9/2013
VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN

ZÁŘÍ 2013
Poděkování za příspěvek do sbírky

Z DNEŠNÍHO ČÍSLA:
Poděkování
za příspěvek do sbírky

Vážení občané, dovolte mi, abych poděkoval všem dárcům, kteří jakoukoliv částkou
přispěli na veřejnou sbírku na pomoc pro lidi
postižené povodní v obci Zálezlice v okrese
Mělník. Sbírka byla ukončena 31. 7. 2013.
Do pokladničky, která byla umístěna na podatelně Městského úřadu v Hulíně, bylo vloženo 15.020,- Kč, což činí 2,10 Kč na jednoho
obyvatele našeho města. Tato částka již byla
zaslána na účet, zřízený zastupitelstvem obce
Zálezlice na pomoc občanům postižených
povodní v této obci. Starosta obce Jiří Čížek
nám dopisem ze dne 12. 8. 2013 za tento dar
poděkoval a ubezpečil nás, že bude využit pro
odstranění následků povodní z června 2013.

Pozvánka
na Svatováclavské hody
Projednání návrhu
Programu rozvoje města
Hulína 2014 – 2020
Hulínská Admira
oslavila 20 let

Úvodník

Jsem rád, že jste prokázali solidaritu s lidmi, kteří se opakovaně potýkají s následky
povodní.
Mgr. Roman Hoza
starosta města Hulína

Velká vlna solidarity
Jménem města Hulína děkujeme
Sdružení vlastníků činžovního domu
Sadová 974 – 976 Hulín
za humanitární pomoc
v hodnotě 5000,- Kč pro obec Zálezlice.
Velmi si tohoto činu vážíme.

V Hulíně se bude lépe jezdit

Vážení čtenáři Hulíňanu,
když jsem psala úvodník do prázdninového Hulíňanu, stěžovala jsem si na nedostatek
sluníčka. Myslím si, že letošní léto bylo z
pohledu počasí po dlouhé době natolik skvělé, že nás sluneční energie pořádně nabila a
budeme ji mít do zásoby po celý podzim a
zimu. Jsem velmi ráda, že počasí přálo všem
na dovolených, provozovatelům koupališť a
hospůdek a že lidi snad měli více chuti chodit ven, na koupaliště, sportovat, na zahrádky
hospůdek a užívat si života. Vypadá to také
na dobrou úrodu ovoce a švestek zvláště, tak
snad bude i něco na zahřátí během dlouhých
zimních večerů! Mluvím o dlouhých zimních
večerech a uvědomuji si, jak ten čas letí. Nedávno jsem přála školákům hezké prázdniny
a teď jim zase přeji povedený start do nového školního roku. Zejména bych popřála těm
nejmenším, které čeká první školní rok. Budu
se na ně těšit v naší knihovně při pravidelném
pasování prvňáčků!

Rekonstrukce komunikace U Stavu je
dokončena, včetně odstavných parkovišť.
V současné době probíhají dokončovací terénní úpravy. Rekonstrukce silnice na ulici
Sokolská začala 12. srpna. Jedná se o pokračovací práce, které začaly na Hviezdoslavově
ulici od nádraží. Úpravy na cestě od nádraží
po první křižovatku jsou dokončeny. Po sednutí zásypů opravy kanalizace bude opravena
i tato část komunikace.

V naší zemi se toho také přes léto dost
stalo. Určitě to nebyla okurková sezóna pro
novináře a politiky.
Rozpad vládní koalice a nedůvěra ve vládu Jiřího Rusnoka povede asi k předčasným
volbám (já to ještě nevím, protože když píšu
tento úvodník, ještě není rozhodnuto). To
znamená, že si půjdeme zase „vybrat“ svoji
vlastní budoucnost, doufám, že alespoň na 4
roky, aby nás to zase tak moc nestálo!
Tak ještě jednou vám všem přeji pohodu
na konci léta a věřím, že se vám zářijový Hulíňan bude líbit.
J. Z.

Foto P. LISÁ
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LETEM SVĚTEM
HULÍNEM

Město získalo
Osvědčení o úspoře emisí

Rekonstrukce další části
rozhlasového systému

Regenerace
sídliště Družba

Občané odevzdali do zpětného odběru
celkem 16 519 kg elektrozařízení - konkrétně
166 kusů televizí + 406 kusů PC monitorů tj. 12 540 kg, a dále 3 979 kg ostatních drobných elektrozařízení.

Tříděním odpadů šetříme nejen místo
na skládkách, ale přispíváme tím také ke snížení množství emisí v ovzduší a snižujeme
i spotřebu elektrické energie na výrobu nových věcí. V loňském roce jsme díky třídění
odpadu vypustili do ovzduší o 265,749 tun
méně škodlivého oxidu uhličitého a přispěli
jsme k úspoře energií o 6 708 311 MJ.

Na přelomu
července a srpna došlo v našem městě k
rekonstrukci
další části rozhlasového systému. Předposlední etapa se
týkala ulic Havlíčkova, Záhlinická, Javorová, Smetanova,
Hviezdoslavova, Sokolská,
Kostelní a Nerudova, kde bylo instalováno
21 ks přijímacích bezdrátových hlásičů s
digitálním ovládáním včetně zálohování a
automatickým dobíjením a 47 ks tlakových
reproduktorů. Akce je spoluﬁnancována z
rozpočtu Zlínského kraje. Náklady této investiční dotace činily 455.535,- Kč, z toho
Zlínský kraj poskytl částku 300.000,- Kč.
Zbývající část uhradilo město Hulín ze svého
rozpočtu. Nahrazením stávajícího, již zastaralého a nevyhovujícího systému dojde kromě komfortnější obsluhy i ke kvalitnějšímu
přenosu hlášených zpráv.

Všem, kteří zodpovědně třídí a přispívají
tak k ochraně životního prostředí, děkujeme.

Ing. R. Dutkevič, vedoucí
odboru rozvoje města a životního prostředí

V letošním roce jsme úspěšně zažádali
o dotaci na regeneraci sídliště Družba
I. etapa – dotace 70 % (projekt byl schválen,
ale z důvodu vyčerpání ﬁnančních prostředků Ministerstva pro místní rozvoj je v zásobníku projektů).

Zateplení DPS
na ul. Kostelní

Obyvatelé Hulína přispívají tříděním odpadu k čistějšímu životnímu prostředí.

V letošním roce město Hulín získalo dotaci
na zateplení domu s pečovatelskou službou,
Hulín, Kostelní č.138 – získaná dotace 60 %.

Lesopark Nivky
V polovině srpna byla provedena příprava
území v celé ploše diskováním a od pondělí
19. 8. byla zahájena stavba oplocenky.

Výměna a osazení nových kontejnerů
na tříděný odpad
V letošním roce se městu Hulín povedlo získat dotaci na kontejnery
(výměna stávajících kontejnerů na plechovky za nové, instalace nových
kontejnerů na bioodpad a nákup 500 kusů domovních kompostérů pro
domácnosti) – dotace cca 90 %.

Dotace na rekonstrukci náměstí schválena

V polovině srpna schválila regionální rada Regionálního operačního programu Střední Morava dotaci na rekonstrukci náměstí Míru v
Hulí¬ně ve výši 16,453 mil. Kč. Následně budeme vyzvání k dopracování dalších nutných dokladů tak, aby do konce roku byla podepsána
smlouva o poskytnutí dotace a v příštím roce mohla být zahájena fyzická realizace projektu.
Situační plán rekonstrukce: http://www.hulin.cz/ﬁle_download/3339/Rekonstrukce+náměstí.pdf
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Hulíňan
Z RADNICE
USNESENÍ č. 55
z 55. schůze Rady města Hulína, konané dne 27. června 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) Neschvaluje
4) Bere na vědomí
1) Doporučuje ZM
a) schválit kupní smlouvu na prodej pozemku
parc. č. 1673/9 a části pozemku parc. č. 1575/1,
vše v k. ú. Hulín o celkové výměře do 250 m²
manželům Markovi Mikšánkovi, bytem Hulín,
a Markétě Mikšánkové, bytem Všetuly
platnost usnesení: 31. 12. 2013;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa.
2) Schvaluje
a) Smlouvu o nájmu části pozemků parc.
č. 253/1 a parc. č. 252/16, vše v k. ú. Hulín,
s ﬁrmou NWT, a. s., IČ 634 69 511, za cenu
5.000 Kč/rok za účelem zřízení hřiště pro děti;
platnost usnesení: 31. 12.2013;
b) záměr zřízení věcného břemene na částech
pozemků parc. č. 252/2 a parc. č. 974/1, vše
v k. ú. Hulín, pro plynovodní přípojky;
platnost usnesení: 30. 06. 2014;
c) záměr prodeje části pozemků parc. č.
1543/4, parc. č. 1545/3 a parc. č. 1575/1, vše
v k. ú. Hulín, s tím, že se prodej bude realizovat postupně ve směru od západu;
d) záměr prodeje části pozemků Čechova
ul. parc. č. 876/1, Nerudova ul. par. č. 1192,
Kokešova ul. par. č. 18456/2, Sokolská ul.
parc. č. 516/1. Všechny pozemky budou o výměře cca 25 m2. Pozemky budou sloužit pro
vybudování nových kioskových trafostanic
pro E.ON Distribuce, a. s.;
e) odpisový plán dlouhodobého hmotného
majetku nabytého příspěvkovou organizací
KULTURNÍ KLUB Hulín;
f) výjimku v souladu s odst. 1, ustanovení
Článku V. Obecně závazné vyhlášky města
Hulína č. 2/2010 o stanovení podmínek pro
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného
pořádku, a schvaluje ukončení akce „veřejná
hudební produkce v areálu GRÁDO“ pořádané p. Liborem Houštěm a to z 10. 8. 2013 na
11. 8. 2013 do 02.00 hodin, dále ze 7. 9. 2013
na 8. 9. 2013 do 02.00 hodin;
platnost usnesení: srpen, září 2013;
g) výjimku pro sportovní klub Admira Hulín
v rámci oslav vzniku klubu, ode dne 29. 6.
2013 do 30. 6. 2013 do 02.00 hodin;
platnost usnesení: červen 2013;
h) prominutí dlužné částky na nájemném
ve výši 8.600 Kč pro pana Michala Oračka st.,
bytem Hulín, za výkon prací pro město;
platnost usnesení: schválením;
platnost usnesení: 2013;

