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Úvodní slovo starosty Mgr. Romana Hozy
Vážení čtenáři,
máme za sebou svátky plné vůní,
chutí, klidná setkání se spolupracovníky, přáteli a nakonec u stromečku
v kruhu svých nejbližších dobu radosti z dárků, křesťanských tradic a celé té slavnostní atmosféry kouzelných
vánočních svátků s oslavou narození
Ježíška. Tento krásný čas utekl jako
voda, podobně jako celý loňský rok, a my
vstupujeme s pomalu se navyšujícím tempem
do nového roku 2020. Ten loňský byl místy
složitý, naplněný spoustou každodenních
problémů, přesto se podařilo uskutečnit několik významných projektů. Byly však i plánované akce, které se nepodařilo realizovat,
a posunují se do roku přicházejícího. Je to
hlavně vybudování infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v Záhlinicích a prodloužení ulice Palackého. Tyto stavby chceme
zahájit co nejdříve zjara. Na letošní rok je připraveno velké množství akcí. Za základní považuji zahájení rekonstrukce Sokolovny, vy-

budování tenisových a volejbalových
kurtů, regeneraci sídliště Družba II
a další. Za velmi rozumné a z dlouhodobého hlediska pro rozvoj města důležité považuji schválení výkupu pozemků pro výstavbu rodinných domů
v lokalitě zahrádek za ulicí Wolkerova. Zastupitelé na posledním loňském zasedání moudře tento nákup
schválili a vyčlenili na něj finanční prostředky
v rozpočtu města na tento rok. Pevně věřím,
že se plánovaný záměr podaří postupně naplnit i když je finančně i logisticky velmi náročný. Čeká nás prostě hodně práce, jejíž výsledky
budou moci být hodnoceny až po delší době.
Na tomto místě je třeba poděkování.
Jednak pracovníkům radnice za jejich práci
při přípravě, ale i realizaci jednotlivých akcí, všem
našim organizacím podílejícím se na chodu
města ve všech oblastech jeho fungování.
Zároveň patří poděkování také vám, občanům města Hulína, za každý kousek práce
pro své sousedy, pro dobrou náladu a dobré

Z DNEŠNÍHO ČÍSLA:
Hulín měl nejhezčí vánoční
stromeček ve Zlínském kraji
Dárci krve byli za svou
šlechetnost opět oceněni
Problém s nedostatkem
parkovacích míst řeší i Hulín
Ježíškova vnoučata v Hulíně
vztahy, pro lepší prostředí pro život v naší
obci a také za všechny projevy podpory našeho snažení. Dobrá budoucnost našeho
města záleží na nás všech, na aktivním občanském postoji každého z nás. Hulín má
dobře našlápnuto! Přejme si společně, ať se
mu daří, ať umíme společně hledat rezervy,
ale i cesty k jeho dalšímu rozvoji a ke spokojenému životu. Osobně přeji všem čtenářům
a občanům města do nového roku mnoho osobních a pracovních úspěchů, zdraví.
Šťastný rok 2020 vám všem!
Roman Hoza, starosta města

Hulín rozsvítil nejhezčí stromeček
ve Zlínském kraji
I přes dopolední
déšť se počasí v pátek
29. listopadu 2019 nakonec umoudřilo a všichni si mohli užít bohatý
program doprovázející
rozsvícení vánočního
stromu na náměstí.
Kolem druhé hodiny odpolední začal tradiční vánoční jarmark, na kterém byl k dostání
radniční punč v nových hrnečcích, trdelníky,
bramboráky, svařáky a mnoho dalšího.

Kulturní program zahájily děti z MŠ Hulín, po nich následovalo pásmo žáků ze ZUŠ
Hulín, pan starosta Roman Hoza zapálil první adventní svíčku a celé náměstí následně
odpočítalo rozsvícení stromu. Nechyběl ani
tradiční ohňostroj a o další zábavu se postarala skupina Fleret. Všem děkujeme za hojnou
účast a skvělou předvánoční atmosféru.
Následující týden objížděl reportér rádia
Impuls vánoční stromky a v živém vstupu
vyhlásil hulínský strom nejhezčím vánočním
stromečkem ve Zlínském kraji.
redakce, foto: L. Polišenská
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Hulíňan
Mikuláš přišel za seniory i mimo Hulín
Ve středu 4. prosince 2019 již tradičně
navštívili starosta R. Hoza a místostarosta
J. Schaffer seniory, kteří žijí v Centrech pro seniory v Holešově, Kroměříži, Kvasicích, Vážanech, Zborovicích a Pačlavicích.
Předvánoční doba je dobou osobních setkání. Senioři se vždy těší na dobré zprávy
ze svého města, které jim starosta i místostarosta předávají při osobní návštěvě. Stačí
pouhý úsměv či stisk ruky, který seniory
zahřeje na srdci. Každý senior obdrží malou
pozornost jako vyjádření podpory občanům
města v podobě „Mikulášských balíčků.“
redakce

Město Hulín poděkovalo dárcům krve

Stalo se již dlouholetou tradicí, že město Hulín zve své občany – dobrovolné dárce
krve, kteří svou krev darovali více jak 50x.
A letos 4. prosince v 16:00 hodin se zaplnil zasedací salonek Městského úřadu skoro

Z RADNICE
Problematické
parkování v Hulíně
Vážení obyvatelé města Hulína,
a hlavně vážení řidiči!
Prosím, věnujte pozornost tomuto článku!
Naše současná uspěchaná doba s sebou
přináší samozřejmě hodně výhod, ale také
různé nevýhody. Jednou z nich je stále rozvíjející se automobilová doprava a stále se
zvyšující počet automobilů. Tento fakt se
projevuje zvýšeným požadavkem na parkování a stání automobilů. Platí to také
samozřejmě v městě Hulíně. Řidiči parkují
na nevhodných místech (trávníkové plochy,
rozhledová místa v křižovatkách, na tržnici apod.). Každý řidič prošel zkouškou
a skládal testy z dané vyhlášky, kde je jasně vyjmenováno, kde a jak s autem zastavit
a stát. Tato pravidla jsou jasná a musí je dodržovat každý bez výjimky. Přesto najdeme
velmi často (každý den) nějaké „hříšníky“.
Za správu majetku města důrazně
apelujeme, vyzýváme všechny řidiče, majitele automobilů, respektujte dopravní
značení a buďte ohleduplní jeden k druhému. Parkujte s vědomím, že kolem vás
musí projet sanitka, hasiči, veřejná doprava, popeláři apod.
Všem moc děkuji za pochopení.
Ing. Richard Novák
vedoucí správy majetku města Hulína
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do posledního místečka. Celkem bylo oceněno 20 dárců. Mezi oceněnými byly i dvě ženy,
a to paní Jarmila Hrabalová se 100 odběry
a paní Marie Kolářová se 110 odběry plnohodnotné krve. Nejvíce odběrů absolvoval
Mário Rajskup s 250 odběry.
Oceněné přivítal pan starosta Roman
Hoza a poděkoval jim za jejich záslužnou
nezištnou činnost, za záchranu lidských životů tím nejcennějším, co mají. A tím je jejich
vlastní krev. Pak dárcům poděkoval i pan
místostarosta Jiří Schaffer. Každý oceněný
dostal pamětní list, rudou růži – symbol rudé
kapky krve - a 2 000,- Kč.
Velký dík patří všem bezpříspěvkovým
dárcům krve, ale také vedení města Hulína.
Dagmar Úlehlová

Rok 2019 na odboru správy majetku
města Hulína
Na odbor správy majetku jsem nastoupil
v polovině března. Větší investiční akce už
byly připraveny. Bylo nutné pouze zajistit
výběrová řízení a podpisy smluv. Z těch největších akcí se jednalo o opravu chodníků
(úzkých uliček) v zástavbě mezi ulicemi
Partyzánská a Františka Kokeše. Bylo zde
investováno zhruba 1.600.000 korun. Dále
pak celková rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Záhlinice. Zde bylo investováno
cca 4.500.000 korun. Dále jsme financovali
opravu fasády hasičské zbrojnice v Záhlinicích, chodníku
na ulici A. Dvořáka,
nové vnitřní okenní
parapety v kuchyni
Základní školy, opravu kuchyňky v budově staré školy, vybudováno bylo nové
venkovní „Fitness“
na sídlišti Sadová.
Restaurováním došlo k obnově sochy
sv. Jana Nepomuckého u kostela v Hulíně
a kříže v Chrášťanech u polní cesty
směrem na Kurovice.
Došlo k rozšíření kamerového systému.
Bylo uzavřeno nespo-

čet smluv o zřízení věcného břemene, kupních smluv, směnných smluv. Proběhla oprava střechy na Základní umělecké škole a oprava kanalizačních vpustí a nespočet drobných
oprav.
Za odbor správy majetku přejeme všem
obyvatelům Hulína, Záhlinic a Chrášťan hodně úspěchů v novém roce 2020 a všem děkujeme za spolupráci.
Ing. Richard Novák
vedoucí správy majetku města Hulína

INZERCE

Hulíňan
Od roku 2020 dostanou občané ekologičtější sáčky na psí exkrementy
V souvislosti s omezováním zátěže životního prostředí jednorázovými plastovými
výrobky navrhla Komise pro oblast životního
prostředí a vzhledu města Hulína změnu při nákupu sáčků na psí exkrementy. Se zástupcem
firmy Hafyso, s. r. o. Bučovice, od které město
sáčky odebírá, se v průběhu roku řešily alternativy. Místo doposud odebíraných levných mik-

rotenových sáčků přistoupilo město od 1. ledna 2020 na ekologičtější variantu, a sice oxobiodegradabilní sáčky na psí exkrementy, které se v přírodě za přístupu vzduchu a vlhkosti
rozpadnou ve zkrácené době do 3 let (běžný
plast se rozpadá až 200 let.)
Město oceňuje přístup zodpovědných pejskařů, kteří po svých miláčcích hromádku

