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Během novoroční benefice
se vybrala rekordní suma
Jako již tradičně se na začátku nového roku,
tentokrát roku 2020, konal benefiční koncert ve prospěch sociálních služeb DECENT
Hulín. První lednovou neděli přivítal zaplněný sál MKC Hulín mladé operní pěvce

Romana Hozu ml., Václavu Krejčí Houskovou, Tadeáše Hozu a klavírního virtuóza
Konstiantyna Tyshka, kteří v dechberoucím
programu zazpívali známé árie světových autorů oper a operet.
Zazněly například Rusalka,
Figarova svatba, Carmen, Faust
a mnohé další. Kromě hudebního zážitku a výborné atmosféry
celého večera se povedlo vybrat
ve sbírce rekordních více než
108 tis. Kč, které poputují právě
na podporu sociálních služeb
pro hulínské seniory.
Rádi bychom poděkovali
všem přítomným, sponzorům
a umělcům za krásný a užitečný
večer.
redakce, foto: L. Polišenská

Z DNEŠNÍHO ČÍSLA:
Rekordní suma se vybrala
pro Sociální služby v Hulíně
Tradiční Tříkrálová sbírka
Pokračování článku
o mokřadu Pumpák

Tříkrálová sbírka 2020
Už 21. ročník
Tříkrálové sbírky se
konal začátkem ledna v našem městě.
Skupinky králů navštěvovaly domácnosti, zpívaly, že přejí „štěstí, zdraví,
dlouhá léta“ a dostávaly od lidí příspěvky na charitativní účely.
V Hulíně a okolních obcích koledovalo
letos celkem 23 skupinek, do sbírky se tedy
zapojila asi stovka dobrovolníků. Společně se
pak sešli v neděli 12. ledna v kostele svatého
Václava, kde při mši předali zaplněné pokladničky. Jak zdůraznil během promluvy hulínský
farář Jiří Kopřiva, vykoledované peníze by však
při sbírce neměly být tím nejdůležitějším.
Hlavní myšlenka je jinde: Králové přejí požehnání každému domu a jeho obyvatelům.
Na znamení po sobě také zanechávají nápis posvěcenou křídou na veřejích domu. K+M+B+
nejsou podpisy tří králů Kašpara, Melichara
a Baltazara, jak si možná mnozí myslí. Je to
zkratka latinské věty „Kristus mansionem benedicat“, čili ať Bůh požehná tomuto domu. Tento
nápis pak nade dveřmi může zůstat celý rok.
Ne všichni lidé mají pro tento duchovní
rozměr pochopení. Jeden vedoucí skupinky
to se smíchem dosvědčil po mši při společném posezení: “Když jsme vytáhli křídu,
že napíšeme to požehnání, paní nás rázně
utnula – nic tam nepište, to se pak blbě umývá!“

I další koledníci zažili vtipné situace: „Nám
pán otevřel skoro nahý. Měl na sobě jenom
trenky, dokonce byl i bosky. Byla fakt zima,
ale statečně stál mezi dveřmi, dokud jsme nedozpívali. Moc nám to neladilo, protože jsme
měli co dělat, abychom se nesmáli“.
Nebylo ale vždycky jenom veselo: Většina
skupinek se při koledování alespoň jednou
setkala i s tím, že jim někdo vynadal. Je zcela
v pořádku, když lidé do sbírky nechtějí přispět. I v takovém případě je ale mnohem lepší
vyslechnout si písničku a jen přijmout přání
všeho nejlepšího, než dětem zabouchnout
dveře před nosem nebo jim ještě od plic sdělit, jak moc jsou otravní…
Naštěstí má dnes Tříkrálová sbírka dlouhou
tradici i reklamu v celostátních médiích, takže
nevlídných reakcí zažívají děti mnohem méně,
než dřív. Spousta lidí už koledníky očekává
a kromě finančního příspěvku do sbírky mají
třeba připravenou i malou sladkost pro tři krále. Že to koledníkům náročný úkol zpříjemní,
o tom není pochyb. Na otázku „Co se vám nejvíc líbilo?“ odpovídaly malé děti všechny stejně: „Dostali jsme spoustu bonbónů!“
Po finanční stránce byli letos obyvatelé
Hulína a okolních obcí velmi štědří. Vykoledovalo se tu celkem 177 374 Kč. Paní Jaroslava Chupíková z dobrovolné Charity Hulín
k tomu říká: „Z celkové vybrané částky směřuje menší část na celostátní a diecézní charitativní projekty a 58% z výtěžku získá přímo
místní charita. To znamená, že se nám letos

vrátí přes 100 tisíc korun, které budeme moci
použít na přímou pomoc pro nejpotřebnější obyvatele našeho města a okolních obcí:
hendikepované děti, rodiny v nouzi, seniory… Všem dárcům chci proto moc poděkovat
za štědrost a důvěru!“
Lenka Straková
Výsledky Tříkrálové sbírky 2020
HULÍN

