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VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN

ČERVEN 2013
Úvodník

Vážení čtenáři Hulíňanu,
zařekla jsem se, že se nebudu už nikdy
v úvodníku Hulíňanu starat o politiku a budu
se věnovat tématům, která jsou příjemnější.
Nicméně mi to nedá, protože politika bohužel
ovlivňuje velmi intenzivně životy nás všech.
Musím se bohužel vrátit k prezidentské volbě. Když se poslanci a senátoři dohodli na
přímé volbě, měla jsem z toho radost, že si
konečně lidé vyberou toho svého prezidenta. Myšlenka dobrá, leč nevím, zda té demokracie pro nás v tomto smyslu a s odstupem
času nebylo zbytečně hodně. Nejprve jsem
si tuto věc uvědomila, když se začala rojit
individua, která se chtěla stát prezidenty.
Tehdy jsem to vnímala, že je to tak správně a že tito lidé stejně moc šancí na vítězství
nemají. Když zůstali jen dva poslední kandidáti,
byla jsem z toho smutná, protože ani jeden mi
nepřipadal na tento post vhodný. Když vyhrál
pan Zeman, vnímala jsem to jako vůli většiny
a věřila jeho slovům, že se bude snažit národ

dát dohromady, nikoliv jej rozdělovat. Tak jak
to v české politice standardně chodí, slova před
volbami a činy po nich se velmi rozcházejí.
Prezident v našem politickém systému je spíše
reprezentant státu, než výkonná moc.
Začalo to sporem o jmenování velvyslanců, kterým, ač nemám nic proti paní Klausové, začalo dle mého názoru traﬁkování
(aneb poděkování za podporu ve volbách).
Pak první projev pana prezidenta v parlamentu,
kde místo toho, aby jako státník přednesl projev,
jak si představuje další směry cesty naší republiky v budoucnu, věnoval svůj projev z větší části
bohužel v práci spícímu ministru zahraničí. Pochopila jsem, že nový pan prezident má jiné ambice, než se kterými na Hrad kandidoval. Všechno se pak ještě vyostřilo výrokem prezidenta, že
nepodepíše profesuru panu Martinu C. Putnovi,
který se ve volbách angažoval na podporu jeho
protikandidáta. Na druhou stranu je potřeba
říci, že některé skutky pana prezidenta se staly
v jeho indispozici, kdy trpěl lehčí virózou, což

Z DNEŠNÍHO ČÍSLA:
Výsledky grantů
I. kola roku 2013
Výsledky dotazníkového
šetření pro potřeby
zpracování Programu
rozvoje města Hulína
Letní kino Hulín
modernizováno,
další sezóna před námi…
Koncert k 15. výročí
DPS ZVONKY ZUŠ Hulín
mohl národ vidět při vyzvedávání korunovačních klenotů. Přála bych si, aby prezident více
spojoval, než rozděloval – tak, jak o tom mluvil
před volbami.
J. Z.

Věnec z Hané a Záhoří
Muzejní večer s názvem Věnec z Hané a
Záhoří se uskutečnil 3. května v muzeu Františka Skopalíka v Záhlinicích. Další skvělá
akce, která přilákala spoustu hostů a návštěvníků. Muzejní večer se nesl v duchu zahájení
Cyrilometodějského roku. Po úvodním slovu
starosty R. Hozy přítomným představila ředi-

telka záhorského muzea PhDr. V. Drahošová
partnerské Záhorské múzeum v Skalici. Texty
ze své sbírky přednesla Eva Milotová, autorka
textů, a starosta města Hulína R. Hoza. Příjemnou náladu dotvářel folklorní soubor Skaličan,
který výbornými písničkami rozezpíval zcela
zaplněný sál ve Skopalíkově muzeu. Součástí
muzejního večera byl křest nových muzejních
vstupenek. Autorkou
graﬁckého návrhu byla
Eva Milotová. Kmotři
Pozvánka
vstupenkám popřáli, ať
je jich pořád nedostatek
a Muzeum Františka
Skopalíka je neustále
v tak dobré náladě jako
v páteční podvečer.
J. Z.

do muzea
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Hulíňan
Z RADNICE
USNESENÍ č. 50
z 50. schůze Rady města Hulína, konané dne 18. dubna 2012
Rada města po projednání a v souladu se
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů
1. Doporučuje Zastupitelstvu města
2. Schvaluje
3. Stanovuje
4. Zřizuje
5. Ruší
6. Jmenuje
7. Pověřuje
8. Ukládá
9. Bere na vědomí
1) Doporučuje ZM
a) RM doporučuje ZM schválit pokrytí ztráty
z hlavní činnosti příspěvkové organizace DECENT Hulín ve výši 40.841,92 Kč rozpočtovým opatřením;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: pí Jiřina Štěpánková.
2) Schvaluje
a) Smlouvu o nájmu id. ½ pozemků p. č.
2925/8, 2929/12, 2929/13, 2929/25, 2929/35
z výměry 9720 m² společnosti Rybářství Přerov, a. s., IČ: 476 75 756 za cenu 662 Kč/rok
vč. DPH za účelem provozování zemědělské
výroby s tím, že nájemné bude uhrazeno zpětně
od nabytí vlastnictví pozemků městem Hulín;
platnost usnesení: 30. 9. 2013.
b) Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu pozemku
p. č. 318/2 v k. ú. Hulín ze dne 13. 2. 1997 z
důvodu nového pronajímatele p. Pavla Rýpara

Pozvánka
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vlivem změny vlastnického vztahu k pozemku;
platnost usnesení: 30. 9. 2013.
c) výsledek výběrového řízení na dodavatele pilotního projektu bezpečnostního kamerového systému. Nejvhodnější nabídkou je nabídka ﬁrmy
RG-SYSTÉM, Holešovská 753, 768 24 Hulín;
platnost usnesení: 31. 12. 2013.
d) zvláštní užívání komunikace (parkoviště
před sportovním areálem) p. č. 15296/1 v k. ú.
Hulín pro organizaci Orel jednota Hulín, o. s.,
za účelem závodů Babeta B 1 dne 4. 5. 2013;
platnost usnesení: 4. 5. 2013;
za body 2) a) až d) zodpovídá: p. Zdeněk Váňa.
e) výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu na akci „Zateplení domu s pečovatelskou službou, Kostelní č. 138, Hulín“;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič.
f) Pravidla podpory oprav stávajících chodníků ve městě Hulíně – akce Z – zapoj se;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič.
g) prodejní ceny propagačních předmětů
města v souladu s přílohou;
platnost usnesení: 1. 5. 2013.
h) cenu vstupného pro Muzeum Františka
Skopalíka v Záhlinicích v souladu s přílohou;
platnost usnesení: 1. 5. 2013.
i) Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 02/135/10
o poskytování přístupu k ČSN ve formátu
PDF prostřednictvím služby ČSN online;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Pavel Janečka.
j) zprávu o hospodaření
organizace Středisko pro
volný čas dětí a mládeže,
Hulín, okres Kroměříž,
příspěvková organizace, za rok 2012 s hospodářským výsledkem
166.865,15 Kč, a současně schvaluje rozdělení
hospodářského výsledku
do fondů dle návrhu;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: p. Milada
Jurčíková.
k) zprávu o hospodaření organizace DECENT
Hulín, příspěvková organizace, za rok 2012
se ztrátou v hlavní činnosti 74.841,92 Kč
a hospodářským výsledkem ve vedlejší činnosti
14.442,64 Kč. Ztráta z
hlavní činnosti bude částkou 34.000 Kč uhrazena z
rezervního fondu a zbývajících 40.841,92 Kč z rozpočtu města. Hospodářský
výsledek schvaluje RM
rozdělit tak, že 11.500 Kč
bude převedeno do fondu
odměn a 2.942,64 Kč do
rezervního fondu;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: p. Jiřina
Štěpánková.

l) zprávu o hospodaření organizace KULTURNÍ KLUB Hulín, příspěvková organizace, za
rok 2012 s celkovou ztrátou ve výši 267.358 Kč
s tím, že ztráta bude uhrazena ze zlepšeného
hospodářského výsledku za rok 2013;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Libor Pecháček.
m) novou organizační strukturu Městského
úřadu Hulín k 1. 5. 2013 podle přílohy;
platnost usnesení: 1. 5. 2013;
zodpovídá: Mgr. Jana Kutá.
3) Stanovuje
Rada města Hulína v souladu s ust. § 102
odst. 2 písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů
stanovuje celkový přepočtený počet zaměstnanců úřadu k 1. 5. 2013 na 33,25;
platnost usnesení: 1. 5. 2013;
zodpovídá: Mgr. Jana Kutá.
4) Zřizuje
ke dni 1. 5. 2013 Oddělení podpory úřadu a
péče o občany na Útvaru tajemníka, současně
zřizuje pozici vedoucího oddělení;
platnost usnesení: 1. 5. 2013;
zodpovídá: Mgr. Jana Kutá.
5) Ruší
ke dni 30. 4. 2013 Odbor stavební a veškeré
kompetence rušeného odboru a pracovníky
převádí na Odbor rozvoje města a životního prostředí a současně ruší pozici vedoucího odboru;
platnost usnesení: 1. 5. 2013;
zodpovídá: Mgr. Jana Kutá.
6) Jmenuje
členy a náhradníky hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zateplení domu s pečovatelskou službou, Kostelní č. 138, Hulín“
v tomto složení: členové – Petr Polák, Ing.
František Horáček a Ing. Roman Dutkevič;
náhradníci – Mgr. Roman Hoza, Ing. Bohumil Kuchařík a Zdeněk Váňa;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič.
7) Pověřuje
tajemnici MěÚ Hulín zpracováním nového organizačního řádu v souladu s přijatými změnami;
platnost usnesení: 1. 6. 2013;
zodpovídá: Mgr. Jana Kutá.
8) Ukládá
řediteli organizace KULTURNÍ KLUB Hulín,
příspěvková organizace, předložit dílčí zprávu
o hospodaření k 30. 6. 2013 do 13. 9. 2013;
zodpovídá: Ing. Libor Pecháček.
9) Bere na vědomí
oznámení o konání shromáždění, pořádaného
Okresním výborem ČSSD v Kroměříži u příležitosti svátku 1. máje, a to na hřištích a travnaté
ploše za hřištěm za Základní školou v Hulíně
v termínu 1. 5. 2013 a alternativně 5. 5. 2013;
platnost usnesení: 1. 5. a 4. 5. 2013;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa.
V Hulíně dne 18. dubna 2013
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák, místostarosta

Hulíňan
USNESENÍ č. 51
z 51. schůze Rady města Hulína, konané dne 2. května 2013
Rada města po projednání a v souladu se zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů
1) Doporučuje ZM
2) Schvaluje
3) Ruší
4) Projednala
5) Předává
6) Bere na vědomí
1) Doporučuje ZM
schválit zastavení dědického řízení po Františku
Kučerkovi, nar. 23. 8. 1928, a převzetí majetku
nepatrné hodnoty do vlastnictví města Hulína;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: JUDr. Hana Hrabalová.
2) Schvaluje
a) Smlouvu o nájmu nebytových prostor
v budově č. p. 105 v Záhlinicích o výměře
cca 400 m² ﬁrmě Skanska, a. s., IČ: 262 71 303,
za cenu 100.800 Kč/rok + DPH za účelem skladu pro kancelářské vybavení a kanceláře;
platnost usnesení: 31. 9. 2013;
b) záměr zřízení věcného břemene na části
pozemku p. č. 767/1 v k. ú. Hulín;
platnost usnesení: 31. 12. 2013;
c) Smlouvu o výpůjčce vozidla W 5 T
pro Římskokatolickou farnost Hulín ve dnech
10. - 12. 5. 2013 na zajištění akce farnosti;
platnost usnesení: 5. 2013;
za body a) až c) zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
d) výsledek výběrového řízení na veřejnou
zakázku Lesopark „Nivky“. Nabídka uchazeče H - REKULTIVACE, a. s., IČ: 250 32 739,
s výslednou cenou 3 315 107,12 Kč bez DPH
(4 011 279 Kč vč. DPH) byla vybrána, neboť
jeho cenová nabídka je nejnižší a pro zadavatele nejvhodnější, a schvaluje Smlouvu o dílo;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič;

e) návrh hodnotící komise pro grantová řízení na poskytnutí veřejné ﬁnanční podpory
neziskovým organizacím z Programového
fondu města Hulína v rámci I. kola výzvy
k podání žádostí pro rok 2013;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: pí Jiřina Floriánová;
f) MATEŘSKÉ ŠKOLE, ul. Eduarda Světlíka, Hulín, příspěvkové organizaci, přijetí
ﬁnančního účelově určeného daru – podpůrných pomůcek pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 8.000 Kč;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: pí Andrea Hradilová;
g) nový platový výměr ředitele KULTURNÍHO KLUBU Hulín, příspěvkové organizace,
Ing. Libora Pecháčka;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Mgr. Roman Hoza.
3) Ruší
a) usnesení RM č. 47/2013, část 2), písm. h);
platnost usnesení: 31. 9. 2013;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
b) usnesení RM č. 48/2013, odst. 2) písm. i)
ze dne 28. 2. 2013;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič.
4) Projednala
návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012. K tomuto návrhu
nemá žádné připomínky;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: Bc. Eva Kubínová.
5) Předává
v souladu s § 56 odst. 2 zák. čís. 491/2001
Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, Mgr.
Václavu Burešovi osvědčení člena Zastupi-

telstva města Hulína;
zodpovídá: JUDr. Hana Hrabalová.
6) Bere na vědomí
a) podání žádosti o poskytnutí podpory ze
45. výzvy Operačního programu Životního
prostředí na pořízení sběrných nádob na svoz
biologicky rozložitelných odpadů a kovů;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič;
b) uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě č.
10062681 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu životního prostředí na akci
„Vodovod Chrášťany, Záhlinice, Kurovice“;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič;
c) zánik mandátu členky Zastupitelstva města
Hulína Ing. Lenky Strakové a odstoupení ze
všech souvisejících funkcí ke dni 30. dubna
2013;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: JUDr. Hana Hrabalová;
d) nastoupení Mgr. Václava Bureše za člena Zastupitelstva města Hulína od 1. května
2013;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: JUDr. Hana Hrabalová.
V Hulíně dne 2. května 2013
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák, místostarosta

INZERCE

„Zamindrákovaný blbeček“
Když se v dubnu objevila kráva z mléčného automatu na kruhovém objezdu v Hulíně, většina občanů to vnímala jako docela
povedenou recesi asi mladých lidí, nedošlo
k žádné škodě a lidé projíždějící Hulínem
se alespoň zasmáli. Když ale neznámý vandal poškodil květinovou výzdobu na mostě
u školy, to už legrace není. Těchto „zamindrákovaných blbečků“, kteří si dokazují svoji
sílu na cizím majetku, je snad minimum, ale
škodí nám všem a neměli bychom před těmito činy být slepí. Doufám, že „zamindrákovaný blbeček“ toto číslo Hulíňanu čte a třeba se
zkusí nad sebou zamyslet. Energii lze vybít i
opačným směrem - něco vytvořit.

