11/2012
VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN

LISTOPAD 2012

Z DNEŠNÍHO ČÍSLA:
Pozvánka na rozsvěcení
vánočního stromu
Pozvánka na retro výstavu
Jesle včera, dnes a zítra
Vítězné recepty
„O hulínské hodové koláč“
Cimrmani v Hulíně

Úvodník
Vážení čtenáři Hulíňanu,
začal nám podzim. Listí začalo opadat a
počasí se z babího léta mění na ranní mlhy a
denní šero. Podzim je hra barev. Všechno v
lese se nám krásně barví do žlutooranžových
barev. Letošní podzim je však trochu jiný,
přibylo nám více červené!
Letošní krajské volby ukázaly opravdu „blbou“ náladu, jak říkal náš pan president Havel.
S trochou nadsázky se dá říci, že je „dobře“, že
se tohoto drtivého vítězství levičáků v krajských
volbách nedožil! Asi by se mu hodně přitížilo.
Na druhou stranu je třeba říci, že každý z nás
mohl volbu ovlivnit – a účast ve volbách něco
málo přes 30 % naznačuje, že buď nechápeme
smysl voleb, anebo spíše, že jsme všichni už rezignovali na to, že volby nemají smysl a „karty“
nejen v kraji jsou rozdané. Je to smutné, protože

rezignovaná společnost ještě více nahrává všem
těm, kteří drží otěže této republiky.
Můj manžel pracuje v Bulharsku. Vždycky říkal, že můžeme být rádi, že žijeme v
České republice, protože ač je Bulharsko
členem EU, životní úroveň těchto dvou národů se nedá porovnat. Průměrná mzda je
tam něco málo kolem 7 tis. korun českých a
nájem dvoupokojového bytu v malém městě
stojí 4 tisíce. Ale v poslední době se už necítí
moc jako „západní“ Evropan. Když se bavil
se svými kolegy o korupci, tak ho bulharští
kolegové přesvědčovali o tom, že oni jsou v

tomto nejlepší v Evropě – dokud nám nezavřeli pana Ratha. Alkoholu se v Bulharsku
můžete klidně napít, na presidenta se tam nestřílí a ani Bulhaři už nemají komunistickou
stranu. Tedy mají, ale je to skupinka veteránů
nemající žádný vliv na chod státu.
Já mám podzim velmi ráda, těším se na houby, na procházky se psem. Skoro každý úvodník
končím slovy o naději, že snad bude lépe, ale
čím dál méně tomu věřím. Nechci končit úvodník těmito slovy, proto vám všem přeji pohodu
při čtení a užívejte si podzim plnými doušky.
J. Z.

Cimrmani v Kulturním klubu

Poděkování patří literárně dramatickému oboru hulínské ZUŠ,
který se výrazným způsobem podílel na tom, že herci
Divadla Járy Cimrmana byli v Hulíně spokojeni.
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Hulíňan
Z RADNICE
USNESENÍ č. 39
z 39. schůze Rady města Hulína, konané dne 23. srpna 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. Ruší.
4. Uděluje výjimku.
1) Doporučuje ZM
a) schválit kupní smlouvu na prodej části
pozemku parc. č. 2490/4 v k.ú. Hulín o výměře do 1600 m2 p. Jaroslavovi Kyselicovi,
IČ: 603 82 422 za cenu 100,- Kč/m2 a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí
a pořízení geometrického plánu;
platnost usnesení: 30.6.2013;
b) schválit nahrazení usnesení Zastupitelstva
města Hulína č. 85/2012 s tím, že nové znění
usnesení zní: Zastupitelstvo města schvaluje
kupní smlouvu na prodej části pozemku parc.
č. 2007/1 v k.ú. Hulín o výměře 591 m2 v hranicích dle geometrického plánu č. 2810 – 64/2012
p. Rostislavu Burdovi, bytem Višňovce 1094
za cenu 100,- Kč/m2 a náklady spojené s
vkladem do katastru nemovitostí;
platnost usnesení: 31.12.2012;
c) schválit kupní smlouvu na prodej částí
pozemků parc. č. 2490/4, 2538/3, 2538/4 a
2539 vše v k.ú. Hulín o výměře do 1500 m2
f. TOSHULIN, a.s. IČ: 255 10 851 za cenu
100,- Kč/m2 u částí pozemku parc. č. 2490/4 a
500,- Kč/m2 u částí pozemků parc. č. 2538/3,
2538/4 a 2539 vše v k.ú. Hulín a náklady
spojené s vkladem do katastru nemovitostí
a pořízení geometrického plánu;
platnost usnesení: 30.6.2013;
za body 1) a) až c) zodpovídá p. Zdeněk Váňa;
d) schválit rozpočtová opatření dle předloženého návrhu;
platnost usnesení: 30.9.2012;
e) schválit Rozpočtový výhled města Hulína
na roky 2013 až 2015;
platnost usnesení: 30.11.2012;
za body 1) d) a e) zodpovídá Bc. Eva Kubínová;

2) Schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1612 v k.ú. Hulín f. JMP
Net, s.r.o., České Budějovice, IČ: 276 89 841
za cenu 2.000,- Kč + DPH a náklady spojené
s vkladem do katastru nemovitostí;
platnost usnesení: 31.6.2013;
b) konání silničního cyklistického závodu „Svatováclavská časovka dvojic“ dne 29. září 2012;
platnost usnesení: 29.9.2012;
za body 2) a) a b) zodpovídá p. Zdeněk Váňa;
3) Ruší
usnesení RM č. 37/2012, odst. 2/ písm. e),
týkající se záměru prodeje – nájmu části pozemku parc. č. 1612 v k.ú. Hulín, pro zachování veřejného zájmu;
platnost usnesení: 31.12.2012;
za bod 3) a) zodpovídá p. Zdeněk Váňa;

4) Uděluje výjimku
v souladu s odst. 1, ust. článku V. Obecně
závazné vyhlášky města Hulína č. 2/2010
o stanovení podmínek pro přádání, průběh
a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku a schvaluje ukončení akce: Srpnová noc s Admirou,
v areálu Grádo konané v termínu 24.8.2012
s prodloužením hudební produkce do 02:00
hodin následujícího dne;
platnost usnesení: přijetím;
za bod 4) zodpovídá p. Zdeněk Váňa;

Zdravé město - cyklus na tři měsíce
Město Hulín zve
své spoluobčany
na III. Přednášku z cyklu
„Zdravé město“.

V úterý 6. listopadu od 14.00 h
v Kulturním klubu
s MUDr. Stodůlkovou
na téma „Čínská medicína“.
Město Hulín má za sebou se svými spoluobčany již druhou přednášku z cyklu
Zdravé město - cyklus na tři měsíce. Zcela
zaplněný sál 13. září a 9. října naslouchal
radám MUDr. J. Pražáka a Mgr. H. Hrubanové o nemocech a zátěžích současné doby,
o problematice léků a jejich užívání.
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Mgr. Roman Hoza
starosta
Ing. Bronislav Fuksa
člen rady

Hulíňan
Rozhovor s předsedou správní rady Romanem Hozou
o nové obecně prospěšné společnosti MAS Jižní Haná
Pane starosto, co vás vedlo k založení
MASky Jižní Haná a co tento termín pro
nezasvěcené znamená?
Zkratka MAS znamená „místní akční skupina“. Za tímto názvem se skrývá sdružení,
které se skládá z obcí, zástupců podnikatelské
i neziskové sféry. Každá tato skupina je zastoupena v MASce jednou třetinou. MASky
u nás fungují již poměrně dlouhou dobu a
mají svůj význam především jako společenství zamýšlející se nad a plánující rozvoj území, na kterém fungují. Tyto záměry pak realizují s pomocí prostředků EU, které získávají
především z Programu rozvoje venkova, který administruje Ministerstvo zemědělství ČR
prostřednictvím SZIF – Státního zemědělského intervenčního fondu. Města velikosti Hulína (nad 2000 obyvatel) nemají šanci z tohoto programu čerpat prostředky přímo. Jsou
určeny pro obce do 2000 obyvatel. Mohou z
něj však čerpat MASky. Toto je tedy jedna
rovina odpovědi, proč jsme MAS Jižní Haná
založili. Druhá rovina je v možnosti spolupráce a zlepšení komunikace mezi jednotlivými
skupinami v tomto sdružení zastoupenými, a
především možnosti uplatnění metod komunitního plánování rozvoje daného území ve
všech oblastech života jeho občanů. Společně
je zpracován plán strategického rozvoje území, z kterého vyplývají priority, které mají být
z prostředků fondu podpořeny. Jde tedy o širší
zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů o směrování dotací z tohoto zdroje. Třetí
rovina znamená také systém veřejné kontroly
realizovaných projektů a jejich ﬁnancování.
Pro obce je také výhodné, že dotační prostředky v tomto projektu neplynou nutně přes
ně samotné, ale žadatelem může být kdokoliv,

kdo naplňuje zpracovaným projektem
potřeby rozvoje území MASky v souladu se strategickým plánem rozvoje.
Prostředky tak plynou do území různými cestami.
Peníze z MASky můžou čerpat jak
veřejná správa, tak i neziskové organizace či podnikatelské subjekty.
Máte již dnes konkrétní představu
o některých společných projektech ?
Určité představy máme a jistě se najdou
projekty společné. Mohou jimi být například
sítě cyklostezek, některé projekty rozvíjející
cestovní ruch apod. Společný zájem bude
jistě i v podpoře drobných podniků, zejména v oblasti služeb, ale i podpora tradičních
řemesel. Obce MAS Jižní Haná propojují i
kulturu, tradice, folklór a tyto tzv. nadstavbové záležitosti. Projekty v této oblasti budou
jistě také společné. Hulín do nich má zájem
hodně zapojit Muzeum Františka Skopalíka
v Záhlinicích. Nápadů bude jistě víc. Máme
tu rybníky, zajímavé vodní plochy, zájem na
osvětě a vzdělávání a další.
MASka Jižní Haná zahrnuje některá města a obce našeho regionu, jak bude probíhat diskuse uvnitř MASky o prioritách
projektů?
Priority rozvoje vyplynou ze základního
dokumentu, který musí mít každá MASka
zpracovaný. Jeho zpracování a projednání
má svá pravidla, která počítají i s různými
formami veřejného projednání s občany. Jeho
zpracování bude trvat dlouho a my počítáme,
že se na něm bude intenzivně pracovat do
pololetí příštího roku. Jsme ve fázi zjišťování potřebných informací, zajišťování kon-

