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Hvězdné Svatováclavské hody v Hulíně
Letošní oslavy Svatováclavských hodů
probíhaly po tři dny. Již v pátek je zahájila
hodová zábava, na které vystoupila kapela
Expo&Penzion. Do sálu MKC Hulín přišlo
plno příznivců této skupiny a zábava probíhala až do brzkých sobotních ranních hodin.
Sobota 28. září začala Hodovou mší svatou
v Kostele svatého Václava. Průvod prošel okolo
kostela směrem do centra, kde už čekalo přeplněné náměstí. Po projevu otce Karla Janíčka,
P. Jiřího Kopřivy a pana starosty Mgr. Romana
Hozy začal kulturní dopolední program, který
otevřeli svým vystoupením Hanáci z Hulína s
dětským hanáckým souborem Hulíňáček. Následně vystoupily mažoretky Kontrasty Hulín,
taneční skupina Country Hulín, dívky z TS
Trik Hulín a seniorky ze Spolku tělesně postižených Hulín.

Během celého dopoledne byla na náměstí
k vidění historická auta a motocykly z Veterán
klubu Kroměříž, Břest a závodnická auta od
Multi-S Racing Teamu z Kroměříže.
Charlie Chaplin v Hulíně? No jistě! A nejen on, ale i Pierot a Kolombína. To byly živé
sochy, jež celé dopoledne pózovaly s každým,
kdo si chtěl udělat originální fotku. Na závěr
vystoupila DH Morava při ZUŠ Hulín pod vedením Petra Voříška.
Odpolední program se přesunul do letního
kina, které hostilo hvězdy světového i českého
formátu. Českou populární scénu zastupoval
hulínský rodák Standa Hložek, který na začátku pokřtil svoji novou knihu s názvem Zběsilé
osmdesátky. Po křtu se pódium v Hulíně přeměnilo na pódium ve Wembley, jelikož před
přeplněným kinem vystoupila světoznámá
skupina Queenie, nejslavnější revival anglické
kapely Queen. Nadšení diváků bylo tak obrovské, že skupina přidávala další dvě písničky.
Úžasnou diváckou atmosféru ještě utužil herec a komik Milan Pitkin, který kromě svých
vtipných scének většinu účastníků překvapil
úžasným zpěvem. Svůj obdiv ke zpěvu pana
Pitkina vyjádřil v zákulisí i představitel Freddieho Mercuryho Michael Kluch.
Na závěr se na pódium vrátil Standa
Hložek s kapelou. I když ke konci vystoupení začalo pršet, diváci se nenechali odradit
a Standa musel přidávat další písně.

Z DNEŠNÍHO ČÍSLA:
Svatováclavské hody
v Hulíně
Začátek školního roku
v ZŠ Hulín
Na vernisáž do Hulína přijel kardinál Dominik Duka
Nová terénní služba
v Hulíně
Celé Svatováclavské hody uzavřeli DH Hulíňané nedělním koncertem v sále MKC Hulín.
Děkujeme všem za hojnou účast a již nyní
připravujeme program pro následující rok
2020.
redakce, foto: L. Polišenská

Hulíňan
Letos jsme v Hulíně hodovali tři dny

Hulíňan
Seniorské hry v Chropyni
V pátek 6. září 2019 proběhl v Chropyni
jubilejní 10. ročník Her seniorů Mikroregionu Jižní Haná. Her se zúčastnily tradičně čtyři města a obce – Hulín, Chropyně, Kvasice
a Tlumačov.
Slavnostní zahájení Her seniorů proběhlo
v Městském kulturním středisku Chropyně,
kde byly letošní hry pořádány. Město Hulín reprezentovaly při slavnostním zahájení
her mladé mažoretky paní Aleny Rafajové.
Účastníky přivítali a povzbudili starostové,
místostarostové a tajemníci jednotlivých obcí
a měst. Pro dvě pětičlenná soutěžní družstva
z každé obce bylo připraveno 8 zajímavých
soutěžních disciplín, jako např. hod pytlíkem, navlékaní korálků či skládání obrázků,
v nichž senioři prověřili své schopnosti.
Kulturní program tvořila vystoupení seniorů z každé obce, přičemž vystupující z Hulína

Z RADNICE

předvedli krásné taneční vystoupení na píseň
„Koukej, se mnou si píseň broukej“ od Petry
Černocké. Přítomní z řad diváků měli možnost zapojit se do soutěžního kvízu, v němž
odpovídali na otázky z různých oblastí. Výherci kvízu byli náležitě oceněni.
Co se týče výsledků, letošní ročník se
inspiroval scénářem z ročníku minulého.
Vítězná první dvě místa obsadili zástupci pořádajícího města Chropyně. Na třetím místě
se pak umístila obec Kvasice. Hulínská družstva obsadila 5. a 6. místo. Soutěžící byli oceněni diplomy, medailemi a hodnotnými cenami. O závěrečnou volnou zábavu se postarali
hudebníci Ivo a Herbert Novotní. Tímto všem
vítězům gratulujeme. Všem účinkujícím patří
velká pochvala za úžasné výkony. Poděkování
si zaslouží i organizační tým města Chropyně
za vytvoření příjemné atmosféry.

Již nyní se těšíme na další, v pořadí 11. ročník Her seniorů Mikroregionu Jižní Haná,
který se v příštím roce bude konat v obci Kvasice. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci
města Hulína.
Bc. Barbora Justinová, DiS.

Rekonstrukce zahrady za knihovnou
Každým dnem práce na dvoře za knihovnou postupují. Nově
došlo k instalaci hracích prvků (houpaček,
kladiny či prolézaček),
dopadové zóny, laviček a k setbě trávníku.
„Relaxační zahrada“ bude slavnostně
otevřena někdy na jaře,
až se krásně zazelená
a vynikne celá její krása.
redakce
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Hulíňan
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Záhlinicích
Počátkem září zahájila firma KOMBYT
Servis, s. r. o. rekonstrukci veřejného osvětlení v Záhlinicích, která potrvá do konce měsíce října. Na realizaci této velké akce spolupracuje s firmou Elektromont Hulín.
Od 1. listopadu 2019 bude v Záhlinicích
svítit celkem 54 veřejných lamp. Souhrnná
cena rekonstrukce v celých Záhlinicích je cca
3 700 000,- Kč.
„Nové osvětlení by mělo lépe svítit i na
místech, kde chybělo, ale bude zároveň téměř
o tři čtvrtiny šetřit náklady na spotřebovanou
elektrickou energii. Tím se investovaná částka
městu v dalších letech vrátí. Podobné rekonstrukce se dočkají i Chrášťany. Věřím, že to
bude již v příštím roce,“ řekl starosta města
R. Hoza.
redakce

Rekonstrukce
ulice Tylova
V minulém čísle Hulíňanu jsme Vás informovali o plánované rekonstrukci ulice Tylova. Stavební práce budou z administrativních
důvodů zahájeny až v druhém týdnu měsíce
října a dílo bude dokončeno do poloviny měsíce prosince.
Rekonstrukcí neprojde jen samotná komunikace, ale budou opraveny oboustranné
chodníky a veřejné osvětlení. Pro parkování
vzniknou nové zálivy - tak, aby zůstala komunikace průjezdná v obou směrech a nedocházelo k omezování průjezdnosti této komunikace.
Občany tímto žádáme o trpělivost při provádění stavebních prací.
Ing. Roman Dutkevič
vedoucí Odboru rozvoje města
a životního prostředí

