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VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN

ŘÍJEN 2013
Úvodník

Vážení čtenáři Hulíňanu,
v posledním, zářijovém úvodníku jsem
psala o možnosti voleb a i když jsem si je nepřála – kvůli vyhozeným penězům, které jsou
určitě potřeba v naší zemi úplně někde jinde,
než na volby, bohužel jsem se treﬁla a poslední
říjnový víkend budeme mít možnost se zase
rozhodnout, komu dáme hlas. Nejrůznějších
stran a uskupení, které kandidují v těchto
předčasných volbách, je více než dost, ale
bude asi těžké někoho vybrat! Různorodost
politických stran a uskupení od nové strany
velkopodnikatele, přes tradiční politické strany až po „japonský“ Úsvit je natolik odlišná,
že se může klidně stát, že volby zase dopadnou
patovou situací. Naštěstí všechny strany slibují
nám voličům, že jim jde o naše blaho, tak jsem
klidná, protože to určitě myslí upřímně!

Z DNEŠNÍHO ČÍSLA:

sili plné koše praváků a suchohřibů. Četla jsem,
že patříme v tomto ohledu záliby v houbaření
mezi špičku v Evropě. Bojím se však, že to je
tak trochu generační problém, protože dostat
v dnešní době naše děti do lesa je úkol takřka
nadlidský, a tak se myslím, že dnešní generace třicátníků a čtyřicátníků je možná poslední,
která se této zálibě věnuje. Kromě příjemného
času stráveného v lese mám ráda ten pocit, když
najdu opravdu krásnou houbu. To je pastva
pro oči – a pak v kuchyni pastva pro žaludek!

Barevná příloha
ze svatováclavských hodů

Přeji vám všem příjemné chvíle při čtení
říjnového Hulíňanu.
J. Z.

Pracovníkem roku 2013
v sociálních službách
Zlínského kraje se stala
Jaromíra Vokounová

Můj vlastní „úlovek“ z Bunče

Hulín má svoji
Živou zahradu

Zhodnocení
tropického léta z pohledu
provozovatele koupaliště

U nás v Hulíně začala oprava chodníků u koupaliště. Je to důkaz toho, že koupaliště v letošním roce mělo opravdu návštěvnicky zajímavou sezónu, a tak po davech koupáníchtivých
občanů je třeba opravit i chodník. Místo babího
léta prožíváme podzim spíše deštivý, ale jednu
radost nám příroda přeci jen učinila, když v druhé polovině září začaly růst houby! Všichni no-

Hulín má svůj
hokejový tým

Co znamená slovo chodník?
V jednom z našich čísel Hulíňanu jsme
psali o prostoduché zábavě několika jedinců, kteří si vybíjejí své neuskutečněné plány
demolicí květináčů na mostě u školy. Začíná
nám školní rok a rádi bychom upozornili na
další nešvar poblíž hulínské školy (a nejen
tam), totiž nerespektování zeleně a krácení si cesty přes trávníky. I když se to zdá
být běžné, normální to není. Chodník už od
svého základu slova „chodit“ poskytuje do-

Tašky na třídění odpadů
do domácností

konalý komfort k chůzi a proto by se měl
používat. Trávník jakožto zelená plocha
slouží jiným účelům, převážně okrasným.
Pokud na travnaté ploše najdete vychozenou nebo vyježděnou cestičku, ztrácí tato
plocha svůj původní smysl. Člověk se od
nepaměti snaží si svůj život zjednodušovat.
Říkáme si, proč zrovna projektant neudělal
chodník tady, to byl ale… Asi by pak bylo
v naší zemi „přechodníkováno“, pokud
by se měl projektant řídit směry
a potřebami všech uživatelů chodníků. A přitom je to tak jednoduché,
kde je chodník, tam můžu chodit,
kde chodník není, nevytvářím nový,
ale obcházím!!!

Ocenění
v sociálních službách
Starosta města Hulína R. Hoza se přidal
k řadě gratulantů a poděkoval paní J. Vokounové za práci pro naše seniory, za rady
a aktivitu při rozjezdu sociálních služeb
pod Decentem, a také popřál do dalších let
hodně zdraví, ať si užívá role babičky a že
s ní stejně do budoucna ještě počítáme.

Velkou módou je dnes zdravý životní styl a hubnutí. Pokud se podíváte do
tabulek spalování kalorií při lidských
činnostech, zjistíte, že právě chůze patří mezi ty „největší spalovače“ tuků
a jedná se navíc o přirozený pohyb.
Proto těch pár kroků navíc po chodníku nikoho nezabije, naopak pomůže, a navíc se nebudeme chovat jako
barbaři.
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MUZEUM F. SKOPALÍKA

Záhadný kufřík
V pátek 20. září v 18. 00 hodin byla v Muzeu
Františka Skopalíka v Záhlinicích zahájena vernisáž „Potěšení ze staré almárky“. Slavnostního
zahájení vernisáže se ujala samotná vystavovatelka a rodačka ze Záhlinic paní Věra Hubáčková.
Přítomným dovolila nahlédnout do svého dětství,
které prožila v Záhlinicích. Nejzáhadnější částí
vernisáže a slavnostního zahájení byl příběh tajemného kufříku tatínka paní Hubáčkové, který
našla ve sklepě na staré skříni. Co v něm bylo,
prozrazovat nebudeme. Vše se dozvíte na výstavě,
která potrvá do konce října. Dále si návštěvníci mohou prohlédnout poklady z dob našich
prababiček, ručně šité panenky z ovčího rouna,
staré hračky, sbírku slabikářů, staré dětské knížky

a také obdivuhodnou sbírku obrázků a pohlednic
M. F. Kvěchové.
Atmosféru vernisáže si můžete prohlédnout ve fotogalerii na /www.facebook.com
/muzeumvzahlinicich
J.Z.

Hulínští senioři na Hrách seniorů
mikroregionu Jižní Haná

SENIOŘI

Mikroregion Jižní Haná je spolek, který se
skládá z měst Hulín a Chropyně a z obcí Tlumačov a Kvasice. V pátek 13. září uspořádal
spolek v pořadí již čtvrtý ročník Her seniorů
Mikroregionu Jižní Haná, tentokrát v Tlumačově. Z důvodu nepříznivého počasí se celá
akce přesunula do tělocvičny ZŠ.
Možná datum 13. a ještě v pátek nepřineslo

pořadatelům štěstí v organizaci, museli hodně
improvizovat, a plánovaný průvod obcí se tedy
musel přesunout do prostor tělocvičny. Slavnostního zahájení se zúčastnili představitelé měst a
obcí, kteří popřáli soutěžícím spoustu elánu a
chuti do tzv. sportovních klání. Za každé město
soutěžila dvě smíšená družstva seniorů (vždy
alespoň jeden muž). Senioři soutěžili např. v poznávání koření, nošení luštěnin přes překážky a
na čas, stavění dřevěných kostek, házení kostkami, střelba hokejkou na bránu, házení medicinbalem do dálky a další disciplíny.
Naše město podpořily kulturním vystoupením mažoretky ze skupiny Kontrasty pod
vedením A. Rafajové a DS Hulíňané. Ani
naši soutěží nezůstali pozadu a připravili si
scénku „Seděla pod borovičkou“.
I když se soutěžící z Hulína neumístili na
předních stupíncích, z dobré nálady našich

seniorů bylo patrné, že se výborně bavili,
potkali spoustu svých starých známých, zavzpomínali na své mládí.
K tomuto účelu jsou Seniorské hry především určeny.
Více fotograﬁí z Her seniorů
mikroregionu Jižní Haná najdete na
www.knihovnahulin.cz.

Akademie 3. věku zahájila další ročník
18. září se uskutečnila první schůzka pro
zájemce dalšího ročníku Akademie 3. věku.
Proběhl zápis nových členů a seznámení
s programem na další měsíce.

kraji v kroměřížském okrese jsme vlastně jediné město, které provozuje Jesle. Možná si to
nikdo z nás neuvědomuje, jak touto službou
pomáhá město mladým rodinám s dětmi.

Jako první host přijala pozvání paní Jiřina
Štěpánková, ředitelka DECENT Hulín, p. o.
Přítomné seznámila s prací, či spíše posláním
pečovatelské služby Decent Hulín, a provozem jeslí. Nezapomněla poděkovat městu
Hulín za obrovskou pomoc v podpoře zmiňovaných institucí, kterými se může pochlubit
jen málokteré město – a právě ve Zlínském

Také nám prozradila horkou novinku, že
paní Jaromíra Vokounová získala ocenění Pracovník roku v sociálních službách Zlínského
kraje. Toto ocenění jí bylo předáno 23. září 2013
ve vile Tomáše Bati ve Zlíně. Gratulujeme.
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Další setkání se uskuteční 16. října
v přísálku Kulturního klubu od 9.00 hod.

Hulíňan
Dotace z Operačního programu životního prostředí
na třídění biologicky rozložitelných odpadů

Z RADNICE
Již v minulém čísle Hulíňanu jsme informovali občany, že na jaře letošního roku
byla podána žádost o poskytnutí dotačních
prostředků na pořízení nových kontejnerů na
sběr kovů a na zavedení odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů z Operačního
programu životního prostředí z prioritní osy 4
– Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží; oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady.
Dobrou zprávou pro občany je, že dotaci
se nám podařilo získat. Z těchto prostředků
bude pořízeno 30 ks kontejnerů na sběr kovů,
které budou vyměněny za stávající, které jsou
již ve špatném stavu. Dalších 15 ks kontejnerů na bioodpad bude umístěno do kontejnerových hnízd na sídlištích. Součástí projektu

je také pořízení 500 ks kompostérů o objemu
400 l. Kompostéry budou na základě smlouvy o výpůjčce předány zájemcům o rozšíření
tohoto typu třídění. Přednost budou mít majitelé rodinných domů v Hulíně, Záhlinicích
a Chrášťanech, případně majitelé zahrádek v
zahrádkářských koloniích.
V současné době probíhá výběrové řízení
na dodavatele těchto zařízení.
Hlavním smyslem tohoto podpořeného projektu je vytvořit podmínky k oddělenému shromažďování biologicky rozložitelných odpadů
vznikajících v domácnostech. Snahou je omezit podíl odpadu, který je možné kompostovat,
a snížit tak jeho objem v popelnicích.
„Jsem velmi rád, že se nám podařilo s tímto

projektem uspět. Věřím, že získá podporu
občanů a podaří se nám tak snížit obsah této
nejtěžší složky komunálního odpadu v popelnicích. Město má snahu podporovat separaci
odpadů všemi formami, aby se podíl prostředků vynakládaný na oblast nakládání s odpady nezvyšoval a aby město nemuselo pokud
možno v nejbližší době, podobně jak ostatní
města v okolí, navyšovat poplatek za popelnice,“ řekl starosta. „Děkuji všem pracovníkům
úřadu, kteří se na tomto úspěšném projektu
podíleli, a také dopředu všem občanům města
za aktivní účast na jeho realizaci.“
Podrobnější informace ke způsobu distribuce a předání kompostérů zájemcům budou
v nejbližší době uveřejněny na internetových
stránkách města a v dalším čísle Hulíňanu.