Hulínská radnice
má svůj
FACEBOOKOVÝ
PROFIL!

i) odpis dluhu na nájmu bytu č. 568/1 ve výši
13.027 Kč a bytu č. 801/1 ve výši 9.273 Kč;
platnost usnesení: schválením;
za body a) až i) zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
j) na základě předložených nabídek výsledek
výběrového řízení na akci „Rekonstrukce
chodníku ul. Holešovská“ s tím, že nabídka
uchazeče ﬁrmy Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o., IČ 269 08 298, se sídlem
Kotojedy 56, 767 23 Kroměříž, s výslednou
cenou 314.435 Kč vč. DPH byla vybrána
jako nejvýhodnější;
platnost usnesení: schválením;
k) Smlouvu o dílo s ﬁrmou Správa a údržba
silnic Kroměřížska, s. r. o., IČ 269 08 298,
se sídlem Kotojedy 56, 767 23 Kroměříž;
platnost usnesení: schválením;
l) na základě předložených nabídek výsledek výběrového řízení na akci „Bezdrátový
rozhlas s digitálním kódováním s možností napojení na zadávací pracoviště složek
IZS“ s tím, že nabídka uchazeče společnosti
EMPEMONT, s. r. o., IČ 277 72 179, Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí, s výslednou cenou 455.535 Kč vč. DPH
byla vybrána jako nejvýhodnější;
platnost usnesení: schválením;
m) Smlouvu o dílo s ﬁrmou EMPEMONT,
s. r. o., IČ 277 72 179, Železničního vojska
1472, 757 01 Valašské Meziříčí;
platnost usnesení: schválením;
n) na základě předložených nabídek výsledek
výběrového řízení na akci „Stavební úpravy
MŠ DECENT Hulín“ s tím, že nabídka uchazeče společnosti PROVING, s. r. o., IČ 262
44 888, se sídlem Poštovní 480, 768 24 Hulín, s výslednou cenou 1.317.690 Kč vč. DPH
byla vybrána jako nejvýhodnější;
platnost usnesení: schválením;
o) Smlouvu o dílo s ﬁrmou PROVING, s. r. o.,
IČ 262 44 888, se sídlem Poštovní 480, 768 24
Hulín;
platnost usnesení: schválením;
p) uzavření Smlouvy č. 52/13 na odběr vody
z hydrantu – Hulín mezi městem Hulín a ﬁrmou Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.,
IČ 494 51 871, se sídlem Kojetínská 3666,
767 11 Kroměříž;
platnost usnesení: schválením;
za body j) až p) zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič;
q) dodatek ke Smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací ﬁrmou GTS Czech, s. r. o.;
platnost usnesení: schválením;
r) Smlouvu o výpůjčce s Ministerstvem práce a sociálních věcí;
platnost usnesení: schválením;
za body q) a r) zodpovídá: Ing. Pavel Janečka;
s) Dohodu o spolupráci s Muzeem Kroměřížska, p. o.;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Mgr. Jana Kutá;
t) příspěvkové organizaci KULTURNÍ KLUB
Hulín přijetí ﬁnančního daru ve výši 10.000,- Kč
od společnosti PROVING, s. r. o., se sídlem
Poštovní 480, 768 24 Hulín, na činnost;
platnost usnesení: 31. 12. 2013;
zodpovídá: Ing. Libor Pecháček;
u) příspěvkové organizaci MATEŘSKÁ

ŠKOLA, ul. Eduarda Světlíka, Hulín, přijetí ﬁnančního účelově určeného daru ve výši
40.000,- Kč od společnosti TOS HULÍN, a. s.,
Wolkerova 845, 768 24 Hulín, okres Kroměříž, na zařízení a vybavení třídy, která je určena pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, a pro děti ve zřízených
zájmových kroužcích;
platnost usnesení: 31. 12. 2013;
zodpovídá: Andrea Hradilová;
v) s účinností od 01. 07. 2013 nové ceny
nájmů prostor KK Hulín podle přílohy předložené ředitelem KULTURNÍHO KLUBU
Hulín, p. o.;
platnost usnesení: 01. 07. 2013;
zodpovídá: Ing. Libor Pecháček.
3) Neschvaluje
uzavření Smlouvy č. 56/13 na odběr vody
z hydrantu – Chrášťany mezi městem Hulín a
ﬁrmou Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.,
IČ 494 51 871, se sídlem Kojetínská 3666,
767 11 Kroměříž;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič.
4) Bere na vědomí
oznámení ředitelky DECENT Hulín, p. o., o uzavření provozu jeslí v době od 5. 8. 2013 do 23. 8.
2013 z důvodu čerpání celozávodní dovolené;
zodpovídá: pí Jiřina Štěpánková.
V Hulíně dne 27. června 2013

INZERCE
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Hulíňan
USNESENÍ č. 56
z 56. schůze Rady města Hulína, konané dne 25. července 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
1) Doporučuje ZM
schválit kupní smlouvu na prodej části pozemku parc. č. 1575/1 v k. ú. Hulín o výměře do
90 m² a náklady spojené s vkladem do katastru
nemovitostí a pořízení geometrického plánu;
platnost usnesení: 31. 03. 2014;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa.
2) Schvaluje
a) výjimku v souladu s odst. 1, ustanovení
Článku V. Obecně závazné vyhlášky města
Hulína č. 2/2010 o stanovení podmínek pro
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, a schvaluje ukončení akce „veřejná hudební produkce v areálu GRÁDO“ pořádané
p. Rostislavem Burdou, a to z 13. 07. 2013 na
14. 07. 2013 do 02.00 hodin, z 17. 08. 2013 na
18. 08. 2013 do 02.00 hodin a z 24. 08. 2013
na 25. 08. 2013 do 02.00 hodin. Dále výjimku
pro p. Filipa Urbana na akci Žhnetofest dne
27. 07. 2013 v areálu GRÁDO. Jedná se o hu-

dební produkci regionálních umělců. Výjimka
se uděluje do 28. 07. 2013 do 02.00 hodin;
platnost usnesení: červenec, srpen 2013;
b) odpis dluhu na nájmu bytu č. 128/9 ve
výši 16.167,- Kč včetně soudního poplatku
1.000,- Kč, bytu č. 872/1 ve výši 7.022,- Kč a
bytu č. 136/2 ve výši 15.343,- Kč;
platnost usnesení: schválením;
c) Dohodu o ukončení nájmu dle smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 38 v k. ú. Záhlinice ze dne
09. 03. 2005 s ukončením nájmu k 15. 10. 2013;
platnost usnesení: 15. 10. 2013;
d) výjimku ze směrnice o zadávání zakázek
malého rozsahu, týkající se pořízení klimatizační jednotky pro smuteční obřadní síň v Hulíně. Výjimka se uděluje na základě nutnosti
okamžitého řešení neúnosné situace při smutečních obřadech;
platnost usnesení: 31. 03. 2014;
e) Smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 252/2 a parc. č. 974/1,
vše v k. ú. Hulín, f. JMP Net, s. r. o., Brno,
IČ 276 89 841, za cenu 2.000 Kč + DPH a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí;
platnost usnesení: 31. 12. 2013;
f) záměr prodeje (převodu) částí pozemku parc.
č. 300/2 v k. ú. Záhlinice o výměře do 250 m²;
za body a) až f) zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;

g) Směrnici SM/05/01/13 pro vedení pokladny města Hulína;
platnost usnesení: 01. 08. 2013;
zodpovídá: Bc. Eva Kubínová;
h) Směrnici SM/04/01/13 pro vedení účetnictví města Hulína;
platnost usnesení: 01. 08. 2013;
zodpovídá: Bc. Eva Kubínová;
i) dodatek č. 15 ke smlouvě č. SWR/95/49 na
dodávku agendy Fakturace ﬁrmou Vera, s. r. o.;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Pavel Janečka;
j) Smlouvu o spolupráci s ﬁrmou Seznam.cz, a. s.;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Pavel Janečka;
k) příspěvkové organizaci DECENT Hulín, p. o.,
předběžný souhlas k přijetí ﬁnančního účelově určeného daru ve výši 83.000,- Kč: 80.000,- Kč na
pořízení bezpečných dopadových ploch k herním
prvkům na zahradě jeslí a 3.000,- Kč na pořízení
multifunkční kopírky pro pečovatelskou službu;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Mgr. Jana Kutá;
l) podání žádosti o vydání 2 kusů zákaznické
karty České pošty, s. p., a jejich využívání;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: JUDr. Hana Hrabalová.
V Hulíně dne 25. července 2013