POZVÁNKA
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PŘEHLED USNESENÍ
z 6. zasedání Zastupitelstva města Hulína, které se konalo dne 11. 9. 2019
67/6/ZM/2019
Zpráva o plnění usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Hulína
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
zprávu o plnění usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Hulína bez připomínek.
Usnesení bylo: PŘIJATO
68/6/ZM/2019
Zpráva o činnosti Rady města Hulína za uplynulé období
I. Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města Hulína od 03. 07.
2019 do 28. 08. 2019.
Usnesení bylo: PŘIJATO
69/6/ZM/2019
Zpráva o kontrole plnění usnesení Rady a Zastupitelstva města Hulína za uplynulé období
I. Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí
zprávu předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hulína o kontrole plnění
usnesení Rady a Zastupitelstva města Hulína
za uplynulé období.
Usnesení bylo: PŘIJATO
70/6/ZM/2019
Vyjádření předsedů nebo jiných pověřených
členů výborů ZMH
I. Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí
zápis z 5. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hulína, které se uskutečnilo
dne 09. 09. 2019.
II. Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí
zápis z 5. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hulína, které se uskutečnilo
dne 09. 09. 2019.
III. Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí
zápis z 3. jednání Osadního výboru pro Záhlinice a Chrášťany, které se uskutečnilo dne
05. 09. 2019.
Usnesení bylo: PŘIJATO
71/6/ZM/2019
Prodej pozemku v Chrášťanech u Kameneckého mlýna
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 334
v k. ú. Chrášťany u Hulína o výměře 1634 m2
za účelem sjednocení pozemků kolem objektu Kamenecký mlýn v katastrálním území
Třebětice, panu XXXX XXXX XXXX Želechovice za cenu 70 Kč/m2 bez DPH.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci kupní smlouvy
Termín: 20. 12. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO

72/6/ZM/2019
Prodej pozemku v Záhlinicích
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č.
32/8 o výměře 298 m2 v k.ú. Záhlinice za cenu
130 Kč/m2 do podílového spoluvlastnictví, tj.
každý podíl ve výši id.1/3, paní XXXX XXXX
XXXX Míškovice, paní XXXX XXXX XXXX
Frýdek - Místek a panu XXXX XXXX XXXX
Holešov, za účelem rozšíření zahrady u RD.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci kupní smlouvy
Termín: 20. 12. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
73/6/ZM/2019
Prodej pozemku parc. č. 1862/10 v k. ú. Záhlinice - výstavba RD
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č.
1862/10 o výměře 642 m2 v katastrálním území Záhlinice za cenu 609.900 Kč do podílového spoluvlastnictví, tj. každý podíl ve výši
id. 1/2 panu XXXX XXXX XXXX Kvasice
a paní XXXX XXXX XXXX Hulín, za účelem
výstavby rodinného domu.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci kupní smlouvy
Termín: 20. 12. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
74/6/ZM/2019
Bezúplatný převod pozemku u kruhového
objezdu, ulice Holešovská, Poštovní
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
bezúplatný převod pozemku parc. č. 382/7
v k.ú. Hulín, o výměře 129 m2 ve vlastnictví
České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, Nové město, 128 00 Praha 2
na Město Hulín, se sídlem nám. Míru 162,
768 24 Hulín za účelem veřejného zájmu, zejména péče o životní prostředí.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy
o bezúplatném převodu
Termín: 20. 12. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
75/6/ZM/2019
Rozpočtové opatření města Hulína č. 4/2019
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů a ustanovení § 16 zákona

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění později vydaných předpisů rozpočtové opatření č. 4/2019.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Bc. Zuzaně Balcárkové
1.1. zapojit rozpočtové opatření do rozpočtu
města Hulína.
Termín: 30. 09. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
76/6/ZM/2019
Hospodaření města Hulína za I. pololetí 2019
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
zprávu o hospodaření města Hulína za I. pololetí 2019.
Usnesení bylo: PŘIJATO
77/6/ZM/2019
Poskytnutí dotace v rámci Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města
Hulína k zajištění financování sociálních služeb pro rok 2019
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
poskytnutí účelové dotace v rámci Programu
pro poskytování finanční podpory z rozpočtu
města Hulína k zajištění financování sociálních
služeb pro rok 2019 poskytovateli sociálních
služeb Sociálním službám města Kroměříže,
příspěvkové organizaci, ve výši 102.815 Kč,
včetně uzavření předložené veřejnoprávní
smlouvy s uvedeným poskytovatelem.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Bc. Barboře Justinové, DiS.
1.1. zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 11. 10. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
78/6/ZM/2019
Zpráva o zahájení realizace projektu
I. Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí
zprávu o zahájení realizace projektu Podpora vysoké profesionality veřejné správy
Městského úřadu v Hulíně, registrační číslo
CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010010.
II. Zastupitelstvo města Hulína pověřuje
Radu města Hulína jmenováním odborných
konzultantů, pracovníků a členů pracovních
skupin
III. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. uzavřít s konzultanty a pracovníky pracovních skupin příslušné právní dokumenty
Termín: 31. 10. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza v. r., starosta města Hulína
Ing. Jiří Schaffer v. r., místostarosta města Hulína
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PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
MĚSTSKÉ KULTURNÍ
CENTRUM HULÍN

Návštěvnost Letního kina v Hulíně trhla rekord
Letní kino v Hulíně
zažilo další úspěšnou sezónu, kdy počtem 2 111
lidí překonalo návštěvnost
z loňského roku. Celkem
se promítalo 20 filmů, a i
když některé promítací dny
počasí příliš nepřálo, návštěvníci se nenechali odradit. Návštěvnický rekord
padl hned druhý promítací
týden, kdy na film „Ženy v
běhu“ přišlo 603 diváků a
na „Bohemian Rhapsody“
258 lidí. Nejnavštěvovanějším dětským filmem se stal
„Dumbo.“ Všem návštěvníkům děkujeme, že si přišli užít jedinečnou atmosféru letního kina,
a budeme se těšit zase příští rok.
redakce

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
V HULÍNĚ

Letní fotosoutěž zná své výherce
I v letošním roce jsme na letní měsíce
vyhlásily fotografickou soutěž, tentokrát s
názvem „Selfie s knihou." Během prázdnin
nám naši čtenáři posílali fotky z nejrůznějších
koutů světa, kde jim společnost dělala kniha.
A jak můžete na fotkách vidět, číst se dá opravdu všude. Výherci jsou:
Dětské oddělení:
1. místo - Theodore, Petr a Oliver Dalziel
2. místo - Lenka Dvouletá
3. místo - Ema Pospíšilová
Dospělé oddělení:
1. místo - Barbora Dudová
2. místo - Tereza Vodičková Smékalová
3. místo - Hana Čechmánková

Výhercům gratulujeme, všem ostatním
děkujeme za účast a jsme rády, že vám knihy
dělají společnost na cestách a že se o své zážitky s knihou s námi dělíte.
tým knihovnic

