7-8/2011
VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN
Vážení čtenáři Hulíňanu,
právě jste se začetli do úvodníku prázdninového dvojčísla, které má zase po delší
době i barevnou přílohu, – to proto, abyste ze
čtení Hulíňanu měli větší radost a mohli se na
svých dovolených „chlubit“ ostatním, jak to
u nás všechno krásně vypadá!
Když jsem přemýšlela o tématu dnešního úvodníku, pomohla mi komerční reklama.
Jeden nejmenovaný pivovar vyrazil se silnou billboardovou kampaní proti prodeji piva v plastových lahvích s mottem: Doba plastová, svět se
zbláznil! A to mi přišlo jako zajímavé spojení.

ČERVENEC - SRPEN 2012
Svět se asi opravdu zbláznil. Počasí je nevyzpytatelné, dlouhé období sucha střídají přívalové
deště, pan poslanec Rath se přehmátne a nějaký vtipálek mu místo lahve vína dá do krabice
sice sedmičku, ale v českých, naši fotbalisté
po debaklu v prvním zápase od Rusů postoupí z prvního místa ve skupině a pivo se i u nás
začíná čím dále více prodávat v PETkách, což
asi není moc dobrá vizitka pro českou a moravskou pivovarskou veřejnost! Jeden můj známý
byl v Číně a tam si prý chodí lidé pro pivo
v igelitkách!!! Svět možná prožívá těžká období,
ale já jsem ráda, že po několika měsících můžu
konečně napsat, že u nás v Hulíně jsou už krásně

Slavnostní otevření
Skopalíkova muzea v Záhlinicích
Co vás dovedlo k záměru rekonstruovat
Skopalíkovo muzeum v Záhlinicích?
Podle přání poslední vůle Fr. Skopalíka, dlouholetého starosty Záhlinic, zřídila obec v roce
1935 „Skopalíkův památník“. V šedesátých
letech 20. stol. bylo však muzeum uzavřeno.
V roce 2007 byl z iniciativy skupiny místních
občanů a s podporou města Hulína založen Spolek přátel Skopalíkova muzea v Záhlinicích, o. s.
Město podalo projekt se žádostí o podporu do
Regionální operačního programu NUTS II
Střední Morava, který podporoval vznik malých
lokálních muzeí. S projektem jsme po běžném
lobbingu uspěli a náš záměr byl podpořen. Jeho
hlavním cílem byla rekonstrukce celé budovy,
která byla ve velmi špatném technickém stavu,
bez topení a vyhovujícího sociálního zázemí.
18. 6. 1822 je datem narození Františka Skopalíka a tak nám právě blízko 190. výročí jeho
narození krásně vyšel termín slavnostního otevření muzea. Je to velmi významná osobnost,
která toho ve svém životě mnoho dokázala
a jeho jméno se dostalo do učebnic především
zemědělských škol. Cítíme nutnost a potřebnost přiblížit život, dílo a odkaz tohoto našeho významného rodáka co nejširší veřejnosti
a zachovat je pro naše budoucí generace v důstojnějších prostorách odpovídajících velikosti
činů tohoto velkého Moravana.
Co bylo podle vás nejtěžší na získání dotací a
jak dlouho tento projekt trval?
Nejtěžší úkol nás teprve čeká. Doložit všechnu potřebnou dokumentaci tak, aby mohla být
akce uzavřena a proﬁnancována.
Pro získání dotací je asi hodně důležité spojit
se se správnými lidmi.
Nejde jen o ﬁnance, ale i o skutečný zájem
a obětavý přístup všech zúčastněných. A bylo
jich mnoho. Od zpracovatelů projektu a žádosti
o podporu, přes pracovníky úřadu, pracovníky
zhotovitelské stavební ﬁrmy, ale i řady dalších
odborných řemeslníků, kteří se podíleli na
opravách. Velké poděkování patří zejména pracovnicím Muzea Kroměřížska paní Vlaďce Belíkové, Jiřině Janoštíkové a Markétě Müllerové

spravené všechny hlavní cesty, že máme nově
otevřeno Skopalíkovo muzeum v Záhlinicích,
jako jedno z mála měst provozujeme letní kino
a naše koupaliště, které je již v provozu, nám závidí i okolní města. Vyžití je tu opravdu hodně,
a tak máte o prázdninách možnost si skvěle
odpočinout i u nás v Hulíně. Takže všechno
zase až v takovém nepořádku nebude. Za to
bych chtěla všem, kdo se o podobu a akce města v posledním období starají, poděkovat.
Všem čtenářům Hulíňanu přeji hezkou dovolenou a spoustu nově načerpané energie.
J. Z.

Z DNEŠNÍHO ČÍSLA:

za odborné vedení při
sestavování nové expozice. Dík patří také panu
řediteli Jiřímu Stránskému za jeho ochotu ke
spolupráci.
Veliká úcta a poděkování patří rovněž Spolku přátel Muzea Františka
Skopalíka v Záhlinicích a všem těm, kteří o Skopalíkův památník celá léta dobrovolně pečovali
a také nám trochu směrem k osobnosti Františka
Skopalíka otevřeli oči. Děkuji jim všem nejen
za město, ale i osobně. S jejich aktivní spoluprací počítáme i nadále při provozování muzea.
Krásné sobotní počasí přilákalo spoustu návštěvníků z okolních měst a obcí. Ta nádhera
v krojích na mnohé zapůsobila dojmem, že
se v Záhlinicích zastavil čas. Jak jste vnímal
tuto atmosféru Vy osobně?
Atmosféra byla opravdu sváteční, důstojná a
podle našich propočtů se zúčastnilo více jak
300 krojovaných. Myslím si, že pan Skopalík,
který chodil v kroji i na zasedání říšského sněmu a na audienci k císaři, by měl velkou radost.
Osobně mě velmi potěšila účast tolika lidí, což
podtrhlo svátečnost a význam tohoto krásného
dne nejen pro záhlinické.
Za organizaci a zajištění celého doprovodného kulturního programu děkuji Petru Polákovi, místostarostovi a ochotným pracovníkům
městského úřadu. Svůj podíl měli také místní
hasiči, kteří okrášlili průvod svou stříkačkou a
členy v dobových uniformách. Z mé pozice se
těžko hodnotí. Hosté, kteří se akce zúčastnili,
byli nadšeni. Jak muzeem, tak atmosférou a
spoustou hanáckých krojů.

Barevná fotopříloha
Hulín
na starých pohlednicích
15 let uplynulo
od hrozivých povodní
Program letního kina
Nový ředitel
Kulturního klubu
Vážení čtenáři,
máme za sebou
mimořádně
krásný
16. červen, den otevření Skopalíkova muzea
v Záhlinicích. Doufám,
že pro vás, návštěvníky, tento významný
den zapůsobil stejně
krásně jako na mě.
Pastvou pro oči i sluch
bylo vystoupení dětských a dospělých folklórních souborů, ať už z Hulína (Hulíňáček),
nebo z dalších míst našeho regionu. Krojovaný průvod svědčil o tom, že i v současné době
se i u nás najde mnoho dochovaných a krásně
zdobených krojů. Rovněž tak historické hasičské uniformy a vozy tažené koňmi.

Co popřejete návštěvníkům muzea?
Přál bych si, aby Skopalíka poznali a vzali si
z jeho činorodosti, pracovitosti a čestnosti příklad. Aby byli hrdí na takové osobnosti, kterých
není mnoho, aby byli hrdí na svou obec. Aby si
uvědomili, odkud jsou a kde mají své kořeny.

Hanáci můžou být právem pyšní na to, že si
dokázali tuto krásnou atmosféru sami vytvořit
a užít. Poděkování patří všem účastníkům slavnostního dne a doufejme, že se brzy setkáme při
další příležitosti, třeba v krojích na Svatováclavských hodech. Pro ty, kdo se nemohli zúčastnit slavnostního otevření Skopalíkova muzea,
přinášíme barevnou fotopřílohu v dnešním vydání Hulíňanu. Fotograﬁe ze Záhlinic jsou také
k vidění ve vstupní hale MěÚ Hulín.

Mgr. R. Hoza, starosta

Petr Polák, místostarosta
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Hulíňan
Křest knihy Hulín na starých pohlednicích
V těchto dnech se dostává občanům Hulína, zejména pak rodákům, možnost pořídit si
knihu starých pohlednic našeho města. Je to
po 38 letech druhá kniha připomínající tvář
města a jeho proměny za poslední století.
Vynikající je také graﬁcké provedení, které
připravila ﬁrma TG TISK s.r.o, Lanškroun, neboť předkládané reprodukce jsou ve většině případů kvalitnější než dochované originály prošlé
kdysi rukama odesílatelů, pošťáků i sběratelů.
Kniha se stane pro naše pamětníky
i následovníky zajisté cennou památkou,
ale i vhodným dárkem.
Mnozí z nás najdou v knize místa, na která
jsme už tak trošku pozapomněli, a vystanou
nám krásné vzpomínky.
Křest knihy proběhl v MěK Hulín 19. 6. za
přítomnosti starosty města R. Hozy a spolutvůrců, paní J. Zimčíkové a pana Vl. Úlehly bez něhož
by tato krásná publikace nemohla vzniknout.

Krátký úryvek z knihy:
Asi v každém městě se najdou patrioti,
kteří sledují dění kolem a dovedou
o době, ve které žili, podat cenné svědectví. V Hulíně tuto neformální funkci
zastává prakticky celý život pan Vlastimil Úlehla, rodák, který se nikdy nevzdálil od svého rodného města tak daleko,
aby nestihl zaznamenat, zapsat vyfotit
a hlavně zapamatovat si vše více méně
důležité, vše, co se zde kdy vykonávalo
a stalo. Jeho činnost a zájem o dění je
o to pozoruhodnější, že trvá bez přestávek a hlavně ztráty nadšení takovou dobu,
letos mu bude, jestli můžu prozradit, 87 let.
Díky panu Úlehlovi staré obrazy ožily.

Křest knihy starostou R. Hozou

Více informací, kde je možné knihu zakoupit, naleznete v barevné příloze.

Velké poděkování patří ﬁrmě Stavitel
Chalupa, s. r. o., ﬁrmě Rovina, a. s., a Nadaci Děti – Kultura – Sport Uherské Hradiště ,
kteří svou ﬁnanční podporou pomohli městu
Hulín vydat tuto krásnou publikaci mající
vztah k životu našich předků.
Podpis pamětníka Vl. Úlehly

J. Zimčíková

Z RADNICE
USNESENÍ č. 34
z 34. schůze Rady města Hulína, konané dne 17. května 2012
Rada města po projednání a v souladu se zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů
1. Schvaluje
2. Neschvaluje
3. Projednala
4. Prodlužuje
1) Schvaluje
a) smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1965/1 a parc. č. 3521, vše
v k. ú. Hulín f. Telefónica Czech Republic, a. s.,
Praha, IČ: 601 93 336,
platnost usnesení: 31. 12. 2012;
b) smlouvu o zřízení věcného břemene na části
pozemku parc. č. 897 v k. ú. Hulín f. JMP Net,
s. r. o., České Budějovice, IČ: 276 89 841,
platnost usnesení: 31. 12. 2012;
c) smlouvu o zřízení věcného břemene na
části pozemku parc. č. 3380/1 v k. ú. Hulín
f. E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice,
IČ: 280 85 400,
platnost usnesení: 31. 12. 2012;
d) záměr zřízení věcného břemene na části
pozemku parc. č. 1559/5 a 1575/1, vše v k. ú.
Hulín, pro plynovodní přípojku,
platnost usnesení: 31. 12. 2012;
e) záměr zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2779/16 a 2815/37, vše v k. ú.
Hulín, pro vedení VVN a stožárů,
platnost usnesení: 31. 12. 2012;
f) prominutí části dlužné částky na byt 475/5 jako
kompenzaci za provedené demoliční práce,
platnost usnesení: 31. 5. 2012;
g) dodatek č. 2 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní na byt č. 1321/10 v domě č. p. 1321
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na ul. Družba v Hulíně ze dne 3. 4. 2012,
platnost usnesení: 31. 5. 2012;
h) podání žádosti o příspěvek na vytvoření
pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání
na Úřad práce Kroměříž,
platnost usnesení: 31. 5. 2012;
za body 1) a) až h) zodpovídá p. Zdeněk Váňa;
i) smlouvu o poskytnutí licence Systému ASPI;
za bod 1) i) zodpovídá Ing. Pavel Janečka;
j) „Ceník úhrad za poskytování pečovatelské
služby od 1. 7. 2012“,
platnost usnesení: přijetím;
k) DECENTu Hulín, p. o., přijetí ﬁnančního
daru od společnosti TOSHULIN, a. s., ve
výši 22.650,- Kč na nákup nábytku do šatny
dětí v jeslích,
platnost usnesení: přijetím;
za body 1) j) a k) zodpovídá pí Štěpánková;
l) MATEŘSKÉ ŠKOLE, ul. Eduarda Světlíka, Hulín, p. o., přijetí ﬁnančního daru
od společnosti TOSHULIN, a. s., ve výši
25.000,- Kč na pořízení informační a komunikační technologie,
platnost usnesení: přijetím;
za bod 1) l) zodpovídá pí Hradilová;
m) KULTURNÍMU KLUBU Hulín, p. o.,
přijetí ﬁnančního daru od společnosti TOSHULIN, a. s., ve výši 18.800,- Kč na kulturní
projekt MAGNIFICAT;
n) KULTURNÍMU KLUBU Hulín, p. o.,
přijetí ﬁnančního daru od společnosti TOSHULIN, a. s., ve výši 39.000,- Kč na pořízení
PC učebny v Městské knihovně Hulín v rámci akce „Všude dobře, v knihovně nejlépe“,
platnost usnesení: přijetím;

za body 1) m) a n) zodpovídá pí Foukalová;
o) Plán schůzí RM a zasedání ZM Hulína
na 2. pololetí 2012.
2) Neschvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 3495/2, 3500/1, 3505/49 a
3505/52, vše v k. ú. Hulín, f. E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, IČ: 280 85 400,
za cenu 8.325,- Kč včetně DPH a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí;
b) smlouvu o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 617/14, 617/16 a 617/20,
vše v k. ú. Pravčice, f. E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, IČ: 280 85 400, za cenu
1.000,- Kč včetně DPH a náklady spojené
s vkladem do katastru nemovitostí.
3) Projednala
návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011. K tomuto návrhu
nemá žádné připomínky,
platnost usnesení: přijetím.
4) Prodlužuje
platnost usnesení RM č. 29 1) q) ze dne 8. 3.
2012 do 31. 12. 2012, které se týká uzavření
zajišťovacího úrokového swapu na základě
Rámcové smlouvy o obchodování na ﬁnančním trhu,
platnost usnesení: 1. 5. 2012;
za bod 4) zodpovídá Bc. Eva Kubínová.
V Hulíně dne 17. května 2012
Mgr. Roman Hoza, starosta
Ing. Bronislav Fuksa, člen rady

