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Úvodník

Vážení čtenáři Hulíňanu,
doufám, že jste vánoční svátky a následnou oslavu konce roku absolvovali v pohodě
a bez úhony. Věřím, že jste si našli čas sami
na sebe, přečetli si nějakou knížku (nejlépe
od nás z Městské knihovny v Hulíně), vyšli si na procházku a potkávali se s přáteli,
na které jste neměli celý rok čas. Pokud to tak
bylo, tak vám všem přeji, aby se vám těchto
„vánočních“ chvil dostávalo v novém roce
2014 častěji!
Když píšu tento úvodník, přemýšlím, co
nás asi v novém roce čeká. Snad už budeme
mít vládu (já to zatím nevím), snad naši sportovci budou úspěšní na zimních olympijských
hrách v Soči, díky nepodařené kvaliﬁkaci na
Mistrovství světa ve fotbale budou snad naši
muži sledovat tento šampionát v klidnější atmosféře, a pak je zde důležitá věc, a tou jsou
podzimní volby do obecních zastupitelstev, kde
si budeme moci po čtyřech letech zvolit novou
politickou reprezentaci měst a obcí. Čeká nás
toho hodně; jen tak náhodou jsem se podívala

Z DNEŠNÍHO ČÍSLA:
Ohlédnutí za vánočním
časem v Hulíně

na internet na události roku 1914, tedy přesně
před sto lety. To byl bohužel daleko tragičtější rok, kdy po úspěšném atentátu na Františka
Ferdinanda d´Este začala I. světová válka. Jen
doufám, že nic podobného nás nepotká!
Ale když se díváme zpět do historie, daleko veselejší a poučnější jsou lidové tradice
a přísloví. O lednu je jich celá spousta, všechna se většinou zaměřují na počasí a úrodu.
Je jasné, že naši předci byli daleko více, než
jsme my dnes, závislí na zemědělské činnosti,
a tak si všímali všech možných úkazů a počasí
a z nich pak vznikla přísloví. Většina lednových přísloví popisuje to, že pokud je leden
teplý a vlhký, nečeká nás nic dobrého. Jako
například: „Lednový déšť z pecnu odkrajuje.“
nebo: „V lednu mráz - těší nás; v lednu voda
- věčná škoda.“ Příroda má v lednu spát a odpočívat, proto je i zajímavé přísloví: „Když
v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.“
Naopak, pokud je leden, jak má být, jsou
prognózy do dalších měsíců daleko optimističtější, jako například: „Když je leden bílý, je

Marie Antalová
oslavila stovku
Příprava
Hanáckého práva v Hulíně
LEO Express
zastavuje i v Hulíně
sedlákovi milý.“ nebo: „ Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.“ Pro vášnivé houbaře ještě jedno a poslední přísloví: „Mnoho
sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.“
Z tohoto úhlu pohledu bych nám všem přála v lednu metr sněhu a mráz kolem -20 °C.
Přeji vám příjemné chvíle při čtení tohoto
lednového čísla Hulíňanu.
J. Z.

Marie Antalová oslavila stovku
hodně čte a luští křížovky. Recept
na dlouhověkost nemá, (snad jen
to, že se nikdy nevdala a neměla
děti, netížily ji tedy žádné starosti) má ráda maso, miluje sladké, ale také byla
ve svém životě hodně
činorodá. Sportovala, hrála ochotnické divadlo, zpívala ve sboru a prožila svůj život
velmi aktivně.

Neuvěřitelných sta let se dne 28. prosince
2013 dožila paní Marie Antalová. Narodila
se sice v Kroměříži, rok před vypuknutím
první světové války, ale většinu života strávila v Hulíně. Hned po vystudování pedagogické školy nastoupila jako učitelka prvního
stupně na Základní školu v Hulíně. Předpokládám, že ti dříve narození si na paní Antalovou jako paní učitelku jistě vzpomenou.
Paní Antalová se i přes svůj vysoký záviděníhodný věk těší dobrému zdraví, stále ještě

S gratulací
a krásnou kyticí
přišel paní Antalové do Domova
důchodců ve Vážanech, kde
od roku 2005 žije popřát i starosta Hulína Mgr. Roman Hoza.
Věřte mi, že na svých prvních sto
let vypadá opravdu báječně.

J.Z.

Foto: J. Zakravačová
Paní Antalová zemřela náhle
krátce po oslavě svých 100. narozenin ve čtvrtek 2. ledna 2014.
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Hulíňan
MUZEUM F. SKOPALÍKA

Háčkované Vánoce

Malá ochutnávka toho, na co se ještě můžou návštěvníci do konce výstavy těšit. (Foto: J. Zakravačová)

INZERCE

Ohlédnutí za vánočním časem v Hulíně
Tak jako každý rok se moc těším na konec
roku, kdy v Hulíně probíhá neuvěřitelné množství kulturních akcí. To by asi nebylo tak nic
mimořádného, kdyby na rozdíl od jiných měst
si ve velké většině Hulín vystačil jen s „vlastními“ umělci a soubory. Je až neuvěřitelné, kolik
talentovaných lidí a souborů působí v našem
městě. Je to výborná vizitka všem pedagogům
a dalším lidem, kteří věnují svůj profesní nebo
volný čas volnočasovým aktivitám, dětmi počínaje a seniory konče. Jen v měsíci prosinci proběhlo několik akcí, o kterých se dočtete v tomto
lednovém vydání Hulíňanu. Z těch největších
to byl Vánoční svíčkový koncert dechové hudby Hulíňané s jejich hosty, komponovaný pořad

Svíčkový koncert Hulíňanů

Základní umělecké školy v Hulíně, oboru literárně – dramatického Jak se pečou Vánoce pod
vedením paní Lenky Urbanové, nebo tradiční
adventní koncert dechového souboru Morava.
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Adventní koncert DS Morava

Jak se pečou Vánoce

Letošní vánoční pořady probíhaly v Kulturním klubu, který
díky výborné práci vedení města
Hulín dostal jako vánoční dárek
nová okna a fasádu. Také bych
chtěla vyzdvihnout vánoční výzdobu uvnitř Kulturního klubu,
která celou atmosféru Vánoc ještě umocnila.
Pokud by někdo v naší republice vyhlásil Kulturní olympiádu
měst, nebála bych se vůbec o pořadí města Hulína.
J.Z.
Foto: J. Zakravačová,
L. Pecháček, M. Dunajová

DPS Zvonky a pěvecký sbor Smetana Hulín

Hulíňan

Svíčkový koncert dechové hudby Hulíňané
stavili členové DPS ZVONKY Z. Hradilová,
K. Burešová, Z. Hložková, S. Zpěváková, A. Polášek, S. Hoza, K. Horáková a A. Šimková. Celý
sbor potěšil krásnou skladbou MNĚ SÍLU DÁŠ
se sólem na altsaxofon Radka Němce, či veselou
BRUSIČ MRÁZ od Miroslava Reichla.
Dixieland Petra Poláka, který ve svém
složení hraje teprve od září měl v programu
HELLO DOLY Jery Hermana a tradicionál
SVATÍ POCHODUJÍ v arr. Paula Seversona.
Svým skvělým výkonem a zapálením v okamžiku roztleskal celý sál.
Hudba a lesk žesťových nástrojů zcela
neodmyslitelně naplňuje adventní čas. Nejinak tomu bývá i u nás v Hulíně. Ve dnech 20.
a 21.12 2013 se v místním kulturním klubu
uskutečnily tři vyprodané svíčkové koncerty
Hanácké dechové hudby Hulíňané. Tradiční i
trochu jiné - se svými hosty, Dětským pěveckým sborem ZVONKY ZUŠ Hulín se sbormistryní Mgr. Danou Zapletalovou, Smíšeným pěveckým sborem SMETANA Hulín se
sbormistryní Mgr. Lenkou Poláškovou a Dixielandem ZUŠ Hulín s uměleckým vedoucím
Petrem Polákem. Součástí programu byl také
slavnostní křest nového vánočního CD Hulíňanů s názvem „ VÁNOCE V HULÍNĚ“.
Vůně jehličí v arr. V. Smoly zahájila koncert, tradicional UŽ Z HOR ZNÍ ZVON s
českým textem Zdeňka Borovce zněl slavnostně, ve skladbě PREMIÉRA se na tenor
představil Milan Štěrba, MEMORY A. L.
Webera si v sólu zazpívala Lucie Kardošová, latinská lidová ADESTE FIDELES ve
čtyřhlase byla okouzlující a sólo na trubky
předvedli David Simerský, Dominik Zdráhal a Roman Polák v Chačaturianově ŠAVLOVÉM TANCI. Výborně zazněl v sólu
sopránsaxofon Petra Poláka ve skladbách
K. Svobody KREV TOULAVÁ a z Moriconeho TENKRÁT NA ZÁPADĚ.
Koncert byl zároveň malým průřezem
nového zvukového nosiče, na kterém se podílely uvedené hulínské pěvecké sbory. Ve
skladbě VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ se před-

Křest nového CD, které vzniklo za podpory
Zlínského kraje pod záštitou hejtmana MVDr.
Stanislava Mišáka byl slavnostní. Aby všechny skladby zahřály srdce svých posluchačů, to
byl obsah přání všech kmotrů na jevišti.

