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VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN

LEDEN 2013
Úvodník

Vážení čtenáři Hulíňanu,
mayské výpočty konce světa se naštěstí
nepotvrdily, tak mi dovolte prostřednictvím
tohoto úvodníku popřát vám všem šťastný
nový rok 2013. Určitě jste si během vánočních svátků užili rodinné pohody, dali si zaručeně několik předsevzetí do nového roku,
na které snad během roku nezapomenete, a
věřím, že plní energie jste vstoupili do nového roku 2013. Možná právě magická třináctka
na konci letopočtu bude znamenat úspěšný a
šťastný rok. I když samotné číslo 13 je velmi
zajímavé. V letadlech z pověrčivosti chybí
13. řada, některé výškové hotely na světě

vypouští 13. patro a po 12. následuje 14. patro. Pátek 13. se považuje za smolný den. Na
Velký pátek byl ukřižován Ježíš Kristus a při
Poslední večeři sedělo u stolu třináct lidí, ten
třináctý z nich byl Jidáš, který Krista zradil.
Židé považovali 13 za nešťastnou, protože třináctým písmenem v hebrejské abecedě je písmeno M, což je první písmeno ve slově Mavet, což znamená „smrt“. Zcela reálný základ
má tato pověra v pátku 13. října 1307. Právě
tento den začal francouzský král Filip IV. Sličný s pronásledováním a zatýkáním templářů,
po kterém následovalo mučení a smrt mnoha z
těchto rytířů a následný zánik řádu. Od tohoto

Z DNEŠNÍHO ČÍSLA:
Výsledky grantového řízení
Ocenění v oblasti EVVO
pro Mgr. Hanu Fuksovou
Kulturní pozvánky
- plesová sezona
dne následovníci templářů považovali pátek
třináctého za ďábelský a nešťastný den.
Tak to byla malá exkurze doplňující „historii“
čísla 13, ale myslím si, že je třeba na tyto „pověry“ zapomenout a rok 2013 prožít naplno!
J. Z.
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Hulíňan
Z RADNICE
USNESENÍ č. 42
z 42. schůze Rady města Hulína, konané dne 25. října 2012
Rada města po projednání a v souladu se zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
později vydaných předpisů
1) Schvaluje
a) výsledek výběrového řízení na veřejnou
zakázku „Svoz směsného komunálního odpadu“ na rok 2013, jehož vítězem se stala ﬁrma
BIOPAS, s. r. o., IČ: 469 60 511, se sídlem
Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, s výslednou cenou 3.077.500,- Kč bez DPH;
platnost usnesení: schválením;

b) výsledek výběrového řízení na veřejnou
zakázku „Provozování sběrného dvora“,
jehož vítězem se stala ﬁrma BIOPAS, s. r. o.,
IČ: 469 60 511, se sídlem Kaplanova 2959,
767 01 Kroměříž, s výslednou cenou
2.007.830,- Kč bez DPH;
platnost usnesení: schválením;
c) na základě výsledku výběrového řízení
uzavření Smlouvy o dílo č. SOD R225/2012
s ﬁrmou EMESORT, s. r. o., IČ: 623 62 569,
se sídlem Železničního vojska 1472, 757 01
Valašské Meziříčí, na dodávku a montáž infor-

mačního panelu pro měření rychlosti vozidel
na dodávku a montáž informačního panelu pro
měření rychlosti vozidel RMR-10 a kamery
bez záznamu za cenu 58.208,- Kč vč. DPH;
platnost usnesení: schválením;
za body 1) a) až c) zodpovídá p. Zdeněk Váňa;
d) Směrnici o provádění inventarizace majetku a závazků města Hulína;
platnost usnesení: 31. 10. 2012;
za bod 1) d) zodpovídá pí Jana Kraváčková.
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák, místostarosta

USNESENÍ č. 43
ze 43. schůze Rady města Hulína, konané dne 8. listopadu 2012
Rada města po projednání a v souladu se zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů
1) Schvaluje
2) Vyhlašuje
3) Jmenuje
4) Bere na vědomí
5) Doporučuje zastupitelstvu města
1) Schvaluje
a) smlouvu o nájmu části pozemku parc. č.
1974/1 a pozemku parc. č. 1974/10, vše o výměře 20 m² v k. ú. Hulín, pí Kateřině Podškubkové,
bytem Hulín, za účelem provozování traﬁky;
platnost usnesení: 31. 3. 2013;
b) smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 88/1 o
výměře 3686 m² v k. ú. Záhlinice pí Daniele
Králové, bytem Tlumačov, za účelem provozování sadu a chovu včel;
platnost usnesení: 31. 3. 2013;
c) smlouvu o nájmu nebytových prostor části
domu čp. 307 o výměře 20 m² v k. ú. Hulín p. Janu
Ondruškovi, bytem Hulín, za účelem nekomerčního provozování zkušebny hudebního souboru;
platnost usnesení: 31. 3. 2013;
d) smlouvu o nájmu nebytových prostor části
domu čp. 1314 o výměře 44 m² v k. ú. Hulín:
1) MUDr. Jaroslavu Wiedermannovi, Kroměříž, od 01. 1. 2013 do zahájení poskytování
zdravotních služeb spol. GYN KaH, s. r. o.,
se sídlem Vodní čp. 56/11, Kroměříž;
2) spol. GYN KaH, s. r. o., se sídlem Vodní
čp. 56/11, Kroměříž, zastoupené MUDr. Jaroslavem Wiedermannem, od zahájení poskytování služeb spol. GYN KaH, s. r. o., se sídlem
Vodní čp. 56/11, Kroměříž, po dobu 4 let;
3) MUDr. Karlu Novákovi, bytem Kroměříž,
od 01. 1. 2012 do 31. 12. 2017 pro poskytování zdravotních služeb;
platnost usnesení: 31. 3. 2013;
e) výpověď smlouvy o nájmu ze dne 1. 2. 2000
na část pozemku parc. č. 127/5 o výměře 2 m²
v k. ú. Hulín, společnosti INREAL, s. r. o.,
IČ 25557840, s tím, že v případě dohody
schvaluje ukončení nájmu před uplynutím
výpovědní doby;
platnost usnesení: 30. 11. 2013;
f) záměr zřízení věcného břemene na částech
pozemků parc. č. 301 a parc. č. 9/1, 2, vše
v k. ú. Záhlinice, za účelem odprodeje plynárenského zařízení;
platnost usnesení: 31. 6. 2013;
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g) pojistnou smlouvu uzavřenou s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a. s., Pobřežní
665/21, 186 00 Praha 8, na povinné ručení, a
pojistnou smlouvu uzavřenou s pojišťovnou
ČPP, a. s., Pobřežní 665/23, 186 00 Praha
8, na havarijní pojištění služebního vozidla
Škoda Octavia 3Z96676.
platnost usnesení: schválením;
za body a) až g) zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
h) MATEŘSKÉ ŠKOLE, ul. Eduarda Světlíka, Hulín, příspěvkové organizaci, přijetí
ﬁnančního účelově určeného daru - didaktické techniky ve výši 5.000,- Kč od Nadace
SYNOT, Jaktáře čp. 1475, 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: pí Andrea Hradilová;
i) Smlouvu o poskytnutí služeb „Svoz směsného komunálního odpadu“ mezi městem
Hulín a ﬁrmou BIOPAS, s. r. o., IČ 46960511,
se sídlem Kaplanova čp. 2959, Kroměříž, za
částku 3.077.500,- Kč bez DPH;
j) Smlouvu o poskytnutí služeb „Provozování
sběrného dvora v Hulíně“ mezi městem Hulín a ﬁrmou BIOPAS, s. r.o., IČ 469 60 511,
se sídlem Kaplanova čp. 2959, Kroměříž, za
částku 2.007.830,- Kč bez DPH;
k) Darovací smlouvu (dar) ve výši 15.000,Kč, věnovaný notářem JUDr. Ivo Havlíčkem,
IČ 25800892, se sídlem Stoličkova čp. 2106/98,
Kroměříž, na ekologické účely - dosadbu
zaniklých a poškozených stromů;
l) výzvu k podání nabídek na provedení služby - zakázky malého rozsahu „Vydávání měsíčního periodika „Hulíňan“;
platnost usnesení bodů h) až l): schválením
za body h) až l) zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič
m) Odpisový plán dlouhodobého majetku na
rok 2012;
platnost usnesení: 31. 12. 2012;
zodpovídá: Bc. Eva Kubínová;
n) provozní dobu muzea v Záhlinicích,
a to každou středu v době 8:30 - 17:00 hod.,
v ostatních dnech na objednávku (e-mail:
muzeum.zahlinice@seznam.cz) a cenu vstupného pro dospělé: 50,- Kč/osoba, děti od 6 do 15
let: 25,- Kč/osoba a rodinné vstupné: 100,- Kč
(2 dospělí + 2 děti do 15 let).
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: pí Václava Navrátilová.