Zpátky do školy
Na úterý 10. září a čtvrtek 12. září 2019 jsme si pro naše čtenáře připravili kreativní dílnu zaměřenou na návrat do školy. Děti si mohly vytvořit vlastní stylový sešit, tužku a záložku do knih či učebnic. V úterý se akce kromě čtenářů zúčastnila i školní družina ze ZŠ Hulín. Děti odcházely
nadšeny ze svých výrobků a už se těšily, jak ve škole všechny pomůcky využijí.
tým knihovnic
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Kulturní pozvánky
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AKADEMIE 3. VĚKU
Senioři ve čtvrtek 19. září 2019 zahájili již
neuvěřitelný 11. nový školní rok Akademie
3. věku. Přestože velká část seniorů byla touto
dobou mimo Hulín, sešlo se v přednáškovém
sále MKC okolo padesáti žáků. Takže je jasné,
že se „školní lavice“ opět rozšíří o další nové
studenty, což krásně ukazuje, jak velký je zájem seniorů nadále se vzdělávat. Na prvním
setkání vystoupil pan Jaroslav Jaroš z Bystřice pod Hostýnem, který si připravil putování

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
HULÍN

Dne 2. 9. 2019 poprvé vedli zákonní zástupci své prvňáčky do školy. Děti nedočkavostí
nemohly dospat, byly zvědavé, co je čeká v té
velké červené budově s nápisem „škola“. Slyšely vyprávět různé zajímavé historky od svých
kamarádů a sourozenců. Co tam asi bude?
Nová paní učitelka, jiná než ve školce, noví kamarádi a určitě i ten nádherně žlutý slabikář
a v něm písmenka, která se budou učit číst?
V krásně nazdobené třídě na děti čekala
paní učitelka a pozvala je do „Písmenkového
království“, do kterého ale mohly vstoupit jen
moc a moc šikovné děti, a to po splnění dvou
těžkých úkolů. Všechny děti z 1. A, B, C úkoly
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Zahájení nového školního roku
v Akademii 3. věku
po památkách západních
Čech a vzal tak seniory
do Karlových Varů, Františkových Lázní, Stříbra, Chebu, na hrady Loket a Karlštejn. Posluchači byli nadšení
a někteří zjistili, že si některá
místa pamatují úplně jinak,
než jak dnes vypadají.
redakce

Hurá, škola volá!

zvládly na jedničku s hvězdičkou, protože se
všechny moc snažily. Rodiče jen pyšně na své
prvňáčky koukali a potají zatlačovali slzičku
v oku. Po celý rok je školním „královstvím“
bude provázet tetka Abecedka a pohádkový král
dětem slíbil, že na konci čeká na všechny, kteří
s ním projdou tu dlouhou školní cestu, kouzlo.
V 1. A překvapil děti velký medvěd Míša,
který je naučil novou říkanku, a papoušek
Pepa. Papoušek i medvěd se nestačili divit, jaké
krásně nastrojené a nebojácné děti se posadily
do školních lavic.
A protože to byl neobyčejný a neopakovatelný den „D“, přišla žáčky
pozdravit i paní ředitelka Mgr. Hana Fuksová,
paní zástupkyně pro
1. stupeň Mgr. Irena Janů
a také pan starosta města
Hulín Mgr. Roman Hoza.
Popřáli dětem mnoho krásných okamžiků
a zážitků na půdě školy
a hodné kamarády.

Vymezený čas prvního dne ve škole velmi
rychle uplynul a paním učitelkám nezbývalo
než se s dětmi a rodiči rozloučit a popřát jim
hezký den. Prvňáčci si domů odnášeli nové
vodové barvičky, pastelky, štětce, lepidlo a další učební pomůcky. Obec Hulín malým žáčkům darovala hezkou žlutou klíčenku s logem
města, reflexní samolepku smajlíka a zásobník na písmena.
Co novým žákům popřát? Trpělivé a vnímavé rodiče, spoustu krásných zážitků, samé
jedničky a hodně školních úspěchů.
PhDr. Alena Krutilová, učitelka 1. A

Hulíňan
Poděkování kolektivu pracovníků hulínské moštárny ČZS

Recyklohraní

Dětský klubík ZŠ Hulín

Dovolte nám, abychom poděkovali kolektivu pracovníků moštárny Českého zahrádkářského svazu v Hulíně za vstřícnost při organizování exkurze žáků 1. stupně ZŠ na jejich pracovišti, která se stala již každoroční
tradicí.
I v letošním školním roce byla exkurze
součástí projektu Jablíčkové dny. Děti si
s velkým zájmem prohlédly všechny operace související s výrobou lahodného moštu,
mezi které patří mj. příjem zralých sladkých plodů, praní, řezání s následným lisováním, stáčení do čistých skleněných lahví,
uzavírání plechovými víčky a pasterizace.
Příjemným zpestřením exkurze byla ochutnávka čerstvého moštu, na kterou se děti
vždy nejvíce těší.
pedagogové 1. stupně
ZŠ Hulín

Již několik let se naše škola zapojuje do
programu Recyklohraní. A co že to vlastně je?
Recyklohraní je školní recyklační program, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků
v oblasti třídění a recyklace odpadů. Žáci nosí
do školy použité baterie a použité nebo nefunkční drobné elektrospotřebiče a ukládají
je do vyhrazených nádob.
Za každý sebraný kilogram drobného
elektrozařízení získává škola tři body, za každý
sebraný kilogram baterií až pět bodů. V průběhu roku je žákům zadáváno několik úkolů,
za jejichž splnění mohou získat až dvě stě padesát bodů.
Po nasbírání dostatečného počtu bodů si
škola může vybrat dárek z internetového katalogu, z něhož pořizujeme většinou sportovní vybavení, výukové materiály nebo drobné
odměny pro děti.
Mgr. Andrea Bublová

Už druhý školní rok je v provozu Dětský
klubík. To vše díky tomu, že škola zareagovala
na výzvu MAS Jižní Hané: Prorodinná opatření I., která je zaměřena na podporu zaměstnanosti. Doba provozu je v úzké návaznosti
na provoz školní družiny.
Každý den pondělí – čtvrtek od 16.00 do
18.00 hodin mohou žáci trávit svůj volný čas
odpočinkem, relaxací, četbou, sportováním,
přípravou na druhý školní den, malováním,
luštěním, hrou atd. v krásných nově zřízených
prostorách či venku na školní zahradě nebo
v parku.
Rodičům tím pomáháme! Když potřebují více času, neboť jsou pracovně vytíženi,
nebo jim pracovní doba končí v pozdních
hodinách či si potřebují vyřídit záležitosti na
úřadech.
Těšíme se na děti!
IJ

DRUŽINA
Jako se roztáčela při „Koloběžkovém odpoledni“ kolečka koloběžek a nevídaná radost
zářila z očí dětí – stejně tak se „roztáčejí kola“
letošního školního roku. Měsíci září můžeme
už jen zamávat. A jaký byl v družince?
Nejmladší prvňáčci se rychle zadaptovali v
tolik příjemně barevném a moderním prostředí. S úsměvem, bez ostychu se zúčastnili celodružinových akcí, což svědčí o skutečnosti, že
v družině se nejmladším opravdu líbí.