Zapletal a zvukoví mistři Josef Podsedníček
a Petr Polák st. Průvodní slovo Lucie Vajdové
bylo přesvědčivé, půvabně doplnilo vánoční
atmosféru celého koncertu a končilo přáním
všeho dobrého všem do roku 2014.
Věra Gremlicová, P. Polák
Foto: L. Pecháček

Koncert vrcholil, když nastoupil Smíšený pěvecký sbor SMETANA Hulín. Spolu
s Hulíňany bylo jejich ztvárnění EXULTATE JUSTI Ludovico da Viadany, či NABUCCO Guisepe Verdiho krásným zážitkem
pro posluchače. Závěrem nastoupil i DPS
ZVONKY ke společné koledě NARODIL SE
KRISTUS PÁN v arr. Miloše Machka.
DH Hulíňané s uměleckým vedoucím
Petrem Polákem, kapelníkem Davidem Simerským, zpěváky Lucií a Anetou Kardošovými, Stanislavem Hanákem , Miroslavem
Uhlířem a svými hosty, připravili pro posluchače a diváky velmi zajímavý program,
který předčil všechna očekávání. Ke kvalitě
koncertu přispěl svou dataprojekcí Jakub

Na svíčkových vánočních koncertech jsme pokřtili nové CD Vánoce
v Hulíně. Na CD naleznete skladby jako
např. První sníh, Rolničky, Alžbětínská serenáda a také tradiční vánoční
koledy. V případě zájmu o zakoupení
tohoto CD nás kontaktujte přes facebook
do zprávy nebo na tel. 724 023 481.
Hulíňané

Vánoční koncert v kostele
Vánoční koncert v kostele sv. Václava
25. prosince 2013 završil sérii vánočních
koncertů v Hulíně. Chrám Páně, zaplněn po-

sluchači do posledního místa, svou akustikou
odpovídal nárokům skladeb, které byly jednotlivými sbory prezentovány.
DPS ZVONKY se sbormistryní Danou Zapletalovou a korepeticí Lenky Poláškové měl
ve svém repertoáru 9 skladeb s
vánoční tématikou, např. EXULTATE od Vicky Courtneye, skladby Petra Ebena, Johna Lennona
a další. Duo si zazpívaly Veronika Zavadilová a Jitka Druláková, kvintet Zuzana Hradilová,
Kateřina Burešová, Adriana Navrátilová, Zlata Hložková a Sára
Zpěváková.
Tóny skladeb, místy v líbezném pianissimu, až po forte celého sboru promlouvaly k posluchačům krásnými dětskými hlasy.

Pěvecký sbor SMETANA Hulín a Smíšený pěvecký sbor MORAVAN Kroměříž se
sbormistry Lenkou Poláškovou a Miroslavem Uhlířem doprovázel orchestr studentů
a profesorů konzervatoře P. J. Vejvanovského
Kroměříž a žesťový kvintet: trubka Miroslav
Bureš a Jaroslav Kocůrek, trombon Vladislav Prokopec a Jiří Molčan, tuba Dalibor
Vinklar.
Jejich repertoár - výběr z ČESKÉ MŠE
VÁNOČNÍ Jakuba Jana Ryby a MISSA
BREVIS Jakoba de Haana byl tradičně slavnostní. Sóla Evy Kývalové, Pavly Mlčákové,
Tadeáše Hozy a Romana Hozy byla nádherným pohlazením po duši, kdy člověk pozvedá svou mysl naplněn krásou, kterou si odnáší domů. Velké díky všem!
Věra Gremlicová
Foto: L. Pecháček
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Hulíňan
SENIOŘI
Návštěva
hulínských seniorů
Tradičně ke konci roku patří návštěva seniorů – rodáků z Hulína, žijících v ústavech
s pečovatelskou službou v okolních městech a obcích. Nejinak tomu bylo v prosinci
minulého roku, kdy delegace vedení města
navštívila více jak 40 našich spoluobčanů
v celkem sedmi zařízeních. Všichni naši senioři obdrželi z rukou starosty města Hulína pana
Mgr. Romana Hozy a pana místostarosty Petra Poláka dárkové balíčky. Nicméně více než
dárky potěšilo naše seniory to, že na ně vedení
města myslí i v těchto chvílích, a setkání provázela mimořádně vlídná atmosféra.
J.Z.

Vánoční zpívání OSZP Hulín
Na l1. prosince byl vyhlášen celorepublikový projekt „Česko zpívá koledy“. Společně s Dámským klubem pod vedením paní D.
Střálkové jsme na náměstí u toho krásného,
do modra laděného stromu, zpívali koledy.
Byla to v tyto předvánoční dny příležitost
vyjádřit pocit národní sounáležitosti, protože
v 18 hod. se koledy zpívaly na mnoha místech naší republiky. Důležitost této akce podpořili svou přítomností i osobnosti našeho

města - starosta města Mgr. R. Hoza, ředitel
Kulturního klubu Ing. Pecháček a redaktorka
Hulíňanu paní J. Zakravačová.
Přejeme všem občanům Hulína hodně
zdraví v novém roce 2014.
P. Poláková,
OS zdravotně postižených Hulín
Foto: J. Zakravačová

Akademie 3. věku
Ještě poděkování vedoucím
A3V, paní J. Floriánové a J. Zakravačové, které po celou dobu
připravují pro A3V zajímavé
přednášky, setkání s osobnostmi, zájezdy i pohoštění.
Závěr tvořilo všeobecné
přání klidných a radostných
vánočních svátků, zdraví
a pokojný rok 2014.

Své poslední setkání v roce 2013 uskutečnila dne 18. prosince v KK Hulín. S pohoštěním, návštěvou a dárkem pana starosty
Romana Hozy pro každého účastníka se stalo
toto dopoledne sváteční záležitostí.

Věra Gremlicová
Foto: J. Zakravačová
Starosta R. Hoza popřál všem
přítomným krásné Vánoce
a odměnil je malou pozorností
od města Hulína

Setkání osvěžilo a potěšilo velmi pěkné
pásmo těch nejmenších předškoláčků. Vystupovali v kostýmech, představující koledníčky i součásti vánočního stromu s řadou
říkánek, tanečků a písní s vánoční tématikou
i koledami.
V dalším programu bylo docela dobrodružné uhodnout starodávné nástroje, pomůcky a „udělátka“, věci, které používali
naši předkové, a následoval test o ﬁlmové
tvorbě, postavách z ﬁlmů a režisérech, jenž
byl složitý i zábavný.

Vystoupení dětí z MŠ Hulín,
které přítomné pohladilo po srdíčku

Pozvánka
na Akademii 3. věku

Děkuji zaměstnancům
v lékárně Medica
na Záhlinické ulici v Hulíně
za vrácenou peněženku
s doklady,
kterou jsem tam zapomněla.

22. ledna 2014
od 9.00
Foto: J. Zakravačová
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do Kulturního klubu.

Poděkování

M. M.

Hulíňan
Z RADNICE
USNESENÍ č. 64
z 64. schůze Rady města Hulína, konané dne 28. listopadu 2013
Rada města po projednání a v souladu se zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů
1) Doporučuje ZM
2) Schvaluje
3) Jmenuje
4) Bere na vědomí
1) Doporučuje ZM
a) schválit kupní smlouvu na prodej pozemků
parc. č. 4284 a parc. č. 4764, vše v k. ú. Hulín,
o výměře 789 m² Ing. Vladimírovi Omastovi,
bytem Hulín
platnost usnesení: 30. 6. 2014;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
b) vzít na vědomí pravomocné rozhodnutí,
vydané Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Zlínský kraj,
Pobočka Kroměříž, pod č. j. SPU 273585/
2013, v souladu se schváleným návrhem
komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chrásťany u Hulína a v k. ú. Hulín – část v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění později vydaných předpisů,
a schválit výměnu nebo přechod vlastnických
práv dle přílohy tohoto rozhodnutí;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: Bc. Božena Rušikvasová;
c) schválit rozpočet města Hulína na rok 2014;
platnost usnesení: 31. 12. 2014;
zodpovídá: Bc. Eva Kubínová;
d) schválit nové úplné znění zřizovací listiny KULTURNÍ KLUB Hulín, příspěvková
organizace;
platnost usnesení: 01. 01. 2014;
zodpovídá: JUDr. Hana Hrabalová.
2) Schvaluje
a) výjimku v souladu s odst. 1, ustanovení 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 „veřejná hudební produkce
v baru Bronz“ pořádané pí Magdou Pohlovou, a
to z 29. 11. 2013 na 30. 11. 2013 a z 20. 12. 2013
na 21. 12. 2013 do 2.00 hodin, z 31. 12. 2013
na 01. 01. 2014 do 06.00 hodin;
platnost usnesení: 30. 11. 2013, 21. 12. 2013,
01. 01. 2014;
b) smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 1344/1 a parc. č. 1345,
vše v k. ú. Hulín, f. E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, IČ 280 85 400, za cenu
1.220,- Kč + DPH a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí;
platnost usnesení: 30. 06. 2014;
c) smlouvu o zřízení věcného břemene na
částech pozemků parc. č. 881, parc. č. 927/1
a parc. č. 971, vše v k. ú. Hulín, f. E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, IČ 280 85 400,
za cenu 2.000,- Kč + DPH a náklady spojené
s vkladem do katastru nemovitostí;
platnost usnesení: 30. 06. 2014;
d) nájemní smlouvu na nájem pozemku parc.
č. 1189/1 v k. ú. Hulín o výměře 388 m2
p. Janovi Šillerovi, bytem Hulín;
platnost usnesení: 31. 03. 2014;
e) záměr nájmu části pozemku parc. č. 674
v k. ú. Hulín za účelem reklamní vývěsky;
platnost usnesení: 30. 06. 2014;