Hulíňan
USNESENÍ č. 35
z 35. schůze Rady města Hulína, konané dne 31. května 2012
Rada města po projednání a v souladu se zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů
1. Schvaluje
2. Bere na vědomí
3. Vyhlašuje
1) Schvaluje
a) záměr nájmu částí pozemku parc. č. 663/1
o výměře do 10 m2 v k. ú. Hulín,
platnost usnesení: 31. 12. 2012;
b) záměr prodeje částí pozemku parc. č. 2007/1
o výměře do 600 m2 v k. ú. Hulín,
platnost usnesení: 31. 12. 2012;
za body 1) a) a b) zodpovídá p. Zdeněk Váňa;
c) Základní škole Hulín, okres Kroměříž, p. o.,
přijetí ﬁnančního daru od společnosti TOSHULIN, a. s., se sídlem Wolkerova 845, Hulín,
ve výši 35.000,- Kč na Soutěž v technických

dovednostech žáků základních škol a vybavení odborných pracoven – dílen;
d) Základní škole Hulín, okres Kroměříž, příspěvkové organizaci, přijetí ﬁnančního daru
od společnosti Barum Continental s.r.o., se
sídlem Objízdná 1628, Otrokovice, ve výši
5.000,- Kč na organizaci školy v přírodě,
platnost usnesení: přijetím;
za body 1) c) a d) zodpovídá Mgr. Fuksová;
e) DECENTu Hulín, p. o., přijetí ﬁnančního
daru od společnosti MONTKOVO, s.r.o., ve
výši 2.000,- Kč na nákup nábytku do šatny
dětí v jeslích,
platnost usnesení: přijetím;
za bod 1) e) zodpovídá p. Štěpánková;
f) stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2012/2013,
platnost usnesení: přijetím;

za bod 1) f) zodpovídá pí Andrea Hradilová;
g) opravu zjevné chyby vzniklé při přepisu
usnesení č. 30/2 l) ze dne 22. března 2012,
kdy uvedená částka 1.864.496,08 Kč se opravuje na správných 186.436,08 Kč.
2) Bere na vědomí
a projednala nabídku ﬁrmy KOMERC SERVIS.
3) Vyhlašuje
II. kolo výzvy k podání žádostí o poskytnutí veřejné ﬁnanční podpory z Programového
fondu města Hulína pro rok 2012 na pravidelnou činnost sportovních organizací s velmi početnou členskou základnou s celkovou
ﬁnanční dotací ve výši 120.000,- Kč.
V Hulíně dne 31. května 2012
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák, místostarosta

USNESENÍ č. 36
z 36. schůze Rady města Hulína, konané dne 14. června 2012
Rada města po projednání a v souladu se zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů
1. Doporučuje ZM
2. Schvaluje
3. Neschvaluje
4. Zřizuje
5. Projednala
6. Ukládá
7. Dává souhlas
8. Vydává povolení
9. Uděluje výjimku
1) Doporučuje ZM
a) schválit novelizaci článku 4 Směrnice
SM/08/01/11 Pravidel pro poskytování veřejné ﬁnanční podpory z Programového fondu
města Hulína,
platnost usnesení: schválením ZM;
za bod 1) zodpovídá RNDr. Ladislav Zavadil;
b) zrušit Zásady pro prodej bytů, domů a nebytových prostor v bytových domech v majetku města Hulína, vydaných dne 22. 6. 2007,
s účinností od 1. 1. 2013;
c) schválit kupní smlouvu na prodej části
pozemku parc. č. 2007/1 v k.ú. Hulín o výměře do 600 m2 Rostislavu Burdovi, bytem
Hulín za cenu 100,- Kč/m2 a náklady spojené
s vkladem do katastru nemovitostí a pořízení
geometrického plánu,
termín plnění: 31. 12. 2012;
za body 1) b) a c) zodpovídá p. Zdeněk Váňa;
d) souhlasit s aktualizovaným návrhem nového umístění pozemků města Hulína v rámci
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pravčice
a v části k. ú. Hulín, Břest a Němčice u Holešova;
platnost usnesení: přijetím;
za bod 1) d) zodpovídá Bc. Božena Rušikvasová;
e) schválit Závěrečný účet města Hulína za rok
2011 a celoroční hospodaření, a to bez výhrad,
platnost usnesení: 30. 6. 2012;
za bod 1) e) zodpovídá Bc. Eva Kubínová;
f) schválit Obecně závaznou vyhlášku o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města.
2) Schvaluje
a) návrh hodnotící komise pro grantová řízení na poskytnutí veřejné ﬁnanční podpory
z Programového fondu města Hulína v rámci
II. kola výzvy k podání žádostí pro rok 2012,
platnost usnesení: přijetím;
za bod 2) a) zodpovídá RNDr. Ladislav Zavadil;

b) konání silničního cyklistického závodu
„MXM Tour“ dne 25. srpna 2012,
platnost usnesení: přijetím;
c) přidělení bytu č. 1314/105 o velikosti 1+1
na ul. Nábřeží č.p. 1314 v Hulíně paní Miladě
Gajzlerové, bytem Hulín, na dobu neurčitou,
platnost usnesení: přijetím;
d) provozní řád muzea Fr. Skopalíka v Záhlinicích a ceník vstupného,
platnost usnesení: od 1. 7. 2012;
za bod 2) d) zodpovídá p. Zdeněk Váňa;
e) Směrnici SM/07/02/11 O zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, jako
změnu č. 1 Směrnice SM/07/01/11 O zadávání
a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu,
platnost usnesení: přijetím;
za bod 2) e) zodpovídá Ing. Roman Dutkevič;
f) Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Hulína za rok 2012 auditorkou
Ing. Milenou Lakomou,
platnost usnesení: 30. 6. 2013;
za bod 2) f) zodpovídá Bc. Eva Kubínová;
g) Směrnici SM/01/01/12 Pravidla pro užívání rekreačního zařízení „chata Rusava“,
platnost usnesení: od 1. 7. 2012;
h) výjimku spočívající v navýšení nejvyššího
počtu dětí ve třídách mateřské školy na pracovištích v Hulíně, a to:
- pracoviště Ed. Světlíka 1197: 1. třída 28
dětí, 2. třída 28 dětí, 3. třída 28 dětí;
- pracoviště Družba 1132: 1. třída 28 dětí,
2. třída 28 dětí,
platnost usnesení: přijetím;
za bod 2) h) zodpovídá pí Andrea Hradilová;
i) prodejní cenu publikace „Hulín na starých
pohlednicích“ ve výši 220,- Kč,
platnost usnesení: přijetím;
j) Základní škole Hulín, okres Kroměříž, p. o.,
přijetí daru – hygienických dávkovačů papírových ručníků od Klubu rodičů a přátel školy
při Základní škole Hulín, ve výši 30.418,- Kč;
platnost usnesení: přijetím;
za bod 2) j) zodpovídá Mgr. Hana Fuksová;
k) odměny ředitelům příspěvkových organizací
města Hulína v souladu s předloženým návrhem;
l) Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisu údajů do informačního systému územní identiﬁkace, adres a nemovitostí,
s obcí Břest a Pravčice.
3) Neschvaluje
umístění kontejneru pro humanitární účely na
pozemku parc. č. 2718/2 v k. ú. Hulín, který

je ve vlastnictví města Hulín, a souhlasí s uzavřením smlouvy s ﬁrmou Diakonie Broumov.
4) Zřizuje
s účinností od 16. 6. 2012 jedno pracovní místo
pro zajištění chodu muzea Františka Skopalíka,
platnost usnesení: od 16. 6. 2012.
5) Projednala
zprávu ředitelky MATEŘSKÉ ŠKOLY, ul.
Eduarda Světlíka, Hulín, p. o., o proběhlém
zápisu k předškolnímu vzdělávání na školní
rok 2012/2013,
platnost usnesení: přijetím;
za bod 5) zodpovídá pí Andrea Hradilová.
6) Ukládá
vedoucí ﬁnančního odboru Bc. Kubínové
a tajemnici Mgr. Kuté připravit rozpočtové
opatření k zajištění ﬁnančních prostředků na
mzdy a náklady zřízeného pracovního místa
v muzeu Františka Skopalíka.
7) Dává souhlas
Kulturnímu klubu Hulín, p. o., s uzavřením
nájemní smlouvy na pronájem nebytových
prostor pro ZUŠ Hulín, na dobu neurčitou,
platnost usnesení: přijetím;
za bod 7) zodpovídá pí Vladimíra Foukalová.
8) Vydává povolení
Středisku pro volný čas dětí a mládeže, Hulín,
okres Kroměříž, p. o., uzavřít pro automobilovou dopravu ulici Mezivodí, a to v termínu
24. června 2012 v době od 8:00 do 12:00 hod.
z důvodu konání dětského Hulmena,
platnost usnesení: přijetím;
za bod 8) zodpovídá p. Milada Jurčíková.
9) Uděluje výjimku
v souladu s odst. 1 ust. článku V. Obecně závazné vyhlášky města Hulína č. 2/2010 o stanovení
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, a schvaluje ukončení akce: „OPEN FEST
2012“, která započne dne 16. 6. 2012 v prostorách
letního kina Hulín v 15:00 hodin, následující den
(tj. 17. 6. 2012) ve 03:00 hodiny, s podmínkou, že
hudební produkce skončí ve 02:00 hod.,
platnost usnesení: 17. 6. 2012.
V Hulíně dne 14. června 2012
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák, místostarosta
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Akademie 3. věku ukončila svůj třetí ročník

Každá školní docházka má svůj konec.
I studenti třetího ročníku Akademie 3. věku
ho mají zdárně za s sebou.
13. června dostali z rukou starosty města
svá vysvědčení, spolu s přáním mnoha úspěchů v dalším ročníku.
Díky skvělé partě seniorů z Hulína, Záhlinic, Chrášťan, Holešova a Bystřice pod Hostýnem uběhl rok jako voda.
Senioři se dozvěděli o nových metodách
přírodního léčitelství, byli zasvěceni do tajů
kávy, užili si kulturní vystoupení dětí z MŠ
Hulín i další aktivity.
No a co by to bylo za školní rok, kdyby nebyl
ukončen výletem. Tentokrát se jelo do litovelského pivovaru a na zámek do Náměště na Hané.

Je mezi námi vicemistr Evropy
V lednovém čísle Hulíňanu jste se mohli dočíst o úspěších člena zásahové jednotky města Hulína Jana Haderky. Neusnul na
vavřínech a dál se pustil do tvrdého tréninku,
který přinesl své ovoce v podobě kvalitních
výsledků na mezinárodní úrovni.

ho podlaží, kam se vytahuje asi dvacetikilové
závaží, a ﬁnále soutěže je výběh do patnáctého
patra výškové budovy nemocnice. Celá soutěž
se běží v plné výstroji hasiče včetně dýchacího
přístroje na zádech. Kompletní výstroj přidává
na váze hasiče dalších asi dvacet kilo.

Ve druhém červnovém víkendu proběhlo v
německém Monchengladbachu mistrovství Evropy v pravděpodobně nejnáročnější hasičské
disciplíně TFA (Toughest Fireﬁghter Alive –
přeloženo do češtiny, Nejtvrdší hasič přežije).

„Člověk si při závodě sáhne až na dno, ale
ten pocit v cíli je nepopsatelný,“ říká s úsměvem Jan Haderka.

Soutěž se skládá ze čtyř jednotlivých úseků věrně napodobujících zásahovou činnost
hasičů. Roztahují se těžké gumové hadice s
proudnicí na osmdesát metrů, v dalším úseku
se posouvá závaží po kolejnici údery těžkého
kladiva, transportuje se osmdesátikilogramová
ﬁgurína na sto metrů, překonává se třímetrová
bariéra. Pokračuje se vztyčováním hasičských
žebříků, výběhem s plnými kanystry do druhé-

I přesto, že se jedná o evropský šampionát, přijela konkurence až z USA a Brazílie.
Celkem se soutěže účastnilo 141 hasičů z deseti států. S časem 7:09 se Jan Haderka dostal
na 7. místo v celkovém pořadí a v nejobsazenější kategorii do třiceti let se umístil na druhém místě. Po soutěži jednotlivců následovaly štafety čtyřčlenných družstev, v nichž běží
každý člen jen jeden úsek. Štafeta, ve které
byl Honza, obsadila třetí příčku.
Po letošním vítězství v Tovačově a třetím

místě na mistrovství
Rakouska
to byl další vynikající výkon
pro mladého talentovaného hasiče. „Kontrolní
závody ukázaly,
že trénink má
smysl. Největší
obavy jsem měl z
technických částí. Naštěstí vše klaplo. Je to pro mě obrovský
úspěch,“ dodal Honza Haderka.
Děkuji Honzovi jménem svým i jménem
všech členů našeho sboru za špičkovou reprezentaci našeho sboru nejen u nás, ale i v
zahraničí. Do dalších závodů přejeme hodně
síly a především pevné zdraví.
J. Zábranský

Hasiči vzpomínají
7. května jsme si připomněli 40 let
od tragického úmrtí bratra Milana Janečky,
člena SDH Hulín, který zemřel při předvádění hasicího přístroje v Pravčicích,
jenž byl vadný a smrtelně ho zranil.
Čest jeho památce
Členové SDH Hulín
Začátkem července 1997 naše město zasáhla velká povodeň. Příroda nám tehdy po přesně sto letech připomněla, že je tu pořád pánem
a jakýkoliv nešetrný zásah se nám vrátí. Voda
se vrátila do svého původního koryta, rozlila
se do okolí a způsobila velké škody, které přesáhly v našem městě částku 20 mil. korun.
Sbor dobrovolných hasičů města Hulína i
Hasiči z Pilany se již od začátku zapojovali
do záchranných prací, ale nebylo v jejich silách tuto katastrofu zvládnout. Navíc nikdo
neměl s takovou situací zkušenosti. Neustále
zasedal krizový štáb, kterého se účastnil i tehdejší velitel bratr Karel Gába, vyhodnocovala
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se situace v Hulíně a pomáhalo se tam, kde to
bylo momentálně nejvíce potřeba.

toritou pro členy SDH i pro hasiče v širokém
okolí a nahradit ho byl neřešitelný problém.

Často se stávalo, že se někteří lidé cítili
odbýváni, zlobili se, že jim hasiči teď hned
nejedou pomoci, ale opravdu nešlo být na tolika místech současně.