2) Vyhlašuje
III. kolo výzvy k podání žádosti o poskytnutí veřejné ﬁnanční podpory z Programového
fondu města Hulína pro rok 2012 na činnost
neziskových organizací, zejména s početnou
členskou základnou a úspěšnou reprezentací
města v rámci ČR i v zahraničí s celkovou
ﬁnanční dotací ve výši 230.000,- Kč;
zodpovídá: RNDr. Ladislav Zavadil.
3) Jmenuje
členy a náhradníky hodnotící komise pro
posouzení a hodnocení nabídek u veřejné zakázky malého rozsahu „Vydávání měsíčního
periodika „Hulíňan“ v tomto složení:
členové: Mgr. Roman Hoza, JUDr. Hana
Hrabalová a pí Jarmila Zakravačová
náhradníci: p. Petr Polák, Mgr. Jana Kutá a
Ing. Roman Dutkevič
platnost usnesení: jmenováním;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič
4) Bere na vědomí
a) zápis z 6. schůze Komise pro oblast školství, sociální věci a prevenci sociálně patologických jevů;
zodpovídá: RNDr. Ladislav Zavadil;
b) oznámení ředitelky ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Hulín, příspěvkové organizace, o čerpání investičního fondu k posílení zdrojů určených
na ﬁnancování oprav majetku ve vlastnictví
zřizovatele. Jedná se o opravu elektrického
kotle NAGEMA 250 litrů v provozu školní
kuchyně;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa.
5) Doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm.
f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění později vydaných předpisů (stavební zákon), s
tím, že dle návrhu pořizovatele ve smyslu
§ 56 stavebního zákona pořizování nového
územního plánu se zatím pozastaví a budou
pořizovány jednotlivé dílčí změny stávajícího územního plánu;
platnost usnesení: souhlasným přijetím;
zodpovídá: Bc. Božena Rušikvasová
V Hulíně dne 8. listopadu 2012
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák, místostarosta

Hulíňan
STŘÍPKY
Z ADVENTU V HULÍNĚ
Něco málo o hulínském
vánočním stromě
Krásné vánoční osvětlení, ale i vánoční strom,
mohli během doby adventní obdivovat obyvatelé Hulína i projíždějící městem Hulínem.
Něco málo o původu vánočního stromu jsme
se dozvěděli od historika města Vl. Úlehly.
Jedná se smrk ztepilý – výška cca 16 metrů,
na příčném řezu bylo napočítáno 35 letokruhů.
Strom byl zasazen vnukem Petrem Duškem,
tenkrát ani ne dvouletým, ze sazenice pocházející z lesní školky Chvalčov, kde jeho bystřický
děd Jaroslav Dušek – lesník pracoval.
Sazenice smrku ztepilého byla zasazena u
dědy hulínského – Vlastimila Úlehly na zahradě v Dvořákově ulici.
Pan Úlehla se rozhodl věnovat strom
(v pořadí již druhý) jako vánoční strom
pro město Hulín.
Na parkovišti byl strom upraven na potřebnou výšku 12 m a spodní část kmene na
průměr 30 cm, aby zapadl do připraveného
otvoru na náměstí.
To ostatní už většina obyvatel zná nebo viděla, jelikož se 1. prosince rozsvítil na náměstí.

Návštěva hulínských seniorů po okrese Kroměříž
10. prosince 2012 navštívil pan starosta Roman Hoza s místostarostou Petrem Polákem
naše starší spoluobčany, pocházející z Hulína
a v současné době žijící v domech s pečovatelskou službou. Celkem navštívili 4 tato zařízení
v Holešově, Kvasicích, Zborovicích a v Kroměříži - Vážanech. Setkání v předvánočním
čase bylo velmi příjemné a senioři neskrývali
radost a dojetí, v některých případech došlo i
na slzy. Senioři dostali velmi originální dárek
v podobě knihy Hulín ve starých pohlednicích.
Bylo krásné pozorovat seniory, jak reagují na
fotograﬁe města staré několik desítek let, a poslouchat jejich vzpomínky na daná místa i to,
jak se dnes změnila. Setkání byla vždy velmi
příjemná a plná pozitivní energie.
J.Z.

Poslední Akademie 3. věku v tomto roce
se uskutečnila 12. 12. 2012. Magické datum
bylo příznačné tomuto slavnostnímu dopoledni, kdy nás vítal rozzářený vánoční stromeček
a slavnostně uspořádané a vyzdobené stoly.
Zahájení pásmem dětí z Mateřské školy
bylo kouzelné svými říkánkami, zpíváním i
dramatickým ztvárněním vánočního čekání
na Ježíška, milé bylo i jejich přání do Nového
roku. Za doprovodu kytary a režie obou paní
učitelek mělo vystoupení velmi dobrou úroveň
a bylo odměněno velkým potleskem.
Všechny pak potěšila návštěva pana starosty Hozy, který ke svému přání šťastných
Vánoc a úspěšného celého příštího roku přidal
všem knihu o Hulínu i s autogramiádou.
Pohoštění a vtipná tombola, kdy každý za
výhru spontánně přidal vtip, píseň, či báseň,
uzavřela poslední Akademii v tomto roce.
Ještě poděkování paním Floriánové a Zakravačové, které se o „své seniory“ báječně starají.

Výsledky grantového řízení
Rada města Hulína svým usnesením č. 44/2012 ze dne 22. 11. 2012 a Zastupitelstvo města
Hulína svým usnesením č. 115/2012 ze dne 12. 12. 2012 schválily poskytnutí veřejné ﬁnanční
podpory z Programového fondu města Hulína v rámci III. kola výzvy pro rok 2012 následujícím
neziskovým organizacím na jejich neinvestiční činnost v r. 2012 v této výši:
1. Oblastní charitě Kroměříž
5.000,- Kč
2. FK ADMIRA Hulín
10.000,- Kč
3. Spolku přátel Skopalíkova muzea v Záhlinicích
5.000,- Kč
4. Svazu postižených civilizačními chorobami
2.000,- Kč
5. Klubu seniorů Hulín – Marie Lačíková
2.000,- Kč
6. Hanácké dechové hudbě Hulíňané
10.000,- Kč
7. SRPD dechového souboru Morava při ZUŠ Hulín
15.000,- Kč
8. Občanskému sdružení zdravotně postižených v Hulíně
5.000,- Kč
9. Římskokatolické farnosti Hulín na provoz charitního šatníku
5.000,- Kč
10. Cyklo MXM Hulín
10.000,- Kč
11. Mažoretkám Aleny Rafajové
30.000,- Kč
12. ASPOT Hulín (triatlon)
5.000,- Kč
13. Sportovnímu klubu Spartak Hulín
90.000,- Kč
14. Pěveckému sboru Smetana – Hulín
10.000,- Kč
15. Tělovýchovné jednotě Sokol Záhlinice
7.000,- Kč
16. Občanskému sdružení Orel, jednotě Hulín
3.000,- Kč
17. Společnosti pro pomoc nemocným dětem
3.000,- Kč
18. Gymnastickému klubu Hulín
5.000,- Kč
19. KRPŠ při ZŠ Hulín
3.000,- Kč
20. Sportovnímu klubu BURE Hulín (sálová kopaná)
5.000,- Kč

Poté stisky rukou s upřímným přáním: „Šťastné
a veselé a hodně zdraví!“ A pak už se všichni rozcházeli do svých domovů, městem, které v poledním slunci jiskřilo bělostí zasněžených ulic.
Věra Gremlicová

POZVÁNKA
na Akademii 3. věku
16.1. 2013 od 9.00
v přísálku Kulturního klubu

INZERCE

RNDr. Ladislav Zavadil
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Hulíňan
Co nového pod komínem
Vážení čtenáři,
doufáme, že jste konec roku přežili ve zdraví, protože recept
na novoroční vyprošťovák pro Vás bohužel nemáme.
Peněženky řádně provětrány? Přítel dráček už konečně odletěl?
Tělo Vám odpustilo přejídací orgie?
Zanechali jste v příbuzenstvu ten nejlepší dojem?
Takže teď je čas začít zase od začátku s čistým štítem a opět
si stanovit neskromné cíle. V tomto se ten soukromý život velice
podobá našemu ﬁremnímu. Víme, že žádná lehká cesta k pořádnému cíli nevede… Ale věříme, že pro nás všechny to bude rok
mimořádný a úspěšný.
TOSHULIN, a. s.

