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VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN

ÚVODNÍK
Vážení a milí Hulíňané,
doufala jsem, že přijde – a přišlo. Babí léto je
tady. Tenhle předpodzimní čas mám moc ráda.
Začala škola, dozrávají kaštany, listí se pomalu,
ale jistě vybarvuje, přitom léto ještě tak úplně
neodešlo. Stále je tak trochu s námi, sice už ne
tolik jako třeba před měsícem, nicméně o to víc
je potřeba užít si poslední teplé a příjemné dny.
Většinu života pro mě září a říjen znamenaly začátek školy, nebo alespoň blížící

Z RADNICE

V pořadí již 8. ročníku Seniorských her
Mikroregionu Jižní Haná (Kvasice, Chropyně,
Tlumačov) se zúčastnili i senioři z Hulína.
Soutěžní družstvo Hulín I. reprezentovali K.
Malošík, A. Malošíková, L. Roháčková, H.
Druláková a A. Bradíková. Družstvo Hulín
II. reprezentovali V. Miklík, A. Miklíková, Z.
Richterová, J. Poláková a D. Švestková.
Letošní pořadatelství připadlo na Kvasice.
Zastoupená družstva Hulín I a Hulín II vybo-

se začátek zimního semestru. Teď už ne, a
musím přiznat, že mi to chybí. Stýská se mi
po té lehké školní nervozitě a nejistotě, co a
jak vlastně bude.
Teď pro mě tento čas znamená krásné
období, kdy se po ulici začínají válet popadané
kaštany, pomalu červenají a žloutnou listy na
stromech a místo žabek si člověk obuje spíš
tenisky a do kabelky už přibalí i šátek a deštník, kdyby něco…
Těším se, až si po cestě městem dám do
kapsy první letošní kaštan, až budu mít jeden
v každé kapse, v kabelce – a vlastně až jich
bude všude plno.

Koncem srpna mi kamarádka s lehkými
obavami říkala, že už za čtyři měsíce budou
Vánoce. Proboha! Tohle mě vážně ani nenapadlo.
A tak jsem si uvědomila, že před sebou máme
vlastně už jen pár týdnů relativního klidu, než nás
začnou obchodníci ze všech stran bombardovat
skvělými cenami, akcemi a doporučeními na
dárky. Ještě chvilku klidu. Ještě chvilku času a
prostoru na to, užít si poslední teplé dny a klidně
jen tak s knížkou sedět v parku a užívat si, než
přijde ten každoroční předvánoční shon a stres.
Přeji vám všem krásné babí léto, dostatek
hřejivých paprsků a kaštanů v kapsách :)
Denisa Odložilová

Hulínští senioři zlatí

jovala krásné 1. a 4. místo z osmi soutěžících
družstev. V roce 2016 jsme konečně obsadili
vysněné první místo.
Díky velké podpoře hulínských diváků,
DH Hulíňané a Mažoretek Kontrasty Hulín
se dařilo soutěžícím ať už v kulturních či
sportovních dovednostech.
Kulturní vystoupení seniorů je rok od roku
zdařilejší. V letošním roce se představili s vystoupením Vodník a jeho víly v režii paní P. Polákové.

Nejde o sportovní výsledky, ale jde především o setkávání seniorů z okolních měst a
obcí, a to se podařilo na výbornou.
Velké poděkování patří všem, kteří si
pátek 9. září v Kvasicích užili, a že si jej
tedy užili! Děkujeme za skvělou reprezentaci
města Hulín.
Foto i text: J. Zakravačová

Hulíňan

Hody v Chrášťanech měly velký úspěch
Bylo krásné slunečné sobotní ráno 10. září a my, „chrášťaňáci“,
jsme se s chutí pustili do závěrečných příprav na každoroční hody v
naší vesničce. Paní Konečná, které tímto děkujeme, se ujala opět našich
děvčat a chlapců, připravila a nažehlila hanácké kroje, a z našich ratolestí se stali krojovaní Hanáci. Pan farář P. Lev z kroměřížské farnosti,
který sloužil hodovou mši svatou, byl nadšen chrášťanskou zvonicí a
naší kapličkou, jež jsme si jako každý rok vyzdobili. Po mši svaté se
hodovalo a veselilo v nové chrášťanské „zastávce pro cyklisty“.
Děkuji všem chrášťanským lidičkám, kteří se podíleli na přípravách, a zároveň i těm, kteří byli přítomni při mši svaté. Dílo se podařilo
a doufám, že následující rok budeme v Chrášťanech sloužit hodovou
mši svatou u kapličky, požehnané ve jménu Panny Marie, opět všichni
s takovou chutí a radostí, jako letos.
Foto i text: Š. Černocká

Zakončení sezóny na náměstí OD KAŽDÉHO NĚCO
Posledním skvělým koncertem M. Nedbala a hlavního hosta Romana Dragouna, zpěváka, skladatele, hráče na klávesové nástroje
a syntezátory, člena skupin Futurum, Progres
2, T4 a člena Beatové síně slávy se uzavřela
první sezóna pohodových koncertů s názvem
OD KAŽDÉHO NĚCO. Jak se říká, to nejlepší
na konec, a to se ve čtvrtek 15. září povedlo.
Teplý až tropický podvečer přilákal na náměstí
několik stovek posluchačů této skvělé hudby.
Zazněly známé písně ze zpěvákovy tvory,
lidé si užili příjemnou atmosféru. R. Dragoun
oslavil v letošním roce 60 let a z Hulína si

odvážel, co jiného než dobrý pocit z koncertu
a pivo „Záhlinického hospodáře“ ze Sladoven
v Záhlinicích.
Velké poděkování patří všem návštěvníkům, kteří navštěvovali pohodové koncerty
během letní sezóny. Koncerty slouží nejen
k poslechu, ale i setkávání generací, posezení
s přáteli nebo jen tak, když chcete, jak se říká
„vypadnout z domu“.
Také bych chtěla pochválit všechny děti a
hlavně jejich rodiče, že už konečně pochopili,
že socha sv. Floriána neslouží jako průlezka,
ale zkrášluje, vlastně tvoří dominantu nového

náměstí. Její restaurování stálo nemalé peníze a myslím si, že by měla posloužit ještě
mnoho let.
Je skvělé vidět, že koncerty navštěvují
různé věkové generace a učí se navzájem
respektovat.
Pohodu si vytváříme heslem „ respektovat
a být respektován“.
Náměstí ožije znovu 11. listopadu na
Martinské hodování a 25. listopadu společně
rozsvítíme vánoční strom.
Foto: L. Polišenská
Text: J. Zakravačová

Nová výsadba kolem knihovny

Bývalá lékárna má novou fasádu

Na konci srpna se začalo pracovat na odstranění starých keřů kolem budovy knihovny a postupně byly na jejich místo vysazeny nové
rostliny. Parkové úpravy se týkaly prostor také před pomníkem obětem
obou světových válek, který se nachází v těsné blízkosti. Nová výsadba
navržená jako stromořadí kulovitě rostoucích
trnovníků akátů, vhodně
doplněných barevnou
škálou trvalek, okrasných travin a drobných
cibulovin, plně nahradí
odstraněné suché, nevzhledné a staré jehličnany. Toto pietní místo
se tak konečně dočká
zasloužené podoby.
-red-

Během letních prázdnin byla na objektu městské budovy čp. 123
(bývalá lékárna) na náměstí Míru provedena nová fasáda. Dnes je již
fasáda dokončena. Práce byly prováděny v rámci celkové rekonstrukce
a přebudování objektu na informační centrum, které by mělo vzniknout do konce
letošního roku.
Na budově byla
vyměněna také
dřevěná okna v
původním tvaru
i v horním patře ZUŠ, kde již
může zcela nerušeně probíhat
výuka.
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Hulíňan