Od roku 1997 uplynulo patnáct let. Pro někoho dlouhá, pro někoho krátká doba. V SDH
už se dvakrát vyměnili velitelé a čelíme dalším
zásahům, ale na povodně a na bratra Gábu nezapomínáme. Vždy, když je nějaká akce, se od
hasičů ozve „Co by tomu řekl Karel?“

Dodnes mnozí neví, že při povodni i při
odstraňování jejích následků byly rodiny hasičů mnohdy až na posledním místě.
Od této velké povodně nám voda hrozila
už několikrát, ale naštěstí nikdy záplavy nedosáhly takových rozměrů.
Do historie našeho sboru se rok 1997 nesmazaně zapsal i jinak. V červnu jsme oslavili 120. výročí založení SDH, v červenci se
městem prohnala velká voda a sotva jsme si
oddechli, museli jsme čelit další „katastrofě“.
V pátek 1. srpna zemřel dlouholetý velitel
SDH Hulín, bratr Karel Gába. Ve své funkci
byl nepřetržitě 26 let a pro nás to byla nenahraditelná ztráta, která nadlouho ochromila
činnost SDH. Bratr Gába byl přirozenou au-

Jarmila Zapletalová (roz. Gábová)
Starostka SDH Hulín

Hulíňan
Co nového pod komínem
Vážení čtenáři,
jistě již všichni víte, že je TOSHULIN, a. s., součástí Hulína již desítky let.
V rámci navázání spolupráce s Hulíňanem se vám naše ﬁrma chce představit trochu
z jiného, zajímavějšího úhlu.
Jako první informaci čtenářům přinášíme výsledky každoročního sponzoringu,
což je jedna z nejpříjemnějších ﬁremních „povinností“.
Co na vás v příštích vydáních čeká? Trocha historie, čísel, unikátních fotograﬁí
a zajímavostí jak ze současného ﬁremního dění, tak i ohlédnutí za úspěchy, kterých ﬁrma
a hlavně její zaměstnanci dosáhli a na něž jsme právem hrdí.
A protože začíná čas dovolených, chceme popřát čtenářům a zaměstnancům příjemnou
a klidnou dovolenou.
TOSHULIN, a. s.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Další akce u nás
Sotva jsme se aklimatizovali
znovu ve škole, už jsme diskutovali, jakým způsobem poděkujeme
maminkám za jejich lásku a péči,
a vytvářeli ve třídách program s
přáním a dárečky. Pozvali jsme
si je do školičky a prožili s nimi
pěkné odpoledne ve třídách. Akce
se určitě povedla, protože, mámy,
přiznejte se: Která z vás neměla
„cvrčky“ v očích, když viděla a
slyšela svou ratolest v akci?

Na škole v přírodě jsme se měli moc príma. Byli jsme na Rusavě v Oneness centru na
chatě uprostřed lesů a celý týden jsme si tam
hráli na piráty. Objevovali jsme krásy přírody
na dlouhých procházkách lesem a prožívali na
nich úžasná dobrodružství. Víte, jak bolí nožky,
když chodíte pořád do kopce? My už to víme.
Před chatou bylo pěkné hřiště a v ní hezké
pokojíčky, kde jsme si mohli příjemně odpočinout, ale museli jsme si je také uklízet, abychom v nich neměli „ čurbes“, protože správní
piráti mají palubu lodi vždycky čistou. Na nudu
nebyl čas, protože pirátské velitelky nám nedaly pokoj a neustále vymýšlely nějaké činnosti,
a tak jsme byli rádi, když jsme večer po dobré
večeři šli spát. Pravdou je, že s večerem u některých z nás přišel i stesk po domově a s ním
slzička, ale naše velitelky nás v tom nenechaly
samotné... Pobyt na chatě se nám moc líbil, ale
znáte to: „Všude dobře, doma nejlépe!“

INZERCE

Jakmile jsme popřáli maminkám, už jsme byli natěšení, jak si
vezmeme batoh s pitím, keksy a
tašku s dobrotami pro zvířátka a
vyrazíme do přírody za město a k Janečkům
na jejich malou farmu. Myslím, že u Mlčochů, kam zamířila třída Berušky, se děti také
měly na co dívat a určitě si z návštěvy odnesly spoustu zážitků. Děkujeme oběma rodinám, že naše
děti mohly na
vlastní oči vidět a vnímat to,
co už v dnešní
době je pro řadu
z nich neznámým pojmem.
Na školní výlet jsme se letos
vydali do Brna
na hvězdárnu
na Kraví hoře.
Sotva jsme při-

jeli do Brna, musel pan řidič projíždět město
krokem, jelikož policie odkláněla z bezpečnostních důvodů dopravu. Ve hvězdárně však
byli tak laskaví, že na nás počkali, a děti tak
měly možnost shlédnout pohádku „Splněný
sen“. Po představení zbyl i čas si prostředí
hvězdárny trochu prohlédnout.
Den dětí jsme pro špatné počasí oslavili v budově. Déšť nás nezaskočil ani trošku.
V několika minutách jsme se ocitli na okraji
vesmíru. Abychom do něho mohli vstoupit,
museli jsme ve vesmírném slizu (kbelík s rozmíchaným hustým škrobem na prádlo) najít
klíč od vesmírných dveří, a pak už jsme putovali mezi meteority k Mléčné dráze, prolézali
černou dírou, plazili se vesmírnou raketou a
čelili vesmírné gravitaci, přitahovali k sobě
hvězdičky a dali je na oblohu spát. Dopoledne
jsme si opravdu užili, v každé třídě po svém a
se sladkou pozorností i malým dárečkem.
V polovině června byla ve školce cítit atmosféra konce školního roku. Předškoláci ze všech
tříd se připravovali na slavnostní rozloučení s
mateřskou školou v sále ZUŠ v Hulíně. Na vystoupení se těšili a osvojovali si program v rámci jednotlivých tříd, který ve středu 20. června
odpoledne rodičům a panu starostovi Romanu
Hozovi také předvedli. Každé loučení bývá velmi dojemné a stejně tak to bylo i letos.
Všem předškolákům i malým mateřským
školákům a jejich rodičům přejeme krásné
prožití prázdnin a dovolených a těšíme se na
shledání a spolupráci v dalším školním roce.
Jindra Skalková

UPOZORNĚNÍ
PRO OBČANY

Během letních
prázdnin bude
hulínská Charita
UZAVŘENA
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Soutěž „Živá zahrada“
je pak úměrné počtu pozorovaných živočichů.
Zahrady účastníků, kterým se během 3 let podaří získat stanovený počet bodů, získávají
titul Živá zahrada. Soutěž je dlouhodobá, proto může soutěžící svoji zahradu postupně přizpůsobovat tak, aby na ni živočichy přilákal.
Účastníci dostávají pravidelně rady, jak na to.

V přírodovědném kroužku jsme třetí květnový týden opět pozorovali živočichy v naší
školní zahradě, a to v rámci soutěže o titul
„Živá zahrada“, kterou vyhlašuje ČSOP.
Jde o dlouhodobou, volně koncipovanou
soutěž pro širokou veřejnost. Se svou zahradou se může přihlásit prakticky kdokoliv.
Soutěžící na svém pozemku sledují v daných
termínech dvakrát ročně výskyt vybraných
druhů živočichů, a svá pozorování zaznamenávají do mapovací karty. Bodové ohodnocení

My jsme každé ráno v sedm hodin potichu
pozorovali vše kolem nás a viděli jsme toho
spoustu: rehky, hrdličky, kosy, čmeláky, žáby,
vážky, dokonce i čumák ježka, který bydlí v
garáži. Počasí nám přálo, ani se nám pak nechtělo odcházet z přírody do školních lavic.
V zimě budeme pozorovat zase a doufáme,
že titul v dohledné době získáme.
Podrobnosti o soutěži si můžete prohlédnout na internetových stránkách www.csop.cz.
Dana Hozová

Kampaň za snížení množství odpadu
Naše škola měla možnost zapojit se do celosvětové kampaně „Když méně znamená více,
aneb Snižme množství odpadu“, kterou ﬁnančně podpořila společnost Wrigley. Tato kampaň
probíhala ve více než 200 školách v 10 zemích
světa. V České republice to bylo 20 škol, které
jsou zároveň zapojeny i do projektu Ekoškola.
Cílem kampaně je snížit množství odpadu
a působit na změnu chování žáků a studentů
na celém světě. Žáci a studenti v rámci kampaně ukázali, jak se oni sami mohou zapojit do
řešení problému odpadu. Jaká dělají/navrhují
opatření na zlepšení svého prostředí a jak působí na změnu postojů a chování ostatních.
K plánování a realizaci kampaně jsme použili metodiku sedmi kroků, což je metodika
programu Ekoškola. Na schůzkách ekotýmu
jsme provedli analýzu, na jejím základě si stanovili cíle, které jsme v průběhu školního roku
plnili. Kampaň se prolínala různými vyučovacími předměty, například výchova ke zdraví,
výtvarná a pracovní výchova, český a anglický
jazyk. Cílovou skupinou byli především žáci,
prostřednictvím tisku jsme o našich aktivitách
informovali i širokou veřejnost. Navázali jsme
spolupráci se ZŠ Újezd u Brna, navzájem jsme
si vyměnili zkušenosti, které určitě využijeme
v další práci. Ekokodex, který shrnuje všechny
naše poznatky z kampaně, si můžete prohlédnout u nás ve škole.
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5. červen je Světovým dnem životního
prostředí a tímto dnem vyvrcholila i naše
kampaň. V rámci již tradičního ekosetkání
všech tříd, kdy každá třída prezentovala svůj
celoroční projekt s environmentálním zaměřením, proběhlo také shrnutí a vyhodnocení
kampaně „Když méně znamená více, aneb
Snižme množství odpadu“.
Věříme, že se nám podařilo zvýšit povědomí žáků, a nejen jich, o vlivu odpadu na obec
a její okolí, a zároveň zvýšit znalosti a praktické dovednosti žáků, související s předcházením vzniku odpadu a s nakládáním s odpady,
a tím splnit hlavní cíle kampaně „Když méně
znamená více, aneb Snižme množství odpadu“. Podívat se můžete i na stránky kampaně
www.eco-schools-wrigley.org.
POPIS KAMPANĚ:
1. cíl – snížení množství odpadů ve škole
Na schůzce ekotýmu jsme domluvili třídy,
které budou monitorovat množství a složení
odpadu ve své třídě. Výsledky pak odevzdali, žáci v ekopraktiku udělali přehledný letáček o těchto odpadech a na základě zjištění
vymysleli pravidla, jak by se dalo množství
odpadu ve škole snížit. Po relaci ve školním
rozhlase proběhl druhý monitoring. Proběhlo
srovnání, výsledky byly o trochu lepší, žáci se
snažili pravidla dodržovat, ale nepodařilo se
nám přesvědčit všechny. I
nadále nosí svačiny v mikrotenových sáčcích a kupují
denně nové PET lahve.
Žáci také oslovili občany
Hulína malým dotazníkem.
Zjistili, že lidé odpady třídí,
vědí, co je recyklace. Hůře
na tom však byli s recyklací baterií a na otázku „Jak
snížit množství odpadu?“
neuměla většina z nich odpovědět, proto je potřeba
zaměřit se na tuto oblast.
Výsledky naší práce jsme
vystavili na nástěnce a širší
veřejnost jsme informovali
prostřednictvím tisku.

2. cíl – udržování pořádku ve škole
Vyfotografovali jsme problematická místa ve škole. Zástupci ekotýmu zajistili lepší
kontrolu pořádkové služby ve třídách a ekohlídky více kontrolovaly pořádek ve třídách
a na chodbách.
Po pěti týdnech jsme opět fotografovali,
výsledek byl uspokojivý, žáci se opravdu
snažili pořádek udržovat.
Spolupracovali jsme i s panem školníkem
a uklizečkami, získali jsme od nich informace o místech s největším nepořádkem a tam
jsme kontroly zvýšili.
Fotograﬁe jsme vystavili na informační
panel, abychom mohli všichni srovnat naši
školu uklizenou a neuklizenou.
3. cíl – udržování pořádku v okolí školy
Opět jsme hlavně fotografovali a udělali
výstavku na chodbě.
Určili jsme službu – dvě děvčata, která každý týden vyměňují na nástěnce cedulky se jménem třídy, která má úklid kolem školy. Můžeme
nyní všichni kontrolovat, jak třídy uklízí.
Samozřejmě, že i členové ekotýmu upozornili své spolužáky na dodržování pořádku.
Služby plní úklid svědomitě, jen někteří
žáci stále ještě znečišťují okolí školy papírky,
i když koše jsou umístěny před školou.
Vypracovali jsme také mapu nádob na tříděný odpad na chodbách naší školy. Máme
zmapované kontejnery v celém městě. Cílem
těchto map je ukázat všem, že tříděný odpad
máme kam dávat a každý si může najít místo,
které mu nejvíce vyhovuje. Mapy jsou také
součástí naší výstavky.
Větší kontejnery pořizovat nemusíme,
protože se nám podařilo snížit množství papírového odpadu.Většina tříd odpadový papír
dává do krabic, které pak odevzdá při sběru
papíru ve škole. Ten probíhá čtyřikrát za rok.
Velký problém máme s udržováním pořádku kolem kontejnerů za školou, někteří
žáci po sobě neuklidí. Určili jsme si pořádkovou službu, která namátkově kontroluje
kontejnery a jméno žáka, který neuklidil, vyhlásí ve školním rozhlase. Zatím se nám tato
aktivita osvědčila. Ostatní žáky jsme o této
akci informovali školním rozhlasem.

Hulíňan
Soutěž
řečových dovedností

Škola v přírodě
Poslední květnový týden
jsme my, žáci třetích tříd
ZŠ Hulín, prožili na škole
v přírodě ve Vizovicích.
Počasí bylo krásné, slunečné, mohli jsme tedy být
celé dny venku v přírodě a
účastnit se nejrůznějších her
a soutěží, které pro nás paní
učitelky připravily. Byli
jsme také na zámku, opékali
jsme špekáčky, stavěli lesní
chaloupky a hledali poklad.

V pondělí 4. června 2012 se uskutečnilo
školní kolo v řečových dovednostech. Zúčastnilo se 12 žáků 2. stupně. Jejich výkony
byly vyrovnané. Po uvážlivém rozhodování
porota vybrala tři nejlepší řečníky. 1. místo
získala Gabriela Zpěváková z 8. B, 2. místo
Barbora Bazalková z 6. A, 3. místo pak Anna
Dvořáková ze 7. B. Vítězkám blahopřejeme
a všem ostatním děkujeme za účast.
A.G., I.H.