Autorka článku: J.Z. (Foto L. Pecháček)
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Hulíňan
Výsledky grantů I. kola roku 2013
Žadatel o grant 2013
v I. kole výzvy
Základní kynologická organizace
Oblastní charita KM - Kontaktní centrum Plus
Spolek přátel Skopalíkova muzea Záhlinice
Sociální služby města KM, příspěvková organizace
Dalibor Kolbinger, Hulín - Sadová 875
Přátelé a kamarádi
Svaz postižených civilizačními chorobami KM
OS zdravotně postižených Hulín
Klub seniorů Hulín
Oblastní charita KM - Osobní asistence
SRPD Morava ZUŠ Hulín
ZUŠ Hulín - Pěvecký sobr ZVONKY
Český svaz žen Hulín
FK Admira Hulín
Myslivecké sdružení ROVINA Hulín
Sportovní klub Spartak Hulín
Dechová hudba Hulíňané
Aspot Hulín
Roska Přerov
SDH Záhlinice
Mažoretky Aleny Rafajové
ZO ČSOP VIA Hulín, o.s.
SK BURE Hulín
Smíšený pěvecký sbor SMETANA Hulín
TJ SOKOL Záhlinice
Gymnastický klub, o.s. Hulín

požadavky
8.000,20.000,10.000,108.000,20.000,10.000,3.000,10.000,6.000,8.000,25.000,5.000,5.000,20.000,20.000,100.000,60.000,7.000,5.000,10.000,30.000,12.000,19.500,20.000,45.000,15.000,-

obdrželi
v roce 2012
5.000,15.000,15.000,//
//
//
2.000,10.000,4.000,//
25.000,20.000,//
10.000,//
170.000,25.000,5.000,3.000,//
30.000,//
8.000,17.000,47.000,10.000,-

obdrželi
v roce 2011
//
12.000,15.000,//
//
//
2.000,10.000,5.000,//
25.000,//
//
15.000,//
160.000,15.000,5.000,//
//
20.000,//
10.000,15.000,50.000,7.000,-

návrh grantů pro I. kolo
výzvy pro rok 2013
5.000,10.000,5.000,//
7.000,3.000,2.000,5.000,5.000,//
20.000,5.000,3.000,10.000,5.000,45.000,30.000,5.000,3.000,//
20.000,10.000,7.000,10.000,25.000,10.000,-

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby zpracování
Programu rozvoje města Hulína
Vážení spoluobčané, touto cestou bych
chtěl poděkovat všem, kteří zodpovědným přístupem k vyplnění dotazníku v průběhu měsíce dubna 2013 přispěli ke zjištění názorů obyvatel města Hulína na jeho současný i budoucí
rozvoj. Současně děkuji zástupcům podnikatelské sféry za vyplnění dotazníku ke zjištění
jejich plánovaných aktivit a oblastí spolupráce
s městem a v neposlední řadě i zástupcům činných nestátních neziskových organizací.
Výstupy z dotazníkového šetření budou
přílohou analytické části Programu rozvoje města Hulína a jsou jedním z východisek pro nastavení jeho návrhové části.
Kompletní výsledky dotazníkového šetření (počty, grafy, komentáře) jsou zveřejněny na webových stránkách města.
Mgr. Roman Hoza, starosta města
Předmětný dotazník pro obyvatele obsahoval
pět bloků otázek, které sledovaly názory respondentů na jednotlivé aspekty života města, a také
blok otázek umožňující sociální a demograﬁcké
zařazení respondentů. Dotazník obsahoval jak
uzavřené otázky, kde respondenti vybírali z dané
škály možných odpovědí, tak i otevřené otázky,
kde se mohli vyjádřit k rozvoji města.
Dotazník zaměřený na zhodnocení spokojenosti obyvatel s životem v Hulíně a na
zjištění preferencí dalšího rozvoje města byl
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distribuován prostřednictvím dubnového čísla
měsíčníku Hulíňan do schránek všech domácností města. Vyplněný dotazník bylo možné v
tištěné podobě odevzdat na několika sběrných
místech v Hulíně a jeho místních částech Záhlinice a Chrášťany. Zároveň bylo možné dotazník vyplnit elektronicky prostřednictvím
webových stránek města Hulína.
Průzkumná skupina podnikatelů byla
oslovena elektronicky, příp. osobně členy
pracovní skupiny pro přípravu a realizaci
programu rozvoje města, k oslovení neziskových organizací bylo využito souběžně probíhající podávání žádostí o poskytnutí veřejné ﬁnanční podpory z Programového fondu
města Hulína pro rok 2013. Obě skupiny, jak
zástupci podnikatelů, tak neziskových organizací, mohly na základě vlastního rozhodnutí vyplnit dotazník i bez vyzvání, tyto byly
stejně jako dotazník pro obyvatele přístupny
na webových stránkách města Hulína.
Celkově se zpět vrátilo a následně bylo vyhodnoceno 637 dotazníků občanů, to znamená,
že do šetření se zapojilo necelých 9 % registrovaných obyvatel města. Vzhledem k tomu,
že ve struktuře respondentů byly zastoupeny
jednotlivé sociální skupiny, mohou výstupy poskytnout cenné informace o názorech i postojích
obyvatel Hulína také jako celku. Z hlediska respondentů dominovali zástupci mladší a střední
generace, tj. věkové skupiny 30-49 let (30,8 %

z celkového počtu respondentů) a 50 až 65 let
(26,2 % z celkového počtu respondentů). Nejméně respondentů bylo v nejmladších skupinách osob žijících ve městě (do 15 let a 15 až 18
let). Na dotazník více odpovídaly ženy (58,7 %
z celkového počtu respondentů).

Hulíňan
Co se týká nejvyššího dosaženého vzdělání, pak většina respondentů měla buď dokončené středoškolské vzdělání (41,4 %) nebo
střední odborné (23,4 %).

Znění uzavřených otázek a jejich vyhodnocení:
1. Jak hodnotíte následující oblasti života ve
městě Hulíně?
2. Jak hodnotíte uvedené služby, zařízení a
infrastrukturu města?
3. Na kterou oblast rozvoje by měl být ve
městě Hulíně kladen největší důraz?
Z výstupů šetření jednoznačně vyplývá, že
většina respondentů je s životem ve městě
spokojena. Velmi spokojeno je 19 % respondentů, spíše spokojeno s životem v Hulíně je
60 % respondentů. Spíše nebo velmi nespokojeno bylo 15 % respondentů.

Značně negativně je mezi respondenty
vnímán vzhled centrálního prostoru města náměstí Míru – 60 %. K zamyšlení zůstává hodnocení rozsahu a připravenosti rozvojových
ploch pro individuální výstavbu rodinných
domů, kdy 44 % respondentů ohodnotilo jejich stav jako špatný či spíše špatný a současně 41 % neví. S ohledem na demograﬁcký
vývoj ve městě Hulíně, kdy od roku 1980
dochází ke každoročnímu mírnému poklesu
počtu obyvatel, je nedostatečná připravenost
ploch pro individuální výstavbu rodinných
domů slabou stránkou města Hulína.
Naopak velmi pozitivně je hodnocena
úroveň koupaliště – 54 % a provoz sběrného
dvora – 50 %. Dále následuje zpravodaj města
Hulína – 49 %, dostupnost kontejnerů na tříděný odpad – 47 %, a vzhled hřbitovů – 40 %.
Nejednoznačné bylo hodnocení rozsahu a
technického stavu Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích, kdy cca 48 % respondentů
považovalo stav muzea za dobrý či spíše dobrý, ale současně 47 % respondentů neví.

Jedná se především o obyvatele, kteří žijí
v Hulíně v rozmezí 21-40 let (34,7 %) a více
než 40 let (téměř 34 % respondentů) a dále
v rozmezí 11-20 let (19 %) a méně než 10
let (10 %). Méně než 2 % respondentů délku
života ve městě neuvedlo.

Co se týká sociálního statusu, pak bezmála ve 43 % se jednalo o zaměstnance, podíl
podnikatelů je necelých 5 %. Statisticky významné je i zastoupení důchodců 25,6 % a
studentů 16,2 %.
Nejvíce respondentů žije na území města
Hulína - 94 % z celkového počtu respondentů. Podíl respondentů z místní části Záhlinice
se pohyboval pod 5 % a místní části Chrášťany okolo 1 %.
Vyhodnocení jednotlivých otázek dle tematických okruhů
Výstupy dotazníkového šetření přinesly řadu významných poznatků týkajících
se postojů a názorů obyvatel na současný i
budoucí rozvoj města. Vzhledem k velkému
rozsahu získaných dat daného šetření jsou
jednotlivé výstupy kategorizovány do několika problémových okruhů deﬁnovaných dle
tematického zaměření odpovědí respondentů. Výsledky dotazníkového šetření budou
využity nejen pro účely zpracování Programu
rozvoje města Hulína, ale i jako podklad pro
vypracování Integrovaného plánu rozvoje
území, který zpracovává obecně prospěšná
společnost Místní akční skupina Jižní Haná
se sídlem v Hulíně, a další rozhodování institucí a orgánů místní správy.

Za největší přednost života ve městě považují respondenti dopravní dostupnost města Hulína z okolních měst (57 % respondentů).

Mezi významně kladně hodnocené oblasti
ze strany respondentů patří školství (mateřská
škola – 36 %, základní škola – 33 %), sociální
služby (jesle – 34 %, péče o seniory a postižené – 27 %), úroveň zdravotních služeb – 28 %,
možnost volnočasových aktivit pro děti a mládež – 23 %, informovanost o dění v obci – 28 %,
možnosti kulturního a společenského života
– 21 % a sportovního vyžití – 20 %.
Kromě pozitivního hodnocení se ukázaly i
některé kritické postoje k hodnocení předností života ve městě. Respondenti nepovažují za
přednost života v Hulíně pracovní příležitosti (21 %) a podmínky pro podnikání (14 %),
bezpečnost (15 %), úroveň ubytovacích služeb
(13 %). Negativně byla hodnocena i turistická
atraktivita (rekreační vyžití, památky, cyklostezky), celkový vzhled města a životní prostředí
(vzhled a množství zeleně, veřejných ploch).
Z vyhodnocení dotazníků obyvatel místních částí Záhlinice a Chrášťany vyplývá, že
naopak dopravní dostupnost je velmi špatná,
stejně jako stav technické infrastruktury, stav
místních komunikací a chodníků, chybí zařízení pro volnočasové aktivity.
Významnou skupinou nedostatků rozsahu
služeb a technického stavu zařízení a infrastruktury ve městě je z hlediska respondentů technický stav dopravní infrastruktury (špatný stav
chodníků – 22 %, parkovacích ploch – 20 %,
následuje špatný stav místních komunikací),
v místních částech Hulína dále pak i nedostatečný rozsah technické infrastruktury (veřejný vodovod a kanalizace, plynoﬁkace v Chrášťanech).