Září v družině
Krásného babího léta jsme využili k celodružinové akci „Koloběžky na start“.
Na cyklisty s helmami čekalo překvapení.
Na zahájení přijali pozvání policisté, kteří
děti seznámili s dodržováním dopravních
pravidel a nebezpečím číhajícím na silnicích. Prohlídkou policejního auta a výzbroje policisty byla zakončena úvodní část.
Pak už hurá na start. Na 50 koloběžek se
rozjelo parkem.
Ukázněnost, disciplína, ohleduplnost – všechny tyto vlastnosti
u dětí utužujeme při všech zájmových aktivitách.
„V zdravém těle zdravý duch“
– takto bylo nazváno sportovní odpoledne. Ať již chůze na chůdách,
chytání rybiček či prolézání strachovým pytlem či další disciplíny
– malí sportovci nás překvapili,
že prázdniny trávili opravdu zdravě a s pohybem.
Pro děti v ŠD nechybí ani kulturní vyžití. Co takhle divadlo?
Nejstarší kamarádi, herci, třeťáci
si pro své nedočkavé obecenstvo

tvořené z prvňáčků připravili pohádku.
Nechybělo otevření opony ani zvoneček…
A představení mohlo začít. Dobrodružství,
napětí, zápletka a radost z dobrého konce.
Divadelní vystoupení herců bylo odměněno
potleskem.
Stejně jako v hrané pohádce zvítězilo kamarádství, přátelství, dobro, to stejné přejeme
všem dětem.
za kolektiv vychovatelek
vedoucí vychovatelka Eva Formánková

Putování s dráčkem
Maxíkem
Nabízíme dětem
s odloženou školní docházkou
a jejich rodičům
možnost zúčastnit se
dlouhodobého programu
zaměřeného na rozvoj školních
dovedností hravou formou.
Bližší informace a přihlášky
u učitelek MŠ.

INZERCE
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Hulíňan
MATEŘSKÁ ŠKOLA
HULÍN
Vážení čtenáři,
před pár dny jsme v mateřské škole přivítali nový školní rok a děti, o které budeme
pečovat. Jsme velmi potěšeni, že v těchto
dnech již naše nové děti zvládly tak významnou změnu, jakou vstup do mateřské školy
bezesporu je, a že se s námi již vítají s úsměvem. Snažili jsme se, tak jako každý rok,
o prázdninách nezahálet a připravit pro děti
a jejich rodiče zase o další stupínek vylepšené materiální a provozní podmínky, které by
ještě kvalitněji uspokojovaly jejich potřeby.
Chtěla bych Vás tedy touto cestou alespoň
s některými změnami a vylepšeními seznámit. S velkým potěšením dnes můžeme
konstatovat, že máme na pracovišti Družba
1132, ve druhém podlaží, nově zrekonstruovaná obě dětská sociální zařízení a koupelny,
včetně výměny vodovodních rozvodů a stavebních úprav těchto prostor. Přestože celé
prázdniny byl provoz na pracovišti Ed. Světlíka 1197, také tyto prostory byly bezezbytku
nachystány a vylepšeny. Provozní pracovníci
všechny místnosti řádně připravili a pedago-

Vítáme nový školní rok
gičtí pracovníci prostory tříd postupně dle
potřeb vybavovali novým nábytkem, boxy
a pomůckami. Zde bych chtěla dodat, že v
průběhu tohoto školního roku bychom chtěli
obohatit školní zahradu na tomto pracovišti o
nové herní prvky. Na pracovišti Záhlinice 105
jsme taktéž všechny prostory řádně připravili
a od 2. září 2019 jsme rozšířili provozní dobu
na časové rozmezí 6:00- 16:00 hodin.
Jsme potěšeni, že jsme pro děti a jejich rodiče mohli společně připravit tato vylepšení.
V tomto směru je třeba velmi ocenit práci
provozních pracovnic ve všech třech budovách mateřské školy, které se snažily s maximálním pracovním nasazením vše zvládnout
tak, abychom měli naše třídy a ostatní prostory pro Vás a pro děti v novém školním roce
připraveny. Děkujeme také rodičům dětí, kteří nám vycházeli vstříc a pokud mohli, tak si
své děti při prázdninovém provozu nechávali
doma, abychom vše mohli zvládnout a dokončit. V neposlední řadě bych také chtěla
dodat, že tyto úpravy a rekonstrukce se uskutečnily za podpory našeho zřizovatele.

Přeji všem dětem v mateřské škole spoustu
zážitků a nového životního poznání s námi,
kteří se společně s rodiči budeme snažit připravit je nejen pro úspěšný vstup do prvních
tříd základní školy, ale především pro život sám. Doufám, že to bude školní rok pro
všechny děti, pedagogy, provozní zaměstnance a také rodiče školním rokem pohodovým.
Bc. Andrea Hradilová, ředitelka MŠ

Mateřská škola Záhlinice
I letošní prázdniny přinesly dětem hodně
nových zážitků, poznatků a zkušeností.
V srpnu se v Záhlinicích uskutečnila významná událost „Hanácké právo“, na které
naše děti zatančily lidové tanečky.
Děkujeme paní Konečné za zapůjčení
krojů a rodičům za spolupráci. Hanácké
právo bylo velmi dobře připraveno a zorganizováno.
K úspěchu celé akce přispělo i krásné slunečné počasí. Dětem se jistě tento starý zvyk
vryl do paměti i do srdíček a budou na něj rády
vzpomínat. Po prázdninách jsme se vrátili
do naší krásně uklizené i nazdobené školičky
a přivítali jsme nové děti, které se postupně seznamovaly s prostředím, s kamarády
i s paními učitelkami. Formou her se snažily zapamatovat si svou značku, jména kamarádů, ale také si osvojit pravidla chování
v mateřské škole.
Při vycházce jsme pozdravili pí Navrátilovou v Muzeu Fr. Skopalíka. Novým dětem
jsme ukázali „starou“ třídu v muzeu a předškoláci hádali, co se tam změnilo.
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Zájem dětí také vzbudily závody na koloběžkách a hry na naší pěkné školní zahradě. Celý týden jsme si vyprávěli o ovoci
a jeho zpracování. Měli jsme také výstavku
a ochutnávku různých druhů ovoce.
Ve středu 18. září
se uskutečnila společná akce rodičů
s dětmi „Štrúdlování“. Rodiče společně
s dětmi rozváleli těsto, pokladli ho nastrouhanými jablíčky, posypali skořicí
s cukrem a opatrně
svinuli v krásné
štrúdly. Naskládali
jsme je na plechy
a paní Staňková nám
je upekla. Celou mateřskou školou se linula vůně a všichni si
pochutnali.
Následovala
schůzka pí ředitelky

Bc. A. Hradilové s rodiči.
Přejeme všem dětem úspěšný školní rok
2019 - 20.
E. Doleželová

Hulíňan
STŘEDISKO VOLNÉHO
ČASU HULÍN

Návštěva pedagogů
SVČ Hulín ve škole

Zahájení nového školního roku je vždy
provázeno starostmi rodičů nejen o to, aby
jejich ratolesti zdárně prospívaly ve škole,
ale aby se rozvíjely i mimo ni. Ve středu proběhl v základní škole Hulín nábor do osvědčených, ale také zcela nových a neokoukaných kroužků.
Nabízíme zájmové kroužky, např. FITNESS JUMPING, KNIHOŽROUTCI, RUŠTINA HROU, KUCHTÍCI, DEBRUJÁR,
HULÍŇÁČEK, OSKÁREK, KERAMIKA

PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ,
MALÝ ZDRAVOTNÍK, DÍVČÍ KLUB, KARATE, RYBÁŘSKÝ KROUŽEK, TVOŘÍLEK
aj. pro děti ve volném čase, a to v prostředí
dobré party se zkušeným vedením.
I těm nejmladším nabízejí možnost získat
užitečné schopnosti, jakými jsou kreativita,
týmová spolupráce či pocit odpovědnosti za
svěřený úkol. Těšíme se na 1. říjen, kdy začnou kroužky.
pracovníci SVČ Hulín

POZVÁNKA DO ZUŠ HULÍN

KOUPALIŠTĚ
Ještě než se poprvé otevře brána koupaliště, je nutné celý areál na sezónu důkladně připravit. KOMBYT SERVIS má provoz
Hulínského koupaliště na starost od roku
2015, tudíž letošní sezóna pro nás byla již
pátá.
Po loňské náročné rekonstrukci dětského bazénu jsme se letos zaměřili na drobné
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Koupaliště v Hulíně
navštívilo 25 tisíc návštěvníků
udržovací opravy. Jedná se například o nátěr
konstrukcí minigolfu, plavčíkárny, montáž
bezpečnostního zábradlí na třímetrovém
můstku, nový rozvod elektřiny v hlavní budově a bufetu, nové okapy na hlavní budově
a samozřejmě jako každý rok nátěr velkého bazénu. Zkrátka, než se bazén napustí,
je práce opravdu víc než dost.

Samotná koupací sezóna začala 12. června a skončila díky náhlé změně počasí 1. září.
Koupacích dnů bylo 68. Celkově naše koupaliště letos přivítalo 25 tisíc návštěvníků.
A chceme věřit, že spokojených návštěvníků! Rekordním letošním dnem byl 30. červen, kdy přišlo 1.654 návštěvníků, a to se
nepočítají děti do šesti let, které mají vstup
zdarma.
Vzhledem k průběhu letošního léta považujeme ukončenou sezónu za úspěšnou.
A tady bych moc rád veřejně poděkoval
všem, kteří se o přípravu a o samotný chod
našeho koupaliště zasloužili. Bez těchto lidí
by to zkrátka nešlo!
Takže nashledanou v létě 2020!
Antonín Huťka
jednatel společnosti KOMBYT SERVIS, s.r.o.
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Hulíňan
V Hulíně zahájila svoji činnost
nová odlehčovací služba terénní

DECENT Hulín, p. o.
Pečujete o seniora nebo zdravotně postiženého? Ozvěte se nám. Budeme spolu
s Vámi hledat cestu, jak Vašemu blízkému
ulehčit pobyt v domácím prostředí, a Vám
vytvoříme prostor pro vyřízení osobních záležitostí a odpočinek.
Kde? V domácnostech uživatelů v Hulíně,
Záhlinicích, Chrášťanech, Pravčicích a Břestě, dále ve Skašticích, Žalkovicích, Zářičí, Kyselovicích a Chropyni.
Posláním terénní odlehčovací služby
DECENT Hulín, p. o., je poskytnout podporu rodině či pečující osobě v péči o jejich
blízké a vytvořit tím čas pro jejich odpočinek, relaxaci a vyřízení vlastních osobních
záležitostí.
Cílem odlehčovací služby je pečující osoba, které poskytnutím péče o seniora či zdravotně postiženého, o kterého pečuje, vytvoříme čas pro odpočinek, relaxaci či zajištění
osobních záležitostí.
Komu je služba určena:
Služba je určena lidem, kteří pečují o osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci
v důsledku stáří nebo zdravotního stavu a potřebují pomoc druhé osoby.
Zjednodušeně:
Odlehčovací službu poskytujeme ve výše
uvedených obcích tam, kde se o uživatele stará pečující osoba.
Tuto osobu v péči vystřídáme. Pečující
osobě vznikne čas potřebný pro odpočinek
a získání sil důležitých k dalšímu pečování.
Také tento čas může využít k zařízení osobních věcí, zajít za kulturou nebo jít do zaměstnání atd.
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SPORT

Cílové skupiny:
• senioři
• osoby s jiným zdravotním postižením
• osoby s tělesným postižením
• osoby s chronickým postižením
• osoby s kombinovaným postižením
Péči poskytujeme lidem od 26 let věku.
Nabídka služeb terénní odlehčovací služby pondělí až neděle včetně svátků od 6.00
do 20.00 hodin.
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití
- pomoc při oblékání a svlékání
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
- pomoc při prostorové orientaci
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- pomoc při použití WC
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
a) dovoz oběda autem v Hulíně
b) dovoz oběda autem do Záhlinic, Chráš		 ťan, Pravčic a Břestu
c) zajištění stravy přiměřené době posky		 tování služby
d) pomoc při přípravě stravy přiměřené
		 době poskytování služby
4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovázení do školy,
k lékaři, do zaměstnání, na úřady atd.
a zpět
5. Sociálně terapeutické činnosti – jejich
poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
7. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
– nácvik a upevňování motorických,
psychických a sociálních schopností a dovedností.

Ocenění
Zuzaně Kocurové

Před cvičením jógy v malém salonku školní tělocvičny obdržela
paní Zuzana Kocurová, při příležitosti životního jubilea, vysoké ocenění České unie sportu.Jedná se o čestný odznak ČUS „Za významný a výjimečný přínos k rozvoji tělovýchovy
a sportu“.
Paní Kocurová zasvětila velkou
část svého života sportu, je dlouhodobou členkou Sportovního klubu
Spartaku Hulín. V současné době
dělá cvičitelku jógy. Veškerou tuto
sportovní činnost provádí bez nároku na odměnu.
Přejeme jí, ať se jí daří uskutečňovat své plány a ať je pořád
ve výborné náladě nejen v kolektivu svých cvičenek.
Výkonný výbor SK Spartak Hulín
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Úkony poskytované nad rámec vyhlášky
č. 505/2006 Sb. - nepovinné:
Dovoz uživatele autem.
Zapůjčení kompenzačních a hygienických
pomůcek.
Telefonní kontakt na
vedoucí sociálních služeb:
737 018 289
Poskytovatel Odlehčovací služby, DECENT
Hulín, je příspěvkovou organizací města Hulína.
Projekt rozvoje odlehčovací služby je financován:
1. Z Operačního programu Zaměstnanost
Evropského sociálního fondu Evropské
unie. Finanční podpora byla získána v rámci výzvy MAS Jižní Haná č. 480/03_16_047/
CLLD_16_01_110.
Název projektu Odlehčovací služba registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047
/0009821.
2. Z finančních prostředků Zlínského kraje
v rámci pilotního projektu k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského
kraje, číslo smlouvy D/0167/2019/SOC.
Více na www.hulin.cz/decent
Anna Pecháčková
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Hulíňan
PRO ZAJÍMAVOST
Město Hulín má ve své historii mnoho
významných osobností z různých oborů,
v kultuře k nim určitě patří pedagog a hudební skladatel Václav Smola.
Do Hulína přišel jako učitel ZUŠ v roce
1984. Bývalý vojenský hudebník, který spolupracoval s předními slováckými kapelami,
a ač Jihočech, Moravu si zamiloval. Jeho
přáním bylo založit dětský dechový soubor
a v ZUŠ Hulín, za pomoci rodičů prvních
malých muzikantů, kteří tvořili realizační
tým, se mu práce dařila a sen se pomalu stával skutečností.
Kapela, která později dostala název
DO Morava ZUŠ Hulín, se zúčastňovala
soutěží a přivážela trofeje z mnoha hudebních klání doma v republice i v zahraničí,
tam všude reprezentovala své město Hulín.
Byla to plodná léta jak pro skladatele a textaře, kdy napsal přes padesát skladeb, tak
jako učitele žesťových nástrojů a kapelníka,
kdy s dětmi vydali dvě kazety a CD. V repertoáru měli na 350 skladeb. Mladí muzikanti
zahráli několik náročných autorských koncertů, oblíbené byly vánoční koncerty, festivaly v Ratíškovicích a jinde.
V roce 1987 založil Festival dětských dechových orchestrů, kde se dodnes prezentují
dětské kapely. Později festival dostal název