POZVÁNÍ

Povinné čipování psů
Město Hulín připomíná občanům, kteří
vlastní psa, že očkování proti vzteklině, které
je u nás ze zákona povinné, bude od 1. 1. 2020
platné pouze tehdy, bude-li pes před provedením vakcinace označen identifikačním
čipem. Orgánem, který bude pověřen kontrolami povinného čipování psů, bude Státní
veterinární správa.
Plánované kontroly se zaměří především na
chovatele, kteří tuto činnost provádějí na základě živnostenského oprávnění.
Jestliže chovatel neprokáže, že má jeho
pes platné očkování a mikročip, může mu být
stanovena pokuta ve výši 20 až 100 tisíc korun, podle druhu a rozsahu provinění. Přijatá novela veterinárního zákona má mj. za cíl
zpřísnit podmínky pro chov psů a tak omezit
výskyt množíren psů.

uklidí, a proto i přes vyšší pořizovací cenu zůstává počet vydaných sáčků na jednoho psa
stejný, tzn. 350 ks na rok. A osvědčený způsob
výdeje také zůstává zachován, sáčky obdržíte
na základě zaplacení poplatku za psa na pokladně MěÚ Hulín.
Daniela Kainerová
Odbor rozvoje města a životního prostředí

Právě díky povinnému čipování psů veterinární správa rychleji zjistí, zda pes nepochází z množírny.
Označení psů mikročipem provádí všichni
soukromí veterinární lékaři, kteří mají oprávnění vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost a jsou registrováni u Komory
veterinárních lékařů ČR.
Pro snadnější a rychlejší postup při zaběhnutí či ztrátě doporučujeme každého pejska
zdarma zaregistrovat na stránkách IFTA Mezinárodní centrální registr zvířat - registrační centrum pro ČESKOU REPUBLIKU
http://www.iftaregistr.cz/.
Daniela Kainerová
Odbor rozvoje města
a životního prostředí

k opakovanému
veřejnému projednání
návrhu Územního plánu Hulín
Město Hulín zve občany na opakované
veřejné projednání návrhu Územního plánu
v rozsahu úprav po veřejném projednání
spojené s jeho výkladem dne 13. ledna 2020
v 16:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Hulín, nám. Míru 162, 768 24
Hulín. Návrh územního plánu je zveřejněn na webových stránkách města Hulína:
http://www.hulin.cz/mestsky-urad-mesto/
dulezite-dokumenty/uzemni-plan/
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Územního
plánu Hulín s podrobnými informacemi
a poučením je doručováno formou veřejné vyhlášky na úřední desce Městského
úřadu Hulín.

Dokončené investiční akce
V prosinci letošního roku byly dokončeny
4 investiční akce:
1) Na ulici Tylova byla v celé její délce kompletně vyměněna obrusná asfaltová vrstva komunikace, provedeny nové chodníky ze zámkové
dlažby po obou stranách komunikace, vzniklo
23 nových odstavných podélných stání pro lepší
průjezdnost a bylo vyměněno veřejné osvětlení.
Na jaře příštího roku zbývá dosadit 3 ks listnatých stromů do připravených ostrůvků. Navíc
se podařilo provést spojovací chodník od ulice
Partyzánská po pravé straně pro logičtější komunikační spojení navazujících chodníků.
2) Na ulici Hviezdoslavova byl dokončen levostranný chodník od křižovatky s ulici Holešovskou po křižovatku ulic Hviezdoslavova a Sokolská. Povrch byl proveden ze zámkové dlažby.
3) Na ulici Poštovní byl proveden pravostranný chodník ve směru od náměstí Míru po křižovatku ulic Poštovní a Kostelní. Povrch byl

rovněž proveden ze
zámkové dlažby.
4) Poslední prosincovou akcí byla demolice manipulačního
skladu na víno ve
dvorní části budovy
městského úřadu. Na
srovnané ploše bude
v budoucnu vybudováno parkoviště a sadové úpravy.
Za realizaci těchto
akcí město Hulín děkuje firmám Správa
a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o.,
PROVING, s. r. o.
a PSM plus, s. r. o.
Roman Dutkevič
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Hulíňan
PŘEHLED USNESENÍ
z 25. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 27. 11. 2019
1/25/RM/2019
Záměr na nájmu části nebytových prostor budovy č. p. 1214 v Hulíně, ul. A. Dvořáka
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr nájmu části nebytových prostor budovy č. p. 1214, stojící na pozemku parc. č.
1513/3 v k. ú. Hulín, o výměře cca 135 m2.
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/25/RM/2019
Věcné břemeno na částech pozemků v ulici
Partyzánská, Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene na část pozemku parc. č. 1673/1 a část pozemku parc. č.
1727, oba v k. ú. Hulín společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice, IČ: 28085400, za cenu 2.800 Kč
+ DPH a náklady spojené s vkladem do katastru
nemovitostí.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci Smlouvy o zřízení věcného břemene.
Termín: 28. 02. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/25/RM/2019
Nájem části pozemků v Hulíně, ul. Kostelní
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu pozemků parc. č. 2726, 2727,
2729/3 a části pozemku parc. č. 2731 o výměře
cca 450 m2, tj. o celkové výměře cca 5.327 m2,
vše v k. ú. Hulín, spol. KOMBYT SERVIS, s. r. o.,
IČ: 27666441, se sídlem Kostelní 344, 768 24 Hulín, za účelem užívání pozemků v souladu s provozováním své činnosti dle předmětu podnikání.
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/25/RM/2019
Podnájem části nebytových prostor budovy
č. p. 1198 v Hulíně
I. Rada města Hulína uděluje souhlas
s uzavřením smlouvy o podnájmu části nebytových prostor budovy č. p. 1198 v Hulíně
na pozemku parc. č. 2721/4 v k. ú. Hulín o výměře 239 m2 podlahové plochy v prvním nadzemním podlaží nájemci, kterým je město
Hulín, IČ: 00287229, se sídlem nám. Míru 162,
768 24 Hulín pro podnájemce Českou republiku - Krajské ředitelství policie Zlínského
kraje, IČ: 72052767, se sídlem J. A. Bati 5637,
760 01 Zlín, při dodržení povinnosti v souladu se Smlouvou o nájmu nebytových prostor
v budově technického pavilonu Družba 1198,
Hulín ze dne 05. 11. 2019.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. provést kontrolu uzavření smlouvy o podnájmu části nebytových prostor
Termín: 10. 01. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
5/25/RM/2019
Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č. p. 1214 v Hulíně, ul. A. Dvořáka
I. Rada města Hulína schvaluje
dohodu o ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 135 m2 v přízemí
budovy č. p. 1214 v Hulíně, ulice Antonína
Dvořáka dle žádosti nájemce paní Moniky
Salachnové, IČ: 04639774, ke dni 31. 12. 2019
s tím, že veškeré závazky vůči městu Hulínu
(nájemné a energie) budou ke dni ukončení
nájmu uhrazeny.
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II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci dohody o ukončení nájemní smlouvy.
Termín: 06. 01. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
6/25/RM/2019
Smlouva o dílo - zpracování projektu „Realizace prvků ÚSES k. ú. Hulín“
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o dílo na zpracování realizačního
projektu „Realizace prvků ÚSES k. ú. Hulín“
s firmou ARVITA P, spol. s r. o., IČ: 60706708,
se sídlem Příčná 1541, 765 02 Otrokovice
s nabídnutou cenou 87.000 Kč bez DPH, což
je 105.270 Kč včetně DPH.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. zajistit uzavření Smlouvy o dílo.
Termín: 06. 12. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
7/25/RM/2019
Ekologičtější varianta sáčků na psí exkrementy
I. Rada města Hulína schvaluje
nákup ekologičtější varianty sáčků na psí exkrementy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
8/25/RM/2019
Návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování Územního plánu města Hulína
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování Územního plánu města Hulína.
II. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
informace o činnostech pořizovatele v průběhu pořizování územního plánu za uplynulé
roční období.
Usnesení bylo: PŘIJATO
9/25/RM/2019
Akční plán města Hulína na rok 2020
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
Akční plán města Hulína na rok 2020.
Usnesení bylo: PŘIJATO
10/25/RM/2019
Rozpočtové opatření města Hulína č. 6/2019
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
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. 6/2019 dle přílohy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
11/25/RM/2019
Návrh rozpočtu města Hulína na rok 2020
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schválit předložený návrh rozpočtu města Hulína na rok 2020.
Usnesení bylo: PŘIJATO
12/25/RM/2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Hulína na období 2021 - 2023

I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů předložený návrh střednědobého výhledu
rozpočtu města Hulína na období 2021 - 2023.
Usnesení bylo: PŘIJATO
13/25/RM/2019
Obecně závazná vyhláška města Hulín č.
2/2019
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na základě
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů.
Usnesení bylo: PŘIJATO
14/25/RM/2019
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města
schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019
o místním poplatku ze psů dle zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů.
Usnesení bylo: PŘIJATO
15/25/RM/2019
Mimořádné odměny starostovi a místostarostovi
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
podle § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění mimořádnou odměnu Mgr.
Romanu Hozovi, starostovi města, ve výši
měsíční odměny, která mu náleží za výkon
uvolněné funkce starosty města za splnění
těchto mimořádných úkolů:
• vyjednávání výkupu pozemků pro výstavbu RD
• koordinace převzetí organizačního zajištění
chodu a funkčnosti základních dokumentů
pro Mikroregion Jižní Haná
• řízení jednání orgánů MAS Jižní Haná
• vedení jednání o technických řešeních lokalit
ohrožených zatopením z kanalizací při přívalových deštích s provozovatelem kanalizace VaK KM
• předsednictví a spoluorganizace řídícího výboru MAP II ORP Kroměříž
• spolupodíl na implementaci a diseminaci
aktivit projektu podpořeného z OPZ v oblasti organizace pracovních skupin pro tvorbu
strategického plánu rozvoje města Hulína
II. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
podle § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění mimořádnou odměnu Ing.
Jiřímu Schafferovi, místostarostovi města, ve
výši měsíční odměny, která mu náleží za výkon uvolněné funkce místostarosty města za
splnění těchto mimořádných úkolů:
• podíl na přípravě, návrzích a technických  řešeních při investičních akcích města (rekonstrukce sokolovny, příprava nové výstavby,
rekonstrukce komunikací)
• aktivita při pořizování územního plánu města
• dozorová, technická a kontrolní činnost při investičních akcích a opravách nemovitého majetku