ZASTUPITELSTVO
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

PŘEHLED USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva města Hulína,
které se konalo dne 24. 8. 2016
124/12/ZM/2016 Zpráva o plnění usnesení z
11. zasedání Zastupitelstva města Hulína
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
zprávu o plnění usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Hulína bez připomínek.
Usnesení bylo: PŘIJATO
125/12/ZM/2016 Zpráva o činnosti Rady města
Hulína za uplynulé období
I. Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města Hulína od 22.
06. 2016 do 10. 08. 2016.
Usnesení bylo: PŘIJATO
126/12/ZM/2016 Zpráva o kontrole plnění
usnesení Rady a Zastupitelstva města Hulína
za uplynulé období
I. Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí
zprávu předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hulína o kontrole plnění usnesení Rady
a Zastupitelstva města Hulína za uplynulé období.
Usnesení bylo: PŘIJATO
127/12/ZM/2016 Přehled hospodaření města
Hulína za I. pololetí 2016
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
„Přehled hospodaření města Hulína za I.
pololetí 2016“
Usnesení bylo: PŘIJATO
128/12/ZM/2016 Rozpočtové opatření města
Hulína č. 3/2016
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů a ustanovení § 16 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění později vydaných
předpisů rozpočtové opatření č. 3/2016.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Bc. Evě Kubínové
1. 1. zahrnutí rozpočtového opatření do rozpočtu města na rok 2016
Termín: 31. 8. 2016

Usnesení bylo: PŘIJATO
129/12/ZM/2016 Odpis pohledávek
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
odpisy nevymahatelných pohledávek dlužnice XXX XXX ve výši 45.189,- Kč za nájem
bytu a služby s tím spojené a 1.810,- Kč
náklady řízení a dlužníka XXX XXX ve výši
48.712,- Kč za nájem bytu a služby s tím
spojené, 1.950,- Kč náklady řízení a 980,- Kč
náklady exekučního řízení.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1. 1. zajistit odpis pohledávek
Termín: 15. 9. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
130/12/ZM/2016 Požární řád města Hulína
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č.1/2016, kterou se
vydává požární řád města Hulína.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1. 1. zajistit zveřejnění vyhlášky na úřední
desce Městského úřadu Hulín.
Termín: 9. 9. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
131/12/ZM/2016 Petice na záchranu parku za
Základní školou v Hulíně
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
odpověď na „Petici za záchranu parku za
základní školou v Hulíně“ (dále jen Petice)
ze dne 10. 06. 2016, č. j.: MÚH/04596/2016,
podanou na Městský úřad Hulín petičním
výborem zastoupeným panem Zdeňkem
Forejtem v tomto znění:
a) ZM akceptuje částečně požadavky vyplývající z Petice a náměty z místního šetření v
rámci územního řízení ke stavbě „Rozšíření
sportovního areálu“.
b) ZM schvaluje k realizaci redukovanou
variantu o stavbu zázemí, přičemž celková

plocha antukových hřišť je 2.763 m2 s tím, že
pro uživatele sportoviště bude využito sociální
zařízení koupaliště.
c) ZM ukládá odboru rozvoje města a životního prostředí zapracovat tuto variantu do
celkové studie regenerace parku a upravit
v tomto smyslu projektovou dokumentaci
„Rozšíření sportovního areálu“ a pokračovat
v jeho realizaci včetně přípravy žádosti o
podporu MŠMT.
d) ZM ukládá odboru rozvoje města a životního
prostředí připravit projektovou dokumentaci
regenerace části parku bezprostředně související s akcí „Rozšíření sportovního areálu“
v rozsahu cca 190 bm chodníků, cca 880
m2 dětského hřiště, včetně zahradnických prací.
e) ZM schvaluje znění odpovědi pro členy
petičního výboru (Zdeněk Forejt, zástupce
petičního výboru, MUDr. Radoslava Karlíková,
Mgr. Hana Kouřilová, členky petičního výboru)
dle přílohy.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1. 1. zapracovat schválenou variantu do celkové
studie regenerace parku a upravit projektovou
dokumentaci „Rozšíření sportovního areálu“
a pokračovat v jeho realizaci včetně přípravy
žádosti o podporu MŠMT.
Termín: 30. 12. 2016
2. Ing. Romanu Dutkevičovi
2. 1. připravit projektovou dokumentaci regenerace části parku bezprostředně související s
akcí „Rozšíření sportovního areálu“ v rozsahu
cca 190 bm chodníků, cca 880 m2 dětského
hřiště, včetně zahradnických prací.
Termín: 31. 12. 2016
3. Ing. Romanu Dutkevičovi
3. 1. zaslat odpověď na Petici petičnímu výboru.
Termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO

PřEHLED USNESENÍ z 39. schůze Rady města Hulína,
která se konala dne 31. 8. 2016
1/39/RM/2016 Věcné břemeno na části pozemku parc. č. 3210/1 v k.ú. Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje
zřízení věcného břemene dle smlouvy o smlouvě budoucí na části pozemku parc. č. 3210/1
v k. ú. Hulín f. E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, IČ: 280 85 400 za cenu 1000,- Kč
+ DPH, náklady spojené se vkladem do katastru
nemovitostí a pořízení geometrického plánu.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi

1. 1. Uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene.
Termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/39/RM/2016 Dodatek pachtovní smlouvy
na pozemky v k. ú. Hulín a v k. ú. Chrášťany
I. Rada města Hulína schvaluje dodatek č. 3
smlouvy o zemědělském pachtu ze dne 24. 3.
2014 na pozemky v k. ú. Hulín a v k. ú. Chrášťany
se společností SALIX MORAVA, a. s., IČ: 253 80
893 na snížení výměry pozemků o 1178 m2 (včet-

ně poměrného snížení pachtovného), a to o
pozemek parc. č. 4318 v k. ú. Hulín, kde byla
provedena výsadba dřevin městem Hulín.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1. 1. uzavřít dodatek č. 3 smlouvy o zemědělském pachtu
Termín: 30. 10. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/39/RM/2016 Záměr prodeje části pozemku
parc. č. 299/10 v k. ú. Záhlinice
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I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr prodeje části pozemku parc. č. 299/10 v
k. ú. Záhlinice o výměře cca 39 m2 za účelem
majetkoprávního vyrovnání.
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/39/RM/2016 Smlouva o dílo - zajištění administrace k projektu „Nakládání s biologicky
rozložitelným odpadem ve městě Hulín“
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Východní Morava, se sídlem tř. Tomáše
Bati 5146, 760 01 Zlín k zajištění zpracování
projektové dokumentace a poradenství k žádosti
o poskytnutí dotace na akci „Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem ve městě Hulín“.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1. 1. zajistit uzavření smlouvy.
Termín: 9. 9. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
5/39/RM/2016 Smlouva o poskytnutí dotace
I. Rada města Hulína doporučuje
zastupitelstvu města schválit
Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/2578/2016/
KUL z Fondu Zlínského kraje se Zlínským
krajem, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ:

708 913 20 na restaurování sousoší Nejsvětější
Trojice v Hulíně na pozemku p. č. 127/1, k. ú.
Hulín ve výši 54 000,- Kč.
Usnesení bylo: PŘIJATO
6/39/RM/2016 Poskytnutí individuálních dotací z Programového fondu města Hulína pro
rok 2016 - II. kolo
I. Rada města Hulína schvaluje poskytnutí dotací z Programového fondu města Hulína v rámci
II. kola výzvy k podání žádostí pro rok 2016
dle přílohy a uzavření veřejnoprávních smluv.
Usnesení bylo: PŘIJATO
7/39/RM/2016 Smlouva o uměleckém vystoupení - Vladimír Hron
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o uměleckém vystoupení s agenturou
JS mediální služby, s. r. o., se sídlem Otakarova
240/15, 140 00 Praha 4, IČ: 247 98 541 na
vystoupení Vladimíra Hrona dne 28. 09. 2016.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Pavlu Janečkovi
1. 1. uzavřít smlouvu a odeslat agentuře
Termín: 9. 9. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
8/39/RM/2016 Smlouva o vystoupení skupiny
Fleret

I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o vystoupení skupiny FLERET s paní
Silvií Hrachovou, se sídlem Lhotsko 24, 763
12 Vizovice, IČ: 764 27 021 na vystoupení této
skupiny dne 11. 11. 2016.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Pavlu Janečkovi
1. 1. odeslat podepsanou smlouvu zastupující
agentuře
Termín: 9. 9. 2016. Usnesení bylo: PŘIJATO
9/39/RM/2016 Darovací smlouva
I. Rada města Hulína schvaluje
darovací smlouvu mezi firmou SALIX MORAVA, a. s., se sídlem Horní Moštěnice, Revoluční
30, PSČ 751 17, IČ: 253 80 893 a městem
Hulín o poskytnutí finančního daru ve výši
10.000,- Kč za účelem podpory činnosti Muzea
Františka Skopalíka v Záhlinicích.
II. Rada města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1. 1. zaslat dárci smlouvu k podpisu
Termín: 15. 9. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza, starosta města Hulín
Petr Polák, místostarosta města Hulín

Z RADNICE
Rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací z Programového fondu města Hulína pro rok 2016 – II. kolo
žadatel o individuální dotaci v II. kole výzvy
pro rok 2016

požadavky

obdrželi v roce
2015

obdrželi v I. kole
výzvy pro rok
2016

obdrží v II. kole
výzvy pro rok
2016

Hulíňané, z. s.