Tašky na třídění odpadů do domácností
V letošním roce naše město obdrželo nabídku na podporu třídění využitelných složek
komunálního odpadu. Jedná se o distribuci
tašek na tříděný odpad do domácností. Vedení
města tuto nabídku uvítalo s tím, že letos proběhne distribuce tašek do bytových domů a na
sídliště a v příštím roce, pokud nabídka potrvá,
pak do rodinných domků v Hulíně, Záhlinicích
a Chrášťanech. Distribuovány budou speciální,
třídílné sady tašek, které představují efektivní
nástroj ke zvýšení čistoty a množství tříděného
odpadu. Tašky jsou barevně odlišné, podle tříděných komodit, ve stejné barevné škále jako
samotné kontejnery na separovaný odpad, tedy
modrá na papír, zelená na sklo a žlutá na plasty.
Velikost tašek, které budou distribuovány, je 25
cm x 40 cm x 25 cm (š x v x h).

A kdy k samotné distribuci dojde?
Ve středu 23. 10. 2013 a ve čtvrtek 24. 10.
2013, vždy v době od 15:30 hodin do
19:00 hodin.
Lokality, kterých se distribuce tašek v

první fázi týká, jsou uvedeny v tabulce, proto
prosíme občany, nechť jsou v uvedenou dobu
doma. Distribuci tašek zajišťuje společnost
Eufour PR, s. r. o., Olomouc, prostřednictvím
proškolených odpadových lektorů.

Název ulice

Čísla popisná

Čs. armády
Antonína Dvořáka
Sídliště Družba I.
Sídliště Družba II.
Holešovská
Krátká
Kroměřížská
Kostelní
nám. Míru
Nerudova

1000, 1001, 1006, 1007, 1048, 1049
1010, 1011, 1184
1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196
1223, 1224, 1225, 1226, 1271, 1272, 1273, 1285 – 1290, 1321
381, 1002, 1013, 1158, 1159
890, 891, 892, 894, 895, 896
14, 473
135, 136
112
1178, 1179
875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 920, 921, 922, 923, 933, 934, 935, 936,
954, 955, 956, 957, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 974, 975, 976, 980, 981, 982
1015, 1016, 1035, 1036, 1350
412, 494
830, 831, 832, 833, 834, 835, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1094, 1096, 1097,
1098, 1185, 1186, 1219, 1220, 1291, 1292
884, 885, 886, 887, 888, 889, 958, 959, 960, 1018, 1054, 1055, 1130, 1131,
1180, 1181
872, 873, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 961, 962
568, 800, 801, 836, 841, 915

Sídliště Sadová
Eduarda Světlíka
Sokolská
Sídliště Višňovce
Wolkerova
Zahradní
Záhlinická

Důležité upozornění
Záhlinická 1216, Hulín
Oznamujeme všem našim zákazníkům a partnerům, že lékárna U sv. Anny
se od 9. září 2013 přestěhovala do nových prostor DOMU ZDRAVÍ
na Záhlinické ulici v Hulíně.
Název této lékárny se mění na LÉKÁRNA MEDICA, stávající zákaznické karty původní lékárny zůstávají i nadále v platnosti. Na tuto zákaznickou kartu je poskytován bonus 30,- Kč na recept a můžete ji uplatnit
i v lékárnách MEDICA v Holešově a v Bystřici pod Hostýnem.
Telefonní číslo zůstává stejné – 573 350 483.
Moderní způsob nákupu je možné realizovat v rámci internetové lékárny
na www.e-anna.cz. Telefonní kontakt na internetovou lékárnu – 773 588 677.
Mgr. Jitka Dvouletá
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Hulíňan
USNESENÍ č. 58
z 58. schůze Rady města Hulína, konané dne 15. srpna 2013
Rada města po projednání a v souladu se zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů
1) Schvaluje
2) Jmenuje
1) Schvaluje
a) na základě předložených nabídek výsledek
výběrového řízení na akci „Oprava chodníku
okolo koupaliště“ s tím, že nabídka uchazeče ﬁrmy STRABAG, a. s., IČ 608 38 744, se
sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,
s výslednou cenou 2.134.134,- Kč vč. DPH
byla vybrána jako nejvýhodnější, a současně
schvaluje Smlouvu o dílo s ﬁrmou STRA-

BAG, a. s., IČ 608 38 744, se sídlem na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5;
platnost usnesení: schválením;
b) výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na realizaci veřejné zakázky na dodávky k akci „Pořízení sběrných nádob na svoz
biologicky rozložitelných odpadů a kovů“;
platnost usnesení: schválením;
za body 1) a), b) zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič.
2) Jmenuje
členy a náhradníky hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku
„Pořízení sběrných nádob na svoz biologicky

rozložitelných odpadů a kovů“ v tomto složení: členové – Mgr. Roman Hoza, Jana Zimčíková, Libor Simerský, Daniela Kainerová, Bc.
Šárka Dostálová; náhradníci – Petr Polák, Ing.
Roman Dutkevič, Bc. Jana Franeková, Zdeněk
Váňa, Ing. František Horáček, případně zástupce nominovaný Státním fondem životního
prostředí ČR. Hodnotící komise plní i funkci
komise pro otevírání obálek s nabídkami;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič.
V Hulíně dne 15. srpna 2013
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák, místostarosta

USNESENÍ č. 59
z 59. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. srpna 2013
Rada města po projednání a v souladu se zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů
1) Doporučuje ZM
2) Schvaluje
3) Jmenuje
4) Bere na vědomí
5) Projednala
1) Doporučuje ZM
a) vzít na vědomí pravomocné rozhodnutí,
vydané Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Zlínský kraj,
pobočka Kroměříž, pod č. j. SPU 060540/2013
v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v k. ú. Pravčice, části k. ú. Hulín, Břest a Němčice u Holešova;
platnost usnesení: přijetím;
b) schválit v souladu s § 85 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů, nabytí a převod nemovitostí dle přílohy tohoto rozhodnutí, vydané
Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Zlínský kraj, pobočka
Kroměříž, pod č. j. SPU 060540/2013 v souladu se schváleným návrhem komplexních
pozemkových úprav v k. ú. Pravčice, části
k. ú. Hulín, Břest a Němčice u Holešova;
platnost usnesení: přijetím;
c) schválit v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
později vydaných předpisů Program rozvoje
města – Strategický plán města Hulín na období 2014 – 2020;
platnost usnesení: přijetím;
za body a) až c) zodpovídá: Bc. Božena Rušikvasová;
d) projednat „Přehled hospodaření města Hulína za I. pololetí 2013;
platnost usnesení: přijetím;
e) schválit rozpočtové opatření č. 4/2013 dle
předloženého návrhu;
platnost usnesení: přijetím;
za body d) a e) zodpovídá: Bc. Eva Kubínová;
f) schválit nové úplné znění zřizovací listiny
DECENT Hulín, příspěvková organizace;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: JUDr. Hana Hrabalová.
2) Schvaluje
a) výjimku v souladu s odst. 1, ustanovení
Článku V. Obecně závazné vyhlášky města
Hulína č. 2/2010 o stanovení podmínek pro
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků v
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rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, a schvaluje ukončení akce „veřejná hudební produkce v areálu za Základní školou,
a to Afterparty KROMWARS, konané dne
31. 08. 2013, s ukončením dne 01. 09. 2013;
platnost usnesení: srpen 2013;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
b) výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na realizaci veřejné zakázky na
službu „Zpracování projektové dokumentace
akce regenerace náměstí Míru v Hulíně“;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič;
c) Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši
100.000,- Kč z rozpočtu města Hulína pro Římskokatolickou farnost Hulín, zastoupenou P. Jiřím Ševčíkem, se sídlem Kostelní 132, Hulín;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Jiřina Floriánová;
d) Dodatek č. 4 k Rámcové smlouvě č.
38967113;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Pavel Janečka.
e) uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na provozování vodohospodářské infrastruktury
města Hulína, v místní části Chrášťany a
místní části Záhlinice s ﬁrmou SATE Hulín, s. r. o., IČ 255 17 465, se sídlem Družba
1198, 768 24 Hulín, zast. jednatelem Martinem Procházkou, na dobu 10 let;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič.
3) Jmenuje
členy a náhradníky hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku
„Zpracování projektové dokumentace akce
regenerace náměstí Míru v Hulíně“ v tomto
složení: členové – Mgr. Roman Hoza, Ing.
Roman Dutkevič, Zdeněk Váňa; náhradníci
– Petr Polák, Bc. Jana Franeková a František Horáček. Hodnotící komise plní i funkci
pro otevírání obálek s nabídkami;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič.
4) Bere na vědomí
a) výtěžek veřejné sbírky na „Pomoc pro lidi
postižené povodní v obci Zálezlice, okres
Mělník“, který činil 15.020,- Kč;
zodpovídá: JUDr. Hana Hrabalová;
b) oznámení ředitelky MATEŘSKÉ ŠKOLY,
ul. Eduarda Světlíka, Hulín, příspěvkové organizace, o místě, termínu a době pro dodatečné

podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2013/2014;
zodpovídá: Andrea Hradilová.
5) Projednala
Zápis z 11. schůze Komise pro oblast výstavby a rozvoje města ze dne 12. 08. 2013;
V Hulíně dne 22. srpna 2013
Petr Polák, místostarosta
Ing. Bronislav Fuksa

INZERCE

Hulíňan
USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva města Hulína,
konaného dne 5. září 2013 v Kulturním klubu v Hulíně
Usnesení č. 149/2013
a) Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
zprávu o plnění usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Hulína bez připomínek;
b) Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Hulína od
27. června 2013 do 5. září 2013;
c) Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí
zprávu předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hulína o kontrole plnění usnesení Rady města Hulína za uplynulé období;
platnost usnesení: schválením.
Usnesení č. 150/2013
Zastupitelstvo města Hulína v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění později vydaných předpisů:
a) schvaluje kupní smlouvu na prodej části
pozemku parc. č. 1575/1 v k. ú. Hulín o výměře do 250 m2 manž. Markovi Mikšánkovi,
bytem Hulín, a Markétě Mikšánkové, bytem
Všetuly, 769 01 Holešov;
b) schvaluje kupní smlouvu na prodej části
pozemku parc. č. 1575/1 v k. ú. Hulín o výměře do 90 m2 manž. Radkovi Křenovskému,
bytem Hulín, a Evě Křenovské, bytem Hulín;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa.