Město Hulín nabízí do péče opuštěnou fenku
Město Hulín nabízí k adopci fenku odchycenou na jeho území a umístěnou v psím
útulku na Čápce v Kroměříži. Nový majitel
fenky bude v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Hulína č. 4/2010 osvobozen
od poplatkové povinnosti a jako bonus obdrží
pytel psích granulí.
Zájemci si mohou fenku prohlédnout
denně v Kroměříži na Čápce od 14:00
do 17:00 hodin.
Bližší informace získáte na odboru rozvoje města a životního prostředí MěÚ v Hulíně
nebo na internetové adrese www. utulekkromeriz.cz, tel. 573 333 553.
Odbor rozvoje města a ŽP

taktů a rozvoji spolupráce s lidmi a
ostatními MASkami, které již mají
zkušenosti z minulého plánovacího
období. Přivítáme rádi i aktivitu občanů se zájmem o podrobnější informace a ty, kteří chtějí přinést náměty
do jednotlivých pracovních skupin.
Jak vnímáte v poslední době velmi
mediálně komunikované rozkrádání peněz z Evropských fondů?
Otevřené kauzy, které prokázaly zneužívání prostředků plynoucích z EU, dokazují,
že tento nešvar je poměrně rozšířený a hodně
se o něm v poslední době píše. Mezi zodpovědnými jsou bohužel i nezodpovědní, kteří
upřednostňují vlastní kapsu před prospěchem
veřejným. Existuje však daleko větší řada
úspěšně realizovaných projektů, které přinášejí veřejný užitek. Ty však nebývají tak
medializovány. Právě MASky, které jsou otevřené, průhledné, s jasně nastavenými rozhodovacími a kontrolními mechanismy, se zapojením veřejnosti, jsou formou omezující vliv
na rozhodování podobným jednotlivcům.
Jak se díváte na byrokracii a administrativu při projektech čerpajících dotační
peníze EU?
Administrativa projektů z ROP je asi nejnáročnější ze všech podpor. Do jisté míry
je to pochopitelné, ale naše zprostředkující
orgány dokáží dotáhnout byrokracii kolem
evropských dotací k vysoké dokonalosti. Je
to daň za podporu, kterou nám EU poskytuje.
My ji rádi podstoupíme, abychom dosáhli co
nejlepších výsledků.
Děkuji za informace.

Akademie 3. věku

se uskuteční ve středu

Kříženec holandského ovčáka
pohlaví: fenka (kastrovaná)
věk: 1 rok
charakteristika: mladá, velmi temperamentní a hravá fenečka. Bude potřebovat důslednou výchovu a nejlépe jí najít
nějakou činnost, které by se věnovala
společně s novým páníčkem (např. dog
tracking nebo agility). Váha 20 kg.

INZERCE

14. listopadu od 9.00 h
v přísálku Kulturního klubu

Zlínský kraj
podporuje Hulín
Fond kultury Zlínského kraje poskytl
městu Hulín účelovou neinvestiční dotaci ve
výši 100 tis. Kč na restaurování nástěnných
maleb z konce 19. století v muzeu Františka
Skopalíka v Záhlinicích. Malby restauroval
MgA. Josef Petr z Tlumačova během rekonstrukce budovy muzea. Zrestaurované malby
byly předány městu v dubnu letošního roku.
Z. Drexlerová

Zlínský kraj poskytl ze svého rozpočtu městu Hulín účelovou neinvestiční dotaci ve výši
9.000,- Kč na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů. Částka byla rozdělena mezi SDH Hulín a SDH Záhlinice.
Z. Drexlerová
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Hulíňan
ZE SPOLEČNOSTI
DECENT Hulín, příspěvková organizace,
oslavila 35. výročí zahájení provozu jeslí na ulici Eduarda Světlíka 1197 v Hulíně. Slavnostního
setkání v Kulturní klubu se zúčastnili současní
i bývalí zaměstnanci, zastupitelé města a přizvaní hosté. Bývalé vážené zaměstnankyně byly
oceněny ředitelkou J. Štěpánkovou a starostou
města R. Hozou pamětním listem od hulínské
ilustrátorky E. Milotové a krásnou kytičkou.
Paní ředitelka při úvodním proslovu připomněla historii jeslí a nezapomněla poděkovat současnému vedení radnice za podporu
chodu jeslí, i když je provoz velmi nákladný.

Jesle Decent slavily
„Také se můžeme pochlubit, že v celé České
republice jsou jen 4 tato zařízení, mezi které
patří i hulínské jesle,“ uvedla ředitelka.
Starosta města R. Hoza popřál hodně zájemců o toto zařízení a pevné nervy paní ředitelce J. Štěpánkové, která je ve vedení již
29 let. „Jsem velmi rád, že jsem se mohl setkat s paní MUDr. Ticháčkovou a podat jí
ruku, aniž by mi dala injekci,“ uvedl Hoza.
Slavnostní odpoledne se neslo v duchu krásných vzpomínek. Příjemnou atmosféru navodila i Retrovýstava „Jesle včera, dnes a zítra“.

Co nového pod komínem
Vážení čtenáři,
v tomto vydání Hulíňana bychom Vás rádi seznámili s nejdůležitějšími
historickými milníky společnosti TOSHULIN, a. s.
1949 – položen základní kámen strojírenské továrny
1951 – od tohoto roku se společnost specializuje na výrobu
svislých soustruhů
1959 – světové prvenství – svislý soustruh s NC řízením
1974 – zahájena výroba svislých soustruhů
s automatickou výměnou nástrojů
1986 – první stroj s automatickou výměnou palet a C osou
1999 – nová generace strojů řady POWERTURN
2002 – první svislý soustruh s upínací deskou větší než 4 000 mm
2009 – „betonový stroj“ – stěžejní části stroje
z vysokopevnostního betonu
2012 – nová struktura produktových řad – BASICTURN, POWERTURN, EXPERTURN, FORCETURN
V dalších vydáních Hulíňana se samozřejmě můžete těšit na další zajímavosti.

TOSHULIN, a. s.

Občanské sdružení zdravotně postižených v Hulíně relaxuje
Ve dnech 1. 10. - 7. 10. 2012 se skupina
18 členů Občanského sdružení zdrav. postižených v Hulíně zúčastnila pobytu v hotelu
Sirákov - Liptál.
Vítalo nás nejen hezké počasí, které jsme
si užívali celý týden, ale i vlídný personál hotelu. V polovině týdne noční bouřka vystrašila některé z nás, ale zato začaly ještě více růst
houby. Paní kuchařky, které se o nás dobře
staraly, nám smažily bedle, které se okamžitě
snědly. Někteří z nás si odvezli i hřiby sušené. Týden hezkých vycházek lesem, denním
pobytem ve vířivce a sauně byl nádherný.
Někteří navštívili i mezinárodní Gastrošou ve Velkých Karlovicích. Velké díky za
poskytnutou dotaci na pobyt patří sociálnímu
odboru Krajského úřadu Zlínského kraje.
Vítězslav Miklík, místopředseda OSZP
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Hulíňan
Turisté a milovníci hor, POZOR!

INZERCE

Hulínská farnost pořádá v roce 2013 opět
zájezd do italských Dolomit.
Koná se v termínu 22. až 29. června 2013.
Předpokládaná cena je 4500,- Kč (cesta, stravování)
+ 100 EUR (ubytování, placené na místě).
Bydlí se v dobře zařízeném pastoračním domě Velehrad v obci
St. Martin in Gsies, uprostřed velehor, v pokojích po 5 až 7 lidech,
k disposici je kaple a každodenní bohoslužba. Klimatizovaným
autobusem nás tam dopraví osvědčený řidič, p. Pavel Maitner,o
naše žaludky se jako vždy vzorně postarají manželé Trávníčkovi.
Stravování zahrnuje snídani a teplou večeři v jídelně pastoračního
domu a na túru oběd v balíčku.
Zájezd je určen pro všechny milovníky hor a přírody a na své si
přijdou i zájemci o historii 1. světové války. Na každý den bude připraven program jak pro vysokohorské turisty, tak i pro turisty méně
náročné, pro účastníky budou rovněž připraveny kopie map s vyznačenými túrami. Pro obnovení sil je v plánu i odpočinkový den. Nemusíte se obávat, v Dolomitech je řada možností od vycházek charakteru Hostýnských vrchů až po obtížné a exponované zajištěné cesty
(ferraty) včetně túr ledovcových, každý si může vybrat podle svých
schopností a chuti. Organizátoři rádi s volbou vhodné trasy poradí.
I přímo v okolí pastoračního domu je možno absolvovat jak nenáročné vycházky, tak velehorské cesty, nebo využít kol, která jsou v
domě k disposici.
Případné dotazy zodpoví A. Michal, Dr. Stojana 218, Hulín,
tel. 775 987 467, nebo E. Šebestíková, tel. 604 331 846.
Přihlásit se můžete v úředních hodinách na faře v Hulíně nebo
před a po mši svaté v sakristii kostela v Hulíně u Leony Trávníčkové, a to nejpozději do 31. 12. 2012. Přihláška je považována za
závaznou po složení zálohy 2500,-Kč.