20.000,-

30.000,-

13.000,-

20.000,-

Základní kynologická organizace Hulín

10.000,-

15.000,-

5.000,-

10.000,-

Cykloteam MXM Hulín z. s.

30.000,-

SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Záhlinice

25.000,-

10.000,-

15.000,-

25.000,-

30.000,-

SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Hulín

15.000,-

10.000,-

12.000,-

15.000,-

SK BURE Hulín

20.000,-

17.000,-

12.000,-

16.000,-

Sportovní klub Spartak Hulín, oddíl kopané

50.000,-

10.000,-

8.000,-

4.500,-

30.000,-

45.000,-

15.000,-

30.000,-

Myslivecký spolek Hulín

5.000,-

10.000,-

5.000,-

5.000,-

Speedypaws, z. s.

8.000,-

Spolek přátel Skopalíkova muzea v Záhlinicích
Mažoretky Aleny Rafajové, z. s.

40.000,8.000,-

3.000,-

SRPDS Morava při ZUŠ Hulín

15.000,-

ZUŠ Hulín

15.000,-

15.000,-

15.000,-

15.000,-

FK Admira Hulín

20.000,-

30.000,-

15.000,-

20.000,-

Český svaz gymnastických sportů

11.000,-

8.500,-

5.000,-

11.000,-

15.000,-

Gymnastický klub Hulín, o. s.

25.000,-

32.500,-

10.000,-

25.000,-

TJ SOKOL Záhlinice

30.000,-

49.000,-

20.000,-

30.000,-

Klub dárců krve Kroměřížska

10.000,-

10.000,-

Taneční skupina Trick, z. s.

20.000,-

22.000,-

14.000,-

20.000,-

Česká provincie Kongregace Milosrdných sester
sv. Vincence de Paul – Nemocnice Milosrdných sester

30.000,-

35.000,-

13.000,-

30.000,-

5.000,-

10.000,-

5.000,-

5.000,-

20.000,-

40.000,-

20.000,-

40.000,-

Spolek zdravotně postižených v Hulíně
Oblastní charita Kroměříž, Kontaktní centrum PLUS

22.000,-

22.000,-

Sportovní klub SPARTAK Hulín, z. s.

40.000,-

49.000,-

Oblastní charita Kroměříž, Sociální poradna

19.000,-

15.000,-

Pěvecký sbor SMETANA Hulín, z. s.

40.000,-

15.000,-
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10.000,-

22.000,15.000,-

Hulíňan

Zahájení školního roku 2016/2017 Akademie 3. věku

Krásné slunné počasí nám dovolilo
uspořádat zahájení již 8. ročníku Akademie 3.
věku na zahrádce v Kulturním klubu. Čerstvý

vzduch a dobrá nálada zpříjemnily
první přednášku v letošním školním
roce o bylinkách, mastičkách a
dalších léčivých účincích bylinek
využitelných nejen ve zdravotnictví, ale i v kuchyni. Přednášku vedl
lázeňský lektor a bylinkář Karel Štenbauer.
Rozjela se i zajímavá diskuze, každý přidal
nějakou dobrou radu podepřenou vlastní

zkušeností. Jsme velmi rády, že mezi stávající členy přibyli noví, a tím rozšířili naši již
tak početnou skupinu seniorů, kteří se chtějí
vzdělávat v každém věku.
Těšíme se na další setkání, které proběhne
19. 10. od 9.00 v sále KK Hulín.
Foto i text:
J. Zakravačová a J. Floriánová

Hulín může být pyšný
Zlínský kraj rozdával ocenění
Mimořádné ocenění získala Jiřina Štěpánková, ředitelka příspěvkové organizace DECENT Hulín, za dlouholetou kvalitní práci a rozvoj
poskytování terénních sociálních služeb v Hulíně a okolních obcích.
Slavnostní vyhodnocení proběhlo v Baťově vile ve Zlíně 19. 9. 2016

A v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže za dlouhodobou
a kvalitní činnost ocenění získali Alena Rafajová , vedoucí a trenérka
mažoretek Kontrasty Hulín a Petr Bílek, trenér a vedoucí Gymnastického Klubu Hulín , které proběhlo 22. 9. 2016 v Otrokovické Besedě.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vážení čtenáři Hulíňanu, v čase, kdy čtete
tento článek, se již naplno rozběhl nový školní
rok, ve kterém chystáme pro naše děti opět
spoustu zajímavých činností a rozvíjejících
aktivit. Ta první, Drakiáda, už nám pomalu
klepe na dveře…
Snažily jsme se pro děti připravit co
nejlepší prostředí, a tak v čase prázdnin se
ve všech budovách mateřské školy hodně
pracovalo. Na budově Družba byla prováděna
výměna celého topného systému za nový. Z tohoto důvodu byl prázdninový provoz školky
přesunut do budovy Ed. Světlíka, kde ve třídě
„Myšky“ měly děti z Družby veškerou péči a
pohodlí. V budově Ed. Světlíka se v oddělení
Berušek měnila podlahová krytina, rekonstruovaly se prostory pro sprchový kout, toaleta a
úklidová místnost pro personál. Pěknou proměnou prošla i schodišťová hala, kde bylo
odstraněno staré obložení a položeno nové
linoleum na schodiště. Vstupní hala byla nově
vymalována a paní učitelky Eva Karasová a
Mirka Brabcová ji obohatily velmi pěknou
kresbou s dětským motivem. Na školních
zahradách budovy Ed. Světlíka byla zabudována nová skluzavka, pérovací houpačka a
na malé zahradě byla umístěna velká tabule
pro kreativní kreslení dětí. Školní zahrada
pracoviště v Záhlinicích byla také obohacena
o nové herní prvky pro děti. V měsíci srpnu si
paní učitelky ze všech pracovišť a tříd školy
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připravovaly prostředí svých
oddělení pro nastávající školní rok. Výchovně vzdělávací
práce učitelek v jednotlivých
třídách bude probíhat v souladu s RVP, dle ŠVP s názvem
„Pramen k poznání“. Byl
vytvořen na základě dlouholetých zkušeností učitelek
z běžné každodenní praxe, ale
také v souladu a s ohledem
na požadavky současných
moderních trendů a metod ve
vzdělávání.
Závěrem bychom chtěly
všem dětem i jejich rodičům
popřát poklidný a příjemný
školní rok. Věříme, že naše mateřská škola
bude i nadále prostředím, kde vzdělávání a
výchova bude pro děti zábavná a příjemná a

bude současně pro ně také bezpečným místem
a oázou klidu v dnešním uspěchaném světě.
Kolektiv učitelek MŠ

Září v mateřské škole v Záhlinicích
Po prázdninách jsme se opět sešli v naší
mateřské škole. Nejdříve jsme mezi sebou přivítali nové děti. Seznámili jsme je s prostory a
se zařízením, ale především s ostatními dětmi a
s pí učitelkami. Všechno bylo pro ně nové, ale
brzy se s námi sžily, osvojily si naše pravidla
a začaly se zapojovat do všech činností. Velkým zážitkem bylo
hledání pokladu,
který pí učitelka
ukryla ve třídě. Každý odcházel domů

s malým dárečkem. Dětem udělala velkou radost nová skluzavka a průlezky, které nechala
o prázdninách zabudovat na školní zahradě pí
ředitelka Bc. Hradilová. 13. září byl zahájen
plavecký kurz pro předškolní děti. Ty také mají
možnost v letošním školním roce navštěvovat
v MŠ kroužky Metoda dobrého startu, anglický
jazyk, logopedický a výtvarný kroužek. Celý
školní rok budeme mít pro děti spoustu zážitků
a překvapení, které přispějí k všestrannému
rozvoji.
Foto i text: Eva Doleželová

Hulíňan

DRUŽINA
Teplé zářijové sluneční paprsky jakoby
chtěly uvítat všechny školáky…
Lavice ve třídách hulínské školy se zaplnily nejen nedočkavými a zvídavými prvňáčky,

Září v ŠD
ale usedli do nich i ti, které čeká poslední rok
školní docházky.
Ve školní družině přivítaly nejmenší
žáčky pí vychovatelky, které připravovaly

již do prvních dnů zájmovou činnost tak, aby
se nejmladším klukům a holčičkám v novém
prostředí, kde budou trávit svůj volný čas,
zalíbilo.