Jak byl dříve Hulín zelený?
Nedávno jsem dostala letecký snímek Hulína. Zaujala mě spousta zeleně ve městě a okolí. Byla jsem zvědava, jestli tomu tak bylo i v minulosti. Bylo. Našla jsem o tom zprávy v zápisech Okrašlovacího spolku v Hulíně. V prvních zápisech je nejvíce pozornosti věnováno zeleni na
náměstí, které bylo vyhlášeno parkem v roce 1896 a byly tam dosazeny poškozené lipky. Na náměstí a jeho okolí bylo vysázeno 55 akátů. Brzy
byla veliká část poškozena, a proto byl park ohrazen a opatřen brankou, která se zamykala. Dětem bez dozoru dospělých byl vstup do parku
zakázán. V roce 1897 bylo po městě vysázeno 120 lip, hlavní alej na hřbitově byla vysázena v roce 1901.
Kaštany - jírovce kolem cesty v Záhlinické ulici byly vysázeny v roce 1903. Také v Pravčické a Kroměřížské ulici
byly lipové aleje. Aleje se musely v roce 1911 vykácet, protože tam bylo zavedeno elektrické osvětlení. O 4 roky později
tam byly vysázeny řady jabloní „guality a jednotnosti druhu“.
Rostly zde až do roku 1933, kdy byly nahrazeny 2 řadami
hrušní. V tomto roce bylo vysázeno ještě 90 švestek u pole,
12 jabloní a 12 hrušní v Pravčické (Komenského) ulici, 38 lip
a 25 bříz na různých místech města. Nové stromky byly zalévány 2x týdně ve městě, 1x týdně na poli nezaměstnanými.
Na břehu Rusavy v roce 1935 bylo vysázeno 106 třešní,
dosazeno později do počtu 207 stromů až k cukrovaru, dále
vysázena alej lip v Nádražní ulici, ke hřišti 10 lip, před starou
školou a okolí 40 bříz.
Havlíčkova ulice byla v roce 1934 osázena 38 lipami,
u močidla řada 20 jasanů a javorů. Dále břehy Rusavy lemovala alej 71 topolů. Černý buk na náměstí jako solitéra byl
zasazen v roce 1936. V dalším roce 1937 byla osázena Štefánikova ulice červenými hlohy, 200 kusů švestek vysázeno
kolem „staré štreky“, od podjezdu ke splavu 2 řady jabloní,
v Nové ulici řada javorů, v Benešově ulici řada jasanů.
Po válce v roce 1946 byla vysázena řada topolů od mostu
k nádraží, v Čechově a Žižkově ulici řada hrušní. Vznikají
nové aleje i mimo Hulín.
Od cihelny k Němčicím 150 švestek a 50 ostatních stromů.
V roce 1947 byla sčítána veškerá zeleň na volném prostranství
města.Čítala 1491 ovocných stromů, které byly ošetřeny 68 kg
postřiků. Byl vypracován nový plán ozelenění města a okolí.
Stromky k vysazování byly přidělovány Krajským výkupním
podnikem v Gottwaldově (Zlíně). Z přídělu 300 kusů švestek bylo
vysázeno 100 kusů v aleji mezi elektrárnou a břestskou cestou,
100 kusů od staré trati k zákrutí dráhy a 100 kusů do remízku pro
zvěř. Rok 1953 – v Hviezdoslavově a Smetanově ulici vysázeno
60 hrušní, podél trati k Břestu 50 ořešáků, cesta od státního statku
k Němčicím, břehy Němčického potoka a Mojeny řadami topolů.
Z řady višní v Poděbradově ulici doposud zůstaly 3 stromy.
Mnoho z těchto řad a alejí už neexistuje nebo jsou nahrazeny jinými stromy. Ovocné stromy jsou nahrazeny stromy
okrasnými a jsou ošetřovány. Město bylo a je městem zeleně. Díky zastupitelům města (hlavně p. starostovi R. Hozovi
a místostarostovi P. Polákovi) vznikla nová řada stromů podél
cesty ke „štěrkáči“.
Patří jim za to poděkování. Věřím, že to není poslední akce
ozelenění města a okolí.
A.N.
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Hulíňan
Pojištění, pojistky – jak na ně?
Vážení čtenáři, další článek, který se týká
rodinných a osobních ﬁnancí, věnujeme pojištění. Je to téma velmi složité, plné nejasností,
nepravd a také špatných zkušeností.
Pojištění má své důležité místo v našich rodinných ﬁnancích. Ale POZOR: musí být správně vybráno a především správně nastaveno!
Jeden článek nemůže zcela objasnit problematiku pojištění. Měl by vám však ukázat, jak se na pojištění dívat, jak a k čemu
ho používat. Vždy je však důležité se poradit
s odborníkem, který se této problematice věnuje, má zkušenosti a ví, jak pojistnou smlouvu správně nastavit.
Co je pojištění, jak funguje a jaký
je jeho význam?
Každodenní život má své příjemné, ale
také špatné stránky. Mezi ty nepříjemné patří například to, že onemocním, utrpím úraz,
stanu se invalidním, zemřu, vyhoří mi byt,
vytopím souseda, nedám přednost zprava, na
dovolené dostanu žlučníkový záchvat a mnoho dalších. Jsou to rizika, která každému z
nás hrozí. Tato rizika však sebou nesou i velmi výrazné ﬁnanční dopady. Vždy nás to stojí mnoho peněz. Někdy ﬁnanční škoda může
být tak vysoká, že je rodina (jednotlivec) nemůže vůbec nahradit. Pojištění nám slouží k
tomu, jak můžeme tyto negativní ﬁnanční
dopady přenést na pojišťovnu.
Pak se můžete cítit bezpečně a zároveň být
v klidu, protože víte, že v případě nečekané
události, která je vždy spojena s negativním
ﬁnančním dopadem, pojištění zafunguje. Pokud je tedy správně nastaveno. Je samozřejmostí, že pojišťovna, pokud s námi uzavře
pojistnou smlouvu a zaváže se, že nám uhradí
vzniklou škodu, si to nechá patřičně zaplatit.
Pojištění má dorovnat nepříznivý
ﬁnanční dopad a to je jeho hlavní smysl!
Při uzavírání pojistné smlouvy je stěžejní,
co si ve smlouvě s pojišťovnou sjednám. Jaká
rizika mi bude krýt a jaké ﬁnanční plnění mi poskytne. Od toho se odvíjí i cena, kterou musím
pojišťovně zaplatit. Nedělá to z lásky k nám,
bere rizika na sebe, ale nechá si je zaplatit. Proto je tak důležité nastavení pojistné smlouvy.
Za určitých okolností nemusí být pojistná
smlouva nastavena tak, aby kryla zplna všechna
rizika. Je to v případě, kdy klient má majetek,
který může prodat a výnosem z prodeje dorovnat vzniklý ﬁnanční výpadek. Je však nutné posuzovat komplexně celou situaci klienta.
Základní doporučení: pojistnou smlouvu
nastavit na takovou ﬁnanční výši, aby nám pojistné plnění dorovnalo skutečně vzniklou škodu. V žádném případě nepoužívat pojištění ke
zhodnocování (investování) volných ﬁnančních prostředků (existují vzácné výjimky).
Správně nastavit pojistnou smlouvu za co
nejméně peněz. V případě, že máte volné peníze, nebo je úpravou pojistné smlouvy ušetříte, zhodnocujte je ve vyloženě spořících
produktech, ne v pojistkách.

Základní druhy pojištění
- pojištění osob
- pojištění majetku
- pojištění odpovědnosti za způsobení škody
- ostatní typy pojištění (cestovní, podnikatelů, zemědělské, vývozu, právní ochrany aj.)
Pojištění osob a hrozící rizika
- úmrtí
- trvalé následky úrazu (invalidita úrazem)
- invalidita z důvodu nemoci
- pracovní neschopnost
- pobyt v nemocnici
- léčení velmi vážných onemocnění
Pro správné a smysluplné nastavení pojistné smlouvy (krytí hrozících ﬁnančních
rizik) jsou důležitá tato hlediska: věk klienta
a členů jeho rodiny, příjem klienta, jeho závazky, majetek, klientova rodinná situace (je
na něm někdo existenčně závislý?), klientův
zdravotní stav. Je třeba zohlednit i dávky, které klient či jeho rodina obdrží od státu, popř.
od zaměstnavatele. Při nastavení pojistné
smlouvy se všechny tyto údaje musí vzít v
úvahu, provést potřebné propočty a pojistnou
smlouvu nastavit tak, aby plnění od pojišťovny dorovnalo vzniklý výpadek v rodinném
rozpočtu. U každého z uvedených hrozících
rizik se stanovuje samostatně. Pojištění osob
je nejdůležitější a hraje rozhodující úlohu při
zajištění stability ﬁnanční situace rodiny či
jednotlivce.
Pojištění majetku a hrozící rizika
- poškození či zničení budov (nemovitostí)
- poškození či zničení vybavení domácnosti
- poškození či zničení vlastního automobilu
(lodi, kluzáku aj.)
V tomto případě je nutné správné ocenění
klientova majetku (dům, vybavení domácnosti, cena automobilu). Na tuto hodnotu
by měla být pojistná smlouva uzavřena. U
pojištění majetku je možné si sjednat i výši
spoluúčasti na úhradě vzniklé škody. Znamená to, že určitou částku na úhradu škody
na majetku zaplatí klient ze svých ﬁnančních
prostředků, zbytek zaplatí pojišťovna. Tuto
klientovu spoluúčast pojišťovna zohledňuje
slevou na ceně, kterou po klientovi za pojištění vyžaduje.
A ještě jedna důležitá věc, na kterou se
zapomíná. Většina majetku, především však
nemovitosti, časem stoupají na ceně. Proto
je nutné čas od času zkontrolovat, na jakou
pojistnou částku je náš dům pojištěn. Případně když dokoupíte nové věci do bytu, čímž
hodnota jeho vybavení také stoupne.
Pojištění odpovědnosti za způsobení škody
- odpovědnost za škody způsobené v občanském životě (škody způsobené mezi občany)
- odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu zaměstnání (škoda způsobená zaměstnavateli)
- odpovědnost za škodu způsobenou provozem vlastního motorového vozidla
Tato pojištění se vztahují na škody, které
způsobím jiné osobě. Náhradu způsobené
škody dostane od pojišťovny ten, komu byla
způsobena škoda. Pozor, pojištění funguje
pouze v případě, že to byla neúmyslně způsobená škoda.