Z činnosti našich žen
Český svaz žen v Hulíně uspořádal 5. října 2012 další poznávací zájezd - tentokrát k
našim sousedům nejbližším, a to do Valašského království.
Brzy zrána jsme odjeli pohodlným autobusem stále otevřenou Moravskou branou do
Kopřivnice. Měli jsme možnost prohlédnout
si vnitřní město s vyhlášeným technickým
muzeem ﬁrmy TATRA i tam umístněné síně
manželů Zátopkových.
Následovala krátká cesta do Frenštátu p.
R. s výhledem na skokanský můstek legendárního Jiřího Rašky s další zastávkou v
Pohankovém mlýně rodiny Šmajstrlů. Tam
nás namísto očekávaného pana otce v moukou zaprášeném fráčku uvítala zdatná a fešná
mlynářka. Vyslechli jsme zajímavé povídání
o historii pěstování pohanky i jejího zpraco-

vání v tamním mlýně. Pohanka a výrobky z
ní obsahují 9 vitamínů, a hlavně z toho důvodu bývala oblíbenou součástí pokrmů našich předků. Měli jsme možnost zakoupit si
mouku i výrobky z ní a také léčivé polštářky
naplněné pohankou. Pověrčiví měli možnost
sáhnout si na dřevěnou repliku pohanského
boha Radegasta, umístněnou v přednáškovém sálku mlýna. Údajně ten, kdo se dotkne
spony na jeho opasku, bude dlouho živ, a tak
zájemců byl dostatek!
Další přesun byl do nedalekých Trojanovic,
kde v útulném hotelu KOCIÁN byl zajištěn
chutný oběd, samozřejmě připravený z pohanky, jako inspirace pro naše ženy - kuchařky.
Po krátké procházce po sluncem ozářených
kopcích a kopečcích jsme odjeli na prohlídku
zámku Lešná u Val. Meziříčí, který byl teprve
nedávno po dlouhých opravách zpřístupněn
veřejnosti. Zámek patřil známému rodu Kinských a je vybaven původním mobiliářem s
vzácnými portréty příslušníků toho rodu.
Zasvěcený výklad kastelánky zdůraznil
mimo jiné úzký vztah tohoto rodu k našemu
okolí – rodu hrabat Stockau v Napajedlích či
spisovatelky Ebner-Eschenbachové, která je
pochována v nedalekých Zdislavicích. Měli
jsme možnost prohlédnout si také rozsáhlý
park kolem zámku, plný vzácných dřevin.
Příjemně unaveni a plni dojmů vrátili
jsme se v pořádku domů z krásného a účelně
prožitého zájezdu.

Vřelý dík patří organizátorkám, především starostlivé paní A. Navrátilové, za výběr trasy i jednotlivých památek.
Závěrem dovolte nám upravit povzdech
Fráni Šrámka: „Babí léto - budiž pochváleno!“
spokojení účastníci zájezdu

CHARITA OPĚT
V PROVOZU
Charita Hulín oznamuje
obnovení provozní doby
každé úterý
od 15 do 17 hodin.
Vybíráme čisté pánské, dámské
a dětské oblečení, ložní prádlo,
záclony, závěsy, boty a nádobí.

5

Hulíňan
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V 5. A se o přestávkách nenudí
Již tradičně každý rok se ve třídě staráme
o zvířecí kamarády, kteří se přes prázdniny
zotavují ze školní výuky u některých spolužáků nebo u pana školníka.

Radost
ze školní zahrady
Před několika lety vedení školy naznalo, že ovocné stromy na školní zahradě jsou
již přestárlé a některé přestávají plodit. Proto
jsme přistoupili k radikálnímu řešení. Všechny stromy byly vykáceny a jsou postupně
nahrazovány novými mladými. Každý rok
vždy ke Dni Země se vysadí jeden nebo dva
ovocné stromky. Doposud se jednalo o několik
jabloní, hrušní, slivoň a třešeň. V této obnově
zahrady chceme ještě několik let pokračovat.
Letos bylo naše úsilí konečně odměněno prvními jablíčky na několika stromcích. Doufám,
že každý rok ovoce v zahradě bude přibývat a
jednou bude třeba tolik úrody, že většina žáků
toto ovoce ochutná.
Mgr. Jaroslav Walter
učitel ZŠ Hulín

Od první třídy máme akvárium s rybičkami, měli jsme činčilu, která nás bohužel ve
2. třídě opustila, starali jsme se o pískomily,
kteří se nám rozmnožili, a my jsme mohli obdarovat některé spolužáky z jiných tříd.

blízkého, a také si uvědomujeme, že mít zvířátko není jen zábava, ale i každodenní povinnost.
Rádi také přivítáme každou návštěvu v
naší třídě, která chce tuto rodinku vidět.
žáci 5. A
Více zde: http://zs-hulin.webnode.cz
/news/klima-tridy/

V loňském školním roce jsme dostali příležitost získat osmáky. Ti, díky starostlivosti
žáků i rodičů, kterým patří velké poděkování,
a pana školníka, který se staral o osmáky po
dobu letních prázdnin, se nám rozmnožili a
vytvořili tak početnou rodinku.
Musíme také říct, že díky těmto zvířecím
kamarádům se o přestávkách nenudíme, víme,
co je to zodpovědnost a starostlivost o někoho

Podzimní radovánky 5. A
Období, kdy se probouzejí barvy. Podzim
mají rády také děti. Pouštějí draky, hádají
se, který drak je pěknější, komu výš vyletí.
Sbírají kaštany, krásně zbarvené listí, ořechy,
žaludy, šípky a jiné přírodniny, ze kterých se
mohou vyrobit nádherné dekorace.
Na podzim ani naše škola nezapomíná.
Žáci 5. A se zapojili do podzimní výzdoby.
Využili vypěstované dýně na školní zahradě,
které chodili zalévat i o letních prázdninách,
a další přírodniny, které si přinesli z domu.
Díky příjemnému pracovnímu prostředí a výbornému klima třídy vznikly krásné dekorace. Do výrobků vložili žáci své pocity. Díky
skupinovému aranžmá získali zkušenosti
spolupráce a při komunikaci s celým kolektivem třídy si upevnili poznatky o přírodě a
přírodninách, které využili.
Barbora Brázdilová, Lukáš Kroupa
a tř. uč. Irena Janů
Více zde: http://zs-hulin.webnode.cz/news/podzim/

DRUŽINKA
...jen tak se courejme hulínským parkem,
chodníčky posázenými listím...
Překrásně zbarvené listí si hraje s větrem na
honěnou, malý ježourek hledá poslední potravu a pak se pomalu uchýlí k zimnímu spánku,
rezavá veverka v parku snad odnese a uschová
pečlivě celou úrodu vzrostlého ořecháče... Tu
zase někdo sklízí jablka či kácí dub... Příroda
se chystá ulehnout do postýlky ke spánku...
U nás v družince kluci i holky se zájmem
sledují změny, které každé nové roční období
přináší. Přírodovědná sazka v okolí školy prověřila, kolik vědomostí a znalostí nejmenší děti
dosud načerpaly. Chladná sychravá rána, déšť a
mlhy snad každého mrňouska tak trochu motivovaly k tradiční akci ,,Zavírání zahrady”. Děti
se svými říkadly rozloučily s pískovištěm, zazpívaly průlezkám a houpačce... Z papírových
listů pak každé oddělení poskládalo úkol, který zdárně splnily. Tak jako podzimní paprsky
nás během celého odpoledne hřály na tvářích,
stejně tak nás hřál dobrý pocit a spokojenost na
srdci ze zdařilého zábavného odpoledne.
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Kouzlo podzimních dnů...
K chladným dnům také neodmyslitelně patří kniha s pohádkami. Děkujeme paním knihovnicím za poutavý
program, který připravily pro naše děti
1. a 2. tříd v knihovně. Prožily tu krásné odpoledne plné her a soutěží. Kluci
a holky ze 3. tříd zase využili nedělního odpoledne k návštěvě představení
,,O perníkové chaloupce”. Snad všechny
diváky vtáhla do napínavého děje tolik
známá pohádka doprovázená písničkami, překrásnými kostýmy a kulisami.
Nejen soutěžemi, kulturou, ale
i pohybem žije školní zařízení.
O podzimních prázdninách čekal
děti výlet na kroměřížský bazén. Téměř 60
dětí si užilo skotačení a vodních radovánek
v celém plaveckém areálu. Tímto bychom
chtěli poděkovat p. Karlu Čermákovi za jeho
každoroční ochotu při zajišťování této akce.
Ať děti či dospělí, společně jsme doplavali do měsíce listopadu – tak trochu smutného,

podzimního, mnohdy truchlivého období roku.
Vždyť v dušičkový čas si každý z nás vzpomene a uctí ještě více památku těch, kteří už mezi
námi nejsou. I tímto učíme naše děti úctě, přátelství, lásce mezi rodinou či nejbližšími...
Přejme si, nechť právě jim, dětem, se dostává největší lásky, pohlazení od nás všech...
vychovatelky ŠD