Vše se povedlo
První společnou akcí bylo sportovní dopoledne. 118 dětí se s nadšením a soutěživým
duchem zapojilo do netradičních sportovních
disciplín. Snad nejatraktivnějším stanovištěm
se stalo stříkání vodou na terč. Mnozí se svlažili studenou tekutinou sami, protože celou akci
provázelo doslova letní horké počasí.
O skutečnosti, že v družince propagujeme
i pohyb dětí, svědčí oblíbené Koloběžkové
odpoledne. Využili jsme dopravního hřiště za
školou. Na startu se shromáždilo téměř 60 dětí
s koloběžkami a helmami na hlavě. Přítomný
příslušník policie dětem zdůraznil, jak je důležité dodržovat bezpečnosti na silnici a umět se
chovat jako chodec či cyklista. S hvízdnutím

píšťalky se koloběžky rozjely do různých
stran dopravního hřiště. Všechny děti byly
za své praktické dovednosti jízdy odměněny
nejen potleskem přihlížejících rodičů, ale i
sladkostmi.
O tom, že se v ŠD vytvořila ze všech dětí
správná parta kamarádů, svědčí připravené
divadélko třeťáků pro prvňáky.
Cvičebna se změnila v divadelní sál a
pohádka „Bouda“ mohla začít. Smích, napětí, povzbuzování, posléze šťastný konec – to
vše vnímala dětská srdíčka prvňáčků, kteří si
uvědomili důležitost kamarádství a pomoci
jeden druhému.
Buďme jeden druhému vždy blízcí.

SVČ
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MÁTA

Hulín bude mít nové místo pro rodinu s
názvem MÁTA (název vzniknul sloučením slov
MÁma + TÁta). A na co že se můžete těšit?
Vyzpovídala jsem tu, která bude duší i tváří
MÁTY, Janu Němcovou, sympatickou maminku dvou holčiček na rodičovské dovolené.
Jak Vás napadlo založit centrum pro
rodiče a děti? A proč MÁTA?
Cesta k MÁTĚ byla delší. Před třemi
roky se nám narodila prvorozená dcerka a já
jsme hledala smysluplné trávení volného času
pro mě i malou. Odjakživa jsem dost akční a
vlastně neumím být v klidu, ráda pracuji, sedět
se založenýma rukama není nic pro mě. Před
mateřskou jsme pracovala jako učitelka literárně-dramatického oboru na hulínské ZUŠ, kde jsme
s kolegyní Lenkou Urbanovou neustále něco
tvořily, vymýšlely. A tak pro mě bylo přirozené
v tomhle pokračovat i s miminkem. Jen v tom
rozdílu, že jsem cítila potřebu mít malou u sebe,
což samozřejmě při výuce nejde. Takže jsem
hledala způsob, jak skloubit mateřství a touhu po
osobní realizaci. Na úplném začátku stál fakt, že
jsem dcerku nosila v šátku, mnoho maminek se
na mě začalo obracet, abych je šátkování naučila.

8

Začala jsem tedy pořádat přednášky a
workshopy na téma nošení dětí a kontaktního
rodičovství pro maminky v okolních městech,
a vlastně mi přišlo líto, že Hulín jde jaksi mimo
mě. Také jsme s dcerkou navštěvovaly spoustu
aktivit, při kterých jsme se setkávaly s jinými
dětmi a ženami. Navštěvovaly jsme mimo jiné
také Oskárek místního SVČ Klubíčko, kde se
nám moc líbilo. Pro ženy na mateřské je důležité,
aby se setkávaly, podporovaly, rozvíjely, seberalizovaly. Podpora podobně smýšlejících žen je
něco, co se nedá nahradit. Dalším impulzem byly
internetové diskuze na městských serverech, které mě popravdě zvedají ze židle. Štve
mě postoj věčných
stěžovatelů, kteří jen
nadávají, ale sami
neudělají mnoho pro
změnu. A tak jsme
se začala ptát sama
sebe, co bych mohla
změnit já osobně. A
tak se zrodil nápad
na MÁTU. Projekt
zastřešilo Středisko
volného času Klubíčko, které se právě
práci s dětmi věnuje.
S ředitelkou Jitkou
Zachariášovou se
známe mnoho let
a věřím, že se nám
bude dobře spolupracovat. Nápad
podpořilo i město
Hulín, což je při takových projektech
samozřejmě velmi důležité. Velký
dík tak patří panu
starostovi Romanu Hozovi a ráda
bych poděkovala i
„holkám“ z Městské
knihovny, které k

realizaci také velkou měrou přispěly. MÁTA je
pro mě spojením toho, co miluji – své děti, rodinu
a smysluplnou práci s lidmi.
Co si pod názvem MÁTA představit?
Ráda bych, aby se MÁTA stala místem pro
smysluplné trávení volného času rodičů nejen
na mateřské a rodičovské dovolené a jejich dětí.
V plánu je pořádání workshopů, besed, kurzů,
přednášek a setkávání rodičů v rámci podpůrných skupin s tématikou těhotenství, porodu,
rodičovství, péče o dítě, partnerství, ženství...
Nejde o konkurenci aktivitám, které v našem
městě fungují, ale k vyplnění mezery, kterou
jsem jako matka na rodičovské dovolené cítila.
Kde MÁTU najdeme?
V budově Staré školy, v prvním patře, nad
Městskou knihovnou.
Kdy se otevírá?
Den otevřených dveří bude 6. 10. a tímto
bych moc ráda pozvala všechny ty, kteří by
MÁTU rádi navštěvovali.
Jaký bude program v MÁTA centru?
Některé kurzy a semináře povedu já sama,
na další bych ráda oslovila odborníky na témata,
která by mohly zaujmout. Například porodní
asistentku, laktační poradkyni, pedagogy, logopedku, lékaře, fyzioterapeutku, lektory cvičení
s dětmi atd., seznam je dlouhý. Ráda bych „využila“ i znalostí místních odborníků. Pokud bude
mít někdo zájem o spolupráci, budu moc ráda,
pokud se ozve s konkrétním nápadem, tématem
nebo s nabídkou pomoci při pořádání akcí. A
jste-li akční rodič, který by rád vedl přednášku,
workshop pro ostatní rodiče, neváhejte a ozvěte
se mi. Také velmi ráda uvítám podněty od maminek a tatínků na témata, která by je zajímala.
Zveme všechny rodiče, prarodiče s dětmi
na prohlídku a seznámení se s novými prostory dne 6. října 2016 od 9:30 do 11:30 a od
15:00 do 16:30 hodin na ulici Dr. Stojana 375
v Hulíně. Email: matahulin@seznam.cz, FB:
MÁTA Hulín = MÁma+TÁta
-red-

Hulíňan

ZUŠ
Ten, kdo procházel nebo projížděl hulínským náměstím, si nemohl nevšimnout změny
na budově, kde sídlí také Základní umělecká
škola Hulín. Výměna oken a nová fasáda daly
budově nový kabát, který přispěl k estetickému
vzhledu centra města. Nová okna jsou domi-

Základní umělecká škola v novém kabátě
nantou tříd a jistě přinesou škole v zimním
období také úsporu tepelné energie.
Chtěla bych prostřednictvím Hulíňanu
poděkovat představitelům města Hulína za
realizaci tohoto investičního projektu, který nejen
zvelebil historickou budovu na náměstí, ale také

Orelská olympiáda

KULTURNÍ KLUB
Druhý víkend školního roku v Hulíně opět
patřil sportujícím dětem. Prosluněný sportovní
areál byl plný malých sportovců, přišlo jich
celkem 45 a postupně plnili pět atletických
disciplín. Zranění se dětem až na pár výjimek

zkulturnil prostředí tříd, ve kterých se vzdělávají
žáci hudebního oboru. Výuku v novém školním
roce jsme tak zahájili v prostředí, ve kterém se
budou žáci a jejich učitelé určitě příjemně cítit.
Foto i text:
Emilie Šimordová, ředitelka ZUŠ Hulín

vyhýbala, takže nakonec si všichni malí,
sice trošku unavení, ale spokojení sportovci
odnášeli domů odměny za skvělé sportovní
výkony. Děkujeme všem organizátorům, kteří
zajistili hladký průběh akce, zlínskému atletic-

kému klubu za zapůjčení atletické sady pro děti
a správci Sportovního areálu za poskytnutí prostorů. Fotogalerie z akce na www.orelhulin.cz
Foto i tex: Václav Hána,
starosta orelské jednoty v Hulíně