Hulíňan
III. Rada města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. zajistit výplatu mimořádných odměn
ve výplatním termínu za měsíc prosinec 2019.
Termín: 10. 01. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
16/25/RM/2019
Odměny ředitelkám příspěvkových organizací
I. Rada města Hulína schvaluje
odměny ředitelkám příspěvkových organizací
města Hulína v souladu s předloženým návrhem.
II. Rada města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. informovat ředitelky příspěvkových organizací o výši schválených odměn.
Termín: 29. 11. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
17/25/RM/2019
Nové platové výměry ředitelek příspěvkových
organizací
I. Rada města Hulína schvaluje
s účinností od 1. ledna 2020 nové platové výměry ředitelkám příspěvkových organizací
z důvodu změny právní úpravy.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Taťáně Drcmánkové
1.1. zaslat ředitelkám příspěvkových organizací nové platové výměry.
Termín: 06. 12. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
18/25/RM/2019
Odpisové plány na rok 2020 - SVČ
I. Rada města Hulína schvaluje
odpisové plány s účinností od 01. 01. 2020
Středisku pro volný čas dětí a mládeže, příspěvkové organizaci, se sídlem Nábřeží 696, 768 24
Hulín, IČ: 71230955, dle přiložených návrhů.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Taťáně Drcmánkové
1.1. zaslat ředitelce příspěvkové organizace
výpis z usnesení.
Termín: 06. 12. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO

19/25/RM/2019
Souhlas se vznikem pracovněprávních vztahů
mezi městem a členy zastupitelstva
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města
vyslovit souhlas se vznikem dohod o provedení práce mezi městem Hulín a členy Zastupitelstva města Hulína na období od 12. 12.
2019 do 31. 12. 2019, od 01. 01. 2020 do 31. 12.
2020 a od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021 v rámci
Projektu Podpora vysoké profesionality veřejné
správy Městského úřadu v Hulíně - registrační
číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010010.
Jedná se o tyto zastupitele:
1. Ing. Bronislav Fuksa - odborný konzultant
pro pracovní skupinu Kvalitní život (sociál,
bezpečnost, školství, kultura, sport)
2. Anna Pecháčková, DiS. - odborný pracovník pro pracovní skupinu Kvalitní život
(sociál, bezpečnost, školství, kultura, sport)
3. Petr Polák - odborný konzultant pro pracovní skupinu Rozvoj (bydlení, výstavba,
sítě, zaměstnanost, cestovní ruch)
4. Ing. Vladimír Omasta - odborný pracovník
pro pracovní skupinu Rozvoj (bydlení, výstavba, sítě, zaměstnanost, cestovní ruch)
5. Jana Zimčíková - odborný konzultant pro
pracovní skupinu Životní prostředí (vliv dopravy na životní prostředí, životní prostředí)
6. Mgr. Petr Veselský - odborný pracovník
pro pracovní skupinu Životní prostředí
(vliv dopravy na životní prostředí, životní
prostředí)
Usnesení bylo: PŘIJATO
20/25/RM/2019
Plán schůzí RMH a zasedání ZMH
I. Rada města Hulína schvaluje
plán schůzí Rady města Hulína a zasedání
Zastupitelstva města Hulína od 01. 01. 2020
do 01. 07. 2020.
Usnesení bylo: PŘIJATO

21/25/RM/2019
Žádost o předchozí souhlas zřizovatele k přijetí daru Mateřské škole, příspěvkové organizaci
I. Rada města Hulína uděluje
předchozí souhlas Mateřské skole, ul. Eduarda Světlíka, Hulín, příspěvkové organizaci, se sídlem ul. Eduarda Světlíka, Hulín,
IČ: 70842302 k přijetí daru ve výši 10.000 Kč
od firmy ESO R - MARKET, spol. s r. o.,
se sídlem Kostelní 461, 768 24 Hulín,
IČ: 49966626 k přijetí finančního účelově
neurčeného daru ve výši 10.000 Kč.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Taťáně Drcmánkové
1.1. zaslat ředitelce příspěvkové organizace
výpis z usnesení.
Termín: 05. 12. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
22/25/RM/2019
Ocenění bezpříspěvkových dárců krve - doplnění seznamu
I. Rada města Hulína schvaluje
doplnění schváleného seznamu bezpříspěvkových dárců krve, kterým bude předán finanční dar ve výši 2.000 Kč pro jednotlivce,
v souladu s předloženým návrhem.
II. Rada města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. zajistit slavnostní předání poděkování
dárcům krve
Termín: 04. 12. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
23/25/RM/2019
Zápis z 7. zasedání komise pro oblast výstavby a rozvoje města Hulína
I. Rada města Hulína bere na vědomí
zápis z 7. zasedání Komise pro oblast výstavby a rozvoje města Hulína, které se uskutečnilo dne 25. 11. 2019.
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza v. r.starosta města Hulína
Ing. Jiří Schaffer v. r., místostarosta města Hulína

PŘEHLED USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva města Hulína, které se konalo dne 11. 12. 2019
87/8/ZM/2019
Zpráva o plnění usnesení z 6. a 7. zasedání
Zastupitelstva města Hulína
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
zprávu o plnění usnesení z 6. a 7. zasedání
Zastupitelstva města Hulína bez připomínek.
Usnesení bylo: PŘIJATO
88/8/ZM/2019
Zpráva o činnosti Rady města Hulína za uplynulé období
I. Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města Hulína od 18. 09.
2019 do 27. 11. 2019.
Usnesení bylo: PŘIJATO
89/8/ZM/2019
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
90/8/ZM/2019
Vyjádření předsedů nebo jiných pověřených
členů výborů ZMH
I. Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí
zápis z 6. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hulína, které se uskutečnilo
dne 09. 12. 2019.

II. Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí
zápis ze 7. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hulína, které se uskutečnilo
dne 09. 12. 2019.
III. Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí
zápis z 4. jednání Osadního výboru pro Záhlinice a Chrášťany, které se uskutečnilo dne
27. 11. 2019.
Usnesení bylo: PŘIJATO
91/8/ZM/2019
Prodej části pozemku v Chrášťanech
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
kupní smlouvu na prodej části pozemku parc.
č. 36 v k.ú. Chrášťany u Hulína o výměře cca
220 m2 panu XXX XXX XXX XXX, 768 24
Hulín za cenu 300 Kč/m2 bez DPH za účelem
rozšíření zahrady u RD.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci kupní smlouvy
Termín: 30. 06. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
92/8/ZM/2019
Koupě pozemků v Hulíně, ulice Wolkerova
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
kupní smlouvy na koupi pozemků
1. parcelní číslo 2501/5 (zahrada) o výměře
6057 m2 od XXX XXX XXX XXX, Praha 10,
za kupní cenu 2.422.800 Kč,

2. parcelní číslo 2501/3 (zahrada) o výměře
2790 m2 a parcelní číslo 2501/4 (zahrada) o
výměře 2147 m2 od XXX XXX XXX XXX
Olomouc, za kupní cenu 2.468.500 Kč,
3. parcelní číslo 2501/7 (zahrada) o výměře
1116 m2 od paní XXX XXX XXX XXX
Turnov, za kupní cenu 558.000 Kč,
4. parcelní číslo 2501/8 (zahrada) o výměře
11321 m2 od paní XXX XXX XXX XXX
Turnov a paní XXX XXX XXX XXX Písek,
za kupní cenu 6.226.550 Kč.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci kupních smluv.
Termín: 20. 02. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
93/8/ZM/2019
Změna podmínek prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v Záhlinicích
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
změnu podmínek prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v k. ú. Záhlinice
- lokalita u hřiště, a to s účinností od 01. 01.
2020. Pozemky nebudou již prodávány formou veřejné soutěže, ale na základě předložené žádosti o koupi nemovitosti, která bude
následně projednána v příslušných orgánech
města.
Usnesení bylo: PŘIJATO
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94/8/ZM/2019
Rozhodnutí o dalším postupu pořizování
Územního plánu Hulín
I. Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí
informace o činnostech pořizovatele v průběhu pořizování územního plánu za uplynulé
roční období.
II. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování Územního plánu Hulín.
III. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Zuzaně Kučeříkové
1.1. vydat Územní plán Hulín formou opatření obecné povahy.
Termín: 31. 03. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
95/8/ZM/2019
Výše vodného v místních částech Záhlinice
a Chrášťany na rok 2020
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
cenu vodného na rok 2020 v místních částech
Záhlinice a Chrášťany ve výši 38,00 Kč/m3 bez
DPH, což je 43,70 Kč/m3 s DPH. Výše ceny
vodného vychází z finanční a ekonomické
analýzy projektu „Vodovod Chrášťany, Záhlinice a Kurovice“, která zajišťuje udržitelnost
projektu po dobu 10 let.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. zveřejnit prostřednictvím společnosti
SATE Hulín, s. r. o. schválenou výši ceny vodného na rok 2020 v místních částech Záhlinice
a Chrášťany.
Termín: 27. 12. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
96/8/ZM/2019
Akční plán města Hulína na rok 2020
I. Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí
monitorovací zprávu o plnění Programu rozvoje města Hulína za období ke konci roku 2019.
II. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Akční plán města Hulína na rok 2020.
III. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. zveřejnit monitorovací zprávu a Akční plán
na rok 2020 na internetových stránkách města.
Termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
97/8/ZM/2019
Rozpočtové opatření města Hulína č. 6/2019
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. 6/2019 dle přílohy.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Bc. Zuzaně Balcárkové
1.1. zapojit rozpočtové opatření do rozpočtu
města Hulína.
Termín: 20. 12. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
98/8/ZM/2019
Návrh rozpočtu města Hulína na rok 2020
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh rozpočtu města Hulína na rok 2020, viz. příloha č. 1, přičemž:
• příjmy rozpočtu města jsou schváleny
ve výši 124.296.400 Kč
• výdaje rozpočtu města jsou schváleny
ve výši 161.595.830 Kč
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• financování rozpočtu je schváleno v částce       
37.299.430 Kč
Zastupitelstvo města Hulína stanovilo závazné ukazatele rozpočtu dle předloženého návrhu viz. příloha č. 1.
Usnesení bylo: PŘIJATO
99/8/ZM/2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Hulína na období 2021 - 2023
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů předložený návrh střednědobého výhledu
rozpočtu města Hulína na období 2021 - 2023.
Usnesení bylo: PŘIJATO
100/8/ZM/2019
Obecně závazná vyhláška města Hulín č.
2/2019
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na základě § 14 odst.
2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení bylo: PŘIJATO
101/8/ZM/2019
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku ze psů dle zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Jaroslavě Křepelkové
1.1. zveřejnit obecně závaznou vyhlášku na
úřední desce.
Termín: 20. 12. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
102/8/ZM/2019
Mimořádné odměny starostovi a místostarostovi
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění mimořádnou odměnu Mgr.
Romanu Hozovi, starostovi města, ve výši
měsíční odměny, která mu náleží za výkon
uvolněné funkce starosty města za splnění
těchto mimořádných úkolů:
• vyjednávání výkupu pozemků pro výstavbu RD
• koordinace převzetí organizačního zajištění
chodu a funkčnosti základních dokumentů
pro Mikroregion Jižní Haná
• řízení jednání orgánů MAS Jižní Haná
• vedení jednání o technických řešeních lokalit ohrožených zatopením z kanalizací při
přívalových deštích s provozovatelem kanalizace VaK KM
• předsednictví a spoluorganizace řídícího
výboru MAP II ORP Kroměříž
• spolupodíl na implementaci a diseminaci
aktivit projektu podpořeného z OPZ v oblasti organizace pracovních skupin pro tvorbu
strategického plánu rozvoje města Hulína
II. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění mimořádnou odměnu Ing.
Jiřímu Schafferovi, místostarostovi města,
ve výši měsíční odměny, která mu náleží za
výkon uvolněné funkce místostarosty města
za splnění těchto mimořádných úkolů:
• podíl na přípravě, návrzích a technických  
řešeních při investičních akcích města (rekonstrukce sokolovny, příprava nové výstavby, rekonstrukce komunikací)