f) záměr nájmu pozemků v k. ú. Chrášťany
u Hulína a v k. ú. Hulín dle příloh za účelem
zemědělské prvovýroby;
platnost usnesení: 30. 06. 2014;
g) nájemní smlouvu na nájem pozemků v k. ú.
Hulín o celkové výměře 6,1990 ha dle nájemní smlouvy Ing. Vladimírovi Omastovi,
IČ 750 54 001, za cenu 3.400,- Kč/ha/rok na
dobu do 31. 10. 2014 s možností prodloužení
vždy o jeden další rok;
platnost usnesení: 30. 06. 2014;
h) nájemní smlouvu na nájem pozemků v k. ú.
Hulín o celkové výměře 3,1925 ha dle nájemní
smlouvy spol. Zámoraví, a. s., IČ 253 13 045,
za cenu 3.400,- Kč/ha/rok na dobu do 31. 10. 2014
s možností prodloužení vždy o jeden další rok;
platnost usnesení: 30. 06. 2014;
i) nájemní smlouvu na nájem pozemku parc.
č. 4502 v k. ú. Hulín o výměře 2,9951 ha spol.
Pravčická, a. s., IČ 255 03 367, za cenu 3.400,Kč/ha/rok na dobu do 31. 10. 2014 s možností
prodloužení vždy o jeden další rok;
platnost usnesení: 30. 06. 2014;
j) podnájemní smlouvu na pozemky p. č. 2726
a p. č. 2727 v k. ú. Hulín;
platnost usnesení: 30. 01. 2014;
k) ukončení nájemní smlouvy na objekt nám.
Míru 123, 76824 Hulín dohodou k 31. 12. 2013;
platnost usnesení: 31. 12. 2013;
l) Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Zlínského kraje na výdaje
jednotky SDH;
platnost usnesení: 29. 12. 2013;
za body a) až l) zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
m) výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu na službu – „Územní plán Hulín“;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Bc. Božena Rušikvasová;
n) smlouvu o poskytnutí ASPI Rekodiﬁkačních vzorů;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Pavel Janečka;
o) dodatek č. 16 ke smlouvě č. SWR/95/49 na dodávku agendy Banka ﬁrmou VERA, spol. s r. o.;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Pavel Janečka;
p) přijetí dotace od Státního fondu životního
prostředí ČR na akci „Zateplení budovy Kulturního klubu“ prostřednictvím Fondu soudržnosti v celkové výši 2.299.255,- Kč;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič;
q) pro Muzeum Františka Skopalíka zpracování, prodejní místo a prodejní cenu turistických vizitek na 8,- Kč/ks, turistických deníků
na 50,- Kč/ks. Současně RM schvaluje variantu A vzhledu vizitky;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Mgr. Jana Kutá;
r) přijetí dotace od Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Pořízení sběrných
nádob na svoz biologicky rozložitelných odpadů a kovů“ prostřednictvím Fondu soudržnosti v celkové výši 367.622,- Kč;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič.

kázku malého rozsahu „Územní plán Hulín“
v tomto složení: členové: Mgr. Roman Hoza,
Bc. Božena Rušikvasová, Ing. Zuzana Kučeříková, Ing. Jiří Schaffer; náhradníci: Ing. Roman
Dutkevič, Petr Polák, Ing. Bronislav Fuksa
a Ing. Bohumil Kuchařík. Hodnotící komise
plní i funkci pro otevírání obálek s nabídkami;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: Bc. Božena Rušikvasová.
4) Bere na vědomí
a) návrh „Plánu schůzí RM a zasedání ZM
na 1. pololetí roku 2014“;
b) oznámení o uzavření MATEŘSKÉ ŠKOLY, ul. Eduarda Světlíka, Hulín, příspěvkové
organizace, ve dnech 27. 12. – 31. 12. 2013;
V Hulíně dne 28. listopadu 2013
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák, místostarosta

Mimořádná dotace
pro SDH

Zlínský kraj poskytl ze svého rozpočtu
městu Hulín mimořádnou účelovou neinvestiční dotaci ve výši 75.000,- Kč na výdaje
spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Kalinová Z.

Novoroční pozdrav
Vážení občané Hulína,
dovolte mi, abych vám všem na prahu nového roku popřál především pevné
zdraví, životní pohodu a mnoho úspěchů
ve všem vašem konání.
K lidskému životu patří i lidské štěstí.
Zde vám cituji Benjamina Franklina:
„Lidské štěstí není tvořeno velkými
šťastnými náhodami, které se stávají tak
zřídka, ale drobnými radostmi, ze kterých
se můžeme těšit denně.“
Tak tedy vše nejlepší v novém roce 2014.
Váš František Pešout
ﬁnanční poradce, Kulturní klub Hulín
605 722 803, frantisek.pesout@seznam.cz

3) Jmenuje
členy a náhradníky hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou za-
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Hulíňan
INFO PRO OBČANY
Zima je tady a ochránci drobného ptactva připravují krmítka na okna, balkóny i do
zahrad a parků. Začíná období přikrmování
a pozorování ptáků na krmítkách. Víte, čím
přikrmovat volně žijící ptáky a které druhy
navštěvuje vaše krmítko?
Nejvhodnější potravou pro přikrmování
ptáků jsou podle odborníků z Moravského
ornitologického spolku semínka slunečnice
a drcené vlašské ořechy. V menší míře, jako
doplněk, je možné přidat semena máku, řepky, prosa, loupaného ovsa a pšenice. Pokud
některá semena v krmítku zůstávají bez povšimnutí a ptáci je tam nechávají, je lepší je
do krmítka nedávat.
Tam, kde krmítko navštěvují výhradně
vrabci domácí nebo vrabci polní, je vhodné
jim přilepšit strouhankou ze suchého bílého
pečiva. V obchodech můžete koupit i různé
směsi pro zimní přikrmování ptáků, nejlepší
jsou však ty, ve kterých jsou převážně semena slunečnice.
Nejčastějšími návštěvníky krmítek jsou
sýkora koňadra a modřinka, zvonek zelený,
vrabec domácí, vrabec polní a kos černý. Ojediněle se na krmítkách a v jejich okolí obje-

Začíná období zimního přikrmování ptáků,
máte doma krmítko?
vují i čížci lesní, stehlíci obecní, sýkora uhelníček, sýkora babka, brhlík lesní, pěnkava
jikavec, pěnkava obecná, hýl obecný, dlask
tlustozobý, drozd kvíčala, drozd cvrčala, červenka a strakapoud velký. Za nejvzácnější a
nejkrásnější skvost krmítek je ochránci ptáků
považován brkoslav severní.

na zemi pod krmítkem a tak vůbec nevadí, když
nějaká semena z krmítka vypadnou.
Čím pestřejší jídelníček ptákům nabídnete
a čím je přírodě bližší okolí vašeho krmítka,
tím více druhů na něm a v jeho okolí můžete
pozorovat. Do krmítek naopak v žádném případě nepatří zbytky jídel z kuchyně, chleba a
slané pečivo. Z krmítek je nutné pravidelně
odstraňovat zbytky krmiva, aby se nestalo
zdrojem plísní a nemocí.
Ptáci nejsou na krmítkách životně závislí,
ale rádi si přilepší potravou ze snadno dostupného zdroje. Až později nastanou kruté mrazy,
potrava z krmítek jim může zachránit i život.

Pro kosy, kvíčaly, cvrčaly a brkoslavy jsou
největší pochoutkou jablka a plody jeřabin. Můžete je zavěsit na větve před okno nebo kolem
krmítka. Sýkorky, brhlíky a strakapoudy spolehlivě přiláká zavěšený hovězí lůj nebo lojová
koule. Někteří ptáci, jako například pěnkavy,
jikavci a chocholouši, nejraději sbírají semena

Pokud si nejste jisti, jaký ptačí druh se
objevuje na vašem krmítku, pak návštěvníky
vyfoťte, nakreslete nebo dobře popište a zašlete dotaz do Moravského ornitologického
spolku v Přerově na e-mail mosprerov@seznam.cz. Ornitologové vám rádi pomohou
s určením. Většinu ptáků, kteří navštěvují
krmítka, si můžete prohlédnout na videokanále MOS: https://www.youtube.com/user/
MOS1932/videos.
Jiří Šafránek

LEO Express spojí Moravu s Prahou bez zastávky
LEO Express, a. s., je český železniční dopravce, který v listopadu 2012
začal přepravovat cestující zcela novými švýcarskými vlaky na trase mezi
Prahou a Ostravou a v současnosti navíc přidává trasu Praha – Staré Město u Uherského Hradiště. Společnost
LEO Express již od poloviny roku
2013 dosahuje kladného provozního
výsledku hospodaření, tedy nejrychleji ze všech soukromých dopravců
v Evropě. Zakladatelem a generálním
ředitelem společnosti je Leoš Novotný.
Více o LEO Express na www.le.cz
Železniční dopravce LEO Express bude
od 15. prosince zastavovat pouze na Moravě a v Praze. Místo Pardubic zvolil zastávku v Přerově a navíc přidává novou trasu
Praha – Staré Město u Uherského Hradiště. Cestující ušetří čas i peníze.

zavedla v září tohoto roku. Věrnostní program
přináší svým členům 20% slevu na jízdenky
do třídy Economy a pro studenty navíc možnost kombinovat tuto slevu se žákovským
jízdným. Kromě slev přináší také Kofolu
zdarma a sbírání věrnostních s:)mile bodů
za každou jízdu s možností směny na další
cestování. Registraci je možné provést zdarma na www.smileclub.cz nebo na pokladnách
LEO Express ve vybraných stanicích.
Jízdenky na nové spoje mohou cestující již
od 15. 10. nakupovat pohodlně přes internet
na www.le.cz nebo na pokladnách v již existujících stanicích. V tomto týdnu společnost
spustila prodej přes místní provizní prodejce
a v prvním týdnu provozu spouští vlastní pokladnu před nádražím v Přerově.

Cestující z Přerova tak ušetří zhruba 40
min. a 31 Kč na cestě do Prahy a cestující
ze Starého Města ušetří 17 min. a 113 Kč na
cestě do Prahy.

Kromě časových a ﬁnančních úspor LEO
Express přinese svým cestujícím vysoký
komfort cestování v podobě moderních švýcarských jednotek poskytujících pohodlí
ve 3 cestovních třídách (základní Economy,
komfortní Business a luxusní Premium), milý
a ochotný palubní personál, nabídku chutného
občerstvení s donáškou
až na místo, Wi-Fi připojení k internetu zdarma, nabídku her, ﬁlmů
a zpravodajství v palubním
portálu, nízkopodlažní nástup, místa pro cestující s
omezenou schopností pohybu či maminky s kočárky, hry pro děti na palubě
zdarma nebo prodej jízdenek na MHD.