Významná část dotazníkového šetření se zaměřila na otázky budoucího vývoje města. Respondenti měli možnost se vyjádřit k prioritám
budoucího rozvoje města, k oblastem, které by
se měly přednostně rozvíjet, i k možným rizikům, které mohou budoucí rozvoj eliminovat.
Z odpovědí na otázku „Na kterou oblast
rozvoje by měl být ve městě Hulíně kladen
největší důraz?“ vyplývá jednoznačná preference aktivit pro bezpečnost a ochranu
občanů ve městě. 50 % respondentů podporuje danou prioritu jako dominantní v budoucích diskusích o rozvoji města. Pocit bezpečí
je subjektivním faktorem, který nevypovídá
o tom, zda je město či jeho vybrané lokality
doopravdy nebezpečné, nicméně odráží pocity občanů, kteří v něm bydlí. Pocit bezpečí je
pro kladné hodnocení kvality života ve městě
obyvatelstvem velmi důležitý.
Z hlediska představ respondentů o budoucím vývoji města Hulína pak více než 47 %
občanů zapojených do šetření si přeje, aby se
vytvářely v Hulíně nové pracovní příležitosti,
46 % by se prioritně zabývalo špatným stavem chodníků a místních komunikací, 39 %
péčí o zeleň a životní prostředí ve městě a 34 %
zřízením dalších provozoven obchodu a služeb ve městě. Z otevřených otázek vyplynulo,
že by si mladší respondenti přáli provozovnu
fast-foodu, dospělí další supermarket, české
obchody – textil, obuv, zelenina, nekuřácká
restaurace s dětským koutkem, cukrárna, kavárna a další.
Znění otevřených otázek a jejich vyhodnocení:
1. Co se Vám na městu Hulínu nejvíce líbí?
2. Jaké služby nebo zařízení Vám ve městě
nejvíce chybí?
3. Doplňte konkrétní záměr, který považujete
za důležitý.
4. Další náměty, připomínky, komentáře.
Je velmi potěšitelné, že téměř 60 % z
celkového počtu respondentů dokázalo odpovědět na otázku, co se jim v Hulíně nejvíce
líbí. Z odpovědí jednoznačně vyplývá, že obrovskou výhodou je dopravní dostupnost města Hulína (spojení do jiných měst, poloha města), že se jedná o město s velikostí „tak akorát“
pro klidný a spokojený život, následuje areál
koupaliště a úsměvné bylo poukázání na víkendové přesunutí ležící krávy od mlékomatu
na kruhový objezd u řeky Rusavy.
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Hulíňan
V otevřených otázkách na chybějící služby
nebo zařízení a dalších konkrétních důležitých
záměrů, kterými by se vedení města mělo v
budoucnu zabývat, se respondenti vyjadřovali
především k dalším opravám místních komunikací a chodníků, vybudování cyklostezky
z Hulína do Záhlinic, vybudování veřejně
přístupných zařízení pro neorganizované volnočasové aktivity (dětská hřiště s průlezkami
a pískovištěm, víceúčelová hřiště). Chybějící
služby, které jsou předmětem podnikání soukromých subjektů, byly již citovány u procentuálního požadavku respondentů na zřízení dalších provozoven obchodu a služeb ve městě.
Oblasti, u nichž by respondenti uvítali největší budoucí zlepšení, většinou odpovídají
oblastem špatně hodnoceným z hlediska jejich
současného stavu, a současně je kladen důraz
na udržení vysoké úrovně oblastí, které jsou z
hlediska současného stavu hodnoceny dobře.
I přesto, že se v otevřených otázkách dotazníku lišil zájem o jednotlivé otázky, můžeme
deﬁnovat oblasti, na jejichž podpoře se shodne většina respondentů. Největší podíl respondentů se vyjádřil k problematice zvyšující se
kriminality. Mezi další preferované rozvojové
oblasti by měly, podle názoru respondentů,
patřit otázky čistoty a vzhledu města (venčení
psů), údržby a zkvalitňování péče o přírodu v
okolí (speciﬁcká pozornost je věnována snížení hluku z dopravy), rozvoj sociálních služeb
s ohledem na stárnutí populace. Střední zájem
respondentů byl o témata zdravotních služeb,
podporu spolkového života a práce městského
úřadu. Relativně malý zájem vykázali respondenti u otázek práce a podnikání, technické
infrastruktury, péče o kulturní památky.

jektů různého zaměření a velikosti. Dotazník
vyplnilo 22 ﬁrem a živnostníků, 19 z nich se
vyslovilo, že má zájem o spolupráci s městem
Hulínem, rozsah a zaměření spolupráce by měl
být předmětem komunikace s vedením města.
Závěry
Město Hulín je jedním z významných sídel
okresu Kroměříž, do kterého počátkem šedesátých let 20. století pronikl závan moderního podnikatelského ruchu stavbou cukrovaru,
následně byla vybudována městská elektrárna
a potom postupně další průmyslové podniky.
Konkrétně v případě Hulína rozvoj města navazoval na rozvoj železniční dopravy a průmyslu. Tyto tendence jsou spojeny především
s posilováním přímé nabídky pracovních příležitostí a rezidenční funkce sídla.
Město Hulín v uplynulém desetiletí zaznamenává stabilní mírný odliv obyvatel, který
vede k potřebě řešit možnosti individuální bytové výstavby a s tím související technickou i
dopravní infrastrukturu na území města.

Obsah dotazníků neziskových organizací,
kterých bylo vyplněno celkem 24, poskytoval informace o jejich zaměření, členské základně a plánovaných akcích na celou dobu
programu rozvoje.

Realizované dotazníkové šetření ukázalo
na preferenci rozvojových aktivit ve městě
z hlediska postojů občanů. Mezi nejdůležitější oblast, která podle respondentů vyžaduje zlepšení, je oblast bezpečnosti obyvatel.
Mezi další preferované rozvojové oblasti by
měly, podle názoru respondentů, patřit otázky
čistoty a vzhledu města (venčení psů), údržby
a zkvalitňování péče o přírodu v okolí (speciﬁcká pozornost je věnována snížení hluku z
dopravy), rozvoj sociálních služeb z hlediska
stárnutí populace. Střední zájem respondentů
byl o témata zdravotních služeb, volnočasová
zařízení a programy, především s ohledem na
aktivní využívání volného času dětí a mládeže,
ale i dalších sociálních skupin (senioři, rodiny
apod.). Výstupy šetření naznačují typy sportovních a dalších volnočasových zařízení a aktivit, které by jednotliví respondenti uvítali.

Okruh podnikatelských subjektů byl vybrán
realizačním týmem, bylo osloveno cca 50 sub-

Mezi další významné priority rozvoje
města podle respondentů patří otázky zvy-

DECENT
Dne 6. ledna 2013 pořádalo Město Hulín
novoroční beneﬁci ve prospěch sociálních
služeb v Hulíně. Výtěžek z této akce byl
věnován příspěvkové organizaci DECENT
Hulín, která zajišťuje v hulínském regionu
poskytování pečovatelské služby.
Při zvažování, jak nejlépe využít získané

Respondenti kladně hodnotí výhody
města Hulína jako malého klidného města
v blízkosti a dobré dostupnosti velkých měst
(Zlín, Olomouc, Brno) s potenciálem rozvoje služeb a volnočasových aktivit zvyšujících kvalitu života. Respondenti odmítají rozvojové aktivity, které jsou spojovány
s dalším znečišťováním životního prostředí,
hlukem i dopravními problémy.
Potenciálním problémem rozvoje města
do budoucna je na základě výsledků dotazníku také pomalu rostoucí sociální napětí, které
bylo možné vysledovat z odpovědí na některé
otázky. Mezi hlavní problémy může do budoucna patřit rostoucí kriminalita, příliv nepřizpůsobivých obyvatel, nedostatek pracovních
příležitostí pro vybrané skupiny obyvatel i
chybějící speciﬁcké sociální služby.
Závěrečné doporučení pro budoucí rozvoj
města lze na základě výstupů dotazníkového
šetření představit následovně:
Chceme, aby město bylo bezpečným místem pro spokojený život s dostupnými službami, zdravým a udržovaným místem s pěkným prostředím, kde se budeme cítit dobře,
aby bylo atraktivní pro turisty a návštěvníky.
Chceme, aby bylo místem, kde chtějí
zůstat a vybudovat si vlastní domov mladí
lidé, se společenstvím vzdělaných, informovaných, kulturních a aktivních občanů.
Za realizační tým:
Mgr. Roman Hoza,
Ing. Zuzana Kučeříková,
Bc. Božena Rušikvasová

Jak jsme použili výtěžek z beneﬁčního koncertu
ﬁnanční prostředky, padla od všech pečovatelek jednoznačná odpověď. Nejvíce potřebujeme dopravní prostředek, který nám umožní
rychlý přesun mezi uživateli. Vzhledem k
tomu, že na nákup nového automobilu peníze
nepostačí, koupíme si cyklistická kola, v letním období jsou pro přesun v Hulíně ideálním
dopravním prostředkem. A bylo rozhodnuto.
Získaná ﬁnanční částka
byla použita na zakoupení
čtyř nových cyklistických
kol a ochranných přileb a
batohů = nezbytná výbava
pečovatelky (cyklisty).
Ještě jednou bychom
chtěli poděkovat starostovi
města Hulína panu Romanu
Hozovi a místostarostovi
panu Petru Polákovi, pod
jejichž záštitou se beneﬁční
koncert konal.
Dík patří i mladým
umělcům, v jejichž podání zazněly známé operní a
operetní melodie.
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šování kvality zeleně, životního prostředí
i veřejného prostoru (místní komunikace a
chodníky). Zvýšená pozornost by měla být
věnována i podpoře zájmových sdružení
a spolků, včetně rozvíjení tradic a oslav,
a také práci městského úřadu. Relativně malý
zájem vykázali respondenti u otázek technické infrastruktury a péče o kulturní památky.

Kromě hlubokého kulturního zážitku nás
provázel i nádherný pocit, že kultura spojená
s dobročinností pomáhá tam, kde je to skutečně potřebné.
Jiřina Štěpánková
ředitelka DECENT Hulín, p. o.

DECENT Hulín, p.o.
nabízí vedení daňové evidence
a účetnictví pro fyzické
a právnické osoby
se sídlem v Hulíně a okolí.
Cena služby dohodou.
Telefon: 731 481 746

Hulíňan
Město Hulín
vyhlašuje pro rok 2013
akci „Z“ - zapoj se
Rada města na svém 50. zasedání
konaném dne 18. 4. 2013 schválila zahájení akce „Z“ - zapoj se jako pilotní
projekt ke zlepšování kvality infrastruktury ve městě.
Hlavním cílem je zapojení vlastníků přilehlých nemovitostí ke zlepšení stavu stávajících chodníků, čímž
dojde ke snížení ceny za opravu těchto
chodníků.
Kompletní pravidla včetně žádosti jsou umístěna na internetových stránkách města Hulína
www.hulin.cz/Z-zapoj-se.
Ing. Roman Dutkevič,
vedoucí Odboru rozvoje města
a životního prostředí

ZE SPOLEČNOSTI

Usmíváme se, když prožíváme příjemné chvilky pospolu při různých našich aktivitách. V únoru jsme zajeli do Aquaparku
v U. Hradišti, bylo velmi příjemné koupat se
v tomto období ve venkovním bazénu.
V březnu jsme neodolali pozvání do Květné
zahrady na výstavu azalek, pak následoval turnaj
v kuželkách v Domovech mládeže v Kroměříži.
V dubnu jsme byli zvědaví na Aquapark

Cyklus besed
o bezpečnosti občanů

Pietní akt

A je tu závěr tříměsíčního cyklu o bezpečnosti občanů, které pořádalo město
pro své občany.

V pondělí 6. května jsme si připomenuli
konec 2. světové války v Hulíně tradičním
položením věnců představiteli města Hulína
u společného hrobu na hulínském hřbitově,
u pomníku u „staré“ školy a u pomníku mezi
Hulínem a Břestem.

Poslední přednáška se bude konat
v úterý 4. 6. 2013 od 14.00 hod. v sále
Kulturního klubu Hulín s názvem

„Bezpečnost osob
v dopravě“.
Cílem přednášky bude seznámit seniory a ostatní občany s riziky silničního provozu, s používáním bezpečnostních prvků
při pohybu na pozemních komunikacích a
se změnami a novinkami v zákoně o provozu na pozemních komunikacích.
Rovněž si řekneme, co je nutné - například vidět a být viděn, to není jen fráze,
ale skutečnost, která Vám může zachránit
život nebo zdraví. Reﬂexní prvek sluší i
elegantně oblečené ženě, může ho umístit
třeba na ucho kabelky.
Jiřina Floriánová

foto L. Pecháček

Pro náš úsměv a poučení
ve Zdounkách, I když je to menší areál, nebyli jsme zklamaní, jistě někteří z nás se tam
zase vypraví. Těšíme se na pravidelné plavání v bazénu v Holešově.

Květnová přednáška pí Zapletalové z hulínského hasičského sboru nás informovala o prevenci vzniku požáru, záchranném systému aj.;
byly k dispozici také brožurky k těmto tématům.

K tomu každé pondělí utužujeme fyzičku
hodinovým cvičením v tělocvičně sokolovny.

V červnu je pro nás připravena Bezpečnost v dopravě.

Koncem dubna jelo z Klubu SPCCH 33
členů na 5denní lázeňský pobyt do Lázní
Teplice nad Bečvou.

Přednášky jsou informativní i poučné
a doprovázeny bohatou diskuzí.

V květnu se 17 členek zúčastnilo pětidenního pobytu v Luhačovicích. Koncem měsíce
chystáme výšlap na Rusavu.

Navštěvujeme divadelní představení dle
nabídky Kulturního klubu u nás v Hulíně.
Koncert Tadeáše Hozy byl slavnostním kulturním zážitkem.

Rozvoj osobnosti – i to považujeme za důležitou součást našeho žití.

K obohacujícím zážitkům patří i besedy
s cestovateli, které připravuje Knihovna Hulín.