• aktivita při pořizování územního plánu města
• dozorová, technická a kontrolní činnost při investičních akcích a opravách nemovitého majetku
III. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. zajistit výplatu mimořádných odměn ve
výplatním termínu za měsíc prosinec 2019.
Termín: 10. 01. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
103/8/ZM/2019
Souhlas se vznikem pracovněprávních vztahů
mezi městem a členy zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města Hulína vyslovuje souhlas
se vznikem dohod o provedení práce mezi
městem Hulín a členy Zastupitelstva města
Hulína na období od 12. 12. 2019 do 31. 12.
2019, od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 a od
01. 01. 2021 do 30. 06. 2021 v rámci Projektu
Podpora vysoké profesionality veřejné správy
Městského úřadu v Hulíně - registrační číslo
CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010010.
Jedná se o tyto zastupitele:
1. Ing. Bronislav Fuksa - odborný konzultant
pro pracovní skupinu Kvalitní život (sociál,
bezpečnost, školství, kultura, sport)
2. Anna Pecháčková, DiS. - odborný pracovník pro pracovní skupinu Kvalitní život (sociál, bezpečnost, školství, kultura, sport)
3. Petr Polák - odborný konzultant pro pracovní skupinu Rozvoj (bydlení, výstavba,
sítě, zaměstnanost, cestovní ruch)
4. Ing. Vladimír Omasta - odborný pracovník pro pracovní skupinu Rozvoj (bydlení,
výstavba, sítě, zaměstnanost, cestovní ruch)
5. Jana Zimčíková - odborný konzultant pro
pracovní skupinu Životní prostředí (vliv dopravy na životní prostředí, životní prostředí)
6. Mgr. Petr Veselský - odborný pracovník
pro pracovní skupinu Životní prostředí
(vliv dopravy na životní prostředí, životní
prostředí)
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. zajistit vypracování a podpisy dohod
o provedení práce.
Termín: 13. 12. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
104/8/ZM/2019
Schválení stanov dobrovolného svazku obcí
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů aktualizované Stanovy dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí pro rozvoj
Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě.
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza v. r., starosta města Hulína
Ověřovatelé:
Petr Pospíšil v. r., zastupitel města Hulína
Mgr. Petr Veselský v. r., zastupitel města Hulína

INZERCE

Hulíňan
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
MĚSTSKÉ KULTURNÍ
CENTRUM HULÍN

Městem opět prošel Mikuláš

Rok se s rokem sešel a na krásném,
adventně vyzdobeném náměstí v Hulíně jsme
se v pátek 6. 12. v podvečer mohli potkat
s Mikulášem, jeho družinou a také tlupou čertů. Mikulášská nadílka probíhala sice v dost
nevlídném počasí, ale zaplněné hulínské náměstí a krásná předvánoční atmosféra nenechaly nikoho na pochybách, že Mikuláše
a čerty si přišli užít děti i dospělí! Vše umocňoval poletující sníh i pekelný kouř. Všechny
děti trpělivě čekaly, až přijde jejich chvíle, kdy
se přes malé peklo, kde si mohly zahrát kostky
s pekelníky, dostaly až do nebe, kde je všechny Mikuláš po básničce nebo písničce odměnil mikulášským dárkem.
Díky velké výpravě asi 20 postav a krásným kostýmům se mikulášská nadílka na náměstí v Hulíně opravdu povedla. Kostýmy
čertů byly opravdu dechberoucí a hrůzostrašné, ale čerti se chovali velmi přátelsky, a tak
i ti nejmenší se rádi s čerty fotili. Navíc dnes
dětem chybí určitý druh autorit, a tak jed-

nou za rok je dobře,
když mají alespoň
chvilku respekt z pohádkové bytosti. Ani
nám, v našem dětství
se žádná psychická
újma nestala, když
na nás řinčel řetězem zlý čert, naopak, alespoň jsme
si uvědomili, že musíme také poslouchat a dnes na to
rádi vzpomínáme.
Tak doufám, že se
všem dětem i dospělým setkání s Mikulášem na hulínském náměstí líbilo, a už se nemůžeme dočkat, až k nám tato družina přijede i příští
rok! Velké poděkování patří kolektivu MKC
Hulín, jejich rodinným příslušníkům, čertovi

z SDH Hulín, P. Janečkovi za roli sv. Mikuláše, Beatě Mazánkové za krásně nalíčené čerty
a Lidce Polišenské za skvělé fotky.
J. Zakravačová, foto: L. Polišenská

Hulín s Českem zpíval koledy
Devátý ročník celorepublikového projektu
„Česko zpívá koledy“
přilákal na náměstí v Hulíně přes dvě stovky lidí.
Vzhledem k nedávným
tragickým událostem v
Ostravě jsme začali chvilkou ticha jako vzpomínku na oběti a pozůstalé. Následně se pak
náměstím rozezněly nejslavnější české koledy
za doprovodu Dechové
hudby Hulíňané. Celkem jsme si zazpívali šest

koled z oficiálního zpěvníku a dvě přidané.
Nechyběly prskavky a něco teplého na zahřátí.
redakce, foto: L. Polišenská

Adventní neděle přilákaly mnoho lidí
Adventní čas začal v roce 2019 přesně
1. prosince, kdy jsme na věncích zapálili první svíčku. První adventní neděle jako
již tradičně patřila soutěži „O nejhezčí hulínské stromeček“, kdy jednotlivé hulínské organizace nazdobily své stromečky
a k tomu jim zazpívaly děti ze SVČ Hulín
a děti s hanáckého kroužku Hulíňáček. Následně vystoupila zpěvačka Petra Zindler.
Za další týden jsme dětem zkrátili čekání na Ježíška tvořivými vánočními dílničkami, kde si
mohly vyrobit sedm výrobků.

Stříbrná neděle patřila Fešáku Pínovi,
jenž pobavil svým vánočním pořadem, písničkami a soutěžemi zaplněné náměstí.
No a těsně před Vánoci jsme vyhlásili vítěze
soutěže stromečků, kterým se stala společnost DOOT, druhé místo obsadila družina
ZŠ Hulín a třetí místo patřilo SVČ Hulín,
na závěr vystoupil Patrik Možíš s jeho kapelou
a dotvořil nádhernou předvánoční atmosféru. Všem děkujeme za přízeň a krásné prožití
všech adventních nedělí.
redakce, foto: L. Polišenská
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Hulíňan
MĚSTSKÉ KULTURNÍ
CENTRUM HULÍN
Svíčkové koncerty, to je již stálá tradice,
těší se na ně každoročně lidé místní a nenechají si je ujít ani posluchači z okolí, někdy
vzdáleného i sto kilometrů. Letošní tři koncerty se uskutečnily 20. a 21. 12. 2019 v Městském kulturním centru v Hulíně. Vánoční
atmosféra s krásnou výzdobou dávala tušit,
že je na co se těšit.
Na Svíčkové koncerty si Hulíňané s uměleckým vedoucím Petrem Polákem ml., kapelníkem Davidem Simerským, zpěváky Zuzanou Hradilovou, Hanou Simerskou, Martinem
Benediktem a Stanislavem Hanákem přizvali
hosty, jimiž byla hornistka Kristýna Kočtářová
a Dětský pěvecký sbor Zvonky ZUŠ Hulín s dirigentkou Danou Zapletalovou.
Program vánočně zahájil tradicionál
UŽ Z HOR ZNÍ ZVON, zazněla PURPURA,
ale také árie z FANTOMA OPERY v krásném
duetu Zuzany Hradilové a Martina Benedikta.
Vyšperkováním koncertu bylo také vystoupení Kristýny Kočtářové, kdy na hornu zahrála
MONTIHO ČARDÁŠ, pokračovala skladbou
ARRIVAL a sklidila velký potlesk.

Svíčkové koncerty
hanácké Dechové hudby Hulíňané
Dětský pěvecký sbor Zvonky, oblečený
v červené a černé barvě, s klavírním doprovodem Vojtěcha Červenky, pod taktovkou Dany
Zapletalové, nastoupil před jeviště a dětské
svěží hlasy s radostí zazpívaly pět vánočních
písní i oblíbenou píseň ROLNIČKY.
Na úvod druhé poloviny vánočního koncertu přišlo překvapení. Umělecký vedoucí
sestavil směs sólových skladeb, v nich se vždy
představil jiný interpret. TŘEŠŇOVÉ KVĚTY
zahrál Roman Polák na trubku, YESTERDAY
Antonín Galuška na baryton, FLASHDANCE
Radek Němec na altsaxofon, PETITE FLEUR
David Simerský na křídlovku, PREMIERU
Milan Štěrba na tenor, KLARINETOVOU
MARMELÁDU Jiří Loučka na klarinet.
Za zmínku určitě stojí vynikající výkon Aleše
Slaměníka na bicí soupravu.
Neotřelou vzpomínkou na dva umělce
Karla Gotta a Karla Svobodu bylo zařazení jejich společné LADY CARNEVAL. V podání
Stanislava Hanáka byla tato skladba brilantní.
Velký potlesk sklidila píseň HALLELUJAH
v podání Hany Simerské a Zuzany Hradilové.