Filmový klub KK Hulín
Od září, resp. října, bude v KULTURNÍM KLUBU pokračovat
program Filmového a cestovatelského klubu. Dosud byly promítány
filmy nahodilým výběrem z toho, co nám distributoři filmů dali
k dispozici.
Od této sezóny bude mít filmový klub linku, náplň, směr, kterým
se bude ubírat a rádi bychom, aby naše filmy nejen bavily, ale i kulturně vzdělávaly. Letošní filmový podzim bude patřit životopisným
snímkům osobností světového formátu.
V rámci filmového klubu budou mít diváci možnost podívat se
na filmy, které nejsou běžně k vidění v televizi, a věříme, že bude
zážitkem se na takové filmy podívat na velkém plátně! Program
najdete na www.kkhulin.cz
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Jak Hudci přivandrovali do Hulína
Poslední neděli v srpnu 28. 8. 2016 se
v letním kině uskutečnil koncert s názvem
Vandrovali hudci, se kterým objíždějí naši
zem pánové Vlasta Redl a Jiří Pavlica se
svými kapelami. Večer to byl výjimečný, do
letního kina přišlo téměř tisíc posluchačů a
po více než tříhodinovém koncertu odcházeli
spokojeni. Koncert nezačal příliš šťastně, jeden
z muzikantů při nástupu na pódium vykopl ka-

bel, no a hned bylo o zábavu postaráno. První
část vystoupení patřila Vlastu Redlovi, který
svým typickým tichým slovíčkařením napínal
uši přihlížejících a hudebně se na pódiu bavil.
Další část pod vedením Jury Pavlici byla o
poznání zpěvnější a společná část obou kapel
doslova nadchla. Během večera zazněly hity
obou interpretů, to vše doplněno vynikajícími
výkony všech přítomných muzikantů a nádher-

Pozvánky
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ným počasím, téměř tropickým večerem pod
hvězdami. Tohle spojení hudebních osobností
prostě funguje a jsme rádi, že i Hulín se stal
místem takto výborného koncertu.
Fotografie a další podrobnosti na stránkách www.kkhulin.cz.
Foto i text: Libor Pecháček

Hulíňan

INZERCE
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MUZEUM

MAS Jižní Haná ve spolupráci s Muzeem
Františka Skopalíka v Záhlinicích zve všechny
občany na již II. ročník akce nazvané „KOŠT
MARMELÁD“. Jedná se o ukázky a ochutnávky domácích marmelád a džemů z různých
obvyklých i neobvyklých druhů surovin.

KNIHOVNA
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„KOŠT MARMELÁD“ v Záhlinicích
Vy, kteří chcete předvést své již tradiční nebo naopak originální a kreativní
kulinářské umění, prosím přineste, přivezte
či jakkoliv jinak dopravte vzorky (cca 200
ml) vašich domácích marmelád a džemů na
sběrná místa do 27. října 2016. Každý ze
soutěžících může dodat maximálně 5 vzorků.
Sběrnými místy budou kancelář MAS Jižní
Haná (vchod D ze dvora - Městský úřad Hulín, nám. Míru 162, Hulín, tel.: 573 502 707)

a Muzeum Františka Skopalíka (Záhlinice
24, tel.: 603 860 128).
Celá akce proběhne dne 5. listopadu 2016
v hospodě „U Čápa“ v Záhlinicích, kde budou
porotou vybráni a ohodnoceni ti nejlepší z Vás.
Začátek veřejné ochutnávky je v 11:00 hod.
V tento den proběhne v záhlinickém muzeu také už tradiční „Den řemesel“.
Bližší informace naleznete na www.
masjiznihana.cz

Hulíňan
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ZAJÍMAVOSTI
Milovníci vysokých hor z farnosti Hulín a
z blízkého i dalekého okolí vyrazili koncem srpna opět do svého horského útulku v pastoračním
domě Velehrad v obci Sv. Martin in Gsies na severu Itálie, aby zdolávali štíty Dolomit. Výprava
byla téměř celostátní, protože se zúčastnili i
Jihočeši a Severomoravané. Přes tuto různorodost vytvořili dobrou skupinu, z dosavadních
pěti zájezdů snad nejlepší. Zájezd připravily
zkušené organizátorky Eva a Leona, pěší trasy
nachystal autor tohoto článku a dopravu zajistila
k naší spokojenosti firma Pavel Maitner. Žaludky jsme svěřili výtečným kuchařům, manželům
Trávníčkovým. Cesta tam i zpět proběhla bez
potíží, za dobrého počasí a docela příjemných
teplot. Pouze cestou tam nám až za Klagenfurt
rozhled po okolí omezovalo nepříjemné kouřmo. Na Velehradě nás přátelsky přivítal otec
Antonín Hráček se spolupracovníky Aničkou
a Pavlem, po zabydlení všichni začali sbírat

INZERCE
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Dolomity 2016
odvahu a síly na týden pobytu ve velehorách.
Zdatnost některých účastníků nebyla organizátorům známa, proto připravili „rozstřelovací
den“, který měl především zájemcům o těžší
cesty ukázat, co mohou v Dolomitech čekat.
Podle zvyklostí byly připraveny tři túry různé
obtížnosti v okolí jezera Pragser Wildsee, ležícího ve výšce 1480 m. Nejtěžší trasa vedla kolem
hory Zwölf Apostel, 1947 m, a přes sedlo Lavina
Bianca ve výšce 2194 m zpět k jezeru. Zdatnější
si přidali výstup na Herrstein, 2448 m. Nejvíc
dal všem zabrat sestup strmým suťovým polem
zpět do údolí, byla to tvrdá a užitečná prověrka.
Pak už to šlo docela dobře, následovaly
ferraty na Paternkofel, 2746 m, Monte Piano,
2305 m, bývalými vojenskými cestami, cvičná
vojenská ferrata na Col dei Bos, 2559 m, zdolaná i řidičem, a především na Tofanu di Mezzo,
3244 m, velmi těžkou cestou Giuseppe Olivieri. Nezaháleli ani méně náruživí turisté, kteří
v menších skupinách navštívili válečné museum pod Cinque Torri, Sextener Stein, 2539
m, Tofanu di Rozes, 3225 m, či severní úbočí
masivu Sorapis traversem po špatně udržované
stezce ve výšce kolem 2300 m. Pořádně do
těla dostala skupina na zmíněném traversu
a ta, která vyšla až na jezero Sorapis, 1929
m. Obě skupiny musely vystoupit, případně
sestoupit přes sedlo Marcoira, 2307m, strmým
suťoviskem, prakticky naprosto neudržovanou
cestou. Jako správní vysokohorští turisté
si ovšem nestěžovali. I počasí nám celkem
přálo, několikrát sice sprchlo, ale Leoš, hlavní
meteorologický referent, vždy dost přesně
věděl, kdy můžeme čekat nadílku shůry. Pouze
jednou nás nebesa poněkud převezla, a to
jsme jim odpustili. Zážitkem bylo pozorování
kamzíků, poprvé v Dolomitech zblízka.
V horách je potřeba i aktivně odpočívat.
K tomu jsme využili návštěvu musea betlémů
v Luttachu v dolině Ahrntal. Museum nese
název Maranathe a mimo betlémů či jesliček
má i malou exposici čertích masek. Nebyly
pominuty ani nezvykle provedená křížová
cesta a poutní cesta ke kostelíku Heilig Geist
v krásném přírodním prostředí velehor (až
3500 m) v závěru zmíněné doliny. Nezvyklým
zážitkem se stala cesta Knaippweg, zbudovaná
u obce Taisten v doline Gsiesertal, určená
k vodoléčbě a vhodná k regeneraci unavených nohou. Autorem původní myšlenky je
místní obyvatel Knaipp, který se propracoval
k zásadám vodoléčby podobným způsobem,
jako Priessnitz v Jeseníku. Cesta má 2 km a
vede studeným potokem, lesem po jehličí,
kamenech i uměle připraveném povrchu.
Našim nohám rozhodně prospěla a být ve Sv.
Martině, mnozí by ji absolvovali každý den.
Nepřehlédli jsme ani dolinu Gsiesertal
a poslední den se menší skupinky vydaly
jak po jejích obcích, tak po okolních horách,
dosahujících výšky až 2700 m.
Náš zájezd dopadl dobře, nikdo se nezranil, neonemocněl a ani si nestěžoval, tedy
aspoň ne hlasitě. Všichni si spokojeně užili
krásného prostředí velehor.
Foto i text: Aleš Michal