Paní Floriánová z MěÚ připravuje v rámci
svých projektů přednášky, ta dubnová na téma
Drogy a rodina nás zaujala a překvapila hulínskou statistikou v
užívání návykových
látek a množstvím výměny použitých jehel.

To jsou důvody k našim úsměvům, i když
je nám 60, 70 a 80 let.
P. Poláková

INZERCE
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Hulíňan
Relaxační pobyt hulínských seniorů
Okresní organizace Svazu postižených
civilizačními chorobami Kroměříž zorganizovala 5denní lázeňský a relaxační pobyt v
Lázních Teplice nad Bečvou v termínu od 22.
do 26. dubna. Zájem o tento pobyt byl velký,
zúčastnilo se 32 členů. Program byl náročný, po malé lékařské prohlídce následovaly
procedury, cvičení a plavání v bazénu, ale
také možnost nácviku s nordic holemi, vše za
odborného dohledu profesionálních pracovníků. Volný čas bylo možné prožít dle svých
představ, někteří se seznamovali s kulturními
památkami v Přerově, Lipníku, Hranicích,
jiná skupina dala přednost pěší chůzi do okolí, nechyběl ani bowling.

Pokoje byly perfektně zařízeny, strava 3x denně - výběr
ze 3 chodů, ochota a vstřícnost
všech lázeňských pracovníků
byla nadstandardní. Co více
dodat, vše bylo nej. Tento pobyt dle názorů všech účastníků
byl výrazným příspěvkem k
upevnění tělesné i psychické
kondice.
Za příjemné prožití pobytu
děkujeme.
Za spokojené účastníky
D. Střálková

Hana Potměšilová (NFOZP):
I zdravotně postižený může pracovat, potřebuje jen šanci
V České republice dnes žije přibližně jeden milion osob se zdravotním postižením,
tedy 10 procent populace. Zaměstnání přitom
většina z nich shání marně. Firmy, organizace, státní správa a samospráva, tedy všichni
potenciální zaměstnavatelé, jsou i v roce
2013 sevřeni předsudky vůči lidem se zdravotním postižením. Nedokáží si je představit
jako schopné kolegy. Bohužel ani zákonná
povinnost zaměstnávat 4 procenta osob se
zdravotním postižením u subjektů, které mají
více jak 25 zaměstnanců, ani od roku 2012
velmi omezené a zpřísněné náhradní plnění v
tomto směru nepomáhá. Firmy a organizace
raději odvedou do státní pokladny statisíce na
odvodech, které se nikdy k lidem s postižením, kteří již pracovat nemohou, nijak nedostanou, než aby daly například kratším úvazkem šanci pracovat ženě po rakovině prsu,
člověku s roztroušenou sklerózou či Crohnovou nemocí… O této problematice jsme si
povídali s Hanou Potměšilovou, ředitelkou
Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením (NFOZP).

prsu. Tito lidé však mají odbornou kvaliﬁkaci stejně jako zdraví lidé. A jak s tím bojovat?
Potřebujeme především vzdělané personalisty,
podnikatele a manažery, kteří budou dobře znát
základy legislativy. A hlavně poznají při různých
formálních i neformálních setkáních, školeních,
v rámci vzdělávacích projektů životní příběhy
lidí se zdravotním postižením, kteří pracují na
manažerských pozicích. Lépe tak pochopí, kdo
to vlastně člověk se zdravotním postižením je.
Z čeho mají zaměstnavatelé strach?
Firmy se při zmínce o možnosti přijmout do
svých řad osobu se zdravotním postižením
ohrazují tím, že takový člověk by je stál ﬁnance
navíc už tím, že by musely upravit pracoviště
a vytvořit mu speciální podmínky. A zde opět
hrají roli předsudky. Zdaleka ne všichni zdravotně postižení jsou na vozíčku nebo výrazně
pohybově omezení. Zdaleka ne všichni potřebují speciální podmínky na pracovišti. Potřebují jen dostat šanci stejně jako zdraví lidé.

Proč by měly ﬁrmy zaměstnat osobu se
zdravotním postižením?
S jakými předsudky v této oblasti jste se se- Nejenom proto, že každý zaměstnavatel s více
jak 25 zaměstnanci, tedy i úřad, škola, ale i
tkala nejčastěji? A jak s nimi lze bojovat?
Společnost si většinou pod pojmem „postižená nezisková organizace, které nezaměstnávají
osoba“ představí vozíčkáře. Viditelná postižení OZP, musí buď platit již zmíněné „pokuty“,
však tvoří velmi malé procento mezi celou sku- nebo mohou využít tzv. náhradního plnění.
pinou zdravotně postižených osob (OZP). Má- Uvedu příklad. Pokud má např. základní školokdo ví, že OZP jsou také lidé s těžší formou la ve vašem okolí více jak 25 zaměstnanců
alergie, lupénkou, epileptici či ženy po rakovině a nezaměstnává člověka s postižením, musí
odvést za jednoho
chybějícího zdraAKADEMIE 3. VĚKU
votně postiženého
kolegu odvod do
státního rozpočtu
v částce téměř 65
000 Kč nebo nakoupit výrobky či
služby z chráněného trhu práce za
více jak 200 000
Kč. Co ale taková
škola od „chráněných dílen“ nakoupit skutečně může?
Přefakturovat přes
ně učebnice nebo
školní pomůcky?
To je od roku 2012
ale už za hranou
zákona a vystavi-
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la by se tak riziku, že přijde kontrola z inspektorátu práce, která jí doměří odvod do
státního rozpočtu. A ještě pokutu. Nebylo by
lepší, kdyby škola měla na pozici paní učitelky třeba ženu po ablaci prsu nebo v pozici
školníka člověka po infarktu? Nejenom, že
by tak získala pracovitého a kvaliﬁkovaného
člověka, ale vyplatilo by se jí to i z ekonomického hlediska.
Na co se nadační fond především zaměřuje
a co se vám již podařilo?
Nadační fond již sedmým rokem podporuje
projekty u organizací a ﬁrem, které dávají práci lidem s postižením. Usiluje o změnu zákonů,
věnuje se cílenému vzdělávání personalistů,
zákonodárců, neziskových organizací a lidí s
postižením jako takových. Náš tým má za sebou řadu úspěšných vzdělávacích a edukačních
kampaní. Mezi ně patřila třeba ta s názvem „No
a co?!“, která jako první upozorňovala širokou
veřejnost na kvalitní práci osob se zdravotním postižením a s tím související ochrannou
známku „Práce postižených“, která je součástí
projektu Česká kvalita. Na stránkách www.
pracepostizenych.cz naleznou zájemci řadu
výrobků označených touto ochrannou známkou, které vyrobily osoby se zdravotním postižením. Zakoupením výrobku, např. jako dárku
pro sebe či blízké, podpoříte prověřené zaměstnavatele zdravotně postižených a zároveň zde
najdete výrobky a služby, které můžete pořídit
v rámci náhradního plnění od prověřených
zaměstnavatelů. Jedním z našich velmi důležitých projektů je sekce Práce OZP a poradny
na portálu Prace.cz, které odborně zaštiťujeme.
Díky tomu jsme ve spojení s více než 40 tisíci
personalisty z celé republiky a stovkami osob
se zdravotním postižením. Naší téměř každodenní činností je také školení personalistů a
potenciálních zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením. Za zmínku jistě stojí také
zcela aktuální projekt „Start bez překážek“.
Díky významným ﬁrmám a školám, které jsou
do něj zapojeny, se projekt snaží řešit problémy
vysokoškoláků se zdravotním postižením, kteří
kvůli svému zdravotnímu stavu těžko získávají
praxi, a tedy i práci. Zapojené společnosti nabídnou absolventům placené půlroční stáže,
aby mohli potřebnou praxi získat.
Více o činnosti a projektech nadačního
fondu, ale také současné legislativě se dozvíte na www.nfozp.cz

Hulíňan
Co nového pod komínem
Historické foto perličky
V souvislosti s připravovaným setkáním seniorů se nám podařilo získat několik foto perliček.
Rádi bychom se o ně podělili i s čtenáři Hulíňana.

TOSHULIN, a. s.

VIA Hulín – cesty za přírodou
Přišlo konečně jaro! Ochránci přírody
začali mít napilno. Nejprve jsme provedli
nejnutnější úpravy v okolí klubovny, respektive zahrady. V rámci pravidelných schůzek
Orlovců jsme vyčistili krmítko, vysadili jsme
několik nových trvalek na záhon a na malé
políčko vyseli dnes již málo známé polní
plevele jako koukol, černuchu nebo ostrožku. Dalším důležitým úkolem bylo zakrytí
velkého jezírka sítí, aby divoké kachny nemohly zničit snůšky obojživelníků, na jejichž
příchod netrpělivě čekáme. Následně jsme u
jezírka zřídili pozorovatelnu – stavbu spletenou z vrbového proutí. „Postavit“ tento do-

mek zvládnou za pomoci dospělých hravě i
děti a je to funkční alternativa k nejrůznějším
dětským domkům z plastů, které nabízejí v
obchodech. Vzhledem k nastalému horkému
počasí pruty vrby asi nezakoření tak dobře,
jako kdyby přišlo jaro pěkně pomaloučku, ale
to nevadí. V příštím roce na jaře si můžeme
postavit novou a plánujeme také uspořádání malého semináře pro všechny, kdo by si
chtěli stavbičkami z proutí obohatit také svoji
zahrádku. Na následující schůzce dospěláků
jsme ladili průběh nejbližších brigád a akcí
chystaných pro malé Orlovce i pro žáky základní školy. Oslavy Dne Země jim Pavel
Šálek zpestřil povídáním o vodě, životě v ní i
v její blízkosti. Pavel pro nás v rámci schůze
udělal generálku přednášky o ptákovi roku
2013 břehuli říční a také o rybácích, kterou si
připravuje pro hulínskou veřejnost.
Hned druhý den 20. dubna jsme se s kamarády z Valašského Meziříčí vydali na výpravu do jednoho z nejstarších chráněných
území na Slovensku, do Súľovských skal.
Národní přírodní rezervace Súľovské skaly se rozkládá na ploše 543 ha a je součástí

CHKO Strážovské vrchy. Jedná se o pozoruhodné skalní město, které však není, jak
je v Čechách zvykem, tvořeno pískovci, ale
vápenci, respektive slepenci se zrny vápence,
vzniklými na dně třetihorního moře. Putovali
jsme po naučné stezce, na které nás čekalo
převýšení bezmála 300 m. V některých úsecích byla cesta natolik příkrá, že jsme museli
využít kovových ok, zábradlí, ba i žebříků.
Námaha však stála za to. Hned na počátku
cesty nás přivítaly plochy se žlutou prvosenkou bezlodyžnou (Primula vulgaris) a brzy
se objevily také květy koniklece prostředního (Pulsatilla subslavica), které jsou v tomto
období pro návštěvníky největším lákadlem.
Vrcholovou prémii v podobě oběda jsme si
vybrali v nejvyšším bodě naučné stezky, kterým je zřícenina Súľovského hradu (660 m
n. m.). Byl postaven ve 13. století a svému
účelu strážního místa sloužil bezmála 500
let. V polovině 18. století se panstvo přestěhovalo do nového zámku v údolí a hrad začal
chátrat. Vlivem extremních povětrnostních
podmínek se původní zdivo již z větší části
rozpadlo. Nicméně výhledy do krajiny z tohoto místa jsou úžasné. A honem zase dolů.
Osvěžit se u studánky, nastavit tvář slunci a
nevyplašit vyhřívající se ještěrku. Těšili jsme
se, jak přátelé z Valmezu přijedou na oplátku
1. května za námi a vypravíme se do Chřibů.

pověst o loupežnících. Je zde umístěna pamětní
deska zakladateli první tábornické osady v nedaleké Kudlovské dolině Antonínu Rozsypalovi. Ve jmenované dolině nás kromě již chátrajícího rekreačního střediska zaujala kamenná
studánka se soškou Panny Marie. Cesta rašícím
bukovým lesem nás dovedla až k pískovcovým
skalám na Komínkách. Ty sloužily jako vyhle-

dávané turistické místo s pěkným výhledem již
v 19. století. Svědčí o tom schůdky vytesané
do skály vedoucí k nejvyššímu místu. Ty měly
být původně zřízeny pro následníka císařského
trůnu Ferdinandu d‘Este, který rád pobýval v
nedalekých Kvasicích.
Měli jsme před sebou ještě jednu rozhlednu,
výrazně mladší, ale o to známější. Okolo restaurace na Bunči jsme s desítkami dalších zájemců
směřovali na Brdo. Tato nejvyšší hora střední
Moravy dosahuje výšky 587 m a nese na svém
vrcholu kamennou rozhlednu. Autorem zdařilého architektonického návrhu stavby je Svatopluk
Sládeček. Veřejnosti je přístupna od roku 2004.
Byli jsme unavení, ale moc pěkně unavení.
V neděli 5. května jsme uspořádali další
ročník akce Vítání ptačího zpěvu. Její tradice
vznikla ve Velké Británii v 80. letech 20. století
a má za cíl představit lidem ptáky žijící v jejich
blízkém okolí. Letošní krásné počasí vylákalo k
návštěvě Záhlinických rybníků 23 velkých i malých zájemců o ornitologii. Byli odměněni pozorováním orla mořského nebo volavky stříbřité.