Zveme vás na kulturní akce
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Překvapením pro diváky již nebyla skladba
YACKETY SAX, kterou zahrál Petr Polák ml.
na tenorsaxofon, ale úžasná technika provedení samotného interpreta i kapely. Zdálo
by se, že to je již vrchol koncertu, ale diváky
čekaly ještě společné písně DPS ZVONKY
a DH Hulíňané. Zazněla večerníčková písnička
Z MECHU A KAPRADÍ, Beethovenova
ÓDA NA RADOST a na závěr vánoční
koledy.
O ozvučení koncertu se postaral Josef
Podsedníček, o dataprojekci Jakub Hradil.
Vánočním koncertem provázely půvabné
moderátorky Jana Němcová a Veronika Šišková, které doplňovala dvojice malých moderátorů Veronika Smékalová a Jan Spružina.
Po přání krásných Vánoc a všeho nejlepšího do nového roku 2020 odcházeli spokojení posluchači ve sváteční náladě do svých
domovů.
Věra Gremlicová

Hulíňan
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Hulíňan
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
V HULÍNĚ

Po úvaze, jak ještě lépe dětem přiblížit
kouzlo čtení a představit jim zajímavé knížky,
se naše Školní družina Sluníčko ZŠ Zachar
rozhodla oslovit Knihovnu Hulín. Již první
středu v měsíci říjnu, ochotně přijela do naší
družiny knihovnice Erika Koukalová. Zahajovací beseda byla zaměřena na téma „žraloci“.

Poděkování pracovnicím Hulínské knihovny,
zejména pak knihovnici Erice Koukalové
Děti se zatajeným dechem seděly a pozorně poslouchaly čtení z různých knih
o těchto predátorech. Následovala práce
ve skupinkách s pracovními listy, výroba roztomilého papírového žraločka a nechyběla
ani pohybová aktivita. Časový limit na besedu vypršel a nezbývalo, než se těšit na příště. Měsíc uplynul jako voda a byla zde opět
první středa. Tzn. nová beseda s naší milou
knihovnicí Erikou. Tentokrát jsme už předem
znali téma a mohli jsme se malinko připravit.
Čekal nás totiž dětmi milovaný Harry
Potter - král mágů
a čarodějů. Ve svých
družinových odděleních jsme si předem
vyrobili čarovné hůlky. Opět jsme se zaposlouchali do čtení
ukázek z knih o Harrym Potterovi. Učarovalo nám krátké
promítání momentů
z jednotlivých dílů,
proložené cvičením.

Fascinovala nás přehlídka různých čarovných artefaktů, včetně mluvícího klobouku.
Závěrem jsme si všichni při rozsvěcování tajemné lampy vyzkoušeli čarovnou moc našich
vyrobených hůlek. V celé družině Sluníčko
zavládlo velké nadšení a spokojenost. Od posledního setkání uplynulo teprve pár dnů,
ale my se už teď nemůžeme dočkat, až k nám
opět přijede knihovnice Erika s dalšími příběhy.
děti a vychovatelky ŠD
ZŠ Zachar Kroměříž

Slabikáře prvňáčci obdrželi od Karkulky a vlka
Ve čtvrtek 5. prosince na prvňáčky čekalo kromě mikulášské nadílky také slavnostní
předávání slabikářů. Od začátku školního
roku uběhl už nějaký ten pátek a děti se během této doby naučily poznávat určitá písmena. A aby se mohly ve čtení dál zlepšovat,
potřebovaly nové slabikáře. Ale nic není zadarmo, a tak si na žáčky počíhal vlk a s ním
Červená karkulka, kteří si jejich znalosti
prověřili. Připravili si úkoly, kdy děti musely poznat písmeno a to následně přiřadit ke
správnému obrázku. Děti byly tak šikovné,
že dokázaly přiřadit i písmena, která se ještě neučily, což byla jasná známka toho, že si
nové slabikáře zaslouží. A aby s nimi mohly
pracovat, předala jim paní učitelka od nich
písmenkový klíč.
redakce

INZERCE
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Hulíňan
AKADEMIE 3. VĚKU

Polovina adventního času je už téměř za
námi a na studenty Akademie 3. věku čekalo
poslední setkání v letošním roce, jehož pro-

MATEŘSKÁ ŠKOLA
HULÍN
V úvodu článku bych chtěla popřát za
celý kolektiv mateřské školy všem čtenářům,
rodičům a přátelům školy všechno nejlepší
do nového roku 2020. Za celý loňský rok se
událo mnoho krásných akcí, prožily jsme
spoustu hezkých chvil s našimi nejmenšími,
a proto i letos vykročme tou pravou nohou.
Dovolte mi malé ohlédnutí zpět, a to do předvánočního času, kdy nelze zapomenout na
nápadité tvořivé dílny s rodiči, „Zvonkování“- společné zdobení stromku mateřské školy s dětmi a rodiči, besídky a také na krásnou
pohádku „O čertíku Popletovi“, kterou dětem
zahrály paní učitelky. Součástí čertovského
dopoledne bylo čertí rejdění a zábava v jednotlivých třídách. V některých třídách dopoledne a v jiných odpoledne nás čekala „Mikulášská nadílka“. Ale nebyla zadarmo. Než
přišel sv. Mikuláš se svou
družinou,
děti předvedly krátký,
zábavný program plný
písniček,
říkanek a tanečků. Stejné představení pak děti
následující
den
předvedly
těm
nejmenším
– a to dětem

Poslední vánoční setkání studentů v roce 2019
gram byl velmi bohatý a pro každého byl připravený vánoční punč a chlebíček. Ze začátku
seniory přivítal starosta města Mgr. Roman
Hoza, následovalo vystoupení dětí z MŠ Hulín s vánočním pásmem a manželé Obdržálkovi potěšili sluch vánoční hudbou.
Na závěr se představil Pavel Kužel Kubeša, který studentům představil nejrůznější
druhy bubnů a bubínků. Největším zážitkem
byla lekce bubnování, kdy si senioři vyzkoušeli zabubnovat několik známých světových
skladeb. Atmosféra posledního setkání byla
naprosto úžasná a na všechny studenty se budeme těšit v roce 2020.
redakce

Hurá do nového roku 2020
z jesliček. Tímto velmi děkujeme za sponzorský dar pro děti,
balíček plný překvapení, který
nám věnovala firma PILANA
Group, a. s.
Během předvánočních chvil
jsme nazdobili stromečky v každé třídě, což se samozřejmě
neobešlo bez bohaté nadílky
od „Ježíška“. Součástí krásných
chvil byl poslech koled, výroba
malých dárečků a milých vánočních přáníček pro rodiče.
Kromě Ježíška za námi do školky přišel také zubní preventista
pan Z. Forejt a také jsme jeli
s předškoláky na 2. a 3. lekci
předplaveckého výcviku na bazén do Kroměříže.
Pro zvelebení prostředí a bezpečnost našich dětí započala
rekonstrukce chodníků na školních zahradách, protože až se
oteplí, koloběžky budou svištět o závod. V novém roce nás
čeká spousta zajímavých akcí,
prvními z nich budou „Barevný den“, karneval a následně
oslavy Masopustu. S dětmi samozřejmě očekáváme velkou
nadílku sněhu, abychom již
brzy mohly provětrat rok schované sáňky a postavit toho největšího sněhuláka.
Mirka Brabcová
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Hulíňan
Advent v Mateřské škole v Záhlinicích
Ani jsme se nenadáli a byl zde předvánoční čas, který nám přinesl spoustu krásných
okamžiků a zážitků. Vyprávěli jsme si o přípravě zvířátek na zimu, pozorovali změny
v přírodě, ale také krásnou vánoční výzdobu
v Záhlinicích.V sobotu 30. listopadu 2019
jsme vystoupili v Záhlinickém pivovaru s vánočním programem v rámci akce „Mlsný Mikuláš.“ Součástí byl také zábavný animační
program pro kluky a holky Hrátky s čertem
a s kouzelníkem Jirkou Hadašem, vystoupení
dětí ZUŠ Hulín, slavnostní příjezd Mikuláše
„na saních“ a rozdávání dárečků. Na příchod
Mikuláše a čerta jsme se s dětmi pečlivě připravovali. Hned v pondělí jsme si ve třídě postavili peklo a nachystali jsme si těsto na perníčky, které jsme v úterý vykrajovali, upekli
a chutnali. Po všechny dny jsme hráli spoustu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
HULÍN

čertovských her a učili se básničky, písničky
pro Mikuláše. A pak už jsme se zatajeným
dechem očekávali příchod Mikuláše. Čerta
jsme se báli hodně, ale Mikuláš s andělem si
ho pohlídali, tak nakonec nikoho neodnesl.
Nadělil nám spoustu sladkostí i něco zdravého k nakousnutí a všechny nás moc chválil,
jak jsme šikovní. V sobotu 7. prosince 2019
po slavnostním zahájení p. Štokmanem vystoupily děti z naší mateřské školy s pásmem
vánočních veršů, písní a koled. Následovalo
pěvecké vystoupení děvčat Gajdíkových a dechovky Záhlinice. Všechny potěšila hřejivá
a milá slova pana starosty Mgr. Romana
Hozy. Vyvrcholením byl krásný ohňostroj
a příchod Mikuláše, který rozdával dětem
balíčky. Nechyběl ani anděl a čertíci. Sokol
a hasiči zajistili občerstvení.

