěšně absolvoval leteckou školu zá- západního odboje byl v roce 1991 „in memoriam“ povýšen do hodnosti plukovníka.
chrany na moři (School of Air / Sea Rescue).
Za svoji činnost v odboji byl kromě ob- Jeho jméno je uvedeno na pamětní desce
ligatorní Čs. vojenské pamětní medaile se v klubovně Čs. národního domu v Londýně
štítky Francie – Velká Británie (udělené a rovněž na památníku čs. letců v Praze, od7. března 1944) vyznamenán ještě dvěma haleném roku 1996
(Zdroje, ze kterých bylo čerpáno, jsou
Čs. medailemi Za chrabrost (8. října 1942
a 26. října 1942) a Čs. válečným křížem 1939 u autora tohoto příspěvku k dispozici.)
(2. ledna 1944).
A.Páter

KOUPALIŠTĚ HULÍN
Změna provozní doby

Tropické teploty udeřily, a tak hulínské koupaliště otevřelo
o několik dní dřív, než bylo původně v plánu,
a lidé se mohou osvěžit a strávit příjemný den u vody.
Od 1. července 2019 změna provozní doby koupaliště:
10.00 - 20.00 hod. Večerní koupání se tím pádem ruší.
Více informací na http://www.kombyt.cz/.
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Hulíňan
ROZHOVOR

s Radkem Fuksou o hulínském psím útulku
O kolik pejsků se tedy staráte?
Momentálně jich je v útulku 7 a jedná se
skoro o samé „Hulíňáky.“

Radek Fuksa je jednatelem společnosti Krmiva - Morava, s. r. o., která je majitelem nově
zřízeného psího útulku v Hulíně. Možná jste
do této chvíle ani nevěděli, že v Hulíně nějaký
psí útulek existuje, a proto jsme ve spolupráci s panem Fuksou připravili tento rozhovor,
aby vám, čtenářům, mohl poskytnout více informací o útulku i práci, která s ním souvisí.
Proč vznikla v Hulíně potřeba založit útulek?
Všechny útulky obecně jsou přeplněné,
ale zřízením útulku jsme reagovali na potřeby odchytové stanice pro odchyt toulavých
a nebezpečných psů, která je jedinou odchytovou službou ve Zlínském kraji. Vše je to totiž
propojené.
Odchytová služba vznikla, aby chránila
obyvatele města před volně se potulujícími
psy, kteří by mohli jakýmkoliv způsobem
ohrožovat občany. Cena této služby je vysoká,
a to jednak proto, aby pokryla náklady na její
provoz, a také aby odradila majitele, kteří
nechávají psy volně pobíhat po městě. Část
těchto peněž se používá i na chod útulku.
Jak dlouho už je útulek v provozu?
Je to rok, co bylo schváleno zřízení útulku
a začalo se na něm fyzicky pracovat.
Co vše bylo potřeba pro zřízení útulku pro
psy?
Založení útulku znamená velmi složitý
administrativní a schvalovací proces. Dotyčný musí dostat povolení k činnosti od Krajské
veterinární správy, jelikož se posledních dobou stal velký trend zřizovat útulky načerno
a Krajská veterinární správa s tím má velké potíže. Musel jsem tedy získat povolení, prostor,
který jsem dostal od města Hulín formou nájmu, a vybudovat zázemí pro pejsky. Zpočátku se pořídily nové kotce a postupně se útulek
rozšířil o pět obrovských výběhů, což je nadstandartní prostor oproti jiným zařízením,
a velkou venčící travnatou plochu.
Málokdo ví, kde se útulek v Hulíně nachází.
Je jeho poloha tajena schválně?
Co mám zkušenosti z jiných útulků, tak
když je veřejně známá jeho poloha, dost často se před branami útulku nechávají uvázaní
nechtění pejsci. Jelikož útulek funguje jenom
rok, nemáme momentálně ještě takové finanční prostředky, abychom pokryli náklady
na péči o další nové pejsky, kteří by se takovýmto způsobem mohli před naším útulkem
objevit.