Bylo nám fajn, ale zároveň jsme se těšili domů na
rodiče.
Za všechny třeťáky
Andrea Petříková,
Andrea Šikulová,
Martin Plško

Pohybové hry na ZŠ
Řadu let mohou žáci 1. – 5. ročníku navštěvovat kroužek pohybových her, který je vhodný pro všechny děti, které nemají vyhraněný
sportovní záměr a chtějí rozvíjet své pohybové
dovednosti. Pohybové aktivity jsou velmi důležité pro zdravý vývoj dětí, zvláště v dnešní
době, kdy spoustu času tráví u počítačů.

ných zábavných soutěžích a
také na hrazení sportovních
aktivit.Věříme, že i rodiče
budou tyto činnosti podporovat a zájem dětí bude stále
velký, protože tím mohou
udělat hodně pro své zdraví.

Činnosti jsou zde různorodé – cvičení na
nářadí, míčové hry, plavání, bobování, cvičení v přírodě a různé soutěže.

Těšíme se na příští školní rok.

Kroužek patří pod školní sportovní klub,
který se ﬁnančně podílí na odměňování při růz-

Mgr. Šárka Chudějová,
Eva Doleželová,
Zdeňka Lutonská

Třídní projekty EVVO
V úterý 5. 6. proběhlo na naší škole již
třetí ekosetkání, na kterém každá třída prezentovala svůj miniprojekt s environmentální tématikou. Znovu jsme si připomněli, jak
chovat oblovky, křečky, morčata, jak pěstovat
květiny, jak pečovat o záhony se zeleninou a
bylinkami. Ochutnali jsme čaj z jahodových
listů, srovnali jsme pranostiky s dnešním počasím a dozvěděli se o známých osobnostech
z Hulína.Velmi zajímavý byl miniprojekt
osmé třídy, která mapovala různé části Hulína. Sledovali, jak občané udržují pořádek,
a zjistili například, že starší lidé pečují o své
okolí více než ti mladší, nebo že většina lidí
po svých pejscích uklízí. Žáci deváté třídy
zjišťovali spotřebu elektrické energie ve své
třídě, na jejich výsledky příští rok navážeme
při práci na obhajobě titulu Ekoškola.

Nápadité prezentace se všem líbily, žáci
se snažili svým vystoupením upoutat obecenstvo, ve kterém se letos objevily i zástupkyně MěÚ, a přesvědčit žákovský parlament
o tom, že jsou nejlepší. Patnáct členů parlamentu podle daných kritérií vyhodnotilo nejlepší projekt mladších a starších žáků. Jejich
rozhodování nebylo jednoduché, ale nejde o
to, kdo vyhrál, důležité je, že společně vybrané téma sjednotilo třídní kolektivy a přivedlo
je k soustavné a pečlivé práci.
V rámci ekosetkání proběhlo i vyhodnocení mezinárodní kampaně „Když méně znamená více“, kterou vyhlásila společnost Wrigley a týká se snížení množství odpadů. Další
podrobnosti si můžete přečíst na webových
stránkách naší školy.

Co se řeklo a co ne
V úterý 12. června se pro deváté třídy
uskutečnila beseda s doc. Ing. Stanislavem
Trávníčkem, CSc. Pan Trávníček do svých
18 let žil v Hulíně. Celým jeho životem
jej provází jeho milá matematika. Velmi
poutavým způsobem mluvil o matematice – ale jinak, než jsou žáci devátých tříd
zvyklí. Zajímavé myšlenky, např. graﬁcké
znázornění Pythagorovy věty jako způsob, jak přesvědčit vesmírné civilizace, že
Země je obydlena rozumnými bytostmi,
a další. Myslím si, že přednáška byla poměrně zajímavá, protože ukázala matematiku z úplně jiného úhlu pohledu. Poutavá
přednáška byla zakončena potleskem deváťáků, což je v dnešní době určitě pozoruhodná a upřímná odměna.

Milým překvapením na závěr bylo představení projektu z hodin fyziky, kde se žáci
devátých tříd zabývali elektrickou energií.
Přinesli nám ukázat velmi zdařilé modely
všech druhů elektráren a podrobně nám popsali jejich výrobu.
Letošní ekosetkání se vydařilo, přesvědčilo všechny, že se žáci zajímají o životní prostředí a umí své poznatky prezentovat.
Mgr. Dana Hozová, ZŠ Hulín
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Hulíňan
Sportovní den na ZŠ Hulín
V letošním roce jsme 1. června již po 62.
oslavili Mezinárodní den dětí. Někteří rodičové svým ratolestem chtěli udělat radost
velkou spoustou sladkostí, přesně tak, jak to
mají děti rády. Ovšem Základní škola Hulín
to vzala úplně z opačného konce… Na prvního června si pro všechny žáky připravila
soutěžní sportovní program! Takže místo
mlsání se běhalo, skákalo, driblovalo, házelo a provádělo spoustu dalších soutěžních
disciplín. Jsme prostě nejen škola ekologická, ale také podporujeme zdravý životní
styl. :-) Nebylo to poprvé, co se na Základní
škole Hulín konal „sportovní den“, před rokem jsem už o obdobné akci psala. Tenkrát
jsem se zmínila, že jsem byla jen zapáleným
fanouškem, nyní mohu prohlásit, že jsem
byla pro průběh dne prospěšná jinak! A to v
podobě dohledu nad výsledkovými listy.:-)
Těm z vás, co čekali, že se konečně pochlubím svým sportovním úspěchem, se omlou-

vám. Třeba někdy budete mít tu možnost se
na mě podívat, když dělám kotoul. To pak
zaručeně uznáte, že jako fanouškovi či jako
dohledu nad výsledkovými listy mi to sluší nejvíce. :-) Ale to samé se o mých spolužácích říct nedá. Všichni podali opravdu
skvělé výkony, ačkoli nás trýznily obavy o
hladký průběh dne vzhledem k velmi nejistému počasí. Ale naši malí sportovci a sportovkyně se nedali ničím zastrašit a sportovali „ostošest“. Kromě jedné malé přeháňky,
a to opravdu jen malé, za celý den nevznikl
žádný problém a to hlavně díky skvělým organizačním schopnostem pana učitele Jana
Rýce a všem učitelům, kteří se podíleli na
přípravě soutěže. Jistě to nebylo nic jednoduchého, ale naši šikovní kantoři to zvládli
na výbornou. Tímto jim jménem všech žáků
školy velmi děkujeme. K závěru bych ještě
chtěla poblahopřát všem vítězům, ale zároveň i poraženým, protože není zdaleka nej-

ZŠ DRUŽINKA
Také si občas broukáte melodii známé a
oblíbené písničky?
Ano, je to vskutku tak. Úmorné nekonečné
zkoušení a uzavírání známek, ranní vstávání do
školy... Školáci už všechno pomyslně zavřeli do
aktovek a pořádně uschovali. Vždyť vysněné a
pro všechny žáky zasloužené prázdniny plné
sluníčka, vody, nových kamarádství či dobrodružství jsou tady. Školní družina osiřela. I dětmi oblíbené morčátko Zrzečka si užívá prázdnin u babičky Kadlánkové – tímto bychom jí
chtěli poděkovat za obětavou starostlivost.
A letní nálada? Ta u kluků a holčiček v
zařízení ŠD vládla už i v červnu. V posledním měsíci školního roku 2011-2012 jsme
pro naše svěřence připravili nejedno zábavné
odpoledne. Pravé radovánky si děti s vychovatelkami připomněly na nejočekávanější
tradiční akci ,,Spaní v ŠD“.
V odpoledních hodinách 8. června se netrpěliví kluci a holky se svými rodiči shromažďovali před budovou ŠD. Pohled stejný jako
do spořádaného mraveniště se nabízel na 81
dětí, které se rozloučily s mámou a tátou, a
hurá se spacáky do prostor družiny. Každý si
našel svého kamaráda, ale i místo v herně, jež
mu nahradí jeho oblíbenou postýlku.
,,Všichni jsou ubytovaní, můžeme vyrazit,“
hlásí nejmladší praktikantka. Naši mravenečci
se vypravili na pohádkou stezku. Plnění úkolů
a zpěv známých táborových písní všem zpříjemnil cestu za překvapením. Klid, praskající
ohýnek, špekáčky... Snad každý to dobře zná
a přesto (či právě proto?) rád zasedne k plápolajícím plamínkům. Podobně vypadal i náš
společně prožitý večer. Snad i dešťové kapky,
které se rozhodly pošimrat trávu, chtěly mezi
nás, a tak nám nezbylo, než se vrátit do svých
připravených postýlek. Spokojení a napapaní
jsme zalehli do svých spacáků a poslouchali
pohádku ovčí babičky na dobrou noc. Ťukání
deště na římsy uspalo i posledního nocležníka.
A stezka odvahy? I přes nevlídné počasí nechyběla. Lucerničky se světýlky, praktikantky
v rolích strašidel, kvílení, houkání – to vše potkalo malé odvážlivce na dobrodružné trase. A
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důležitější ono samotné vítězství, ale vůle
k němu. A tu jste měli všichni. A co říci na
závěr? Snad už jen - sportu zdar!
Tereza Navrátilová,9.A

Pryč je smích školních tříd
pak už do hajan, ráno čeká další překvapení.
Úsměvná rozcvička v pyžamkách před
budovou školy, smích a dobrá nálada. Poté
na děti čekala snídaně, která by se dala přirovnat zámecké hostině. Koláčky, buchtičky,
teplý čaj... Mňamka do bříška. To i mraky se
nás polekaly a koukaly, co se to děje v hulínské družině. Netradiční disciplíny s velkým
jarmarkem, zápolení, soustředěnost, radost
– asi tak lze popsat reakce dětí... Kluci a holky svírali ve svých ručičkách plyšáky, autíčka a všelijaké dárečky – každé dětské srdíčko
bylo v tomto okamžiku tím nejšťastnějším.
Naše poděkování patří všem rodičům za drobnosti, kterými přispěli
k úžasnému
průběhu celé
akce. Maminkám či babičkám za koláčky, ovoce
a sladkosti.
Nemalé poděkování za
sponzorský
dar
patří
manželům
Brázdilovým a Vykopalovým.
Všem dětem i dospělým přejeme
léto s teplým
sluníčkem a
modrou oblohou, nechť
každý najde
v obyčejné,
prosté, ale
tolik okouzlující přírodě
pohlazení ve
svém srdci.

Vychovatelky ŠD

INZERCE

Hulíňan
ZUŠ HULÍN
23. května 2012 se v překrásném prostředí
Sloupového sálu muzea J. A. Komenského v
Uherském Brodu konalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Mládí kraje za školní rok
2011/2012, tentokrát na téma „Slovo mluvené
i psané“.
Ceremoniál se uskutečnil za účasti statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše, krajského radního Josefa Slováka zodpovědného za oblast školství, mládeže a
sportu, členů výborů zastupitelstva Zlínského
kraje, starostů měst a obcí, představitelů škol
a dalších hostů.
Soutěž byla tentokrát vyhlášena pro věkové kategorie od šesté třídy základní školy až
po studenty čtvrtých ročníků střední školy, a
to ve dvou částech, literární a recitační. V literární části se soutěžilo ve čtyřech kategoriích,
v recitační ve třech.

Hulínský „dramaťák“ bodoval na Mládí kraje
Vyučující hulínské dramatiky Jana Šálková a Lenka
Urbanová na soutěž připravily hned 6 žaček - Pavlínu
Stratilovou, Martinu Caletkovou, Terezu Navrátilovou,
Barboru Úlehlovou, Veroniku Bakalíkovou a Barboru
Červenkovou. V konkurenci
LDO ze 7 ZUŠ z celého
Zlínského kraje byly na titul
Laureáta Zlínského kraje nominovány Pavlína Stratilová, Veronika Bakalíková
a Barbora Červenková. Tyto
soutěžící se tak dostaly
do úzkého ﬁnále, ze kterého
si odnesly čestná uznání.
Děvčatům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší
ZUŠ a LDO.

INZERCE

Naše „zlatá“ MORAVA
Víkend 2. a 3. června 2012 měla MORAVA pořádně nabitý. V sobotu si kluci a děvčata (pardon, pánové a slečny) museli, stejně
jako jejich vedoucí pan učitel Voříšek, trochu
přivstat, aby mohli již v 6:45 hod., pohodlně usazeni v autobusu KRODOSu, vyrazit
směrem na Slovensko. Nejeli však do země
neprobádané, naopak, jejich cílem byla jim
dobře známá malebná vesnička Dolná Súča
nedaleko česko-slovenských hranic. S tamějšími vrstevníky z místního dechového
souboru Rudolfa Hečku je pojí již mnohaleté
přátelství. A tak tuto cestu podnikli členové
MORAVY nejen proto, aby se znovu po roce
setkali se svými slovenskými kamarády, ale
aby také na „Celoštátnej súťaži detských a
mládežnických dychových hudieb Hečkova
Súča 2012“ předvedli své umění. Tato soutěž
se koná každý druhý rok a své muzikantské
dovednosti tam představují soubory z celého
Slovenska. A MORAVA dala této akci vlastně
i „mezinárodní punc“.
V konkurenci 7 kapel nakonec po zdařilém výkonu byla naše kapela z Hulína předsedou poroty panem Adamem Hudcem vyhlášena první ve zlatém pásmu a v celkovém
pořadí této kategorie obsadila za Magurankou Junior a Hradišťankou 3. místo. Mimo
to získala ještě cenu zřizovatele - Trenčianského kraje. To se odehrálo během dopoledne. Po dobrém obědě v jídelně místní ZŠ
- pečeném kuřátku s rýží a kompotem - se
pak naši mladí muzikanti chystali na vystou-

pení v rámci festivalu Hečkova Súča, letos
již jubilejním, čtyřicátém. Tento festival byl
jakýmsi pokračováním odpolední soutěže
starší kategorie, která na rozdíl od dopolední části probíhala na venkovním pódiu před
zraky početného obecenstva. Festivalové
vystoupení prezentovaly 4 kapely, z nichž
poslední – Túfaranka – poté hrála do pozdních nočních hodin na taneční zábavě. Škoda jen, že právě při vystoupení MORAVY
přišla „zpoza kopců“ vydatná dešťová přeháňka, která posluchačům narušila pohodu
při poslechu písniček naší kapely. Ale nakonec se při poslední písničce již na všechny
zase usmívalo sluníčko a MORAVĚ tleskalo
zaplněné dolnosúčanské náměstíčko.
Po náročném dni se pak muzikanti rozešli do spřátelených rodin, kde měli zajištěno
přespání. Na druhý den čekalo MORAVU
ještě jedno vystoupení. Společný minikoncert pro obyvatele Dolnej Súče, vracející se z
nedělní bohoslužby v místním kostele. Bylo
to již jen v civilu a společně s naší kapelou
hráli i kamarádi z dolnosúčanské dechovky.
No a pak, po pěkně řízném gulášku, se mladí
muzikanti rozloučili se svými slovenskými
kamarády a vyrazili zpět na Moravu. Záměrně nepíši domů, protože cesta vedla ještě na
festival do Zdounek, kde naše MORAVA
potěšila svou muzikou zaplněnou sportovní halu. A na důkaz toho, jak je ten hudební
svět propojený, setkali se zde i s muzikanty Maguranky Junior, s nimiž den předtím
bojovali o umístění na soutěži.
Tady už ale nešlo o umístění, ale
pouze o předvedení uměleckých
schopností pro potěšení přítomných posluchačů.
A tak, po mnoha ujetých kilometrech a spoustě různých zážitků, se v nedělní podvečer dostala
MORAVA zase šťastně domů.
Při rozchodu všem muzikantům
pan učitel Voříšek poděkoval
za vzornou reprezentaci.
Text a foto: Ing. Ivo Káňa
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Hulíňan
Výsledky devátého ročníku soutěže Hulínský Oskar
Sošky Oskarů letos získali:
herec:
Jan Večeřa,
Filip Straka
herečka:
Barbora Červenková,
Barbora Úlehlová,
Veronika Bakalíková
mistr improvizace:
Tereza Navrátilová,
Alena Kirilenková
showman:
Stanislav Hoza,
Adam Polášek,
Daniel Vrána,
Lukáš Kojecký
řečník:
Martina Caletková
mistr pantomimy:
Natálie Druláková
mistr choreograﬁe:
Lucie Vajdová
moderátor:
Adriana Navrátilová
mistr poezie:
Štěpánka Dunajová
představení:
Svatební košile, Vodník,
Červené klubíčko, Bludička,
malý muzikál O Sněhurce
– cena pro PS Zvonečky a LDO,
MŠ Decent – třída Broučci