133 540,- Kč

PRAVČICE

19 811,- Kč

ZÁHLINICE

17 865,- Kč

CHRÁŠŤANY
CELKEM

6 158,- Kč
177 374,- Kč

Hulíňan
Z RADNICE

Rada města Hulína

PŘEHLED USNESENÍ
z 27. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 8. 1. 2020
1/27/RM/2020
Prodej pozemku v Záhlinicích
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č.
32/7 o výměře 407 m2 v k. ú. Záhlinice za cenu 130 Kč/m2 XXXX XXXX XXXX XXXX
Hulín do společného jmění manželů, za účelem rozšíření zahrady u RD.
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/27/RM/2020
Pachtovní smlouva na části pozemků parc. č.
4380 a parc. č. 5020, oba v k.ú. Hulín, za ul.
U Stavu
I. Rada města Hulína schvaluje
pachtovní smlouvu na části pozemků parc.
č. 4380 o výměře cca 16,5 m2 a parc. č. 5020
o výměře cca 192,5 m2, o celkové výměře cca
209 m2, vše v katastrálním území Hulín, panu
XXXX XXXX XXXX XXXX Hulín, za cenu
314 Kč/rok za účelem zahrádkářské činnosti,
s účinností od 01. 02. 2020 na dobu neurčitou.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci pachtovní
smlouvy
Termín: 07. 02. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/27/RM/2020
Pojistná smlouva č. 2737324165 pojištění odpovědnosti
I. Rada města Hulína schvaluje
pojistnou smlouvu č. 2737324165 o pojištění
odpovědnosti s firmou UNIQA pojišťovna, a. s.,
se sídlem Evropská 136, 160 12 Praha 6,
IČ: 49240480 na dobu určitou do 24. 01. 2023
za cenu ročního pojistného ve výši 67.805 Kč.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy
Termín: 31. 01. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/27/RM/2020
Pojistná smlouva č. 2737324141 o pojištění
majetku
I. Rada města Hulína schvaluje
pojistnou smlouvu č. 2737324141 o pojištění
majetku s firmou UNIQA pojišťovna, a.
s., se sídlem Evropská 136, 160 12 Praha 6,
IČ: 49240480 na dobu určitou do 01. 01. 2023
za cenu ročního pojistného ve výši 180.186 Kč.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy
Termín: 31. 01. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
5/27/RM/2020
Rozpočtové opatření města Hulína č. 7/2019
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů a ustanovení § 16 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
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územních rozpočtů, ve znění později vydaných předpisů rozpočtové opatření č. 7/2019
dle přílohy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
6/27/RM/2020
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města zrušit
ke dni 31. 01. 2020 usnesení Zastupitelstva
města Hulína číslo 12/1/ZM/2018 ze dne
31. 10. 2018, kterým Zastupitelstvo města
Hulína stanovilo měsíční odměny poskytované neuvolněným členům zastupitelstva
s účinností od 01. 11. 2018 do ukončení
funkčního období stávajícího zastupitelstva.
II. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města stanovit
v souladu s § 84 odst. 2 písm. n), § 72 a násl.
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších změn a doplňků a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
ve znění pozdějších změn a doplňků měsíční
odměny poskytované neuvolněným členům
zastupitelstva s účinností od 01. 02. 2020
do ukončení funkčního období stávajícího
zastupitelstva takto:
Název funkce
částka
člen rady
6.515 Kč
předseda výboru zastupitelstva,
předseda komise rady
3.257 Kč
člen výboru zastupitelstva,
člen komise rady
2.714 Kč
za výkon funkce člena zastupitelstva,
který nevykonává žádnou
z výše uvedených funkcí
1.628 Kč
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude
odměna poskytována ode dne složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována
ode dne zvolení do příslušné funkce.
Do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy
maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší
odměnou schválenou zastupitelstvem obce.
Do souhrnu se zahrnují pouze odměny za výkon funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo člena komise rady obce. Souhrnná odměna se poskytuje jako souhrn odměn ve výši jednotlivých
odměn schválených zastupitelstvem obce.
Usnesení bylo: PŘIJATO
7/27/RM/2020
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
nečlenům zastupitelstva
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města zrušit
ke dni 31. 01. 2020 usnesení Zastupitelstva
města Hulína číslo 13/1/ZM/2018 ze dne
31. 10. 2018, kterým bylo rozhodnuto o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města
Hulína s účinností od 01. 11. 2018 do konce
volebního období.

II. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout
v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona č.
12/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
změn a doplňků o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou
členy Zastupitelstva města Hulína s účinností
od 01. 02. 2020 do konce volebního období
stávajícího zastupitelstva to takto:
1. za výkon funkce člena výboru nebo člena
komise 1.000 Kč měsíčně
2. za výkon předsedy osadního výboru nebo
předsedy komise 1.500 Kč měsíčně.
Usnesení bylo: PŘIJATO
8/27/RM/2020
Akce oddílu Aspot Hulín, z. s., v roce 2020
I. Rada města Hulína bere na vědomí
akce pořádané oddílem Aspot Hulín, z. s.,
se sídlem U stavu II 1234, 768 24 Hulín,
IČ: 26987635 v roce 2020.
Usnesení bylo: PŘIJATO
9/27/RM/2020
Jmenování vedoucí odboru vnitřních věcí
I. Rada města Hulína jmenuje
na základě doporučení výběrové komise
a na návrh JUDr. Hany Hrabalové, tajemnice Městského úřadu v Hulíně, s účinností
od 09. 01. 2020 Bc. Vladimíru Obdržálkovou
vedoucí odboru vnitřních věcí Městského
úřadu Hulín.
II. Rada města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. Předat Bc. Vladimíře Obdržálkové jmenovací dekret.
Termín: 10. 01. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza v. r.
starosta města Hulína
		
Ing. Jiří Schaffer v. r.
místostarosta města Hulína

INZERCE

Hulíňan
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM HULÍN
Silvestrovské promítání

Taneční hodina

V poslední podvečer roku 2019 proběhlo v Letním kině tradiční silvestrovské promítání. Hned u vchodu děti dostaly šampaňské na přípitek, a pak už na ně čekali třeba Olaf, Krteček, Spejbl a Hurvínek či
Kung Fu panda. V 17:30 jsme odpálili silvestrovský ohňostroj, který
plné letní kino návštěvníků ocenilo potleskem, a společně jsme tak
prožili poslední hodiny starého roku.
redakce

Třetí středeční večer nového roku patřil kroměřížskému spolku
Dámská šatna, který vystoupil na hulínském pódiu s představením
Taneční hodina, pojednávajícím o velmi vážně nemocné baleríně,
která vede kurzy baletu a snaží ve svých svěřenkyních zanechat lásku
k tomuto druhu tance. V komedii se prolínají i vážná témata z běžného
života podaná s nadhledem a humorem.
redakce