Co všechno obnáší udržovat útulek v chodu z pohledu Vašeho času?
Zakládám si na tom, aby psi žili v čistotě
a tím byli v pohodě. Takže to znamená každodenní uklízení, venčení a krmení. Pejsky
venčím zpravidla 3x denně. U ostatních zařízení, pokud si pro psa nepřijde veřejnost,
tak se z kotce nedostane. Jelikož útulek pro
veřejnost ještě není zpřístupněn, slouží nám
k usnadnění venčení velké výběhy a venčící
travnatá plocha. Najíst dostávají navečer, aby
na to měli klid. Jak si zakládám na čistotě, tak
tím je pro mě velmi časově i fyzicky náročné
vše za den zvládnout, jelikož jsem na chod
útulku zatím sám. Ovšem nejvíc ubíjející je
shánět finanční prostředky.
Měl jsem přislíbenou finanční pomoc
okolních obcí, které se v poslední fázi rozhodly dát od útulku ruce pryč. A když vám
odpadne taková finanční podpora, kterou
musíte nějak nahradit, tak z toho je člověk
nejvíc unavený. Musím ovšem zmínit, že
město Hulín jako jediné z obcí a měst se za
nás postavilo a za to jim jsem velmi vděčný.
Velký dík patří také firmě ZAPA beton, a. s.
a Společné obalovny, s. r. o. za jejich podporu,
které si velmi cením.
Jak získáváte finanční prostředky na provoz
útulku?
Máme transparentní účet, kam lidé mohou přispívat. Veřejnost však stále žije v domnění, že nám musí posílat tisíce, jinak ta
pomoc nemá smysl. Ale takto to vůbec není.
Před pár měsíci si dvě paní z Hulína nastavily
trvalý příkaz, jedna na 100,- Kč a druhá na
200,- Kč měsíčně, a i když se to pro někoho
zdá málo, pro nás je to obrovská pomoc, která
každý měsíc přispěje na rozvoj útulku. Takže
lidé se nemusí bát posílat i menší částky, vše
co pošlou, je pro nás opravdu pomoc. Dále
máme schválenou veřejnou sbírku, kdy v Hulíně můžete nalézt zapečetěné kasičky, kam
veřejnost může taky přispět. Jedna se nachází
v Informačním centru Hulín a druhá v Polárce
Café Hulín. Byl bych rád, kdyby se našli ještě
hulínští obchodníci, kteří by umožnili umístění kasičky do jejich obchodu. Poslední kasička se nachází v prodejně Krmiva - Morava
v Kroměříži, kde lidé mohou zakoupit zboží
s nálepkou „U,“ která symbolizuje, že celá
hodnota zboží putuje na hulínský útulek. Jelikož nejsme živeni z rozpočtu města, jako většina městských útulků, využíváme všechny
tyto peníze k zvelebení útulku, pro jeho rozvoj a potřeby, na vznik veterinární ošetřovací
místnosti a na to, aby vzniklo takové zázemí,
aby se útulek mohl otevřít i pro veřejnosti.
Když srovnáte Váš útulek s jinými, v čem
je ten Váš rozdílný?
Jsem pejskař! A to je ten největší rozdíl.
Když jste pejskař a máte ke zvířatům kladný
vztah, jde to na jejich chování hodně vidět.
Naši pejsci jsou zvyklí na pravidelné venčení, umí tedy chodit na vodítku a jsou zvyklí
na práci s člověkem. Další výhoda je umís-

tění útulku, který se nachází v klidné části,
a pejsky tak nic neruší a ani oni neruší okolí.
Pokud si pejska někdo vezme z adopce, má
výhodu mě jako trenéra, tedy i zvýhodněné lekce tréninku pro psy, které provozuji.
A v neposlední řadě je velkým plusem,
že jsme nově zřízený útulek a nemáme přeplněnou kapacitu.
Kde se lidé dozvědí více o Vašem útulku a
pejscích, které tam máte k adopci?
Máme webové stránky, které jsou v současné době ve výstavbě a pracuje se na jejich
grafické podobě a přehlednosti. Domnívám
se, že už by počátkem července mohly být hotové. Mám v plánu, že každý pejsek budeme
mít na stránkách svou záložku, kde veřejnost
najde všechny informace k němu i fotografie.
Zároveň bych si přál, aby se podařily najít
společnosti, které by se na podpoře útulku
podílely a jejichž firemní loga by byla součástí našeho webu. Na všem se pracuje, ale v
jednom člověku se toho za den bohužel moc
stihnout nedá a nemůže být všechno hned.