S cenovou politikou velmi souvisí i věrnostní program s:) mile Club, který společnost

„Sám jsem z Moravy,
většina managementu LEO

V novém jízdním řádu budou všechny
spoje LEO Express jako jediného ze tří hlavních dopravců na trase Praha – Ostrava zastavovat v Přerově. Navíc dopravce přidává
spoj LE 1361 s odjezdem v 16:28 z Prahy
přes Přerov – Hulín – Otrokovice do Starého Města u Uherského Hradiště s příjezdem
v 19:30 a spoj LE 1350 ze Starého Města u
Uh. Hr. s odjezdem v 5:50 a příjezdem v 8:56
do Prahy.

6

Express je z Moravy a především: většina našich cestujících je z Moravy. Jdeme zákazníkům vstříc a chceme být jejich první volbou z
Moravy do Prahy: bez zastávek, bezpečně a v
největším pohodlí. Zastavováním v Přerově,
který je významnou dopravní křižovatkou, a
přidáním nové trasy do Starého Města chceme zlepšit dopravní obslužnost Olomouckého a Zlínského kraje a přinést novým zákazníkům náš vysoký standard cestování za nižší
ceny než konkurence,“ říká ředitel společnosti Leoš Novotný.
Do budoucna se LEO Express chce zaměřit více na návaznou dopravu ve spolupráci
s místními autobusovými dopravci a na vzájemný prodej jízdenek pro zlepšení celkovéobslužnosti krajů. V případě dobrých obchodních výsledků na nové trati je společnost
připravena navyšovat počet spojů od dalšího
jízdního řádu.
Petra Lipovská
Marketing Manager

Hulíňan
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vánoční ohlédnutí

V mateřské škole začínají přípravy na Vánoce daleko dříve, než doma.

navzájem, rozbalujeme dárky pod vánočním
stromkem, posloucháme koledy, pohádky, na
oběd míváme rybu s bramborovým salátem.
Zkrátka si prožijeme školkové Vánoce. O to
více se pak všichni těšíme na Vánoce doma.

Po svátku svatého Martina děti netrpělivě pozorují oblohu, kdy už přijede na svém
bílém koni. Někdy se Martin pár dní opozdí,
ale to nic nemění na dětské radosti z prvních
sněhových vloček. Pro nás dospělé je to znamení, že je nejvyšší čas připravovat program
na Mikulášskou a na slavnostní rozsvěcování
vánočního stromu na náměstí.
Celá mateřská škola každým rokem žije
přípravami na vánoční čas, zdobíme školku,
vytváříme přáníčka pro rodiče a sponzory,
vyrábíme vánoční dekorace, chystáme překvapení pro rodiče.
Máme šikovné rodiče, moc jim děkujeme za
pomoc s přípravami: v některých třídách pomáhali s lepením dárkových taštiček a kornoutů na
dobroty pro děti, u nás zase nosili dětem cukrovinky, perníčky a nejrůznější vánoční dobroty,
natáčeli vystoupení dětí na DVD pro MŠ.
Konečně nastal ten očekávaný den, kdy si
svatý Mikuláš, anděl a čertík našli čas i na naši
MŠ. Školkou se nesly tóny koled a vánočních
básní, atmosféra vskutku sváteční. A když čertík
zařinčel řetězem, i zlobílci slibovali, že se polepší. Odměna za písničku a básničku byla sladká,
plná taška dobrot. Naše paní kuchařky připra-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

V lednu čeká naše předškoláky návštěva
v 1. třídě ZŠ Hulín, ve školní družině, v Klubíčku a zápis do základní školy. Ti nejmenší
se zase mohou těšit na Pyžamový den nebo
zimní barevný den u nás v mateřské škole.
vily pro děti vánoční punč a ovocné pohoštění.
Malí i velcí odcházeli domů s úsměvem.

Přejeme všem čtenářům Hulíňanu, všem
dětem, rodičům, sponzorům a přátelům naší
mateřské školy dobrý vstup do roku 2014
a hodně pohody, zdraví a štěstí po celý rok.
Miluše Budínová

Vánoční citová atmosféra přetrvala i do dalších prosincových dnů. V mateřské škole jsme
přivítali děti ze základní školy i z jesliček. S
drobnými dárky a vystoupením jsme potěšili
sponzory – Mika, zrealizovali jsme vystoupení pro členy Akademie III. věku. Starší děti se
zúčastnily komponovaného programu Jak se
pečou Vánoce v Kulturním klubu. Na závěr si
každá třída udělala vlastní vánoční Štědrý den,
který jsme nazvali Vánočení. Děti i dospělí se
už tradičně na tento den těší. Malí i velcí si
z domu přinesou drobné dárečky, přáníčka,
cukroví…Vzájemně si přejeme klidné a pohodové prožití vánočních svátků, zdraví a štěstí v novém roce, navštěvujeme se ve třídách

Cesta vody ze studny do sklenice
Po celou dobu opravy byla vodárna v plném chodu a voda byla pořád stejně čistá.
Úpravna vody Kroměříž upravuje surové
podzemní vody z osmi míst: Hradisko, Postoupky, Miňůvky, Podzámecká zahrada Kroměříž, Hulín, Břest, Břestský les a Plešovec.

V úpravně pitné vody v Kroměříži se nám
moc líbilo, protože jsme se dozvěděli spoustu
nových věcí a mohli jsme to i vidět.
Zuzana Hradilová, Veronika Vlčáková
a Sára Zpěváková, 7. A

Nejčistší voda je v Podzámecké zahradě v
Kroměříži a v Břestu.
Vodárna čistí vodu pískovým ﬁltrem.
Dne 27. 11. 2013 jeli žáci ze sedmých tříd,
navštěvující přírodovědná praktika, s paní
učitelkou Jaromírou Sokolovou na exkurzi
do Kroměřížské vodárny, která byla postavena roku 1978, zrekonstruována a letos v
listopadu znovu otevřena.
Když jsme dojeli do areálu, uvítal nás
milý pán, který nás provázel po celou dobu
naší návštěvy.
Nejprve nám pustili video, na kterém bylo
ukázáno, jak se vodárna opravovala.

Teď vám popíšeme, jak čištění vody probíhá:
- Nejprve se voda z měst a vesnic shromáždí
dohromady.
- V první nádrži s vodou se tvoří dvě paralelní linky, kde nejprve ve ﬂokulaci probíhá tvorba mikrovloček polyhydrátů železa
a manganu. Tato směs přechází k sedimentaci, v níž dochází k usazování vytvořených
vloček na dně sedimentačních nádrží.
- Z první nádrže odtéká voda do druhé nádrže, ve které jsou nově instalované čtyři otevřené pískové rychloﬁltry.
- Filry se perou kombinovaným způsobem
pomocí pracího vzduchu a prací vody. Prací vzduch je dodáván pracím dmýchadlem,
umístěným ve strojovně. Prací voda je čerpána do drenážního systému ﬁltrů pracími
čerpadly umístěnými rovněž ve strojovně
úpravny vody. Voda z ﬁltrů je odváděna na
nově instalované aerační věže, kde dochází
k odvětrání oxidu uhličitého z již upravené
vody.
- Závěrečná úprava vody aerací má také významný vliv pro zlepšení organoleptických
vlastností (barva, zákal, průhlednost, pach,
teplota) upravené vody.

Olympiáda z českého
jazyka 2013/2014
28. 11. 2013 proběhlo školní kolo olympiády z českého jazyka.
Celkem 14 žáků 8. a 9. ročníků prověřovalo své slohové a mluvnické znalosti. Museli
zvládnout 5 mluvnických úkolů a slohovou
práci na téma: Možná se vám také stalo, že...
Úkoly nebyly snadné, ale žáci se s nimi
poprali statečně. S nejlepšími výsledky se na
stupních vítězů umístili:
1. místo:
Veronika Bubelová, 9. B
2. místo:
Dagmar Holubová, 8. A
3. místo:
Tomáš Veselský, 9. B
Děkujeme všem za
odvahu zúčastnit se a vítězům přejeme mnoho
úspěchů v okresním kole.
/agoi, iroz/
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Hulíňan
Projekt
„Příběhy bezpráví“
Měsíc listopad patří na všech školách již
tradičně projektu „Příběhy bezpráví“. Letos se
konal již 9. ročník.
Bylo úterý 26. listopadu a žáci devátého
ročníku očekávali vzácného hosta, pana Vlastimila Úlehlu, který se tohoto projektu pravidelně účastní. Erudovaně, vlídně a trpělivě
seznamuje žáky s naší nedávnou minulostí.
Letos bylo setkání s ním o to slavnostnější, protože nás navštívila paní redaktorka
z novin „Deník Kroměřížska“, která se o našem zapojení do projektu dozvěděla z ČTK
a rozhodla se o nás napsat.
Dopoledne začalo projekcí ﬁlmu „Postavení mimo hru“. Film seznámil žáky s tím, jak
STB zasahovala vůči československým hokejistům 50. let, s jejich osudy, a zároveň hledal
odpověď na otázku „PROČ?“.
Po ﬁlmové produkci následovala beseda
s panem V. Úlehlou o tom, jak 50. léta zasáhla
do osudů hulínských občanů.
Besedovalo se nám dobře, otázek k zodpovědění byla spousta, ale čas byl neúprosný.
Čekal nás ještě jeden úkol. Napsat vzkaz těm,
kteří tak krutě zasahovali do života nevinným
lidem, nakreslit plakát k ﬁlmu nebo jen tak
vložit na papír své bezprostřední pocity.

Vážený pane V. Úlehlo,
moc Vám děkujeme a těšíme se na další
setkání s Vámi a historií.
Z. L.