Společné putování po Chřibech jsme začali
nedaleko hájenky na Tabarkách (od taberna =
útulek, hospoda), kde Jirka Janál, hlavní průvodce výpravy, všem vysvětlil, že ty nenápadné
kopečky mezi stromy nejsou obyčejné kopečky,
ale mohyly slovanského pohřebiště z 9. století.
Po této odbočce do dávné minulosti jsme zamířili směrem k přírodní rezervaci Budačina. Tvoří ji několik skalek s jeskyní, ke které se váže

Abychom mohli rozšířit jak činnost oddílu Orlovců, tak počet akcí určených široké
veřejnosti, ucházíme se s projektem VIA Hulín – Cesta za přírodními poklady naší zahrady, města a regionu o dotaci Zlínského kraje
z programu Podpora ekologických aktivit
v kraji. Držte nám palce!
S. Páterová
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Hulínské pohádkové jaro
slavilo 25. narozeniny
Jubilejní festival pohádek pobavil, rozesmál,
překvapil a roztleskal dětské publikum od MŠ po
„deváťáky“ ZŠ.
„Od pondělka 29. 4. do pátku 3. 5. každý viděl pohádku“, a to za účasti poroty ve složení V. Gremlicová, J. Vybíralová, M. Zimmermannová, L. Urbanová
a L. Pecháček. Posledního z porotců budu citovat téměř doslova, protože vystihuje slova celé poroty.

„Hastrmanská pohádka“ v podání
DS Pokaždé jinak z Církevní ZŠ Kroměříž

„Měl jsem možnost shlédnout pohádkové jaro,
viděl jsem téměř všechny pohádky a jsem nadšený z
toho, jaké výkony děti předvedly. Vždy mě těší, když
vidím, že se děti snaží udělat radost jiným a myslím,
že divadlo je skvělým prostředníkem pro předvádění
dobré nálady. Už dnes se těším na příští ročník.“
L.U.

„Strach má velké oči“ - divadelní
soubor Klíček ZŠ Kostelec u Holešova

„Pes baskervillský“
- divadelní soubor ZŠ Bouzov

„Pipi dlouhá punčocha“ - divadelní
spolek KUK ZŠ Zachar Kroměříž

„O chytrém Vendelínovi“ - divadelní
kroužek při ZŠ Komenského Kroměříž

Letní kino Hulín modernizováno,
další sezóna před námi…
Promítací technika v letním kině prošla
před letošní promítací sezónou zásadní obnovou. Většina distributorů ﬁlmů přestala
vyrábět ﬁlmy na klasickém 35mm formátu,
a proto nebylo jiného řešení, než se přizpůsobit a pořídit promítací techniku novou. Díky
zastupitelstvu města, které pochopilo, že pokud by letní kino zaváhalo, byl by to zřejmě
konec jednou provždy, byly na modernizaci
vyčleněny v rozpočtu města na rok 2013 potřebné ﬁnanční prostředky. Veřejná zakázka
na dodávku nové technologie byla realizována v dubnu 2013, součástí vítězné nabídky ve
výši 269 tis. Kč je dodávka DLP projektoru
značky OPTOMA včetně rekonstrukce zvukového zařízení letního kina.
Mít letní kino je významnou výsadou našeho města a buďme rádi za tuto možnost trávení
volného času, která je dnes tak unikátní. Nutno podotknout, že nový projektor je mobilní a
bude mimo letní sezónu využíván v sále KK.
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Paradoxně bohužel letošní sezóna nebude tak
programově atraktivní jako ty minulé, protože
distributoři ﬁlmů nejsou na digitalizaci tímto způsobem připraveni a prozatím neochotně uvolňují
atraktivní ﬁlmové tituly. Filmy jsou na DVD a BluRay jsou poskytovány cca 5 měsíců po premiéře,
čímž nemůžeme konkurovat komerčním multiplexům. Každým měsícem se situace mění, podmínky
se zlepšují, ale nezbývá nám než čekat.
Slavnostní zahájení digitálního promítání v našem
letním kině proběhne v pátek 28. 6. 2013, promítání
bude zahájeno ve 21.00 hodin. Vstup bude ZDARMA, na programu je úspěšná pohádka MADAGASKAR 3. Návštěvníci kina budou mít možnost
navštívit od 19.30 hodin rekonstruovanou promítací
kabinu a prohlédnout si nové vybavení. Promítáme
i za nepříznivého počasí, část hlediště je totiž zastřešena. Jste všichni srdečně zváni!
Libor Pecháček
ředitel KULTURNÍHO KLUBU Hulín, p. o.
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Hulíňan
Pestré jaro v Kulturním klubu
Poslední dubnový podvečer byl v Hulíně
ve znamení tradičních akcí. První částí odpoledne bylo přivezení a STAVĚNÍ MÁJKY na
hulínském náměstí, tohoto úkolu se jako již
tradičně zhostili hulínští dobrovolní hasiči.

zábavný program pro všeobecné poveselení.
Dostaveníčko si daly malé i velké čarodějnice z celého Hulína, areál letního kina praskal
ve švech. Sdružení Jiná kultůra Hulín připravilo pro děti zábavný program, který byl plný
různých her, soutěží, prolézaček a úkolů. Vrcholem společného večera bylo zapálení vysoké vatry s ﬁgurínou čarodějnice na vrcholu.
Čarodějnické odpoledne se v Hulíně náramně
povedlo a je třeba poděkovat všem, kteří připojili ruku k dílu a podíleli se na přípravách
této už tradiční akce.

O státním svátku 8. května 2013 jsme v Hulíně přivítali oblíbeného muzikanta VLASTU
REDLA. Ten se svojí kapelou bavil vyprodaný sál KK Hulín, téměř dvouhodinový koncert
byl plný veselého povídání, muzikantových
hitovek a příjemné atmosféry.

Další hudební zážitek byl nabídnut hulínským divákům v pátek 17. 5. 2013, kdy se
představil folkový zpěvák VOJTA „KIĎÁK“
TOMÁŠKO. Pro všechny příznivce folku
to byl příjemně strávený večer plný zábavy
a dobré muziky.

Jakmile byla májka na místě, přihlížející
publikum se přesunulo do areálu letního kina,
kde probíhalo PÁLENÍ ČARODĚJNIC, tedy

Divadelní nabídku pro děti v tomto školním
roce jsme zakončili pohádkou O ČERVENÉ
KARKULCE, kterou pro naše nejmenší sehrál
spolek Říše loutek z Kroměříže. Jednalo se
o jednu z nejpovedenějších pohádek v letošní
sezoně a přes 100 diváků odcházelo spokojených, děti navíc se sladkostí v puse.

Už dnes se těšíme na příští divadelní sezónu
a věříme, že nám děti a rodiče zachovají přízeň.
Červen bude v Hulíně také kulturně mimořádně bohatý, sledujte nabídku hudebních
pořadů, které připravujeme. Těšíme se na
shledanou na některém z nich!
Libor Pecháček, KK Hulín
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Hulíňan
Akce v Kulturním klubu
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Hulíňan
Akce v Kulturním klubu

KNIHOVNA
UPOZORNĚNÍ PRO
NÁVŠTĚVNÍKY KNIHOVNY:
DNE 12. ČERVNA 2013
BUDE Z TECHNICKÝCH
DŮVODŮ
KNIHOVNA UZAVŘENA.

INZERCE
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Hulíňan
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve svém dnešním článku bych vás ráda seznámila s velmi pěknou akcí, která se v naší
školičce nedávno uskutečnila. Když se vysloví
pojem výchovný koncert, každý z nás si hned
vzpomene na svá léta docházky do školy a pocity, s jakými se této události účastnil.
Některým z nás se okamžitě vybaví žákyně Emerová slitá lacinou voňavkou z příběhu
pánů Šimka a Grossmanna s názvem „Výchovný koncert“. Pedagogům před očima
naskočí výjev dětí ucpávajících si rukama
uši s nepopsatelným šklebem obličeje při
hře na dechové hudební nástroje. Nebudete
mi věřit, ale u nás ve školce se nic takového
nestalo. Naopak, děti se zásluhou dirigenta,
pana učitele Petra Poláka a jeho orchestru ze
ZUŠ Hulín skvěle bavily. Zábavnou formou
hádanek melodií z ﬁlmových pohádek nebo
večerníčků se seznamovaly se vzhledem, názvem i zvukem jednotlivých nástrojů i celého
orchestru a ještě si smlsly na pamlsku, když
odpověděly na otázku dirigenta správně.
Malí školáčci hltali každé slovo pana učitele
Poláka a těšili se na každou zahranou skladbu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

23. dubna se žáci 7. ročníku zúčastnili dějepisné exkurze s názvem Arcibiskupská Olomouc.
Přestože Olomouc mnozí už mnohokrát
navštívili, našla se historická místa, kde zatím nebyli.
Spolu s naším průvodcem jsme navštívili
Arcidiecézní muzeum - biskupskou reziden-

Návštěva Ornisu
v Přerově

Koncert v mateřské škole
i úkol, který po ní dostali. Báječná atmosféra, vytvořená během
vystoupení, panovala ve školce
i po odchodu hudebníků. Děti si
zážitky z koncertu mezi sebou
vyprávěly a přiznám se, že i mně
bylo tak nějak teplo u srdce. Dodatečně tak žákům i panu učiteli
Polákovi, ze kterého láska k hudbě i své profesi přímo vyzařuje,
velmi děkujeme za jedinečný
prožitek a těšíme se na ně zase
příští rok.
Chcete vědět, jak vím, že přijdou i v dalším školním roce? To
proto, že naše mateřská škola a
ZUŠ v Hulíně spolu už dlouhá léta úzce a aktivně spolupracují. Naše děti jsou zvány do
budovy umělecké školy na koncerty a představení dětí z dramatického oboru, nebo se
seznamují s prostředím třídy výtvarného oboru, kde si mohou nějakou techniku přímo vyzkoušet. Učitelé z umělecké školy jsou zváni
do školky, kde se účastní činností, ve kterých

Jindra Skalková

Dějepisná exkurze do Olomouce
ci, obrazárnu a kapli sv. Barbory, kde byl pro
nás připraven zajímavý program. Poté jsme
prošli historickým centrem města, navštívili
Chrám sv. Václava, prohlédli si budovu Arcibiskupství, Tereziánskou zbrojnici, Radnici
s orlojem, barokní kašny i sloup sv. Trojice.
Pohledem z věže chrámu sv. Mořice jsme se
pak v odpoledních hodinách s tímto historickým městem rozloučili.
Dějepisný zájezd se všem líbil a už teď se těšíme na další putování za historií našich měst.
Z. L.
Více zde: http://zs-hulin.webnode.cz/
news/dejepisna-exkurze-do-olomouce/

Den Země, jak jej prožili třeťáci
degustaci jednotlivých vod žáci vytvořili velké papírové modely ve tvaru plastových lahví a do nich umístili tabulky s vyhodnocením
jednotlivých vzorků. Celý den jsme završili
přírodovědným kvízem ve Středisku volného
času v Hulíně.

V pátek 26. 4. u příležitosti oslav Dne
Země navštívili druháci Ornis v Přerově,
kde získali nové znalosti o ochraně přírody
i zvířat a životního prostředí v každodenním
životě. Beseda probíhala formou her a soutěží. Děti si také se zájmem prohlédly expozice
vycpaných ptáků a ze života zvířat ve městě.
Rádi se zúčastníme dalších podobných akcí s
tímto zaměřením.