foto ze soukromého archivu p. Fuksy
Nově můžete na TV Nova sledovat ve Snídani s Novou třetí pokračování projektu Snídaňového štěněte, v jehož počátcích jste mohli
vidět pana Fuksu s asistenčním pejskem
Sunnym z organizace Helppes.
redakce
Důležité informace
k hulínskému útulku:
Číslo transparentního účtu:
2901439159/2010
Webové stránky:
www.utulekhulin.cz
(stránky jsou momentálně ve výstavbě)
Facebook:
Útulek pro opuštěné psy Hulín
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Nový nejlepší přítel na vás možná čeká v hulínském útulku

INZERCE
Předkupní právo u nemovitostí
Problematika předkupního práva u nemovitostí prošla několika změnami. Občanský
zákoník účinný do 31. 12. 2013 dával spoluvlastníkům nemovitých věcí v případě převodu podílu na společné věci zákonné předkupní právo k tomuto podílu. Výjimkou byl
převod na osobu blízkou. Nový občanský zákoník (NOZ) účinný od 1. 1. 2014 toto předkupní právo až na výjimky zrušil. Od 1. 1.
2018 ale novela občanského zákoníku předkupní právo opět do zákona vrátila.
Jak tedy probíhá předkupní právo u nemovitostí v praxi?
Není účelem tohoto příspěvku jít do velké hloubky a řešit komplikované případy,
ale ukázat na zřejmě nejběžnější případy,
které se objevují při prodeji bytových jednotek a rodinných domů, kde je více spoluvlastníků. Už samotný fakt, že nemovitost, ať byt
či dům, popř. pozemek, vlastní více vlastníků,
mnohdy její prodej komplikuje. Většinou je
důvodem nesoulad spoluvlastníků s určením
výše kupní ceny. Každý má jiné nároky a najít
někdy reálný kompromis není jednoduché.
Nicméně pokud mají zájem nemovitost prodat všichni její spoluvlastníci a dohodnou se
na prodejních podmínkách, mohou takovou
nemovitost nabídnout k prodeji a jakmile se
najde kupující, uzavřou s ním kupní smlouvu, kde na straně prodávající strany figurují
všichni spoluvlastníci ve výši svých podílů.
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Realitní poradna
Jednou kupní smlouvou se tak zrealizuje
prodej takové nemovitosti, a pokud se nedohodnou spoluvlastníci jinak, je i kupní cena
rozdělena mezi ně dle poměru jejich spoluvlastnických podílů.
Pokud ale chceme prodat svůj podíl
na nemovitosti, kterou máme ve spoluvlastnictví s dalším jedním či více spoluvlastníky
a nebylo možné z nějakých důvodů dostát
vzájemné dohody nebo ostatní své podíly
prodat nechtějí, stanoví nám zákon určitá
pravidla. Zákon totiž požaduje, aby si spoluvlastník, který chce podíl prodat, nejprve
našel zájemce o tento podíl, uzavřel a podepsal s ním kupní smlouvu, a až se smlouvou v ruce oslovil ostatní spoluvlastníky
(§ 2143 NOZ). Předpokládá se, že uzavřená
kupní smlouva je
uzavřena s rozvazovací podmínkou
uplatnění předkupního práva a až
do doby marného uplynutí lhůty
pro využití předkupního práva
nebo jeho vzdání
se spoluvlastníkem by kupní
smlouva nebyla
předložena katastrálnímu úřadu.

Lhůta, kterou mají spoluvlastníci k využití
nebo vzdání se svého předkupního práva je
stanovena na tři měsíce. Předložením předmětné kupní smlouvy ostatním spoluvlastníkům si tedy prodávající splní svou povinnost,
a to ohlášení všech prodejních podmínek.
Předkupní právo se netýká případů, kdy se
převádí podíl na osobou blízkou (§22 NOZ).
Naopak, i pokud se převádí podíl bezúplatně,
předkupní právo pro spoluvlastníky se musí
uplatnit a ti mají právo podíl vykoupit za
cenu obvyklou.
Řešíte nějaký problém s nemovitostí?
Ráda vám poradím na níže uvedených kontaktech.
Veronika Kalousková