Dětský karneval se hemžil maskami

Princezny, policisté, superhrdinové, indiáni, berušky, kouzelníci a mnoho dalších roz-

tančili parket v neděli 19. ledna na tradičním
karnevale. Na děti čekal bohatý program plný
her, soutěží a písniček, o který se postaral
Jirka Hadaš a jeho chundelatý kamarád Maxipes Fík. Během zábavného odpoledne vystoupily hulínské baletky a proběhla i módní
přehlídka na červeném koberci. Nechyběla
ani bohatá tombola, šťastní výherci odcházeli
domů s hodnotným dárkem. Děkujeme SVČ
Hulín za spolupráci, hulínským baletkám
za vystoupení, Domu šatů Hulín za módní
přehlídku a hlavně Jirkovi Hadašovi za úžasný program. Budeme se těšit zase za rok.
redakce, foto: L. Polišenská
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Hulíňan
INFORMAČNÍ
CENTRUM HULÍN

Magické vůně svátků
provoněly celé Informační centrum
Vánoční atmosféru během prosince ještě
umocnila krásná výstava „Magické vůně svátků“ od Lenky Jagošové, která byla k vidění
v Informačním centru Hulín do 10. ledna
2020. Plno pozitivních ohlasů se sešlo v kronice i na sociálních sítích. Výstavu navštívili
místní, přespolní během nejrůznějších akcí,
a také děti ze ZŠ Hulín.
redakce

INZERCE

Do přírody chodím snít
V pondělí 20. ledna byla vernisáží zahájena výstava fotografií v Galerii informačního
centra Hulín, která nesla název „Do přírody
chodím snít“, a jejímž autorem je Václav Kořínek. Kromě jeho samotného zde promluvili
i hosté Jaroslav Beneš, řezbář z Loštic a Pavel Alexander Taťoun, grafik, malíř a ilustrátor. Hojné publikum si následně mohlo
prohlédnout fotografie zachycující především rozmanitost a originalitu přírody, která
nás obklopuje – Záhlinické rybníky, Chřiby,
okolí Buchlova či Kelčský Javorník.
Výstava potrvá do 28. února 2020.
redakce

Oznámení IC

Informační centrum
rozšířilo od nového roku
své služby
a nově zde můžete
platit platební kartou.
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INZERCE

Hulíňan
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
V HULÍNĚ

Marie Terezie zavítala do knihovny
Slavná nejen česká, ale i evropská panovnice Marie Terezie dorazila v úterý 14. ledna
do knihovny, aby vtipně povykládala žákům
osmých tříd o svém životě, životě na panovnickém dvoře, strastech vládnutí aj.
Celá beseda byla proložena i názornými
ukázkami, do kterých se zapojili děti i pedagogové. Děkujeme paní Šimkové za nádhernou a poučnou besedu.
redakce

Nepál
Nový rok jsme zahájili cestovatelskou besedou o Nepálu s Martinem
Zimčíkem, který naplněný přednáškový sál seznámil se svou cestou
na vrchol Mardi Himal. Během putování se posluchači dozvěděli základní
informace o Nepálu, tradičním místním jídle, obyvatelích, zvyklostech,
nebo třeba o nemilé přítomnosti pijavic v některých oblastech. Třítýdenní
cesta nás zavedla například na Pagodu míru ve městě Pókhara, do městeček Lwang a Sidhing, přes tábory Low
Camp a High Camp až do samotného cíle putování. Přednáška byla
velmi bohatá na fotografie a videa,

Zlatý Honza na cestách

a tak si posluchači mohli udělat kompletní
představu o této zemi. Na závěr zbyl ještě
prostor na dotazy a přednášející byl opravdu
v obležení. Moc děkujeme Martinu Zimčíkovi za úžasnou přednášku a budeme se těšit
zase někdy u nás v knihovně.
redakce

Zveme vás na akce
Městské knihovny v Hulíně

Netradiční cestovatelská beseda se uskutečnila v úterý 21. ledna
v plném přednáškovém sále MěK
Hulín, kde posluchače přivítal
Honza Haderka, profesionální
hasič pocházející z Hulína.
Je držitelem několika cenných
medailí z hasičských her a právě
vášeň k tomuto sportu ho zavedla do nejrůznějších koutů světa, z nichž nám představil Čínu
a Jižní Koreu. Kromě samotných
hasičských her promluvil Honza o místním jídle, lidech, netypických
soutěžích nebo útrapách čtení rozsypaného čaje. A že je to někdy velký
oříšek, když nemůžete najít toalety. Celá beseda byla plná zajímavostí
a videoukázek, které posluchačům krásně dokreslily obraz dané země.
redakce
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Hulíňan
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
HULÍN

Hanácké Vánoce v Rymicích
Předvánoční čas a staré zvyky a tradice
na Hané si jely třídy 5. A a 4. A užít do muzea
do Rymic. Ve středu 18. 12. 2019 objednaným
autobusem přijely před staré doškové chalupy, kde je přivítal milý průvodce s kolegyní,
oba oblečení v krojích. Po úvodním slově se
třídy rozdělily a postupně si prohlédly dvě
chalupy.
Žáci se seznámili se se starými časy o Vánocích, zkusili si zahrát na Lucu, sedláka
a selku. Vyzkoušeli si hod papučí a viděli
i další vánoční zvyky, z nichž některé přežívají dodnes. Starý dřevěný mlýn obhlédli pouze
zvenku, ale i tak to stálo za to.
Krásné počasí, spousta nových informací,
výroba papírových andílků… Zkrátka výlet
se vydařil.
Mgr. Dana Hozová

Předvánoční výlet na Pražský hrad
Naše první návštěva po příjezdu do Prahy
patřila Muzeu smyslů. Šlo zde hlavně o zážitek, ve kterém se měli probudit naše smysly. Prozkoumali jsme nejrůznější zkreslené
místnosti přes úžasné instalace až po obrázky
s optickými iluzemi. Zážitek, který
doporučujeme všem prožít.Malá zastávka patřila i vyhlášenému Václavskému náměstí a soše sv. Václava na
koni. Celé náměstí bylo bohaté na
nabídky vánočních dekorací, dárků,
pochutin a také na výrobky drobných
řemeslníků.Další cesta směřovala na
Pražský hrad, kde proběhla prohlídka
jindy nepřístupných reprezentačních
prostor spjatá s činností prezidenta
republiky ve vánočně naladěné atmosféře. V téměř v každém pokoji
zářil krásně nazdobený vánoční stromek a také betlémy vytvořené dětmi
a různými organizacemi.Celý výlet
jsme završili Vánočními trhy na Sta-