USNESENÍ č. 57
z 57. schůze Rady města Hulína, konané dne 1. 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) Bere na vědomí
3) Pověřuje
1) Schvaluje
a) zrušení výběrového řízení na zakázku
„Zajištění provozování vodohospodářské
infrastruktury města Hulína v místní části
Chrášťany a místní části Záhlinice, na dobu
10 let“;
b) výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Oprava chodníku okolo koupaliště“ a současně jmenuje
členy a náhradníky komise pro posouzení
a hodnocení nabídek v tomto složení: členo-

vé – Petr Polák, Ing. František Horáček a Ing.
Roman Dutkevič; náhradníci – Mgr. Roman
Hoza, Zdeněk Váňa a Bc. Božena Rušikvasová; hodnotící komise plní i funkci komise
pro otevírání obálek s nabídkami;
za body 1a), 1b) zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič;
platnost usnesení přijetím.
2) Bere na vědomí
a) informaci o přechodu 1 kusu akcie na jméno Jihomoravské plynárenské, a. s., ve vlastnictví města Hulína na hlavního akcionáře
a o výplatě protiplnění ve výši 11.110,45 Kč
na účet města Hulína;
zodpovídá: JUDr. Hana Hrabalová.
3) Pověřuje
a) ﬁrmu SATE Hulín, s. r.o., IČ 255 17 465,

se sídlem Družba 1198, 768 24 Hulín, zast.
jednatelem Martinem Procházkou, zajištěním
všech nezbytných povolení k provozování
vodohospodářské infrastruktury pro veřejnou potřebu pro obchodní společnost SATE
Hulín, s. r. o., a provozováním vodohospodářské infrastruktury města Hulína v místní
části Chrášťany a místní části Záhlinice, na
dobu 10 let. Současně pověřuje starostu města zahájením jednání o zajištění změny rozhodnutí o poskytnutí dotace na předmětnou
akci, zejména způsobu provozování po dobu
udržitelnosti projektu;
zodpovídá: Ing. Dutkevič;
platnost usnesení přijetím.
V Hulíně dne 1. srpna 2013
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák,místostarosta

Zápis z veřejného projednání návrhu Programu rozvoje města Hulína 2014 – 2020,
konaného 7. 8. 2013 v sále Kulturního klubu
Účastníci veřejného projednání:
Za předkladatele návrhu:
Mgr. Roman Hoza, starosta města
Petr Polák, místostarosta města
Za zpracovatele návrhu:
Ing. Zuzana Kučeříková
Bc. Božena Rušikvasová
úřednice MěÚ Hulín
Ladislav Kývala, technická pomoc
Za metodické vedení zpracování:
PhDr. Jana Pšejová
Mgr. Vladimíra Vondráčková
pracovnice KÚ ZK,
odbor strategického rozvoje kraje
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Další přítomní:
dle prezenční listiny
6 členů pracovní skupiny a zastupitelů města
7 občanů
3 z řad veřejnosti
Program jednání:
1. Úvod do problematiky
2. Prezentace analytické části programu rozvoje
3. Prezentace výstupů pro návrhovou část
4. Prezentace návrhové části programu rozvoje
5. Diskuze
6. Závěr
Ad 1:
Roman Hoza zahájil veřejné projednání,
představil program jednání, zástupce před-

kladatele, zpracovatele návrhu a zástupkyně
Krajského úřadu Zlínského kraje, které zajišťovaly metodické vedení postupu zpracování
programu rozvoje. Dále stručně představil
Program rozvoje města Hulína 2014 - 2020,
dosavadní průběh jeho zpracování a způsob
dalšího využití. V závěru svých slov předal
slovo nejdříve zástupkyni metodického vedení Janě Pšejové.
Paní Pšejová seznámila přítomné s průběhem a cílem pilotního programu Ministerstva
pro místní rozvoj „Elektronická metodická
podpora tvorby rozvojových dokumentů
obcí“, kterého se město Hulín za Zlínský kraj
zúčastnilo a v rámci kterého vypracovalo svůj
program rozvoje, vyzvedla potřebu plánování i v posttotalitním období vývoje ČR.

Hulíňan
Ad 2, 3 a 4:
Zpracovatelka návrhu Bc. Božena Rušikvasová představila program rozvoje jako střednědobý strategický rozvojový dokument města
Hulína, seznámila přítomné s důvodem zpracování programu rozvoje, s obsahem výstupů
z analytické části, ze SWOT analýzy a dotazníkového šetření pro návrhovou část a představila
klíčové priority návrhové části daného dokumentu, horizontální témata a další členění dokumentu. Podrobněji za přispění pana starosty,
příp. paní Pšejové, seznámila přítomné s výsledky dotazníkového šetření a náplní jednotlivých
opatření k dosažení vytčených cílů. Zmínila se
dále o systému monitorování naplňování plánu
rozvoje a způsobu jeho aktualizace.
V závěru přítomné seznámila s dalšími
navrženými aktivitami pro doplnění návrhu
programu rozvoje, které vzešly z prostudování podkladů k veřejnému projednání:
• Veřejné osvětlení - pasportizace
- plán oprav
• Vodní tok Žabínek - regulace toku,
- čištění, příp. odlehčení
při zvýšeném průtoku
do kanalizace
Ad 5:
Pan Radek Navrátil (radní a zastupitel
města) zdůraznil důležitost tohoto dokumentu pro rozvoj města, vznesl dotaz, zda bude
probíhat v průběhu realizace aktivit dle programu opakované dotazníkové šetření, ze

FINANČNÍ OKÉNKO
Čas od času se každý z nás zamyslí nad
tím, zda peníze, které odcházejí z našeho rodinného rozpočtu, vydáváme účelně, zda by
bylo možné tyto výdaje snížit?
Možná si pak kladete i takovéto otázky:
- není splátka úvěru, který máme, příliš vysoká?
- nešly by úvěry, které splácíme, sloučit
do jednoho?
- každý měsíc platíme dost peněz za pojistky,
pomohly by nám, kdyby se něco stalo?
- máme alespoň malou ﬁnanční rezervu
pro případ, že přijde nečekaný výdaj?
- přináší nám naše uložené peníze nějaký úrok
nebo jen leží na běžném účtu, kde z nich
nic není?
- využíváme státní příspěvky či daňové odpočty?
- neplatíme za něco, co nepotřebujeme?
- spoříme do produktů, z kterých budeme
něco mít?
- a mnoho dalších a podobných
Na takovéto otázky vám dá odpověď celkové a podrobné posouzení vaší rodinné situace, vašich smluv a s nimi spojených výdajů.
Říká se tomu revize. Je dobré ji provést alespoň 1x za rok. Ptáte se proč?
Mění se situace v rodině, mění se ﬁnanční
produkty, které využíváte, mění se podmínky
ﬁnančních institucí. A na to je třeba reagovat.
Revize – její jednotlivé kroky:
1) zmapování ﬁnanční situace rodiny
2) analýza smluv (produktů) vzhledem k rodinné situaci
3) lze něco vylepšit, změnit, využít pro vás
výhodnější a levnější produkt?
4) samotné provedení změn
Soupis vašich smluv, příjmů a výdajů
(zmapování ﬁnanční situace rodiny) můžete
provést sami. Samotné posouzení vhodnosti a
nastavení vašich ﬁnačních produktů (smluv)

kterého by byla patrná odezva obyvatel, např.
změny priorit apod.
Pan starosta uvedl, že se této možnosti nezříká, ale je bohužel k podílu občanů na takových průzkumech skeptický (viz návratnost
dotazníků do 10 %, účast na dnešním jednání,
účast na veřejných zasedáních zastupitelstva,
příp. na veřejných projednáních jednotlivých
fází zpracování územního plánu apod.). V kapitole B. 5 Podpora a realizace programu tato
činnost konkrétně uvedena není, ale může být
zohledněna ve výroční zprávě předkládané
zastupitelstvu, kde budou navrženy podmínky pro aktualizaci programu nebo zastupitelstvo při projednávání této zprávy může uložit
i znovuprovedení dotazníkového šetření.
Paní Pšejová uvedla, že dle jejích zkušeností se strategickým plánováním a prováděním dotazníkových šetření v jeho průběhu
nízká účast není nic negativního, vždy odpovídají spíše negativně smýšlející respondenti,
je možno předpokládat, že ti, co neodpověděli, jsou spokojeni. Opakované dotazníkové
šetření nemusí být provedeno v celém rozsahu, ale jen pro určitou skupinu obyvatel nebo
jen k určité oblasti života ve městě.
Pan Jan Slanina (člen pracovní skupiny) spíše jen poznamenal k pojmu životní
prostředí, že je spojováno hlavně se zelení,
ovzduším, vodou a půdou, ale v kontextu s
programem rozvoje je třeba ho chápat hlavně
jako obytné prostředí (kompaktní zástavba).