Třídní učitelky 3. A a 3. B
Více zde:
http://zs-hulin.webnode.cz/news/
den-zeme-jak-jej-prozili-tretaci-/

Mgr. Dana Hozová, Eva Doleželová
Více zde: http://zs-hulin.webnode.cz/news/
navsteva-ornisu-v-prerove/
Jednou z důležitých životních podmínek
je voda. Proto jsme se při oslavě Dne Země
zaměřili právě na ni. Nejprve jsme si o tomto
tématu popovídali a poté se vydali na školní
pozemek, kde jsme zasadili hrášek a ředkvičku, které jsme museli zalít. V další části
dne jsme zkoumali ochutnáváním kvalitu
pitné vody v našem městě - její vůni, chuť
i vzhled. Mezi označenými vzorky byly i
vzorky dvou zakoupených balených vod.
Některých žákům právě tyto nechutnaly. Po
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se kreativita i nadání dětí přirozenou formou
nejlépe projeví. Do rukou vás, rodičů, pak
putuje pozvánka k zápisu do umělecké školy.
Kdo ví, třeba se mezi malými školáčky letos
najde nadějný talent, který sebe i Hulín jednou proslaví…

Hulíňan
Okresní kolo
atletické soutěže
se konalo v Kroměříži 14. května v kategoriích starších žáků a žákyň. Celý závod
proběhl za krásného počasí a v přátelské atmosféře. Konkurence kvalitních soupeřů byla
veliká, ale přesto se našim starším žákům podařilo vybojovat 3. místo.
Všem reprezentantům naší školy děkujeme za předvedené výkony a těšíme se na ještě
lepší příští rok.
Starší žáci:
8. A - Tobolík Jaroslav
8. B - Veselský Tomáš, Vrubl Tomáš,
Hána Šimon
9. A - Složil Filip
9. B - Schaffer Zbyněk, Šimoňuk Radek,
Čumpelík Radek
Více zde: http://zs-hulin.webnode.cz/news/
pohar-rozhlasu-2013/

Exkurze
– Stará čistírna odpadních vod v pražské Bubenči
Žáci 8. ročníku
měli možnost shlédnout v rámci exkurze
přírodovědných předmětů unikátní historickou národní kulturní
památku „Starou čistírnu odpadních vod“
v Praze - Bubenči,
která je významných
dokumentem historie
architektury, techniky
a vodohospodářství.
Tato stavba byla postavena v letech 1901
– 1906 a sloužila k
čištění většiny odpadních vod města Prahy až do roku 1967.
Poté byla uvedena do provozu nová stavba
- Ústřední čistírna odpadních vod na sousedním Císařském ostrově. Projekt kanalizace i
návrh technických parametrů „Staré čistírny“
vypracoval stavební inženýr britského původu
sir William Heerlein Lindley.
Prohlídka byla situována velmi poutavě.
Žáci měli možnost prohlédnout si všechny
prostory čistírny (nadzemní i podzemní),
dále původní technologické zařízení, parní

strojovnu, kotelnu apod. Pro názornost byla
žákům poskytnuta kopie původních plánů,
historické fotograﬁe a rovněž mohli zhlédnout ﬁlm z doby aktivní činnosti čistírny.
Celá prohlídka byla velmi zajímavá a uzpůsobená žákům daného ročníku. Stará čistírna
odpadních vod v Bubenči neustále připravuje
a obohacuje prohlídku novými věcmi, což přispívá k atraktivnosti pro všechny návštěvníky.
Mgr. Svatopluk Štípek

Výlet 9. ročníku do Prahy
Závěrem roku se vydal celý devátý ročník
s panem učitelem Štípkem a paní učitelkou
Sokolovou do Prahy. Brzké vstávání dělalo
všem problém, ale sešli jsme se na hulínském
nádraží v plném počtu. Čekala nás tříhodinová
cesta vlakem, při které někteří z nás dospávali a jiní zase hráli hry. Dojeli jsme na hlavní
nádraží v Praze a pomalu jsme se přesouvali
na Václavské náměstí. Vyfotografovali jsme
se s sv. Václavem a pokračovali do planetária, kde nás čekal velice zajímavý program.
Po programu jsme si v hlavním sále prohlédli
exponáty a zajímavé věci ohledně vesmíru.
Nadešel čas prohlídky památek v Praze. Procházeli jsme Prahou a viděli jsme: Hradčany,
Prašnou bránu, Národní divadlo, Národní mu-

DRUŽINKA

zeum a Karlův most. Dále jsme šli
na Staroměstské náměstí, kde jsme
si prohlédli Pražský orloj a živé sochy. Většina z nás byla unavená z
celodenního pochodování po Praze
a těšila se na nakupování v nákupním centru Palladium.
Výlet se velmi podařil, počasí
nám přálo a doufáme, že takových
výletů bude do konce roku ještě
dost. Tímto bych chtěl poděkovat
paní učitelce a panu učiteli za zorganizování výletu do Prahy.
Radek Zapletal – 9. B

Květnový pobyt v družince Hulín
Přichází konec školního roku,
tudíž mají školáčci učení volnější
a my, studentky Pedagogických
škol, odbornou praxi. Jelikož přichází jaro, tak jsem si vybrala pro
děti do školní družinky v Hulíně
právě tohle téma, se kterým se
rodí také zvířátka a my, lidé, se
kocháme naší krásnou přírodou.
V hudební výchově jsme si
zazpívali písničky k danému tématu, v dramatické výchově jsme
si zdramatizovali pohádky se zvířátky, zahráli hry a ve výtvarné
výchově jsme si vyrobili záložky
kočičky a pejska do knížky a zároveň si oživili hádanky, pohádky
a říkadla. Abychom využili krás-

ných a teplých dnů, přivezli jsme si koloběžky na chystané „Koloběžkové odpoledne“.
Nakonec se uskutečnila dětmi očekávaná
akce, výlet do Zoologické zahrady Lešná. U
každého ze zvířátek jsme se zastavili, zopakovali si důležité údaje a zazpívali písničku,
pokud jsme ke zvířátku nějakou znali. Když
přichází konec školního roku, nezapomněli
jsme poučit děti o bezpečnosti a zdraví. Navštívila nás i paní zubařka, se kterou jsme
měli besedu.
Tímto bych také ráda poděkovala paní vychovatelkám, které mi předaly mnoho zkušeností a byly k nám, praktikantkám, milé
a ochotné.
Veronika Steppková
studentka SPgŠ Přerov, 2. BP
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Hulíňan
SVČ KLUBÍČKO

Rejdění čarodějnic

Hulíňáček v akci

Letošní slet a rejdění čarodějnic, které
pořádalo SVČ, se uskutečnilo v pátek 26. 4.
2013. Protože čarodějnice se pálí 30. 4., tak
jsme rejdili a slétávali se. V horké, ale větrné
dubnové odpoledne se sešlo v zahradě SVČ

plno dětí a rodičů. Děti si v zahradě SVČ
zasoutěžily a na závěr akce si všichni opekli
přinesené špekáčky.

I když v sobotu 11. května pršelo, bylo to
pro nás krásné odpoledne. Poznali jsme nové
kamarády a všem jsme s velkou chutí ukázali
naše nové pásmo hanáckých písniček a tanečků. Děti z Hulínáčku.

Kolektiv zaměstnanců SVČ

Kolektiv zaměstnanců SVČ

Výtvarný kroužek na výletě v Muzeu kroměřížska

Hulínská mini ZOO u Janečků
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Ve čtvrtek 9. 5. jsme s dětmi navštívili Malou farmu u Janečků. Pan Janečka nás provedl svým královstvím zvířátek. Děti nakrmily
kozy, berany, králíky a králíčky. Nasypaly
slepičkám, křepelkám a kuřátkům. Odcházely
spokojené s předsevzetím, že budou sbírat starý chléb, aby zase mohly zvířátka nakrmit.

sedy o myslivosti, kterou pro ně připravil pan
Očadlík. Děti získaly užitečné informace o
chování v lese, lesních zvířatech i mysliveckých zbraních, pan Očadlík s sebou přinesl
paroží, kůže, preparovanou sovu a spoustu
dalších exponátů. Děkujeme a těšíme se zase
příště na viděnou.

V dubnu se děti z Klubíčka zúčastnily be-

Kolektiv zaměstnanců SVČ

Hulíňan
SVČ Klubíčko připravuje

INZERCE

Další pozvánky
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Hulíňan
ZUŠ HULÍN

Tak tedy naposledy spolu
pedagogy a vlastně zcela zaplněný sál, který
si přišel poslechnout jejich poslední absolventské vystoupení. Mezi pozvanými hosty
nechyběla V. Zavadilová a J. Druláková, také
dlouholetá pedagožka a strůjce několika desítek ocenění Mgr. D. Zapletalová, na klavír
doprovázela Mgr. L. Polášková a H. Odstrči-

líková. Slovem provázela L. Urbanová. Slzy
dojetí při vystoupení těchto dvou lidiček, kteří proslavili ZUŠ Hulín a vlastně město Hulín, nebraly konce. Nezbývá než poděkovat
za silný kulturní zážitek a držet pěsti, ať se jim
v životě daří. Myslím si, že mají dobře našlápnuto a ještě o Lucce a Tadeášovi uslyšíme.

I tak by se dal nazvat absolventský koncert
LUCIE VAJDOVÉ a TADEÁŠE HOZY, absolventů II. stupně, který si sami vymysleli a
uspořádali. V pátek 26. dubna byl sál Kulturního klubu slavnostně naladěn a přítomní pozvaní hosté si mohli užít krásný hudební podvečer. Lucka s Tadeášem potěšili své blízké,

Literárně dramatický obor představil první osmičku absolventů
Ve čtvrtek 9. května proběhlo v Hulínském Kulturním klubu pásmo absolventských představení s názvem Večer Monologů
s absolventy LDO. Žáci Literárně dramatického oboru zde představili celkem šest divadelních scén, kterými zakončili své studium
prvního stupně na Základní umělecké škole.
Jako první se absolventi předvedli scénkou
Čekárna a Byl jednou jeden lékař, které nás,
jak už název napovídá, zavedlo do lékařského prostředí plného vtipů a patálií.
Ve druhém představení herečky rozesmály publikum svou klauniádou Zničené klobouky a kdo měl ten večer opravdu hlad, jistě
nemohl odolat proutěnému košíku plnému
voňavých klobásek a propečených kuřecích
křidýlek, které byly hlavní rekvizitou pro
scénku Protestní jedlovka.
Následovala známá televizní divadelní scénka Klíště a pomyslnou třešničkou

na dortu a zároveň také
posledním
představením byl Vizionář od Járy
Cimrmana. Na celém absolventském pásmu byla
unikátní hlavně komorní
atmosféra v prostorách
LDO, kterou vytvořili
jak herci, tak diváci. Poděkování patří učitelkám
LDO Janě Šálkové Němcové a Lence Urbanové,
které žáky vedly od MŠ.
Taktéž díky M. Stratilové,
Z. Štokmanovi a pí uč. I.
Janů za režijní dopomoc.
Další absolventi se představí 26. května v projektu Škola základ života.
Za LDO Michaela Stratilová

O příjemnou atmosféru se postaralo
publikum v komorním sále KK
i herci a herečky LDO

Pozvánka

Lékařskou atmosféru navodily absolventky
Hana Zábranská a Klára Chytilová

Klauniáda Zničené klobouky
v podání absolventky Zuzky Eliášové

Představení „Klíště“
s absolventkou Klárou Hönigovou
rozesmálo publikum hned několikrát

Šest let na prknech, která znamenají svět absolventky Aneta Trněná, Běta Melicharová,
Denisa Schafferová a M. Dvořáková
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Hulíňan
Honzíkova cesta… až do celostátního kola!
ních uměleckých škol ve hře na elektronické
klávesové nástroje (EKN), kterou vypsalo
MŠMT ČR. ZUŠ Hulín do ní vyslala sice jen
jednoho žáka, Jana Šilera, ale s velkým úspěchem. Honzík se postupně ve své I. kategorii
probojoval skrze okresní a krajské kolo až do
kola ústředního, pořádaného ve dnech 26. –
27. 4. na ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose v Brně.
A jak soutěž probíhala a jak jsme dopadli?

Přestože soutěže hráčů na keyboard mají
v České republice již dvacetiletou tradici,
letos se vůbec poprvé konala soutěž základ-

Na soutěž jsme vyjeli již ráno, nikoliv však
proto, abychom se celé dopoledne připravovali
na výkon, ale aby si Honzík soutěžní den užil
jako zcela mimořádný. A tak zatímco ostatní
soutěžící nervózně očekávali odpolední zahájení, Honzík nasadil přilbu, zapásal se do sedadla závodního kamionu pro dakarskou rallye
a v ostrých tempech se proháněl, resp. nechal
se vozit, po polních cestách v okolí Brna. Z
kamionu pak zamířil rovnou na soutěžní pódium zcela zaplněného sálu brněnské ZUŠ a
s přehledem přednesl svůj program. O tom,
že zaujal, vypovídá fakt, že hned vzápětí si jej
vybrala žurnalistka Českého rozhlasu 3 Vltava a udělala s ním a s jeho učitelem Davidem

Jugou krátký rozhovor. Nedočkavě jsme poté
čekali na večerní vyhlášení výsledků, z něhož
si Honza odnesl krásné druhé místo; z celého
dne pak zajisté nezapomenutelné zážitky. Za
vzornou reprezentaci naší ZUŠ i našeho města mu patří velké díky, a tak nezbývá, než mu
popřát mnoho dalších úspěchů nejen za klávesami, ale i v osobním životě. Nemalé díky je
třeba poslat také rodičům, bez jejichž pomoci
si nelze takový výsledek vůbec představit.
Závěrem lze říci, že ačkoliv mají elektronické klávesy v rámci výuky na ZUŠ před sebou
ještě dlouhou cestu vývoje, tato soutěž potvrdila, že daná cesta není slepá, ale naopak velmi
plodná a inspirativní. ZUŠ Hulín se v daném
směru drží bezpochyby v hlavním proudu progresivních metod výuky, což nakonec potvrdil
také Honzíkův úspěch. Jako úplnou tečku si
dovolím malou poznámku velkého významu.
Od příštího roku se nově otvírá výuka EKN
také na plzeňské konzervatoři, a žáci tak mají
možnost věnovat se své zálibě i profesionálně.
dj