Hulíňan

Moravští madrigalisté oslaví 55 let činnosti slavnostním koncertem
V roce 1961 založil PhDr. Jiří Šafařík
v Kroměříži smíšený pěvecký sbor s názvem
„Komorní polyfonní sdružení“. V roce 1965
přijal sbor název Moravští madrigalisté a
pod tímto názvem vystupuje dodnes. Proč
právě „Moravští“ madrigalisté? Členové sboru
nejsou jen z Kroměříže, ale někteří dojížděli a
dodnes dojíždějí do Kroměříže na pravidelné
zkoušky z různých koutů Moravy. Jmenujme
například Brno, Olomouc, Zlín, Kojetín,
Otrokovice, Jalubí, Jarohněvice, Bezměrov
či Břest, bohaté bylo i zastoupení zpěváků a
zpěvaček z Hulína. Pravděpodobně první zpěvačkou z Hulína byla paní Radka Hložková a
potom následovali další. Mimo jiné Mgr. Dana
Zapletalová, dnes učitelka ZUŠ a sbormistryně
dětského sboru v Hulíně, byla kdysi platnou
oporou sopránové sekce. Ing. Jan Brada začal
působit ve sboru již jako student gymnázia a
vydržel ještě mnoho let po absolvování vysoké školy. Krátce zde působil také Mgr. Vít
Mlčoch. Dnes máme tři zpěvačky z Hulína
– Mgr. Barboru Kulhavou, Mgr. Věru Bradovou a PharmDr. Helenu Hrubanovou, která je
v současné době předsedkyní sboru. I hulínští
zpěváci a zpěvačky tedy byli a jsou součástí

ROZHOVOR
To je mladá krev hulínského
úřadu, která přišla s nápady, jak
ještě lépe oslovovat občany a
informovat je o novinkách a dění
v obci.
Hulín Online tvoří Ing. Denisa Odložilová, redaktorka Hulíňanu, a Ladislav
Kývala, počítačový operátor městského úřadu. Tato dvojce vytvořila kanál na youtube.
com, kam od konce srpna přidává reportáže
z města. Kromě reportáží ze základní školy a
Střediska volného času Hulín vytvořili
i informativní videa k jubileu 150. let
záhlinického hřbitova a nově otevřeného veřejného WC v Hulíně na náměstí.
Dále vytvořili „Hulín v minulosti“,
což je online prezentace (přepis) hulínských kronik od roku 1930, doplněná
o historické fotografie na adrese www.
hulin.cz/kronika.

bohaté historie sboru a účastnili se natáčení
CD, koncertů v různých českých městech i na
zahraničních zájezdech (Rumunsko, Dánsko,
Polsko, Německo, Francie, Rakousko, Maďarsko, Slovensko, Anglie, Makedonie a další).
Pokud si chcete poslechnout výběr z repertoáru

sboru, přijďte na Slavnostní koncert k jeho 55.
narozeninám. Bude se konat v secesním sále
Psychiatrické nemocnice v Kroměříži dne 11.
října 2016, v 19:00. Vstupné dobrovolné.
Foto i text:
Věra Kroftová, místopředsedkyně sboru

HULÍN ONLINE
Laďa se stará o technickou
stránku věci a na mně je kontakt
s lidmi a medializace. Náměty
na reportáže a vše, co je třeba
kolem udělat, děláme společně.
Musím říct, že se vzájemně dobře
doplňujeme, protože co nejde jednomu,
zvládne druhý a naopak. I přesto, že v průběhu
práce se často neshodneme a proběhne ostrá
výměna názorů, s finální verzí jsme vždy oba
spokojeni.

Jak dlouho trvá vznik jedné reportáže?
To je různé, zatím začínáme, takže se
spoustu věcí učíme tak trochu za pochodu.
Průměrně si myslím, že je to asi 8 hodin práce,
včetně natáčení a následné postprodukce až po
zveřejnění na youtube.
Co plánujete?
Máme v plánu pokračovat v reportážích
o tématech blízkých lidem z města. Budeme
moc rádi za podněty k reportážím, které mohou
lidé zasílat na email hulinan@hulin.cz.

Dnes vyzpovídáme Denisu.
Jak nápad s Hulín Online vznikl?
Kdo s tím přišel?
Nápad vznikl na základě prvních
dvou videí, která jsme spolu s Laďou
vytvořili. Napadlo nás, že bychom tyhle
aktivity dali pod nějakou společnou
„hlavičku“. Název Hulín Online i s logem, které vytvořil Laďa, jsme pak dali
dohromady (po dlouhém dohadování se)
společně.
Jak jsou v Hulín Online rozdělené role?
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A nějaké nové projekty?
Chvíli potom, co jsem do Hulína nastoupila, dozvěděla jsem se o iniciativě mladých
lidí z Hulína, která mne nadchla. Jedná se o
zvelebení pozemku za bývalou vlečkou do
Unitexu, mezi starou a novou Družbou, kde
dříve bývala skládka. Zaujalo mě to. „Roz-

SPORT

točila“ jsem kolotoč vyjednávání s úřady a
podařilo se následně projekt s krycím názvem
„TOPOL“ posunout do současné fáze.
Dnes můžeme říct, že papírově je téměř
vše nachystáno a podepsáno. Město bude mít
pozemek v pronájmu za minimální částku a
my můžeme pomalu, ale jistě začít s pracemi.

Rádi bychom i touto cestou informovali zájemce, kteří by se chtěli zapojit do zvelebení
zmiňovaného pozemku, aby začali sledovat
facebookovou stránku facebook.com/topolinfo. Tam najdou zájemci všechny potřebné
informace a novinky o vývoji projektu.
Text: L. K.

Pohár místostarosty konečně zůstal v Hulíně

Je krásné slunečné ráno – sobota 27. srpna 2016 a parta volejbalového smíšeného družstva hrající pod hlavičkou SK Spartak Hulín, se
schází v prostorách antukových hřišť na Sokolovně, aby zde uspořádala
v pořadí již IX. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev „O POHÁR MÍSTOSTAROSTY MĚSTA HULÍNA PANA PETRA POLÁKA“.

Uklidit šatny, rozdělit ceny, pokropit a nalajnovat hřiště, vypnout
síť, pověsit výsledkovou listinu…Toto je jen malý výčet toho, co
takovému turnaji předchází.
V 9 hodin na přichystaných dvorcích můžeme přivítat 7 zúčastněných družstev – ze Zlína, Střílek, Holešova, Rusavy, rodinný Fuksa
Team a dvě naše pořádající družstva. Nechybí ani místostarosta pan
Petr Polák, který účastníky v Hulíně přivítal, turnaj oficiálně zahájil a
popřál nám všem mnoho sportovních úspěchů do celodenního klání.
A můžeme začít. 21 zápasů na dvou hřištích, každý hraje s každým, mezitím úprava a kropení rozpálených hřišť (pro informaci,
počasí nádherné, úmorných 32°C ve stínu), občerstvení v místním
bistru a u grilu, přátelské diskuze mezi soupeři co, kdo zahrál, nebo
mohl zahrát lépe. Vše probíhá hladce a den příjemně ubíhá.
V 17 hodin je hotovo. Přichází místostarosta pan Petr Polák a
k radosti nás všech vítězný pohár předává po dlouhých osmi letech
domácímu družstvu SK Spartak. Konečně se nám to podařilo.
Druhé místo vybojoval rodinný Fuksa Team a bronz putuje do
Zlína. Závěrečné společné foto pod vysokou sítí končí letošní IX.
ročník. Nás pořadatele čeká ještě závěrečný úklid a pak společně
usedáme k zaslouženému pěnivému moku a slavíme vítězství.
Na závěr bychom rádi poděkovali za podporu panu Petru Polákovi, sponzorům, pořadatelům a chlapcům od grilu.
Teď už se těšíme na příští jubilejní X. ročník.
Foto i text:
Smíšené volejbalové družstvo Hulín

Poděkování
V našem sportovním areálu se v průběhu září objevily dvě
zbrusu nové přenosné fotbalové brány.
„Po těchto brankách jsme toužili už dlouhou dobu, ale bohužel
pro vysokou finanční výši se na ně v rozpočtu nedostával dostatek
peněz, takže jsme velmi nadšeni, že je máme. Tuto situaci nám pomohl vyřešit pan Zdeněk Zlámal, který svou iniciativou tyto branky
zajistil, aniž bychom potřebovali finanční prostředky. Brány budou
sloužit všem místním fotbalistům při trénincích. Chtěl bych touto
cestou osobně, ale hlavně za širokou fotbalovou veřejnost panu Zlámalovi za tento dar srdečně poděkovat,“ řekl za správce sportovního
areálu Antonín Huťka.
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Hulín má mistra ČR v dráhové cyklistice
Hulínský cyklista Tomáš Obdržálek si
v neděli 4. září 2016 dojel pro svůj první titul
Mistra České republiky. Na brněnském velodromu se ve dnech 2. – 4. září konal první díl
Mistrovství ČR v dráhové cyklistice mládeže.
Obdržálek nejprve vybojoval dvě nepopulární
čtvrtá místa ve scratchi a bodovacím závodě.
Bramborovou pachuť smetl až ve stíhacím
závodě družstev, kdy si družstvo SKC Tufo
Prostějov ve složení Obdržálek, Vall, Bittner,
Macán a Liška suverénně dojelo pro zlato.