Hulíňan
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Chtěla bych touto cestou poděkovat ﬁrmě
TOSHULIN, a. s., za poskytnutí ﬁnančních
prostředků, kterými ocenila naši snahu a projekt na pořizování informační a komunikační
technologie - konkrétně počítačové techniky
pro děti do jednotlivých tříd MŠ.
Cílem naší mateřské školy je v rámci co nejúčinnějšího zefektivnění a zkvalitnění vzdělávacího procesu provádět modernizaci zařízení
- konkrétně materiální didaktické techniky. Modernizace a zvýšení atraktivnosti vzdělávání
• napomáhá k vyšší efektivnosti při vzdělávacím procesu,
• vzbuzuje u dětí zájem o získávání nových
poznatků, vědomostí a zkušeností,
• umožňuje ověřování již získaných poznatků,
vědomostí a zkušeností, získaných na základě prožitkového učení, formou navozených
situací za pomoci didaktické techniky.
Naší snahou při používání informačních a
komunikačních technologiích bude naučit děti
s nimi pracovat a vytvořit u nich schopnost získané informace využívat dále v praktickém ži-

PODĚKOVÁNÍ podniku TOSHULIN, a. s.
- SPONZORING 2012
votě. Zaměříme se při práci s nimi na rozvíjení
předmatematické a předčtenářské gramotnosti.
Děti se také naučí porozumět základům PC
technologií, naučí se v rámci svých možností
používat operační systém a pracovat s dalším
možným aplikačním vybavením. Vzdělávání
v informativních a komunikačních technologiích bude dále rozšiřováno dle aktuálních
vzdělávacích potřeb daného dítěte, bude
systematicky používáno při práci s dětmi se
speciálními vzdělávacími potřebami. V praxi
to znamená, že bude pravidelně využíváno
při náročné práci ve speciální logopedické
třídě, kterou máme zřízenou na pracovišti
MŠ Družba 1132, dále při práci s dětmi integrovanými a také při práci s dětmi mimořádně nadanými. V případě integrací se jedná
o děti, které máme každoročně zařazované
do běžných tříd se sluchovými, zrakovými,
tělesnými, logopedickými a kombinovanými
vadami, a děti s dětským autismem.
Chtěla bych také poděkovat za exkurze,
které jsme s našimi dětmi v podniku mohli re-

alizovat. Děti byly velmi nadšené a jsou obohaceny o mnoho nových poznatků a zážitků.
Jsme velmi potěšeni, že právě náš projekt ﬁrma TOSHULIN, a. s., ocenila a ﬁnančně na něj
přispěla. Chtěli bychom jí popřát, aby se jí ve
strohém podnikatelském světě dařilo a aby byla
i nadále úspěšná ve svém dalším podnikání.
Andrea Hradilová
ředitelka Mateřské školy,
ul. Eduarda Světlíka, Hulín, příspěvková organizace

Říjen v mateřské škole
Měsíc říjen je v naší mateřské škole jedním z nejaktivnějším měsíců, nejen z hlediska
podnikání ekologicky zaměřených aktivit směřujících k vnímání prostředí kolem nás, ale i
utváření si citového vztahu k rodnému městu a
ochraně životního prostředí v něm i jeho okolí.
Na školních zahradách pečujeme s dětmi
o květiny, zasazené stromky, prohrabujeme
trávu a chystáme choulostivé rostliny k zazimování, aby nám v mrazech nepomrzly.
Podnikáme často výpravy do přírody, procházíme zahrádkářské kolonie a sledujeme
podzimní práce zahradníků, pozorujeme dění
na polích a ovocných sadech, navštěvujeme
park. Všude sbíráme přírodniny, abychom je
ve škole mohli použít ke tvoření dekorací. Na
svých procházkách si povídáme o všem, co
vidíme hezkého i špatného a diskutujeme, jak
by se to nehezké dalo změnit.
Hned počátkem října jsme se byli podívat v
moštárně Českého svazu zahrádkářů v Hulíně.
Hodný pan Kliment provedl děti po moštárně a
ukázal jim celý výrobní proces od jablka k jablečnému moštu a ještě teplý jim ho dal ochutnat. Panečku, to byla dobrota… Poděkovali
jsme za exkurzi i za mošt a vydali se do parku
sbírat kaštany a žaludy, podívat se, co je v něm
nového. Přišli jsme k lavičkám, kde mají velcí
kamarádi udělanou dráhu pro „cykloše“. Přála
bych vám slyšet komentáře
těch malých
na nepořádek
(pokud se to,
co jsme viděli,
tak dalo ještě
nazvat) kolem
nich.
Na tradiční
pouštění draků
se děti zřejmě
moc těšily, pro-

tože jsme nestačili rodičům odpovídat na otázky, kdy už konečně Drakiáda bude, že už jsou
doma nachystaní vyrazit na Podstávek. Samotné akci předcházela příprava v podobě tvoření
perníkového těsta s dětmi, jeho válení a vykrajování podle předlohy (a samozřejmě ujídání
odřezků, když si myslím, že se nikdo nedívá),
ukládání na plech a následné pečení i zdobení. Výsledkem veškerého počínání byl dráček
k nakousnutí. Napsali jsme plakáty do šaten
a v úterý 9. 10. 2012 po
poledni se paní učitelky
Marie, Jana a Jindra vypravily na místo, aby pro
účastníky akce nachystaly přivítání v podobě splnění tří úkolů a ohniště na
opékání špekáčků.

gól do branky. Představte si, že se baba radovala, když ho dostala, a ještě obdarovala
dítko pečeným bramborem. Třetí úkol splnit
nebylo tak snadné, jak se na první pohled
zdálo. Házelo se šipkami do kruhů na bráně
a i zde čekala na děti za snahu sladká odměna. Během hodiny byla radost zvednout oči
k nebi. Vznášela se na něm spousta krásně
barevných dráčků. Po hodině s provázkem
v ruce toho měl každý účastník dost, a tak
přišla řada na opékání špekáčků. K pečení a
mlsaní lahodného a nezdravého pokrmu hrála
na kytaru a zpívala paní učitelka Vlaďka, a
kdo chtěl a měl pusu prázdnou, zpíval, nebo
si jen tak pobrukoval. U ohniště a kolem něj
panovala pohodová atmosféra. Bylo hezké
vidět tolik lidí pohromadě si spolu povídat a
smát se… Děti za účast na Drakiádě dostaly
dráčka z perníku a diplom. Jejich rodiče si
zaslouží velkou pochvalu, že tam s nimi šli.
Děkujeme všem za velkou účast a těšíme se
na další společné akce.
Jindra Skalková

Na prvním stanovišti
děti prohazovaly kaštany dračí pusou a za
výkon byly odměněny
lízátkem. Poté se s rodiči
odebrali ke druhé metě,
chaloupce ježibaby. Zde
si mohli stateční jedinci
vyzkoušet správný posed na lopatě nebo prožít radost „šoupnout“ jí
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SVČ KLUBÍČKO

Úspěch Klubu mladých debrujářů
brouillard, debrouiller (šikovný, obratný; objevovat, umět si poradit). Pro vědeckou práci
debrujárů je typický způsob, jakým objevují
zákonitosti přírody i dění kolem sebe. Základem
je tvořivé experimentování prakticky se vším,
co jim přijde do ruky. Pro své pokusy nepotřebují žádné složité aparatury a nákladné měřicí
přístroje. Právě naopak - vystačí si s předměty
a materiály, které najdou doma nebo je levně
pořídí v prodejně kutilských potřeb. Při realizování nejrůznějších pokusů se debrujáři nejen
pobaví, ale také nenásilně rozvíjejí svou zvídavost, schopnost důkladně pozorovat dění, učí se
improvizovat a získávají manuální zručnost, bez
které se skutečný výzkumník neobejde.

V Hulíně bylo už dost slyšet o malých debrujárech. Víme, že jsou to skupiny chlapců a děvčat ve věku 7 až 18 let, kteří mají aktivní zájem
o vědu a techniku. Formou zábavných pokusů
s jednoduchými pomůckami se snaží vlastníma
rukama objevovat zákonitosti různých jevů.
Jednotlivé kluby jsou sdruženy v Asociaci malých debrujárů ČR (AMD), která vznikla už v r.
1992. K hlavním cílům Asociace patří podpora
rozvoje osobnosti dětí a mládeže, přispění k tvořivým aktivitám v oblasti vědy, techniky a ekologie, pořádání táborů a soutěží a v neposlední
řadě navazování a udržování kontaktů s partnerskými organizacemi domácími i zahraničními.
Debrujárské hnutí vzniklo v Kanadě a jeho
název je odvozen z francouzských slov de-

Drakiáda v Klubíčku
V pátek 5.10. 2012 se konala na Podstávku v Hulíně DRAKIÁDA. Počasí nám přálo, vítr foukal správným směrem, a tak jsme
mohli vyslat k nebi na 30 draků. Děkujeme
všem účastníkům za podporu a těšíme se, že
pro příští rok se nás sejde ještě víc.
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Klub v Hulíně působí již 2 roky při SVČ
Hulín. V letošním roce se KMD HULÍŇÁCI
již podruhé probojovali do republikového ﬁnále
Koumes 2012 – Pohár vědy. Soutěž byla vyhlášena v lednu 2012 a prošli jsme celkem 4 koly.
Celkem bylo přihlášeno 74 týmů z celé České
republiky ve 4 kategoriích. Náš tým soutěžil ve
2. kategorii 20 týmů žáků 1. stupně ZŠ. Do samotného ﬁnále porota vybrala 21 týmů.