Vánoční výstava
Letošní jarmark byl opět zpestřen vánoční
výstavkou na školní zahradě. Tématem byly
„Voňavé Vánoce“. Ve spolupráci s klubem žen
jsme vyzdobili učebnu vánočními perníčky,
věnečky, svícny, betlémy i zimními obrázky.
Ve čtvrtek a pátek dopoledne si výstavku prohlédli školáci, odpoledne i v sobotu a v neděli
pak veřejnost. Děkujeme klubu žen za spolupráci a těšíme se na další výstavku.
Mgr. Dana Hozová

roměstském náměstí, kde žáci mohli vidět
ukázky tradičních lidových řemesel a zakoupit si vánoční zboží a občerstvení.
žáci třídy 8. A a Mgr. M. Morócová

Sčítání ptactva
Dne 10. ledna se žáci 6. B v hodině přírodopisu zapojili do prospěšné činnosti, a to
sčítání ptáků na krmítku v rámci tzv. Ptačí
hodinky. Zimní období je doba, kdy bychom
neměli zapomínat na přikrmování ptáků,
kteří neodlétají do teplých krajin a zůstávají
u nás po celou zimu. Žáci společně vytvořili
několik krmítek, které naplnili velmi pestrou
potravou a rozvěsili je v okolí školy. Následně
si společně připomněli, které ptáky mohou
v zimním období pozorovat a kteří již odletěli do teplých krajin. Největší napětí vrcholilo
při čekání, zda nějací ptáci na krmítko usednou. Netrvalo dlouho a žáci mohli za oknem
pozorovat ptáky usedající na krmítko, kteří si
náramně vychutnávali přinesenou potravu.
Žáci společně poznávali druhy ptáků a zapisovali si jejich počet. Pozorování zakončili
sledováním ptactva, které létalo v okolí školy,
pomocí dalekohledů. Po skončení zimního
období se vydají uklidit rozvěšená krmítka,
která následně ekologicky zlikvidují.
ZŠ Hulín
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Hulíňan
Pozvánka

DRUŽINA
Vlak vyjíždí ze stanice, projíždí města
i vesnice… Chtěli bychom velmi poděkovat panu Jaromíru Vaculíkovi, díky kterému
jsme měli možnost během projektového dne

INZERCE
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Začátek roku 2020
sledovat vláčky i lokomotivy při návštěvě
Českých drah v Přerově. Stejně jako vlaky
po trati se rozjel rok 2020. Jak rychle plynou
jeho měsíce.
Dětem v ŠD je
vždy do zpěvu, třebaže venku je nevlídné
počasí a zima.
O svých výborných
výkonech nás děti
přesvědčily během
‚,Hudebního odpoledne‘‘. Po zpěváčcích
se rozezněly tóny klavíru, trumpety i flétničky. Všichni vystupující obdrželi diplom, medaili a sladkou odměnu. Nechyběl potlesk.
Venku mrzlo, v knihovně nás přivítalo
příjemné teplo.

Otevřená kniha pohádek, milý hlas paní
knihovnice – jako bychom se ocitli i v dřívější
době u babiččiných kamen, ve kterých plápolal ohýnek a my, tenkrát děti, se zatajeným
dechem poslouchaly kouzla pohádek.
Zpěv, četba, ale i sport nechyběly v lednové zájmové činnosti našich malých svěřenců.
Pololetní prázdniny – taky trochu sportu!
Pro nedočkavé kluky a holky jsme naplánovali v době pololetních prázdnin plavání
v krytém bazénu v Kroměříži. Téměř
50 plavců si do sytosti užilo vodních radovánek, soutěží a skoků do vody. Příjemně vydovádění ,,vodníci‘‘ dojeli vlakem do Hulína.
Odměnou pro nás, vychovatelky, byl rozzářený úsměv dětí a spokojenost rodičů při předání jejich ratolestí.
Nechť vláček, který veze rok 2020, nabízí
každému z nás pohled z okýnka do příjemných, pohodových dnů naplněných zdravím,
porozuměním a láskou.
Za kolektiv vychovatelek
Eva Formánková

Hulíňan
MATEŘSKÁ ŠKOLA
HULÍN
Všechno, co jsem v životě potřeboval, jsem
se naučil v mateřské škole, píše ve své knize spisovatel Fulghum. Je prokázáno, že dvě
třetiny návyků, dovedností, schopností a vědomostí si dítě osvojí do šesti let svého věku.
Proto je předškolní věk tak důležitý pro jeho
další vývoj. Dítě přicházející do mateřské
školy si postupně osvojuje základy kulturně
společenských návyků, zvyká si na nové prostředí, zaměstnance a děti, osvojuje si zdvořilostní návyky. Učí se pozdravit, rozloučit se,
poděkovat, požádat o pomoc a chovat se podle
pravidel slušného chování. Dítě získává spoustu sebeobslužných návyků, ať v oblasti hygieny,
stolování, oblékání. V působení na děti mateřská škola spolupracuje s dětskými psychology,
dětskými lékaři, s učitelkami z prvního ročníku základní školy, s učitelkami ze základní
umělecké školy, s vychovatelkami ze školní
družiny, ze Střediska volného času a hlavně
s rodiči. Rodiče jsou našimi nejdůležitějšími
partnery. Nabízíme rodičům odbornou poradenskou činnost v jakékoli oblasti výchovy
a vzdělání, poskytujeme jim odbornou péči
v logopedické oblasti, pořádáme školení a besedy s odborníky z nejrůznějších oblastí.
Rodiče se často ptají, zda jejich dítě je zralé
pro vstup do prvního ročníku základní školy.
Školní zralost je soubor schopností, dovedností a vědomostí v oblasti rozumové, tělesné - motorické, sociální a logopedické. Děti
zrají nerovnoměrně a jejich vývoj nelze uspěchat. Úkolem dospělého je dítě pestře podněcovat. Vynechání nebo úzká preference jedné
oblasti se později ukazuje jako problém.
Jak můžete své dítě doma připravovat
na školu? Čtěte dětem od malička. Dítě rozvíjí
své čtenářství již od raného dětství. Učí se naslouchat, přemýšlet. Vnímá knihy nejen jako
zdroj zážitků, které obohacují jeho vnitřní
svět a rozvíjí fantazii, slovní zásobu, ale také
jako zdroj zajímavých informací, které mu
objasňují svět a události v něm. Již v předškolním věku si dítě může cíleně vybírat knihu,
ať už pro potěšení, poučení nebo pro informaci. Nás, dospělé potřebuje jako iniciátory,
průvodce, pomocníky a partnery. Pořiďte
svým předškolákům knihy, časopisy pro přípravu na školu, společně s nimi plňte úkoly.