Hulíňan
SPORT

MAŽORETKY - Mezinárodní soutěž

Prodloužený víkend 30. 5. - 2. 6. 2019
strávily hulínské mažoretky v Chorvatsku.
Pátek věnovaly prohlídce krásného přístavního města Crikvenica a mořské pláži a hlavně
mořské vodě. Odpoledne pak odjely do Samoboru. V sobotu ráno se zúčastnily mezinárodního mažoretkového festivalu Samoborfest 2019. Skupina Kontrasty získala se svou
pódiovou skladbou 2. místo a stříbrné medaile a se skladbou Traditional corps 3. místo
a bronzové medaile. Skupina Mini Kontrasty
předvedla svou soutěžní skladbu a získala
3. místo a bronzové medaile.
Dále soutěžily také sólistky:
Ivana Zrníková - 1. místo a zlatou medaili,
Kateřina Olšanská - 2. místo a stříbrnou medaili, Nikola Kočařová - 5. místo, Petra Dorazínová - 7. místo, Veronika Hodonská - 1. místo
a zlatou medaili, Barbora Kočařová - 9. místo,
Valerie Poláková - 6. místo a duo Natálie
a Nela Pechovy - 2. místo a stříbrné medaile.

Dále jsme dostaly
ocenění a pohár za
nejkrásnější kostým
pro duo, a to pro sestry
Natálii a Nelu Pechovy. Vzhledem k tomu,
že Samoborfest byl
letos desátým ročníkem, pořadatelé vyznamenali pravidelné
účastníky této krásné
soutěže a mezi nimi
jsme byly i my a obdržely jsme překrásnou
pamětní plaketu.
V neděli probíhala soutěž v twirlingu, kde
nás reprezentovala 2 děvčata:
Solo Dance - Veronika Hodonská 9. místo
Floor 1 Baton Ivana Zrníková 1. místo a zlatou medaili, Veronika Hodonská 7. místo

Ze všech umístění máme velkou radost,
protože se jednalo o mezinárodní soutěž
s velkou účastí mažoretek a twirlerek.
Děkujeme celému týmu pořadatelů
za perfektní soutěž, na kterou jsme se vždy
velmi těšily.
Trenérka A. Rafajová

Stolní tenis SK Spartak Hulín
Oddíl stolního tenisu SK Spartak Hulín je
otevřený pro všechny zájemce o tuto rychlou
a dynamickou hru. Tréninky probíhají vždy
ve středu a v pátek, od 15.30 hodin do 17 hodin trénují žáci a od 17 hodin pak dospělí. Zápasy jsou obvykle o víkendech. V současnosti
registrujeme 23 dospělých hráčů a 14 dětí do
15 let. Žáků máme nejvíce v celém okrese.
V letošní sezoně jsme postavili jedno družstvo do krajského přeboru 1. kategorie, dvě
družstva do okresního přeboru 1. kategorie
a jedno do okresní žákovské ligy. Se žáky jsme
začali pravidelně navštěvovat také krajské bodovací turnaje mládeže. S výsledky družstev
můžeme být spokojeni, protože jsme dosáhli
požadovaných cílů, „B“ družstvo se udrželo
s přehledem v okresní soutěži, „A“ a „C“
družstvo spadlo o soutěž níže, ale rozhodně
neudělalo ostudu, protože týmy byly poskládané z hráčů, kteří s vyššími soutěžemi neměli
žádné zkušenosti. V minulosti jsme měli družstev více, ale po odchodu přespolních hráčů
sázíme na domácí odchovance a mládež.
V listopadu jsme uspořádali zdařilé
okresní přebory jednotlivců s velkou účastí
(39 dospělých hráčů a 41 mládeže).