U škod mezi občany jde o škody způsobené na majetku či na zdraví. Pojištění se vztahuje i na škody, které způsobí kdokoli z osob
žijících ve společné domácnosti. U škod na
zdraví to mohou být škody vysokého rozsahu,
neboť může dojít i na náhrady zdravotní pojišťovně, která platila léčení toho, komu byla
způsobena škoda na zdraví. Toto se velmi často podceňuje, a přitom způsobená škoda může
jít do miliónů. Zkuste na kole porazit malíře,
který pak prohlásí, že pádem na chodník dočista ztratil inspiraci. Měsíčně prodával obrazy za sto tisíc korun a do důchodu má dvacet
let. (Říkáte si, že je to málo pravděpodobné,
a máte pravdu, proto pojišťovny za takovou
pojistku chtějí i málo peněz).
Škoda zaměstnavateli musí být jednoznačně prokázána. To, co může zaměstnavatel po
zaměstnanci požadovat jako náhradu způsobené škody, se odvíjí od hrubého příjmu
zaměstnance. V současné době je stanoveno
jako čtyřapůlnásobek průměrné hrubé mzdy.
Provoz motorového vozidla. Jde o nám
všem známé tzv. povinné ručení. Pojištění
je ze zákona povinné. Minimální pojistná
ochrana je stanovena na limit 35 milionů Kč
za škody způsobené na věci a 35 milionů Kč
za škody způsobené na zdraví. Není radno
toto pojištění podceňovat a neplatit ho. Česká
kancelář pojistitelů toho, kdo neplatil, vždy
najde – a věřte, že to je to pak velmi drahé.
Ostatní typy pojištění
- cestovní pojištění
- pojištění právní ochrany
- pojištění podnikatelů
a mnoho dalších.
Závěr
Nemůžeme si koupit pojištění proti všem
životním rizikům a událostem. V některých
případech nám to pojišťovny odmítnou, nebo
souhlasí, ale požadují po nás takovou cenu,
kterou nelze zaplatit.
Vždy je důležité věnovat pozornost správnému nastavení pojistné smlouvy u rizik, která se týkají osob, majetku a odpovědnosti v
návaznosti na skutečnou výši škody, přesněji
ﬁnančnímu propadu, který nás může postihnout v případě, že se nám, našim blízkým či
našemu majetku něco stane.
Správné nastavení pojistné smlouvy zabrání ﬁnanční újmě a v mnoha případech nám
peníze ušetří. (Jde o případy, kdy jsou peníze
investovány do špatně nastavených pojistných smluv nebo dokonce za účelem jejich
„zhodnocení“ v pojistné smlouvě.)
Úsporám v rodinném rozpočtu se budeme
věnovat v dalším článku. Půjde o tzv. optimalizaci rodinných (osobních) ﬁnancí.
Napište k nám do redakce, co vás z oblasti
ﬁnancí zajímá, o čem byste si chtěli přečíst,
případně i konkrétní dotazy.
© František Pešout 2012
autor je nezávislý ﬁnanční poradce, Hulín
frantisek.pesout@seznam.cz
www.dobryporadce.cz
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SVČ KLUBÍČKO

Vánoční dílničky

Dílničky pro šikovné ručičky se vydařily,
Vánoce Klubíčko provoněly.

I v letošním roce bylo Klubíčko plné čertů
kteří dováděli při čertovském rejdění plném
her, čertovských tanečků a zábavy.

Nabídka aktivit
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Čertovská nadílka
v SVČ

Hulíňan
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Na svatého Martina
kouřívá se z komína
a na svatou Kateřinu,
schováme se pod peřinu.
My jsme se ve školičce pod peřinu neschovali a žádné lenošení se nekonalo. Naopak, vybraní školáci už v listopadu pilně secvičovali
program složený z písní, pranostik a říkadel
vztahujících se k oslavám vánočních svátků,
který předvedli u slavnostního rozsvěcování
vánočního stromu na náměstí v Hulíně a na
Vánoční akademii třetího věku konané v KK
v Hulíně pro seniory. V obou případech byly
děti i učitelky za svůj pěkný výkon odměněny
potleskem, ze kterého měly upřímnou radost.
Pátého prosince byla ve školce atmosféra hustá, že by se dala krájet. Proč? Z oken
zmizely kornouty, tašky, pytlíky nachystané

Prosinec v mateřské škole
dětmi s rodiči pro návštěvu
Mikuláše s andělem a čertem
rohatým… Všichni malí zlobílkové se drželi hesla „Kdo
se cítí, ten se vtípí,“ a projevovali obavu, zda přijde čert
hodný nebo zlý, jestli balíček
od Mikuláše dostanou a co
v něm asi bude. Dočkali se.
Mikuláš byl hodný a laskavý,
anděl krásný a usměvavý a
čert byl chlupatý, měl kožíšek na paty a kdo měl odvahu, mohl si ho pohladit a dostal od něho zlatý dukát.
Rychlost rozbalení balíčků a zkoumání jejich obsahu byla blesková. A ta úleva, že jim
tam čert nenechal varovný signál v podobě
uhlí, se nedá slovy popsat. Pravda je, že někomu tam varování nechal, ale chyby se dělají
proto, aby bylo co napravovat.
V půli prosince mateřskou školu navštívili
kamarádi z první třídy, děti ze školní družiny
i malí kamarádi z jesliček, aby s námi prožili
dopoledne her v hernách a družináři, aby dětem zahráli muzikál „ Půjdem spolu do Betléma“ pod vedením slečny Silvie Morongové a
vedoucí školní družiny Evy Formánkové.
V předvánočním týdnu stály ve všech třídách nazdobené vánoční stromečky a děti se
nemohly dočkat chvíle, kdy se pod nimi jedno-

ho rána konečně objeví dárečky. Nevěřili byste,
jaká to pro ně byla úleva, když je tam našly.
Zvědavě kolem nich kroužily a snažily se odhalit, co je pod tím krásným papírem schováno.
Dárečky se rozbalovaly v jednotlivých třídách
různě. Někde s rodiči, někde v kruhu kamarádů
ze třídy. V obou případech slavnostně a s přáním všeho dobrého a hezkého do dalšího roku.
V době, kdy budete číst tyto řádky, budete
mít vánoční svátky prožité, proto bych vám
všem – zástupcům města a organizacím, které s naší MŠ spolupracují nebo ji sponzorují,
všem spoluobčanům a rodičům i dětem, chtěla
za kolektiv zaměstnanců mateřské školy popřát do nového roku především hodně zdraví,
štěstí i lásky a mnoho síly unést vše, co vám
další rok nejen v tom dobrém přinese.
Jindra Skalková

V knihovně je dobře
Sníh nám křupal pod nohama, cesta nám
rychle ubíhala a ve dveřích městské knihovny
nás vítal - nevěřili byste - šašek. Ona to byla
vlastně paní knihovnice, ale i jako šašek byla
úžasná. Děti si mohly vyzkoušet šaškovský nos a
utvrdily se v tom, že posmívat se někomu a smát
se něčemu veselému je zatracený rozdíl…
A to už knihovnou zněla pohádka „O Neotesánkovi“. Hned dva kamarádi se proměnili v Neotesánky a s pomocí ostatních dětí si
upevnili pravidla slušného chování.
Když jsem dětem oznámila, že ve čtvrtek 13. prosince jdeme do knihovny, radost
nebrala konce. Mnohé její prostředí důvěrně
znají - jsou malými čtenáři a chodí si s maminkami na vlastní průkazku půjčovat knížky různých žánrů.

Paní knihovnice nás ještě provedla počítačovou učebnou, kde jsme si samozřejmě vyzkoušeli, jak na nich asi
dospěláci pracují…
A závěrečná tečka
našeho pobytu v knihovně byla skutečně
sladká - ocitli jsme se
v perníkovém království. Výstava umu,
zručnosti, fantazie a
tradic. Nádhera! Ze
všech stran se ozývalo: „Jé, krásné, mňam,
podívejte se!“

INZERCE

V knihovně je
zkrátka dobře malým, velkým, všem.
Rádi se tam vracíme
a paní knihovnici
moc děkujeme!
Hanka Tobolíková
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ZŠ HULÍN

Planetárium Praha
Dne 6. 11. 2012 měli žáci 7. ročníku možnost seznámit se s krásami pražských památek
(např. Prašná brána, Václavské náměstí, Staroměstský orloj atd.), ale hlavním cílem exkurze
bylo poznat krásy a tajemnosti naší hvězdné
oblohy prostřednictvím 3D projekce, která je
nabízena pražským planetáriem. Projekce dokázala zobrazit hvězdnou oblohu a popsat vznik
a rozpad hvězd, vyhledat jednotlivá souhvězdí,
ozřejmit zatmění Slunce a Měsíce apod.
V prostorách planetária se rovněž žáci
mohli seznámit se zobrazovacími přístroji
(lupa, mikroskop, dalekohled aj.), pochopit jednotlivý význam hodin umístěných na
pražském orloji, vyzkoušet si princip odstředivých sil a mnoho dalších zajímavostí.
Domníváme se, že exkurze splnila svůj
účel, poněvadž zákonitosti astronomie je nejlepší pochopit na reálných skutečnostech.
Ing. J. Sokolová, Mgr. S. Štípek

Ocenění v oblasti EVVO
To, že naše škola patří mezi školy, které se významně podílí
na rozvoji EVVO v našem
kraji, se potvrdilo i na
XII. konferenci environmentální výchovy, která
se konala 22. 11. 2012
v Uherském Hradišti.
Naše paní ředitelka
Mgr. Hana Fuksová získala
cenu Zlínského kraje za přínos
v oblasti EVVO v kategorii ředitelů
škol. Koordinátorka EVVO Mgr. Dana Hozová byla nominovaná v kategorii koordinátorů.
Mottem ŠVP naší školy je „Ekologicky myslet, zdravě žít“. Díky paní ředitelce Mgr. Haně
Fuksové se jej daří naplňovat v plné míře. Podporuje rozvoj strategie školy v oblasti EVVO,
rekonstrukci školní zahrady, spolupráci s MěÚ
v Hulíně, MŠ, ZUŠ a různými organizacemi
(Tereza, M.R.K.E.V, ČSOP, Svaz žen), ﬁrmami
(Biopas, Reso). Snaží se zapojit co nejvíce dětí
a pedagogů do těchto činností.
Naše škola obhájila již podruhé titul Ekoškola, v rámci tohoto projektu spolupracujeme s jinými Ekoškolami v naší republice a
snažíme se o navázání kontaktů v zahraničí.
V loňském roce jsme se zúčastnili mezinárodní kampaně „Když méně znamená více“.