DECENT Hulín, příspěvková organizace;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: JUDr. Hana Hrabalová.
Usnesení č. 156/2013
Zastupitelstvo města Hulína v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění později vydaných předpisů
schvaluje:
a) realizaci projektu „Regenerace náměstí
Míru v Hulíně“ vedeného pod registračním
číslem CZ.1.12/2.2.00/41.02051 v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava;
b) zajištění ﬁnancování projektu „Regenerace náměstí Míru v Hulíně“ vlastními zdroji
v objemu max. 7.051,7 tis. Kč v průběhu jeho
realizace až do jeho ﬁnančního vypořádání;

c) ﬁnanční spoluúčast města na tomto projektu
ve výši max. 30 % z celkových způsobilých
výdajů projektu, včetně krytí nezpůsobilých
výdajů projektu po dobu realizace projektu;
d) každoroční zajištění ﬁnančních prostředků v rozpočtu města na krytí provozních nákladů projektu, a to po dobu minimálně 5 let
od ﬁnančního ukončení projektu, tj. po dobu
jeho udržitelnosti. Min. výše každoročně vyčleněných prostředků bude činit 370 tis. Kč
(resp. 470 tis. Kč v roce 2014);
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: starosta města.
V Hulíně dne 5. září 2013
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák, místostarosta

INZERCE

Usnesení č. 151/2013
Zastupitelstvo města Hulína
a) bere na vědomí pravomocné rozhodnutí vydané Státním pozemkovým úřadem, Krajským
pozemkovým úřadem pro Zlínský kraj, pobočka Kroměříž, pod č. j. SPU 060540/2013
v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v k. ú. Pravčice, části k. ú. Hulín, Břest a Němčice u Holešova;
b) v souladu s ustanovením § 85 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
později vydaných předpisů schvaluje nabytí
a převod nemovitostí dle přílohy výše uvedeného rozhodnutí;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Bc. Božena Rušikvasová.
Usnesení č. 152/2013
Zastupitelstvo města Hulína v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů schvaluje Program rozvoje
města – Strategický plán města Hulín na období 2014 – 2020;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: starosta města.
Usnesení č. 153/2013
Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí
informaci o hospodaření města Hulína za I.
pololetí roku 2013;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: Bc. Eva Kubínová.
Usnesení č. 154/2013
Zastupitelstvo města Hulína v souladu s ustanovením § 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
schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Bc. Eva Kubínová.
Usnesení č. 155/2013
Zastupitelstvo města Hulína v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů schvaluje nové úplné znění zřizovací listiny
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Hulíňan
Pracovníkem roku v sociálních službách Zlínského kraje 2013
se stala Jaromíra Vokounová
Vedení pečovatelské služby DECENT Hulín, p. o., navrhlo do 4. ročníku ankety „Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje“
pro rok 2013 paní Jarmilu Vokounovou. Kdo by neznal milou paní,
která jezdí v Hulíně na kole, zdraví
na dálku a rozdává úsměvy, i když
jí mnohdy do smíchu není.
Z jakého důvodu vedení společnosti vybralo právě paní Vokounovou?
Za její osobitý a individuální přístup k
uživatelům, kvalitní způsob poskytování péče,
umění přizpůsobit se komunikačním i fyzickým
potřebám uživatele, vysoké pracovní nasazení,
stálou energii předávat dál své zkušenosti a otevřenost k novým způsobům poskytování péče,
informacím a vzdělávání v sociálních službách.
Tyto skutečnosti nás motivovaly k navržení
paní Vokounové do této ankety.
Za svoji pracovní kariéru zaškolila několik pečovatelek. Jako první přijatá pečovatelka do naší nově vzniklé pečovatelské služby
zaškolila většinu nově příchozích pečovatelek a své zkušenosti s uživateli předala i sociální pracovnici. V Hulíně je považována za
„značku“ pečovatelské služby.
Jedním z důvodů je také možnost ocenění
dá se říci celoživotní kvalitní práce v sociálních službách v momentě, kdy paní Vokounová končí svoji pracovní kariéru a odchází
do důchodu (září 2013).
Jako pečovatelka pracující v terénní službě v domácnostech uživatelů musí přejíždět
od uživatele k uživateli. V lednu roku 2011
si krátila cestu k dalšímu uživateli přes park,
kde narazila na mladou, na zemi ležící ženu,
jíž by si málokdo vůbec povšiml a ten, kdo
si jí všiml, ji nechal neležet v domnění, že je
omámená alkoholem nebo drogami. Žena ale
nutně potřebovala pomoc. Paní Jaromíra Vokounová jí poskytla první pomoc a přivolala
záchrannou službu. Udělala maximum pro
záchranu jejího života, vyčkala příjezdu RZS
a pak dále pokračovala v cestě k uživateli poskytnout mu pečovatelské služby.
Paní Jaromíra Vokounová začala pracovat v sociálních službách v roce 1979. Od té
doby pracuje již 34 let na pozici pečovatelky.
Za tuto dobu poskytla péči neskutečně velkému počtu uživatelů.
Oceněné následně vybrala odborná porota složená ze zástupců Krajského úřadu
Zlínského kraje a dalších odborníků z oblasti
poskytování sociálních služeb. „Tato anketa
je nejen dobrým prostředkem ke zviditelnění
tolik nezbytné oblasti sociálních služeb, ale
pomáhá také informovat veřejnost o tom, že
v této náročné oblasti působí celá řada obě-

tavých a poctivých lidí, kteří svou práci
vykonávají s láskou,“ řekla v proslovu
krajská radní pro oblast sociálních
služeb a současně členka poroty
Taťána Nersesjan.
A několik otázek jsem paní Vokounové položila i já.
Již více než 34 let pracujete v sociálních službách, co je pro tuto práci z Vašeho pohledu nejdůležitější?
Z mého pohledu je pro práci pracovnice
v sociálních službách – pečovatelky nejdůležitější porozumění, respekt vůči uživatelům,
trpělivost a v neposlední řadě sociální cítění.
Jak se liší systém poskytování sociálních
služeb oproti praxi v minulosti?
V dřívější době byl v Hulíně poskytovatelem
Okresní ústav sociálních služeb (OÚSS) v
Kroměříži a zaštiťoval pomoc v celém okrese. Nyní, kdy je od září 2008 provozovatelem
pečovatelské služby DECENT Hulín, příspěvková organizace Města Hulína, je situace
pro občany mnohem příznivější. Služby jsou
dostupnější, komplexnější, vůči uživateli
otevřenější a individualizované. Snažíme se
uživateli vyjít vstříc a službu mu poskytnout
např. večer, o víkendu, ve svátek. To původně nepřipadalo v úvahu. Dříve poskytované
byly služby hodně limitované stanovenou
provozní dobou (pracovní dny od 7.00 15.30 hodin), kterou určoval OÚSS, později
Charita. V současné době odpovídá provozní
doba pečovatelské služby požadavkům uživatelů (denně od 7.00 - 20.00 hodin).

Zažila jste ve svém profesním životě moment, kdy jste zalitovala nebo chtěla změnit profesi?
Určitě jsem nelitovala a vlastně nikdy jsem
neměla v plánu svou profesi měnit.
Setkala jste se při své práci s klientem, jehož
životní příběh Vás nějak zasáhl či ovlivnil?
Velmi ráda jsem chodila k uživateli, který
bydlel v bytě, odkud se sám nemohl dostat,
protože samostatně nechodil. Po amputaci
jedné nohy byl připoután na invalidní vozík.
Velmi mě ovlivnila jeho pozitivnost, entuziasmus, nadšení, vstřícnost. Vždy mi sám dodal pozitivní náboj do další práce.

Co Vás nejvíce naplňuje v této náročné
práci, která je spíše posláním?
S některými uživateli jsem pracovala v kuse
posledních deset let. Velmi mě nabíjí a jsem
ráda, když přijdu k uživateli a on mi dá najevo, že se na mě už těšil.
Vzpomenete si na své začátky?
Dokonce si pamatuji jména svých dvou prvních uživatelek. Jedna z nich měla doma latrínu a když se přestěhovala do Domu s pečovatelskou službou, vůbec nevěděla, jak funguje princip splachovacího WC. V 1980 se otvíral Dům s pečovatelskou službou na ulici
Kostelní. Byly jsme tam dvě pečovatelky.
Já a moje sestra Michaela Kovářová.
Jak hodnotíte současnou úroveň sociálních
služeb v našem kraji, popřípadě v městě
Hulíně?
Necítím se kompetentní hodnotit úroveň sociálních služeb v kraji. V našem městě si dle
mého uvážení vede pečovatelská služba velmi
dobře. Reaguje pružně na požadavky obyvatel
města vzhledem k poskytování sociální péče.
Je možné vůbec spočítat, kolik dalších
mladých kolegyň a kolegů jste během své
pracovní kariéry vychovala?
Nevychovala jsem ani jednoho. Všichni byli
vzdělaní v sociálních službách. Ale na druhou stranu myslím, že jsem jednání svých kolegyň ovlivnila jak vedením jejich praxe, tak
radou nebo přímou pomocí u uživatele.
Co budete dělat od září, kdy začnete novou
životní etapu – důchodkyně?
Čeká mě velmi pěkná kariéra důchodkyně –
budu se každodenně starat o svoji vnučku Aničku, které jsou dva roky. Mimo jiné také ráda jezdím na kole, chodím na výlety a baví mě četba.
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Jak jste se k této profesi dostala? Věděla
jste vždy, že tímto směrem chcete jít, nebo
Vás k tomu přivedla nějaká náhoda?
K profesi pečovatelky mě přivedla má sestra, která již rok pracovala jako pečovatelka
v Kroměříži. Tato práce se jí líbila, a tak mě
k ní také přivedla. A po mateřské se mi líbila
vidina ranních pracovních směn.