Ze členů místního oddílu mezi muži
nejlépe dopadl Marek Ondruch, který ve
čtvrtfinále prohrál s pozdějším finalistou,
v osmifinále skončil ještě Petr Hošťálek
a Martin Matuška, ostatní hulínští hráči skončili v základních skupinách. Byli
to: Ondřej Mrhálek, Michal Málek, Daniel Kolomár, Jakub Gremlica, Václav Gremlica a Josef Slovák. Za dorostence hrál
jen Tomáš Kolomár, který ještě patří do
kategorie žáků a umístil se na 8. místě.
Tomáš se tak v sobotu připravoval na nedělní klání žáků. Mezi žáky jsme měli 6 zástupců. Největšího úspěchu dosáhl již zmíněný
Tomáš Kolomár, který ve dvouhře obsadil
3. místo a pak společně s Tomášem Grygarem smolně prohráli velmi vyrovnané finále
čtyřher a obsadili tak 2. místo. Do turnaje
ještě nastoupili Michele Magnano, Radim
Letev, Ondrej Daněk a jako nejmladší hráč
celého turnaje Roman Vaňhara.
V březnu jsme pořádali okresní přebory
družstev mládeže, kterých se zúčastnilo 7 týmů
žáků a 3 týmy dorostenců. Jako jediný klub
jsme postavili 2 týmy žáků. Tým A ve složení
Tomáš Kolomár, Tomáš Grygar, Radim Letev
po smolných prohrách obsadil nakonec bramborovou
pozici (ale jen o jednu prohru méně
a bylo celkové vítězství). Tým B ve složení Michele Magnano, Ondřej Daněk,
Roman Vaňhara byl
věkově nejmladší,
sbíral cenné zkušenosti a obsadil
poslední 7. místo.
Do dorostenců jsme
nikoho nenominovali.
V okrese Kroměříž nyní sice nepatříme mezi nej-

úspěšnější kluby, co se týká počtu získaných
medailí, ale jsme rozhodně nejpočetnější a je
o nás slyšet. Od okresního svazu máme vždy
nominaci uspořádat velké okresní turnaje a
věříme, že to tak bude i do budoucna. Rádi
bychom také poděkovali organizačním pracovníkům, a především trenérům mládeže
(Dan Kolomár a Radek Mikulík) za jejich
obětavost a také městu Hulínu za finanční
podporu - i díky níž jsme koupili trénovacího
robota, který je využíván nejen mládeží.
Tuto sezónu 2018/2019 jsme ukončili společným turnajem v květnu, příští sezonu zahájíme tréninkem ve středu 29. 8. 2019 a rádi
přivítáme nové tváře!
SK Spartak Hulín – oddíl stolního tenisu

INZERCE
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VÍTE, ŽE...

Před 60 lety jsme ukončili povinnou osmiletou školní docházku. Byli jsme prvními žáky,
kteří odešli z tenkrát nové základní školy na Nábřeží. Ve dvou 8. třídách nás bylo 82. Poprvé se
uskutečnilo naše setkání po dvaceti letech a poté následovaly pravidelné pětileté cykly. Nikdy
se nedostavili úplně všichni, to by snad ani nebylo možné, ale dříve přesto v hojném počtu.
Vždy ale vzpomínáme na všechny, včetně našich třídních: pí uč. Mohylové a p uč. Jurčíka.
A toto je pozdrav z letošního výročního setkání.
bývalí žáci ZŠ Hulín

Víte, že…
• díky nízkému stavu vody ve vodních tocích
a její zvýšené teplotě, naleznete nejvíce ryb
pod jezy a splavy?
• letošní květnová povodeň prvního stupně
alespoň z části vymetla víceletý nános
bahna v říčce Rusavě?
• díky katastrofálnímu úbytku létajícího hmyzu u nás řidiči daleko méně čistí přední
sklo?
• medvěd označený na Slovensku na Velké
Fatře vysílačkou došel během čtrnácti dnů
k Dunaji a potom bez úhony zpět?
• kavky obecné hnízdící v Kroměříži každodenně komunikují s kavkami hnízdícími
v Hulíně a v Holešově?
• přibývá případů, kdy lidé vypouštějí nezákonně do přírody různé druhy okrasných
želv?
• přibývá případů, kdy se divoká prasata
přestávají bát člověka?
• babočky bodlákové, které protahují z jihu
přes naše území, osidlují až sever Evropy?
• v letošním roce včelařům v ČR údajně
přibylo cca sto tisíc včelstev?
• opravdová autorita neporoučí, ale spolupracuje?
S úctou Váš Pavel K. Šálek
Český svaz ochránců přírody ZO VIA Hulín

Fotografie FOTOSTUDIO - Ing. Miroslav Mlčák
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• 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.
• Masáže Romana Zonová, Dům zdraví u Alberta, po - pá: 8.30 - 17.30, tel.: 731 381 691.
• 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
• Lektorka němčiny nabízí výuku NJ pro začátečníky i pokročilé. Výuka zábavnou formou, jasné vysvětlení gramatiky, konverzace k aktuálním tématům, příprava na státní
maturitu a jazykové zkoušky ZERTIFIKAT
DEUTSCH B1 - C1. Poskytnu vlastní výukové materiály, není nutné si kupovat žádné
další učebnice ani CD. Tel.: 736 102 473.