Ekotým, složený z žáků všech
tříd, pracuje ve škole již šest
let. Sestavuje plány a
informuje ostatní žáky
o svých aktivitách.
Významnou akcí
v obsahu vzdělávání
EVVO bylo setkání
škol Zlínského kraje
u nás ve škole na téma
„Projekt Ekoškola“.
V jednotlivých ročnících žáci celoročně
pracují na miniprojektech s EVVO tematikou. V těchto projektech se rozvíjí všechny
požadované pilíře environmentální výchovy
a kompetence školního vzdělávacího programu. V červnu se žáci schází na ekosetkání, kde
prezentují výsledky své práce. Projekty hodnotí členové ekotýmu a žákovský parlament.
Velkým posílením rozvoje EVVO na naší
škole je uplatnění projektu EU peníze školám, kterým jsme mohli vytvořit nové volitelné předměty a rozšířit tak množství informací
a aktivit. Také učitelům poskytnout akreditované vzdělání v této oblasti.
Nejdůležitějším cílem EVVO je vzájemná
tolerance k sobě a životnímu prostředí. Tento
cíl se daří v naší škole pod vedením paní ředitelky Hany Fuksové naplňovat.

Slavnostní předávání slabikáře prvňáčkům
Konec listopadu otvírá nejen vánoční čas,
ale prvňáčkům otvírá i stránky Slabikáře. V
letošním školním roce naši nejmladší žáci z I.
B začali poprvé listovat ve Slabikáři 22. listopadu a 28. listopadu pak děti z I. A.
Obě akce - slavnostní předávání Slabikáře
- proběhly v atmosféře humoru, veselí a radosti. Tyto slavnostní chvíle se určitě zapíšou k
nezapomenutelným zážitkům na první třídu.
Mgr. Radmila Kociánová
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Otvírám klíčem slabikář, tetko,
chci znát písmenka až po zetko.
Chci číst, zpívat a hrát,
slabikář bude můj kamarád.
Více zde:
http://zs-hulin.webnode.cz/news/
slavnostni-predavani-slabikaru-prvnackum/

Bílé Vánoce
Ve čtvrtek 6. prosince odpoledne se příroda vytáhla. Z oblohy se začaly sypat velké
bílé vločky, jako by věděla, že se v Ekoškole
Hulín chystá paní ředitelka H. Fuksová zahájit výstavu s názvem Bílé Vánoce. Ředitelka společně s panem starostou R. Hozou
pozvali všechny přítomné do bílého království, jak vtipně výstavu zahájili. „Zkusme
na chviličku zapomenout na malé i velké
starosti a soustředit se na naději, kterou Vánoce přinášejí, Vánoce jsou hlavně křesťanským svátkem, ale také svátkem pro řadu
lidí a hlavně dětí,“ uvedl starosta R. Hoza.
Také všem přítomným popřál klid, pokoj
a zapomenutí na všeho nepříjemného, co nás
v současné době provází. K vidění byly práce žáků ZŠ Hulína a hulínského Svazu žen.

Hulíňan
Vánoční strom před školou
Než jsme se nadáli, ve škole skončilo první čtvrtletí a o slovo se začala hlásit „Paní
Zima“. Konec listopadu bývá ve znamení příprav na „Vánoční jarmark“, který pravidelně
před školou pořádáme před vánočními svátky.
Co by to bylo za jarmark bez vánočního stromku? Vždy stojí na prostranství před školou
a bývá to docela velký strom. Kde ho ale vzít,
a jak ho postavit? Toť otázka. A tak jako každý
rok pomohl Kombyt Hulín, který strom přivezl, pracně pomocí techniky postavil a později
ještě ozdobil a osvítil. Strom je to letos mimořádně velký a krásně rostlý, který by se musel tam, kde rostl, dříve nebo později skácet,
a tak alespoň poslouží k vánoční atmosféře
naší školy a okolí. Díky pracovníkům Kombytu tak máme opět o velkou starost míň. Děkujeme jim a přejeme krásné Vánoce.

11. 12. a 12. 12. se žáci naší školy zúčastnili
soutěže mladých odborníků s názvem „Ukaž,
co umíš!“, pořádané na SŠ COPT Kroměříž.
Tato soutěž byla určena pro žáky 7., 8. a 9. tříd,
zástupci z naší školy byli však pouze z tříd 9.
Soutěžilo se ve třech kategoriích:
1. Nejlepší elektronik
2. Nejlepší strojař
3. Nejlepší automechanik
Naši žáci bojovali ve všech třech kategoriích. Chlapci soutěžící v prvních dvou kategoriích soutěžili v úterý 11. 12. a chlapci z poslední, třetí kategorie soutěžili o den později,
tedy ve středu 12. 12.

Mgr. Jaroslav Walter a žáci ZŠ Hulín

Vánoční jarmark
Probudili jsme se do uplakaného dne,
středy 19. 12. 2012. V tento den se konal 14.
ročník tradičního vánočního jarmarku, který
pořádala naše škola. Čekala nás spousta úkolů, každý se však zapojil s nadšením. Někdo
vyráběl stromečky z jehličí, někdo dělal malé
i velké svícny a někteří pomáhali s přípravou
stánků. Menší děti napekly cukroví, které chutnalo jako od maminky. Velký úkol měla naše
spolužačka Gabriela Zpěváková, která měla
zařídit hudební vystoupení. Ve sboru zpívali
žáci naší školy a doprovod dělali žáci dechového souboru ZUŠ Hulín ve složení: Gabriela
Zpěváková, Jakub Zapletal, Jaroslav Voříšek
a Marcel Fuksa. Jarmark byl zahájen proslovy
paní ředitelky Hany Fuksové a starosty města

Soutěž mladých odborníků
„Ukaž, co umíš!“

Hulína Romana Hozy. Poté vystoupila paní
učitelka E. Svobodová se sborečkem. Následovalo již zmíněné hudební vystoupení nás
starších. Roztomilé bylo vystoupení malých
dětí z družiny v úžasných kostýmech, které
připomnělo atmosféru Vánoc na venkově.
Jarmark se velice vydařil a všechny výrobky zmizely z našich stánků téměř okamžitě.
I když celé dopoledne pršelo, počasí se na
nás nakonec usmálo a v době jarmarku pršet
přestalo. Děkujeme vám všem, kteří jste na
jarmark přišli a zakoupením našich výrobků
pomohli splnit sen našemu adoptovanému kamarádovi Rohanovi z Indie.
Adéla Slavíková, Michaela Dohnalová, 9. B

Jelikož jsem se soutěžního klání přímo neúčastnila, tak vám přímo o dění soutěže moc
neřeknu, avšak je nám všem jasné, že všichni
soutěžící, ať už z naší školy či soutěžící ze
škol soupeřících, zapojili všechny své praktické dovednosti a všechnu svou zručnost, ale
také selský rozum, logické uvažování a technické znalosti z těchto oborů. Naši chlapci se
opravdu snažili, což sami poznáte z výsledků,
které jsou takovéto:
V 1. kategorii o cenu nejlepšího elektronika jsme cenu nezískali, přesto věřím, že se oba
soutěžící, Radek Zapletal i Vojtěch Macek, velmi snažili a určitě ze sebe vydali to nejlepší.
Ve 2. kategorii o nejlepšího strojaře jsme
však dopadli mnohem lépe, prakticky nejlépe,
jak se vůbec dalo, protože všichni tři naši kluci
se umístili na velmi dobrých místech a obsadili všechny tři přední příčky, a to v pořadí:
1. místo Marek Cupák
2. místo Ondřej Kolbinger
3. místo Jakub Nevřala
Ve středu naše škola také nedopadla špatně. Marek Cupák se umístil v této soutěži
podruhé, a to na krásném 2. místě. Libor Pikna se sice neumístil, ale stejně jako u kluků
v 1. kategorii věřím, že se velmi snažil.
Všem zúčastněným moc děkuji, blahopřeji ke krásným úspěchům a samozřejmě přeji
mnoho úspěchů, ať už v technické práci nebo
v čemkoliv jiném.
Gabriela Zpěváková, 9. B

DRUŽINKA

Předvánoční čas v družince
První dech, první úsměv,
první dětské krůčky… Tak začíná nový život.
První sekundy, minuty, hodiny, dny… Tak vnímáme přicházející nový rok 2013.
Hodnotíme, bilancujeme.
Připomeňme si zápis prvňáčků,
dnes už ostřílených kluků či holčiček. Spaní se 115 dětmi v družině,
které se stalo nezapomenutelným
jak pro děti, tak pro rodiče, kterým
děkuji za spolupráci.
Poslední akce - školní jarmark.