Mistrovství mělo své pokračování hned
následující víkend na třebešínském oválu
v Praze. V sobotní rozjížďce sprintu družstev
zajelo družstvo Prostějova ve složení Vall,
Obdržálek, Bittner opět nejlepší čas a do
finále šlo sebevědomě pro další mistrovský
titul. Těsně před finálovým závodem rozhodčí
vyhlásili měření převodů. Jelikož prostějovská
dráhovka v řádech milimetrů měřením neprošla, celé družstvo bylo diskvalifikováno, aniž
by mechanikům byla dána možnost problém

Zuzana Eliášová získala bronz
Český pohár v judo Brno 10. 9. 2016
Zdařile si vedla dorostenka Zuzana Eliášová
na mezinárodním turnaji v Brně. Tato úspěšná
závodnice z oddílu judo SK Spartak Hulín získala v nejvíce obsazené váhové kategorii do 57
kg 3. místo. Tohoto turnaje, který je zařazen do
Českého poháru, se zúčastnilo 270 závodníků a
závodnic z České republiky a nejlepší výběry
ze Slovenska, Slovinska, Polska a Chorvatska.
Foto i text: Dušan Horák

INZERCE

řešit. Tímto rozhodnutím byl bez boje přidělen
titul družstvu pořádajícího týmu Kovo Praha.
Obdržálek se ale nenechal zlomit a veškeré bouřlivé emoce, způsobené předchozí
situací, vložil do sprintu jednotlivců na 500
m. Zajel třetí nejlepší čas a na stupně vítězů
si došel pro bronzovou medaili. V neděli celé
mistrovství završil olympijským keirinem, ve
kterém pobral další bronz.
-red-

HC Spartak Hulín
Hokejisté Spartaku vstoupili v září do své 4.
sezóny, podrobný rozpis zápasů naleznete na
webových stránkách soutěže http://kamhl.
kromhl.cz
HC Spartak Hulín - HC Senators 7:3
(3. 9. 2016)
Branky: Horáček 4x, Pecháček 2x, Martinů.
Na to, že se jednalo o první zápas sezóny,
se odehrál ve vysokém tempu. Celý zápas
jsme vedli, a i když soupeř první třetinu stačil
srovnávat, v dalším průběhu zápasu jsme byli
technicky i fyzicky lepší a zaslouženě jsme
vyhráli.
AHK Kroměříž - HC Spartak Hulín 7:2
(11. 9. 2016)
Branky: Jakšík, Vítoslavský. Zápas to byl
vyrovnaný a výsledek příliš neodpovídá předvedené hře. Soupeř rychle odskočil lehkými
brankami a už jsme jej nedohnali.
HC Spartak Hulín - HC Rymice 3:5
(13. 9. 2016)
Branky: Martinů 2x, Kopčil. Opět pro nás
nepovedený zápas. Prohrávali jsme už od 40.
vteřiny, kdy soupeř trefil parádní bombou
od modré, celý zápas jsme dotahovali. Ve
třetí třetině za stavu 3:3 jsme už vyhlíželi zisk
jednoho bodu, ale bohužel 30 sekund před
koncem jsme dostali smolný gól a pak ještě
další při power-play.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Sháním ke koupi byt v Hulíně. Tel.:
608 721 099.
• Doučím německý jazyk začátečníky i
pokročilé. Připravím na státní maturitu,
zkoušky Zertifikat Deutsch B1 a C1.
Tel.: 736 102 473.
• Montáž žaluzií, sítí, rolet, venkovních
a vnitřních parapetů. Vyměření zdarma. Volejte 604 301 146. Rybenský.
• Pronajmu dvoupokojový byt v Hulíně
na Družbě I, který bude volný od 1. 12.
2016, nájem dohodou.
Tel. 736 191 115.

• Prodám dětskou houpačku s opěrkou
zad, upevněním pásem a přední přepážkou. Je bezpečně upevněná na rámu o
výšce 130 cm mezi 2 stojany, hodí se do
bytu i ven. Možnost vyzkoušení houpání
s dítětem. Tel. kontakt: 606 519 960.

• Koupím stará kola. Tel.: 605 509 730.

• Koupím vzduchovku, i poškozenou.
Tel.: 605 509 730.

• Prodám okno dřevěné, použité, rozměry
cca 58 x 62cm. Cena 60,- Kč.
Tel.: 739 009 813.

• Koupím míchačku. Tel.: 605 509 730.
• Prodám pneu, roz: 175 x 80 x 14 2 ks,
levně. Tel.: 605 509 730.
• Koupím staré rádio a kameninové hrnce.
Tel.: 605 509 730.

• Koupím lis na ovoce. Tel.: 605 509 730.
• Nabízím intenzivní kurz němčiny pro začátečníky a mírně pokročilé, doučování
žáků a studentů. Tel.: 723 254 659.

• Prodám starý kancelářský stůl, vhodný do dílny, cena 100,- Kč, a starou
předsíňovou stěnu, cena 100,- Kč. Tel.:
739 009 813.

BLAHOPŘÁNÍ
Panu
Antonínu Vodicovi
k 70. narozeninám přejí
všechno nejlepší, pevné zdraví
a hodně štěstí do dalších let

Dne 1. října 2016 oslaví 84. narozeniny
můj manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,
pan
JIŘÍ KADLČÍK z Hulína.
Přejeme Ti hodně zdraví, a aby nohy nebolely.
Také trochu štěstí ve sportce a pevné nervy
u televize. Za všechno, co jsi pro nás dělal
a ještě děláš, Ti patří velký dík.
Manželka Eva, dcera Eva a celá rodina.

manželka Jarmila,
synové Petr a Radovan s rodinami.

VZPOMÍNÁME
Díky za to, čím jsi nám v životě byla,
za každý den, kdy jsi při nás žila.
Dne 3. září 2016 uplynulo 8 let, co nás
navždy opustila naše maminka, babička,
prababička, sestra a tchýně,
paní
ANNA SEGIŇOVÁ
z Hulína.
S láskou stále vzpomínají
děti s rodinami a bratr.

Nebyl ti přáno s námi déle být,
nebylo léku, abys mohl žít.
Očím si odešel, v srdcích si zůstal.
Dne 30. září 2016 jsme vzpomněli první
smutné výročí úmrtí mého manžela,
pana
MIROSLAVA MIKLA.
S láskou stále vzpomínají manželka, syn
Michal a dcera Romana s rodinami. Všem,
kdo vzpomenou spolu s námi, děkujeme.

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám
čas, jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli
Tvůj hlas. Vzpomínky, které se stále hlavou
honí, bolest v srdci zůstává, slzy v očích Tě
neprobudí a domov prázdný zůstává.

Dne 6. října 2016 uplynou dva roky,
co nás navždy opustil můj manžel,
náš tatínek a dědeček, pan
ZDENĚK UHEREC
z Hulína.
S láskou stále vzpomínají manželka Zdeňka,
synové Roman a Kamil s rodinami.

Dne 5. října 2016 vzpomeneme 3. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil můj
manžel, náš tatínek, bratr, dědeček a tchán,
pan JIŘÍ POKOJ z Hulína.
S láskou stále vzpomínají manželka Eva,
dcery Andrea a Jana s rodinou.