Čertovská škola
Pravou čertovskou atmosféru si v pátek 6.
prosince vychutnali žáci 1. - 3. tříd. Opravdová
škola se na jeden den změnila v čertovskou školu. Všude se to hemžilo malými šikovnými čertíky, kterým maminky připravily krásné kostýmy.
Nechyběly růžky, ocasy ani kožichy. Také paní
učitelkám to v kostýmech čertic moc slušelo.
„Čertíci“ ve svých třídách plnili čertovské úkoly v matematice, v českém jazyce
i v ostatních přemětech, soutěžili a také vyráběli papírové čertíky. Společně se sešli v tělocvičně, kde si zatančili a zazpívali čertovské
písně. Čertovskou školu si přišly prohlédnout
také paní ředitelka Mgr. Hana Fuksová a paní
zástupkyně Mgr. Květoslava Hrouzová.
Čertíci si za své snažení zasloužili odměnu.
Mikulášská nadílka i Čertovské rejdění neodmyslitelně k předvánočnímu času patří a děti
si to velmi příjemně užily. Advent je čas, jenž
nás zastavuje - bilancujeme, vracíme se k hodnotám jako rodina, přátelství, pomoc bližním.
Nejkrásnějším dárkem je radost, spokojenost a úsměv dětí.
Učitelky 1. - 3. třídy

8

Pranostiky – zimní období – Vánoce
Pranostika je žánr lidové
slovesnosti. Jde o rčení, které
se snaží dávat do souvislosti
určité meteorologické jevy
a roční dobu, a je založeno na
dlouhodobé lidské zkušenosti.
Slovo pranostika je odvozeno
ze starořeckého prognosis,
tedy předpověď. Spojuje se
s každým měsícem.
V hodinách informatiky
a výtvarné výchovy jsme si
vybrali měsíc prosinec a začali zjišťovat pranostiky, které
se k tomuto měsíci váží. Bylo
jich hodně a některé žáci slyšeli poprvé. Byly zde i pranostiky, které jsou
všem dobře známé. Rčení jsme doplnili různými obrázky, které připomínají zimní období

a období Vánoc. Práce se dětem povedly a jsou
vystaveny na panelech na chodbě školy.
Černma

Návštěva SPŠ Otrokovice
Dne 3. prosince jsme my, žáci 9. B, měli
možnost zúčastnit se Dne otevřených dílen a
laboratoří na Střední průmyslové škole v Otrokovicích.
Kolem půl jedenácté jsme dorazili do školy a měli jsme půl hodiny čas, než prohlídka
začne. Odvedli nás do školního bufetu, kde
jsme si mohli koupit něco k jídlu či pití. Po
chvilce strávené v klubovně prohlídka konečně začala. Sešli jsme dolů po schodech a
rozdělili se na dvě skupinky – na kluky a na
holky. První část prohlídky se odehrávala v
dílnách instalatérů a elektrikářů. Poté jsme se
opět spojili a čekala nás návštěva autodílny,
kde nás lépe seznámili s průběhem vyučování a s nově zavedeným oborem. Jako další na
řadě byla prohlídka budovy, kde se vyučuje
obor kuchař - číšník. Mohli jsme si prohlédnout kuchyni, kde se studenti učí vařit, péct,
servírovat a podobně. Následně jsme mohli ochutnat jednohubky a čaj, nebo jsme si

mohli ozdobit vlastní perníček a sníst si ho.
Když už jsme byli hotoví i tam, konečně nás
čekala návštěva chemických laboratoří, na které
jsme se všichni těšili asi nejvíce. Když jsme se
dostali do hlavního areálu školy, vstoupili jsme
do místnosti, kde jsme si mohli odložit bundy a
tašky, ať nám při prohlídce nezavazí. Podepsali
jsme se na seznam a mohli jsme se sami rozejít,
do jaké laboratoře jsme chtěli. Laboratoře tam
byly celkem tři a v každé z nich bylo pro nás
nachystáno mnoho pokusů. Mohli jsme si vyrobit vlastní sliz, poznávali jsme různé vůně. Také
jsme si mohli vyzkoušet tajné písmo, sloní pastu a kontrolu alkoholu na methanol. Dokonce
jsme mohli vyzkoušet falešnou krev!
Bohužel, po půlhodině naše prohlídka
skončila a my jsme se museli vrátit zpět do
školy, ale i přesto jsme si tuhle návštěvu
všichni moc užili.
Veronika Bubelová, 9. B

Nástěnná malba
Díky slečně Bc. Janě Zimčíkové získala
pracovna hudební výchovy na 2. stupni ZŠ novou podobu. Celou zadní stěnu učebny zdobí
nová nástěnná malba, kterou tvoří kubisticky
stylizované postavy hudebníků a tanečníků
s hudebními nástroji. Malba je barevná, vyma-

lovaná v ploše. Pracovna díky ní dostala novou
tvář. Nástěnná malba se setkala nejen u žáků
s velmi kladným ohlasem. Tímto bychom Janě
chtěli za její práci velmi poděkovat.
I. H.

Hulíňan

Beseda
v městské knihovně

Vánoce v časech

Žáci šestých tříd ZŠ Hulín se 13. 12. sešli
v místní knihovně, kde pro ně byl připraven bohatý program. Užili si spoustu zábavy, během
které poznali knihovnu i z jiné stránky, než jsou
zvyklí. Seznámili se se zajímavými knihami,
procvičili si své schopnosti při práci s textem
a vyzkoušeli si, jak se v knihovně orientují.

Velmi vydařená výstava Hulínského svazu
žen a žáků ZŠ Hulín v učebně na školní zahradě zavedla přítomné do dětských let, kdy
nebylo důležité množství dárků, ale vzájemné setkání celé rodiny. Ukázky svátečního
stolování, zdobení stromečku, jídla a cukroví,
které nemohlo chybět v žádné domácnosti.

Beseda byla zaměřena nejen na tradiční vánoční zvyklosti, ale také na problémy dnešní
společnosti. Žáci získali mnoho nových znalostí a zkušeností nejen teoretických, ale i praktických. Knihovnu opouštěli plni nových zážitků.

Velké poděkování patří Hulínskému svazu
žen, bez jejichž pomoci by tato krásná a poučná
výstava pro naše generace nemohla vzniknout.

/iroz/

Foto: J. Zakravačová

J. Z.

Vánoční jarmark
Letošní vánoční jarmark
byl pro nás
jubilejní, patnáctý. Protože
jsme nic nechtěli ponechat
náhodě, začali
jsme s jeho
přípravami už
v říjnu. Není
jednoduché
domluvit
se
na tom, co budeme vyrábět,
čím udělat druhým radost, zda budeme mít zručnost a píli své dílo dovést téměř k dokonalosti.

Vánoční malování

Učíme se vzájemné pomoci, toleranci a spolupráci, učíme se více myslet na druhé.
Vánoční hvězdy, svícny, stromečky, koule, cukroví a drobné dárečky - to vše zmizelo
z našich stánků během několika minut.
Zmrzlí, ale šťastni z toho, že se nám dobrá věc podařila, jsme se večer rozcházeli do
svých domovů.
Na shledanou v roce 2014.
Žáci ZŠ Hulín
Foto: J. Zakravačová

Věděli jsme ale, proč a hlavně pro koho
jarmark pořádáme, a to byla naše největší
motivace. Indický kamarád Rohan může díky
nám navštěvovat školu a pracovat na svém
snu stát se lékařem, my zase poznáváme radost z toho, že můžeme někoho obdarovat.

DRUŽINKA
Jako bychom otočili kuzelným prstýnkem,
na kterém se třpytí malá hvězdička. Hvězdička, která nese rok 2014.
Vánoční rozjímání, klid a mír vystřídalo
silvestrovské veselí, loučení s rokem starým.
V posledním měsíci roku 2013, i když příroda v tichu dřímala zimním spánkem, v naší
družince se stále něco dělo.
Ať již zdařilá mikulášská besídka s nadílkou, kdy všechny dětičky mohly nechat oči
na Mikuláši, andílkovi a čertovi, nebo projektový týden Advent, kdy všemi hernami se
nesly libé tóny koled.
Nesmíme zapomenout na návštěvu prvňáčků v knihovně. Obě knihovnice s ochotou pro
nejmladší čtenáře připravily vánočně laděnou
besedu se soutěžemi. Touto cestou děkujeme
za příjemná odpoledne, která v uplynulém
roce pro děti ŠD knihovnice připravily.
Mrazivé počasí, stánky s různorodými
vánočními výrobky žáků, lákavé občerstvení… Ptáte se: „Co se děje?“ VÁNOČNÍ
JARMARK ZŠ.

Soutěž typu B Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Žáci II. stupně ZŠ Hulín se zapojili do
druhé části projektu „Děti malují pro Konto
Bariéry“. Tentokrát to byla výtvarná soutěž
s názvem „Vánoční malování“. Vybrané výtvarné práce byly odeslány do DDM Znojmo,
který tento projekt organizuje. Žáci malovali
a kreslili své zážitky a představy. Výtvarné
práce byly většinou velmi zdařilé a staly se
součástí výzdoby tříd.
I. H.

Hodně štěstí od ŠD
Milý procítěný proslov pana starosty Mgr.
Romana Hozy a paní ředitelky ZŠ Mgr. Hany
Fuksové zahájil tradiční školní akci. Koledy
prostřídalo vystoupení prvňáčků před stromečkem. Při pohledu na kluky a holčičky
v dobovém vesnickém oblečení s beranicemi
a teplými šátky, ťukáním polínek… Jako bychom
se vrátili pár desetiletí zpět do Ladovské zimy.
A když zazněla koleda Štědrý večer nastal a děti
rozdávaly jablíčka, zalesklo se nejedno oko dojetím.
Pak už začalo nakupování, zastavení a
povídání s přáteli, tu dobrá klobáska, tam
punč – vše bylo doprovázeno vánočními
melodiemi. Snad každý odcházel správně
vánočně naladěn.
Naladěn optimismem snad každý z nás
s přípitkem vstupoval do roku 2014.
Až půjdeme večerním, ještě svátečně vyzdobeným městem, najděme si tu jedinou
hvězdičku na nebi… Zdraví, spokojenost,
láska a pohoda ať provází každého z nás.
VŠEM DĚTEM ÚSMĚV NA TVÁŘI – PAK
SRDCE NÁS DOSPĚLÝCH VŽDY ZAZÁŘÍ.
Vychovatelky ŠD

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
školního roku 2014 / 2015
se koná

30. ledna 2014
od 13 hod. do 17 hod.
v prostorách
1. stupně ZŠ Hulín.
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Hulíňan
SVČ KLUBÍČKO

Povedené vánoční dílničky
Vánoční perníčky

Jak jinak si zkrátit adventní čas, který je
zvláště pro děti nekonečně dlouhý? Výborný
nápad měly pracovnice SVČ, které pro zájemce připravily vánoční dílničky.
30. listopadu už všichni přítomní pekli
a zdobili perníčky, 12. prosince vyráběli vánoční ozdoby na vánoční tabuli a 19. prosince vyráběli vánoční svícínky.