• Pronajmu byt 3+1 v Břestě (naproti benziny ONO), 1. patro, sklep, zasklená lodžie,
částečně zařízený.
Cena včetně režie 9.000,- Kč, volný od 1. 3.
2019. Tel.: 603 967 581.
• Chtěla bych vyměnit byt 2 + 1 v osobním
vlastnictví s vlastním topením za menší
byt na Družbě. Tel.: 702 637 846.
• Prodám jádra vlašských ořechů. Sklizeň
2018. Cena 160 Kč/kg. Prodám slivovici
2018. Cena 300 Kč/l. Tel.: 777 260 806.
• Prodám velmi pěkný byt 1+1 na ulici Nerudova čp. 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.
• Hledáme ke koupi rodinný dům v Hulíně
nebo okolí do 10 km. Nabídněte prosím.
Tel.: 773 481 974.
• Prodám sazenice rajčat, levně sazenice
jahod – různé druhy. Prodám levně kuchyňskou skříňku s nerezovým dvojdřezem
a vchodové dveře z tvrdého dřeva včetně
zárubní. Tel.: 723 254 659.
• Pronajmu garáž v Hulíně U Stavu.
Tel.: 731 728 384.
• Mám zájem koupit
byt 2+1 nebo 3+1.
Tel. 703 128 423.
• Pro rodinu hledám
dům, možno i se zahradou. Prosím volejte: 604 517 862.
• Prodám celočalouněnou postel cena
250,- Kč, stůl a
dvě židle 200,- Kč.
Tel.: 739 009 813
po 15. hodině.

• Koupím garáž na sídlišti Družba II, I.
Spěchá. Realizovaný tip ocením (1 l slivovice). Tel: 603 785 564.
• Prodám zahradu asi 1300 m2, součástí je
chatka, garáž o dvou stáních, elektrika
s přípojkou 380 V, studna, zahrada je
na lukrativním místě s možnosti stavby.
Tel: 731 807 146.
• Nabízím trvalou na řasy metodou „iCurl"
v akční ceně 350,- Kč. Kosmetika „U panenek", Šárka Černocká, Chrášťany.
Tel.: 777 911 858.
• 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.
• Koupím garáž v Hulíně – Družba, Cukrovar.  
Tel.: 608 636 852.
• Prodám levně cihlově červené keramické
plotovky. Tel.: 723 254 659.
• Darujeme zdravá, pěkně vybarvená dvouměsíční koťata (kocourci i kočičky), které
se už samostatně nakrmí.  Výběr a odebrání
je možné v Hulíně, ul. Dr. Stojana.
Tel.: 606 519 960.

INZERCE

• Sháním ke koupi
dům, za nabídky
děkuji.
Tel.: 605 894 650.
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VZPOMÍNKA
Čas prý rány hojí, je to ovšem zdání,
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.
Dne 29. června 2019 jsme vzpomněli
1. výročí úmrtí pana

FRANTIŠKA ŠUFNERA.

Stále vzpomínají manželka Ludmila,
dcery Ludmila, Radka, Blanka s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Omlouváme se rodině p. Šufnera za chybu redakce v červnovém čísle.
Dne 27. srpna 2019
vzpomeneme páté smutné výročí úmrtí
našeho tatínka a dědečka,
pana JIŘÍHO KUPKY z Hulína.
S láskou stále vzpomínají
dcery s rodinami.

Dne 19. října si připomeneme
šesté smutné výročí úmrtí
naší maminky a babičky,

paní MARIE KUPKOVÉ
z Hulína.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Navždy se zavřela kniha Tvého života,
zůstaly jenom krásné vzpomínky a prázdnota…
Dne 16. srpna 2019 si připomeneme
páté smutné výročí úmrtí našeho
milovaného manžela, tatínka a dědečka
pana VLADIMÍRA HÝŽE z Hulína.
S láskou stále vzpomínají manželka Anna,
dcera s manželem a vnuk Daniel.
Zavzpomínejte s námi. Děkujeme.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají dál.
Dne 25. srpna 2019 by se dožil 90 let
náš tatínek a dědeček,
pan
ALOIS JURČÍK.
S láskou stále vzpomíná manželka,
dcery s rodinami.

Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 13. 7. 2019 vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí
pana
IVO KOLAŘÍKA.
S láskou stále vzpomíná celá rodina.
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Loučit ses nechtěl, tolik jsi chtěl žít,
pro nás pracovat a mnoho ještě říct,
však osud byl tak krutý
a musel jsi od nás odejít.
Dne 26. srpna 2019 vzpomeneme
9. výročí úmrtí plné bolesti,
kdy nás opustil můj manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček
pan VRATISLAV SLAMĚNÍK.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka Marie, syn Vratislav a snacha Marcela s rodinami.
Milovala jsem vás všechny,
chtěla jsem s vámi žít,
vzpomínejte na mě, já nechtěla odejít.
Dne 13. srpna 2019 vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí mé manželky
paní OLGY VAGALOVÉ z Hulína.
Všem, kteří jste ji znali a měli rádi,
děkujeme za tichou vzpomínku.
Manžel Jaroslav, syn Jaroslav
a dcera Lenka s rodinou.
Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 9. července 2019
vzpomeneme 6. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše maminka

DRAHOMÍRA PROCHÁZKOVÁ.
S láskou stále vzpomínají dcera Eva
a snacha Eva s rodinami.

Dne 15. 7. 2019 vzpomeneme
5. výročí úmrtí
paní

MARIE SMUTKOVÉ.
S láskou vzpomínají syn Jiří
a dcera Jana s rodinami.

Dne 10. 7. 2019 vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí
paní
HANY ŠTÍPOVÉ.
S láskou stále vzpomíná manžel Josef,
dcery Petra, Radka,
vnučky Zuzka, Barča a Hannička.

Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 20. 6. 2019 jsme vzpomněli
1. smutné výročí úmrtí
paní
MARIE ZEZULKOVÉ.
S láskou stále vzpomíná celá rodina.

Hulíňan
VZPOMÍNKA
Tvůj hlas i úsměv s sebou vítr vzal
a jen vzpomínku na Tebe nám tu zanechal.
Odešla jsi náhle, nikdo to nečekal,
osud to tak chtěl, jen to moc uspěchal.
Dne 20. 6. 2019 jsme vzpomněli
smutné 10. výročí, kdy nám navždy odešla
naše maminka, babička
paní JIŘINA PUSTĚJOVSKÁ
ze Žalkovic.
„V našich srdíčkách jsi stále s námi…“
Vzpomínají dcera Jiřina, syn František, vnuci Michal a Martin.
Dne 18. 7. 2019
by se dožila 90 let
paní

KVĚTOSLAVA
KADLEČÍKOVÁ.

S láskou vzpomínají
dcery Svatava a Květoslava
s rodinami.

Dne 25. července 2019 uplyne již pět let,
kdy zemřela naše maminka a babička,
paní

ANNA NĚMEČKOVÁ

Za vzpomínku všem příbuzným,
známým a přátelům děkujeme.
S láskou a vděčností stále vzpomínají
dcera Libuše, synové Břetislav, Vítězslav
a Radovan s rodinami.
Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš.
Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí,
vzpomínky na Tebe však stále bolí.
Dne 3. 7. 2019 vzpomeneme
1. výročí úmrtí
paní
MARIE SKRAMUSKÉ.
Stále vzpomínají manžel Bohuslav,
syn Zdeněk a dcera Jana s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 7. 6. 2019 se dožila 95 let
paní

MILADA HRUBÁ

z Hulína.
K tomuto krásnému jubileu
a do dalších let přejí pevné zdraví,
štěstí a stálý optimismus
dcery Milada, Pavla, Ladislava
a syn Pavel s rodinami

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme
Pečovatelské službě DECENT Hulín
za poskytování obětavé péče naší mamince
paní Pavelkové z Pravčic.
Děkuje syn František Pavelka,
dcera Marie Olbertová.

50 let spolu – to je něco!
Za tu dobu změnilo se kdeco,
ale ve Vaší lásce nic.
Přejeme Vám těch let ještě víc!
Dne 5. července 2019
oslaví naši rodiče

NAĎA A KAREL
SOUČKOVI

zlatou svatbu.
Přejeme jim do dalších společných let mnoho zdraví!
Dcera Miloslava s manželem, syn Karel s partnerkou a vnoučata.

OPUSTILI NÁS

Alois Krčma

1941

Miloslav Vlček

1929
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