Jak při tak fyzicky a především psychicky
náročné práci udržujete svůj životní optimismus? Jak například relaxujete a nabíráte síly jak fyzické, tak psychické?
Jak jsem popsala již výše, jsou to rodina, knihy, výlety a kolo.
Co by podle Vašeho názoru pomohlo tuto
profesi udělat pro mladé lidi, kteří se rozhodují se o svém budoucím povolání, více
„populární“? Když pomineme ﬁnanční
otázku…
Jde o to již v rodinách založit v dětech sociální
cítění a úctu ke stáří. Jde o úctu k rodinným
příslušníkům, babičkám a dědečkům. Pamatuju si na jeden zážitek, kdy jsme byli na zájezdě
ve Švýcarsku na ovocné farmě, na které pracovaly tři generace. Farmou nás provázel vnuk,
který přivedl svého dědečka a řekl nám: „Dědeček už moc práce nezastane, ale jeho rady,
zkušenosti a znalosti jsou pro nás k nezaplacení.“ Toto se už mezi lidmi vytrácí.
Mladí lidé by si měli uvědomit, že budou
také jednou staří. Jak se oni nyní chovají ke
svým rodičům, tak se budou k nim chovat
také jejich děti.
Děkuji za rozhovor a přeji pevné zdraví.
J. Z.

Hulíňan
Zlínský kraj ocenil činnost pracovníků
v sociálních službách
Schopnost empatie, svědomitost, hluboký
lidský přístup i umění poradit a pomoci klientům v nesnadných životních situacích. Tak
by se daly shrnout společné vlastnosti celkem
sedmi osobností, které byly v pondělí 23. září
oceněny v Baťově vile ve Zlíně, kde se uskutečnilo slavnostní vyhodnocení čtvrtého ročníku soutěže Pracovník roku v sociálních
službách Zlínského kraje pro rok 2013, které
organizačně připravil Odbor sociálních věcí
Krajského úřadu Zlínského kraje. Mezi oceněné patří už zmiňovaná Jaromíra Vokounová,
která získala kromě drobných dárků i ﬁnanční
odměnou deset tisíc korun. Paní Vokounové
a ostatním oceněným poděkoval i hejtman
Zlínského kraje Stanislav Mišák, radní pro oblast sociálních věcí Taťána Nersesjan, náměstek hejtmana pro zdravotnictví Lubomír Nečas i 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu
České republiky Alena Gajdůšková.
Hejtman Stanislav Mišák popřál nejen
dnes oceněným, ale také všem nominovaným
a všem, kdo poctivě a s nasazením pracují v
oblasti sociálních služeb, aby je toto náročné
povolání naplňovalo a uspokojovalo.
„Pro práci v sociálních službách je třeba
velkého nadání. Tak jako potřebují talent

OSOBNOST HULÍNA
Současné převratné události v letošním roce neměly by odsunout
připomínku již 70. výročí hrdinné smrti tohoto našeho spoluobčana.
František Ambros převzal
po svém otci Martinovi řeznickou
a uzenářskou živnost a dále ji
rozšiřoval. Svědomitou prací
a kvalitou výrobků přivedl ji na
počátku 30. let k dalšímu rozkvětu, neboť patřil k stálým dodavatelům uzenin pro ﬁrmu Baťa
do OBCHODNÍCH DOMŮ ve Zlíně
a v Otrokovicích. Věnoval se také hulínskému fotbalu jako hráč a později jako funkcionář a sponzor zvláště po vzniku klubu SPARTA
na nově otevřeném hřišti u cihelny (1932)
v dnešním Sportovním areálu SPARTAKU.
Následující nacistická okupace naší vlasti v roce 1939 zasáhla však tvrdě do dalšího
vývoje celé společnosti. Krátce po obsazení
samosprávy bylo vyhlášeno tak zvané řízené hospodářství a zaveden přídělový systém

umělci nebo sportovci, potřebují speciﬁcké
nadání také lidé v tomto oboru, kteří umí v
pravou chvíli najít správná slova útěchy a povzbuzení,“ řekla radní Taťána Nersesjan.
Nominace krajskému úřadu zasílali na základě zveřejněné výzvy nejčastěji ředitelé organizací poskytujících sociální služby či starostové
obcí, ale i samotní klienti nebo jejich příbuzní.
Celkem bylo v termínu na krajský úřad doručeno 18 nominací, z nichž potom odborná komise
vybrala dnes oceněné. Podle krajské radní Taťány Nersesjan bylo rozhodování velmi těsné a
všichni nominovaní si zaslouží gratulaci.
Mezi vyznamenanými byly dvě ženy, které se v sociální péči angažovaly dlouhodobě
a dnešní slavnostní den byl pro ně jakousi důstojnou tečkou za profesní dráhou, neboť letos odešly do důchodu, ale zastoupeny byly i
mladší ročníky sociálních pracovníků, vnášejících do tohoto povolání iniciativu a energii.
K příjemné atmosféře pondělního odpoledne významně přispěli nadaní zpěváci a hudebníci Zlínského kraje: Olga Zelená, Eliška
Hasalíková, Jiří Vašíček a Ivana Kandračová.

Schopnost pomáhat
Já si osobně
velmi vážím všech
lidí, kteří v této nelehké oblasti pracují. Práce je i ﬁnančně
velmi málo ohodnocená a společensky
nedoceněná. Předpokládá navíc určité
osobnostní vlastnosti
a schopnosti. Schopnost pomáhat, vcítit se do potřeb a pocitů ostatních, umět podpořit, a potěšit
dobrým slovem. Schopnost lásku k bližním a potřebným rozdávat opravdově
a s tím rozdávat i kus sebe.
Velmi děkuji všem pracovnicím našich sociálních služeb, přeji jim hodně
radosti z jejich nelehké práce.
Roman Hoza

ZDROJ: http://www.kr-zlinsky.cz,
foto Petr Zákutný

František Ambros 1903 –1943
na základní potraviny, obuv a ošacení.
V rámci zmírnění těchto nepopulárních opatření byly prováděny
nehlášené a nepovolené porážky domácího zvířectva, ilegální mletí části zatajené sklizně
obilí a podobně.
Přibývalo osob, které nebyly hlášeny v policejní evidenci,
neměly platné osobní průkazy,
a proto také nedostávaly lístky
na potraviny. Jistá část z nich byla
zapojena do odboje a potřebovala
pomoc místních obyvatel. Tato pomoc spočívala v opatřování falešných
dokladů a také potravinových lístků.
Okupační moc opírala se však o nechvalně známé GESTAPO, které slídilo po osobách pobývajících zde ilegálně, po občanech
židovského původu a také cizincích, kterým
věnovala zvláštní pozornost.
Mezi podporovatele těchto pronásledovaných osob zapojil se také jmenovaný náš

spoluobčan. Jak vyplývá z dochovaných dokumentů, byl zatčen pro hospodářskou kriminalitu, vězněn v Praze na Pankráci a tam
v pověstné sekyrárně popraven 17. 9. 1943
spolu s 18 muži a 1 ženou stejné profese
ve skupině „Žambereckých řezníků“. Všichni se chovali statečně a ze svých cel doprovázeli své spoluvězně hlasitým zpěvem naší
hymny „Kde domov můj!“
Své dceři Zdeňce zanechal malý památníček, jak potvrzuje almanach o Pankrácké
kalvárii „Žaluji“, vydaný již v roce 1945.
Autor této publikace není uveden, jde zřejmě
o českého dozorce, který měl zajisté oprávněné obavy o pomstu některých německých
pracovníků, kterým se podařilo uniknout
světské spravedlnosti.
Další hulíňák, jeho přítel a spoluhráč P. Vojtěch Rygál postaral se v roce 1946 o instalaci
pamětní desky na jeho dům na náměstí čp. 207
a byl též hlavním řečníkem při jejím odhalení.
A na to bychom neměli zapomenout.
Vl. Úlehla
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Hulíňan
Orlovci 2013/2014
Nezadržitelně přichází podzim a s ním se
otevírají stránky dalšího roku práce s oddílem mladých ochránců přírody Orlovci Hulín. Ten minulý jsme úspěšně ukončili na stanovém táboře v Košárkách.
Co zůstává při starém, je doba, kdy se
budeme s našimi malými kamarády scházet
- tedy ve středu odpoledne mezi čtvrtou a šestou hodinou, a to v naší současné klubovně,
která se nachází v areálu školní zahrady. Kromě ostříleného vedoucího Pavla Šálka se tam
budou Orlovci potkávat také s Michalem Foltýnem, Jirkou Janálem, Lenkou Křesadlovou
a dalšími již „dospělými“ ochránci přírody.
Našim hlavním cílem je hravou formou na-

učit děti vnímat přírodu kolem sebe jako živoucí organismus, který si zaslouží naši úctu
a ochranu. Za to nám poskytuje nepřeberné
množství podnětů a radostí. Učíme se přírodě
dávat i si z ní správně brát. Učíme se pomáhat
dobré věci, tak jak každému stačí jeho síly.
Že při tom může být kopec zábavy, ukazují
mimo jiné obrázky z našich akcí, které pravidelně vyvěšujeme na nástěnce v obchodě
s hračkami Sedmikráska. Mimo běžných
středečních schůzek pořádáme cca jednou
měsíčně sobotní celodenní výpravu. Společně se také staráme o zahradu v okolí klubovny, která v minulých dnech získala prestižní
označení „Živá zahrada“. Máme navázánu
velice úzkou spolupráci se stejně zaměřeným

oddílem ve Valašském Meziříčí a společně se
podílíme na několika projektech, které nám
umožňují zpestřovat běžné aktivity. Letos se
zapojujeme do projektu „Cesta za kapkou
vody“. Budeme se zabývat tím, jak kvalitní
voda se nachází v našem okolí, jaké máme
zajímavé vodní biotopy, budeme navštěvovat
a čistit studánky a chystáme i výpravu k pramenům říčky Rusavy, protékající naším městem. Naučíme se dělat pomlázky i stavby z
vrbového proutí, vyrábět ptačí i netopýří budky, poznávat řadu živočichů a rostlin. Bude
toho ještě mnohem víc. Máte-li doma šikovného synka, dceru, vnoučka či vnučku, kteří
koukají po kdejaké kytce, brouku či opeřenci
a ptají se: „Co je to?“, přiveďte je k nám.