Vánoční svícny

Pozvánka na karneval

Turnaj mladších žáků
V sobotu 14. prosince se ve sportovní hale
v Holešově uskutečnil fotbalový turnaj mladších žáků ročník 2001 a mladších, kterého se
zúčastnilo 8 týmů.
Hulínští skončili na 5. místě.
1. FŠ SK Zlín – Louky
2. FK Štenberk
3. FK Raven Považská Bystrica
4. SK HS Kroměříž A
5. SK Spartak Hulín
6. SFK ELKO Holešov
7. SK HS Kroměříž B
8. S.K. Tlumačov
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Hulíňan
SVČ Klubíčko připravuje

INZERCE
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Hulíňan
ZUŠ HULÍN

Žákyně pěvecké třídy ZUŠ Hulín opět nezklamaly
(občas s velkým udivením) sledovat jejich výkony. Pomyslnou třešničkou na dortu se
nám stala vydatná večeře, po které už
nikdo neměl na mysli nic jiného, než
ulehnout do postele a spát.

Maminka nás pochválí, že jsme zlato vyhráli…
Touto větou končil náš třídenní výlet na
Ostravsku. Přesněji v Karviné, kde se vysokoškolské koleje staly naším prozatímním
domovem, a na Stonavě, kde se konal již 7.
ročník Mezinárodní soutěže pěveckých ansámblů „Stonavská Barborka“. Té se, mimo
naše zpěváky z hulínské ZUŠ ze třídy paní
učitelky Mgr. Dany Zapletalové, zúčastnilo
62 ansámblů ze základních, středních a vysokých škol z různých zemí. Mezi zpěváky
z Česka se zde objevili také zpěváci ze Slovenska, Polska a dokonce i Finska. Do poroty
všech kategorií byli také zařazeni operní pěvci, dirigenti a pedagogové různých zemí.
Náš společný výlet začal na hulínském vlakovém nádraží ve středu 4. prosince, ze kterého jsme se vlakem vydali směr Karviná. Cesta
nebyla náročná a s trochou zábavy utekla ještě
rychleji, než jsme si mysleli. Když jsme dorazili do Karviné, mohli jsme se ubytovat, i když
nás na pokoji čekalo nemilé „překvapení“.
Měli jsme nečekané hosty, ale za chvíli jsme
to naštěstí vyřešili a vše bylo opět v pořádku a
my jsme se mohli vydat na Stonavu, kde soutěžili zpěváci z vysokých škol a my jsme směli

Soutěžním dnem byl pro nás
čtvrtek. Poté, co se všichni dosyta nasnídali, jsme se vydali na
základní školu na Stonavě, kde
se odehrávala soutěž v kategorii
ZUŠ, do které jsme patřili i my.
Jako první soutěžilo v kategorii
do 12 let mladší duo, tedy Zuzana
Hradilová – soprán a Sára Zpěváková – mezzosoprán. Korepetitorkou jim byla Mgr. Lenka Polášková.
Děvčatům se jejich repertoár složený
z písní s doprovodem i bez něj (tedy a
capella), na kterém pracovala již od začátku školního roku, velice podařil a předvedla se
porotě v celé své kráse. Po jejich vystoupení nervozita trochu opadla, ale netrvalo
dlouho a opět rostla. Tentokrát ale u
dua staršího. To soutěžilo v kategorii
do 16 let ve složení Veronika Zavadilová – soprán a Jitka Druláková
– alt. Stejně jako děvčata mladší
i Veronika s Jitkou svůj repertoár složený z různorodých písní
předvedly, jak nejlépe mohly.
Dokonce, jak jsme se později doslechli, někteří lidé u vystoupení
tzv. ani nedýchali. Soutěžním
výkonem obou ansámblů jsme
zakončili soutěžní část a nastal čas
plný očekávání a nejistot.
Po veselém večeru, který jsme si na
pokoji pořádně užili, a tak oslavili velkou
radost z našich výkonů, nás čekal den, který se

měl stát slavnostním. Nikdo z nás ani ostatních
skupin netušil, jak soutěž může dopadnout, protože konkurence ve všech
kategoriích byla veliká. Vyhlášení
výsledků se stalo zároveň koncertem vítězů, kde si mohly zazpívat všechny ansámbly, které
obdržely 1. místo, a z nich pak
ještě velká porota vybírala 7
nejlepších, kteří si zazpívají na
slavnostním koncertě. Všichni
jsme netrpělivě s velkým očekáváním a nejistotou čekali, jak
vše dopadne. Nakonec výsledky
byly takové, až nám některým
z nás vehnaly slzy do očí. Duo
v kategorii do 12 let získalo 1. místo a duo v kategorii starší, tedy do
16 let, obsadilo taktéž 1. místo. Zároveň se děvčata stala vítězkami ve své kategorii a navíc, což bylo pro nás velikou poctou,
oba ansámbly byly nominovány mezi 7
nejlepších ansámblů a měly možnost
zazpívat si na slavnostním koncertě.
Všem děkujeme za podporu,
která nebyla malá. Neustále
každý z nás přijímal hovory
nebo nám chodily sms zprávy o tom, že nám všichni drží
pěsti a palce, myslí na nás
a věří tomu, že to skvěle dopadne, ale největší dík patří
našim „pančelkám“, tedy naší
výborné vedoucí učitelce Mgr.
Daně Zapletalové a naší skvělé
korepetitorce Mgr. Lence Poláškové, protože bez obou bychom
se neobešli a neměli výsledky, jako
máme teď. Děkujeme!
Veronika Zavadilová

Adventní koncert v Hulíně
Nechyběl rozsvícený vánoční stromeček, když koncert
zahájily „ZVONKY i ZVONEČKY“. Skladby s vánoční
tématikou skladatelů mj. Petra Ebena, Johna Lennona či
Miroslava Raichla zněly čistě
a slavnostně. Ze všech členů
DPS, i těch nejmenších zpěváčků, tryskala radost ze zpívání
a velká kompaktnost.

Již řadu let připravuje hulínský adventní koncert DO MORAVA ZUŠ s dirigentem
a pedagogem Petrem Voříškem, spolu se svými
hosty, Dětským pěveckým sborem ZVONKY
a Přípravným pěveckým sborem ZVONEČKY se sbormistryní Mgr. Danou Zapletalovou
a korepetitorkou Mgr. Lenkou Poláškovou.
Každoročně je prvním vánočním pozdravením a pohlazením pro své posluchače.
15. prosince 2013 vítal zvenčí i zevnitř renovovaný Kulturní klub návštěvníky tohoto
koncertu.
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DO MORAVA
mile
překvapil
novým repertoárem autorů, jako
např. Fr. Maňase, V. Smoly
s textem I. Káni, náročnou
Think of me A. L. Webera, vynikajícími zpěvačkami Veronikou Zavadilovou, Jitkou Drulákovou, Zuzanou Hradilovou
a Sárou Zpěvákovou.
Koncert společně zakončil
DO Morava a DPS Zvonky třemi skladbami a na závěr koledami, které si zazpívali i diváci
v sále.

O zvuk se staral Ing. Ivo Káňa. Moderaci připravila Lenka Urbanová, vzpomenuta
byla historie vánočního stromečku, některé
vánoční tradice, nechyběla ani poezie. Celý
program svěže moderovali Michaela Stratilová a Zdeněk Štokman.
S přáním příjemného prožití vánočních
svátků a v roce 2014 hodně zdraví a pohody
se spokojení posluchači rozcházeli.
Věra Gremlicová
Foto: J. Zakravačová, L. Pecháček

Hulíňan
Morava bilancuje
Je tady začátek nového roku a tehdy se
sluší bilancovat a zhodnotit rok starý. Jaký
tedy byl? Před rokem začala v orchestru
mravenčí práce s mladým kolektivem, který
převzal pomyslnou štafetu od svých starších
kolegů. Během půl roku se nám podařilo nacvičit a následně i předvést ve Zdounkách,
v Dolněj Súči a v Hulíně sedm skladeb,
kde se naši mladí hudebníci statečně poprali s nástrahami svých partů. O prázdninách
většina nástrojů doma odpočívala, takže
nám nezbylo nic jiné než na hulínské hody
„oprášit“ na jaře nacvičený repertoár. Od října jsme se však zakousli do nových i podstatně náročnějších skladeb. K tomuto nám
hodně pomohlo víkendové soustředění, které jsme měli začátkem listopadu v Roštíně.
Vše nacvičené jsme pak předvedli na velmi
zdařilém adventním koncertě. Společně se
Zvonečky a Zvonky jsme příjemně naladili

naše posluchače na vánoční čas. Chci touto
cestou poděkovat všem účinkujícím i jejich
rodičům, že své děti vedou k tak ušlechtilé
věci, jakou hudba určitě je.
Zvláště pak musím poděkovat jednomu z
nás, na kterého na našich vystoupeních pod
tíhou zodpovědnosti, soustředění a napětí
občas zapomenu. Tímto plnohodnotným členem Moravy je člověk, který není při našich
vystoupeních tolik vidět, ale díky kterému vy,
posluchači, slyšíte vše, co slyšet máte. Je to
Ivo Káňa, který sedí mezi vámi, posluchači,
za mixážním pultem. Díky němu máme nové
webové stránky, nemusíme se starat o funkčnost naší zvukové aparatury, díky němu nám
odpadají starosti s technickým zabezpečením
našich koncertů. Je to člověk, který svou práci dělá srdcem a dělá ji zadarmo. Kdyby bylo
na světě více takových lidí, to by se nám to

Ivo Káňa v plné práci
žilo! Milí posluchači, ať se vám žije v tom
následujícím roce alespoň tak, jako se žilo
v minulém roce v kapele nám. Mně nezbývá závěrem nic jiného, než stroze, zato ale z
upřímného srdce, napsat: IVO, DÍKY!!!
Petr Voříšek - dirigent

Jak se pečou Vánoce
To se dověděli diváci v KK Hulín 17. 12.
2013 při tradičním komponovaném pořadu
žáků ZUŠ Hulín.