Dále uvedl, že byl překvapen konstruktivní
odezvou občanů ke zpracování programu
rozvoje v dotazníkovém šetření.
Popřál mnoho úspěchů s plněním a realizací tohoto programu i v dalším období, i
když dojde ke změnám ve vedení města. Ze
svých zkušeností navrhuje před realizací jednotlivých aktivit pečlivě zvažovat, k čemu
bude užívána, jaký typ (např. při výstavbě
nové sportovní haly), je potřeba se zamyslet i nad ﬁnancováním (nejen investice, ale
i provoz).
V závěru diskuze se o slovo přihlásila paní
Pšejová s postřehem, že správně je chápán
harmonogram aktivit na celé období platnosti dokumentu jako nejdůležitější část, která
bude dále rozpracována do ročních akčních
plánů, tyto již obsahují ﬁnance nejen na pořízení, ale i na provoz, termíny, odpovědnost
konkrétních osob.
Další připomínky, návrhy ani doporučení
nebyly vzneseny.
Ad 6:
R. Hoza ukončil jednání, poděkoval všem
za účast a diskutujícím za podněty k programu rozvoje města Hulína.
Upozornění pro veřejnost
Program rozvoje bude schvalován na zasedání
Zastupitelstva města Hulína dne 5. září 2013.
Ing. Zuzana Kučeříková

Rodinné ﬁnance – jsou správně nastavené?
Je možné snížit naše rodinné výdaje?
už konzultujte s člověkem, kterému důvěřujete, či vám byl doporučen a který ﬁnancím
rozumí a věnuje se jim profesionálně delší
dobu. Máte-li (či znáte) ﬁnančního poradce,
obraťte se na něj. Nejlépe na poradce, který
nepracuje jen pro jednu společnost.
Při revizi, kterou společně provedete, je
třeba vzít v úvahu mnoho dalších okolností, které souvisí s vaší rodinnou situací (věk,
zdravotní stav, děti atd.).
Jediné, s čím vám ﬁnanční poradce nepomůže,
jsou výdaje za jídlo, dopravu, oblečení, záliby.
Rodinné výdaje lze snížit i výběrem vhodného poskytovatele telekomunikačních služeb, dodavatele plynu a elektrické energie.
Po zmapování vaší situace přijde hlavní
a nejdůležitější část revize, kterou provede
váš poradce. Provede podrobný rozbor všech
smluv, všeho, co jste si společně řekli, zohlední vaše představy, možnosti a požadavky.
Měl by vám pak sdělit např.:
- zda úvěr, který splácíte, lze nahradit levnějším a za jakých podmínek, či je možné více
vašich úvěrů sloučit do jednoho
- zda pojistné smlouvy, které platíte, jsou dobře nastaveny, zda by vám pomohly v případě nesnází a je-li je možné pořídit levněji
- zda vaše volné ﬁnanční prostředky, které
máte uloženy či ukládáte, můžete vložit jinam, kde vám přinesou vyšší zisk
- zda máte možnost a zda využíváte státní
příspěvky
- doporučí vám vytvoření ﬁnanční rezervy,
která bude kdykoliv dostupná a bude z ní
vyšší úrok, než ten, co máte na běžném účtu
- poradí vám, jak vhodně spořit dětem či
sobě (např. k důchodu, či na něco jiného)

případ, že budete cokoliv potřebovat.
Každopádně stojí za to, alespoň jednou
ročně projít všechny vaše smlouvy a nechat si
podrobně posoudit jejich nastavení. Čas, který tomu budete věnovat, se vám vrátí v podobě uspořených peněz. Zároveň pak můžete
být v klidu i v případě, že se vám či vašim
blízkým přihodí nějaká nepříjemnost, která
bude mít i ﬁnanční dopady na vaši rodinu.
V tomto okamžiku se ukáže, jak dobře jsou
vaše smlouvy nastaveny.
Neodkládejte tuto záležitost.
© František Pešout
autor pracuje jako nezávislý ﬁnanční poradce
frantisek.pesout@seznam.cz

INZERCE

Jakmile se společně domluvíte na provedení
změn, váš poradce by měl za vás zařídit veškeré
potřebné kroky a být vám neustále nablízku pro
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Hulíňan
Skrytá krása aneb
Něco z historie spodního prádla

ZE SPOLEČNOSTI
Pod tímto názvem připravilo Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích a Město
Hulín zajímavou výstavu
v prostorách budovy i zahrady muzea, která potrvá od
27. června do 31. srpna 2013.
Vernisáž 27. června zahájila krátkou historií muzea i přivítáním návštěvníků, kteří
zcela zaplnili výstavní sál, vedoucí muzea
Vendula Navrátilová. Ta předala starostovi
města Romanu Hozovi „dar-nedar“, jak sama
řekla, totiž, že muzeum za půl roku navštívilo
1.800 návštěvníků, což je pětinásobek obyvatel Zahlinic - a to je úctyhodné číslo.

Dívky se pak proměnily v modelky a na improvizovaném molu předvedly spodní prádlo
časů dávno minulých, ale ještě předtím předvedly názorně, jak chodila děvčata učesaná „na
pótec“, což znamená uprostřed pěšinka a dva
„lelíky“ copy, vdané ženy lelík jeden. Také z
čeho se skládá hanácký dívčí kroj pod vestičkou i pod vrchní sukní, kde je ta skrytá krása.

Ke slovu přišli členové literárně dramatického oboru ZUŠ Hulín pod vedením Lenky
Urbanové se zajímavým programem, který
moderoval Zdeněk Štokman.

Starosta města závěrem tvůrcům výstavy
i za kulturní program poděkoval, předal kytky.

V zahradě pak čekalo předvádění, jak se
pralo prádlo ještě dávno před automatickými
pračkami.
Je to zajímavá výstava a na otázku, kde
sehnali tolik kusů prádla s krásnými výšivkami, krajkami a neuvěřitelnými kreacemi, odpověděla Vendula Navrátilová, že má okolo
sebe šikovné obětavé lidi, kteří jí s tím pomohli.
Muzeum v Záhlinicích plní přání Františka Skopalíka, aby se stalo otevřeným prostorem pro návštěvníky a připomínalo život a
práci našich hanáckých předků.
Věra Gremlicová

Akademie 3. věku
Zápis do dalšího ročníku 2013/2014 Akademie
3. věku se uskuteční
18. září v přísálku Kulturního klubu od 9.00 hod.
Akademie 3. věku je určena především pro všechny
ty, kteří touží po vědění
a informovanosti v seniorském věku.
Celoživotní vzdělávání
je zaměřeno na vzdělávání
a zdravý životní styl, především pro seniory. Přednášky se konají jedenkrát měsíčně v určeném termínu
v přísálku Kulturního klubu
od 9.00 hod.
Více informací na
www. knihovnahulin.cz
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Pozvánka

Hulíňan
Dům zdraví v Hulíně
Nejcennější v životě je zdraví, to ví každý z nás. Po dlouhé době můžeme občanům
Hulína sdělit, že i v této oblasti se v našem
městě mnohé změnilo. Přesně 7. 6. 2013 byl
zkolaudován nový Dům zdraví v Záhlinické
ulici, který bude zabezpečovat zdravotnickou
péči našim spoluobčanům a do velké míry tak
nahradí staré zdravotní středisko v Tyršově
ulici, které patří Římskokatolické církvi a je
již v nevyhovujícím stavu. Na všechny novinky a okolnosti vzniku nového moderního
domu zdraví jsem se zeptala paní Ing. Silvie
Štěrbové, investorky.
Realizovat tak náročný investiční záměr je jistě velké riziko, kolik stál celý projekt a uspěli
jste v žádostech o nějaký dotační titul?
Dům zdraví se podařilo zkolaudovat dle plánovaného termínu 7. 6. 2013. Celá stavba stála
16.439.811,- Kč. Dotace z ROP (Regionálního
operačního programu) Střední Morava je max.
60 % z této částky, což činí 9,8 mil. Kč. Tato
částka bude teprve proplacena, pokud se splní
řada monitorovacích indikátorů (podmínek)
po dobu 3 let. Zatím je stavba placena z vlastních zdrojů a z velké části z úvěru.