Po obědě nás čekala bonusová soutěž, která
měla za úkol nás provést krásnou Litomyšlí. V
soutěži jsme plnili plno úkolů (vědomostní, experimentální, praktické atd.).
Při této soutěži jsme navštívili zámek v Litomyšli, Klášterní zahrady, Červenou věž, Dům
Bedřicha Smetany aj. Večer po 19. hodině nás
čekalo slavnostní vyhlášení výsledků a celkové
hodnocení soutěže. Soutěž byla opravdu velmi
dobře připravena a konkurence nám dala zabrat,
ale Adam, Honza, Staňa a Markéta dokázali, že
opravdu něco umí a vybojovali krásné 3. místo
ve své kategorii. GRATULUJEME!
Co dodat? Jestli nevíte, kdo jsou DEBRUJÁŘI, přijďte na schůzku klubu vždy v pondělí
od 14.30 do SVČ nebo na některou z akcí SVČ,
kde klub předvádí zajímavé pokusy. Pokud
máte chuť experimentovat, máte fantazii a pálí
vám to, přijděte mezi nás, debrujářů není nikdy
dost a my víme, jak na to, a řídíme se heslem
„DEBRUJÁR SI VŽDY VÍ RADY“.
Holky a kluci z Klubu mladých debrujárů Hulín

V pátek 20. 9. 2012 ve 13.30 hod. z Hulínského nádraží odjeli 4 reprezentanti z Hulína
do Litomyšle nabytí informacemi. Po příjezdu
každý tým dostal své místo na prezentaci a po
večeři bylo slavnostní zahájení a první část soutěže, ve které se jednotlivé týmy představily a
prezentovaly svá loga, své vlajky a ﬁnálové pokusy. V sobotu pak probíhala další část soutěže,
kde odborná porota a vedoucí týmu procházeli
jednotlivá stanoviště, která hodnotili společně
s badatelskými deníky jednotlivých týmů. Na
stanovištích jsme si mohli ještě prohlédnout jednotlivé ﬁnálové experimenty.

Oskárek pro maminky
OSKÁREK klub pro děti
a maminky na rodičovské
dovolené
zahájil svou činnost.
Přijděte mezi nás
každé úterý a čtvrtek
od 9.30 do 11 hodin
do Klubíčka.

Hulíňan

INZERCE
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Hulíňan
KULTURA

Program na mìsíc
listopad a prosinec 2012
2.11.

JAM SESSION no. 2

pátek
20.00

Setkání muzikantù, kteøí si opìt spoleènì zahrají v rùzném složení ve stylu rock, funky, blues, jazz.
Pohodový veèer plný skvìlé muziky.

nedìle
14.30

Roztomilá pohádka pro nejmenší o síle motýlího pøátelství, pøi které jsou dìti aktivnì zapojeny do dìje.

4.11.

11.11.

nedìle
16.00

16.11.
pátek
17.30

23.11.

vstupné

OCHUTNÁVKA SVATOMARTINSKÝCH VÍN

vstupné

Pøíjemné nedìlní posezení u dobrého vína s cimbálovu muzikou, v cenì vstupného je košt vína,
ochutnávka kvalitních pøívlastkových vín, obèerstvení k zakousnutí zajištìno.

DÁMSKÁ JÍZDA

Návrat oblíbeného poøadu nejen pro ženy, welcome drink, bohatý program ZUŠ Hulín,
modní pøehlídka, hulínské “Prostøeno”.

ARAKAIN - koncert èeské rockové legendy

pátek
20.00

KULTURNÍ KLUB Hulín bude jedno z 15 vybraných míst!

1.12.

8.12.

sobota
20.00

16.12.

nedìle
16.30

dobrovolné

O TØECH MOTÝLCÍCH

Kapela Arakain, která letos slaví 30. výroèí existence a má za sebou veleúspìšné a beznadìjnì
vyprodané jarní turné. Celkem v rámci svého podzimního turné navštíví zhruba 15 míst.

sobota
20.00

vstupné

40,-

70,vstupné
pøedprodej

99,-

na místì

120,-

pøedplatné
220,na místì
250,-

Pøedkapely SEGMENT a ABSOLUT DEAFERS

KLUBOVÝ VEÈER

vstupné

tvrdá rocková muzika pro rockery z Hulína a okolí.
BLINDFOLD, WRAŽEDNÉ EMAUZY, SOLD MY SOUL

Mikulášská taneèní zábava s EXPO&PENSION

Pøedprodej vstupenek s místenkou od 1.11.2012, kanceláø KK Hulín

40,vstupné
90,-

ADVENTNÍ KONCERT

Hraje Dechový soubor MORAVA

17.12.

pondìlí JAK SE PEÈOU VÁNOCE
Komponovaný poøad žákù ZUŠ Hulín. V dopoledních hodinách pro dìti MŠ a žáky ZŠ.
17.30

21.12.

vstupné

pátek
19.00

22.12.

sobota
15.00
19.00

31.12.

110,-

ONCERT

Pøedprodej vstupenek bude zahájen v pondìlí 3. 12. 2012 od 8.00 v kanceláøi Kulturního klubu.

SILVESTROVSKÉ PROMÍTÁNÍ V LETNÍM KINÌ

pondìlí Zveme všechny na tradièní promítání krátkých pohádek a grotesek nejen pro dìti.
Vstup zdarma, obèerstvení zajištìno.
17.00

31.12. SILVESTROVSKÁ VESELICE

Plesovì ladìný veèer s hudebn?m doprovodem dvou kapel.
pondìlí Dechová hudba Hanaèka a pop-rocková kapela Johny Frost & Z Stars Band Zlín.
20.00 Nebudou chybìt ABBA hity v podání obou kapel. Silvestrovský ohòostroj a koktejlová párty.
Pøedprodej vstupenek s místenkou od 1. listopadu 2012!
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vstupné
110,-

vstupné
zdarma
vstupné
250,-

Hulíňan
KULTURNÍ KLUB

Připravované akce

Výstava výtvarníků - amatérů se vydařila
Zaplněný sál Kulturního klubu svědčí
o tom, že v Hulíně se výtvarníkům velmi
daří. Při nedělním zahájení výstavy hřálo u
srdce nejednoho umělce, který vystavoval
své práce, že zájem široké veřejnosti byl tak
velký. Mezi umělci „amatéry“ jsme si mohli prohlédnout obrazy od hulínské rodačky
J. Veselé, šperky z dílny I. Drápalové, ručně
malované portréty M. Kopčilové s dcerou
a obrazy a šperky od Mgr. Z. Kubíčka.
První zprava paní J. Veselá - autorka níže vystavených obrázků
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Hulíňan
Jimi Hendrix revival

NABÍDKA KULTURNÍHO KLUBU

Pozvánka

Legendární Roman Dragoun
vystoupil v Hulíně!
Pohodová muzika legendárního hudebníka, skladatele
a zpěváka Romana
Dragouna potěšila
jeho příznivce z Hulína a okolí v pátek
19. října 2012.
Při sólovém koncertu zazněly písně
ze všech Dragounových alb, atmosféra
koncertu byla výborná.

INZERCE
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Hulíňan
OREL HULÍN
Říká se, že není nic staršího než
včerejší den, avšak málokomu, kdo
byl dne 3. 10. 2012 okolo páté
hodiny odpolední přítomen na
hulínském náměstí, vymizí z
paměti vzpomínka na slavnostním odhalení pamětní
desky českému velikánovi
rakouského původu Járovi
Cimrmanovi.
Tuto slavnou událost,
jež svou účastí zaštítili herci
Divadla Járy Cimrmana, zahájili třemi písničkami krojovaní zpěváci dechového souboru
Hanačka. Poté program pokračoval
projevem objasňujícím okolnosti událostí, které se v severním rohu náměstí odehrály přesně před sto lety. Událostí natolik
silných, že donutily organizátory uskutečnit
tuto pro Hulín nevšední akci.

Odhalení pamětní desky Járovi Cimrmanovi,
Hulín 3. 10. 2012
Rozverné odpoledne, jež probíhalo v rodinné atmosféře, končilo procházkou se zastaveními
u živých obrazů ze života a
díla Járy Cimrmana, které
pro nás připravili členové
hulínského literárně dramatického oboru Základní
umělecké školy.
Ještě dlouho po ukončení oﬁciální části zůstávali
lidé na rohu uličky, aby si
mohli zakoupit placku s cimrmanovskou tematikou, a také
proto, aby přidali svůj podpis k
petici organizátorů za pojmenování uličky mezi ulicí Třebízského
a B. Němcové po českém géniovi.

V krásném slunném odpoledni jsme pak
mohli vyslechnout zdravice vzácných hostů.
Svými básněmi a citlivým přednesem potěšili duše svých fanoušků Miloň Čepelka a
Zdeněk Svěrák.

pódiem napříč davem, aby nás kontaktoval,
máme podezření, že to byl sám J. Cimrman,
který se přišel podívat na odhalení vlastní pamětní desky.
Václav Hána
starosta o. s. Orel jednota Hulín
Jménem organizátorů děkuji všem ochotným lidem, kteří se na přípravě této kulturně
recesistické akce podíleli, ať už svým časem,
ﬁnancemi, nebo konkrétní pomocí. Věřím, že
tato naše aktivita potěšila všechny skutečné
cimrmanovské nadšence a zhojila bolístku
tomu, kdo nemohl být přítomen večernímu
divadelnímu představení.

A tito dva pánové se poté chopili milé povinnosti odhalit zrakům 250 přihlížejících diváků pamětní desku, která má připomínat návštěvu jednoho z největších českých vědců,
spisovatelů, sportovců a všeumělů v Hulíně.