Bílý vánoční stromeček uprostřed jeviště s
pohádkovými postavičkami a poetické vánoční zahájení slibovaly nevšední zážitek. Pestrý
program nenechal diváky vydechnout. Více jak
dvacítku vystoupení spojovala moderace, což
byly vlastně další herecké vsuvky herců- členů a
absolventů LDO, vtipné, svěží a zábavné, které
celé pásmo úžasným způsobem posouvaly.
V programu se představily např. žesťové duo,
barytonové sólo v serenádě, ﬂétnový soubor, dvě
pěvecká dua, soubor Bohemica, dívčí pěvecký kvintet, zkratka Pošťácké pohádky, byl tam

šejk i Šeherezáda, král,
Jiřík a Zlatovláska, Tři
oříšky i taneční kreace
kuchtíků a mažoretek,
chlapecká taneční skupina, představil se Dixieland, zpívaly ZVONKY i ZVONEČKY.
Téměř dvouhodinový program, propracovaný do nejmenších
detailů, s projekcí ke
každému číslu, byl doplněn velmi krásnými
kostýmy herců i kulisami, dobře ozvučen.
Program ukončilo vystoupení stovky účinkujících, od nejmenších
po nejstarší aktéry v obrovské taneční „šou“, v
režii vedoucí LDO Lenky Urbanové, která se
ještě předtím rozloučila s publikem krásným
vánočním přáním.
Tak se pečou Vánoce v Hulíně, na kterých
se podílí všichni učitelé ze ZUŠ i LDO Hulín a
stovka účinkujících. Velké díky a zase za rok!
Věra Gremlicová
Foto: M. Dunajová
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Pozvánky

Příprava Hanáckého práva v Hulíně
Beseda s účastníky posledního Hanáckého práva v Hulíně z roku 1974
odstartovala přípravy na Právo v roce 2014. Na besídce v knihovně byly
promítnuty fotograﬁe z této oblíbené akce, podiskutovali jsme o historii
této tradice a s pamětníky si připomněli důležité okamžiky. Přípravná
schůzka všech, kteří by se chtěli jakkoliv podílet na Hanáckém právu
v Hulíně v roce 2014, se uskuteční v přísálku KK Hulín v neděli
19. ledna 2014 v 17:00 hodin. Jste zváni všichni, kteří se chcete jakkoliv
zapojit, dozvědět se víc nebo jen poradit, jak by to bylo nejlepší zorganizovat. Dozvíme se termín samotné akce a stanovíme další postup příprav.
Od února bychom se také učili hanáckou besedu, proto přivítáme všechny zájemce (i jednotlivce), kteří by se chtěli účastnit jako tanečníci tohoto krásného spolkového tance. Dále zveme všechny, kdo mají z minulosti jakékoliv materiály týkající se hanácké činnosti v Hulíně, hledáme
možnosti zapůjčení hanáckých krojů apod. Jste všichni srdečně zváni.
Libor Pecháček, ředitel KULTURNÍHO KLUBU Hulín, p. o.
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Kultura v Hulíně během výměny oken v KK Hulín

V listopadu a prosinci byly na „kulturáku“ hlavní náplní práce a činnosti související se zateplením a výměnou oken na budově
KK Hulín. Vše se nám podařilo zvládnout
a pomalu se tak dostáváme do původních kolejí programu nabitého kulturními akcemi.
A i během probíhajících stavebních prací
a při „rozestavěném domě“ se nám podařilo
zorganizovat několik povedených akcí. První
prosincový víkend patřil mikulášské taneční zábavě s REFLEXY a v sobotu 7. 12. se
v přísálku KK setkali muzikanti a příznivci
JAM SESSION, která byla tentokráte obo-

nou akcí naší „ZUŠky“ byl komponovaný program JAK SE PEČOU VÁNOCE, který nejprve ráno ve dvou představeních a poté odpoledne
pro veřejnost bavil hulínské děti i rodiče.
Poslední akcí roku 2013 byla SILVESTROVSKÁ PÁRTY. Za doprovodu kapely Gregor music a za přispění občanského
sdružení JK Hulín jsme ve výborné náladě
dokráčeli k novému roku.
hacena kulinářskou akcí ZABIJAČKOVÝ
KOTEL, kdy návštěvníci akce měli možnost ochutnat vybrané zabijačkové speciality
od řezníka Libora Přikryla. Předvánoční atmosféru v KK naladila výstava patchworku, kde
šikovné vystavující představily své výrobky na
téma HRAČKY, výstavu doplnily vánoční květinové dekorace a výstavka zdobených perníčků.
Po bleskové přestavbě sálu jsme mezi dvě velké akce vměstnali promítání ﬁlmového klubu a
nového českého ﬁlmu REVIVAL. Tradičním se
v době adventní stal koncert DS Morava ZUŠ
Hulín, který zhlédl vyprodaný sál, další oblíbe-

INZERCE
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KNIHOVNA

Nebezpečná hra s Honzou Zbořilem

Hulínské kořeny
Výlet s Vlastikem Úlehlou
Moc jsi se změnila, milovaná Haná,
na tento nostalgický výlet nepozvaná,
zmizelo snů mých hnízdo – Plaňavy,
ten můj pohádkový koberec voňavý,
dnes jen samé rybníky okolo Mojeny,
nedomrlé touhy mládí už mám zhojeny,
ale na vodě labutě, nad nimi let kání,
nervózní chvat obchodu a podnikání,
závoje necitlivých tužeb romantiku kryje,
říkají, že to moderní způsob žití prý je,
ty písečníky, co k básnění mne sváděly,
i když půda byla rozryta minami a děly,
už nepatří bosým klukům z Hulína, kteří
dnes jenom vytěžené kubíky písku měří,
tady jen obludné dopravníky rachotí
a já marně říkám svému příteli a choti,
že tu už nejsou motýli mého mládí,
které obyčejní bělásci nikdy nenahradí,
jenom vodoměrka na hladině cosi kreslí,
kam ti bosí kluci nenávratně klesli,
už se síťkou na motýly nehoní se v trávě,
ale možná tady povzdychnou si právě,
že vodoměrka svoje kresby ihned smaže,
takže nezachytí je naše oko ani paže,
vše se vrací do hromady peněz v bance,
ale jak vysvětlím to milované Ance,
že lze vydělat i na zatopené kráse,
můj přítel z mládí smutně ptá se.

Premiéru ﬁlmu mladého nadějného režiséra Honzy Zbořila s názvem Nebezpečná hra mohli diváci shlédnout 29. listopadu loňského roku. Film byl inspirován počítačovou hrou SLENDER: THE EIGHT PAGES v režii Ivety Barcuchové & Jana
Zbořila. Honza je „srdcař“ a velmi rád obsazuje hulínské kamarády a také nechává nahlédnout do nejedné hulínské domácnosti. Při poslední premiéře svého ﬁlmu Adam & Eva
slíbil diváků, že se pokusí natočit zcela jiné téma, ale bohužel se zase držel svého oblíbeného
„napětí“. Držíme pěsti a budeme se těšit na další premiéru.
J.Z.
Foto: J. Zakravačová

Pozvánka

Ukázka básně z nově vydané sbírky
HULÍNSKÉ KOŘENY,
kterou najdou čtenáři v knihovním
fondu Městské knihovny Hulín.

Foto: J. Zakravačová
Bohumír Pospíšil při podpisu své
nové sbírky věnované rodnému Hulínu

SPORT

HC Spartak Hulín
se po první polovině soutěže umístili v tabulce před námi. Vánoční přestávku tak náš tým
strávil na prvním místě tabulky.

Nadstavbová část sezóny, ve které se proti
sobě utkává 6 lepších týmů tabulky, se pro
HC Spartak Hulín vyvíjí slibně. Nejprve jsme
odehráli vyrovnaný zápas s HC Tlumačov a
poté porazili 3 papírově lepší soupeře, kteří
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Příští zápasy:
11. 1. 2014 od 19:45 hodin
HC Kačeři Tlumačov
23. 1. 2014 v 19:45 hodin
Buldoci Otrokovice
30. 1. 2014 od 20:00 hodin
HC Jiskra Otrokovice
6. 2. 2014 od 20:00 hodin
RHL Přerov
Všechna utkání jsou hrána na Zimním stadionu v Kroměříži, podrobnosti o probíhající
soutěži jsou uvedeny na kamhl.kromhl.cz.

Podrobnosti o HC Spartak Hulín najdete na
www.facebook.com/hchulin
HC Kačeři Tlumačov - HC Spartak Hulín 2:1
(28. 11. 2013), branka: Pecháček.
Buldoci Otrokovice - HC Spartak Hulín 1:4
(5. 12. 2013), branky: Pecháček, Svozil, Jakšík, Martinů.
HC Jiskra Chropyně - HC Spartak Hulín 2:6
(12. 12. 2013), branky: Pecháček 2x, Jakšík,
Horáček, Spružina, Kubo.
RHL Přerov - HC Spartak Hulín 1:7
(14. 12. 2013), branky: Spružina 2x, Drcmánek 2x, Jakšík, Pecháček, Dunda.
L. P.