Jména lékařů a dalších podnikajících subjektů a data zprovoznění jejich ambulancí
(obchodů) v budově Domu zdraví:
MUDr. Markéta Gernová
- praktický lékař pro dospělé
- od 8. července
MUDr. Kristina Rozsypalová - zubní ambulance
- od 17. července
MUDr. Drahomíra Hejhalová - praktický lékař pro dospělé
- od 26. července
MUDr. Věra Horáková
- praktický lékař pro děti a dorost
- od 29. července
MUDr. Lenka Syptáková
- praktický lékař pro děti a dorost
- od 30. července
MUDr. Vanda Trhlíková
- oční ambulance
- od 1. září
MUDr. Pavel Dungl
- neurologická ambulance
- od 1. září
MUDr. Jitka Hasalová Zapletalová - interní a diabetologická ambulance - od 1. září
Stanislava Karolová
- OČNÍ OPTIKA
- od 1. září
Mgr. Jitka Dvouletá
- LÉKÁRNA
- první polovina září
Co všechno Dům zdraví vůbec nabízí?
Dům zdraví nabízí služby z oblasti zdravotnictví, počínaje obvodními lékaři, zubaři,
specialisty a lékárnou, oční optikou a masážemi konče. Do budovy se přestěhovali
někteří lékaři z Tyršovy ulice, ale i z jiných
okrajových částí Hulína. Celkem je v budově
8 lékařů. Najdete tu praktické lékaře pro děti,
dorost i dospělé, zubní, oční, neurologickou,
interní a diabetologickou ambulanci. Od září
tohoto roku bude v provozu lékárna a prodejna oční optiky, od listopadu budou v Domě
zdraví i masáže.

Nově otevřené CENTRUM OBČANSKÝCH SLUŽEB v Hulíně na ulici Záhlinická 1216, naproti supermarketu Albert.

Bylo těžké najít pro Dům
zdraví nové nájemce? Přeci
jenom požadavky na ordinace praktických lékařů jsou
zásadně jiné, než na kancelářské prostory. Bylo nutné
nějak projekt dopředu s novými nájemci konzultovat?
Samozřejmě jsme do projektu vstupovali s již jasným záměrem, a proto jsme oslovili
vybrané specialisty a projekt
jednotlivých ambulancí spolu
vzájemně konzultovali. Pokud
vím, lékaři (i jejich pacienti)

jsou s novými prostorami maximálně spokojeni. Projekt byl zaměřen na to, aby celá
budova byla provedena ve vysokém standardu - plocha místností, klimatizované prostory, venkovní žaluzie a screenové rolety (což
oceňujeme při současných vedrech), kamerový systém, bezbariérový přístup do všech
prostor, protipožární a bezpečnostní zabezpečení. Celá budova je provedena jako „tepelně
úsporná“.
Co považujete za největší devízu nového
Domu zdraví v Hulíně?
Největší devízou je pohodlí a komfort pro pacienty a soustředění zdravotní péče a dalších
zdravotnických služeb pod jednu střechu.
Myslím si, že pacienti ocení komfort a služby, které nový Dům zdraví nabízí.
Nabídne centrum v budoucnu třeba i nějaká další pracovní místa?
Ano, jednou z podmínek dotačního programu, ke kterému jsme se zavázali, je totiž
vytvoření 7 nových pracovních míst. V současné době není obsazeno pouze místo zubního lékaře/ky - absolventa do zubní ordinace
MUDr. Rozsypalové.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně zdraví. J.Z.
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Hulíňan
ČSOP v Hostětíně
V krajině Bílých Karpat, tak kouzelné, že
ji právem náleží titul biosferické rezervace
UNESCO, leží ekologická vesnička Hostětín.
Svými cca 250 obyvateli se řadí spíše k menším
obcím v regionu, navzdory tomu její věhlas sahá
až daleko za hranice republiky. V loňském roce
ji dokonce poctil návštěvou britský následník
trůnu princ Charles, jehož zájem o ekologické
aktivity všeho druhu je všeobecně známý.
Co je v Hostětíně tak zajímavého k vidění
a můžeme se i my, lidé žijící v průmyslovém
městě obklopeném dopravními tepnami, něčemu naučit, inspirovat se? Tyhle otázky jsme
si položili v ZO ČSOP Via Hulín a rozhodli
se odpovědi hledat osobně, přímo na místě.
Proto jsme naplánovali a v polovině června
realizovali dvoudenní zájezd do Centra Veronica Hostětín, jež je součástí Ekologického
institutu Veronica Brno, profesionálního pracoviště ČSOP. Byli jsme tedy mezi svými.
Pro hulíňáky je Hostětín jednoduše dostupný vlakem. Necelých osmdesát kilometrů zdoláte ani ne za dvě hodiny kochání se
krajinou a už když vás vláček, směřující dál
do Vlárského průsmyku, vypustí na opuštěné
zastávce, vůně senoseče, ticho a nepatrný provoz na silnici zpomalí váš krok natolik, že dál
pokračujete beze spěchu volným tempem do
srdce obce, k obecnímu úřadu a Centru Veronica. Jelikož jsme měli objednanou komentovanou prohlídku, očekávala nás v prostorách
Ekocentra paní Aneta Zádrapová, erudovaná a
pro věc zapálená mladá žena. Strávila s námi
procházkou po obci něco přes tři hodiny a její
znalosti problematiky byly i pro nás „zasvěcené“ příjemným překvapením.
Na malém prostoru je tady soustředěno
několik aktivit, naznačujících směr, kterým
by se obce i menší města měla ubírat, pokud
k tomu mají alespoň trochu vhodné podmínky. Jedná se především o využívání místních
zdrojů jak lidských, tak přírodních a energetických, a tím zapojení usedlíků do celého
procesu tzv. udržitelného rozvoje venkova.

Prohlédli jsme si obecní výtopnu na biomasu, která v topném období zásobuje teplem
většinu budov v obci, kořenovou čističku odpadních vod, fungující celoročně s minimálními provozními náklady, biomoštárnu – tedy
zpracovnu v okolí pěstovaných jablek v biokvalitě, dvě stě let starou sušárnu ovoce, která
je stále funkční a v sezonu nevychladne, viděli jsme využití sluneční energie pro výrobu
elektřiny a ohřev teplé užitkové vody pro celé
centrum včetně penzionu a moštárny. Prošli
jsme se tzv. Živou zahradou, která, kromě
toho, že poskytuje užitek lidem, skýtá útočiště doslova všem živočichům z říše hmyzu,
ptactva, plazů a hlodavců, co jdou
náhodou
kolem. Samozřejmostí
v takové zahradě je bující původní
ﬂóra a oku
lahodící
drobné stavbičky ze dřeva a proutí.
Noc jsme strávili v moderně zařízeném
ekopenzionu. Byla to svého druhu první stavba u nás, postavená v tzv. pasivním
standardu. Nosné zdivo je sice z klasických
materiálů, ale celý obvod a střecha jsou izolovány dvaceti centimetry slámy. Zkoukli
jsme technické zázemí, rekuperační jednotku, zásobník teplé vody i vody dešťové,
která se zde po hrubém vyčistění používá
ke splachování toalet a pro úklid. Přilehlá
budova s kuchyní, přednáškovou místností
a kancelářemi Centra je ve standartu energeticky úsporného domu s použitím hliněných
omítek, speciálních oken a tak podobně.
Vše je podřízeno minimalizaci nákladů na
provoz a spotřeby energií. Za zmínku stojí i zdánlivá maličkost: všechny potraviny,
potřebné pro provoz Centra (a že jich při

plném vytížení není málo) jsou nakupovány
prostřednictvím jediné prodejny smíšeného
zboží v obci. Proč? To si snad každý ekologicky založený člověk spočítá sám. Sobota
pro nás končila výletkem za sochami v krajině kolem Hostětína a posezením v právě
otevřené restauraci.
V neděli pak následoval pěší přesun do
Bojkovic. Tam mají (krom jiného) velmi pěkně koncipované muzeum věnované regionu
a hlavně: zastavuje tam vlak.
Cíl exkurze naší ZO do Hostětína, tj. rozšíření environmetálního poznání a inspirace,
se naplnil. Není samozřejmě reálné aplikovat všechny tamější aktivity v podmínkách
našeho města, nicméně postupný rozvoj jednotlivých technologií, orientovaných zejména na úsporu energie, již samovolně probíhá
i v Hulíně, byť především zásluhou soukromých subjektů. Naše organizace např. začala s cíleným budováním Živé zahrady na polovině tzv. školního pozemku. Postupujeme
podle vlastních představ a práce se pomalu
rozbíhají. Při procházkách ulicemi kolem
rodinných domků také občas zahlédnete na
střeše fototermické, řidčeji i fotovoltaické
panely a první slaměný dům široko daleko se už staví na ulici Ed. Světlíka. Nějaké
vlaštovky jsou tady, nezbývá než doufat, že
brzy přiletí celé hejno.
Za ZO ČSOP Hulín A. Páter