Nedožitých 85 let Václava Smoly
„Festival Václava Smoly“. Na práci Václava
Smoly v ZUŠ i na festival navázal Petr Voříšek a DS Morava ZUŠ Hulín pokračuje dál.
Václav Smola se narodil 17. září 1934
ve Varvažově, okr. Písek a zemřel 26. listopadu 2002 v Kroměříži. Vzpomeňme prosím,
že by se letos dožil 85 let. My, kteří jsme jej
znali, někteří máme doma publikaci s ná-

zvem „MORAVA, má láska pětadvacetiletá",
zalistujme v ní a pojďme prožít znovu působivé chvíle 17 let s kapelou a člověkem, který zanechal v našem městě nesmazatelnou stopu.
Jeho žáci, to jsou DH Hulíňané, mnozí hrají
v DH Hanačka a v dalších kapelách. Václav
Smola zůstává v muzikantských srdcích.
Věra Gremlicová

Holešovské gymnázium má před sebou rok oslav a mezinárodních aktivit
Právě se rozjíždí další školní rok a my máme
před sebou 10 měsíců naplněných významnými
společenskými a kulturními událostmi, vzdělávacími programy a aktivitami, mezinárodními
projekty a setkáními. Jelikož naše gymnázium
navštěvuje a v minulosti navštěvovala celá řada
výborných studentů pocházejících z Hulína,
byli bychom moc rádi, kdyby hulínští občané
věděli, co naše škola nabízí, jaká vzdělávací aktivity připravujeme, realizujeme.
Nejvýznamnější událostí bude bezesporu slavnostní připomenutí 120. výročí založení naší školy - na dny 15. a 16. listopadu
připravujeme několik akcí, o nichž budeme

informovat v následujících týdnech formou
plakátů, informací na webu www.gymhol.cz
a fb profilu školy.
V tomto školním roce budou také završeny naše dva velké projekty v rámci programu
Erasmus +. V listopadu čeká skupinu žáků
cesta do italské Umbrie, v dubnu skupina
pedagogů, realizátorů projektu, pojede uzavřít projekt zaměřený na folklor do italského
města Somma Vesuviana a v květnu projekty
vyvrcholí setkáním skupin žáků a pedagogů
z Finska, Portugalska, Itálie a Rumunska na
týdenním pobytu v našem městě. Součástí
tohoto projektu bude také Festival kreativity,

na nějž budou přizvání také žáci našich spřátelených základních škol se svými pedagogy.
Žáci gymnázia se v tomto školním roce
v rámci odborných exkurzí podívají do Švýcarského CERNU a na konci školního roku
vyjedou jiní na jazykově poznávací zájezd
do Francie.
Jako každý rok, také letos mají naši žáci
možnost navštěvovat odborné kroužky –
velmi se snažíme posílit oblast badatelských
aktivit, zejména v oblasti přírodních věd,
biologie, chemie, fyziky a jejich propojování,
otevíráme také klub deskových her. Navázali jsme spolupráci s firmou Edhouse, s jejíž
pomocí budeme na základě projektu Meet
Edison od letošního roku zavádět do výuky
prvky algoritmizace a robotiky. V oblasti podpory občanského smýšlení funguje na našem
gymnáziu Debatní klub. Ten se jako v loňském roce otevře i veřejnosti, konkrétně
s připomenutím Sametové revoluce v listopadu tohoto roku. Naše umělecké talenty můžete pak vidět v rámci oslav 120 let gymnázia,
jehož součástí bude také divadelní představení školního dramatického souboru.
V rámci centra celoživotního učení stále
rozšiřujeme spolupráci s jazykovou školou
Enjoy English – přejeme si, aby se naše gymnázium stalo přirozeným vzdělávacím centrem pro širokou veřejnost nejen z Holešova,
ale také našeho blízkého regionu. V letošním
roce rozšiřujeme nabídku kurzů jak pro dospělé, tak také pro děti – novinkou jsou kurzy
pro žáky druhého stupně ZŠ.
Přejeme všem našim žákům a příznivcům krásný školní rok 2019/20 a těšíme se
na všechna setkání!
Mgr. Miriam Kuczmanová, zástupce ředitele
Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov
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PASPARTH - nejen kouzelník
V Hulíňanu číslo 5/2018 měli jsme možnost přečíst si zajímavosti ze života našeho
spoluobčana p. Jana Zaorálka – snad známějšího pod jménem „PASPARTH“. Znal jsem se
s ním osobně z doby působení ve službách na
místní radnici (1942 - 45), kdy přišel do našeho města. Již tenkráte způsobil jistý rozruch
postavením své vilky, jako první s rovnou
střechou, na níž kromě čísla popisného byl
umístěn nápis ILONA.
Zájem nás, tehdejších kluků, vzbuzovala
také jeho stará, hranatá TATRA s plakáty na
jeho vystoupení i jeho nezvyklé povolání, zahalené do čehosi tajemného, nepochopitelného. Bylo to v čase Protektorátu, kdy byly prováděny nucené odvody na práce v Říši - jak to
vůbec dokázal přežít? Snad se již zapomnělo,
že měl také mimořádně pěknou zahradu,
o níž se mu v době jeho nepřítomnosti staral
jeho tehdejší podnájemník p. Alois Švajda,
úředník místní spořitelny. Místo běžné zeleniny věnoval se květinám - hlavně růžím,
okrasným stromkům a rostlinám, které jsme
neuměli ani pojmenovat.
Uběhlo několik roků a stala se mi taková nezvyklá příhoda. Ve své profesi cestoval
jsem často po celé republice, Prahu nevyjímaje. Již v 60. létech byl neřešitelný problém
s parkováním ve středu Prahy, kde jsme měli
hlavní ředitelství. Ale to víte, profesionální řidiči – to jsou koumáci – dovedou si poradit.
Zvláště ten náš, který se jmenoval Jarda Bistrý,
objevil vhodné místo na Karlově náměstí,

Víte, že…

kde jsme mívali po skončení jednání sraz.
A tak sedíme a čekáme na dalšího spolujezdce,
když ze zahrádkářské prodejny vyšla pohledná
prodavačka s tabulí, kde bylo křídou napsáno:
HMYZOLAPKY PASPART – 15,- Kč.
Údajně jsem od narození mimořádně
zvědavý – tak jsem díky této pověsti vešel
do krámu vypátrat, o co jde. Prodavačka mi
podala skleněnou baňku ve tvaru a velikosti
asi 100W žárovky, která v horní části místo
plechového závitu měla volný otvor, upravený
pro možnost uvázání provázku a k upevnění na keř nebo stromek. A jak to fungovalo?
Do této baňky se nalil zbytek piva nebo nálevu ze zavařeniny a mšice nebo jejich zárodky
přilákány tou vůní se napily a v tom napitém
stavu již nebyly schopny vylézt zpět do květů
stromů či keřů a tím škodit budoucí úrodě!
Autorem této pomůcky byl náš spoluobčan, p. Zaorálek. Jeho nápad, zřejmě vypozorovaný z lidských vlastností opilců, tak napomáhal našim zahrádkářům a sadařům.
Opakovaně jsme pak tyto HMYZOLAPKY
nakupovali a dováželi svým spolupracovníkům do Uh. Hradiště a okolí vždy s pochvalným uznáním. Snad i místní zahrádkáři
by tak mohli alespoň dodatečně přijmout
p. Zaorálka za čestného člena svého spolku!
Vlastimil Úlehla
Doplnění redakce: Již brzy budou zprovozněny webové stránky věnované Pasparthovi.