Hulíňan
Gymnastika
Mikulášský závod ve sportovní gymnastice
Gymnastický klub uspořádal již 7. ročník Mikulášského závodu.
Startovalo 17 oddílů a 88 závodnic. Z domácích se nejvíce dařilo Elišce Navrátilové, která vybojovala pěkné 6. místo z 21 závodnic v nejpočetnější kategorii. V jednotlivých kategoriích naše závodnice obsadily
tato místa: Kačka Teterová se umístnila na 12. místě, Denisa Rohlederová na 19. místě, Tereza Daňková obsadila 13. místo a Sabina Suchardová 16. místo. Na svých prvních závodech získala Sára Rzaževská
9. místo a Kristýna Vančurová 5. místo.
Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice
Nový svaz pro gymnastiku založený letos na podzim (Český svaz
gymnastických sportů) uspořádal 14. 12. 2013 v Přerově mistrovství
ČR. Za Hulín se zúčastnily dvě závodnice - Eliška Navrátilová, která
skončila těsně pod stupni vítězů - vybojovala cenné 4. místo, a Tereza
Daňková, která obsadila ve své kategorii 5. místo.
Obě závodnice se zúčastnily i dalšího závodu při MČR v Přerově:
Závodu krajských družstev, kde byly součástí družstva sestaveného z
různých oddílů Zlínského kraje.
Eliška Navrátilová byla s družstvem do 12 let na třetím místě.
V družstvu byla nejmladší členkou. Tereza Daňková, přestože by věkem patřila také do mladšího družstva, startovala v družstvu 13letých a
starších. Družstvo Zlínského kraje obsadilo pěkné 3. místo.
Blahopřejí trenéři.

Po frustrujícím podzimu čeká Admiru těžké jaro
Po úspěšném ročníku
2012/2013 a ještě úspěšnější
oslavě dvacátých narozenin
klubu čekalo na hulínskou
Admiru hořké „vystřízlivění“.
Do nového soutěžního ročníku jsme nakročili zřejmě s pocitem, že to půjde samo. A ono
to samo nešlo. Po pěti tragicky odehraných mistrovských utkáních vzal trenér mužstva vinu
na sebe a odstoupil. Kormidla se ujal dosavadní hráč Mirek Nedbal a nezačal vůbec špatně.
Jeho premiéra na trenérském postu znamenala
pro Admiru první výhru a tři body do tabulky.
Bohužel, tím ale zásadní výsledkový obrat nenastal a křečovitý výkon pokračoval. Sečteno
a podtrženo, Admira přezimuje na poslední
příčce v tabulce se ziskem dvanácti bodů.
Pesimista by řekl, že hůř už být nemůže.
Optimista zas, že poslední někdo přece být
musí, a že prý nejlíp se odráží od tvrdého
dna. Nezbývá tedy nic jiného, než se odrazit.
A pořádně tvrdě! Tréninkový režim začíná
9.ROČNÍK ZIMNÍHO TURNAJE
„O POHÁR STAROSTY MĚSTA
HULÍN“ - ROZLOSOVÁNÍ
1.
2.
3.
4.
5.

ROZLOSOVÁNÍ SKUPINA „A“
FC MALENOVICE
FK LUBNÁ 1959
TJ SOKOL HORNÍ MOŠTĚNICE
FC KVASICE
TJ ROŠTĚNÍ

1.
2.
3.
4.
5.

ROZLOSOVÁNÍ SKUPINA „B“
TJ SKAŠTICE
TJ SOKOL ŽALKOVICE
TJ SOKOL NĚMČICE
SK TLUMAČOV
FK ADMIRA HULÍN

už teď, v první polovině ledna. Čeká nás
samozřejmě tradiční
víkendové soustředění na Ondráši, což
je ideání příležitost
k tmelení kolektivu.
1. února startuje 9.
ročník zimního turnaje „O pohár starosty
města Hulín“, pořádaného naším klubem.
Po neúspěšném
podzimu a provedené aktivní sebereﬂexi
tedy nemusíme pro
novoroční
předsevzetí chodit daleko.
Z celého admiráckého srdíčka děkujeme
Standovi Dorazínovi za vše, co pro klub
udělal, a všichni doufáme, že ještě udělá. No
a vám, našim členům a příznivcům, přejeme
KOLO

1
2
3
4
5

DEN

11.00

v novém roce hodně spokojenosti a ještě více
sportovních zážitků na fotbale s Admirou.
J. Jarka
Více info na www.hulin.cz/admira
13.00

15.00

Němčice - Tlumačov
Ne 2. 2.
Moštěnice - Kvasice Žalkovice - Admira
So 8. 2. Skaštice - Žalkovice Roštění - Moštěnice
Ne 9. 2.
Malenovice - Lubná Admira - Němčice
So 15. 2. Moštěnice - Malenovice Němčice - Skaštice
Ne 16. 2.
Kvasice - Roštění
Tlumačov - Admira
So 22. 2. Skaštice - Tlumačov
Lubná - Moštěnice
Ne 23. 2.
Žalkovice - Němčice Malenovice - Kvasice
So 1. 3.
Kvasice - Lubná
Tlumačov - Žalkovice
Ne 2. 3.
Roštění - Malenovice Admira - Skaštice
So 1. 2.

Lubná - Roštění

VOLNO

Malenovice
Skaštice
Kvasice
Tlumačov
Lubná
Žalkovice
Roštění
Admira
Moštěnice
Němčice

rezervní So 8. 3.
víkend Ne 9. 3.

6

So 15. 3.
Ne 16. 3.

5A - 5B
3A - 3B

4A - 4B
2A - 2B

1A - 1B

-----------------
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VZPOMÍNKA
Osud Ti nedopřál s námi déle být,
ale v našich srdcích budeš stále žít.
Jen jednu svíčku hořící a rozkvetlou kytici
Ti na hrob můžeme dát a stále jen vzpomínat.

Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene.
Díky, tato, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi pro nás žil.

Dne 1. ledna 2014
jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí

Dne 10. ledna 2014
vzpomeneme 20. výročí úmrtí

paní TEREZIE ŠKOPÍKOVÉ
z Hulína

pana JOSEFA ŠKOPÍKA
z Hulína

S láskou stále vzpomínají dcery Danuše a Iveta s rodinou,
synové Jaroslav a Miroslav s rodinami.

S velkou úctou, láskou a vděčností vzpomínají dcery Danuše
a Iveta s rodinou, synové Jaroslav a Miloslav s rodinami.

Dne 4. ledna před 30 lety odešel od nás
a od všeho, co měl rád,
ve věku nedožitých 50 let manžel, tatínek,
bratr, dědeček a věřím, že i dobrý kamarád,

Dne 14. ledna 2014
by se dožil 81 roků
pan

JOSEF KRŠKA

pan DRAHOMÍR SKALIČKA
z Hulína.

Stále vzpomínají manželka Marie,
dcera Hana, synové Pavel a Michal
s rodinami.

Všem, kdo jste ho znali, a věnovali mu spolu
s námi tichou vzpomínku. ze srdce děkujeme.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Hledám ke koupi menší rodinný dům v Hu•
•

•
•

líně nebo v blízkém okolí. Může být i k opravám, ale obyvatelný. Tel.: 736 146 479.
Nejste spokojeni se svou postavou? Využijte
stále nízkých cen ošetření ultrazvukovou
kavitací na www.k-kosmetika.cz,
tel. 607 524 758.
Starý, nezkonzumovaný chléb, rohlíky, pečivo a jiné potraviny z vaší domácnosti nemusí nutně skončit v popelnici. Máte-li stejný názor, zavolejte na tel.: 604 606 683
a řešení najdeme.
Za 5 měsíců německy. Kurz pro začátečníky
a mírně pokročilé, vhodné i pro uchazeče
o práci v německých ﬁrmách a v cizině.
Tel.: 723 254 659.
Prodám dvě rozkládací postele z masivu.
Tel.: 723 254 659.

• Pronajmu byt 3+1 , 80m2, v Hulíně blízko
•
•
•
•
•

školy. Tel 608 031 337.
Pronajmu garáž v bytovce na Nerudově ulici.
Vlastní elektroměr, prostorná a zateplená.
Cena 800 Kč za měsíc. Možnost odkoupení.
Volná od 1. 1. 2014. Tel.721 115 575.
Koupím les (příp. dřevo), louky, pole, pastviny. Nad 1 ha. Platba v hotovosti. Náklady
na smlouvy, odhad atd. uhradím. Solidní
jednání. Tel: 732 210 288.
Fotograﬁe všeho druhu jako jsou svatby,
portréty, foto dětí, miminek, akce – vítání
občánků atd. Informace naleznete na
www.fotodaniela.cz.
Koupím garáž na Družbě v Hulíně. Kontakt:
603 78 55 64. Spěchá, platba v hotovosti.
Prodám garáž u Cukrovaru, cena dohodou,
tel. kontakt: 777 225 142.

OPUSTILI NÁS

•
•

včetně umytí wap, hydroiz. nátěry, zateplení. Osvědčené technologie. Tel: 731 916 662.
Servis jízdních kol se slevou 10 %. Využijte krátkých termínů a příznivých cen
v Bike centrum, nám. Míru 114, Hulín,
tel. 604 281 714.
Pronajmeme kancelářské, skladové a prodejní prostory v R-MARKETU Hulín, ulice
E. Světlíka. Informace na tel.: 573 351 220.

• KOSMETICKÉ STUDIO MARTINY
SCHAFFEROVÉ HULÍN nabízí:
kosmetické ošetření a masáže pleti a
dekoltu, barvení řas a obočí, trvalou na
řasy, NOVINKA - laser SPARIDONN,
zlepšení stavu pleti - vrásky, červené žilky.
Využijte výhodné ceny permanentky
(zvýhodněná cena).

INZERCE

Miroslav Bosák

1965

Jitka Pavelková

1964

Marie Živnůstková

1933

Vladimír Žváček

1941

Jana Molčíková

1946

Božena Kratochvílová

1942
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• Provádíme nátěry a opravy plochých střech,

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

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