Zvonky patnáctileté
V předvečer dne svátku matek – v sobotu
11. května – se v sále Kulturního klubu Hulín
uskutečnil májový koncert DPS Zvonky ZUŠ
Hulín. Stejně jako již v minulých letech ve spolupráci s výtvarným a literárně dramatickým
oborem a přípravným sborem Zvonečky, tentokrát navíc u významné příležitosti – 15. výročí
založení sboru. Z celého vkusně vyzdobeného
sálu dýchala slavnostní atmosféra a připravené
výtvarné dekorace na jevišti i kolem byly příslibem opravdu jedinečného kulturního zážitku.
Ovšem koncert tentokrát nezahájil přípravný
dětský sbor Zvonečky, ale nastoupily Zvonky
a moderátorka Kamila Poláková hned uvedla
důvod – Zvonky si ke svému jubileu nazpívaly CD s názvem Věneček písní, které za spoluúčasti paní ředitelky ZUŠ Emílie Šimordové
a sbormistryně Dany Zapletalové slavnostně
pokřtil pan starosta Roman Hoza. On i paní
ředitelka sboru poděkovali za jejich dosavadní
výkony a úspěchy a popřáli jim mnoho dalších

tvůrčích let a ještě větších úspěchů.
Pak teprve dostaly prostor Zvonečky, které
předvedly roztomilou a vtipnou hudební pohádku Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka Karkulka. Svým bezprostředním a přesvědčivým
projevem nenechaly nikoho na pochybách, že v
příštích letech plnohodnotně nahradí odcházející členy Zvonků, aniž by utrpěla kvalita sboru.
A opět nastoupily Zvonky, aby své výročí
oslavily dílem Bohuslava Martinů Otvírání
studánek. Tento výběr k oslavě takového výročí se opravdu povedl – nejenže vystihl roční dobu, ale i celkovým obsahem po stránce
hudební. Při poslechu čistých dětských hlásků jde vždycky o krásný zážitek, když však
je hlas prosáklý citem a z celého projevu čiší
opravdovost a nadšení, chybí člověku slova
k vyjádření dojmů. Děti paní sbormistryni v
plné míře vrátily všechno, co do nich vložila
– cit a pokoru, porozumění i odhodlání, du-

ševní souznění. Celková vroucnost celého
provedení vháněla do očí slzy dojetí a nezapomenutelného prožitku. Zvonky sobě i
nám daly k výročí překrásný dárek. A když
koncert zakončily sborem z opery Prodaná
nevěsta Bedřicha Smetany Proč bychom se
netěšili, jen potvrdily, jak bohatou výrazovou
škálou disponují. V dozvuku této atmosféry
jsem si po příjezdu domů nepustila televizi,
ale jejich nové CD, které jen znovu dokázalo všechno, co již bylo řečeno – bez výjimky
každého potěší, zahřeje u srdce a stvrdí rčení,
že hudba je brána k srdci.
Milé Zvonky (i Zvonečky), z celého srdce
vám děkuji a připojuji se k přání pana starosty a paní ředitelky – ať vám hlavně vydrží
tento přístup a vztah k hudbě a pak vaše výsledky budou stále lepší a povedou k dosahování čím dál větších úspěchů.
Vaše vděčná a stálá posluchačka

Zvonky vydávají CD
Nové CD
dětského pěveckého sboru Zvonky
s názvem Věneček písní
je v prodeji
za symbolickou cenu.
Zakoupením
CD podpoříte
činnost tohoto
dětského
pěveckého
sboru.
CD Věneček
písní je možné
zakoupit
v MěK Hulín
a v ZUŠ Hulín.
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Hulíňan
Koncert k 15. výročí DPS ZVONKY ZUŠ Hulín
Koncert 11. 5. 2013 v KK
v Hulíně byl neopakovatelným, úžasným zážitkem.

Pozvánka

15. výročí – jak to všechno
začalo? V roce 1998 přišla do
ZUŠ v Hulíně učit Mgr. Dana
Zapletalová a založila dětský
pěvecký sbor. Tehdy začínalo 9 dětí, v současné době
navštěvuje sbor necelých 40
dětí. Již patnáct let úspěšně
vystupují doma i v zahraničí,
ověnčeni mnoha vítězstvími
patří mezi nejlepší DPS v
republice. Za tím vším je obrovská práce a nasazení Dany
Zapletalové. Vydali dva zvukové nosiče, to druhé CD s
názvem Věneček písní DPS
ZVONKY ZUŠ Hulín mělo
slavnostní křest na tomto
koncertu, kmotry byli ředitelka školy Emilie Šimordová a
starosta města Roman Hoza,
který popřál, aby CD bylo
vzpomínkou, nezapadlo, ale
těšilo své posluchače.

vstřebat předcházející zážitek a už tu byl
další! Bohuslav Martinů a jeho OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK. Korepetice Lenka Polášková, malé komorní trio 1. housle Ladislav
Dolina, 2. housle Petra Macková, viola
Pavel Březík, sólový zpěv Veronika Zavadilová, Lucie Vajdová, Tadeáš Hoza, umělecký přednes Barbora Úlehlová a Zdeněk
Štokman, choreograﬁe Lenka Urbanová
a Lucie Vajdová, dataprojekce Jakub Zapletal, zvuková režie Petr Voříšek. Tak tito
všichni spolu se sborem a sbormistryní Danou Zapletalovou připravili takovou krásu
zpívání, melodičnosti, uměleckého přednesu
a dramatického ztvárnění příběhu „Otvírání
studánek“, každoročního děje v přírodě, cituji: „vždyť každá studánka v lese, po hladině nebe nese,“ až se nám, posluchačům
a divákům tajil dech. Svůj obdiv a poděkování divák může projevit jen potleskem
a že byl dlouhotrvající, to mně můžete věřit.

Samotný koncert byl plný
příjemných překvapení, byl
také dárkem ke Dni matek.

INZERCE

Již nástup čtyřicítky mladých slečen a pánů v bílém
rozevlátém oblečení s pestrými stuhami dával tušit
jarní choreograﬁi. Zahájili
pásmem Zdeňka Lukáše
„Zpívala bych, zpívala“, korepetice Klára Čeladníková,
ﬂétna Pavla Mlčáková, saxofon Petr Polák. Pak se stačili
rozloučit s odcházejícími členy souboru.
Po malé přestávce nastoupil přípravný pěvecký sbor
Zvonečky, což jsou nejmenší
děti od 1. do 5. třídy. Posluchače čekalo další překvapení. Známou pohádku o
Karkulce zpracovali Zdeněk
Svěrák a Jaroslav Uhlíř do
půvabné zpěvohry pro děti, a
tak nastoupilo dvacet pohádkových bytostí ve vtipných
kostýmech lesních zvířátek,
ptáčků, holoubků, babička,
myslivec i ostatní postavy
pohádky, na jevišti v náznaku dotvářela věrohodnost
Karkulka, vlk i babička.
Krásné zpívání, dramatické
ztvárnění – všechno dobře dopadlo jako v pohádce,
doplněno výzdobou a kulisy žáků výtvarného oboru
Aleny Davídkové, korepetice Kamila Poláková, ﬂétna
Pavla Mlčáková, bicí Tadeáš
Hoza, sbormistryně Dana
Zapletalová. Byl to kouzelný zážitek, to se vám tedy
opravdu povedlo!
Divák ani neměl čas
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Před závěrem poděkovala ředitelka ZUŠ
Hulín Emilie Šimordová sbormistryni Mgr.
Daně Zapletalové za její práci a popřála i celému pěveckému sboru další úspěšné roky.

Slovem celý koncert svižně provázela
Kamila Poláková.
Závěrečná píseň Bedřicha Smetany
PROČ BYCHOM SE NETĚŠILI byla také
osvěžena choreograﬁckými prvky. Díky patří všem, kteří tento koncert připravili. Velký
obdiv a poděkování zejména paní Daně Zapletalové, s přáním zdraví a dalších úspěšných let s dětmi.
Věra Gremlicová

Hulíňan
SPORT

Městské koupaliště zahajuje sezónu
lu jsou uzamykatelné skříňky na cennosti.
Blíží se začátek kalendářního léta, ale
venku se v době uzávěrky měsíčníku Hulíňan
teploty pohybují okolo 30°.
Jak je připraveno na sezónu koupaliště v
Hulíně, na to jsem se zeptala ředitele Sportovního Areálu Hulín Ing. J. Rosypala.

Městské koupaliště leží téměř v centru
města. V jeho areálu najdeme mimo bazénu
se skokanskými můstky a dětského brouzdaliště také hřiště na beach volejbal, nohejbal,
petanque, badminton, stolní tenis, dětské průlezky, pískoviště a houpačky.
Pro relaxaci a odpočinek najdeme slunná i
stinná místa, vytvořená korunami mohutných
stromů. O občerstvení se starají dobře zásobované bufety s krytými zahrádkami.
Před vchodem na koupaliště mají návštěvníci k dispozici stojany na kola a vedle areálu
bezplatné parkoviště pro automobily. V areá-

Na kdy plánujete otevření městského koupaliště?
Začátek sezóny je naplánován na druhou
polovinu června, tedy pokud počasí dovolí.
Jako každoročně bude pro žáky ZŠ Hulín otevřeno o dva dny dříve. Je to takový náš dárek
k závěru školního roku.
Na co se mohou návštěvníci těšit?
V letošním roce jsme upravili povrch tělesa
malého bazénku pro děti, je pokryt novou folií. Stejnou technologií jsou upraveny vaničky při vstupech do bazénů (u sprch).
Naši nejmladší a hlavně jejich maminky ocení
novou skluzavku a uprostřed bazénku je vybudována další skluzavka ve tvaru berušky.
V loňském roce bylo pořízeno nové prkno
na třímetrovém můstku, které ocenili hlavně
mladší návštěvníci.
Skokanské
můstky
a hloubka vody 3,5
metru nejsou již na
žádném
koupališti
v blízkém okolí, a proto byly hojně využívány. V letošní sezóně
plánujeme využít tuto
atrakci k pořádání
sportovních akcí.

nisu můžou návštěvníci využít vodní zorbing,
vodní fotbal a v neposlední řadě také minigolf, který prošel úpravou a je součástí našeho koupaliště. Plánujeme také večerní koupání a cvičení ve vodě, ale to vše se opravdu
odvíjí od počasí. Připravujeme i zábavná odpoledne pro děti.
V loňském roce jste zaznamenali spoustu
návštěvníků z okolí, myslíte si, že letošních
lákadel využijí i domácí?
Hulínské koupaliště je určeno především pro
místní, je proslaveno svou úpravou, květinovou výzdobou, travnatou plochou, ale i velkým parkovištěm. Doufám, že letošní úpravy
a novinky ocení mladé rodiny s dětmi, nejen z okolí, ale především z Hulína. Ohlasy
z loňské sezóny jasně vypovídají o tom, že
hulínské koupaliště je jedno z nejkrásnějších
a nejdostupnějších v okolí.
Zdraží se v letošní sezóně vstupné a permanentky?
Kromě celodenního vstupného za dospělé osoby, které jsme zvýšili o 5 Kč, zůstaly
ceny stejné jako v minulých letech, proto se
můžeme pochlubit nejnižšími cenami vstupu
v širokém okolí.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně třicítek
a vlastně i těch dvounohých.
JZ
Aktuální informace o provozu koupaliště
a akcích najdete na www.sahulin.cz

V loňském roce bylo
na koupališti hodně
zajímavých aktivit.
Můžou se návštěvníci zase těšit?
Kromě beach volejbalu, nohejbalu, badmintonu a stolního te-

Babetta B1
Stejně jako vloni naplnila první květnovou sobotu Hulín vůně benzínu dvoutaktních
motorů.
Druhý ročník motoristicko-dovednostně-recesistických závodů Babetta B1 přilákal
tentokrát dvacet šest účastníků. Někteří z
nich jsou dlouholetými majiteli legendárního mopedu Babetta, jiní startovali na stroji
zapůjčeném od známých a nebyli výjimkou
ani tací, kteří Babettu zakoupili těsně před
závodem, jen aby mohli bojovat ve čtyřech
disciplínách o zlatý věnec určený vítězi.
Během závodů byla prověřena nejen spolehlivost, rychlost a výkon strojů, ale také
zručnost, přesnost a obratnost jejich řidičů.
V duchu dobré nálady a zdravého soupeření
se neslo celé dopoledne. Body z jednotlivých
soutěží se sčítaly, aby nakonec o výsledném
pořadí na předních místech rozhodoval závěrečný rozjezd dvou závodníků se stejným
počtem bodů. Poté již následovalo vyhlášení
vítězů, poděkování za účast a odvahu dvěma
závodnicím, a také předání ceny fair-play

Jiřímu Macháčkovi. Ten ve čtvrté vytrvalostní disciplíně, kde o pořadí rozhodovala
každá sekunda, zahlédl na vozovce ležící pedál, evidentně upadnutý ze stroje rychlejšího
závodníka. Jiří tuto šlapku sebral, dovezl do
cíle a předal vděčnému majiteli. Pořadí na
předních příčkách dopadlo takto:
Dvourychlostní mopedy:
1. Dalibor Křemeček,
2. Stanislav Navrátil,
3. Dalibor Mrázek
Jednorychlostní mopedy:
1. Václav Hána,
2. Vítězslav Neumann,
3. Petr Velcl

cyklista, který si zřejmě nevšiml startovních
čísel závodníků a mopedy trestuhodně předjížděl.
Děkuji sponzorům za ceny pro vítěze, SA
Hulín za poskytnuté zázemí a všem, kdo pomohli s přípravou a organizací akce.
Výsledky jednotlivých závodníků, popis
disciplín, fotograﬁe a video najdete na
www.orelhulin.cz.
Václav Hána
Orel jednota Hulín

Na závěr se většina soutěžících vydala za zvuku rachotících
motorů a zvučících klaksonů a
zvonků na tradiční spanilou jízdu
Hulínem. Vydařený den mopedů
nezkalil ani defekt jednoho ze
strojů, ani neznámá porucha, jež
vyřadila jednu ze závodnic, a ani
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Hulíňan
JUDO SK Spartak Hulín - Velká cena Hulína v judo
V sobotu 4. 5. 2013 uspořádal oddíl judo
SK Spartak Hulín v prostorách místní sokolovny Velkou cenu benjamínků a mladších
žáků. Pro děti ve věku od 7 do 12 let bylo připraveno 27 sad medailí. Turnaje se zúčastnilo
130 závodníků z 15 oddílů z celé Moravy. Domácí závodníci zde získali celkem 6 medailí.
Umístnění hulínských závodníků:
Kategorie benjamínků:
2. místo