Mateřská škola připravuje děti do školy i na život
Stačí 10 minut. Nepřetěžujte děti. Hrejte s dětmi hry s pravidly – pohybové, stolní, společenské (dítě samo, ve dvou, ve skupině, na koberci, v tělocvičně, venku). Opakováním dítě
zvládne nejen pravidla, ale i neúspěch, naučí
se opravit chybu. Dejte dětem k manipulaci
drobný materiál, konstruktivní stavebnice –
dítě si rozvíjí jemnou motoriku, tvary třídí,
rozlišuje, pozoruje jeho vlastnosti. Umožněte
dětem hru s těstem, modelínou, keramickou
hlínou - dítě si procvičuje drobné svaly ruky,
těsto tvaruje, vyvaluje, vykrajuje, zmenšuje,
zvětšuje, experimentuje. Hrejte si s papírem
– obtisky, přehýbání, trhání, vystřihování…
Při kreslení dbejte, aby dítě správně drželo pastelku, aby správně sedělo. Hrejte si se
speciálním materiálem – vkládačka, lupa,
krasohled, labyrinty – dítě se učí rozhodovat,
zkoušet, předvídat, odhadovat. Veďte děti
k tomu, aby započatou hru, činnost dokončilo
a po hře si hračku uklidilo na své místo. Stanovte dětem pravidla, postupujte ve výchově
jednotně, když se řekne NE, znamená to NE!
Další informace k inspiraci pro činnosti
s dětmi najdete na www.rvp.cz.
Dopřejte dětem dostatek aktivního pohybu na čerstvém vzduchu. Ideální je hodina fyzické zátěže denně. Nemusí jít zrovna
o vrcholový sport nebo drahé lekce tenisu.
Nejpřirozenějším a nejlevnějším způsobem je
každodenní procházka s krátkým proběhnutím. Dopřejte dětem místo dalšího kroužku
hodinu volného času, kdy si bude moci hrát
podle sebe. Věnujte dětem svůj čas,
nabídněte jim zajímavou alternativu
času stráveného u počítače. Vyzkoušejte s dětmi skákat panáka, malovat
křídou na chodník, závody s cenou
pro vítěze, hru na schovávanou, pravidelné plavání, v zimě otužování
v sauně, jeden den bez auta nebo
bez elektroniky… Prostě buďte spolu
a dělejte, co máte nejraději.
Probouzejte v dětech lásku a respekt k přírodě, chuť aktivně se podílet na zachování přírodního bohatství. V předškolním věku je třeba
především podporovat zájem dětí
o zkoumání a objevování okolního

světa, rozvoj pozitivního vztahu k přírodě
a osvojování slovní zásoby potřebné k popisování a objasňování přírodních jevů. Pravidelný kontakt s přírodou působí pozitivně
na emocionální rozvoj dětí.
Jedna hodina společně strávená v přírodě
může mít pozitivní dopad na celý další život
vašeho dítěte a celé rodiny.
Vždyť vhodně uspořádaným časem lze
skloubit přípravu na školu, povinnosti v domácnosti a odpočinek v přírodě. Za zkoušku
to stojí. Myslete na to, že období do šesti let je
nejdůležitější pro další vývoj dítěte.
Blíží se zápis do prvních ročníků základní
školy. Naši předškoláci, kteří dovrší šesti let
do 31. 8. 2020, se chystají do školy, ale zdaleka ne všichni jsou dostatečně zralí pro vstup
do základní školy. Paní učitelky v jednotlivých třídách MŠ budou s rodiči předškoláků
projednávat eventuální odklady školní docházky. Děti budou objednány na odborné
vyšetření do Pedagogicko-psychologické poradny v Kroměříži. Ze své zkušenosti mohu
říct, že jeden rok navíc v mateřské škole pomůže některým dětem získat jistotu a dozrát
ve všech oblastech jako „jablíčko.“ Do konce
školního roku zbývá ještě dost času na přípravu do základní školy v mateřské škole i doma.
Přeji všem rodičům hodně štěstí v rozhodování a mnoho trpělivosti. A Vašim dětem
spoustu nových kamarádů a pěkných zážitků
v základní škole.
Miluše Budínová

Jako každý rok i letos jsme
se s dětmi šli před Vánocemi
podívat do kostela v Záhlinicích. Vánoční atmosféru jsme
si vychutnali u nazdobených
stromečků, u kterých jsme si
zazpívali několik vánočních
koled při doprovodu kytary.
Na závěr jsme nadělili pár penízků černouškovi a on nám za to
poděkoval. Po Vánocích jsme si
přišli prohlédnout nový dřevěný
betlém dovezený z Jeruzaléma
i se třemi králi. Byla to nádhera.
Děkujeme p. Havlíčkovi,
že nám ochotně otevřel kostel
a ještě děti obdaroval dobrotami.
Předškoláci pokračují v předplaveckém výcviku, který jim
dává radost z vodních hrátek

a z pohybu ve vodě, ale také vede k otužování
a k rozvíjení fyzické zdatnosti.
I když je letošní zima mírnější, stále máme
v okolní přírodě co pozorovat a seznamujeme
se zajímavostmi v zimní krajině.
Doleželová Eva