• přímo v Hulíně přibylo zajíců polních?
• umělé osvětlení v parcích a okolo vod spolehlivě likviduje soumračný a noční hmyz
z blízkého okolí?
• čmeláci raději kousnou, než bodnou?
• přes naše území nyní protahuje zvýšený
počet sojek obecných?
• sinice na rozdíl od řas vždy plavou na povrchu vodní hladiny?
• letošní léto v ČR bylo nejteplejší za celou
dobu měření v pražském Klementinu,
od roku 1775?
• rok od roku u nás přibývá pozorování a je
i doloženo hnízdění nového druhu husy,
husice nilské?
• od roku 2011 se u nás, hlavně ve městech,
díky oteplování nezadržitelně šíří nový
druh dvoukřídlého hmyzu příbuznému
komárům, koutule skvrnitá?
• sršeň obecná je inteligentní hmyz a nikdy
sama od sebe neútočí na člověka, pokud
na ni sám neútočí?
• každý z nás v srdci alespoň podvědomě nosíme lásku?

• 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
2018. Cena 160 Kč/kg. Prodám slivovici
2018. 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.
• Prodám velmi pěkný byt 1+1 na ulici Nerudova č. p. 1178. Byt má 44 m2, je po rekonstrukci - zánovní kuchyň, koupelna, elektřina, odpady a plastová okna. Je ve zvýšeném
přízemí s okny na jih a velkou lodžií.
Topení vlastní plynové. Opravdu klidná část
města bez provozu. Volný od 1. 4. 2019.
Cena 1 300 000 Kč, Tel.: 721 115 575.
• Hledáme ke koupi rodinný dům v Hulíně
nebo okolí do 10 km. Nabídněte prosím.
Tel.: 773 481 974.
• 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.
• Prodám zahradu asi 1300m2, součástí
je chatka, garáž o dvou stáních, elektřina s přípojkou 380V. Studna, zahrada je
na lukrativním místě s možnosti stavby.
Tel:731 807 146
• Nabízím trvalou na řasy metodou „iCurl“
v akční ceně 350,- Kč. Kosmetika „U panenek", Šárka Černocká, Chrášťany.
Tel.: 777 911 858

• Sháním ke koupi dům, za nabídky děkuji.
Tel.: 605 894 650.

S úctou Váš Pavel K. Šálek
Český svaz ochránců přírody ZO VIA Hulín

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Vyzkoušejte metodu MESOTERAPIE –
viditelné omlazení a zpevnění pleti. Nyní
za zaváděcí ceny. Kosmetika Martina
Schafferová. Tel.: 777 709 721.
• Koupím vzduchovku, šroťák, lis na ovoce,
míchačku, cirkulárku, demižony. Zároveň
prodám vlašské ořechy. Vyloupané i celé.
Tel: 605 509 730.
• Koupím šrotovník a lis na ovoce.
Tel.: 704 325 847.
• Ing. DOSTÁL – GEODET – HULÍN.
Provádí veškeré zeměměřičské práce
v oblastech katastru nemovitostí a stavební geodézie. Tel.: 724 221 815.
• Léčitelství a bylinkářství. Tel.: 606 051 026.
Výklady z křišťálové koule a z karet,
léčitelství a bylinkářství, poradenství.
Tel.: 606 051 026. www.lecitelstvi-zdravi.cz.
• Oprava praček, myček, sušiček a sporáků. ELEKTROSERVIS Marek Dolák.
Tel.: 737 366 124. PO - PÁ 8:00 až 16:00 hod.
www.servis-dolak.g6.cz.
• Montáž žaluzií, sítí, rolet, parapetů
venkovních i vnitřních, markýz. Volejte
Rybenský Hulín. Tel.: 604 301 146.
• Čalounictví ve vašem městě – přečalounění křesel, sedacích souprav a veškerého nábytku. Tel.: 702 844 603.
• PEDIKÚRA – ALÁNOVÁ LENKA.
SOH Nábřeží 1314. Tel.: 605 924 626.
• Servis jízdních kol a elektrokol v prodejně
Svět kol a elektrokol, Záhlinická 485, Hulín.
• Prodám levně pískovou filtraci k bazénu.
Tel: 723 254 659.
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• Koupím garáž na sídlišti Družba II, I.
Spěchá. Realizovaný typ ocením /1 l slivovice/. Tel: 603 785 564.
• Hledám brigádníka – brigádnici pro občasnou výpomoc na zahrádce a kolem
domu v Hulíně. Tel.: 606 513 119.
• Hledám chatu nebo chalupu na klidném místě na rekreaci, menší pozemek.
Za nabídky děkuji. Tel.: 604 425 928.
• Koupím garáž v Hulíně - Družba, Cukrovar.
Tel.: 608 636 852.
• Prodám Fiat Bravo 2010. Bílá barva.
Najeto 210 000. Diesel 1,6 JTD.
Tel: 605 060 676.
• Prodám loupané, neloupané ořechy.
Tel.: 773 013 148.
• 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.
• Prodám 0,7 l láhve s bednou na mošt jablečný. Mob.: 739 009 813.
• Koupím garáž v Hulíně, v Holešově nebo
v Kroměříži. Děkuji za nabídku.
Mob.: 739 009 813.
• Prodám česnek 1 kg 160,- Kč.
Mob.: 739 009 813.

Hulíňan
VZPOMÍNKA
Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene.
Díky za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi pro nás žil.
Dne 24. září 2019 jsme vzpomněli
7. smutné výročí úmrtí pana
BŘETISLAVA ELIÁŠE.
S láskou stále vzpomínají manželka,
dcera s rodinou a synové s rodinami.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají dál.
Dne 5. října 2019 by se dožil 80 let
můj manžel, tatínek a dědeček
pan
MIROSLAV BRYCHTA.
S láskou vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.

Dne 6. října 2019 vzpomeneme
páté výročí úmrtí
pana
ZDEŇKA UHERCE.
Se vzpomínkou v srdci
stále vzpomíná rodina a přátelé.

Dne 10. října 2019 vzpomeneme
15. výročí úmrtí
pana

PETRA BURIÁNA

z Hulína.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají Iveta, Lukáš a Monika.

Dne 16. října 2019 by se dožil 90 let
můj manžel, náš tatínek, dědeček
a pradědeček, pan

ANTONÍN OTÁHAL.