Hulín má svoji Živou zahradu
Dále by se měla v zahradě nacházet vhodná zákoutí pro pobyt a obživu volně žijících
živočichů, např. živý plot z divokých keřů,
alespoň kousek kvetoucí louky či kvetoucí
trvalky, jezírko pro obojživelníky, zídka nebo
hromada kamení pro ještěrky aj. Při obhospodařování zahrady by měla být využívána
dešťová voda, mulčování půdy, měly by se
pěstovat nejen okrasné rostliny, ale i zelenina,
bylinky, ovocné stromky. Rostlinný odpad ze
zahrady by měl být kompostován apod.
Nenápadný oplocený pozemek vedle základní školy v Hulíně získal certiﬁkát Ekologického institutu Veronika „Živá zahrada“. V
České republice se toto označení uděluje od
roku 2009. Hlavní ﬁlozoﬁí projektu je, aby
zahrady poskytovaly nejen užitek svým majitelům, ale i vhodný prostor pro život drobným i větším živočichům, se kterými obýváme tuto planetu. Hospodaření na nich by
nemělo negativně ovlivňovat životní prostředí. Pro udělení certiﬁkátu musí být splněna tři
základní kritéria: při péči o zahradu se nesmí
používat umělá minerální hnojiva, pesticidy,
herbicidy ani další chemické postřiky a také
se nesmí používat rašelina k úpravě půdy.

Velkou většinu těchto kritérií zahrada, o
kterou se dílem stará škola a dílem základní
organizace ČSOP v Hulíně, splňuje a neustále se snažíme o její vylepšování. Udělení cer-

tiﬁkátu je pro nás velkým potěšením i výzvou
k další práci. Toto ocenění totiž není napořád,
budeme je muset neustále obhajovat.
Myšlenku trvale udržitelného zahradničení považujeme za velmi přínosnou, protože
jejím prostřednictvím může prakticky kdokoli výrazně přispět k ochraně přírody ve svém
nejbližším okolí. Nechcete to také zkusit?
Živí motýli nad záhony či ještěrka vyhřívající se na kameni jsou mnohem poetičtější než
atrapy ze supermarketů. Přijďte se podívat
nebo se poradit, jak na to. V hulínské Živé
zahradě jste vždy vítáni.
Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D.

Jóga v Hulíně
Mistr pravil: „Jóga je Cesta, jak poznat
sám sebe, jak získat tělesné a duševní zdraví,
jak žít v míru s celým světem i sám se sebou,
jak dosáhnout Štěstí.“
Zamyslel se nad touto deﬁnicí žák a pak se
zeptal: „Mistře, co je to vlastně ta Cesta, nemáme-li na mysli tu, která leží před námi?“
A Mistr mu odpověděl: „Cesta, synu, to je
tvůj každodenní život.“
Ač se to zdá neuvěřitelné, józe v Hulíně se
věnujeme už déle než čtvrt století.
Tehdy skupinka děvčat dojížděla do Kojetína za skvělými jogíny Danuškou a Dobromilem. Jak zájem o tuto aktivitu rostl, stalo
se nutností vytvořit vlastní cvičení v Hulíně.
Začaly jsme v KK Hulín, kam za námi naši
cvičitelé dojížděli.
Po nějakém čase jsme z organizačních
důvodů přešli pod SK Spartak Hulín, pod
jehož záštitou setrváváme dodnes. Naším no-
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vým působištěm se pak
stal gymnastický sál
ZŠ Hulín.
V té době došlo i ke
změně cvičitele. Danuška už nemohla dojíždět,
tak vyvstala otázka, jak
dál. Tehdy jsem si řekla, že do toho půjdu.
Udělala jsem si kurz
a zkoušky a začala
cvičit sama. Začínala
jsem s hathajógou, jejímž cílem je harmonizace fyzického a nervového systému. Postupně jsem přidávala i další směry, jako čínská cvičení Čchi-kung
a Tchaj-Ťi-Čchuan. Hlavní důraz vždy kladu
na léčivou sílu jógy.
Za ta dlouhá léta oddílem jógy prošla pěkná řádka děvčat. Některá jen krátce, jiná to s

námi táhnou od samého počátku. Jen pro zajímavost: nejstarší členka Heda Hýžová mezi
nás chodila do svých osmdesáti pěti let.
A co závěrem? Józe v Hulíně přeji ještě
hodně aktivních let.
Božena Knotková, cvičitelka jógy

Hulíňan
A byly tu opět Dolomity
ží a až na pár lijáků v příznivém počasí. Krátce po 17. hodině dorazila k Pastoračnímu
domu Velehrad v obci Sv. Martin v údolí Gsies,
kde všechny přátelsky přivítal otec Antonín
Hráček se spolupracovníky Petrem a Aničkou.
Turistické plány byly velkorysé, Královnou (Marmolada) a Králem (Monte Antelao) Dolomit počínaje a procházkami kolem
Sv. Martina konče, jenže příjezd do Pusterského údolí naznačil, že vše podle plánů nepůjde.
Ve vysokých polohách ležely velké plochy sněhu a podle otce Antonína nad výškou 2500 m
Uplynuly dva roky a přátelé hor a přírody
dostali opět příležitost podívat se do svých oblíbených Dolomit. Hulínská farnost totiž pořádala již pomalu tradiční týdenní zájezd do těchto
hor. Byl jako vždy určen milovníkům vysokohorské turistiky, ale vítáni byli a hojně se zúčastnili i méně nároční turisté. Všichni se vrátili
živi, zdrávi a v rámci sněhové situace spokojení. Zájezd vedl osvědčený tandem Eva Šebestíková – Leona Trávníčková, o spokojenost
žaludků se starali znamenití kuchaři, manželé
Trávníčkovi, dopravě šéfoval spolehlivý řidič
P. Majtner s občasnou pomocí řidičského všeuměla Leoše Holubníčka, a trasy ve spolupráci
s nejagilnějšími účastníky připravil autor.

Při nutných změnách plánů byl dobrým rádcem otec Antonín, který věděl o řadě dobrých
cest a měl spolehlivé informace o počasí. Tak
účastníci poznali cvičnou ferratu italské armády
na Cima Bos (2556 m), ferraty na Croda Rosa
(2166 m) a na M. Strobel (2300 m), dále vodopády řeky Fanes a „vyhlídkovou“cestu kolem
Croda di Lago. Ta byla zvlášť zajímavá, až do
sedla Ambrizzola (2277 m) schůdná i pro méně
zdatné turisty a s krásnou, téměř kruhovou vyhlídkou na velkou část Východních Dolomit,
Cortinu a Marmoladu. Pokračování přes sedlo
Rossa dei Lastoni (2462 m) bylo z velké části
pod sněhem a vhodné jen pro zdatnější účastníky. Zde se vyznamenala Markéta – po seběhnutí asi 200 m svahu, vysoko zasněženého,
se treﬁla necelý metr od značené cesty. Holt
kdo umí, umí (nebo je to ten sedlák a erteple?).

Výprava nadšenců, žhavých na velehorské zážitky, vyrazila v sobotu 22. června
v 6.10 hodin na cestu, která proběhla bez potíležel sníh téměř všude. Takže bylo nutno zapomenout na všechny túry nad touto výškou
a tím i na velké ferraty, a plány upravit podle
stavu sněhu a aktuálního počasí. Varováním
byla i nedělní túra na Monte Piano (2342 m)
s nevelkými, ale četnými sněhovými poli,
a hustá pondělní chumelenice, která „zabílila“ všechny kopce v okolí Svatého Martina.
Počasí bylo jinak až na jeden den příznivé,
ne přehnaně teplé a s dobrou dohledností.
Sníh, tající ve vysokých polohách, měl i jeden klad – řeky byly plné vody a vodopády
na nich neobvykle mohutné a na pohled krásné.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Toto hezké motto se stalo před několika lety pro náš pedagogický tým stěžejní
inspirací k vytvoření si vlastního Školního
vzdělávacího programu s názvem „ Brána k
poznání.“ Byl vytvořen na základě letitých
a pozitivních zkušenostech učitelek z běžné
každodenní praxe, ale také v souladu s ohledem na požadavky současných, moderních
metod i trendů ve vzdělávání a s přihlédnutím
na naturel i schopnosti dnešní generace dětí.
A proč má zrovna takový název? Protože to
tajemné za „bránou“ evokuje v každém z nás
jiné pocity. Může to být zvědavost, nějaký
neklid, touha po dobrodružství nebo pozná-

Poslední den byl věnován historii a kultuře, tedy návštěvě historického města Bruneck, nejstaršího kostela v Tyrolích z 12.
století v městečku Gais a cestě Sv. Františka
a Kláry kolem vodopádů řeky Reinbach.
Takže letos Dolomity svá nejvyšší a nejzajímavější místa před hulínskými vetřelci uchránily. Ovšem není všem dnům konec, nýbrž do roka
a do dne – v termínu 30. 8. až 6. 9. 2014 pořádá
hulínská farnost další vysokohorskou expedici,
na kterou jsou zváni všichni přátelé hor a přírody.
A potom – Dolomity, třeste se, už jdeme!
Aleš Michal