24 kg

Jan Vydra

3. místo

33 kg

Jakub Richter

34 kg

Michaela Jurčáková

Další výsledky jarní sezóny oddílu judo SK Spartak Hulín:
VIII. ročník Poháru osvobození Tvrdonic

Velikonoční turnaj Blansko 20. 4. 2013

Mláďata:

Mláďata do 33 kg:

2. místo

Pavel Nesvadba

3. místo

3. místo

Michal Franek

Mladší žákyně do 32 kg:

Jakub Richter

1. místo

Pavlína Rozkydalová

Tomáš Hájek

3. místo

Aneta Zapletalová

4. místo

Jakub Richter

45 kg
Mladší žáci:

Adam Dvorčák

19. ročník Velikonoční JUDO CUP
30. 3. 2013 Uherské Hradiště

Memoriál Zdeňka Navrátila
Hranice na Moravě 27. 4. 2013

1. místo

34 kg

Pavlína Rozkydalová

Mláďata:

Mláďata do 33 kg:

31 kg

Aneta Zapletalová

Pořadatelé děkují za pomoc výkonnému výboru SK Spartak Hulín za ﬁnanční
pomoc kraje Zlín a pomoc rodičů, bez
kterých by nebyl oddíl judo schopen tento
turnaj uspořádat.
Velkého úspěchu dosáhlo hulínské judo
ve Slovinsku na 28. ročníku Mezinárodního
turnaje Bezigrad. V hlavním městě Ljublani
získala 13. dubna v kategorii starších žákyň
Zuzana Eliášová 1. místo - váha do 52 kg.
V kategorii mladší žákyně obsadila Pavlína
Rozkydalová 5. místo - váha 36 kg.

1. místo

Jakub Richter

3. místo

5. místo

Michal Franek

Mladší žákyně do 32 kg:

Mladší, starší žáci a žákyně:

2. místo

1. místo

Zuzana Eliášová

Starší žáci do 50 kg:

2. místo

Jan Franek

1. místo

Jan Franek

3. místo

Pavlína Rozkydalová

5. místo

Adam Zapletal

1. místo

Tomáš Žůrek, Daniel Vydra,
Petr Eliáš a Zuzana Eliášová

2. místo

Daniel Kroupa
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Také redakce Hulíňanu
gratuluje závodníkům.
D. Horák, trenér

Plavecké závody
sester Miklišových

1. máj máme ve své mysli zapsaný jako
čas lásky. Bikeři jej mají ve svých srdcích
zapsán jako čas zahájení závodní sezony. V
Hrachovci, za mlhavého a chladného počasí,
proto zahájili úvodním závodem seriál MTB
- Valašský pohár.

INZERCE

Pavlína Rozkydalová

Dorost:

MTB okénko

Na startovní čáře se k závodu a obhájení vítězného titulu z loňského roku postavil i mladý
hulínský biker Tomáš Obdržálek (Bike Triatlon Morkovice), po boku dalších 20 závodníků. Po startu pátý Tomáš se v úvodním stoupání záhy dostal do vedení a na lesní singletrack
najížděl již z první pozice. V technickém sjezdu s ním stačil udržovat alespoň vizuální kontakt slovenský rider Slivka. Kolegu ze Žiliny
si pak, téměř na zádech, vezl při nájezdu do
druhého kola závodu, ovšem ten v technické a
kořenité části trati už na Tomáše nestačil a náš
jezdec si tak suverénně dojel pro zlato.

Jakub Richter

V sobotu 18. května 2013 se ve Zlíně
uskutečnil Jarní oblastní přebor žactva v plavání do 11 let.
Hulínská Lucie Miklišová r. 2002, získala
3. místo na 200 m a 3. místo na 400 m volným způsobem.
Mladší sestra Aneta r. 2005 obsadila
2. místo na 200 m volným způsobem.
pí. Miklišová
O tom, že závody Valašského poháru jsou
jen pro zdatné sportovce, mají vysokou úroveň
a jsou líhní skvělých bikerů a bikerek, svědčí i
přítomnost Báry Machulkové (SP Nové Město
na Moravě – 2. místo, MČR 2010, 2011) a Terezy Huříkové (čtvrtá žena v Evropě a sedmá
bikerka loňského mistrovství světa), která se
po přestupu do Specialized Racing stala stájovou kolegyní našeho olympijského vítěze z
Londýna, Jardy Kulhavého.
A právě Tereza Huříková se s Tomášem
potkala na trati, kde si vzájemně blahopřáli
k vítězství v závodu a popřáli si hodně zdaru
v započaté sezoně. Navrch Tereza přidala společné foto i se svým závodním speciálem.
8. květen byl vpravdě dnem vítězství, neboť i z druhého závodu seriálu Valašského
poháru, konaného tentokrát v Halenkově, si
Tomáš Obdržálek dovezl další zlato. Souběžně se závody Valašského poháru se Tomáš
účastní závodů Drahanské vrchoviny – Merida cup. Ze dvou závodů, ve kterých soupeří
se dvěma staršími ročníky, přivezl hned dva
cenné kovy – stříbro a bronz.
-vob-

Hulíňan
Mažoretková sezóna opět začala
V neděli 11. května se sešly
v Hluku všechny mažoretkové
skupiny z jižní části Moravy, aby
soutěžily na mažoretkovém šampionátu o tituly Mistrů Oblasti.
Soutěže se také poprvé zúčastnil mladší soubor hulínských
mažoretek Mini Kontrasty. Děvčata se snažila předvést svá vystoupení pochodového deﬁlé
i pódiovou skladbu co nejlépe,
a to se jim vyplatilo. Obsadily
2. místo, získaly stříbrný pohár,

titul VICEMISTR OBLASTI a také postup
na Mistrovství Moravy a Slezska, které se
bude konat 25. – 26. 5. v Hranicích.
Soubor starších hulínských mažoretek
Kontrasty se soutěže nezúčastnil, protože
na základě loňského umístění na 2. místě
v rámci České republiky mají přímý postup
na Mistrovství Moravy a Slezska.
Mladším děvčatům blahopřeji k umístění
a všem děvčatům přeji hodně zdaru v další
náročné soutěži o tituly a postupy na Mistrovství ČR.
Alena Rafajová, trenérka

3. ročník Prvomájového závodu - Přerov
Čtyři hulínské gymnastky se zúčastnily
třetího závodu Moravského poháru v Přerově. Eliška Navrátilová je po třech závodech
poháru na pěkném 11. místě z 35 závodnic.
Na průběžném 7. místě je Kateřina Teterová z
26 závodnic. 20. místo zatím obsadila Denisa
Rohlederová z 34 závodnic. Terka Daňková
je také na 7. místě z 38 závodnic.

V Přerově proběhl samostatně, mimo Moravský pohár, i závod kluků. Tomáš Neradil
na svých prvních závodech obsadil 3. místo.
Blahopřejí trenéři.
Na fotograﬁi je náš první chlapec na závodech
Tomáš Neradil na stupních vítězů.

OPUSTILI NÁS
Karel Wurst

1933

Josef Gába

1926

Ing. Alenka Tomečková 1932

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Vyměním byt v OV 3+1 o 2výměře 62m2 na

Družbě za menší cca 35m ,1+kk, garsonka
v Hulíně s doplatkem. Dům po celkové rekonstrukci, byt v původním stavu.
Telefon 739 061 370
• Prodám domek v Bezměrově, levně.
Tel.: 605 509 730
• Prodám bryčku. Tel.: 605 509 730
• Prodám dámské horské kolo 690,- Kč.
Mob.: 739 009 813
• Prodám koberec 2x3m za 150,- Kč.
Mob.: 739 009 813
• Prodám volnou garáž v Hulíně na ulici Záhlinická naproti restauraci Celnice, druhá
řada, druhá z prava, tmavohnědá vrata.
Příjezdová cesta velmi dobrá, velmi silné
veřejné osvětlení, dohled i v noci od restaurace Celnice a okolních činžáků. Elektřina
220 V, zaizolovaná montážní jáma, možno
použít jako sklep nebo odkládací prostor na
přebytečné věci v činžáku, zateplená vrata.
Možno používat ihned. Cena dohodou.
Kontakt: Po - Ne 08 - 20 hod, tel: 602 719 325

Josef Švajda

1943

Libuše Karasová

1937

Ludmila Nevřalová

1914

Marie Rozsypalová

1927

Bohuslav Večerka

1930

INZERCE
• CERTIFIKOVANÁ PŘÍRODNÍ KOSMETIKA •OŠETŘENÍ PLETI BEZ PARA-

FINU, PARABENU ČI SILIKONU
VÍCE INFORMACÍ NA TEL.: 777 709 721,
MARTINA SCHAFFEROVÁ
Schaﬁrek@seznam.cz
Příležitostný
odvoz dovoz zboží nebo mate•
riálu i o víkendech dodávkou do 1,2 t.
Dohodou. Telefon 728 115 702.
• Zůstává ve vaší domácnosti chléb, pečivo,
koláče či jiné potraviny, které by bez dalšího využití skončilo v domovním odpadu?
Je vám líto plnit potravinami popelnice?
Ne! Zavolejte a vymyslíme vhodné řešení.
Tel.: 604 610 683.
• Servis pračky, myčky, sporáky a další
elektrospotřebiče. Marek Dolák,
tel.: 737 366 124, www.servis-dolak.g6.cz
ING.
DOSTÁL-GEODET-HULÍN
•
Provádí veškeré zeměměřické práce v oblasti
katastru nemovitostí a stavební geodezie.
TEL.: 724 221 815

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Pokud byste rádi poblahopřáli svým blízkým nebo přátelům, nebo k jiným událostem, zašlete text, popřípadě fotograﬁi na níže
uvedenou adresu Městské knihovny v Hulíně,
nebo na e-mail: knihovnahulin@seznam.cz.
Zveřejnění společenské kroniky je bezplatné.
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VZPOMÍNKA
Dne 8. května 2013 jsme vzpomněli 20.
výročí od úmrtí mého manžela,
našeho tatínka, dědečka a tchána
pana RUDOLFA STRÁNSKÉHO
9. června by se dožil 84 let.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Marie, syn Rudolf s rodinou,
dcery Marie a Hana s rodinami.

Dne 25. května 2013 uplynul rok,
kdy nás opustil
pan JOSEF DAREBNÍK
Vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Všem, kteří si vzpomenou s námi, děkujeme.
Dne 10. června 2013 by se dožil 90 let
pan

METODĚJ HORÁČEK
z Hulína

Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dcera Irena s rodinou.
Dne 18. června 2013 vzpomeneme
5. výročí úmrtí
pana KARLA ŽIVNŮSTKA
z Hulína.
Stále vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.
Zůstalo po Tobě prázdno, smutno
a moc nám chybíš.
Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene.
Díky za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi pro nás žil.
Dne 24. června 2013 vzpomeneme
smutné první výročí úmrtí
pana STANISLAVA DOKOUPILA
S láskou vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Až umřu, nic na tomto světě
se nestane a nezmění,
jen srdcí několik se zachvěje
v rose jak k ránu květiny.
Dne 24. června 2013 vzpomeneme
smutné 7. výročí od úmrtí
paní MARIE JANŮ z Hulína.
Kdo jste ji znali, měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Syn Zdeněk s rodinou.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 24. dubna oslavila
významné životní jubileum 70 let
paní JANA ŠŮSTALOVÁ z Hulína
a 21. května oslavil také 70 let její manžel
pan ANTONÍN ŠŮSTAL
z Hulína
Všechno nejlepší,
hlavně hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti ze srdce přejí
synové Antonín, Jaroslav
a Petr s rodinami.

Vše nejlepší, babičko,
ty jsi naše sluníčko,
starostlivá, hodná, čilá,
cokoliv bys učinila,
abychom se dobře měli,
a tak bychom ti rádi pověděli:
Děkujeme, jsi ta nej,
báječně se vždycky měj,
máme tě moc rádi,
hodně štěstí, pohody a zdraví.
Dne 25. 5. 2013 oslavila 80. narozeniny
paní ANNA ŠTURZOVÁ z Hulína.
Hodně zdraví a optimismu do dalších let přejí
syn Zdeněk, dcera Stanislava s manželem Pavlem,
vnučka Petra s manželem Petrem, vnuk Pavel a pravnouček
Kubíček, který posílá prababičce velikou pusu.

Dne 16. června 2013 oslaví
své významné životní jubileum
paní

Dne 29. června 2013 by se dožil 95 let
pan LADISLAV TETERA,
rodák z Komenského ulice,
milovník historie a dějin rodného města.
Za příbuzné neteř Ing. Helena Lvová.

BRONISLAVA KULIŠŤÁKOVÁ

z Hulína.
K 90. narozeninám přejí všechno nejlepší,
hlavně zdraví, radost, humor a sílu
do dalších let syn Petr, dcera Radomila,
vnoučata Patricie, Petra, Tomáš, Annetta,
Berenika a neteř Marie.
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