S láskou vzpomíná manželka Ilona,
dcery Vladimíra a Ilona, syn Jiří
s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 18. října 2019 vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí
pana

VLADIMÍRA TOMANA

z Hulína.
S láskou stále vzpomíná manželka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Loučit ses nechtěl, tolik jsi chtěl žít,
pro nás pracovat a mnoho ještě říct,
však osud byl tak krutý
a musel jsi od nás odejít.
Dne 5. října 2019 bude tomu 6 let
od úmrtí pana

JIŘÍHO POKOJE.
S láskou stále vzpomíná manželka Eva,
dcera Andrea a dcera Jana s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Čas prý hojí všechny rány.
Není to pravda, jen nás učí s nimi žít.
Dne 31. října 2019 uplyne 25 let
od chvíle, kdy navždy odešel
pan

FRANTIŠEK RYBENSKÝ

z Hulína.
V pouhých 48 letech musel opustit
všechny, které miloval.
S láskou stále vzpomíná manželka a dcery s rodinami.

Dne 24. října 2019 vzpomeneme
4. výročí úmrtí našeho tatínka,
dědečka a pradědečka
pana

FRANTIŠKA SIMERSKÉHO.
S láskou vzpomíná
syn Miroslav s rodinou.

Dne 1. listopadu 2019
vzpomeneme 5. výročí,
kdy nás navždy opustila naše maminka,
babička a prababička
paní
DRAHOMÍRA SIMERSKÁ.
S láskou vzpomíná
syn Miroslav s rodinou.

Děkujeme ti za lásku, co jsi nám dal.
Půl našich srdcí sis sebou vzal.
Dne 26. září 2019 uplynulo pět let
od úmrtí mého manžela, pana

ANTONÍNA RYGÁLA st.

z Hulína.
S láskou stále vzpomíná manželka Marie.
Nechtěl jsem odejít,
tak moc jsem chtěl s Vámi být.
Dne 26. září 2019
uplynulo pět let od úmrtí
mého syna a našeho tatínka, pana

ANTONÍNA RYGÁLA ml.

z Hulína.
S láskou stále vzpomíná maminka Marie
a děti s rodinami.
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BLAHOPŘÁNÍ
Maminko, tatínku, babičko, dědo,
jsme rádi, že jste nám dali
každému všechno.
Vzdělaní, důvěru, lásku a štěstí,
o tom se mnohým v životě nesní.
Dne 13. 9. 2019 oslavili
zlatou svatbu manželé

VLADIMÍRA a ZDENĚK
KAINEROVI

z Hulína.
Do dalších spokojených let přejí vše nejlepší
dcery s rodinami.

INZERCE

50 let spolu – to je něco!
Za tu dobu změnilo se kdeco,
Ale ve Vaší lásce nic.
Přejeme Vám těch let ještě víc.
Dne 18. 10. 2019 oslaví

ANNA a JOSEF
TINKOVI
50 let společného života.
K výročí zlaté svatby Vám přejí dcery Anna a Pavlína,
zeťové Radek a Zdeněk, vnoučata Veronika, Pavlínka, Jakub,
Anetka a Adam s partnery a pravnoučata Beátka a Toníček.

OPUSTILI NÁS

Váňa Jan
1953
Gonda Karol
1950
Strouhal Václav
1955
Řiháková Jaroslava
1934

INZERCE
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Nedělní odpoledne 29. 9. - DH Hulíňané hrajó hodovó

Naše Chrášťanské hody
V sobotu 14. 9. 2019 se konaly u nás
v Chrášťanech hody. Paní Konečná všechny
zájemce oblékla do hanáckých krojů a hody
mohly začít slavnostní mší svatou u místní
kapličky, kterou sloužil páter Jiří Kopřiva.
Po mši malé Hanačky rozdaly koláčky,
a pak se všichni přesunuli pod pergolu, kde
následovalo přátelské posezení do pozdních
večerních hodin.
Všem děkujeme za účast a těšíme se za rok
na další hody.
Z. Dutkevičová

Hulíňan
Vernisáž k sochařským dílům hulínského rodáka
Po takřka sedmdesáti letech se do Hulína vrací zapomenutá stopa rodu
Adamců. Z velkého statku, který
stával u kostela, dnes nic nezbylo.
Jeho existenci i osud čtyř synů
Adamcových poznamenaly neblahé poválečné události padesátých let minulého století. Vojtěch Adamec (1933 - 2011) odchází v roce 1952 do Prahy za studiem na Uměleckoprůmyslové
škole a vypracuje se ve výraznou
uměleckou osobnost, sochaře
s nezaměnitelným expresívním rukopisem. Jeho práce jsou dnes zastoupeny ve všech významných veřejných galerijních sbírkách. S výjimkou utajené
zakázky na náhrobek pro podobně perzekuovanou rodinu, se v Hulíně až do své smrti
neobjevil.
Výstava v hulínském Infocentru nazvaná
"Být s pravdou zadobře“, sochy hulínského rodáka Vojtěcha Adamce tak poskytne mnohým
návštěvníkům první příležitost nahlédnout do

života a práce rodáka, o jehož přínosu
české kultuře se záměrně léta mlčelo.
Vernisáž k výstavě „Být s pravdou zadobře“ se uskutečnila
ve středu 18. září 2019 v Galerii informačního centra Hulín
za účasti autorových nejbližších příbuzných. Pozvání rodiny na vernisáž přijal i kardinál Dominik Duka, který
také jako sochařův přítel pronesl několik slov. Výstava je
k vidění do 22. listopadu 2019
a pro zájemce proběhne 9. listopadu 2019 ve 14:00 komentovaná
výstava s kurátorem výstavy Mgr. Ivo
Binderem.
„Výstava má za cíl prezentovat dílo Vojtěcha Adamce v jeho rodném městě. Naší
snahou je umístit některé z jeho děl ve veřejném prostoru v Hulíně. V úvahu připadá
v budoucnu městský park za školou a také
parčík u Základní umělecké školy. Myslím
si, že na své rodáky máme být hrdí a v tom-

to případě má město i co splácet. Návštěva
pana kardinála Duky vernisáž nejen ozdobila, ale posunula i její společenskou hodnotu,“ komentoval výstavu starosta města
R. Hoza. „Velmi bych chtěl poděkovat Martině Mertové, která se v navázání kontaktů
mezi městem Hulín a rodinou Adamcových
a také na probíhají výstavě osobně i odborně
velmi angažovala.“
redakce, foto: L. Polišenská

Seniorem roku se stal pan Úlehla z Hulína
Poslední zářijový den proběhlo v Pražské
křižovatce v Praze v rámci projektu SenSen
(senzační senior) slavnostní předávání cen
Senior roku 2019. Jednalo se o již 7. ročník
soutěže s cílem ocenit a inspirovat seniory v
jejich vlastním životě a podpořit jejich sebedůvěru. Z celkem 68 jednotlivců nominovaných na Seniora/ku roku v kategorii čestná
uznání si ocenění odneslo pět seniorů – čtyři
ženy a jeden muž, pan Vlastimil Úlehla z Hulína. Za doprovodu dcery a starosty města Romana Hozy si pan Úlehla převzal hodnotnou
cenu a svým úctyhodným věkem a děkovným
projevem překvapil téměř všechny v sále.
Panu Úlehlovi gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.
redakce
Více fotografií na www.mkchulin.cz, www.hulin.cz a na www.facebook.com/MestoHulin • Foto: L. Polišenská