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZÁHLINICE
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Hulíňan
STŘEDISKO VOLNÉHO
ČASU HULÍN
Hrátky MŠ
I v novém roce k nám do Klubíčka zavítaly děti z mateřské školy. Děti se tak mohly
seznámit s Klubíčkem a pohrát si s novými
hračkami, které nám nadělil Ježíšek. Společně jsme si povídali o zimě, pustili pohádku
o Krtečkovi a vymalovali sněhuláčka z papíru. Všem dětem se u nás líbilo.
pracovnice SVČ Hulín

INZERCE
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Pozorování ptáčků 10. 1.
V pátek odpoledne jsme se společně s dětmi z Klubíčka vydali na procházku parkem. Naším
společným úkolem bylo spočítat a zapsat do tabulky všechny ptáčky, které jsme po cestě potkali. Děti si tak nejen zopakovaly názvy ptáčků, ale také se dozvěděly něco o jejich správném
krmení přes zimu. Na závěr akce jsme společně postavili na zahradě SVČ budku pro ptáčky,
do které jsme nasypali proso a slunečnici.
pracovnice SVČ Hulín

Hulíňan
SVČ Hulín připravuje
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Hulíňan
SPORT
„Budiž ping-pong,“ to pronesl Horul,
ředitel Horul Cupu – turnaje ve stolním tenisu.
A byl ping-pong…
Hned, jakmile odložili obdarovaní své dárky
pod stromečkem, krátce se prospali, už museli zase honem čile vstávat, aby se mohli účastnit největší události roku pro amatérské stolní
tenisty v Hulíně. Pravda, probojovat se na turnaj nebylo lehké, síto předkol bylo neúprosné, ale všech našich třináct finalistů (většinou) křepce a hrdě hned ráno 25. 12. v 9 hodin vběhlo do tělocvičny místní sokolovny,
vyčkali na zahájení turnaje a mohlo se začít.
Aby se číslo třináct, obecně považované
za nešťastné, nemohlo nijak negativně projevit, zahrál si „mimo soutěž“ i sám ředitel.
S každou další sezónou výkonnost hráčů

ZAJÍMAVOSTI
V minulém čísle jsme si mohli přečíst,
co se to na ploše Evropsky významné lokality a Přírodní památky Pumpák vlastně děje.
Řízená destrukce prostoru po levé straně
silnice (směrem od Hulína) je jen předzvěstí
dalších kroků k uvedení této lokality do stavu
vhodnějšího pro diverzitu především obojživelníků, ale i ostatních živočichů včetně
ptactva. Jak bylo uvedeno, PP Pumpák bude
po celkové kultivaci servisována i následující
roky, takže je předpoklad, že se tenhle kousek
přírody v těsné blízkosti města stane „zásobárnou materiálu“ i pro další okolní biotopy.
Zatímco zásahy na levé straně řeší odborná firma s těžkou technikou, pravá strana je již třetím rokem v péči naší ZO ČSOP.
Zde se jedná o tzv. ochranné pásmo PP, což
laicky řečeno je zóna (v literatuře někdy označovaná jako „nášlapný kámen“), která usnadňuje
živočichům, ale i rostlinám jejich implementaci v prostoru a následnou kolonizaci zájmového území, v tomto případě mokřadu Pumpák.
Ale funguje to i opačným směrem: prostřednictvím ochranného pásma mají „obyvatelé“ PP
lepší možnosti migrace do okolí.
Po dohodě s odborem ŽP KÚ ve Zlíně
jsme zahájili již v r. 2017 údržbu vymýcením podstatné části náletových dřevin v jižní (zadní) části pásma a v loňském roce jsme
během měsíců října a listopadu odpracovali
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Amatérský vánoční turnaj
rapidně stoupá, a tak místy byla vidět zajímavá hra.
Chvíli po poledni turnaj
skončil, proběhlo vyhlášení
vítězů, dopilo se a dojedlo
donesené cukroví a unavení hráči se šťastně a bez
zranění rozešli ke svým
domovům, ke svátečně prostřenému stolu.
Umístění nejlepších amatérských hráčů přinášíme
ve výsledkovém servisu:
1. Jan Kubec
2. František Špíšek
3. Jan Horáček
4. Jiří Kladivo
P. Janečka

Mokřad Pumpák II.
téměř 100 hodin, především o víkendech,
na potlačení divoce rostoucího porostu
ve střední části. Při této činnosti byl s úspěchem odzkoušen drtič větví zakoupený
naší organizací s využitím dotace od MěÚ.
Pokud KÚ uvolní prostředky pro pokračová-

ní údržby i v letošním roce, čeká nás na podzim další kolo kácení a čištění ochranného
pásma, aby v budoucnu spolu s mokřadem
tvořily plnohodnotný přírodní celek.
A.Páter,
ZO ČSOP VIA Hulín

Pozvánka

VÍTE, ŽE...
Víte, že…
• díky mírné zimě můžeme pozorovat rehky domácí, pěnice černohlavé i čápy bílé?
• medvědi hnědí mají vlivem nestandardní zimy kratší spánek, navíc častěji přerušovaný?
• přibližně padesát volavek bílých pravidelně loví hlodavce na polích v širším okolí obce Bílany?
• je důležité třídit odpad, důležitější je však ho pokud možno vůbec nevytvářet?
• na Kroměřížsku bylo prokázáno nejméně sedm párů výra velkého?
• letošní rok dle současného vývoje počasí slibuje opět zvýšené množství hlodavců na polích?
• je důležité v zimním období zkontrolovat, případně zalít mladé stromky?
• česká populace bobrů evropských má nyní odhadem osmnáct tisíc kusů a počty se mají ještě
o čtvrtinu zvýšit, než se ustálí?
• na polích a loukách jsou stále častěji k vidění dosedací berličky pro dravé ptactvo?
• umění vzniká pouze z lásky?
S úctou Váš Pavel K. Šálek, Český svaz ochránců přírody ZO VIA Hulín
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Hulíňan
AKADEMIE 3. VĚKU