Zde se projevila bezchybná spolupráce rodičů, dětí a všech zaměstnanců školy.
Jarmark byl zahájen proslovem paní ředitelky Mgr. Hany Fuksové, vlídnými slovy
starosty Mgr. Romana Hozy, ale zahrnoval i
krásy Vánoc, rozsvícený vánoční strom, u něj
živý betlém, děti v krojích, ohradu s králíčky,
v neposlední řadě stánky s vánočními dárky,
vyrobené dětmi, ale i občerstvení, které zahřálo a nasytilo nejednoho nakupujícího.
Všem bychom rády popřály šťastný vstup
do nového roku, aby byl ještě úspěšnější
než ten předchozí, samozřejmě hodně štěstí,
zdraví, lásky a pohody…
Vychovatelky školní družiny Hulín
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Hulíňan
Úspěch zpěváků hulínské ZUŠ
na mezinárodní soutěži „Stonavská Barborka“

ZUŠ HULÍN

Stejně jako se loni žáci pěveckého oddělení
ZUŠ Hulín ze třídy paní učitelky Mgr. Dany
Zapletalové zúčastnili Mezinárodní soutěže
pěveckých ansámblů „Stonavská Barborka“,
tak tomu bylo i letos. Poslední listopadové
dny jsme tedy strávili na Ostravsku. Přesněji
v Karviné, kde jsme byli ubytováni, a na Stonavě, kde se konala samotná soutěž. Soutěžilo
celkem 50 ansámblů z celé České republiky,
Slovenska a Polska. Porotci byli přední dirigenti, operní pěvci, klavíristi a pedagogové z
České republiky, Slovenska, Polska a Finska.
Ve středu 28. listopadu jsme se v brzkých
ranních hodinách vydali vlakem směr Karviná. Cesta nebyla náročná a s trochou zábavy
utekla jako voda. V Karviné jsme se ubytovali
a mohli jsme se vydat na Stonavu, kde zanedlouho začínala kategorie středních umělec-

kých škol - terceta až okteta, ve které soutěžilo naše kvarteto ve známém složení Veronika
Zavadilová – soprán, Jitka Druláková – alt 1,
Lucie Vajdová – alt 2 a Tadeáš Hoza – baryton. Repertoár, na který jsme se připravovali
už od září, složený ze sedmi písní, se nám
(sice i s pár menšími chybami) povedl a zalíbil se jak divákům, tak i porotcům. Po prvním
soutěžním výkonu nás čekalo krásně strávené
odpoledne s našimi kamarády z kroměřížské
konzervatoře a den jsme zakončili krásným
koncertem houslového virtuosa Jaroslava
Svěceného v kostele sv. Máří Magdalény ve
Stonavě. Druhý den se stal soutěžním už jen
pro duo Veroniky a Jitky. Ty soutěžily v kategorii základních uměleckých škol - dueta do
16 let, a předvedly se s 5 skladbami zpívanými jak za doprovodu naší korepetitorky Mgr.
Lenky Poláškové, tak zpívanými a capella.
A i přes menší trému se vystoupení povedlo.
Tímto jsme zakončili soutěžní část a nastal
čas plný nejistot a velkého očekávání. Netrpělivě jsme čekali na další den, který se měl
stát tím slavnostním. Po pěkném večeru stráveném opět s našimi kamarády nás čekalo už
dlouho očekávané slavnostní vyhlášení výsledků. Nikdo z nás nevěděl, co od výsledků
čekat, protože konkurence v obou kategoriích
byla nemalá. Nakonec vše dopadlo následovně: duo v kategorii ZUŠ získalo 1. místo a
kvarteto v kategorii SUŠ (tedy v konkurenci
s konzervatoristy), získalo nádherné 2. místo
a zároveň i skvělé hodnocení od porotců (od

ﬁnského porotce jsme získali 100 bodů ze
100 a celkově 287 bodů z 300). Domů jsme
se po koncertě vítězů, na kterém si zazpívalo
naše duo, vraceli plní dojmů, krásných zážitků a nadšení z tak krásných výsledků.
S kvartetem to byla naše již poslední soutěž (nikoli však poslední koncert, vidět jste nás
mohli ještě na komponovaném pořadu ZUŠ
Hulín „Jak se pečou Vánoce“, svíčkových koncertech s Hulíňany, či na tradičním vánočním
koncertě v kostele; a do konce školního roku si
vystupování ještě užijeme) a myslím, že ať už by
to dopadlo jakkoliv, důležité není to, jak jsme se
umístili a kolik jsme dostali bodů, ale nejdůležitější jsou naše zážitky, které jsme díky takovým
soutěžím mohli společně zažít. Diplom z takové
soutěže můžeme nějakou nešťastnou náhodou
kdykoli ztratit, ale naše vzpomínky na tyto společně strávené chvíle a naše společné zážitky v
naších srdcích zůstanou navždy a každý si určitě
najde chvilku, kdy si na ně rád zavzpomíná – a
za to vděčíme naší skvělé „pančelce“ Mgr. Daně
Zapletalové, díky které jsme mohli vzniknout, a
která s námi měla tak velkou trpělivost. Poděkování patří samozřejmě i naší skvělé korepetitorce Mgr. Lence Poláškové, ale taky rodičům a
všem, kteří nás jakkoli podporovali a společně
nám drželi palce. Děkujeme. Ráda bych také
popřála Lucce a Taďovi jen to nejlepší. Ať se
jim daří u maturity a na jejich životní cestičce je
provází jen samé štěstí.
Veronika Zavadilová

Jaké byly tři Svíčkové vánoční koncerty
DH Hulíňané a jejich hostů v roce 2012
Smišovského pastorele SPINKEJ
MŮJ NEJDRAŽŠÍ zazpívala Lucie
Kardošová. VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ v arr Václava Smoly s vánočními
čepičkami muzikantů uzavřely první polovinu koncertu.

Kulturní klub v Hulíně ve dnech 21. a 22. 12.
2012, vánoční nálada i vánočně tradičně vyzdobené stoly, skleničky na stopkách s vínem, očekávání.
Koncert byl sváteční i veselý, plný překvapení. Kapelník David Simerský i umělecký
vedoucí Petr Polák ml. mohli být spokojeni.
Koledy a vánoční skladby ve čtyřhlase
i sólech stálých zpěváků Hany Simerské, Lucie
Kardošové, Stanislava Hanáka a Miroslava Uhlíře byly procítěné. Skladbu ARRIVAL se sólem
na pikolu bravurně zahrál Dominik Zdráhal.
Překvapení začínala. Jako host vystoupil pěvecký kvartet ZUŠ Hulín ve složení Veronika
Zavadilová, Lucie Vajdová, Jitka Druláková a
Tadeáš Hoza. Nádherně zněly skladby SIGNORE, NEBE NA ZEMI či ÓDA NA RADOST.
Navázali Hulíňané a Stanislav Hanák se
velmi dobře zhostil písně HEJ PÁNI KONŠELÉ z repertoáru Karla Gotta. Sólo v něžné
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Zahájení druhé části přineslo
další překvapení – nastoupil soubor
komorní a taneční hudby ZUŠ Hulín
pod vedením Petra Poláka skladbou PIRÁTI Z KARIBIKU. S nimi
si opět zazpíval kvartet ZUŠ Hulín
BÍLÉ VÁNOCE Irvinga Berlina v
arr. Dany Zapletalové. Jejich následující ZOTTELMARCH byl veselý
a vtipný. Písní z muzikálu West Side Story
TONIGHT se spolu s komorním a tanečním
souborem ZUŠ Hulín s diváky rozloučili.

Večerem provázela slovem Jana Šálková
půvabnými vánočními příběhy i poezií, v jednom vstupu to byly i malé žačky LDO ZUŠ
Hulín Alenka Kirilenková a Klárka Koppová,
nechybělo poděkování sponzorům i posluchačům a přání všeho dobrého do roku 2013.
O zvuk se staral Josef Podsedníček.
Byl to krásný koncert, který pohladil jako
vánoční sněhové vločky, které posluchače
provázely cestou domů.
Věra Gremlicová

Hulínské
„Jak se pečou Vánoce“

Hulíňané pokračovali oblíbeným MRAZÍKEM (Ach ty Váňo a Prašná cestička)
se sólem Hany Simerské. Uklidnění přinesl
traditional UŽ Z HOR ZNÍ ZVON. Ovšem
překvapení nebyl konec. V písni z muzikálu
Bídníci HLAVA MAZANÁ se v sólu představil Libor Dlouhý. Ten si ještě jednou zazpíval sólo ve skladbě STOKRÁT CHVÁLÍM
ČAS. Obě skladby s orchestrem doprovázela
na klavír Kamila Poláková.
Skladba ADESTE FIDELES v arr. Aleše
Sigmunda byla slavnostní, ZIMA Pavla Žáka
v arr. Miroslava Bureše si v sólu zazpívala
Hana Simerská za přispění celé kapely. SEN
LÁSKY Nino Rota se sólem na sopránsaxofon Petra Poláka byl obdivuhodný. SMĚSÍ
VÁNOČNÍCH KOLED Miroslava Císaře
koncert končil.

Každoročně nám Základní umělecká škola
Hulín nadělí předvánoční dárek v podobě
vystoupení žáků z literárně dramatického
a hudebního oboru. Zcela zaplněný sál Kulturního klubu v Hulíně svědčí o tom, že
v hulínské „zušce“ se žákům daří.
Více fotograﬁí na www.zushulin.org

Hulíňan
Vánoční koncert
v kostele sv. Václava
Sváteční náladu vyzařoval snad každý,
kdo přišel na Boží hod 25. prosince do kostela
sv. Václava na Vánoční koncert DPS Zvonky
a SPS Smetana Hulín, kde společně vystoupili se studentským orchestrem Konzervatoře
P. J. Vejvanovského.

Adventní koncert v Hulíně
si pro své příznivce připravili žáci Přípravného DO ZUŠ Hulín a členové DO MORAVA ZUŠ
Hulín na 16. prosince 2012 v sále KK Hulín.
Naplněný sál KK, prostřené stoly s keramickými svícny, vyzdobené jeviště, vánoční stromeček - a koncert Přípravného DO, který řídí Petr
Voříšek začíná. Nádherným trojhlasem zazpívaly Koledu Fr. Maňase Zuzana Hradilová, Sára
Zpěváková a zpěvačka DO MORAVA Jitka Druláková. Ve čtyřech vánočních skladbách se velmi
hezky představil Přípravný DO ZUŠ Hulín.
Dobu výměny souborů vyplnila moderátorka Mgr. Kamila Poláková vánočním vzpomínáním. Půlnoční modlitbou skladatele Ant.
Perničky zahájil druhou část koncertu DO
MORAVA. Presleyho Pár havraních copánků v
podání Tadeáše Hozy byly dokonalé, Fibichův
Poem s klarinetovým sólem Jakuba Hradila
sváteční, orchestrální skladba F. Mercuryho náročná, Santa Maria slavnostní. Nechyběly Purpura či Zvonky štěstí, koncert končil známými
koledami, ale ještě předtím poděkoval dirigent
i umělecký vedoucí, pedagog Petr Voříšek šesti
muzikantům a zpěváku Tadeáši Hozovi, kteří
již ZUŠ nenavštěvují, ale přišli vypomoci orchestru, který prožívá generační výměnu. Dík
patřil i Petru Polákovi, učiteli ZUŠ za pomoc.