Beseda s pamětníkem
Ve čtvrtek 14. 11. proběhla na naší škole beseda s panem F. Pivodou, která byla věnovaná
30. výročí sametové revoluce. Prostřednictvím
této besedy mohli žáci 9. ročníku nahlédnout
do vývoje událostí, které předznamenaly pád
tehdejšího politického režimu. Podstatnou
částí besedy bylo období kolem 17. listopadu
a porevoluční období zde v Hulíně.
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Rozsvěcování vánočního stromu je velmi pěkná tradice, která navozuje příjemnou
předvánoční atmosféru.
V pátek 13. prosince navštívila naši MŠ pí
uč. Sedláčková ze ZUŠ Hulín. Seznámila děti
s hudebním nástrojem akordeonem a zahrála
spolu se svou žákyní vánoční písně a koledy,
které jsme si společně zazpívali. Dětem se
vystoupení moc líbilo a vykouzlilo krásnou
vánoční náladu.V pondělí 16. prosince jsme
pro rodiče připravili besídku. Po připraveném programu se děti pochlubily hračkami,
které dostaly pod stromeček, a nabídly cukroví, které vlastnoručně upekly.
Dobrou pohodu, štěstí, zdraví, porozumění a nůši lásky každému z Vás do nového roku
přejí děti a učitelky MŠ Záhlinice.
E. Doleželová

Všechna tato témata byla prezentována
očima zdejšího občana, který nebyl pouze
divákem událostí, ale i jedním z aktivních
účastníků. Žáci se tak mohli dozvědět, jakým politickým životem žilo jejich město
na konci 80. a začátkem 90. let minulého
století.
Mgr. Filip Potyka

Hulíňan
Projektová výuka
– Muzeum F. Skopalíka

Návštěva Vlastivědného
muzea v Olomouci

Na konci listopadu se žáci 6. ročníku vydali
vlakem do Záhlinic, do Muzea Fr. Skopalíka.
Tam nás přivítala paní průvodkyně, která nám
poutavě představila významného občana – Františka Skopalíka. Starostu obce a poslance, který se
velmi zasloužil o rozvoj našeho kraje. Prohlédli
jsme si různé písemnosti a jiné zajímavosti. Také
jsme si vyzkoušeli, jak se sedí v lavicích ve staré
třídě, začetli jsme se do starých čítanek.
Dozvěděli jsme se mnoho nových informací,
které se nám v hodinách dějepisu budou hodit.
M. Dvořáková a K. Trávníčková, 6. B

V prvním prosincovém týdnu se žáci z volitelného předmětu Dějepisný seminář rozjeli do
Olomouce, aby navštívili Vlastivědné muzeum.
Především se chtěli podívat na vystavovaný exponát – originál „Věstonické venuše“, nejstarší sošky na světě, kterou zapůjčilo Moravské zemské
muzeum v Brně. Dále si prohlédli výstavu „Olomoucký orloj“, která byla uspořádaná k 500. výročí první zmínky o něm. Neméně zajímavá byla
i výstava s názvem „Od kolébky do hrobu“ nebo
herbárium či galerie významných osobností.
Mgr. Z. Zemanová

Vánoční jarmark

V adventním čase se konal před školou vánoční jarmark. K zakoupení zde byly
nejen výrobky našich žáků, ale i drobné občerstvení.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě jarmarku podíleli, vyrobili krásné výrobky,
prodávali a koupili a tím přispěli na dobrou
věc. Část výdělku z jarmarku putuje již tradičně na konto Dobrý anděl a o využití zbývající
části rozhodne žákovský parlament.
Mgr. Andrea Bublová

Potravinová sbírka

Dne 23. 11. 2019 se dobrovolníci z 9. B
Verča Kojecká, Dominika Konečná, Nicol
Pecháčková, Denisa Rohlederová, Dan Obdržálek, Anita Ženožičková a Katka Janušová
spolu s Mgr. P. Karlíkovou a Mgr. O. Zapletalovou vydali na potravinovou sbírku do Otro-

DRUŽINA

kovic, která probíhala v rámci celorepublikové potravinové sbírky. Abych upřesnila, jak
nás vůbec napadlo se této akce zúčastnit, tak
to bylo v rámci našeho celoročního projektu
EVVO, který se tento rok zabývá potravinami. A jaký lepší nápad vymyslet, než v rámci
projektu pomoct ostatním?
Po příjezdu na nádraží jsme se vydali
pěšky k Lidlu v Otrokovicích, kde na nás již
čekal Mgr. Tomáš Bernatík z Charity Otrokovice, na kterou letos tato akce přispívala.
Po seznámení s programem jsme se rozdělili
do skupin a šlo se vybírat. První skupina stála hned u vchodu a jejich práce byla rozdávat
letáčky s nejideálnějšími potravinami, které
by lidé mohli do sbírky nakoupit. A druhá skupina už pouze čekala za pokladnami
s vozíkem připraveným na potraviny, které

lidé byli ochotni do sbírky nakoupit. Pro
mě osobně to byla první potravinová sbírka,
které jsem se zúčastnila a čekala jsem spoustu
negativních reakcí. Byla jsem ale velmi mile
překvapena, že až na pár jednotlivců, kteří
s nápadem moc spokojení nebyli, byli všichni
moc příjemní a dobrosrdeční a už za čtyři hodiny jsme dokázali vybrat čtvrt tuny potravin.
Dokonce někteří zákazníci tvrdili, že jeli nakupovat pouze na potravinovou sbírku.
Celou akci hodnotím velice pozitivně a jsem
ráda, že jsem měla možnost být její součástí.
Pokud by někdo z vás měl také zájem pomoct
těm, kteří to potřebují, jsem si jistá, že vás
jako dobrovolníka při další sbírce vřele přivítají.
za dobrovolníky z 9. B Dominika Konečná

Vítáme nový rok 2020
Vkročili jsme do nového kalendářního
roku 2020. Všem dětem a dospělým, ale i zvířátkům přejeme hodně zdraví, spokojenosti,
úspěchů a splnění všech přání.
Pro děti ve školní družině bude opět naplánováno spousta zájmových aktivit, které
budou rozvíjet jejich osobnost.
za tým vychovatelek Eva Formánková
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Hulíňan
STŘEDISKO VOLNÉHO
ČASU HULÍN

Bohatý program v SVČ Hulín
Dne 16. 11. jsme v SVČ pořádali sobotní keramickou dílnu. Děti společně se svými rodiči
si mohly vyrobit krásný vánoční svícen nebo
závěsnou ozdobu ve tvaru ryby. V doprovodném programu na děti čekala výroba vánočního stojánku na ubrousky a dekorace v podobě
malého andělíčka. Všem zúčastněným děkujeme za příjemně prožité sobotní dopoledne!
Děti ze SVČ se dne 1. 12. zúčastnily akce zdobení
stromečků na náměstí v Hulíně. V rámci této akce
rovněž vystoupily s krátkou scénkou Živý betlém. Po měsíci pilného trénování zúročily svou

SVČ Hulín připravuje
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práci a odměnou jim byl velký potlesk nejen
od rodičů. Na závěr si děti ozdobily stromeček
SVČ Hulín vlastními výrobky. Všem dětem chceme tímto velmi poděkovat za krásné vystoupení!
Děti ze SVČ nezahálí a v rámci kroužku
keramiky vyrábí malé dárečky, kterými potěší
o Vánocích místní seniory. Z keramické hlíny
vykrajují srdíčka, zvonečky, kapříky a prasátka. Následně je všichni společně balí do malých pytlíčků. Jsme rádi, že můžeme společně
rozdávat radost!
pracovnice SVČ Hulín

Hulíňan
ZUŠ HULÍN
Dne 9. prosince 2019 zažívaly všechny prostory MKC v Hulíně neskutečné přeplnění,
očekávání i radost. Základní umělecká škola
Hulín jako každoročně připravila pro rodiče
a příznivce sváteční komponovaný pořad
s názvem VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ.
Okolo 160 účinkujících, od nejmenších až
po skoro dospěláky, se svými pedagogy, kteří
všechno s dětmi secvičili, nazpívali, dramaturgicky ztvárnili a hlavně, všichni aktéři dali
do svých výkonů srdíčko a zapálenost. Posluchači - rodiče ve velkém napětí i pohodě očekávali výkon svých dětí. V programu zaznělo

Vánoce, Vánoce přicházejí
žesťové i pěvecké trio, úžasná byla
bubenická show, zazpíval pěvecký
sbor Zvonečky, zahrál velký soubor
zobcových fléten a kytar, lesk příčných fléten zářil do hlediště, pěvecký
sbor Zvonky bohatě splnil očekávání a komorní soubor, poté taneční
soubor se zpívanými koledami byl
vrcholem svátečního podvečera. Nezaměnitelné kouzlo přinesl do programu „dramaťák,“ tedy literárně
dramatický obor, kdy hned při zahájení celý sbor krásných andělů otevřel
svým tancem celý program. Ten pak
celým podvečerem provázely slovem výborné moderátorky, které v mnohém převlečení
souzněly vždy s příštím vystoupením. Nelze
zapomenout na jediného moderátora, který
beze slov předvedl na forbíně hereckou etudu
k obveselení posluchačů, aby nakonec jednou
holou větou oznámil další vystoupení. Jak
Vánoce a oslavy procházely staletími, to posluchači odměňovali potleskem, tedy, jak se
bavili lidé v pravěku, starověku, až do současnosti 21. století.