OPUSTILI NÁS
Hana Pavláková
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Dne 7. října 2016
by se dožil 112 let

Dne 14. října 2016
by se dožila 100 let
paní

MUDr. LADISLAV MECHL,
oblíbený hulínský doktor.
S láskou vzpomínají
Jonáškovi a Špičkovi.
Kdo jste je znali, vzpomeňte také.

HEDVIKA MECHLOVÁ.
S láskou vzpomínají
Jonáškovi a Špičkovi.
Kdo jste je znali, vzpomeňte také.

Dne 21. října 2016 vzpomeneme druhé
smutné výročí úmrtí mého manžela
JOSEFA SKÁCELA
z Hulína.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manželka Ludmila, děti
Monika a David s rodinami.

Dne 24. října 2016 vzpomeneme 1. výročí
úmrtí našeho tatínka, dědečka
a pradědečka
pana
FRANTIŠKA SIMERSKÉHO.
S láskou vzpomínají
syn Miroslav s rodinou.

Osud je někdy krutý, nevrátí,
co právě vzal, zůstanou jen vzpomínky
a v srdci velký žal.
Dne 29. října 2016 by oslavila své
55. narozeniny
paní MILENA CHURÁ,
rozená Garecová
z Hulína.
S láskou stále vzpomínají rodiče Garecovi
a Kardošovi ze Záhlinic.

Dne 30. října vzpomeneme třinácté smutné
výročí, kdy nás navždy opustila
paní
LADISLAVA ZAPLETALOVÁ,
rozená Dlabajová
z Hulína.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají syn Martin, dcera Ivana,
maminka, bratr Jiří a sestry Jarmila,
Zdenka, Iveta, Věra a Marie.

Dne 1. listopadu 2016 vzpomeneme
2. výročí, kdy nás navždy opustila
naše maminka, babička a prababička
paní
DRAHOMÍRA SIMERSKÁ.
S láskou vzpomínají syn Miroslav s rodinou.

Dne 1. listopadu by se dožil 78 let
pan LADISLAV DLABAJA
z Hulína.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manželka, syn Jiří a dcery
Jarmila, Zdenka, Iveta, Věra a Marie.
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Junior MTB 2016
Po loňské odmlce se v neděli 18. září 2016
v Hulíně konal 4. ročník závodu horských kol
mládeže Junior MTB 2016 pořádaný místním
oddílem Cykloteam MXM Hulín. Ač meteorologové celý týden před závodem předpovídali
na víkend předčasný příchod podzimních plískanic, počasí v neděli nemohlo být lepší. Teploty kolem dvacítky, jen pár mráčků na obloze a
trať pokropená krátkým sobotním deštěm, to vše
znamenalo podmínky pro závod takřka ideální.
Pořadatelé letos znovu zapracovali na zvýšení
obtížnosti okruhu, kde bylo nově vybudováno
několik technicky náročných kamenitých úseků.
Ty v některých rodičích, zvláště maminkách
závodníků, budily určité rozpaky a obavy, jak
však ukázal průběh závodu, naštěstí neopodstatněné. Že trať byla stavěna pod heslem „náročné,

ale bezpečné“, potvrzuje fakt, že za celý den
nebyl v těchto v nových úsecích zaznamenán
jediný pád. Dalším důvodem bezproblémového průběhu závodu bylo složení startovního
pole. Rekordu v celkovém počtu startujících
sice dosaženo nebylo, zato kvalita jezdců šla
výrazně nahoru. Zásadně se změnil poměr
počtu rekreačních cyklistů, tzv. příchozích, k
jezdcům ze závodních týmů se zkušenostmi z
Českého poháru a MČR MTB, a to ve prospěch
těch zkušenějších. Za zmínku stojí účast dvou
závodníků renomované stáje Česká spořitelna
Specialized Junior MTB team, juniora Adama
Formánka a kadeta Dalibora Hudečka. Oba se
stali vítězi svých kategorií.
Nejvíc medailí ale posbíraly oddíly Tufo
CZ Otrokovice, který také do Hulína vyslal

nejpočetnější výpravu, a VRV pro sport ze
Vsetínska. Dobrých výsledků dosáhli i závodníci týmů Cykloch Zlín, AD TEAM, ACT
Lerak Blansko, MG Bike Team Přerov, 4Ever
Cyklo Bulis Bystřice p. H., Holešovští pokalíšci
atd.. Neztratili se ani jezdci nově vzniklého
domácího oddílu Cykloteam MXM Hulín složeného sice převážně z cyklistických nováčků,
u kterých je ale od začátku sezóny patrný strmý
nárůst výkonnosti a na úspěchy si již pomalu
začínají zvykat. Stejně jako předchozí den na
Poháru Drahanské vrchoviny vybojovali hulínští jezdci 3 medaile. V sobotu ve Velenově
2 zlaté (Karolína Mikulíková a Lukáš Mikulík)
a 1 bronzovou (Tomáš Mazůrek), v neděli v
Hulíně 1 stříbrnou (Karolína Mikulíková) a 2
bronzové (Tomáš Mazůrek a Lukáš Mikulík).

Medailová umístění Junior MTB 2016
Odrážedla

kategorie C4 - mladší žáci

1

Studený

Viktor

2011

Bystřice pod Hostýnem 0:39

1

Hudeček

Jan

2004

TUFO CZ Otrokovice

2

Hradílek

Jakub

2012

MG Bike Team Přerov

0:43

2

Chovanec

Tomáš

2004

3

Kovařík

Luděk

2012

VRV pro sport

0:46

HOLEŠOVŠTÍ POKA- 13:54
LÍŠCI

3

Mazůrek

Tomáš

2004

Cykloteam MXM Hulín 14:26

kategorie C1 - chlapci do 6 let
1

Dedek

Jakub

2012

AD TEAM

1:22

2

Studený

Viktor

2011

Bystřice pod Hostýnem 1:24

3

Polák

Vojtěch

2011

Hulín

1:31

kategorie D1 dívky do 6 let
1

Slámková

Karolína

2010

Cykloch Team

1:11

2

Škubalová

Sára

2011

TUFO CZ Otrokovice

1:16

3

Pechová

Apolena

2010

Kroměříž

1:24

kategorie C2 - chlapci 7-8 let
1

Plšek

Václav

2008

Cykloch Team

8:25

2

Dedek

Matěj

2009

AD TEAM

8:45

3

Mikulík

Lukáš

2009

Cykloteam MXM Hulín 8:47

kategorie D2 - dívky 7-8 let
1

Kovaříková

Zuzana

2008

VRV pro sport

8:25

2

Slámková

Agáta

2008

Cykloch Team

8:31

3

Holoubková

Eliška

2008

TUFO CZ Otrokovice

9:10

2006

TUFO CZ Otrokovice

11:25

kategorie C3 - chlapci 9-10 let
1

Matula

Ondřej

2

Woller

Ondřej

2006

VRV pro sport

11:34

3

Kovařík

Jakub

2006

VRV pro sport

11:36

kategorie D3 - dívky 9-10 let

13:42

kategorie D4 - mladší žákyně
1

Kovaříková

Jana

2004

VRV pro sport

16:25

2

Mikulíková

Karolína

2005

Cykloteam MXM Hulín 16:40

3

Machová

Veronika

2007

TUFO CZ Otrokovice

17:03

2002

ACT Lerak Blansko

22:50

kategorie C5 - starší žáci
1

Stloukal

Richard

2

Dubčák

Pavel

2003

4 EVER Cyklo Bulis

23:27

3

Řehák

Martin

2002

MG Bike Team

24:15

2002

Cykloch Team

20:23

kategorie D5 - starší žákyně
1

Zouharová

Natálie

2

Lochmanová Aneta

2002

MG-BIKE

20:41

3

Hudečková

2003

Kola KOBLÍŽEK

21:10

Kateřina

kategorie C6 - kadeti
1

Hudeček

Dalibor

2000

Česká spořitelna Speci- 30:21
alized Junior MTB team

2

Vinklárek

František

2001

MG Bike Team Přerov

30:25

3

Ponížil

Karel

2001

4Ever Cyklo Bulis

30:41

1999

Česká spořitelna Speci- 34:32
alized Junior MTB team

kategorie C7 - junioři
1

Formánek

Adam

Ostatní závod nedokončili.

1

Hudečková

Anna

2007

TUFO CZ Otrokovice

12:05

2

Seidlová

Kateřina

2007

VRV pro sport

12:05

3

Halámková

Diana

2007

TUFO CZ Otrokovice

12:11

Kompletní výsledky na:
www.facebook.com/cykloteammxm.cz
www.cykloteammxm.cz
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