Zvláštní ocenění letos získali:
Nejmladší účastník:
Simona Pivodová
Objev roku:
Kristýna Šubertová
Cimrkluci
Cena Jany Šálkové:
Chiméry (za dlouholetý přínos LDO)
Cena Lenky Urbanové:
Cimrpáni (za dlouholetý přínos LDO)
Cena LDO (za dlouholetý přínos LDO):
Monika Rygálová
Jana Pastyříková
Eva Šafaříková
Barbora Chytilová
Cena dramaturgie:
představení Klim klom klomprdom
(za netradiční zpracování námětu)
představení Dceřina kletba
(za netradiční zpracování námětu)
představení Zlatý kolovrat
(za zajímavé zpracování námětu)
soubor Agenti (cena za kreativitu)
Hana Zábranská (za hereckou všestrannost)
Jakub Zapletal (mistr dataprojekce)
Karolína Naučová (za objev roku)
Mimořádné ocenění:
pí uč. Procházková (dramatická výchova v MŠ)
Radim Šimík (bravurnost v dramatickém umění)
Cena poroty:
Cena ZUŠ Hulín:
Martin Macháček (objev roku)
Klára Daňková (role Sedmé sudičky v Šípkové Růžence)
Cena MŠ Hulín:
představení Svatební košile
Cena Pilana Market:
Matěj Brabec (za roli Růže v Šípkové Růžence a moderaci)
Cena ZŠ Hulín:
Cimrkluci (za showmanství)
Cena Knihovny a Kulturního klubu:
Beáta Šišková (za roli kočičky v pohádce Červené klubíčko)
Cena starosty a místostarosty Města Hulín:
Jana Pastyříková (za dloholetý přínos LDO)
Pavel Urban (za dloholetý přínos LDO)
Všem vítězům gratulujeme!!! Za organizátory Jana Šálková a Lenka Urbanová
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Nadějní moderátoři F. Straka a J. Večeřa

Organizátorky a učitelky v jedné osobě J. Šálková a L. Urbanová

Divadelní představení Svatební košile

Cenu přebírají herci z divadelního představení Červené klubíčko

Hulíňan

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
MUZEA FRANTIŠKA SKOPALÍKA V ZÁHLINICÍCH 16. 6. 2012
Vystoupení dětských folklorních souborů

FRANTIŠEK SKOPALÍK

Krojovaný průvod

Krojovaný průvod se spřežením

Dechová hudba Hulíňané

Ve voze sedí potomci pana Fr. Skopalíka

Hulíňan
Slavnostní zahájení

Iniciátorka znovuotevření
Skopalíkova muzea M. Konečná

Krojovaní účastníci

Potomci Františka Skopalíka
p. Kojecký a pí. Kovářová

Slavností zahájení za účasti hejtmana Zlínského kraje, zástupců Zlínského kraje, Ministerstva zemědělství a ROP Střední Morava

Spokojení diváci

Slavnostní přestřižení pásky
PROVOZNÍ DOBA
Muzeum je přístupno veřejnosti celoročně.
Středa: 8,30 - 18,00 hodin
Úterý, čtvrtek, pátek, sobota, neděle:
na objednávku
Přístup do muzea mimo stanovenou otevírací
dobu budovy muzea je možné dojednat
s pracovníkem muzea
na tel.: 573 502 726
e-mail:
drexlerova@hulin.cz

Slavnostní zahájení

Spokojení návštěvníci

Záhliničtí jsou pyšní

Hulíňan
Prohlídka muzea

Nejdůležitější členka Přátel
Skopalíkova muzea M. Konečná v akci

Prohlídka muzea zástupci Zlínského kraje

V muzeu bylo opravdu plno

Vystoupení dospělých folklorních souborů

Motto Františka Skopalíka

Doprovodný jarmark

Tradiční řemesla

Hrnčíři na záhlinickém jarmarku

Záhlinický „Hospodář“ v tekutém i tělesném stavu
Foto M. Dunajová, L. Pecháček

Hulíňan
SVČ KLUBÍČKO

Dětský den v Hulíně 1. 6. 2012

Hulínský Vandráček 2. 6. 2012

Hulíňan
SVČ KLUBÍČKO

Považská Bystrica
– DRB CUP

Nabídka kroužků na
školní rok 2012 / 2013

Hulín opět jako jediný zástupce
České republiky na turnaji obsazeném školami fotbalu.

z důvodu zranění. Zápas byl spíše bojem. Takticky perfektně zvládnuté utkání přineslo další
bezbrankovou remízu s vítězem turnaje.

Mužstvo Hulína, značně oslabené nemocí, vyjelo na turnaj v neděli v 6 ráno. Hrací
systém 8+1 nám kvůli malému počtu hráčů
v teamu nevyhovuje. K dovršení smůly měl
jeden z automobilů defekt a první zápas nestihnul. O jednoho hráče v poli oslabení kluci
hráli s Bánovci v pěkném bojovém utkání, ale
nakonec podlehli 0:3. Druhé utkání remíza 0:0
s Dubnicí, třetí utkání prohra s domácí Považskou Bystricou 3:0. Čtvrté a páté utkání hulínské naděje odehrály v poměru 0:0 s Dominem
Bratislava a s Púchovem. Do posledního utkání s favoritem turnaje, ligovou Žilinou, nastoupili kluci vyždímaní a bez možnosti střídání

V konečném součtu kluci obsadili páté místo – pro někoho možná (opět) zklamání, ale
pro nás pěkný turnaj s množstvím nádherných
akcí a momentů, které naši hráči předvedli.

Oddělení společenských věd
1. Němčina hrou pro děti – MŠ, ZŠ
2. Německá konverzace – ZŠ
3. Angličtina hrou pro děti – MŠ, ZŠ
4. Anglická konverzace – ZŠ
5. Divadelníček – předškolní děti
6. Divadelníček - 1.-6.třídy
7. Hrátky s ﬂétnou a pohádkou – 5-10 let
8. Kytara bez not – výuka hry na kytaru
9. Hrátky s vařečkou – pro děti 1. – 6.třídy ZŠ
10. Keramika pro začátečníky
11. Keramika – práce s kruhem – pro dospělé
12. Keramika pro dospělé
13. Barvička - výtvarný kroužek s Luckou
pro děti MŠ
14. Výtvarný kroužek s Danou
pro děti 1.- 6. tř. ZŠ
15. Letecký modelář pro děti 1.- 6. tř. ZŠ
16. Oskárek –maminky s dětmi na MD
17. Klub dvojčátek
18. Dračí doupě - strategické hry
19. Sudoku - hrajeme si s čísly
20. Scrable klub – 3.-9.třídy
21. Raníček pro děti ZŠ
22. Dívčí klub – ruční dovednosti pro dívky
od 3. – 9. třídy
Tělovýchova
1. Zumba klub pro děti MŠ
2. Zumba klub 1.- 3.ZŠ
4. Cvičení rodičů s dětmi – 3.-6.let
5. Kondiční cvičení - formování postavy-ženy
6. Kopaná - starší žáci 6.-9.třída ZŠ
7. Přípravka kopané – ml. žáci od 5 let
8. Kondiční cvičení /posilování/od 15.let
9. Atletický klub
10. Hulíňáček - folklorní taneční kroužek -MŠ
11.Hulíňáček - folklorní taneční kroužek
1.-5.třída
12. Billiard– 3.-9.třídy
13. Air Hockey -3.-9.třídy
14. StepManie klub pro děti 1. - 5. třída ZŠ
Oddělení techniky
1. Počítačové hry – 1.-5.třída ZŠ
2. Graﬁka na počítači –Power Point
3. Základy práce na pc, internet,
ovládání mobilu pro aktivní seniory
Přírodovědné oddělení
1. Akvaristický kroužek –3.-9.třída ZŠ
2. ŽELVÍK - klub exotických mazlíčků
3. - 6.třída ZŠ
3. Rybářský kroužek pro začátečníky – ZŠ
4. Rybářský kroužek pro pokročilé – ZŠ
5. Mladí Debrujáři - pro děti 1. - 6. třídy ZŠ,
které baví dělat pokusy s chemickými
látkami, elektřinou
Přihlášky si můžete vyzvednout od srpna
v SVČ. Časový harmongram jednotlivých
kroužků bude upřesněn na letácích SVČ
v měsíci září.

B. V.
- FK RAVEN POVAŽSKÁ BYSTRICA
- MFK DUBNICA NAD VÁHOM
- FK BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
- ŠK JUVENTUS ŽILINA
- LP DOMINO BRATISLAVA
- FK PÚCHOV
- FC SK SPARTAK HULÍN, přípravka

Dětský den
Dilema dne znělo – bude pršet, nebo se počasí umoudří a Dětský den na koupališti proběhne? Tyto myšlenky trápily konferenciérku Jitku
Zachariášovou až do 16 hodin, kdy přivítala
všechny děti v areálu, kde na ně čekaly docela
jiné atrakce. Sumo obleky klukům nejprve vyrazily dech, ale za chvíli bylo kruhové zápasiště „dohjó“ obležené a všichni si chtěli dokázat,
jací jsou borci. Spousta dětí si vyzkoušela svoji
mušku při lukostřelbě – a nebylo to jednoduché.
KICK-STAR – kopy na branku – byly mezi
námi nad síly některých tatínků, a co teprve skákací boty, díky nimž se z dětí stali Maxipsi – byla
to paráda. Nedůvěřivé skupinky přistupovaly k
deskovým hrám, které, ač jsou jednoduché, musí
se u nich přemýšlet, a to pěkně rychle. Zábavné
odpoledne obohatila Policie ČR ukázkami výcviku psů, daktyloskopie, zbraní a služebního
vozidla. Areál koupaliště se začal měnit ve veselé
barevné hemžení, a to díky malování na obličej
– nechyběl pirát, tygr, kočičky, motýlci či Spider
Man… A věřte nebo nevěřte, i někteří dospěláci si ornament či hrůzostrašnou masku nechali
namalovat. V 18 hodin vzplál táborákový oheň,
který je neodmyslitelnou součástí oslav MDD
v našem městě. Desítky dětí si opékaly přinesené
špekáčky, někteří jen chleba, a ušmudlané pusy
byly dokladem, že jim chutnalo. A co ještě bylo
v pátek k vidění na koupališti? Vernisáž výtvarného kroužku SVČ: obrázky byly kouzelné, pojetí netradiční – plot koupaliště. Zumba – trend
letošního roku – svými pěti vstupy roztančila
Verča areál, Stepmánie tradičně patřila těm nejpohyblivějším. Rychle nám odpoledne uteklo.
Loňský rekord ve sčítání špekáčků jsme nepře-

INZERCE

konali. Hulínští hasiči ukázali svou techniku a
dohlíželi na bezpečnost. Velkolepý ohňostroj
udělal krásnou tečku v závěru večera.
„Jééé, v Klubíčku dávají něco zdarma.“mysleli si občané, kteří šli v sobotu za „pakůpkami“
do města. V klubíčku kolem 9 hodin se to pořád
hemžilo – všichni chtěli totiž vandrovat, „malí,
velcí, tlustí i tencí“ byli nažhaveni na 24. ROČNÍK HULÍNSKÉHO VANDRÁČKA. Letos
doznal několik kosmetických změn. Úkoly na
kontrolách byly nové, originálnější a cíl nebyl
na Grádě, ale v Pravčicích v areálu sokolovny.
A kolik že se zúčastnilo vandrovníků? Je statisticky dokázáno (dle účastnických listů), že
letošního ročníku se zúčastnilo 516 vandrovníků. V cíli na ně čekal pěkný „mazec“ v podobě elektronického býka – a udržet se na něm 2
minuty bylo pro některé nemožné, lanové centrum lákalo snad všechny věkové kategorie, a co
teprve vojenská technika. Někteří tátové chtěli
svým synkům ukázat při rozborce zbraní, jací
jsou kabrňáci, ale ouha „viďte, pane starosto.“
Skákací hrad patřil k nejnavštěvovanější atrakci, a co teprve čtyřkolky – jízda pro 6leté byla
bomba a svojí zručností dali „na frak“ svým rodičům, protože strach z mašiny dělá divy. A nebyl by to Franta Pospíšilík, aby nechytil mikrofon a „tóčo“ v podobě soutěží mezi 4 družstvy
se svými kouči bavilo po 2 hodiny přítomné.
Např. rýžování zlata, brambůrkožraní, chůze v
kýblech, likvidace frgálů atd. Zvítězili všichni
– nejlepší družstvo dostalo čokoládový dort.
Málem bychom zapomněli na občerstvení, celý
areál voněl rybami, steaky, špekáčky a klobásami. Pitný režim byl dodržován všemi účastníky
a pořadatelé mysleli opravdu na všechny. Druhý den oslav MDD se vydařil. Rádi bychom
poděkovali všem sponzorům, kteří přispěli ke
zdaru svátku dětí, ﬁnančně či materiálně a všem dobrovolníkům:
Město Hulín, Obec Pravčice, Policie ČR, Sbor dobrovolných hasičů,
Ochránci přírody, Lenka Růžičková, MODIKOV, s. r. o., KAMAX-METAL, s. r. o., ROVINA Hulín,
a. s., MOTOR CENTRUM-Hulín,
SALAMANDR, TOSHULIN, a. s.,
PILANA WOOD, s. r. o., MONTKOVO, s. r. o., VYDONA, s. r. o.,
PILANA KNIVES, s. r. o. , SVČ
Hulín, přátelé a kamarádi. VŠEM
VELKÉ DÍKY!
pracovníci SVČ
Více fotograﬁií v barevné příloze.
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Hulíňan
KULTURA
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Hulíňan
KULTURA

SRPEN 2012
PÁTEK 3.
Ve 21.00 hod

SRPEN 2012
SOBOTA 4.
Ve 21.00 hod.