Mladí herci předvedli vtipnou scénku, kdy
i „Mařenku“ ztvárnil kluk a sklidil potlesk.
Scénka s „tetičkou“ byla vtipná a úsměvná.
Zkrátka, byl to prima odpočinkový podvečer, potleskem se nešetřilo. Program zakončily paní ředitelka ZUŠ Kamila Poláková a za
LDO Jana Němcová, které zvonečky ohlásily,
že je konec. Ani se nám nechtělo domů, a tak
všem účinkujícím my všichni posluchači moc
děkujeme a za rok se zase určitě uvidíme.
Věra Gremlicová

Adventní koncert Moravy

Na adventním věnci jsme rozsvítili třetí svíci, kalendář ukazoval den 15. prosince
2019. Sál MKC v Hulíně se zaplnil posluchači, kteří byli natěšeni na koncert Dechového
orchestru Morava ZUŠ Hulín. Pod taktovkou
Petra Voříška odvedli chlapci a děvčata velmi zdařilý koncert nejen s vánoční tématikou. Koncert zahájila píseň J. Vomáčky v arr.
V. Smoly „Vánoce, Vánoce přicházejí“ a následovalo dalších 22 skladeb, mezi těmi vánočními také „Mladý kavalír“ W. A. Mozarta

se sólem na trubku Ondřeje Ludvíka, posluchači ocenili Schubertovu „Ave Maria“, Tři
oříšky pro Popelku K. Svobody vyzněly mladě a něžně, známá píseň „Zima“ P. Žáka v
arr. M. Bureše roztleskala sál, hezké bylo klarinetové sólo Tadeáše Přikryla ve skladbě „Cizinec na pobřeží“ A. Bilka. A co teprve „Jsi
můj pán“ K. Svobody s textem Z. Borovce!
Zazněla i anglická lidová koleda a závěr koncertu tvořily známé lidové koledy. DO Morava ZUŠ Hulín s dirigentem Petrem Voříškem se zhostil náročného koncertu velmi dobře. Zpívalo pět děvčat, Sára Zpěváková, Eva
a Barbora Furchovy, Valentýna Burešová a Nikola Nevřalová, které podaly
excelentní výkon, a Petr Voříšek závěrem poděkoval paní učitelce Daně Zapletalové za přípravu zpěvaček. Ještě
pan dirigent rozdal kytky a spokojenost a úsměvy se přelévaly z jeviště do
hlediště. Celý koncert byl hezkým zážitkem. O zvuk se staral Ing. Ivo Káňa
a mluvené slovo si vyzkoušeli také

malí moderátoři – Veronika Smékalová a Jan
Spružina, kteří osvěžili program poezií. Celý
koncert moderovala Mgr. Kamila Poláková.
Provedla velmi fundovaně posluchače celým
adventním časem a závěrem popřála muzikantům i všem posluchačům pěkné prožití Vánoc
a šťastný nový rok 2020.
Věra Gremlicová
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Hulíňan
DECENT Hulín, p. o.
Ježíškova vnoučata jsou projektem Českého rozhlasu, který vznikl na podzim roku
2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při jednom svém natáčení uvědomila, že opuštění
lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů
pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy
roky a období svátků pro ně bylo spíše časem
prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit.
Nápad byl na světě. Tento projekt propojuje
lidi v domovech a dalších státních i nestátních zařízeních pro seniory s dárci, kteří se
rozhodnou jim na vlastní náklady splnit přá-

ZAJÍMAVOSTI
V rámci soustavy NATURA 2000 byly nařízením vlády č. 132/2005 na území našeho města vyhlášeny dvě Evropsky významné lokality
(EVL), a to Skalky a Mokřad Pumpák. Nařízením Zlínského kraje č. 12/2014 byla vyhlášena přírodní památka Mokřad Pumpák a její
ochranné pásmo. Přírodní památka Mokřad
Pumpák v podstatě kopíruje území Evropsky
významné lokality, ale zvětšuje ho o ochranné
pásmo. Je to malá lokalita, rozkládající se na
ploše cca 1,86 ha včetně ochranného pásma,
která se nachází na severovýchodním okraji
města Hulín, mezi dvěma železničními tratěmi.
Mokřad Pumpák vznikl v dobách C. K. Rakousko - Uherska, tedy při stavbě železniční trati Břeclav – Přerov (rok zprovoznění
1841) a následně trati Hulín – Kroměříž (rok
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Ježíškova vnoučata v Hulíně
ní nebo poskytnout věcný dar. Dárce vybere
přání (dárek nebo zážitek), které seniorovi
splní nebo poskytne, na webových stránkách
www.jeziskovavnoucata.cz. O dědečky a babičky tady jde především. A je úplně jedno,
zda jsou v domově, v nemocnici, nebo se o ně
stará pečovatelská služba.
V letošním roce jsme se ptali seniorů, kteří využívají pečovatelskou službu DECENT
Hulín, p. o., zda by měli také nějaké přání,
co k Vánocům dostat. Jednalo se především
o ty, kteří jsou sami. Přání byla různorodá,

ale skromná. I přesto se uživatelé svých dárků
dočkali. Patřily mezi ně mimo jiné: živý vánoční stromeček, domácí cukroví, potravinový koš. Vánoční stromeček obdržel kolektiv
seniorů v DPS Nábřeží a DPS Kostelní, kde si
společně stromeček ozdobili.
Věříme, že i příští rok se najdou lidé z řad
dobrovolníků, kteří chtějí udělat radost těm,
kteří si to zaslouží.
Děkujeme všem dárcům, kteří se stali Ježíškovým vnoučetem.
B. D.

Mokřad Pumpák
zprovoznění 1880). Do té doby zde byly mokřiny. Toho bylo využito následně při stavbě
strážního domku a hluboké studny, jejíž voda
zásobovala parní lokomotivy. Uzavřený prostor mezi tratěmi byl zkultivován. Rostlo zde
původně několik velkých vrb a porosty travin
byly pravidelně sečeny. V severní části mokřadu se dodnes nalézá pramen, jehož vydatnost závisí na srážkových podmínkách.
V roce 1978 byl na tratích zcela ukončen
provoz parních lokomotiv, a tím zanikl strategický význam Pumpáku. Protože již nebyl
trvalý odběr spodní vody, došlo k zavodnění velké části luční plochy, která postupně
zarostla rákosem, což přetrvává do dnešních dnů. Část mokřadu, která je blíže k cestě
z Hulína do Pravčic, byla obyvateli Hulína, převážně žijících v části
zvané Korej, živelně
zasypávána odpadem.
Ať již do původně
15 metrů hluboké
studny, jejíž zbytky
jsou dodnes patrné,
ale i do plochy stávajícího mokřadu.
Koncem osmdesátých let minulého
století odtud ochránci přírody a lidé, kterým to nebylo jedno,
odvezli více než pět
„tater“ odpadků.
V roce 1990 zde
byli při zoologickém
průzkumu nalezeni čolci velcí, čolci
obecní, kuňky obecné, rosničky a další,
již v té době poměrně vzácné druhy živočichů a také rostlin. V roce 1997 začaly na trati Břeclav Přerov stavební práce, modernizace železničního koridoru.
Při té příležitosti byl
vážně podán návrh
k likvidaci mokřadu
Pumpák. Ve stávajícím místě měl být
deponován stavební
materiál na opravu
této železniční trati.
Pouze díky tomu, že se
zde vyskytují zvláště
chráněné druhy živočichů a rostlin, které
jsou uvedeny v zákoně č. 114/1992 Sb.,

o ochraně přírody a krajiny, k tomu nakonec
nedošlo. V průběhu let zde docházelo k přirozenému zárůstu lokality dřevinami a zazemňování vodních ploch. Současný stav je pro
mnohé druhy živočichů a rostlin na kraji možnosti přežití. Je to v hodině dvanácté. Proto
dochází k nynějšímu plánovanému a zcela legitimnímu, radikálnímu zásahu v této lokalitě.
V první fázi bude provedeno odstranění náletových dřevin, zejména z jižní strany stávající mokřadní plochy a pobřežních částí, dále
dojde k odstranění invazních druhů rostlin
a rákosu. Ze severní strany mokřadu zůstane skupina stávajících dřevin (mimo paty
svahu železniční trati) nenarušená. Údržba
vyčištěných ploch bude pokračovat každoročně po dobu trvání tzv. obnovní péče až
do roku 2023. Při současných pracích s těžkou technikou, bez které by se obnova mokřadu opravdu neobešla, dochází na první
pohled k dramatické, až drastické změně,
která ale bude ku prospěchu celé EVL, Přírodní památky Mokřad Pumpák. Veškeré
práce jsou realizovány v rámci projektu Zlínského kraje „Podpora biodiverzity v EVL soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje“.
Celý plán péče o tuto lokalitu je k nahlédnutí na stránkách Zlínského kraje https://
www.kr-zlinsky.cz/plan-pece-o-prirodnipamatku-mokrad-pumpak-cl-2186.html.
Pavel Šálek, ZO ČSOP Via Hulín
Šárka Dostálová
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Hulíňan
Zlatý TS TRICK

SPORT
V neděli 24. 11. 2019 se svěřenkyně a svěřenci TS TRICK HULÍN pod vedením trenérky Aleny Csomorové zúčastnili dalšího
ročníku taneční soutěže Sedmikvítek, která
se konala ve SVČ TyMy Holešov - Všetuly.
TS TRICK HULÍN soutěžil ve dvou ka-

tegoriích street dance DĚTI I. a DĚTI II.
Do soutěže šly obě přihlášené skupiny s velkým
nasazením a odhodláním zvítězit. A to se podařilo! Výkon obou tanečních skupin hodnotila
čtyřčlenná porota, která naše tanečníky ocenila
kovem nejcennějším - v obou případech zlatem.

I přes letošní nižší účast přihlášených tanečních skupin byla atmosféra výborná a radost z vítězství nepopsatelná. Závazkem tanečníků se tímto stává nastavenou laťku udržet i pro jarní soutěže!
J. Šenkyříková

Úspěch hulínských děvčat v judu
V sobotu 16. 11. 2019 se konal
ve Veselí nad Moravou Šampionát
Moravy mláďat v judo. Do sportovní haly VESBYT se sjelo na 250 závodníků ze všech čtyř krajů Moravy.
Tento turnaj je určen pro děti
do 10 let a byl to první ročník,
kdy zápasili dohromady chlapci
s děvčaty. Vynikající výkon zde
podala závodnice oddílu judo
SK Spartak Hulín Laura Baziková
ve váze do 42 kg. V prvním utkání
prohrála s favorizovaným Josefem
Berkou z Uherského Brodu. Další
dvě utkání vyhrála, a tím si zajistila postup ze skupiny. Nakonec se
znovu utkala ve finále s favoritem

Berkou a vrátila mu prohru ze skupiny, když
vyhrála hodem na body wazari. Získala zlatou
medaili, přestože všechna utkání absolvovala
s chlapci. Ve stejné váhové kategorii obsadila další závodnice z Hulína Simona Vlčková
5. místo. Z chlapců byl nejúspěšnější Jakub
Zpěvák, který obsadil ve své váhové kategorii
5. místo. Dobře si vedl i Martin Matal, který
postoupil ze svojí skupiny a nakonec obsadil
7. místo. Dalšího úspěchu dosáhla na Mistrovství České republiky mladších žákyň v Mladé
Boleslavi hulínská závodnice Markéta Bernoláková, když po prohře o třetí místo obsadila
5. místo, Markétě těsně unikla medaile. Skončila pátá, protože v judu jsou dvě třetí místa.
Dušan Horák