Fotograﬁe a slavnostní proslov najdete na
adrese www.cimrmanvhuline.tode.cz.
P. S.: Prosím spoluobčany, jestli se někomu z přihlížejících podařilo během slavnostního proslovu vyfotografovat nebo naﬁlmovat muže, který prošel se svým kolem před
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Hulíňan
KNIHOVNA

Vdolky
paní Ludmily Stratilové
Kynuté těsto na koláče
40 dkg polohrubé mouky
1 kostka kvasnic (uděláme kvásek)
2 dcl mléka
2 polévkové lžíce cukru
1 dcl oleje
1 vajíčko
½ lžičky soli
Náplň:
½ kg tvarohu
kůra z citronu, vanil. cukr
Posypka:
hl. mouka, cukr, máslo
Po upečení potřít rozpuštěným máslem
ještě vřelé.

Vítězné recepty soutěže
„O nejlepší hulínské hodové koláč“
Máslové medovníčky
Martiny Janálové

Mrkvová buchta
paní Dany Dvořákové

Těsto:
500 g hl. mouky
200 g cukr moučka
2 vejce
200 g másla
2 lžičky sody
2 lžíce medu
Ze surovin připravíme vláčné těsto. Z něj
pak vyválíme 2 placky. Položíme je na
plech a upečeme.

Suroviny:
3 hrnky hladké mouky
1 lžíce jedlé sody
3 hrnky jemně nastrouhané mrkve
½ hrnku sekaných ořechů
3 vejce
1 hrnek oleje
1 ½ hrnku cukru
tuk na vymazání a hrubou mouku na
vysypání plechu
1 citrónová poleva

Směs:
120 g másla
100 g cukr moučka
2 lžíce medu
300 g nasekaných ořechů
Rozehřejeme máslo s medem a cukrem a
vmícháme ořechy. Směs dáme na l placku a upečeme.
Krém:
250 g másla
1 vanilkový pudink
400 ml mléka
6 lžic cukru
Uvaříme pudink. Máslo s cukrem utřeme
a přidáme pudink.

Příprava:
Mouku promícháme se sodou, nastrouhanou mrkví a nasekanými ořechy.
Vejce ušleháme s cukrem a olejem. Vše
spojíme.
Těsto nalijeme na vymazaný a vysypaný
plech. Zvolna upečeme. Hotový moučník potřeme citrónovou polevou.
Doba přípravy: 45 minut
Počet kusů: 30
Přejeme dobrou chuť!

Vychladlé placky slepíme krémem a
dáme ztuhnout do ledničky.

Povídání s Josefem Holcmanem
V úterý 16. října bylo nevlídně. Téměř celý den intenzivně pršelo, foukal vítr, podzim nám jasně naznačil,
kdo už má právo určovat počasí. Přesto více než dvě
desítky lidí přišly s deštníkem do městské knihovny na povídání s JUDr. Josefem Holcmanem.
Někteří dokonce nebyli z Hulína. Přivítal nás
urostlý sympatický muž se smyslem pro humor,
výborný vypravěč. Ze širokého spektra zájmů
se přítomným představil jako spisovatel. Začal
ukázkou ze své poslední knihy Cena facky. Měl k
tomu důvod, jeden z příběhů se odehrává v Chrášťanech. Popisuje drastické vystěhování rodiny Pecníkovy, kterou v té době tvořila maminka - vdova,
její tchán Václav a dvě dcery, dvanáctiletá Irena a o rok
mladší Marie. Mohli jsme si připomenout, jakým způsobem se tehdy prováděla kolektivizace zemědělství. Ukázky ze všech svých knih
doplňoval osobními zážitky a vtipnými historkami. Také prozradil, že má rozepsanou knihu o svém svérázném strýci, který pohotově a s vtipem dokázal
reagovat snad na každou životní situaci.
Pan doktor Holcman žije ve Zlíně a patří mezi nejvýznamnější osobnosti
krajského města.
S jeho jménem jsem se seznámila letos na jaře v novinách v souvislosti s knihou Cena facky. Chtěla jsem knihu sehnat, a také se mi to podařilo.
Oklikou. Na mou krátkou zmínku ve farním časopise reagoval jeden občan
ze Záhlinic, který se ve vlaku setkal s výše jmenovanou paní Irenou. Sehnala
mou adresu a ozvala se mi. Věnovala mým prostřednictvím knihovně v Hulíně
podepsanou knihu Cena facky s přáním, aby si ji lidé přečetli a uvědomili si,
kolik bolesti a utrpení způsobila násilná kolektivizace v mnohých rodinách.
Čas strávený v příjemném prostředí naší knihovny s panem Holcmanem,
plodným spisovatelem, divadelníkem, znalcem vína a folkloru a výborným
vypravěčem rychle uběhl. Poděkování patří nejen jemu, ale i těm, kteří setkání připravili.
Anna Čechmánková
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Základy počítačové
gramotnosti pro seniory
Ve středu 17. října byly zahájeny Základy počítačové
gramotnosti pro seniory v rámci projektu Senioři komunikují.
Více informací přineseme v příštím vydání Hulíňanu.

Hulíňan
Týden knihoven

Ivana Nohavová v hulínské knihovně

Letošní celostátní akce Týden knihoven
se konala od 1. do 7. 10. 2012. Hned v pondělí jsme v knihovně přivítali nové čtenáře,
kteří využili zápisného zdarma. V úterý do
knihovny zavítali naši prvňáčci, kteří se seznámili s prostředím knihovny a dětskými
knihami, ve čtvrtek do knihovny přišla výživová poradkyně I. Nohavová. Letošní téma
týdne knihoven znělo „Čti a žij zdravě”,
závěr týdne patřil již tradičnímu Světýlkovému průvodu. Velmi mile nás překvapila
vysoká účast všech dětí, rodičů a prarodičů.

Za pomoc při této akci děkujeme Sboru dobrovolných hasičů v Hulíně, kteří nám ochotně pomohli při organizaci strašidelné stezky
a programu světýlkového průvodu.
Děkujeme všem, kteří přišli podpořit
čtenářství v Hulíně.
Tak zase příští rok nebo na některé akci
v hulínské knihovně.
Více fotograﬁí a informací na
www.knihovnahulin.cz

PRVÁČCI V KNIHOVNĚ

SVĚTÝLKOVÝ PRŮVOD

Pozvánky na připravované akce
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Hulíňan
ZUŠ

Splněný sen Cimrpánů

Tito sympaťáci chodí do LDO ZUŠ
Hulín od školky a dnes je jich většina již na vysoké škole. Po dobu 8 let
už hrají pod názvem Cimrpáni.
Být „předskokany“ skutečným Cimrmanům se hned tak někomu nepoštěstí
o a jsem ráda, že „mým“ klukům ano.
Pan Svěrák mi v zákulisí potřásl
rukou a já jsem si oddechla. Takže za dva roky, kdy se snad
v Hulíně opět objeví, to snad vyjde malým Cimrklukům,
Cimržínkám, Pánům klukům - necháme se překvapit. Děkuji
i všem dramaťákům za Živé obrazy v uličce, které celé odpoledne
obohatily a Cimrmany příjemně překvapily.
slova vyznání Lenky Urbanové

V minulém čísle Hulíňanu o zájezdu ZUŠ
do polského Sierpcu slovem, nyní obrazem

Přijetí na radnici v Sierpcu

Návštěva muzea v Plocku

Položení květin u hrobu
zakladatele hudební školy v Sierpcu

Ředitelé partnerských škol
a náš pan starosta před slavnostním koncertem

Kvartet naší školy zaujal

Líbili se všichni

Zlata Hložková při svém vystoupení
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Foto na rozloučenou

Hulíňan
V sousedních Pravčicích máme Perlu Zlínska

Držitelem certiﬁkátu Perla Zlínska v soutěži Perla Zlínska 2010 a 2011 o nejlepší
potravinářský výrobek Zlínského kraje v kategorii Med a medovina, a nyní i držitelem
certiﬁkátu Haná regionální produkt, se stala
Včelí farma Říha - Med z přílepského lesa.
S včelařem Michalem Říhou jsem si popovídala o jeho práci a životě.
Vyženil dědu včelaře. A včelaření ho tak
nadchlo, že se později stalo jeho denním
chlebem. Když se Michal Říha z Pravčic u
Hulína přestal bát včelího bodnutí, založil
včelí farmu a med z Hostýnských vrchů začal
produkovat ve velkém. Nezapře v sobě však
ani svou původní profesi elektrotechnika, neboť kromě včelaření také vymýšlí a vynalézá
moderní a ještě modernější zařízení, která by
usnadnila včelařům jejich práci.
Píšete na svých webových stránkách: Včely
vyprodukují vždy kvalitní med, říká se, že
jen včelař jej dokáže zkazit. Myslíte si, že
hygiena ve včelařství je to nejdůležitější?
Hygiena je ve včelařství to nejdůležitější.
Med je potravina. A proto se na hygienu musí
dbát při zpracování a stáčení do sklenic, ale
také při práci s včelstvy, kdy musíme udělat
všechno pro to, aby včelstva nebyla nemocná.
Chceme přece, aby med, propolis či mateří
kašička byly léčivými produkty. Když začal
člověk uměle chovat včely, posadil je do úlu,
vytvořil pro ně hranice, pravidla. To se od přirozeného života včel, které si samy udržovaly
své přirozené dílo v přírodě, liší. V úlech jim
už musíme hygienu zaručit my lidé. Jednou za
tři roky se musí třicet procent starých černých
plástů vytavit a nahradit čistou mezistěnou ze
včelího vosku. Když včelař nebude takto pečovat o svá včelstva a bude je jen zneužívat na
těžbu medu, nesmí se divit, že mu onemocní.
Aby byl med zdravý, musí být zdravé včely.
Kdy se stalo včelařství Vaší profesí? Má
například tradici v rodině?
Vyženil jsem dědu včelaře, kterému jsem
zpočátku pomáhal při náročnějších fyzických
činnostech, jako je
stáčení medu, převážení včelstev apod.
Asi po pěti - šesti
letech mě to začalo