„Děti jsou hosté, kteří hledají cestu“
ní něčeho nového, záhadného, nepoznaného.
Proto budeme společně s dětmi otvírat bránu
třemi kouzelnými klíči - Klíčem k srdci, Klíčem k poznání a Klíčem ke zdraví.
Ten první pomůže dětem poznávat sebe
samého ve společnosti druhých a pomalu je
přivede k poznání, že jsme každý jiný a jak je
důležité naučit se spolu komunikovat, respektovat se i tolerovat, umět vyjadřovat své city i
pocity, dokázat poznat a postavit se nespravedlnosti, umět se omlouvat a odpouštět si, pomáhat slabým a nemocným, jak je důležité vytvořit si společně pravidla soužití v jakékoliv
skupině a dodržovat je, převést to své někdy
sobecké vlastní „ já“ ve prospěch onoho „my“,
že na zeměkouli je spousta jiných národů a
kultur a každý má své zvyky, tradice i jazyky.
Druhý otevře dětem bránu k putování za
krásami živé i neživé přírody, rozlišování
střídajících se ročních období, jejich charakteristických rysů a zvláštností souvisejících s
tajemstvím vesmíru, umožní jim udělat krok
do období dávné prehistorie a minulosti, zavede je do světa pohádek a fantazie, odhalí
jim skutečnost, že životní prostředí kolem

nich se stále vyvíjí a mění a jak moc je potřeba ho neznečišťovat a chránit.
Posledním klíčem odemkneme bránu, která
nám prozradí vše o našem těle, jak vypadá a
funguje, o radosti z pohybu i sportování, zdravé
stravě a vitamínech, jak se chránit před nemocemi, zraněními i špatnými lidmi. Při otevírání
brány k poznávání budeme dětem na blízku a
doprovázet je a pomáhat jim hravou formou v
objevování a pochopení světa kolem nich.
Věřím, že všichni dospěláci nám při odemykání brány budou rádi pomáhat a mateřská škola se stane nejen pro děti, ale i pro všechny, kteří
nám pomáhají a spolupracují s námi, zázemím
plným vzájemné úcty, důvěry a bezpečí.
Jindra Skalková
V době prázdnin bylo na obou budovách mateřské školy rušno. Na Družbě
byl zajištěn provoz pro děti a na Eduarda
Světlíka se bourala a znovu budovala sociální zařízení pro děti a zřizovala se ještě
jedna menší třída pro děti s vadami řeči.
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Hulíňan
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Přivítání prvňáčků

Datum 2. září bylo ve
znamení zahájení školní
roku pro všechny žáky základních škol ve všech koutech České republiky, a tak
i v Hulíně v tento den zasedli po prázdninách
školáci do svých lavic.
V hulínské EKO škole jsme otevřeli tři
první třídy a přivítali celkem 72 prvňáčků.

První školní den byl velkou událostí
nejen pro samotné prvňáčky, ale především pro jejich rodiče, babičky a dědečky a všechny příbuzné, kteří je do školy doprovázeli.
Již tradičně přišli nové prvňáčky pozdravit a podpořit v jejich důležitém životním kroku
i představitelé města Hulína.

Souvislá praxe ve školní družince
Jsem studentka Střední pedagogické školy v Přerově, navštěvující 4. ročník.V rámci školní výuky jsem absolvovala povinnou praxi. Každý student si mohl libovolně
zvolit místo, kde bude působit celých čtrnáct dní. Já jsem si vybrala školní družinu
v Hulíně. Hlavním důvodem, proč jsem
si zvolila právě tohle místo, byl fakt, že zde
bydlím. A také to, že prostředí družinky na
mě působilo velmi pozitivním dojmem. Vše
v družince je tak útulné a jak se říká, právě
první dojem je ten nejdůležitější.
Děti mám velmi ráda a také mám pár zkušeností s prací s nimi. Minulý rok jsem měla
praxi v mateřské školce, několikrát jsem byla
s dětmi na táboře a také mám doma mladší
sestřičku Jůlinku, které budou 4 roky. Skutečnost, že člověk se s dětmi nikdy nenudí, se
mi už mnohokrát potvrdila. Paní vychovatelka Eva Formánková, která měla celou dobu
mé praxe nade mnou dohled, mi přidělila prváčky. Na praxi jsem se od samého začátku
těšila, ale abych se přiznala, na druhou stranu jsem měla malé obavy z toho, jak to celé

bude probíhat. Říkala jsem si, že
to budou přece jen prváčci, kteří
neznají školní prostředí.
První den mé praxe byl pro
mě tak trochu chaotický. Všechny paní vychovatelky informovaly děti, jak to v družině chodí,
všechny místnosti jim důkladně
ukázaly a vysvětlily, k čemu se
užívají. Musím říct, že to zvládly
bravurně, protože nové poznatky
děti rychle pochopily a nadcházející dny je přesně plnily.
Dny utíkaly, prváčci si na režim družiny rychle zvykali a pro
mne byl každý den novým překvapením. Po celou dobu mé
praxe vládla velmi dobrá a příjemná atmosféra mezi dětmi.
Byly k sobě kamarádské a ochotné. Při různých činnostech (jak
pohybových, tak výtvarných či
hudebních) se u každého jedince projevil talent.
S paní vychovatelkou Evou Formánkovou jsme odhalily hned několik
malých a šikovných
umělců.
Velké díky patří paní vychovatelce Evě Formánkové, která
na mne celé dny dohlížela. Hodně se mi líbilo, jak uměla motivovat děti k různým činnostem.
A jak bych celou praxi zhodnotila? V první řadě jsem se naučila hodně nových poznatků,
které mi poskytla paní vychova-
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telka. Děti byly naprosto úžasné. Užila jsem
si s nimi hodně legrace. V družince jsem se
cítila celých 14 dní opravdu dobře, a to jak
díky paním vychovatelkám, tak i prostředí,
které na mě působilo příjemně. Praxe mi uběhla velmi rychle a teď zpátky do školy. Doufám, že budu mít někdy možnost školní družinu plnou dětí opět navštívit.
Petra Dostálková

Hulíňan

HULÍNSKÉ SVATOVÁCLAVSKÉ HODY

Páteční Svatováclavský koncert Pěveckého sboru Smetana Hulín v kostele sv. Václava

Jako každoročně vedou svatováclavský
průvod dobrovolní hasiči z Hulína

Ozdobou průvodu byly mažoretky
ze skupiny KONTRASTY Hulín

O tom, že se mažoretkám v Hulíně daří, svědčí
široká základna dívek od nejútlejšího věku.

Poděkování starosty města
Představitelé města Hulína

DS Hulíňané

Hanácká beseda

Děkuji všem organizátorům
a účinkujícím za letošní hody!
Počasí nám přálo, nabídka zábavy byla přiměřeně bohatá
a pro všechny věkové skupiny.
Nejvíc mě ale těší, že se dokázala dát dohromady skupina tanečníků, která předvedla
v hanáckých krojích za doprovodu Hulíňanů pravou Hanáckou besedu. Byl to hřeb programu, který posunul hody jako
společenskou událost zase
o kousek dál. Nejvíc si cením
nově založených vztahů, které
jsou pro obec to nejcennější co
má a čím se může chlubit. Pečujeme o své kořeny a hrdě se
tím k našemu městu hlásíme.
O to víc je naše!
R. Hoza, starosta

Hulíňan
DOPOLEDNÍ PROGRAM V LETNÍM KINĚ

Vystoupení žáků Základní umělecké školy Hulín

Vystoupení dětí z folklorního souboru
Hulíňáček pod SVČ Klubíčko

Tak se tančí v Hulíně Hanácká beseda

Hudební doprovod k vystoupení Hanácké besedy si nemohl nechat ujít domácí DS Hulíňané

Mažoretky Jantarky Hulín

Slovem provázela L. Urbanová
a krojovaní z Hanácké besedy

Zcela zaplněné letní kino, diváci tleskají mažoretkám ze skupiny Kontrasty

ODPOLEDNÍ KULTURNÍ PROGRAM

Vystoupení taneční skupiny TRICK Hulín

Spokojení diváci sledují Queen revival band

Queen revival band

Hulíňan
SOUTĚŽ „O HULÍNSKÉ HODOVÉ KOLÁČ“

Letos se sešlo na 30 vzorků koláčů.
Bohužel paní Stratilová neobhájila loňské
a předloňské vítězství. Svůj koláč však pekla,
když mnozí ještě spali - ve 02.30 h.

Letošními výherkyněmi se staly:
1. místo: Ludmila Gremlicová,
2. místo: Marie Talašová
3. místo: Božena Knotková

Na snímku výherkyně Ludmila Gremlicová

Výherní, ale i ty hodně žádané recepty budou zveřejněny na www.knihovnahulin.cz nebo v příštím vydání Hulíňanu.

VÝSTAVA S NÁZVEM „TO VŠECHNO ODNES ČAS“

Smyslem výstavy bylo připomenout,
jak se město Hulín proměnilo v čase.
Historické snímky byly zapůjčeny ze soukromého archivu p. Vl. Úlehly,
který neúnavně komentoval po celou dobu výstavy. Fotograﬁcká výstava
se setkala s velkým ohlasem jak rodáků z Hulína tak i mladších ročníků.
Výstavu si můžete prohlédnout v MěK Hulín do 23. 10.
(zkrácena z důvodů voleb).

TRADIČNÍ HODOVÝ JARMARK

Na hodovém jarmarku si každý přišel na své. Někdo si užíval, někdo nakupoval, těm nejmladším se líbilo snad nejvíce na kolotočích.

Hulíňan
POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ HULÍNEM
Pohádkové putrování Hulínem si v neděli odpoledne úžívali naši nejmladší. Kdo by neznal známé pohádkové postavičky snad ze všech koutů světa:

Slavného lovce Pampaliniho a kovboje, který skvěle práskal lasem
Rodinku Flinstoneových
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V letním kině čekalo na návštěvníky rytířské představení skupiny historického šermu MEMENTO MORI se závěrečným fakýrským vystoupením.

Děkujeme všem malým i velkým návštěvníkům letošního Pohádkového putování.