Letní tábor mladých ochránců přírody
V soboru 10. srpna se pět členů oddílu Orlovci (Bára, Kristýnka, Ondra, Marek a Kuba)
vypravilo na stanový tábor do Beskyd. Jako
obvykle jsem se nejprve přepravili vlakem do
Valašského Meziříčí. Odtamtud jsme se spolu
s oddílem ochránců přírody Falco z Valašského Meziříčí a s kamarády z Považské Bystrice
rozjeli na tábořiště u bývalé hájenky Košárky.
Ihned po příjezdu jsme si postavili stany, vybalili batohy a snědli bramborový guláš. Po

Příprava táborového ohně
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obědě jsme nanosili dříví a vodu ze studánky.
Pak byla večeře a po ní oheň. Vedoucí tábora
Mirek začal číst deník starého kapitána Suolaka, který znal místo uložení pokladu na ostrově Ykrášok. My jako ztroskotanci na tomto
ostrově jsme měli poklad najít. Každý den
jsem dostávali úkoly, které nám měly umožnit
přežít na pustém ostrově: postavit chýši, vyrobit oštěp a kompas, udělat si mouku a upéci
placky, uvařit na ohni polévku a další. Každý
večer byla soutěž v uzlování. Za splněné úkoly
jsme dostávali indicie, které nás měly dovést
k pokladu. Podnikli jsme také několik výprav
do okolí tábora. V neděli jsme prozkoumávali
okolí potoka Černá Ostravice. V úterý následoval celodenní výlet na kopec Skalka, kde
dřív stával hrádek. Ve čtvrtek jsem se vydali
za panem Němcem na Černou Vrobli. Ukázal
nám své stádo koz a také vlastnoručně vyrobený roubený domeček. Ochutnali jsme perník z
kozího mléka. Další dny jsem se učili poznávat léčivé bylinky rostoucí v okolní přírodě.
Jak to dřív na lodích bývalo, námořníci trpěli

různými chorobami. My jsem se je učili vyléčit. V pátek všech šest oddílů objevilo hledaný poklad. U slavnostního táborového ohně
byly rozdány diplomy těm nejšikovnějším z
nás. V soboru nastalo velké balení a odjezd.
O půl jedné jsme dorazili vlakem zpět do Hulína. Všichni jsme se přivítali se svými rodiči
a spokojeně odkráčeli domů.
Barbora Brázdilová
Našli jsme poklad

Hulíňan
Poznávací zájezd hulínského Svazu žen
Stále aktivní Svaz žen v Hulíně uspořádal
22. 6. 2013 další poznávací zájezd, tentokráte
na Hanou a posl. výběžky Jeseníků.

nolomu, který byl dlouho zavážen odpadem a
stavební sutí z celého okolí. Prohlídková trasa
vede terasami z kamenných zídek s osázenými rostlinami téměř celého světa. Údajně jich
bylo přes 3 tisíce kusů vybraných tak, aby
kvetly téměř po celý rok, Z místa je nádherný
výhled na Hanou a celý Hornomoravský úval.
Unaveni výstupem po kamzičích cestičkách
zasedli jsme k vydatné večeři v motorestu Bohuňovice. Spolehlivý pan řidič autobusu ﬁrmy

Vydatná noční bouřka před odjezdem
způsobila zajisté četné vrásky nejen pořadatelkám, ale i přihlášeným účastníkům. Krátce
po odjezdu však všechny obavy zmizely, počasí se umoudřilo a po celý den jsme se mohli
těšit z krásného slunečného dne.
První zastávka byla v Lošticích u velmi
zajímavého a svérázného řezbáře p. Jaroslava Beneše, který nás v historickém kostýmu
osobně provedl od originálně vyzdobené autobusové zastávky do zcela nezvyklého ateliéru
– vlastního bytu. S obdivem jsme vyslechli
jeho zasvěcený výklad k dílu – od jesliček velikosti krabičky od zápalek po obraz starých
Loštic z lipového dřeva o velikosti 1x2 m.

V Lošticích jsme navštívili též muzeum
hanácké speciality Olomouckých tvarůžků,
které se tu vyrábí již od r. 1876. Někomu
snad nevoní, ale když jej s chutí pojídal sám
rakouský císař Franz Josef – proč nezkusit?

OSOBNOST HULÍNA
Vo j t ě c h
Adamec se narodil 4. 7. 1933
v Hulíně jako
nejmladší ze
4 synů na rolnické usedlosti čp. 93
v dnešní ulici Palackého
- za našeho
mládí v Lískovci. Talent
pro malování
stejně
jako
jeho starší bratr Luděk zřejmě zdědil po
své mamince,
která k malování přišla ve Vídni a stýkala se tam s významnými malíři té doby.
Doba jeho dospívání byla však necitelně poznamenána třídním bojem a honem na
kulaky. Navíc jej rodiče nechali ministrovat
v místním kostele - tedy další šrám v kádrovém posudku. To vše vyvrcholilo odepřením
studia na střední škole a dokonce zákazem
pobytu v Hulíně na dobu 20 let! Houževnatý
a pracovitý hanácký synek se však nevzdal.
Jako stavební dělník dostal se na stavbu Nové
huti K. G. v Ostravě. Do rodné obce dojížděl

Další zastávka byla u známého hradu Sovinec v nedalekém Jiříkově v tzv. Pradědově
galerii, kde v rozsáhlé expozici bylo možné
shlédnout dřevořezby v nadživotní velikosti,
největší betlém na světě či Poslední večeři
Páně. Dále v Pradědově zahrádce byli k vidění
draci i vodní nádrž s kořenovou čističkou. Jistým překvapením pro nás starší byli průvodci
- mluvící sochy, které po stisknutí tlačítka podávaly informace k vystaveným exponátům.

Závěrem jsme měli možnost v obci Paseka
zhlédnout nevídané arboretum nezvykle nazvané MAKČU PIKČU, zřízené zásluhou Ing.
Radima Slabého na místě opuštěného kame-

Šťastný nám, obyčejným pěšákům, umožnil
při jízdě prohlídku nedávno otevřeného úseku
dálnice Říkovice – Hulín i rozvoz příjemně
unavených cestovatelů po Hulíně.
A tak v závěru vřelé díky organizátorům,
především paní ANIČCE NAVRÁTILOVÉ,
a podpoře hulínské radnice za příjemně prožitý a velmi poučný zájezd.
Jak jste, milé dámy, prokázaly, máte šťastnou ruku ve výběru zajímavých témat a také
tam nahoře u sv. Petra, a tak snad ve zdraví za
rok opět nashledanou!
Za spokojené účastníky zájezdu Vl. Úlehla
Foto: Jiří Nemrava

Vzpomínka na významného rodáka, akad. sochaře
Vojtěcha ADAMCE, u příležitosti nedožitých 80 let
ilegálně za nezištné pomoci rodin Omastové
a Hložkové.
Přestože z pracoviště měl dobrý posudek
a zkoušku na Akdemii výtvarných umění
složil jako 2. v ročníku, s přihlédnutím k
posudku z místa bydliště nebyl přijat. Našel
se však jeden z členů poroty (profesor Ot.
ŠPANIEL), který rozpoznal jeho talent a nešťastnému a zklamanému adeptu doporučil
studium na UMPRUM u profesora PELCE,
kde byl přidělen na oddělení politické karikatury! Obor mu přirozeně nevyhovoval, a
tak přešel na sochařinu.
Z jeho početného díla si připomeňme
jen v krátkosti mimořádná díla - sousoší sv.
Vojtěcha a Radima v Libici (1999) či sochu
bývalého papeže Jana Pavla II. v Adalbertinu v Hradci Králové (2003), dále jeho práce na Křížové cestě na Kuksu a celou řadu
úspěšných výstav u nás i v zahraničí, po celé
Evropě.
Většinu svého plodného života prožil se
svou manželkou Marií a synem Vojtěchem ve
Štítu nad Cidlinou.
V roce 2008 na posvátném Velehradě
dostal od Čs. biskupské konference Řád sv.
Cyrila a Metoděje.
Hulíňák Vojtěch Adamec zemřel 28. 3.
2011. Pohřeb měl v Praze v kostele sv. Jiljí,
zádušní mši jako poděkování za jeho celoživotní dílo navazující na křesťanské kořeny

našeho národa sloužil tehdejší arcibiskup
Dominik DUKA OP.
Na rodné město nezanevřel a o dění v Hulíně i Kroměříži se vždy a s nevšedním zájmem a rád nechal informovat.
Vl. Úlehla
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Hulíňan
Letos poprvé lze na Evropském polytechnickém institutu
studovat i magisterské obory
Měsíc červen byl pro Evropský polytechnický institut skutečně mimořádně úspěšný a
významný. Tato soukromá vysoká škola, která v Kroměříži na Hanáckém náměstí působí
již pátým rokem, prošla úspěšně hodnocením
významné americké akreditační asociace
„American Association for Higher Education and Accreditation“.