Neslýchaně zábavná Akademie 3. věku

Na první Akademii 3. věku v roce 2020 přijali pozvání ředitelka Poradenského
centra pro sluchově postižené Kroměříž Drahomíra
Kunčarová a Michal Loučka,
kteří si pro studenty připravili přednášku o problematice sluchově neslyšících a pomůckách zlepšující jejich
každodenní život. Představení kompenzačních pomůcek neslo s sebou i názornou ukázku, jak jednotlivé přístroje fungují, popis, jak se
například vyrábí naslouchátka, jelikož každé
se dělá zákazníkovi na míru.
Závěrem pan Loučka naučil studenty abecedu ve znakovém jazyce. Následovaly individuální dotazy a rady. Děkujeme paní Kunčarové
a panu Loučkovi za vynikající a poučnou přednášku, která byla pro seniory velmi přínosná.
redakce

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat občanům za sebe i rodinu
za vyjádření upřímné soustrasti
i za účast na posledním rozloučení
s panem

JOSEFEM JANASEM,
které se uskutečnilo dne 10. ledna 2020
a na mši 13. ledna 2020.
Manželka Eva Janasová s rodinou.

BLAHOPŘÁNÍ
Chceme Ti při Tvém jubileu přát,
ať jen zdraví, pohoda a dobrota
jsou náplní dalších let Tvého života.
Dne 2. ledna 2020 oslavila 85. narozeniny
naše maminka, babička a prababička,
paní
EMILIA SMETANOVÁ.
Všechno nejlepší z celého srdce
přejí děti s rodinami.

VZPOMÍNKA
Život se nezastaví, jde dál,
jen vzpomínky na vás zůstaly nám.
Dne 17. února uplynulo 10 let od úmrtí
pana

ALOISE BARTOŠE
z Pravčic.

4. března by se dožil 90 let
a jeho manželka,
paní

LUDMILA BARTOŠOVÁ

6. března 86 let.
S láskou stále vzpomínají dcery s rodinami.
Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout.
Dne 31. ledna 2020
uplynulo 15 let ode dne,
kdy nás navždy opustil můj manžel,
náš tatínek, dědeček, pradědeček,
tchán a kamarád, pan
FRANTIŠEK KRŠKA z Hulína.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Jana,
dcera Ivana a syn Igor s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 11. února 2020
vzpomeneme 6. výročí úmrtí
naší maminky, babičky a prababičky,
paní

MARIE HALABALOVÉ
a dne 25. února 2020
by oslavil 95. narozeniny její manžel,
pan

ALOIS HALABALA.
Tichou vzpomínku věnuje celá rodina.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají dál.
Dne 28. února by se dožila 95 let
paní

MARIE BÁRTKOVÁ

z Hulína - Višňovce.
Na maminku stále vzpomínají
a nezapomenou synové Antonín a Jiří,
dcery Dana a Hana, vnuci a pravnuci.
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Dne 18. ledna 2020
uplynulo 14 let od úmrtí
mého manžela,
pana

DRAHOSLAVA NĚMCE.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Dne 23. února by oslavila
80. narozeniny moje maminka,
paní

BARBARA OHEROVÁ.

A dne 27. února vzpomeneme
1. smutné výročí jejího úmrtí.
S láskou stále vzpomíná
syn Jiří s rodinou.
Kdo jste znali, vzpomeňte s námi.

Proč člověk odejde
a má jen čtvero křížků?
To je, jako když zaklapneš
rozečtenou knížku.
S láskou s námi vzpomeňte
na mou manželku,
naši maminku a babičku,
paní

Ing. SVATAVU PIVODOVOU,

Dne 19. února uplyne 37 let
od úmrtí naší maminky,
paní

MARIE ZAVADILOVÉ

z Hulína.
S láskou stále vzpomínají
syn Rudolf s rodinou
a dcery Božena a Taťána s rodinami.

O radost se člověk dělí,
zatímco smutek nosí sám.
Dne 21. února
by oslavila 61. narozeniny
paní

DANA DVOŘÁKOVÁ.
S láskou stále vzpomíná maminka Žofie,
manžel Vladimír, dcera Petra s rodinou.

Dne 10. února 2020
by naše maminka
paní

JIŘINA POSPĚCHOVÁ

oslavila 100 let.
Nikdy nezapomenou a za vše děkují
dcera Jiřina a syn Miroslav s rodinami.

která nás opustila
před 30 lety dne 15. ledna 1990.

Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,
vzpomínky na Tebe však stále bolí.
Dne 19. 2. 2020 by se dožila 95 let
naše maminka, babička a prababička,
paní

Dne 3. února jsme si připomněli
třetí smutné výročí,
kdy nás opustila naše maminka,
paní

MARIE STROUHALOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi
dcery Zdena a Eva s rodinami.

JIŘINA ŠVÉBIŠOVÁ.

S láskou vzpomíná
dcera a syn s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 15. února 2020
by se dožila 90 let
paní

RUDOLFÍNA ROZEHNALOVÁ

a 17. února 2020
by se dožil 95 let náš tatínek

JAROSLAV ROZEHNAL.