SRPEN 2012
PÁTEK 10.

Ve 20.30 hod.

SRPEN 2012
SOBOTA 11.
Ve 20.30 hod.

SRPEN 2012
PÁTEK 17.
Ve 20.30 hod.

SRPEN 2012

PÁTEK

24.

Ve 20.00 hod.

SRPEN 2012
SOBOTA

25.

Ve 20 00 hod.

SRPEN 2012
PÁTEK 31.
Ve 20.00 hod.

ZÁØÍ 2012
SOBOTA 1.9.

Ve 20.00 hod.

DOBA LEDOVÁ 4 - ZEMÌ V POHYBU
Do kin se po tøech letech vrací oblíbená mamutí rodinka Mannyho, Ellie, jejich treenagerské
dcerunky Broskvièky, lenochoda Sida, šavlozubého tygra Diega a potøeštìného krysoveverèáka
Scratta, aby prožili nové napínavé dobrodružství.
V èeském znìní: Ota Jirák, Jiøí Lábus, Zdenìk Mahdal, Kateøina Brožová …
Režie: STEVE MARTINO, MIKE THURMEIER
VSTUPNÉ : 80 ,- Kè
DABOVÁNO

délka: 94 min
MLÁDEŽI PØÍSTUPNO

LÍBÁŠ JAKO ÏÁBEL
Pøíbìh filmu zaèíná ve chvíli, kdy staré manželské svazky jsou definitivnì minulostí a Helena s Františkem se pokoušejí zaèít nový,
spoleèný život. Ovšem, jak už to tak bývá, pouto s bývalým životem nelze zpøetrhat jen tak jednoduše. Stále je to vaše rodina, vaše
okolí a vaši bývalí partneøi do spoleèného života nutnì stále patøí.
Hrají: Kamila Magálová, Oldøich Kaiser, Jiøí Bartoška, Eva Holubová, Roman Vojtek .
Režie : MARIE POLEDÒÁKOVÁ
délka : 113 min.
VSTUPNÉ : 80 ,- Kè
MLÁDEŽI PØÍSTUPNO

SIGNÁL
Signál vtipnì a pøekvapivì rozehrává oblíbenou komediální zápletku o malém chytrém podrazu, který sází na lidskou
chamtivost a touhu pøechytraèit sousedy.Film v moderním podání navazuje na tradici nejlepších èeských veseloher.
Hrají: Vojtìch Dyk, Kryštof Hádek, Bolek Polívka, Karel Roden, Jiøí Menzel…
délka: 115 min.
Režie: TOMÁŠ ØEHOØEK
VSTUPNÉ : 80,- Kè
MLÁDEŽI PØÍSTUPNO
Tento film je v produkci BLU RAY

SHERLOCK HOLMES : HRA STÍNÙ
Robert Downey mladší hraje roli nejslavnìjšího detektiva na svìtì Sherlocka Holmese.Ve filmu se Jude Law vrací jako
jeho úžasný kolega Dr.Watson.Sherlock Holme býval nejchytøejším mužem salónu…až dosud. …
Hrají:Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Noomi Rapace …
Režie: GUY RITCHIE
délka: 129 min.
VSTUPNÉ: 80,-Kè
TIT
MLÁDEŽI PØÍSTUPNO OD 12 LET
Tento film je v produkci BLU RAY

4 SLUNCE
Kolik sluncí je tøeba, abychom byli šastní?
Pøíbìh rodiny a jejích pøátel z menšího mìsta vypráví o touze promìnit svùj život k lepšímu, ale také o tom,
jak èasto jsou dìti ovlivòovány pøešlapy svých rodièù.
Hrají: Jaroslav Plesl, Jiøí Mádl, Karel Roden, Anna Geislerová, Igor Chmela …
Režie : BOHDAN SLÁMA
délka : 105 min.
VSTUPNÉ : 80,- Kè
MLÁDEŽI PØÍSTUPNO OD 12 LET

MADAGASKAR 3

Aby se dostali domù, byli ochotní hodnì riskovat. Napøíklad letìli v letadle øízeném tuèòáky. Pøesto hrdinové Madagaskaru
dosud do pelíškù v newyorské zoo nedorazili.Dobrá zpráva je, že díky fenomenálnímu úspìchu pøedchozích dílù dostali
v kinech tøetí pokus, ovšem zda to tentokrát vyjde, zùstává ve hvìzdách.
V èeském znìní: Filip Blažek, Miroslava Pleštilová, Filip Švarc, Václav Vydra …
DABOVÁNO
délka: 95 min.
Režie : ERIC DARNELL, TOM Mc GRATH
VSTUPNÉ : 80,- Kè
MLÁDEŽI PØÍSTUPNO

PRCI, PRCI, PRCIÈKY : ŠKOLNÍ SRAZ
Tøináct let poté, co prvním dílem vyvolali filmoví hrdinové mohutnou erupci pubertálních komedií, se na scénu vracejí
prakticky všichni oblíbení „sexuální štvanci“, vèetnì Jimova táty a Stiflerovy mámy. Vy se proto radìji pøipravte.
Pro jistotu na všechno.
Hrají: Jason Biggs, Seann William Scott, Eugene Levy, Thomas Ian Nicholas …
Režie: JON HURWITZ, HAYDEN SCHLOSSBERG
délka :113 min.
VSTUPNÉ : 80 ,- Kè
TIT
MLÁDEŽI PØÍSTUPNO OD 15 LET

BITEVNÍ LOÏ
Hopper nikdy nechtìl sloužit u váleèného námoønictva jako jeho bratr. Kvùli velkému prùšvihu ale musel. Nechtìlo se mu ani požádat
o ruku své holky jejího otce,shodou nešastných náhod svého nejvyššího velitele. Bude muset. Nikdy také nechtìl bojovat proti
mimozemské invazi.I k tomu ho okolnosti donutí. Pokud ne, všichni konèíme.
Hrají: Liam Neeson, Brooklyn Decker, Taylor Kitsch, Josh Pence …
Režie: PETER BERG
TIT
délka : 131 min.
VSTUPNÉ : 80 ,- Kè
MLÁDEŽI PØÍSTUPNO OD 12 LET

TADY HLÍDÁM JÁ
Film navazuje na tradiènì žánrovì úspìšné èeské komedie. Jeho posláním nemá být jen pobavit, ale i otevøít emocionální rovinu
chápání mezilidských vztahù. Hlavní postavou je 8 letá Kaèenka a její psí kamarád, jezevèík Hugo. Hugo je jejím
ochráncem,kamarádem a v neposlední øadì i rozdmýchávaèem komických situací, o které v jejich rodinì není nouze.
Hrají: Pavel Nový, Lukáš Vaculík, Simona Stašová, Jitka Ježková, Klára Jandová …
Režie: JURAJ ŠAJMOVIÈ ml.
délka :110 min
VSTUPNÉ : 80,-Kè
MLÁDEŽI PØÍSTUPNO
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Hulíňan
KULTURNÍ KLUB
Elektrické kytary, bubny, hlasy
zpěváků a jejich
fanoušků se v sobotu 16. června
opět
rozezněly
Hulínem. Konal
se totiž již tradiční
Open Fest, který
si na svůj seznam
může připsat už
8.ročník. A stejně
jako v minulosti
i nyní měl velký
úspěch. „Jestli se má akce vydařit, tak nestačí
jen dobré počasí, které po celou dobu festivalu panovalo, důležitý je i dostatek piva a

Hulínský Open Fest 2012 se vydařil
hlavně skladba kapel, kterou jsme pro tento
rok připravili velice pestrou,“ řekl jeden z
pořadatelů R.Ch. „Cílem je zaujmout co nejvíce lidí a pokud je kapela hodně známá, tak
obvykle přiláká fanoušky z širšího okolí,
kteří se k nám potom rádi vracejí.“ Hlavním
tahem byl bohatý výběr kapel, jak z domácí,
tak i zahraniční sféry. Mezi vystupujícími
nechyběla ani Rakouská pop-punková kapela BLIND OF 69, která v Česku hraje již
počtvrté. „Česká republika je opravdu nádherná země, je zde překrásná krajina, milí
lidé, kteří milují dobrou hudbu a Hulínský
Open Fest je pro nás jednou z prvních možností, kdy můžeme hrát v ČR venku, což je
úžasné,“ řekl frontman kapely a dodal, že
je spokojený s lokalitou, která je pro koná-

Rutterův Magniﬁcat se rozezněl Hulínem
KULTURNÍ KLUB Hulín a Smíšený pěvecký sbor SMETANA Hulín se rozhodli,
v pátek 22.června na Letním kině v Hulíně
uskutečnit velkolepou koncertní podívanou.
Hulínem se rozezněl slavný Magniﬁcat od
skladatele, dirigenta a hudebního producenta
Johna Ruttera. Vyjímečné na celém projektu
bylo unikatní spojení těch největším
pěvěckých a hudebních pokladů z Hulína a okolí. Koncert zahájil žesťový sextet Express Brass, který hned na úvod
vnesl mezi hosty příjemnou slavností
náladu, která dodala celé akci na vyjímečnosti. Nechyběly zde skladby jako
Carmen od G. Bizeta nebo Pochod lva
od C. Sainta. Samotnému Magniﬁcatu
v podání Smíšeného pěvěcného sboru
Smetana a Smíšeného pěvěckého sboru
Konzervatoře P.J. Vejvanovského předcházela skladba Lamentace Jeremiášovy od Randalla Stroopa, které se výborně ujal dirigent Miroslav Uhlíř, už
v tomto okamžiku mohli hosté pociťovat ono známé mrazení v zádech, které
se zdvojnásobilo, když se dirigentské
hůlky ujala i Lenka Polášková, která
svým svérázným a osobitým vystupováním dokázala z učinkujících dostat
ty nejlepší výkony. Magniﬁcat obsahoval celkem sedm částí, které byly
podány opravdu úžasným způsobem.
Za zmínku také stojí výborný pěvecký
výkon, sólistky Evy Kývalové. „Atmosféra celého koncetru byla jedičná, byla
to zatím největší akce na které jsme s
Magniﬁcatem vystupovali” řekla Eva a
dodala, že je skvělé, že i Hulín má možnost vidět poklady, keré se mezi hudebníky skrývají. Mezi nimi byl mimo jiné
i člen kapely Segment bubeník Hanz
Sedlář ,který se přímo vyřádil na poslední závěrečné skladbě Carmina Burana od Carla Orffa. Ta byla zakončena
velkolepým ohňostrojem. „ Vystupovaní pod širým nebem byl opravdu úžasný zážitek, jak pro účinkující tak pro
hosty” řekla dirigentka Lenka Polášková. „Jsem rád, že Lenka můj nápad loni
v září přijala a že se naše společná práce a usílí, které jsme do projektu vložili
vyplatila” řekl programový pracovník
KK, Karel Souček. Skoro půlroční
příprava tedy opravdu stála zato a sa-
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motné výkony umělců doplňovalo výborně
řešené osvětlení a akustika. A to, že byli hosté
opravdu ohromeni dokazoval dlouhý bouřlivý potlesk, za kterého členové hlediště stoupli na důkaz projevení velkého obdivu, který
by jistě vzdal i samotný sladatel Rutter.
Michaela Stratillová

INZERCE

ní festivalu ideální. „Je zde opravdu dobrá
akustika a zvukař má výborný aparát.“
Start celé akce byl v 15 hodin a mezi
prvními vystupující byli místní kapely jako
NEBOCO, KRAJÍC CHLEBA, WRAŽEDNÉ EMAUZY, TOUJOURS a MYWAVE. Po
osmé hodině převzali žezlo nad celou akcí kapely převážně z Prahy, a to BROUMBAND,
CAFFEINE a CHECKPOINT. Nechyběla ani
hardrocková kapela z Kojetína HANNIBAL
LECTER a samozřejmě rakouská BLIND OF
69. Po jedné hodině v noci následoval se se
svým DnB setem DJ SPYRE, který byl také
s výběrem kapel velice spokojený a dodal, že
rok od roku je program lepší.
Michaela Stratilová

Projekt Magniﬁcat se mohl
uskutečnit díky ﬁnanční podpoře:

Hulíňan
Co můžeme jako obyvatelé města Hulína očekávat
od nového, mladého ředitele KK Hulín?
Od 1. července 2012 byl Radou města Hulína jmenován novým ředitelem KULTURNÍHO KLUBU Hulín pan Libor Pecháček.
Jak jste se dostal ke kultuře a vůbec na
Kulturní klub v Hulíně?
Na konci loňského roku přišlo mezi zastupiteli města na přetřes téma Kulturního Klubu a
nespokojenost s jeho činností, také já patřil ke
kritikům. V březnu odstoupila stávající ředitelka KK paní Martinů a nastalo hledání nového
ředitele. Prosazoval jsem otevřené výběrové
řízení nebo oslovení někoho, kdo se v Hulíně
angažuje. Myslím si, že máme v Hulíně dostatek schopných lidi, ať už v ZUŠ nebo i jiných
kulturních uskupeních. Zřejmě do toho nikdo
nechtěl jít, a tak jsem se jednou zmínil, že to
snad zkusím já. Po pár týdnech přišla směrem
k mé osobě nabídka, o které jsem uvažoval
několik dní, přijal ji, ale podmínil výběrovým
řízením. Z principu jako zastupitel prosazuji to,
že na pozici ředitele jakékoliv městské organizace by měl být konkurs – nechť se ukáže, kdo
je nejvhodnější. Nebál jsem se konfrontace, neměl jsem co ztratit, měl jsem jistou dobrou práci na krajském úřadě ve Zlíně, která mě bavila a
naplňovala, a pokud by výběrové řízení vyhrál
někdo jiný, byl bych jako zastupitel jenom rád.
Radní města Hulína mi ale dali důvěru, byl jsem
z jejich strany ujištěn, že není třeba výběrového
řízení a jmenovali mě ředitelem přímo. Za tuto
důvěru děkuji, nerad bych ji zklamal.
Co můžeme jako obyvatelé města Hulína očekávat od nového, mladého ředitele KK Hulín?
Nerad bych, aby všichni mysleli, že nový člověk ve vedení přinese automatický recept na to,
jak má v Hulíně kultura fungovat na plný výkon. Ano, mám několik nápadů, ale mým hlavním cílem je změna přístupu Kulturního klubu.
Kulturní klub musí být servisem pro stávající organizace,
něco jako: jsme tu pro vás,
chcete udělat nějakou akci,
bezva, chceme vám v tom
maximálně pomoct… Jako
kronikář města chci také konsolidovat historické informace na jedno místo. Mělo by
se s tím něco dít na oﬁciální
úrovni, jinak nám vše časem
propluje mezi prsty. To samé
platí o hanácké tradici. Jsme
Hanáci, jsme na to hrdí, ale
když na věc přijde, objednáme si pro vystoupení Hanáky z okolních vesnic a měst.
Copak u nás není nikdo, kdo
by se tomu trochu věnoval?
Nenajde se u nás 20 lidí, kteří se naučí tančit Hanáckou
besedu bez ohledu na nějaký
zisk, jen pro vlastní potěšení? Já doufám, že ano. KK se
musí stát tahounem kulturního vyžití, iniciátorem, servisem pro všechny, co chtějí
něco dělat.