bavit. Tehdy nám
shořela včelařská
maringotka, tak
jsme se pustili do
oprav a renovací.
Děda mně pak dal
tři úly a já jsem se
o ně začal i s jeho
pomocí starat. To
bylo ještě mé zájmové včelaření,
které trvalo asi
dva roky. A protože jsem elektrotechnik a technický typ, začaly mě
zajímat i technologie ve včelařství.
Zalíbil se mně
výkonnější a rychlejší stroj, než byl
náš medomed na
kliku, a koupil jsem profesionální elektrický.
A abych tomu přizpůsobil i počet včelstev,
začal jsem navyšovat. Jednoho dne jsem se
po několika návštěvách celostátních včelařských výstav a po pročtení odborných knih
rozhodl, že začnu včelařit profesionálně.
Jaké druhy medu produkuje vaše farma?
Jarní květový pastový, medovicový lesní a medovicový lipový z Přílepského lesa.
Podle legislativy jsou dva druhy medu. Medovicový a květový, který se pastuje. Květový může být z ovocných stromů, řepky, nektaru pampelišek, medovicový může být z lip
či jehličnatých stromů. Tam už se přívlastek
dopisuje podle toho, kam včelstva přisuneme
a odkud nám med přinesou. Je dobré nabídnout zákazníkovi druhové medy. Na druhou
stranu – dokud byla včelstva v přírodě, druhové medy neexistovaly. Byl jen jeden smíšený a ten byl nejlepší. Obsahoval všechny
chutě dohromady. Můžete si sice vychutnat
každý med zvlášť, na druhou stranu je lepší
je kombinovat. Mít na kuchyňské
lince dva tři druhy medu a od každého ujídat průběžně a střídavě. Každý obsahuje totiž něco jiného a má
jiné zdravé látky. Jarní nektarový je
lehký a příroda, která je tehdy nejsilnější, do něj dává spoustu vitamínů.
Lesní medovicový je těžký a plný
stopových prvků, hodí se spíš pro
starší lidi než pro děti. Víme, že med
obsahuje vitamíny, minerály a stopové prvky. Obecně je ale málo známé,
že obsahuje asi tři sta látek, přičemž
výzkumný ústav včelařský jich dokázal rozpoznat jen asi sto padesát.
Med tedy obsahuje dalších 150 látek,
o nichž ještě nevíme. Zdaleka ani netušíme, co všechno příroda ukrývá.
Určitě to ale bude něco zdravého,
když nám to donesla včela.

Tři minuty zdržení u jednoho úlu znamená
několik hodin zdržení při obsluze všech včelstev. Na druhou stranu - když mě dnes včela
bodne, pracuji dál. Je to součástí této práce.
Jako když někoho kousne koza při dojení.
Dokonce už mně někdy v zimě včelí bodnutí
i chybí a těším se proto na jaro (smích). A z
toho se stane, že při kvalitních snůškách včely létají a nedají ani jedno bodnutí. A to už
mně pak také něco chybí.
Jak se pozná kvalitní med?
Kvalitní med dostanete většinou přímo
od včelaře. O tom, co nabízejí supermarkety, víme například z časopisu dTest. Většina
těchto medů obsahuje cizokrajné medy, obsahující glukózu a sirupy, zkrátka náhražky.
Takový med ale může obsahovat i cizorodé
látky, jako jsou například u nás zakázaná léčiva nebezpečná člověku. Léčivo přechází i
do medu a zákazník ho může sníst. U nás tato
léčiva nejsou povolená. Máme propracovanou metodiku léčení proti včelím nemocem
a rezidua v našem medu nejsou.
Mohu zaznamenat nějaký signál, že něco
není v pořádku, když se například jen podívám na skleničku s medem?
Když sklenici obrátíte, musí vzduchová
bublina stoupat pomalu vzhůru. Tak poznáte,
zda není med příliš řídký, takový, který může
brzy zkvasit nebo může být naředěný právě
těmi sirupy. Záruka kvalitního medu je med
přímo od včelaře. Takovému včelaři by se ani
nevyplatilo investovat do technologie, kterou
by svůj med šidil.
V čem vidíte přínos této regionální značky?
Tato značka utvrdí zákazníka, že si může být
jistý kvalitou a že ho nikdo nešidí. Myslím, že
zákazníka potěší, že si kupuje kvalitní produkt v
dnešní záplavě potravin, které se vyrábějí z náhražek. Navíc značka garantuje i místní výrobek,
takže zákazník ví, že podpořil někoho z regionu.
Děkuji za rozhovor.

INZERCE

Kdy jste se přestal bát včelího bodnutí?
Když jsem začal včelařit profesionálně. Včelstvo je třeba obsloužit
rychle, bez prudkých pohybů a otřesů.
A pak je i včelích bodnutí méně, než
kdybych tam stál dlouho a byl bezradný. Začal jsem počítat čas na minuty.
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Mažoretky Jantarky Hulín se předvedly 28. 9. 2012 na hodech v Hulíně. Nejprve
prošly městem v průvodu, kde jim do rytmu hrála hulínská dechová hudba. Byla to
pro holky nová a přínosná zkušenost, která
se jim bude hodit do budoucna. Sice to byla
pro nejmenší dívky celkem dlouhá trasa, ale
zvládly to napoprvé výborně. Průvodem jsme
se dostaly až do letního kina, kde se nejprve
předvedly nejmenší mažoretky se skladbou
Medvídek Haribo, a poté již větší holčičky
se svým vystoupením, se kterým se chystají
jet 6. 10. 2012 na svou první soutěž. Doufám,
že se vše skvěle podaří a možná přivezeme
i nějaké ocenění a zakončíme tak náš první
společný rok. Chtěla bych touto cestou také
poděkovat všem těm, kdo nám pomohli v našich začátcích. Nemohli bychom vzniknout

Vystoupení na Svatováclavských hodech
bez ochoty pana V. Hány, který je
předsedou jednoty Orel Hulín, jejíž
součástí jsme i my, dále panu J. Rygálovi za možnost vystoupení na jeho
akcích, ﬁrmě Nestlé, a. s., a Nadaci
Děti-kultura-sport, od nichž jsme obdrželi sponzorské dary, paní M. Kuchařové za ušití krásných šatů, které
jste mohli vidět na Svatováclavských
hodech, panu L. Šafářovi za zhotovení cedule, paní ředitelce školy umění
E. Šimordové, díky níž jsme se Vám
mohly předvést na vystoupení v letním kině, a rodičům za spolupráci.
Největší dík však patří mé mamince,
jež povzbuzuje mě i naše malé mažoretky ke skvělým výsledkům.
Trenérka Kristýna Jurčová

Hulínské mažoretky
opět na Mistrovství Evropy
Mažoretkový soubor KONTRASTY
Hulín opět letos reprezentoval Českou
republiku na Mistrovství Evropy, které se
konalo 5. - 7. 10. ve francouzském městě Selestat v blízkosti Štrasburku. Této vrcholové

soutěže se zúčastnilo 11 zemí Evropy s celkem 892 soutěžícími.
Soutěžilo se v různých disciplínách a věkových kategoriích. Mažoretky KONTRASTY Hulín se zúčastnily
soutěže v kategorii Junior v disciplíně Traditional majorettes corps
a obsadily krásné 3. - 4.
místo. Oba soubory na
3. místě měly stejné bodové hodnocení, ale hulínská děvčata měla od
jednoho porotce o jedno
třetí umístění méně a to
rozhodlo, že skončila
na 4. místě, přestože na
rozdíl od druhého souboru neměla žádné 5.
umístění. Naše děvčata

O pohár místostarosty města Hulína
Sobota 8. září již pátým rokem patřila volejbalovému turnaji smíšených amatérských
družstev, který se odehrává na antukových
hřištích zdejší Sokolovny. Jako tradičně i letos se hrálo o pohár místostarosty města Hulína, pana Petra Poláka.
Ten ráno přivítal v Hulíně deset volejbalových družstev z Brna, Holešova, Kroměříže,
Morkovic, Střílek a Zlína a čtyři družstva z
Hulína. Popřál nám za nádherného slunečného
počasí mnoho sportovních zdarů a zážitků a my
jsme pak mohli zahájit samotný turnaj. Zápasy ve dvou pětičlenných skupinách a následné
bitvy o celkové umístění přinesly nakonec prvenství a místostarostův pohár rodinnému týmu
FamilyFuks z Hulína, které ve vyrovnaném a
dramatickém ﬁnále porazilo Morkovice. Bronz
putoval do Střílek a bramborová medaile zůstala na pořádající hulínský tým. Po celodenním
sportovním maratonu byla všechna zúčastněná
družstva odměněna zaslouženou cenou.
Závěrem patří poděkování všem zúčastněným družstvům za předvedené výkony,
všem pořadatelům, kteří se podíleli na přípravách a zdárném průběhu turnaje, sponzorům
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a v neposlední řadě panu Petru Polákovi. Prožili jsme na Sokolovně příjemný sportovní
den a již nyní se těšíme na příští ročník.
Smíšené volejbalové družstvo Hulín

předvedla svou soutěžní skladbu na velmi
vysoké technické úrovni, což dokazuje tento
velmi těsný rozdíl, a proto si tohoto umístění
velmi vážíme.
V disciplíně sólo s rekvizitou v kategorii
Senior obsadila ve velké konkurenci Lenka
Pavlíčková 14. místo.
Všem děvčatům bych chtěla poděkovat za
plné nasazení, se kterým soutěžily, a perfektní předvedení skladeb nejen na Mistrovství
Evropy ve Francii, ale také po celý rok 2012
na celém mažoretkovém šampionátu, odkud
vždy dovezly tituly a medaile.
Děkuji také rodičům, všem příznivcům a
hlavně sponzorům za podporu naší činnosti.
Velké díky také patří Zlínskému kraji, který
nás podpořil dotací z fondu mládeže a sportu
Zlínského kraje.
Alena Rafajová, trenérka