Na základě hodnocení celkové úrovně
školy touto prestižní agenturou s tradicí
140 let, a zejména pak hodnocení odborné
úrovně pedagogického procesu školy, získal
Evropský polytechnický institut akreditaci
pro studium bakalářských oborů „Finance
a daně“ a „Management a marketing zahraničního obchodu“.

proces úspěšně završený získáním akreditace dvou magisterských oborů, kterými
jsou „Ekonomika a obchod“ a „Aplikovaná informatika“.
Studium lze zahájit již od září tohoto roku!!
www.edukomplex.cz

Evropský polytechnický
institut tím nejen rozšířil
možnost studia stávajících
bakalářských oborů „Ekonomická informatika“ a
„Elektronické počítače“ o
další dva bakalářské obory,
ale otevřel si tím i cestu k
zahájení procesu akreditace
oborů magisterských.
Díky roky budovanému
personálnímu zabezpečení
výuky kvalitními akademickými pracovníky a tomu
odpovídajícímu vybavení
školy byl v červnu tento

Evropský projekt učí,
jak nebýt „ovčanem“
Také si někdy připadáte proti chování politiků či
úředníků bezmocní? Máte chuť se někam zavřít a tvářit se, že se Vás politika a občanské dění kolem Vás
vlastně netýká?
Takové pocity máme občas asi všichni, jenže ve
skutečnosti se tímto přístupem vzdáváme možnosti
ovlivňovat svět, ve kterém žijeme, a „vydáváme se na
pospas“ rozhodnutím, vyhláškám, zákonům, které za
nás učinili jiní. Místo aktivního občana podílejícího se
na veřejném dění se pak stáváme nezúčastněnou ovcí
ve stádu, „ovčanem“.
Demokracie se ve svém původním významu opírá o
ochotu členů společnosti spolupodílet se na spravování společného veřejného prostoru. Jenže většina české
dospělé populace vyrostla v totalitním režimu a nemá
dostatečné znalosti, jak uplatňovat v demokracii svá
práva, rozvíjet svůj životní prostor a hrát aktivní roli
ve veřejném životě.
Toho si všímá evropský projekt „Podpora, stimulace a propagace dalšího vzdělávání jednotlivců v oblasti
odborných a obecných kompetencí“, reg. č. CZ.1.07/
3.1.00/37.0206 ﬁnancovaný Evropskou unií a státním
rozpočtem České republiky, který s ústředním mottem
„Nebuď ovčan! Občanskou gramotností proti ovčanství“ přináší návod, jak se do občanského života účinně
zapojit.
Cílem projektu je přinést občanské vzdělávání dostupné pro všechny. Lektoři připravili celkem 15 kurzů
z oblastí Aktivní občanství a participace občanů na veřejném dění, Dobrovolnictví, Multikulturalismus a prevence extremismu, Odpovědný přístupu k životnímu
prostředí a Odpovědný přístupu k ﬁnancím. Všechny
kurzy jsou realizovány zdarma a srozumitelnou formou
s důrazem na praktické pojetí a využití. Aktuálně probíhají prezenční kurzy ve větších krajských městech,
ale vzdělávat se můžete také přes internet, a to ve formě online seminářů a e-learningových kurzů.
O všech podrobnostech a termínech se dočtete na
webových stránkách projektu www.nebudovcan.cz.
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Hulíňan
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Díky velké poptávce z řad rodičů při květnovém zápise dětí do MŠ Hulín se hulínská
radnice rozhodla investovat nemalou částku
do stávající MŠ na rozšíření o jednu třídu a
rekonstrukci všech dětských soc. zařízení.
Příprava podkladů pro zahájení oprav proběhla velmi rychle. Během letních prázdnin

MŠ má novou třídu
začala úprava stávajících prostor.
Celá investice přišla radnici na 1,4
mil. korun.
Proběhla rekonstrukce tří koupelen a navíc vznikla speciální
logopedická třída pro děti s vadami řeči.
V pátek 9. srpna proběhla kolaudace části sociálního zařízení a logopedické třídy. Kolaudace zbývajících dvou sociálních zařízení a skladu
proběhla v pátek 23. srpna. Tím byly
splněny veškeré požadavky Krajské
hygienické stanice na provoz v tomto
zařízení. Od září může být přijato o
12 dětí více hulínského předškolního zařízení. Rozšíří se tím i pracovní
uplatnění pro dvě plně kvaliﬁkované
pedagogické pracovnice.
Doufáme, že se našim nejmenším bude

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Ocenění

Současná dynamická doba nás často žene
z jednoho místa na druhé. Mnohdy od vystudované profese k úplně jinému oboru.

Hana Fuksová ve shodě se starostou města
Mgr. Romanem Hozou pana učitele Plaketou
Jana Ámose Komenského.

Ne tak tomu ale bylo v profesním životě pana
učitele Mgr. Petra Stejskala. Tento pan učitel prožil celý svůj profesní život - od roku 1976 až doposud - na Základní škole v Hulíně. Jeho hlavní
předměty byly matematika a výtvarná výchova.

Pan učitel byl vždy příkladem vstřícnosti,
pochopení a ochoty. Nejen matematika, ale
také informatika byla jeho doména a výtvarné nadání rozvinulo výtvarné cítění žáků a
přispívalo vždy k zlepšování prostředí školy.

Jako poděkování za příkladný profesionální přístup a dlouholetou kvalitní pedagogickou práci ocenila ředitelka školy Mgr.

Ať panu učiteli slouží zdraví a na školu
nezapomene.
Mgr. H. Fuksová, ředitelka ZŠ Hulín

Škola vypustila své svěřence a…? NEŠLA odpočívat! Nastartovala se nejedna velká akce, která změnila prostředí školy. Malování, aby byla čistá a barevnější. Opravy
rozvodů vody, revize oken a osvětlení a další
nutné opravy.
Ale hlavní změnou jsou NOVÉ ŠATNY
na hlavní budově a tedy celková úprava suterénu. Zásah do suterénních prostor nebyl
jednoduchý. Po 55 letech se celkově proměnily. Velmi náročné bylo vybroušení podlah.
Následovaly zednické úpravy stěn a odpadních výpustí; nové osvětlení a malování tak
velkého prostoru také není zanedbatelné.
A nelehký úkol byl zbavit se bývalých pletivových šaten! Ale s tím nám pomohli místní
hasiči a patří jim za to nemalé poděkování.
Ale také všem ﬁrmám a osobám, které se
na opravách podílely.

Mgr. Petr Stejskal - pedagog oceněný
starostou města Mgr. R. Hozou.

Skvělá spolupráce
se ŠD

Nové šatny
Dva měsíce prázdnin utekly jako voda.
Většina žáků prožila krásné, slunečné prázdniny plné zážitků.

v nových prostorách líbit a rodiče ocení snahu
města o navýšení kapacity dětí v MŠ Hulín.
A. Hradilová, ředitelka MŠ Hulín

zlepšení hygienických, provozních i bezpečnostních podmínek. Každý žák hlavní
budovy si bude odpovídat za svůj svěřený
úložný prostor a bude jen na něm, jak se
naučí být zodpovědný ke svěřenému majetku. Barevnost a změna osvětlení dodala
celému prostoru příjemnější a dynamický
vzhled.
Věřím, že žáci ocení tuto změnu a budou
schopni díky slušnému chování nové prostředí udržet a pečovat o ně.
Přeji všem do nového školního roku hodně štěstí , prvňáčkům samé jedničky, deváťákům úspěšné přijímací řízení, učitelům slušné žáky a vstřícné rodiče. Hodně trpělivosti
a pochopení všem.
Mgr. Hana Fuksová, ředitelka školy

Chtěla bych touto cestou poděkovat ZŠ v
Hulíně – školní družině za celoroční spolupráci,
a to především vedoucí vychovatelce Evě Formánkové, která mi umožnila pracovat s žáky
třetích tříd při nacvičování muzikálových vystoupení „V Betlémě“ a „O kouzelné píšťalce“.
Největší potěšení a radost při této činnosti byla
s žáky a jim patří také velký dík, jmenovitě: Lucince Pivodové, Míšovi Staňkovi, Nikolce Pospíšilové, Barunce Šebestíkové, Julince Malošíkové, Lucince Hankeové, Lucince Změlíkové,
Lucince Darebníkové, Lucince Jankové, Natálce Šimoňukové, Romance Zaoralové a jedinému druhákovi Tomáškovi Zimmermannovi.
Přeji všem pedagogům a dětem ZŠ v Hulíně krásné prázdniny.
Silvie Morongová