Více fotograﬁí na www.kkhulin.cz a www.knihovnahulin.cz. Autoři fotograﬁí: Jarmila Zakravačová, Antonín Cvek

Hulíňan
SVČ KLUBÍČKO

Léto na Jadranu

Na dvě stě klientů z Hulína a okolí se o letošních prázdninách zúčastnilo celkem čtyř ozdravných pobytů na slunném Jadranu. Prosluněné
pláže a teplé moře si užívali děti s rodiči i prarodiči. Všem našim klientům děkujeme za přízeň a těšíme se za rok… AHOJ!

Připravujeme
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Hulíňan
KULTURNÍ KLUB
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Hulíňan
Pozvánky

ZUŠ HULÍN
UPOZORNĚNÍ:
ZMĚNA ADRESY
WEBOVÝCH STRÁNEK
ZUŠ HULÍN
Staré stránky www.zushulin.org
od 1. 9. 2013 nefungují,
nová adresa je: www.zushulin.cz
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Hulíňan
Sezóna v letním kině Hulín
Do letošní ﬁlmové sezóny jsme vstupovali s
novou digitální technologií v promítací kabině,
ale také zároveň s obavou, protože ﬁlmy, které
jsme divákovi mohli nabídnout, nebyly těmi
nejnovějšími hity ﬁlmového plátna. Přesto se
nám podařilo sestavit takový program, ve kterém si mohl vybrat každý. Promítali jsme akční ﬁlmy, pohádky, oscarové snímky, populární
ﬁlmy i ﬁlmy pro náročnějšího diváka. Častou
otázkou diváků pak bylo, proč nepromítáme
více českých ﬁlmů. Na to existuje jednoduchá
odpověď: protože se v uplynulém roce natočilo
minimum českých ﬁlmů. Doufejme, že příští
léto bude programově bohatší!

I přes tyto programové překážky se ﬁlmová sezóna v Hulíně vydařila, resp. byla
lepší, než jsme očekávali. Návštěvnost kina
letos byla 1338 diváků za celou letní sezónu,
promítali jsme 18 ﬁlmů, tzn. průměr na představení je 74 diváků. Nejnavštěvovanějšími
ﬁlmy se staly Doba ledová 4, Babovřesky a
Nespoutaný Django. Suverénně nejvyšší návštěvnost jsme ale zaznamenali při slavnostním zahájení promítání poslední červnový
den, kdy bylo kino naplněno k prasknutí.
Divákům děkujeme za přízeň a na shledanou u promítání FILMOVÉHO KLUBU.
Libor Pecháček

KNIHOVNA

Upozornění pro čtenáře
a návštěvníky knihovny
Z důvodu konání voleb
do PS Parlamentu ČR

bude MěK Hulín
v pátek 25. 10. 2013
uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

INZERCE
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Připravujeme

Chrášťanské hody
Neděle 8.9.2013 byla v Chrášťanech hodová. Každoroční mše u místní kapličky proběhla za účasti většiny obyvatel obce a velebného pána doprovodily
na mši krojované dívky. Kroje pro dívky připravila paní Konečná z Chrášťan,
za což jí děkujeme. Hanačky nabízely během
odpoledne domácí koláčky. Po mši svaté
se přesunuli přítomní na náves. Tam se
konalo hodové pohoštění. Sousedská atmosféra a příjemné počasí
vedly k tomu, že se zábava protáhla dlouho do noci.
J.Z.

Hulíňan
INZERCE

ZÁBAVA

Luštíme s Hulíňanem
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Hulíňan
SPORT

Městské koupaliště v Hulíně

Nastává podzim a my můžeme s čistým
svědomím konstatovat, že se letošní sezóna
na městském koupališti v Hulíně povedla
více než na jedničku.

po celý den se skupinou Contours, nebo jen
užívání si chvilek zaslouženého odpočinku.
Jako jedno z posledních venkovních koupališť se můžeme pochlubit tří- a pětimetrovým skokanským můstkem, za kterými se
sjíždějí milovníci těchto atrakcí ze širokého
okolí. Pro ty nejmenší jsme pořídili v malém
bazénku skluzavku Berušku.

Většina provozovatelů v regionu si sezonu
chválí. Lidé si mohli vybírat z široké nabídky
městských koupališť, ale někde mají problém
s nedostatkem parkovacích míst, špinavými
šatnami, chybějícím stínem i květinovou
výzdobou, malým množstvím bufetů a neupravenou zelení. Nic z toho však v Hulíně
nemáme a co ještě víc, letos se provozovatel
Sportovní areál Hulín může pochlubit rekordní návštěvností v počtu 26 109 návštěvníků
a číslo by bylo ještě větší, ale bohužel nebo
bohudík neplatí děti do 6 let.

1890 platících návštěvníků. Ze všedních dnů
to byla středa 7. 8. s počtem 1379 zájemců o
svlažení alespoň kousku těla v těchto extrémních teplotách. V tento den byl i rekordní počet
zájemců o večerní koupání v počtu 166 osob.

Tropické čtyřicítky lákaly návštěvníky nejen o víkendu, ale i ve všední dny. Návštěvnický rekord padl v neděli 28. července s počtem

Příjemné prostředí Hulínského koupaliště,
nově potažený povrch malého bazénu a brodítek, sportovní vyžití, letní cvičení ve vodě

Třešničkou na závěr sezóny bylo určitě uspořádání adrenalinové zábavy KROM
WARS - EPIZODA II. Tuto akci připravila
a pořádala skupinka nadšenců z Kroměříže
v čele s Jirkou Volákem. Video z této akce
najdete na http://vimeo.com/74466373 a foto
na www.sahulin.cz.
Tak se můžeme těšit na léto 2014 a
úspěšně hubnout do plavek. Máme na to ještě hodně času.
J.Z.

KROM WARS - EPIZODA II
Téměř dvě tisícovky diváků přilákal
již druhý ročník Krom Wars Epizoda II. na
ojedinělou akci, která nemá nikde v Evropě konkurenci. Hulínské koupaliště se stalo
adrenalinovým centrem republiky. Z patnáctimetrové rampy sjížděli přední evropští skokani na lyžích a předváděli akrobatické kousky s dopadem do vody. Z jejich výkonů šel až
mráz po zádech, co všechno dokážou. Mezi
tři nejlepší se probojovali Češi: vítěz Martin
Horák, druhý Daniel Hanka a na třetím místě
skončil Robin Holub.
V sobotu 31. srpna 2013 se na naše hulínské koupaliště sjelo 17 špičkových jezdců
z celé Evropy, aby ukázali nový olympijský
sport freeskiing, který bude mít premiéru v
únoru 2014 na OH v SOČI. Pozvaní závodníci byl nejen z Česka, ale i z Švédska, Švýcarska, Polska Rakouska, Německa, Slovenska,
Slovinska a Maďarska.

Došlo i na exhibice na trampolíně, ve splashdivingu, wakeboardingu nebo slacklinu.
Organizátoři si velmi pochvalovali krásný areál hulínského koupaliště. Premiéru
měl tento adreanalinový sport v roce 2011
v Kroměříži, ale během rekonstrukce koupaliště se snížila hloubka bazénu, a proto
padlo rozhodnutí na Hulín. Hulínské kou-

Pozvánka
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paliště má jako jediné v okolí skokanské
můstky a bazén s hloubkou 3,5 m. Také se
nachází v centru města, dostupnost ideální. Pořadatelé doufají, že si v Hulíně tento
olympijský sport najde své místo, třeba už
v příštím roce.
Více informací na: http://www.kromwars.cz/

Hulíňan
Hulín má svůj hokejový tým

V létě letošního roku byla v Hulíně obnovena tradice ledního hokeje. V souvislosti se
založením Kroměřížské amatérské hokejové
ligy (KAMHL) došlo ke vzniku hokejového
oddílu HC Spartak Hulín. Hokej, jak mnozí
možná ještě pamatují, měl historicky vždy v
nabídce sportovního vyžití v Hulíně pevné
místo. To dokresluje i situace, kdy při prově-

řování registrací na hokejovém svazu měli 2 hráči
dnešního týmu z dětských
let zapsán jako aktivní
klub SK Spartak Hulín.
KAMHL vznikla pro
amatérské týmy a Hulín se
přihlásil hned do první sezóny. Všechna utkání jsou
hrána na Zimním stadionu
v Kroměříži, podrobnosti
o probíhající soutěži jsou
uvedeny na kamhl.kromhl.
cz. Na stránkách Hulíňanu
budeme přinášet sumarizaci výsledků za uplynulý
měsíc a rozpis zápasů období následujícího, to pro
případ, že by někdo chtěl
posílit skupinu našich fanoušků.
Podrobnosti o HC Spartak Hulín najdete
na www.facebook.com/hchulin

sestava: Burda – Hložek, Kaňa, Kopčil,
Zlámal, Horáček – Šišák, Spružina, Pecha,
Pecháček, Kubo, Dunda, Simerský, Svozil,
Drcmánek)
HC Spartak Hulín – HC Senators 5:2
(16. 9. 2013)
(branky: Pecháček 3x, Svozil, Pecha; sestava:
Kobliha – Martinů, Hložek, Kaňa, Kopčil,
Zlámal – Jakšík, Svozil, Horáček, Pecháček,
Dunda, Kubo, Simerský, Spružina, Pecha)
Následující utkání:
HC Spartak Hulín – HC Lobodice, sobota
5. října 2013, 19:00 hodin, ZS Kroměříž

HC Rebels „B“ – HC Spartak Hulín 0:12
(8. 9. 2013)
(branky: Pecha 3x, Pecháček 3x, Dunda 2x, Kubo, Drcmánek, Spružina, Šišák;

Letní volejbalová příprava

Přestože léto uběhlo jako voda, hulínští
volejbalisté i volejbalistky nezaháleli a připravovali se na novou sezónu. Někteří zvolili individuální přípravu „na písku“, tedy
plážový volejbal, zpestřenou turnaji, popř.
mistrovstvím republiky, ostatní „dusali“ antuku na kurtech u Sokolovny. Příprava byla
zpestřena také několika turnaji. Ženy se zúčastnily tradičního turnaje v Napajedlích,
kde se jim podařilo umístit na výborném
druhém místě, když nestačily pouze na silné
mužstvo domácích hráček. Hulínští volejbalisté se přes léto zúčastnili již 41. ročníku
turnaje Petra Zemánka v Kobylí. Ve velmi
silné konkurenci týmů z 2. ligy a slovenské
extraligy si vedli velmi dobře, když se jim
podařilo přehrát všechna družstva kromě
extraligového celku z Myjavy. Na turnaji
tak obsadili skvělé 3. místo! Dalším turnajem byl 36. ročník Turnaje Střední Moravy v
Kojetíně. Na tomto turnaji hulínští volejbalisté změřili síly se sobě rovnocennými soupeři a vybojovali 2. místo! Poslední z přípravných turnajů před novou sezónou bude
Memoriál Ing. Ivo Peroutky ve Znojmě, který bývá tradičně velmi silně obsazen.