Hulíňan
Pravčická stáj

Členové JK Pravčice, o. s., by Vás chtěli
seznámit se svými výsledky za jezdeckou sezónu 2012. Letošní rok náš klub reprezentovalo 6 jezdců a 7 koní. Monika Matoušková na
klisně Kings Tora, která se představovala na
výškách překážek 70-90 cm. Za letošní sezónu
si odnesla jedenkrát 1. místo a 1x 3. místo.
13letá Martina Dohnalová začínala svou
kariéru jezdce na zkušené klisně Polarica, spolu absolvovali překážky od 90 cm do 110 cm.
Dokázaly spolu vybojovat 2x 1. místo, 2x
2. místo a 1x 5. místo. K tomu jim ještě patří
5. místo v mistrovství Zlínské oblasti v kategorii dětí pro rok 2012. Ve středomoravské
jezdecké lize dokázala v silné konkurenci
obhájit 6. místo.
Taktéž 13letá Lucie Hladíková začínala

letos svou kariéru. K dispozici měla 2 koně.
Valacha More Than Breath, který začínal svou
kariéru skokového koně. S ním se představovala na překážkách 70-90cm. Za letošní sezónu jim paří 1x 2. místo a 1x 4. místo. Druhým
koněm této jezdkyně byla pony klisna Aranka. Spolu překonaly překážky o výši 70 cm.
Obhájily 1x 1. místo, 2x 2. místo, 1x 3. místo a 3x 4.-5. místo. S Arankou se umístila
na krásném 6. místě ve středomoravské jezdecké lize v kategorii pony.
Jediný muž který nás letos reprezentoval,
byl Petr Šindelář na mladém hřebci Dantes.
Spolu absolvovali 90 cm a 1x se umístili
na 2. místě.
Michaela Tomaníková v roce 2012 představovala Dantesova bratra, taktéž hřebce,
Diabola. Spolu soutěžili na výškách 70-90
cm. I letos se Michaela představila v sedle Korana. Spolu překonali 110-120 cm a
odnesli si 3. a 5. místo. Taktéž se umístili
na 5. místě ve středomoravské jezdecké
lize v kategorii žen.
Na klisně Polarica se také prezentovala
její stálá jezdkyně Hana Pěnčíková. Spolu se
představily na 90-110 cm. Domů si dovezly
3x 2. místo.
Celkem se náš klub zúčastnil v roce 2012
70 startů a získal 20 umístění do 5. místa.

Letos 1. 9. 2012 jsme pořádali II. skokové
derby, kde bylo přes 100 startujících dvojic.
Během dne byly na programu tyto soutěže:
2 soutěže pony, kde se nejlépe vedlo domácí
Lucii Hladíkové s Arankou a Terezii Daňkové s Kryštofem, reprezentující Zlámanku.
Následovala otevřená soutěž ZM (90 cm),
kde prvenství obhájila Nicola Mrázková
s Letorem z JS Juko.
V další soutěži Z (100cm) prvenství zůstalo u domácí jezdkyně Martiny Dohnalové
na Polarice.
Soutěž 110/120 cm dokázala v silné konkurenci vybojovat Radka Turčinová s Veronicou z JS Jospo.
Další soutěže byly již netradiční a pro diváky jistě zajímavé. Jednalo se o 2 derby na
výšce překážek 110 a 120 cm. Ve 110 cm zvítězila Lenka Krejčová s Bohušem z nedalekého Ranče u Tuffa. Soutěž na 120 cm dokázala
nejrychleji a s čistým kontem zajet Eva Kratochvílová na koni Andy z JK Beka Loučka.
V neposlední řadě patří dík našim sponzorům, bez kterých by se tento jezdecký den
jen těžko mohl uskutečnit: Jezdecké potřeby
Svět koně Zlín, obec Pravčice, ﬁrma JOSPO,
Zlínský kraj.
H.P.

Rodinná atletická liga
V neděli 14. 10. 2012 proběhl již třetí
ročník atletického klání pro rodinné týmy
pod názvem Rodinná atletická liga. Letos se
zúčastnilo 11 družstev a po dvou letech, kdy
zvítězili Dan a Roman Vydrovi, si putovní pohár odnášejí Jan a Marek Smolovi. Soutěžními
disciplínami byly: štafetový běh, hod na cíl,
překážkový běh, skok z místa, hod oštěpem,
skok daleký, hod gumákem přes hlavu a běh
na chůdách. Některé disciplíny byly sice poněkud netradiční, ovšem o to humornější. Počasí
oproti předpovědi také vyšlo, takže nic nebránilo dobré pohodě a příjemně strávenému

nedělnímu dopoledni. Informace, výsledky i
fotky z akce najdete na www.sahulin.cz.

INZERCE
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VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ

Odešel dobrý člověk, každý ho měl rád,
odešel nám v nenávratno,
teď musíme jen vzpomínat.
Dne 19. listopadu vzpomeneme
1. výročí od úmrtí
pana VÁCLAVA TETERY
z Hulína.
Stále s láskou vzpomínají dcera Alena,
syn David, vnoučata Barbora, Nikola,
David a družka Helena.
I když nejste mezi námi,
v srdcích žijete stále s námi.
Dne 12. listopadu vzpomeneme
20. výročí úmrtí
našeho tatínka a dědečka,
pana
Chtěl bych touto cestou poděkovat bývalým žákům za
krásné setkání při příležitosti třídního srazu. Bylo to velmi
příjemné posezení se vzpomínkami na mé učitelské roky.
Stanislav Jurčík

OPUSTILI NÁS

FRANTIŠKA
ROZKOŠNÉHO

z Hulína.
Dne 30. listopadu vzpomeneme 9. výročí úmrtí
naší maminky a babičky,
paní MARIE ROZKOŠNÉ z Hulína.
S láskou vzpomínají syn Václav
a dcery Ludmila a Marie s rodinami.

Alois Tobolík 1944
Karel Kuchařík 1927
Anna Stárková 1937
Břetislav Eliáš 1929
Františka Ministrová 1931
Anežka Zapletalová 1926
Anna Bieliková 1920

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Prodám novou koupelnovou závěsnou skříňku
smetanové barvy. Šířka 35 cm, hloubka 35 cm,
výška 1,75 m. Nevhodný dárek. Více informací na tel.: 775 987 468, 775 987 467.
• Servis jízdních kol se slevou 20 % na práci
v Bike centrum Štěrbík, nám. Míru 114, Hulín,
www.bike-centrum.cz.
• Servis pračky, myčky, sporáky a další elektrospotřebiče. Marek Dolák tel.: 737 366 124
www.servis-dolak.g6.cz
• Staré pivní lahve s litými nápisy,dokumenty
a fotky z pivovarů a hospod,staré hospodské
sklo koupím do sbírky.
Tel.: 734 282 081

INZERCE
• ING. DOSTÁL-GEODET-HULÍN
Provádí veškeré zeměměřické práce v oblasti
katastru nemovitostí a stavební geodezie.
TEL.: 724 221 815
• Prodám jablka 1 kg/10,- Kč.
Mob.: 739 009 813.
• LOVELY PET
Nabízím stříhání pejsků v pohodlí Vašeho domova, ušetříte tím nejen čas a cestu, ale odpadne i zbytečný stres Vašeho mazlíčka díky
domácímu prostředí. Další často využívanou
službou je i hlídání pejsků, např. v době Vaší
dovolené, služební cesty, víkendového pobytu.
www.lovelypet.savana.cz, tel.: 774 148 375

Měsíčník Hulíňan vydává město Hulín, IČ: 00287229, Hulín, nám. Míru 162.
Registrováno u MK pod registračním číslem MK ČR E 12041
Redakce: Městská knihovna v Hulíně
Adresa redakce: MěK Hulín, Dr. Stojana 375, 768 24 Hulín,
Tel.: 573 351 815, 725 006 071, email.: knihovnahulin@seznam.cz
Tisk: PRCEK & SPOL., s.r.o. Kroměříž, korekce: Mgr. Pavla Červená,
náklad 2900 kusů. Vydáno: 31. 10. 2012
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Prodáváte? Kupujete? Hledáte?
Cena plošné inzerce za cm² 10 Kč + 20% DPH.
Řádková inzerce zdarma.
Jednoduchý, krátký text inzerce zašlete na
e–mail: knihovnahulin@seznam.cz
osobně Městská knihovna v Hulíně ve výpůjční hodiny Městské knihovny v Hulíně.
Uzávěrka 15. dne v měsíci.
Pondělí 9.00 – 12.00
Úterý 12.30 – 17.00
Středa 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
Čtvrtek 12.30 – 17.00
Pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00

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.