V čem vidíte největší problém nezájmu veřejnosti o kulturu v Hulíně?
Podle mě je důvodem nedostatečná zainteresovanost lidí, malá sounáležitost s Hulínem, u
nás navíc umocněná „jakósi tó hanáckó povahó“. Je to také tím, že jsme město a ne vesnice, kde si v kultuře mají lidé blíž. Pokusíme se
více vtáhnout lidi do kulturního dění. Vždyť
kultura je o tom, že v našem městě zažijeme
něco pěkného, navíc ve společenství přátel a
v příjemné atmosféře. Dávám si nelehký úkol.
Chci, aby se lidi těšili na další kulturní akci
a na to, co zase v tom kulturáku vymyslí…
Takhle to funguje např. v knihovně a z toho
usuzuji, že to v Hulíně půjde i jinde.
Kultura se dnes bez podpory města a
sponzorů dělá velmi těžce. V letošním roce
byl rozpočet KULTURNÍHO KLUBU
zkrácen, jak to vidíte s rozpočtem KK na
rok 2013? Přemýšlíte již nyní o nějakých
jiných zdrojích ﬁnancování, např. granty,
dotace z EU atd.?
Peníze jsou důležité, hlavně v kultuře, která rozhodně nic nevydělá. Na druhé straně
si myslím, že ne vše je o penězích. Ty největší věci většinou vznikají z činnosti na
bázi dobrovolnosti. Uvedu několik příkladů. Kácení májky a scénka hasičů. Zajisté
téměř „oscarový“ výkon, zábava nesmírná,
jenže se na to přijde podívat padesát lidí.
Nebo další příklad, letos jsme obnovili tradici vodění medvěda. Výroba masek stála
pár korun, ale zážitek to byl neskutečný a
už dnes se všichni, kdo se účastnili, těší na
příští rok. A takových akcí by bylo mnohem
víc. Na penězích v tomto ohledu nezáleží a
nejdůležitější je nápad, vzájemná spolupráce s ostatními organizacemi v Hulíně a chuť
zažít něco zajímavého.

Dost často se setkávám s názorem, že v Hulíně chybí Info-centrum, jak vidíte toto téma?
Myslím si, že nechybí. Co se týče turistů, myslím, že nejsme tak zajímavou destinací a ani
se nedá říct, že by někdo během své dovolené
na Hané trávil v Hulíně více času. Koupaliště
se dá jednoduše najít a kostel je z dálky vidět.
Spíše uvažuji o zřízení informačního systému
o dění v Hulíně. Webové stránky města nemohou pružně reagovat na dění v Hulíně, ale KK
může a bude. Každý víkend je v Hulíně nějaká
zajímavá akce, jenže se o nich dozvídá málo
lidí. Chci, aby všechno, co se v Hulíně „šustne“, bylo na našich internetových stránkách.
Pak se to jednou za měsíc shrne a bude z toho
kulturní rubrika v Hulíňanu.
Nastává doba dovolených a prázdnin. Jak
trávíte volný čas Vy?
Rád trávím dovolenou v klidu a hlavně s manželkou Aničkou a dětmi Ondrou a Zuzkou. A
klidně i doma, jsem nenáročný. Nejsem příznivcem úmorných cest někam k moři. Jsem patriot a k moři pojedeme, až budeme mít s dětmi
procestovaný náš krásný Zlínský kraj a potom
zbytek republiky. Co se týče volného času, zajímám se o historii, rozumím si s fotoaparátem,
rád sportuji, zejména hokej je moje srdeční záležitost. Když je čas, zajedu se podívat na fotbal
do Záhlinic. Mám rád dobré jídlo a dobré víno.
Hodně času mi zabere činnost hulínské Jednoty
Orla, kde plním funkci sekretáře.
Děkuji za rozhovor. J. Z.

Během tohoto roku budete již třetím ředitelem
KK. Můžeme se tedy těšit, jak se říká „do třetice
všeho dobrého“?
No to se teda těšte.
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Hulíňan
Pasování na čtenáře knihovny

KNIHOVNA

Žáci prvních tříd ZŠ Hulín si prověřili na
závěr školního roku své znalosti z oblasti čtení.
Děti musí splnit úkoly, ve kterých prokážou nejen znalosti ze čtení, ale i psaní a slušného chování. Poté jsou pasováni králem,
letos Králíčkem Jakubem I., na čtenáříčky
hulínské knihovny 2012.
Děkujeme Společnosti TOSHULIN, a. s.,
za příspěvek na zakoupení „pasovacích“ šerp,
a Nadaci DKS Uherské Hradiště na zakoupení
kostýmů pro akce a besedy v dětském oddělení.
Knihovnice MěK Hulín

Úspěšná beseda

Fotosoutěž

Zajímavé povídání
odborníka na slovo
vzatého, pana Vlastimila Úlehly, přilákalo 19. června řadu
návštěvníků dychtících po informacích
o Protektorátu a květnu 1945 v Hulíně.

Návštěva spisovatelky
Ivy Procházkové
Ve středu 20. 6. měli žáci devátého ročníku ZŠ Hulín možnost zúčastnit se besedy s českou spisovatelkou Ivou Procházkovou. Na začátku jsme se dozvěděli něco o ní samotné, jejím zajímavém životě, jak se
vůbec dostala k psaní a podobně. Poté nám představila svou knihu s názvem Uzly a pomeranče, která vyšla v loňském roce. Při psaní této knihy
se paní Procházková nechala inspirovat životem patnáctiletých ,,puberťáků“, takže je kniha přímo určena naší věkové kategorii. Nechybělo ani
předčítání zábavných úryvků z knihy a následný prostor pro naše otázky, které nám paní Procházková s radostí všechny zodpověděla. Beseda
a vůbec paní Iva Procházková byla pro nás velmi inspirativní. Jsme rádi,
že knihovna besedu uspořádala a my se jí mohli zúčastnit.
Tereza Navrátilová

Výhercem soutěže z minulého čísla se stává Marie Rygálová z Hulína.
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Hulíňan
SPORT
V sobotu 26. 5. 2012
se v hulínském parku za
Základní školou Nábřeží jel dětský závod horských kol „Junior MTB
2012“. Souboje bezmála
50 jezdců v 5 dívčích a 5
chlapeckých kategoriích
začaly v 10:30 hod. startem nejmladší dívčí kategorie D1 (dívky do 6 let)
– a hned v prvním závodě
nebyla nouze o dramatické situace a pády.
Jezdci Cyklo MXM Hulín startovali celkem
v 5 kategoriích a ve 4 z nich zvítězili. Pouze v
nejstarší chlapecké kategorii C5 (chlapci 13-15
let) skončil dvanáctiletý Tomáš Svízela (Cyklo
MXM) „až“ na 2. místě, krátce potom, co ve
své kategorii C4 (chlapci 11-12 let) dojel první.

1. ročník závodu horských kol „Junior MTB“ v Hulíně
skončil triumfem domácích závodníků Cyklo MXM
Vítězem elitní kategorie C5 se stal patnáctiletý
Lukáš Čumpelík (bez oddílové příslušnosti),
který zúročil své zkušenosti ze sjezdařských
závodů a technikou jízdy v terénních pasážích
a klopených zatáčkách připravil všem divákům
skvělé sportovní zážitky.
Hvězdou dívčích kategorií se stala Kateřina Hudečková (vedoucí jezdkyně prestižního
seriálu závodů horských kol Pohár Drahanské vrchoviny). Získala prvenství jak ve své
kategorii D3 (dívky 9-10 let), tak také v kategorii starší – D4 (dívky 11-12 let).
Pořadí na stupních vítězů:
D1: 1. Studýnková Klára, 2. Švajdová Karolína,
3. Kárská Nikola
D2: 1. Zapletalová Beata, 2. Neumannová Jana,
3. Švajdová Karolína
D3: 1. Hudečková Kateřina - Cyklo MXM Hulín

D4: 1. Hudečková Kateřina - Cyklo MXM Hulín,
2. Čumpelíková Aneta, 3. Kubíková Dana
D5: 1. Zapletalová Monika - OD Morava Holešov, 2. Hamrlová Veronika
C1: 1. Gajdoš Štěpán, 2. Orsava Přemysl,
3. Neumann Ondřej
C2: 1. Procházka Adam - SK Šelasport Přerov,
2. Mazůrek Tomáš, 3. Procházka Ondřej
- SK Šelasport Přerov
C3: 1. Letev Marek - Cyklo MXM Hulín,
2. Dušek Daniel, 3. Studýnka David
C4: 1. Svízela Tomáš, 2. Hudeček Dalibor,
3. Letev Jakub - všichni Cyklo MXM Hulín
C5: 1. Čumpelík Lukáš, 2. Svízela Tomáš
- Cyklo MXM Hulín, 3. Krejčí Dominik
- Cykloklub Rohálov
Kompletní výsledky najdete na
www.cyklomxm.cz.
Jaroslav Stibora

MTB zpravodajství
O závodech Valašského poháru se šušká,
že kdo v nich boduje, může si troufnout na
naši nejvyšší soutěž - Český pohár. Je to pro
Valachy velké ocenění, a oprávněné. Jejich
XC tratě jsou vyhlášené. Zajisté můžeme namítnout, že jim k tomu nahrávají příznivé terénní podmínky, na rozdíl od Hulína, kde by
se kvalitní XC závod uspořádat nedal.
Je také pravdou, že z dětí, které Valašským
pohárem prošly, nám před očima vyrostli skvělí reprezentanti naší republiky. Pár jmen za

všechny: Tomáš Paprstka (mistr světa juniorů
v cyklokrosu), Bára Machulková (mistryně ČR
v XC, reprezentantka ČR, jezdkyně Světového
poháru), a o Martinu Fuskovi, který se umisťuje
v první desítce SP, určitě ještě uslyšíme.
Proto nám dělá velkou radost, že biker z
Hulína dokáže, i přes věkový handicap, převálcovat domácí Valachy a dojet si pro umístění na
bedně. V Halenkově, kde se na rozblácené trati
a v pravém bikerském (tzn. psím) počasí jel 2.
závod poháru, si Tomáš Obdržálek, reprezen-

tant Bike Triatlonu Morkovice, dojel opět pro
stříbro. Před sebou nechal, díky nevydařenému
startu, jen slovenského ridera Slivku, který si
svou pozici na singltreku udržel.
Odjetých závodů přibývá, tak jako trofejí
za úspěchy v nich. I v seriálu Merida Cup si
Tomáš připsal další vítězství. Zlato dovezl ze
4. závodu v Kořenci a ze sprintů v Protivanově pohár vítězů za první místo.
A pomalu vjíždíme do ﬁnále…
-vob-

7. ročník Hulín Cupu
stryň ČR v Teamgymu. Největším úspěchem
bylo v roce 2011 vybojované 3. místo družstva
Chropyně v Evropském poháru.

Gymnastický klub uspořádal další ročník
svého nejstaršího závodu. Přestože se část závodnic zúčastnila v Praze kvaliﬁkace na MČR,
přijelo 69 z 88 přihlášených z 12 oddílů. Potěšila
nás účast oddílu z Vítkovic, který přijel poprvé.
Před samotným vyhlášením výsledků nám
předvedly členky taneční skupiny TRICK pod
vedením A. Csomorové své úspěšné vystoupení. Bouřlivý potlesk doprovázel obě vystoupení - mladších i starších tanečnic. Velmi nás
trenéry těší, že jsme mezi tanečnicemi objevili
i pár bývalých gymnastek, které ukázaly, že
pohyb jim stále přináší velkou radost.
Další příjemnou povinností bylo malé rozloučení s aktivní činností se dvěma nejúspěšnějšími gymnastkami v historii GK - Kristýnou
Rusinovou a Veronikou Hamrlovou. Přestože
Kristýna ukončila své závodění za GK již v
minulosti, teprve nyní to bylo trošku oﬁciálnější rozloučení. Kristýna se zúčastnila 46
závodů a vybojovala úctyhodných 22 medailí.
Svými výkony nepsala historii jen GK Hulín,
ale pokračuje i v TJ Chropyně. I když je to historie jiného oddílu, jakožto naší bývalé členky
musím zmínit i její úspěchy v Chropyni. Spolu
s týmem Chropyně letos vybojovala titul mi-

Hulín Cup byl posledním závodem krátké
(pětileté) kariéry naší nejúspěšnější závodnice - Veroniky Hamrlové. Vybojovala 19 medailí. Jako první naše závodnice se zúčastnila
MČR, a to hned dvakrát. Největší úspěch
dosáhla při reprezentaci Zlínského kraje na
Olympiádě dětí a mládeže v Olomouci. Navíc
svými výkony postoupila do ﬁnále jednotlivkyň. Škoda předčasně ukončené kariéry.
Trenéři oběma úspěšným závodnicím děkují za vzornou reprezentaci GK a přejí mnoho dalších sportovních i životních úspěchů.
Vyhlašování výsledků HULÍN CUPU proběhlo za vydatné podpory našich partnerů.
Všechny závodnice byly odměněny pěknou
věcnou cenou a první tři v každé kategorii i
velkým pohárem.
A zde jsou výsledky HULÍN CUPU:
Kategorie 2006 a ml. - 1. místo Hajdinová (KSG
Rosice), 2. Opelíková (TJ Chropyně), 3. Krýsová (GK Vítkovice) ... 17. Marková (Hulín)
Kat. 2005 - 1. Semaniv (GK Vítkovice),
2. Návratová (TJ VOKD Ostrava Poruba),
3. Křibíková (ŠK Uherský Ostroh).
Kat. 2004 - 1. Kalašová (OSG Ostrožská
Nová Ves), 2. Štrobíková (TJ VOKD Ostrava
Poruba), 3. Chmelová (Moravská Slávie Brno)
... 9. Pecháčková (Hulín)