Poté poděkovala paní ředitelka ZUŠ Hulín
Emilie Šimordová všem účinkujícím i posluchačům v sále, Daně Zapletalové za přípravu
zpěváků, ještě přání zdraví do nového roku
2013, poslední koleda.
S příjemným zážitkem odcházeli posluchači do svých domovů.
Věra Gremlicová

Koncert, postavený na vynikajícím výkonu zpěváků Veroniky Zavadilové, Jitky
Drulákové a Tadeáše Hozy měl velmi dobrou úroveň. Průvodní slovo mělo poetičnost i
gradaci, o zvuk pečoval Ing. Ivo Káňa.

INZERCE
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KULTURNÍ KLUB

Program na mìsíc
leden - únor 2013
6.1.

nedìle
17.00

10.1.

ètvrtek
17.00

13.1.

nedìle
14.00

27.1.
nedìle
14.30

NOVOROÈNÍ BENEFIÈNÍ KONCERT - Slavné melodie opery a operety

Ve prospìch sociálních služeb v Hulínì pod záštitou starosty mìsta Hulína Romana Hozy a místostarosty Petra Poláka.
Zpívají: Kateøina Schönová, Helena Tamelová, Peter Raèko, Roman Hoza ml., Kostiantyn Tyshko (klavír)

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL - pøednáška v sále KK

MUDr. Jaromír Bertlík, N.D., v souèasné dobì provozuje soukromou praxi v oblasti pøírodní medicíny na své klinice
Pinewood Natural Health Centre poblíž Toronta v Kanadì. Vìnuje se výzkumu a studiu léèby rakoviny, bolesti a chronických potíží.
Je èinný také jako poradce v oblasti výživy a životního stylu. Souèasnì je expertem v oboru biologické medicíny, homotoxikologie.

VELKÝ DÌTSKÝ KARNEVAL ANEB JUPÍ, JEDOU KLAUNI

Zažijete soutìže, pravou cirkusovou náladu, kouzla a zábavu, která vyèaruje úsmìv na tváøi každého.
Cirkus Šikula je prima parta, kdy každý umí nìco zvláštního. Všechno, co klauni umí, dìti také nauèí.

vstupné
70,- Kè

vstupné
30,- Kè

vstupné
25,- Kè

ÈARODÌJNÁ POHÁDKA

V podání hercù DIVADÝLKA MRAK Havlíèkùv Brod. Èarodìj se splete a místo hamižné zelináøky,
která svoji lakotou zlobí všechny v okolí, do svého zámku odnese bylináøku Barušku.
Tenhle omyl rozzlobí tovaryše Vincka, a ten se rozhodne jít Barušku s kamarádem Ušáèkem hledat.
Pøi útìku ze zámku na sklenìné hoøe jim pomáhají kouzelné dary: létací koštì, høeben, který se mìní v les,
korunka, a také zrcadlo, které se promìní v obrovské jezero….

vstupné
40,- Kè

Výpravná pohádka je plná barevných dekorací, krásných kostýmù, kouzel, písnièek, humoru a zajícových kouskù.

12.2.

úterý

19.00
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MODRÉ Z NEBE

DS Hanácká scéna MìKS Kojetín pøipravil pro letošní sezonu komedii Marca Camolettiho "Modré z nebe".
Je to klasická fraška, která byla zapsaná v roce 1991 do Guinessovy knihy rekordù jako nejhranìjší
francouzský titul na svìtì.

vstupné
50,- Kè

Hulíňan

Rozhovor s programovým pracovníkem K. Součkem
Skončil rok 2012, jak jej z pozice programového pracovníka KK Hulín hodnotíte?
Myslím, že jsme v KK odvedli zase kus práce
a posunuli jsme kulturu v Hulíně o krok dál,
navíc nám přálo i počasí, takže akce, které
byly v letním kině, se skvěle vydařily.
Jaká akce byla z Vašeho pohledu nejpovedenější (návštěvností i provedením programu)?
V každém případě to byl společný projekt s
Lenkou Poláškovou MAGNIFICAT. Příprava
trvala přes půl roku, ale stálo to určitě za to,
symfonický orchestr se stočlenným sborem
na jednom podiu a navíc v Hulíně, na akci
přišlo minimálně 600 lidí a měla velký ohlas
u odborné veřejnosti. Lenka je totiž skvělá...
A hodně mne také potěšila návštěvnost na
akci JKH s názvem „Letní vánoce“ – byla to
velká recese a všichni jsme se společně hodně bavili, i když bylo 35 stupňů ve stínu, tak
jsme lyžovali, společně zpívali koledy, zdobili perníčky a díky SDH napadl i sníh.

V prosincovém čísle Hulíňanu jste představili činnost sdružení JKH, jak se daří
spojit zájmy KK s tímto sdružením?
Nemáte strach z „přetahování diváků“
v oblasti kultury v Hulíně?
Nemám, navzdory nepochopení některých
lidí… Sdružení vzniklo, aby pomáhalo KK
zlepšovat kulturní dění, některé pořady zajišťuje technicky, některé personálně a některé díky
kreativitě členů JKH pořádá komplet.
Jaké hlavní akce nás čekají v novém roce,
bude v programu něco nového?
Určitě bych chtěl pokračovat v cyklu „Rockové
legendy v Hulíně“, loni V. Mišík a R. Dragoun,
předloni R. Hladík a Blue Effect a hvězdní T4.
Mám rozjednaná další dvě zvučná jména, ale
nebudu zatím prozrazovat. V každém případě
chystáme nový společný projekt s Lenkou Poláškovou, podobný jako loňský Magniﬁcat.
Jak hodnotíte návštěvnosti akcí v roce 2012?
Projevil se nějak dopad ﬁnanční krize?
Upřímně, návštěvnost mne hodně mrzí, navíc
když ještě pak od „kroměřížáků“ nebo „holešováků“ slyším, že máme
skvělé pořady. A „hulíňáci“ sedí doma nebo ve
své oblíbené hospodě.
V předloňském roce
jste v KK pořádali z
mého pohledu super
akce „Hulín má taky
talent“ a „Hulínský
faktor“, z jakého důvodu se diváci tohoto
úspěšného projektu
loni nedočkali?
Pokračovat budeme určitě v pořadu „Hulín má
taky talent“, třetího po-

kračováni se dočkáte letos. Loni jsem vypustil
víceméně z osobních důvodů, je to velmi náročný projekt – na čas, práci i peníze od sponzorů. Byla by asi škoda nepokračovat, když se
vystupující hlásí z celé Moravy, a velký zájem
mají i popové školy z moravských měst.
V čem vidíte v současné době největší problém s kulturou v Hulíně?
V mentalitě „hulíňáků“, většina si neustále
stěžuje, že se v kultuře nic neděje, přitom opak
je minimálně dva roky pravdou. Skutečnost je
spíš taková, že nemají zájem a jsou líní akce
navštěvovat, o penězích to určitě není, vstupné
bývá minimální, například koncert R. Dragouna stál 70,- Kč! Problémem jsou také prostory
Kulturního klubu, velikost nám nedovoluje
uspořádat velký koncert a většina vybavení
kulturáku je vhodná spíš k otevření skanzenu na téma „Jak to vypadalo po rekonstrukci
v roce 1969“, takže to není vůbec jednoduché.
Daří se v dnešní době zajistit na kulturu
nějaké sponzorské peníze?
Tak tohle není moc moje práce, ale asi ano.
Projekt Magniﬁcat měl hlavního sponzora
TOSHULIN za to velmi děkujeme, tak velké
projekty by bez sponzorů vůbec nešly v malém městě uskutečnit.
Na co vy osobně se v novém programu
2013 těšíte?
Na společný projekt s Lenkou Poláškovou,
mám tam nové technické nápady a Lenka už
má také svou představu, takže začínáme projekt rozvíjet, a na všechny akce v letním kině:
Pálení čarodějnic, Letní karneval apod. Mají
skvělou atmosféru, lidé se baví a nás to velmi
nabíjí pro další práci.
Děkuji za rozhovor.
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KNIHOVNA
Perníčky jako od babičky, zněl název výstavy perníčků.
Pro své čtenáře a návštěvníky jsme připravili nádhernou výstavu s vánoční atmosférou. Pastvou pro oko a čich toho bylo
opravdu mnoho. Několik desítek nádherně zdobené perníčků, chaloupek, šperkovnic, kaplička, Valašská dědinka, psí
bouda, svícny, trojrozměrné baňky, ozdoby na stromeček,
adventní kalendáře a hlavně betlémy.
Velké poděkování patří paní H. Hodné, která svému příjmení dělá velkou čest. Více než deset let peče pro děti z
dětského oddělení kroměřížské nemocnice betlémy a rozdává nádherně zdobené perníčky. Poděkování také patří všem,
kteří ochotně zapůjčili své výrobky a nenechali si pro sebe co
ostatní můžou obdivovat.