S láskou vzpomínají
dcera Marie a syn Jaroslav s rodinami.
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Hulíňan
OPUSTILI NÁS

INZERCE

Rozsypal Otto
* 1920
Foltýn Jaroslav
* 1948
Janas Josef
* 1935

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Vyzkoušejte metodu MESOTERAPIE – viditelné omlazení a zpevnění pleti. Nyní za zaváděcí ceny. Kosmetika Martina Schafferová.
Tel.: 777 709 721.
• Ing. DOSTÁL – GEODET – HULÍN. Provádí veškeré zeměměřičské práce v oblastech
katastru nemovitostí a stavební geodézie.
Tel.: 724 221 815.
• Léčitelství a bylinkářství. Výklady z křišťálové koule a z karet, léčitelství a bylinkářství, poradenství. Tel.: 606 051 026.
www.lecitelstvi-zdravi.cz.
• Oprava praček, myček, sušiček a sporáků.
ELEKTROSERVIS Marek Dolák.
Tel.: 737 366 124. PO – PÁ 8:00 až 16:00 hod.
www.servis-dolak.g6.cz.
• Čalounictví ve vašem městě – přečalounění křesel, sedacích souprav a veškerého
nábytku. Tel.: 702 844 603.
• PEDIKÚRA – ALÁNOVÁ LENKA.
SOH Nábřeží 1314. Tel.: 605 924 626.
• Servis jízdních kol a elektrokol v prodejně
Svět kol a elektrokol, Záhlinická 485, Hulín.
• Staré pivní lahve s litými nápisy, starší pivní
sklenice, tácky, ohříváčky, reklamní cedule,
dokumenty a fotky z pivovarů a hospod,
a také předválečné pohlednice koupím
do sbírky. Tel.: 734 282 081.
• Prodám jádra vlašských ořechů. Sklizeň 2019.
Cena 160 Kč/kg. Prodám slivovici 2019.
Cena 300 Kč/l. Tel.: 777 260 806.
• Intenzivní kurz (cca 1 rok) němčiny a angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé.
Doučování žáků a studentů. Tel.: 723 254 659.
• Hledáme ke koupi rodinný dům v Hulíně
nebo okolí do 10 km. Nabídněte prosím.
Tel.: 773 481 974.
• Pro rodinu hledám dům, možno i se zahradou. Prosím volejte: 604 517 862.

• Mám zájem koupit byt 2+1 nebo 3+1.
Tel.: 703 128 423.
• Nabízím trvalou na řasy metodou „iCurl“
v akční ceně 350,- Kč. Kosmetika „U panenek“,
Šárka Černocká, Chrášťany. Tel.: 777 911 858.
• Hledám chatu nebo chalupu na klidném
místě na rekreaci, menší pozemek. Za nabídky děkuji. Tel.: 604 425 928.
• Sháním ke koupi dům, za nabídky děkuji.
Tel.: 605 894 650.
• Koupím garáž v Hulíně – Družba, Cukrovar.
Tel.: 608 636 852.
• Hledám byt 3+1 nebo 2+1, může být i k rekonstrukci. Tel.: 605 341 132
• Rodina hledá dům, může být i k rekonstrukci. Tel.: 731 920 074.
• Prodám levně červené keramické plotovky 20x20x12 cm vhodné na okrasné zídky
i do zahrady. Tel.: 723 254 659.
• Koupím garáž v Hulíně, v Holešově nebo
v Kroměříži. Děkuji za nabídku.
Tel.: 739 009 813.
• Koupíme byt v této lokalitě. 2+1 nebo 3+1.
Za zavolání děkujeme. Tel.: 604 517 862.
• Rádi koupíme rodinný dům v této oblasti.
Těšíme se aspoň na malou zahrádku,
tel.: 605 894 650.
• Koupím garáž v Hulíně. Tel.: 602 521 309.
• Pronajmu byt 1+1 v Kroměříži.
Tel.: 704 325 847.
• Koupím demižóny a dřevěné sudy od piva a
vína. Tel.: 704 325 847.
• Prodám družstevní byt 2+kk v Hulíně
ul. Višňovce v původním stavu. Užitná
plocha 41,7 m². Byt má plastová okna
a balkón. Dům je zateplen a má výtah.
Cena: 1.200.000,- Kč. Tel.: 775 285 240.

• Hledám do pronájmu byt v Hulíně 2+1.
Kontakt č. tel.: 721 827 673.
• Prodám dámský kožich „dubeňák“, béžový, dlouhý, od pasu rozšířený, nenošený.
Lemovaný pravou kožešinou včetně kapuce,
vel. L-XL. Cena dohodou. Tel.: 732 283 822.
• Prodám levně: Peřináč – horní i boční otevírání 97x41x76 - 500 Kč. Stolek pod psací
stroj, 4 zásuvky 110x45 - 300 Kč. Psací stroj
– široký válec - 200 Kč. Tel.: 776 016 254.
• Koupím garáž v Hulíně. Tel.: 605 509 730.
• Prodám dřevěné policové skříně, dále dřevěné skříňky. Cena dohodou. Tel.: 732 366 757.
• Máme zájem koupit 2+1/3+1 v Hulíně,
nejlépe s balkónem. Děkuji za nabídky.
Tel.: 704 902 709.
• S manželkou hledáme dům v lokalitě
Holešov, Hulín. Zahrada by byla ideální.
Tel.: 604 517 862.
• Koupím staré gramofonové desky.
Až 50 Kč za kus. Tel.: 702 423 044,
E-mail: Mark.8@seznam.cz.
• Pronajmu byt v KM 1+1. Tel.: 605 509 730.
• Broušení bruslí v prodejně Svět kol a elektrokol, Záhlinická 485, Hulín, tel.: 604 281 714.
• Dva hudebníci zahrají na oslavách, svatbách, narozeninách, setkání důchodců
v lidovém i finančním tónu. Tel.: 728 115 702.
• Nabízím do června 2020 výuku angličtiny
pro děti z mateřské školy formou hry, písniček, říkanek a doučování pro žáky základní školy. Tel.: 606 519 960 - možnost
individuální dohody.
• Hledám paní - nejlépe zdravotní sestra
v důvodu, aby mně pomohla pečovat o 94letou maminku po mozkové mrtvici v Hulíně.
Tel.: 602 235 978.

Měsíčník Hulíňan vydává město Hulín, IČ: 00287229, Hulín, nám. Míru 162.
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Registrováno u MK pod registračním číslem MK ČR E 12041
Adresa redakce: Městská knihovna v Hulíně, Dr. Stojana 375, 768 24 Hulín
Telefon: 604 293 081, e-mail: hulinan@hulin.cz
Redakce: Jarmila Zakravačová, Bc. Erika Koukalová
Tisk: PRCEK & SPOL., s. r. o., Kroměříž, korektury: Mgr. Pavla Červená.
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