Mikulášský závod ve sportovní gymnastice
Gymnastický Klub Hulín 14. 12. 2019 uspořádal
13. ročník Mikulášského závodu ve sportovní gymnastice dívek. Závodu se zúčastnilo 11 spolků a 94 závodnic.
Byl mezi nimi i jeden spolek ze Slovenska. Závodilo se jen
ve dvojboji - kladina a prostná.
Za domácí GK nastoupilo 17 závodnic. Na závod se
přišel podívat i Mikuláš s čertem, kteří předávali i ceny
všem závodnicím. Z domácích závodnic si nejlépe vedla
Vaculíková Stela, která vybojovala nádherné 1. místo. Mezi
nejlepšími do 6. místa se ještě umístily: těsně pod stupni
byly na 4. místech Horáčková Anna a Jakšlová Hana. Pěkné 5. místo vybojovala Ivánková Elen. 6. místo Diblíková
Denisa. Dále startovaly tyto závodnice: Karlíková Denisa,
Švecová Natálie, Juračková Jiřina, Nesvadbová Daniela,
Husárová Adéla, Smolka Dulce Kateřina, Matalová Barbora, Hlaváčová Aneta, Staňková Hana, Ludvíková Daniela,
Hurdesová Agáta, Sedlářová Sofie. Pro některé z nich to
byl jejich první závod.
Děkujeme všem našim partnerům nejen za partnerství
na tomto závodu, ale za celoroční podporu. Děkujeme
za pomoc i rodičům. Do nového roku všem přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.
trenéři GK
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BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřání pro

LÝDII a MILOŠE
VOJTOVY

z Pravčic.
Dožíváte se krásné 70.
Proto vám chceme popřát
pevné zdraví,
ať vás jen tak něco neporazí.
Hodně štěstí, úsměvů, pohody a lásky
přejí pí Trávníčková a pí Grygerová.

Ke štěstí ať Ti nic neschází,
veselá mysl ať Tě provází,
zdravý abys stále byl
a tu stovku s námi také oslavil.
Dne 4. ledna 2020 se dožívá krásných 96 let
náš milý tatínek, dědeček i pradědeček,
pan

VLADIMÍR PRNKA.

Do dalších let přeje hodně zdravíčka, štěstíčka
a životní pohody za celou rodinu dcera Libuše.

VZPOMÍNKA
Čas plyne,
vzpomínky zůstávají.
Dne 5. prosince 2019
uplynuly 4 roky
od úmrtí tatínka, syna a bratra
pana
ROMANA BRADÍKA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Nic z toho dobrého a krásného,
cos učinil, se neztratí.
Všechno zůstane.
A. France
Dne 16. 12. 2019 uplynulo 18 let od úmrtí
pana JOSEFA KRŠKY.
Dne 14. 1. 2020 by se dožil 87 let.
S láskou vzpomíná manželka Marie,
dcera Hana, synové Pavel a Michal s rodinami.

Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal,
upracované ruce klesly do klína,
unavené srdce chtělo už spát…
Dne 25. 12. 2019 by se dožil 88 let
pan
ŠTEFAN PALICA.
Zároveň 30. 1. 2020 uplyne rok
od chvíle, kdy usnul navždy.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel,
za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Dne 18. ledna 2020 vzpomeneme
druhé smutné výročí úmrtí
pana

MIROSLAVA SEDLÁČKA

z Hulína.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka Vlasta a dcera a syn s rodinami.
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Jen svíci hořící a velkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvilku postát a s láskou vzpomínat.
Prázdné místo zůstalo mezi námi,
chybíš nám a nic Tě nenahradí.
Dne 20. ledna 2020 vzpomeneme druhé
smutné výročí od úmrtí pana

FERDINANDA JANEČKY.
Stále vzpomíná manželka Marie,
synové Jiří a Pavel s rodinami.

Dne 24. ledna 2020
by se dožil 70 let
můj manžel
pan

DUŠAN MIKŠÁNEK.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka Iva.

Dne 4. ledna 2020
jsme si připomněli 4. smutné výročí,
kdy nás opustil tatínek a dědeček.
pan

LUBOMÍR PÁDEK.

Vzpomínáme.
Lubor a Dagmar s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem přátelům a známým za účast
na posledním rozloučení s naší maminkou

RADOMILOU HLOŽKOVOU.
Také bychom rádi poděkovali děvčatům
z odlehčovací služby Decent Hulín
za skvělou péči o naši maminku.
Radomila, Ivona a Stanislav
– děti s rodinami

Hulíňan
ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Vyzkoušejte metodu MESOTERAPIE – viditelné omlazení a zpevnění pleti. Nyní za zaváděcí ceny. Kosmetika Martina Schafferová.
Tel.: 777 709 721.
• Ing. DOSTÁL – GEODET – HULÍN. Provádí veškeré zeměměřičské práce v oblastech katastru nemovitostí a stavební geodézie. Tel.: 724 221 815.
• Léčitelství a bylinkářství. Výklady z křišťálové koule a z karet, léčitelství a bylinkářství, poradenství. Tel.: 606 051 026.
www.lecitelstvi-zdravi.cz.
• Oprava praček, myček, sušiček a sporáků.
ELEKTROSERVIS Marek Dolák.
Tel.: 737 366 124. PO – PÁ 8:00 až 16:00 hod.
www.servis-dolak.g6.cz.
• Montáž žaluzií, sítí, rolet, parapetů venkovních i vnitřních, markýz. Volejte Rybenský
Hulín. Tel.: 604 301 146.
• Čalounictví ve vašem městě – přečalounění
křesel, sedacích souprav a veškerého nábytku.
Tel.: 702 844 603.
• PEDIKÚRA – ALÁNOVÁ LENKA.
SOH Nábřeží 1314. Tel.: 605 924 626.
• Servis jízdních kol a elektrokol v prodejně
Svět kol a elektrokol, Záhlinická 485, Hulín.
• Staré pivní lahve s litými nápisy, starší pivní
sklenice, tácky, ohříváčky, reklamní cedule,
dokumenty a fotky z pivovarů a hospod, a také
předválečné pohlednice koupím do sbírky.
Tel.: 734 282 081.
• Prodám jádra vlašských ořechů. Sklizeň 2019.
Cena 160 Kč/kg. Prodám slivovici 2019.
Cena 300 Kč/l. Tel.: 777 260 806.
• Intenzivní kurz (cca 1 rok) němčiny a angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé.
Doučování žáků a studentů. Tel: 723 254 659.
• Hledáme ke koupi rodinný dům v Hulíně
nebo okolí do 10 km. Nabídněte prosím.
Tel.: 773 481 974.

• Pro rodinu hledám dům, možno i se zahradou. Prosím volejte: 604 517 862.
• Mám zájem koupit byt 2+1 nebo 3+1.
Tel. 703 128 423.
• Nabízím trvalou na řasy metodou „iCurl“
v akční ceně 350,- Kč. Kosmetika „U panenek“,
Šárka Černocká, Chrášťany. Tel.: 777 911 858.
• Hledám chatu nebo chalupu na klidném
místě na rekreaci, menší pozemek.
Za nabídky děkuji. Tel.: 604 425 928.
• Sháním ke koupi dům, za nabídky děkuji.
Tel.: 605 894 650.
• Koupím garáž v Hulíně – Družba, Cukrovar.
Tel.: 608 636 852.
• Hledám byt 3+1 nebo 2+1, může být i k rekonstrukci. Tel.: 605 341 132
• Rodina hledá dům, může být i k rekonstrukci. Tel.: 731 920 074.
• Prodám levně červené keramické plotovky
20x20x12 cm vhodné na okrasné zídky i do
zahrady. Tel: 723 254 659.
• Prodám 0,7 l láhve s bednou na mošt jablečný.
Tel.: 739 009 813.
• Koupím garáž v Hulíně, v Holešově nebo v
Kroměříži. Děkuji za nabídku. Tel.: 739 009 813.
• Koupíme byt v této lokalitě. 2+1 nebo 3+1.
Za zavolání děkujeme. Tel.: 604 517 862.
• Rádi koupíme rodinný dům v této oblasti.
Těšíme se aspoň na malou zahrádku,
tel.: 605 894 650.
• Koupím garáž v Hulíně.
Tel.: 602 521 309.
• Pronajmu byt 1+1 v Kroměříži.
Tel.: 704 325 847.
• Koupím demižóny a dřevěné sudy od piva
a vína. Tel.: 704 325 847.
• Hledám do pronájmu byt v Hulíně 2+1.
Kontakt č. tel.: 721 827 673.

• Prodám družstevní byt 2+kk v Hulíně
ul. Višňovce v původním stavu. Užitná
plocha 41,7 m². Byt má plastová okna
a balkón. Dům je zateplen a má výtah.
Cena: 1.200.000,- Kč. Tel. 775 285 240.
• Prodám dámský kožich „dubeňák“, béžový,
dlouhý, od pasu rozšířený, nenošený. Lemovaný pravou kožešinou včetně kapuce, vel. L-XL.
Cena dohodou. Tel: 732 283 822.
• Prodám levně: peřináč – horní i boční otevírání 97x41x76 - 500 Kč. Stolek pod psací
stroj, 4 zásuvky110x45 - 300 Kč. Psací stroj
– široký válec - 200 Kč. Tel: 776 016 254.
• Koupím garáž v Hulíně.
Tel.: 605 509 730.
• Prodám dřevěné policové skříně, dále dřevěné skříňky. Cena dohodou. Tel. 732 366 757.
• Máme zájem koupit 2+1/3+1 v Hulíně,
nejlépe s balkónem. Děkuji za nabídky.
Tel.: 704 902 709.
• S manželkou hledáme dům v lokalitě
Holešov, Hulín. Zahrada by byla ideální.
Tel.: 604 517 862.
• Koupím staré gramofonové desky.
Až 50 kč za kus. Tel: 702 423 044.
E-mail: Mark.8@seznam.cz
• Pronajmu byt v KM 1+1.
Tel.: 605 509 730.

OPUSTILI NÁS
Rétfalvi Judita
1935
Doleželová Julie
1933

INZERCE
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