Výstava Toulky valašskou přírodou
Fotograﬁcká výstava „Toulky valašskou
přírodou“ představila nádherné fotograﬁe
manželů M. a J. Dvorských. Návštěvníci
výstavy si mohli od 6. prosince do 21. prosince prohlédnout několik desítek fotograﬁí. Bohužel hlavní fotograf M. Dvorský se
z pracovních důvodů nemohl zúčastnit vernisáže. Bravurně ho zastoupil vedoucí ČSOP Via Hulín P. Šálek, který vtipnými vstupy představil jednotlivé
fotograﬁe. Díky spolupráci se základní organizací ČSOP Via Hulín, která se
zařadila do mezinárodního environmentálního projektu Příroda nezná hranic,
si mohli návštěvníci úžasnou výstavu prohlédnout. Realizátory projektu jsou
Severomoravské regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody Valašské
Meziříčí (SmRS ČSOP) a Ústredný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Prievidza (ÚV SZOPK). Projekt potrvá 36 měsíců a byl ﬁnančně
podpořen z Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR. Jeho hlavním cílem je
mezinárodní spolupráce při aktivní ochraně přírody, výzkumu i environmentální osvětě.

Pozvánka

INZERCE
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Hulíňan
SPORT

FK Admira

FK Admira Hulín pořádá 8. ročník zimního
fotbalového turnaje mužů „O pohár starosty
města Hulín“ na umělé trávě 3. generace v Hulíně, konaný v termínu 9. 2. 2013 – 17. 3. 2013.
Jedná se o turnaj pro deset týmů (dvě skupiny
po pěti účastnících). Každé mužstvo sehraje
pět utkání - viz rozlosování.
ROZLOSOVÁNÍ SKUPINA „A“
1. TJ SOKOL NĚMČICE
2. TJ SOKOL HORNÍ MOŠTĚNICE
3. FK ADMIRA HULÍN
4. TJ SKAŠTICE
5. TJ SOKOL ŽALKOVICE

Rádi bychom prostřednictvím Hulíňanu pozvali fotbalovou veřejnost ke zhlédnutí 25 utkání hraných během šesti zimních víkendů. Turnaje se zúčastní mužstva působící v okresním
přeboru, I. B a I. A třídě.

1.
2.
3.
4.
5.

KOLO

ROZLOSOVÁNÍ SKUPINA „B“
SK TLUMAČOV
TJ SOKOL TOVAČOV
SOKOL LUBNÁ
TJ ROŠTĚNÍ
FC KVASICE

Gymnastika

1
2
3
4
5
6

DEN
So 9. 2.
Ne 10. 2.
So 16. 2.
Ne 17. 2.
So 23. 2.
Ne 24. 2.
So 2. 3.
Ne 3. 3.
So 9. 3.
Ne 10. 3.
So 16. 3.
Ne 17. 3.

11.00

Lubná - Roštění

13.00

15.00

Admira - Skaštice
Tovačov - Kvasice Moštěnice - Žalkovice
Tlumačov - Tovačov Němčice - Moštěnice
Kvasice - Lubná
Žalkovice - Admira
Skaštice - Žalkovice
Lubná - Tlumačov
Admira - Němčice
Roštění - Kvasice
Tlumačov - Roštění Moštěnice - Admira
Tovačov - Lubná
Němčice - Skaštice
Žalkovice - Němčice Kvasice - Tlumačov
Skaštice - Moštěnice
Roštění - Tovačov
5A - 5B
4A - 4B
3A - 3B
2A - 2B
1A - 1B

VOLNO

Němčice
Tlumačov
Skaštice
Roštění
Moštěnice
Tovačov
Žalkovice
Kvasice
Admira
Lubná
-----------------

Zuzana Eliášová mistryní
České republiky v judo

První prosincový den se konalo v Ostravě mistrovství České
republiky mladších žáků a žákyň v judo.
Nejcennějšího úspěchu za poslední léta dosáhla na tomto
turnaji pro oddíl judo SK Spartak Hulín Zuzana Eliášová,
když ve váze do 48 kg získala zlatou medaili. Po loňském
druhém místě mohl být její otec, který je zároveň jejím trenérem, spokojen, že konečně vystoupila na nejvyšší stupně vítězů. Byla to jediná medaile získaná závodníkem ze Zlínského kraje. Dalším úspěchem v Ostravě byla pátá místa Pavlíny
Rozkydalové (do 32 kg) a Adama Zapletala (do 46 kg), kteří
Mikulášského závodu se za Hulín zúčastnily 4 závodnice. Naše nejlepší shodně prohráli utkání o třetí místo. V celkovém hodnocení
gymnastka Terka Daňková zacvičila výborně. Měla nejlepší provedení v kategorii. oddílů obsadila děvčata z Hulína 3. místo a 9. místo ve spoDo jarních závodů musíme doladit salta, čímž bude splněna i nutná obtížnost.
lečném hodnocení žáci plus žákyně. Mistrovství se zúčastnili
závodníci z 53 oddílů.
Dalšího úspěchu dosáhl na mistrovství České republiky
INZERCE
starších žáků v Chomutově Daniel Vydra, když vybojoval
ve váze do 60 kg bronzovou medaili. Páté místo obsadil ve
váze do 46 kg Jan Franek. Ve váze do 50 kg se podařilo Tomáši Žůrkovi a Danielu Kroupovi vyhrát první utkání, ale v
dalších utkáních se jim už tak dobře nedařilo, úspěchem je
samotný postup na toto mistrovství.
Daniel Vydra, Tomáš Žůrek a Jan Franek prokázali své kvality i
na mistrovství starších žáků družstev v Litoměřicích. Jako hostující
závodníci za Baník Ostrava získali s tímto týmem 3. místo.
Opomenout nelze ani 3. místo mladého závodníka Jakuba
Richtera na mistrovství Moravy benjamínků (do 10 let), které se konalo 17. 11. 2012 v Uherském Hradišti.
D. Horák
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BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA

Ani se nechce věřit, že 1. 1. 2013 tomu
bude požehnaných sedmdesát zářezů na pažbě, kdy na svět poprvé pohlédl čiperný klučina z Huléna, náš kamarád, skvělý člověk

STANDA NEDBAL
Již od mládí, malých žáčků, přes dorosty až po dospělé, se v místním klubu pilně
věnoval sportovní – fotbalové dráze. Zůstal jí věrný doposud, jako vůdčí osobnost
hulínské „Staré gardy“.
Proslavil se funkcí písaře, barvitě, někdy vtipně, ale i dramaticky podaných referátů zimních fotbalových sezon, tzn. „Šoule
moule na ledové ploše rybníka Grádo“. Jeho pozápasové vyprávění fotbalových i jiných zážitků je neopakovatelné a patří jednoznačně ke klenotům hulínského fotbalového světa. A co víc,
pokud by kdokoli projevil přání zanotovat pěknú lidovú pěsničku,
lepšího zpěváka-tahouna v okolí nenajdete.
Nezapomeňme ani na profesní stránku, která je stále spojená
s hulínskou fabrikou ZPS, posléze TOS, a funkcí nebo spíše šoférským koníčkem. Žádné řídící kolečko mu není cizí, ať už to
byly velké kolosy, nebo rychlá šéfovská auta.
Popřejme jeho atletické postavě stálé zdraví, hodně vypravěčských námětů a spokojenost alespoň do sta let.
Stará garda Hulín

Dana Rampasová 1958
Marie Očadlíková 1912
Jan Váňa 1930
Stanislava Němcová 1930
Jiří Schaffer 1931
Anna Nevřelová 1921

INZERCE

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.

JAROSLAV ZEYTHAMMER
z Hulína

Vzpomíná rodina
a kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 3. ledna 2013 uplynul 1 rok
od smrti naší maminky
paní

JANY PRAVDOVÉ
z Hulína.

Stále vzpomínají dcera Jana s rodinou
a synové Josef a Marek.

Dne 11. ledna 2013 uplyne 20 let
od úmrtí mého manžela,
pana OLDŘICHA DOLEŽELA
z Hulína
Vzpomíná manželka Ludmila
a synové Oldřich a Milan s rodinami.

OPUSTILI NÁS

Prodáváte? Kupujete? Hledáte?
Cena plošné inzerce za cm² 10 Kč + 20% DPH.
Řádková inzerce zdarma.
Jednoduchý, krátký text inzerce zašlete na
e–mail: knihovnahulin@seznam.cz
osobně Městská knihovna v Hulíně ve výpůjční hodiny Městské knihovny v Hulíně.
Uzávěrka 15. dne v měsíci.
Pondělí 9.00 – 12.00
Úterý 12.30 – 17.00
Středa 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
Čtvrtek 12.30 – 17.00
Pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00

Dne 24. prosince by se dožil 100 let pan

Dne 14. ledna 2013 by se dožil 80 let
pan

JOSEF KRŠKA

S láskou stále vzpomínají
manželka Marie, dcera Hana,
synové Pavel a Michal s rodinami.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

•
•
•
•
•
•

z Hulína

INZERCE

Servis pračky, myčky, sporáky a další
elektrospotřebiče.
Marek Dolák, tel.: 737 366 124,
www.servis-dolak.g6.cz
Staré pivní lahve s litými nápisy, dokumenty a fotky z pivovarů a hospod, staré
hospodské sklo koupím do sbírky.
Tel. 734 282 081.
Využijte stále nízkých cen ke zlepšení
své postavy ultrazvukovou kavitací na
www.k-kosmetika.cz.
Půjčky, ručení nemovitostí. Informace v technickém bazaru. Tel. kontakt 602 751 617.
Nabízím levný, intenzivní kurz němčiny
pro začátečníky a mírně pokročilé. Za 4 - 5
měsíců zaručuji trvalé znalosti i z gramatiky jako za 2 roky v jazykové škole.
Časově se přizpůsobím. Tel.: 723 254 659.
Prodám dámské kolo. Levně.
Mob.: 739 009 813.

Měsíčník Hulíňan vydává město Hulín, IČ: 00287229, Hulín, nám. Míru 162.
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