Hulínským volejbalistům se pro novou
sezónu podařilo získat novou posilu na pozici blokaře a i díky novým sponzorům se tak
budou snažit o lepší umístění, než byla loňská třetí příčka. Naopak ženský tým lehce
oslabuje o dosavadní opory týmu. Nicméně
vůle po vítězství v týmu nadále zůstává silná, tak věřme, že forma a dobré výsledky se
dostaví. Nová sezóna hulínskému volejbalu
začne 5. října společnými domácími zápasy.
Od 9 hod. a 13 hod. se ženy utkají s obhájkyněmi posledního prvenství z Univerzity
Zlín. Muži sehrají svá utkání od 11 hod.
a 15 hod. proti celku ze Vsetína. Všichni příznivci hulínského (a nejen hulínského) volejbalu jsou tedy na tato zahajovací utkání
(a nejen na ně) srdečně zváni.

Aktuální dění a výsledky hulínského
volejbalu můžete sledovat na oﬁciálních
stránkách www.volejbalhulin.cz.
A. Lutonský

Přijďte si zacvičit
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Hulíňan
ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Prodám bubny, bicí souprava + dvoušlapka

GIBRALTAR + činely. Cena 9000,- Kč.
Tel. číslo 604 301 146.
• Prodám válendu s úložným prostorem + ledničku s mrazákem. Vše za 500,- Kč.
Tel. číslo 775 206 005.
• Montáž žaluzií, sítí, rolet, parapetů.
Volejte 604 301 146.
• TAXI Rybenský, Hulín, tel. číslo 777 282 454.
• Prodám plechovou poštovní schránku používanou, cena 50,- Kč.
Mob.: 739 009 813
• Prodám pánské cestovní kolo Favorit
v dobrém stavu, cena 850,- Kč.
Mob.: 603 481 327
Prodám
nepoužité nové shrnovací dveře,
•
cena 580,- Kč.
Mob.: 739 000 9813
• Staré pivní lahve s litými nápisy, dokumenty a fotky z pivovarů a hospod, staré
hospodské sklo a také předválečné pohlednice koupím do sbírky.
Tel. 734 282 081
• Fair Credit/ Fain půjčka. Půjčte si od
4 000,- do 50 000,- Kč. Rychlost v pohodlí
Vašeho domova, férovost. Bezplatná linka:
800 888 120 nebo 608 409 435
www.faircredit.cz
• Prodám zrekonstruovaný byt 2+1 v Hulíně.
Více informací na čísle 773 772 011.

• Pronajmu dlouhodobě garsoniéru za 6500,- Kč

včetně inkasa. Kauce 6500,- Kč,
telefon 776 565 624.
• Hledáme pronájem bytu 2+1 nebo 3+1
(3+kk) v Hulíně. K nastěhování nejlépe
od listopadu (prosince). Nabídky prosím
pouze od přímých vlastníků, ne RK.
Tel: 775 889 869.
• Prodám garáž U Stavu, 150 000,- Kč,
zateplená. Tel.: 723 048 209
• Prodám pánské kolo UKRAJINA, zachovalé,
300,- Kč. Tel.: 776 016 254
• Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 po rekonstrukci v Hulíně na Sadové. Byt je částečně
zařízený, cena 4 000,- Kč + inkaso. Volný
od 1. 10. 2013. Tel.: 775 970 483.
• Prodám velmi pěkný manažerský notebook,
úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, jako nový, jen 3900 Kč. I na do
bírku. Tel.: 604 961 269
• Hvězdářský dalekohled - teleskop pro začínající astronomy, kompletní souprava
včetně hledáčku, kompasu, stativu, nový
v orig. balení, cena pouze 800 Kč.
Mohu zaslat i na dobírku. Tel.: 604 961 269.
• NOKIA 6070, barevný displej, MMS, fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport, organizér, java, hry, s novou nab., stříbrný, jako
nový, ve 100% stavu, jen 800 Kč.
I na dobírku. Tel.: 604 961 269

• Kvalitní, intenzivní kurz němčiny a doučování žáků a studentů.
Tel.: 723 254 659.
• Hledám paní na úklid domu, informace
na tel.: 721 573 883.

• V neděli 22.9. 2013 byl po svateb-

ním obřadu u Lesního penzionu Bunč
v Chřibech v brzkých ranních hodinách (kolem čtvrté hodiny ranní) profesionálně ukraden tenhle veterán automobilu Aero. Rok výroby 1936. Auto
zloději pravděpodobně naložili na tažné
zařízení nebo do transitu. Na uvedení
Aerovky do provozu bylo investováno
velké množství času a jeho majiteli dělalo radost, o kterou se dělil třeba tím,
že na svatební obřady a podobně nabízel dopravu tímto veteránem. Pokud
by to bylo možné, poprosil bych jen
o sdílení a šíření tohoto odkazu.
Kdyby si někdo téhle Aerovky všiml,
nebo něčeho nápadného, ať kontaktuje
prosím Policii ČR, nebo majitele vozu
na telefonu 736 445 942.
Finanční odměna za informace vedoucí k nalezení. Děkuji.

INZERCE

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

OPUSTILI NÁS
Břetislav Vystrčil

1940

Jolana Jurčová

1970

Ludmila Janovská

1940

Marie Dvořáková

1947

Marie Holásková

1938

Josef Smažila

1942

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Pokud byste rádi poblahopřáli svým blízkým nebo přátelům, nebo k jiným událostem, zašlete text, popřípadě fotograﬁi na níže
uvedenou adresu Městské knihovny v Hulíně,
nebo na e-mail: knihovnahulin@seznam.cz.
Zveřejnění společenské kroniky je bezplatné.
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Hulíňan
VZPOMÍNKA
Osud Ti nedopřál s námi déle být,
ale v našich srdcích stále budeš žít.

Dne 14. října 2013 vzpomeneme 3. výročí,
kdy nás navždy opustil

Dne 8. září 2013 by se dožil 70 let

pan JAROSLAV PODMOL
z Hulína.
Prázdné místo zůstalo mezi námi,
chybíš nám a nic Tě nenahradí.
Stále vzpomínají manželka Stanislava, dcera
Ivana s rodinou a syn Jaroslav s rodinou.

pan LUDVÍK SVOBODA z Hulína.
15. října 2013 vzpomeneme
5. výročí jeho úmrtí.
Stále vzpomínají maminka, manželka,
dcery s rodinami a syn.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 8. října 2013 by se dožil 80 let
pan JOSEF SIMERSKÝ z Hulína.
3. srpna 2013 jsme vzpomněli
20. výročí jeho úmrtí.
Stále vzpomínají manželka Marie
a dcera Marie s rodinou.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

Kdo vás znal, vzpomene,
kdo vás měl rád, nezapomene.
Díky za to, čím jste nám v životě byli,
za každý den, který jste pro nás žili.
Dne 10. října 2013 vzpomeneme
významné datum narození
a nedožitých 100 let našeho tatínka,
pana

Dne 16. října 2013 by se dožil 70 let
můj manžel, náš tatínek,
pan ANTONÍN KOJETSKÝ
ze Záhlinic.
Dne 17. září uplynulo 19 let od jeho úmrtí.
Stále vzpomíná rodina Kojetská.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

Odešel náhle, nikdo to nečekal,
osud sám chtěl, proč jen to uspěchal.
Tvůj hlas se ztratil, Tvůj úsměv vítr vzal
a nám jen bolest zanechal.
Dne 17. října 2013 vzpomeneme
10. výročí, kdy nás navždy opustil
můj manžel, tatínek, dědeček a pradědeček

FRANTIŠKA VTELENSKÉHO

pan ALOIS KRČMÁŘ z Hulína
Stále vzpomínají manželka, dcera Eva s rodinou, vnuci,
vnučky, pravnučky a pravnuk.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

22. května 2013 by se dožila 90 let
naše maminka,

BLAHOPŘÁNÍ

z Hulína.

paní ARANKA VTELENSKÁ
z Hulína.
S láskou vzpomínají dcera Jitka s rodinou
a syn František s rodinou.

Dne 11. října 2013 uplyne
20 let od úmrtí naší maminky,
paní

MARIE NAVRÁTILOVÉ
Dne 27. srpna jsme vzpomněli 21. výročí
úmrtí našeho tatínka,
pana

JAROSLAVA NAVRÁTILA
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Syn Jaroslav a dcera Věra s rodinami.

Dne 8. října 2013 se dožívá významného životního jubilea 90 let
paní MARIE VLČKOVÁ z Hulína
Do dalších let všechno nejlepší, hodně zdraví a vitality
přejí spolubydlící z Centra pro seniory Holešov.

Mámo, dnes máš už snad klidnější spaní,
před 60 lety stala se z Tebe paní.
A táta zase vzorný manžel,
co si svou životní lásku našel.
Ty roky, roky, děkujeme vám za ně,
i nadále tiskněte sobě své dlaně.
Dne 10. října 2013 oslaví
60. výročí - diamantovou svatbu

ZDEŇKA a FRANTIŠEK
BOLFOVI
Do dalších let přejí zdraví, štěstí a za vše děkují
dcery Věra a Zdeňka s rodinou, vnuci Martin a Petr s rodinami,
pravnučky Michalka a Barborka s pravnukem Martínkem.
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