Kat. 2003÷2002 - 1. Pismausová (Sokol
Moravská Ostrava), 2. Hájková (TJ VOKD
Ostrava Poruba), 3. Janoštíková (OSG
Ostrožská Nová Ves) ... 13. Daňková Tereza,
15. Šenková, 16. Řezníčková (všechny Hulín).
Kat. 2010÷2000 - 1. Ryšavá (OSG Ostrožská
Nová Ves), 2. Peterková (KSG SK Přerov),
3. Hrbáčová (TJ VOKD Ostrava Poruba).
Kat. 1999÷1998 - 1. Soukupová (KSG SK
Přerov), 2. Šálková (OSG Ostrožská Nová
Ves), 3. Melenovská (Sokol Zlín).
Kat. 1997 a st. - 1. Hamrlová (Hulín).
Okresní přebor se konal v Holešově. V kategorii nejmladších žákyň Nikol Pecháčková vybojovala svou první medaili – a hned stříbrnou.
Po loňském vítězství v nejmladších žákyních
vyhrála i mezi mladšími žákyněmi opět Tereza
Daňková a 4. místo získala Anna Šenková. Veronika Hamrlová si z Holešova veze domů zlato.
Na krajském přeboru ve Zlíně startovala
jen Terka Daňková. Poprvé startovala v kategorii žákyň B a hned si domů odvezla stříbrnou medaili. Blahopřejeme!
Děkujeme všem partnerům za pomoc v
celé sezoně 2011/2012, rodičům a hlavně
trenérům, bez jejichž obětavé práce by nešlo
dosahovat tak výborných výsledků.
V září budeme opět pořádat nábor nových
členů - termín a další podrobnosti naleznete na
našem webu http://www.gymnastikahulin.cz.
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Mažoretky Kontrasty
Hulín se třpytí

Kontrasty Hulín zlaté
Víkend 26. – 27. května 2012 v Hranicích
patřil mažoretkám. Sjely se sem z celé Moravy a Slezska, aby v rámci mažoretkového
šampionátu bojovaly o medaile a tituly. 27
skupin soutěžilo v jednotlivých věkových kategoriích v disciplíně Klasická mažoretka.
Mažoretkový soubor KONTRASTY Hulín ve velké konkurenci získal 1. místo, zlaté
medaile, titul MISTR MORAVY a Slezska
pro rok 2012 a postup na Mistrovství České republiky, které se bude konat v polovině
června v Poděbradech.

Další úspěchy zaznamenal tento mažoretkový soubor také na Mistrovství České republiky
– sóla a dua v Ronově. Zde v kategorii Senior
a disciplíně Hůlka s rekvizitou obsadila Lenka
Pavlíčková 4. místo. V kategorii Děti v disciplíně Klasická mažoretka – hůlka se umístila
Veronika Simonová na 9. místě a v disciplíně
Hůlka s rekvizitou získala krásné 5. místo.
Děkuji celému souboru za reprezentaci a
rodičům za podporu.
Alena Rafajová - trenérka

Prodloužený víkend 15. až 17. června patřil
mažoretkám. Do lázeňského města Poděbrady se sjely mažoretkové skupiny z celé České
republiky. Jejich cesta byla dlouhá, musely se
probojovat přes oblastní kola a zemská ﬁnále
až na Mistrovství České republiky. Soubor
mažoretek Kontrasty Hulín měl letos úspěšný rok, na oblasti získaly stříbrné medaile,
na Zemském ﬁnále Mistrovství Moravy a
Slezska byly zlaté s titulem Mistrů a v Poděbradech předvedly svá soutěžní vystoupení
na vysoké profesionální úrovni a obsadily ve
své kategorii 2. místo, získaly stříbrné medaile a titul VICEMISTRYNĚ České republiky.
Z každé věkové kategorie byly dva nejlepší
soubory nominovány na Mistrovství Evropy
do Francie, takže hulínské KONTRASTY
budou i letos reprezentovat na podzim Českou republiku ve francouzském Sélestatu.
Všem děvčatům ze souboru moc děkuji za
výkony, které předvedly, a přeji hodně úspěchů v dalších soutěžích. Dík patří také maminkám za pomoc a podporu.
Alena Rafajová, trenérka

Úžasné jaro taneční skupiny TRICK Hulín
Jak se můžeme snadno přesvědčit, máme
v našem městě šikovné děti, které jsou velmi
úspěšné na poli hudebním, pěveckém, hereckém a také TANEČNÍM. Taneční úspěchy nejsou zásluhou nikoho jiného než taneční skupiny TRICK, která působí v našem městě od
roku 2006. Skupina vede zakladatelka Alena
Csomorová. Přestože skupinu vede při svém
časově náročném zaměstnání, dlouhodobě
dosahuje vynikajících úspěchů na tanečních
soutěžích v blízkém i vzdáleném okolí.
V letošním roce se členové hlavní a dětské
skupiny zúčastnili následujících soutěží
s těmito výsledky:
• Lipenská hvězda Lipník nad Bečvou - děti
1. místo, hlavní skupina 2. místo,
• Effect dance cup Zlín - děti 3. místo,
hlavní skupina se neumístila,
• Děti ﬁtness Otrokovice - děti i hlavní skupina
1. místo,
• Hot dance Valašské Meziříčí - děti i hlavní
skupina 1. místo,
• Dance Evolution Přerov - děti 2. místo,
hlavní skupina 4. místo,
• Děti ﬁtness ﬁnále Praha - děti 5. místo,
hlavní skupina 4. místo.
Mimo těchto soutěží tanečníci vystupovali
na různých společenských akcích. Mezi nejvýznamnější bezesporu patřilo vystoupení na
Dětském ﬁlmovém festivalu ve Zlíně. Děti
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zde měly možnost se setkat s herci jako
je Roman Vojtek, Jan Čenský nebo Dana
Morávková. Mimo své vystoupení se celá
skupina zúčastnila soutěže malování na
chodník na téma „Pohádkové tancování“.
Děti nakreslily Danu Morávkovou jako
krasobruslařku a získaly tak její osobní
cenu. Vyhraný dárek nešlo rozdělit mezi
tolik dětí, a proto se rozhodlo, že se cena
dá někomu dalšímu. Na jeden nedělní trénink přišla Kačenka Topičová s maminkou a děti jí dárek předaly. Také jí zatancovaly své vystoupení a následně si spolu
pěkně povídaly. Kačenka jim na oplátku
přinesla malé občerstvení, které všechny
příjemně překvapilo. Na závěr úspěšné
sezóny jsme se všichni sešli na táborákovém opékání špekáčků, kde děti předaly své
trenérce krásný dort a poděkovaly jí tímto
za práci a čas, který jim věnuje.

Také my rodiče se připojujeme k poděkování paní trenérce, jelikož díky ní tráví naše
děti svůj volný čas smysluplně.
Rodiče dětí

Hulíňan
ZE SPOLEČNOSTI
Dne 17. 5. 2012 jsem se vracela z procházky se svým pejskem rasy West Highland
teriérem Ronem Boční ulicí kolem Rusavy.
Tato nehoda se stala v 17.35 hodin v zatáčce,
kde nás dostihla starší paní, vezoucí své kolo
s volně pobíhajícím jezevčíkem. Pes z ničeho
nic zaútočil, já toho svého stačila díky vodítku rychle utáhnout na sebe do výšky, ale divoký a zlý pes byl rychlejší. Zakousl se tomu
mému do ocásku, způsobil mu dle MVDr.
Žáka zlomení ocásku s možnou komplikací
a dle potřeby i možné amputace.

Je pes živé stvoření, nebo je to stále jen věc?
S dokladem lékařské dokumentace jsem
se vydala za majitelkou, paní Smolinkovou
- Doležalovou, která způsobila svým špatným přístupem mému psu bolest. Peníze za
ošetření mého pejska mi nikdo nedal, bylo
mi řečeno, že se nic nestalo, prý ať táhnu,
nebo bude na mou osobu poštván pes. Celková léčba u veterináře činila 500,- Kč, ale
můj pejsek utrpěl bolest, která se nedá zaplatit penězi. Vše jsem byla nahlásit na Polici
ČR i na MěÚ, ovšem bezvýsledně.
Smím se proto zeptat, jak chránit svého

pejska, za kterého řádně platím poplatek obci
600,- Kč ročně a ven s ním chodím na vodítku?
Jednou se může stát, že potkáme volně
pobíhajícího pejska, který mi toho mého
klidně zakousne. A co potom? Nemám žádné svědky, tak se stále nebude nic dít?
Děkuji za zamyšlení.
Majitelka pokousaného pejska, které záleží na spravedlnosti.
Alena Bojanovská

Rajnochovice - Hulín
Dvě místa, která spojila osobnost kněze
P. Alberta Jadrníčka, hulínského faráře, postavením ozdravovny pro děti a dospělé v letech
1923 – 1925, pozdější škola v přírodě. Proto
jsou pro nás Hulíňáky Rajnochovice srdeční
záležitost. Když se rozlétnou první včelky a
vzduch zavoní jarem, je to pro nás chataře jako
volání divočiny. Přibývající léta zkoušíme výstupem na naši horu, ale za šest minut ji ještě
pokoříme, díky Bohu.

tých dnů v lůně přírody. Podvečerní zvon
nás volá do rajnochovického kostelíčku
a za půl hodinky už sedíme v lavicích, v
očekávání mše svaté a také nových přátel,

kterých už tu máme spoustu.
Tak pozdrav všem a už se těšíme na
sobotu.
Helena Rozsypalová

Přivítá nás prosluněná veranda, osvěží
kafíčko na terase a představa dvou proži-

INZERCE
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Hulíňan
BLAHOPŘÁNÍ

OPUSTILI NÁS:
Josef Gerych 1954
Luboš Barták 1983
Roman Novotný 1983
Josef Darebník 1931
Luděk Černocký 1932

Dne 24. června oslavil svátek a
27. června se dožívá krásných 87. narozenin
pan JAN BORTEL z Hulína
Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let
ze srdce přejí manželka, dcera a syn
s rodinami, vnuky a pravnuky.

Dne 12. 7. 2012
by se dožil 90 let pan

VZPOMÍNKA

JOSEF MATLÁK

Jen vzpomínka krásná a milá
na tebe, maminko a babičko, nám zbyla.
Co my za tvou lásku ti můžeme dát,
jen kytici květů na hrob a vzpomínat.
Dne 10. července 2012 vzpomeneme první
smutné výročí úmrtí maminky a babičky,

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcery a syn s rodinami.

Dne 14. 7. 2012
vzpomeneme 5. výročí úmrtí

paní MARIE RYBENSKÉ z Hulína
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.
Dcera Marie s celou rodinou

paní MILUŠE AUGSTENOVÉ
Vzpomíná manžel.

Dne 12. 7. 2012 by se dožila 88 let
naše maminka, babička a prababička,
paní LIBUŠE KOLAŘÍKOVÁ z Hulína
Nikdy nezapomeneme
na Tvoji velkou lásku, dobrotu a obětavost.
Za vše Ti patří velký dík.
Za tichou vzpomínku děkují dvě dcery,
dva synové, vnoučata a pravnoučata.

Dne 1. srpna uplyne 15 let,
co nás navždy opustil náš tatínek, dědeček,
bratr, švagr a strýc,
pan KAREL GÁBA
Stále vzpomínají syn Karel,
dcera Jarmila s rodinou
a rodina Foltýnova.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• PRODÁM - Gumáky černé vel. 36 nepoužité - 120 Kč, kopačky Mitre vel. 39 - 255 Kč,
tenisky vel. 37 - 50 Kč
Tel.: 776647875.
• Prodám cihlový byt 2+1 v OV v Hulíně,
celková plocha 55m2, l. poschodí, připojení
na internet, plastová okna, klidná lokalita.
Cena dohodou. Možná i výměna za 3+1
nebo 2+1 v Kroměříži (rozdíl ceny doplatím).
Volejte 605 478 685.
• Prodám garáž v Hulíně „U Cukrovaru“.
Cena 100.000,- Kč. Tel.: 777 911 834.
• ING. DOSTÁL-GEODET-HULÍN
Provádí veškeré zeměměřické práce v oblasti
katastru nemovitostí a stavební geodezie.
TEL.: 724 221 815.
• Nabízím pronájem bytu 1+kk v Kroměříži
- Albertova ul. Cena 5.500,- Kč měsíčně
včetně inkasa, kauce nutná. Tel. 603 320 297.
• Prodám včelí med. Tel. kontakt 606 453 629.
• Servis pračky, myčky, sporáky a další
elektrospotřebiče. Marek Dolák,
tel.: 737 366 124, www.servis-dolak.g6.cz
• Hledám brigádu nebo práci na HPP,
tel.774 170 043.
• Hledám pronájem malého bytu v Hulíně. Jsem
sama - důchodkyně. Nejlépe méně než 6.000,Kč s inkasem i nájmem. Tel.: 775 675 146.
• Plechový regál do dílny či skladu, délka po
složení 4 m, 6 pater. Výška 2,2 m, šířka 0,6 m,
nosnost police 120 kg. Základní regál + 3 přídavné. Původní cena 9.600,- Kč, prodám za
4.500,- Kč. Odběr v Hulíně.
Tel. 603 481 327.
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• Soustavu domácího kina Home Theater
5.1 5000. Basy, středy, 4x satelit, vše ve dřevě,
bezvadný zvuk. Vhodné k PC i k TV. Původní cena 1.900,- Kč, prodám za 1.200,- Kč.
Samozřejmě plně funkční. Tel. 603 481 327,
e-mail milos85@seznam.cz
• Prodám dřev. okna 150x120 cm. Dvojitá. Bez
rámů.Vhodná na skleník. Cena za kus 75,- Kč.
Celkem k prodeji 3 ks. Tel. 603 481 327.
• Prodám cestovní kolo Favorit, solidní
stav. Dvojtalíř, pětikolečko. Světle modré.
Cena 1.200,- Kč. Tel. 603 481 327,
e-mail milos85@seznam.cz
• Prodám nové shrnovací, plastové dveře, org.
zabalené, světlý buk 2x1 m, po slevě za 650,- Kč.
Dva stejné dárky. Tel.: 739 009 813
• Montáž žaluzií, sítí do oken, shrnovacích
dveří, parapetů. Volejte Hulín 604 301 146.
• TAXI Rybenský, Hulín, tel.: 777 282 454.
• Navštivte technický bazar v Hulíně, ul.
B. Němcové, za novou lékárnou. Velká nabídka zboží za levné ceny.
• Umyji okna, uklidím dům či byt - levně,
čistě, rychle. Tel. 731 381 691.

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. 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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Pokud byste rádi poblahopřáli svým blízkým nebo přátelům, nebo k jiným událostem,
zašlete text, popřípadě fotograﬁi na níže uvedenou adresu Městské knihovny v Hulíně,
nebo na e-mail: knihovnahulin@seznam.cz.
Zveřejnění společenské kroniky je bezplatné.
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