Velké poděkování patří zřizovateli školy
MěÚ Hulín za navýšení rozpočtu na nákup
šatních skříněk a možnost realizace tak velké
změny.
Po zateplení, výměně oken a novém
vnitřním vybavení školy byla tato suterénní
část přetrvávající bolestí. Jsem velice ráda,
že mohla být změna uskutečněna. Přinese
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Hulíňan
SVČ KLUBÍČKO

Doba ledová na Tesáku

Uteklo to jako voda v potoce a opět jsme
zamířili do Hostýnských hor na tábor na Chatu pod Tesákem. Letos nás čekala DOBA
LEDOVÁ. Ne v pravém slova smyslu, víme,
jaké bylo léto, ale postavičky ze série animovaných ﬁlmů. Celý týden patřil hrám, soutěžím, koupání, děti si vyrobily vlastní trika.
Byly unešeny besedou s hasiči, nechyběla ani
tradiční návštěva policistů se psy. Program
zpestřily pokusy mladých debrujářů pod vedením pana Zachariáše.
Už dnes se těšíme za rok zase AHOOOOOOOOOJ.

Kdo z koho aneb jak se mladí rybáři poprali s vedrem…
V neděli 4. srpna zahájili mladí rybáři své
soustředění na Doubravici. Počasí bylo vskutku nádherné, ale pro ryby i rybáře bylo přímo
vražedné. Rybám chyběl kyslík, byly líné, a tak
mladým rybářům dalo mnoho práce, aby něco
chytili. V porovnání s minulým rokem (1021
kusů ryb) toho bylo letos málo (151 kusů ryb),
ale přesto jsme byli v těchto letních horkách
spokojení. Ač rybáři jsou známí svou trpělivostí, bylo třeba pro ně vymyslet jinou zábavu,
a tak přišly na řadu hlavolamy, Partička, výlet
na koupaliště do Hulína a jiné veselé rošťárny.
Závěr soustředění patří tradičně vyhodnocení nejlepších rybářů. Vítězem se stal Vojtěch
Piskoř, 2. místo patřilo Matěji Brabcovi a na
3. místě skončil Šimon Šolc.

Příměstské prázdniny v Hulíně oblíbené
„HLEDÁ SE NEMO“

„VELKÉ PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ“

O tom, že je pro děti v Hulíně dobře postaráno, svědčí i zaplněné příměstské tábory v srpnu.

Druhý příměstský tábor „VELKÉ PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ“ se nesl ve znamení
cestování po Zlínském regionu. Navštívili
jsme hasiče v Holešově, starou zámeckou kovárnu, Zlínský mrakodrap a muzeum obuvi,
ve Starém městě jsme si prohlédli velmi zajímavou kovovou ZOO a vláčkem projeli celý
areál KOVOSTEELU. Stihli jsme navštívit i
služebnu Policie ČR V Hulíně. Počasí vyšlo na
jedničku, tak jen snad dodat, že se zase uvidíme na nějaké další super akci v Klubíčku.

První příměstský tábor „HLEDÁ SE NEMO“,
jak už sám název napovídá, se odehrával díky
krásnému tropickému počasí na hulínském
koupališti, kde se děti dostatečně vydováděly v
bazénech. Na zahradě SVČ si protáhly těla na
trampolíně a při dalších sportovních aktivitách
a nechybělo ani stavění hradů v písku.

pracovníci SVČ Klubíčko Hulín
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Hulíňan
Dětský HULMEN 3. ročník
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Klubíčko Hulín, společně s naším triatlonovým oddílem Aspot Hulín, uspořádalo 3.
ročník triatlonového závodu Dětský HULMEN. Kvůli nepříznivému počasí, které bylo
v původně plánovaném a tradičním termínu
23. 6., jsme se rozhodli uspořádat dětský
Hulmen v pátek, před hlavním závodem. Nedokáži posoudit, zda to byla volba šťastná, či
nikoliv. Zejména vzhledem k až tropickému
počasí, které panovalo a které zapříčinilo, že
na koupališti byla hlava na hlavě. Vzhledem
k tomu, že jsme nedokázali odhadnout, kolik
dětí na start přijde, rozhodli jsme se provoz
koupaliště neomezovat. I z tohoto hlediska jsme šťastní, že se nám podařilo závod
zorganizovat a snad i ke spokojenosti všech
úspěšně zvládnout. V každém případě jsme
byli velmi příjemně překvapeni zájmem dětí.
Závodu se zúčastnilo rekordních 89 dětí. Závod byl rozdělen do pěti kategorií dle roč-

níku narození, od těch nejmenších, do 4 let
až po nejstarší, do 15 let. Závod odstartoval
kategorií nejmladších dětí kategorie 3-4 let v
15 hodin. Děti za asistence rodičů překonaly brouzdaliště, na dětských kolech či odrážedlech absolvovaly asi 100 m a následně se
proběhly areálem koupaliště jako opravdoví
triatlonisté. Následovala kategorie dětí 5-6
let a 7-9 let, kdy malí závodníci museli překonat jednu šířku velkého bazénu, na kole
ujet 1500 m a uběhnout 450 metrů. A konečně dvě kategorie starších dětí 10-12 let a 1315 let, kde plavali dvě šířky bazénu (50 m),
na kole absolvovali dva okruhy v přilehlém
parku (3 km) a běželi 900 m. Pokud můžu
hodnotit, závod byl velmi dobře organizačně
zajištěn, měl hladký průběh bez zbytečných
prodlev, ať už mezi starty jednotlivých kategorií až po zpracování výsledků a vyhlášení
vítězů. Celý závod provázela vynikající atmosféra, doplněná povzbuzováním zejmé-

na rodičů, příbuzných i diváků, takže malí
a mladí závodníci měli dokonalou možnost
nasát atmosféru opravdových triatlonových
závodů. Závěrem bych chtěl poděkovat všem
pořadatelům, městu Hulín a sportovnímu areálu Hulín, sponzorům, a všem zúčastněným.
Petr Menšík, Aspot Hulín

Dětský Hulmen - výsledky

kategorie 3 - 4 let
poř. číslo jméno
1.
37
Kamila Zapletalová
2.
39
Nikol Mikešová
3.
22
Lukáš Karský
4.
71
Jiří Pražák
5.
8
David Richtár
6.
23
Eliška Kuciánová
7.
87
Maxmilián Pavič
8.
10
Ellen Valková
9.
55
Libuše Odstrčilíková

bydliště
Hulín
Kroměříž
Hulín
Hulín
Hulín
Kroměříž
Hulín
Hulín
Sokol Třebětice

r. nar.
2009
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2010
2010

čas
0:03:29
0:03:31
0:04:03
0:05:01
0:05:02
0:05:03
0:05:25
0:05:46
0:06:53

kategorie 5 - 6 let
poř. číslo jméno
1.
53
Michaela Maulerová
2.
24
Radim Letev
3.
76
Lukáš Vyvlečka
4.
44
Simona Pivodová
5.
3
Julie Kührová
6.
68
Václav Mikuláš
7.
74
David Maňák
8.
12
Matyas Takáč
9.
17
Amálie Doležalová
10. 21
Nikola Karská
11. 70
Anna Marie Pražáková
12. 41
Jáchym Kalík
13. 56
Ondřej Odstrčilík
14. 18
Anna Doležalová
15. 72
Jáchym Lukáš
16. 11
Tereza Přikrylová
17. 75
Jan Polášek

bydliště
Kroměříž
Hulín
Hulín
Hulín
Tlumačov
Kroměříž
Hulín
Hulín
Hulín
Hulín
Hulín
Hulín
Sokol Třebětice
Hulín
Praha
Hulín
Hulín

r. nar.
2007
2007
2007
2007
2008
2007
2008
2007
2008
2007
2007
2008
2008
2008
2007
2008
2007

čas
0:08:14
0:08:18
0:08:47
0:08:49
0:09:27
0:09:35
0:09:39
0:09:53
0:10:03
0:10:04
0:10:26
0:10:37
0:10:49
0:12:19
0:12:21
0:12:23
DNF

kategorie 7 - 9 let
poř. číslo jméno
1.
35
Daniel Štoll
2.
54
Lukáš Mauler
3.
6
Marie Vinklárková
4.
2
Ondřej Kühr
5.
78
Martin Nášel
6.
4
Michal Procházka
7.
40
Nataniel Mikeš
8.
27
Pankrác Boháč
9.
14
Silvie Beňová
10. 1
Kateřina Olšanská
11. 32
Honza Hyneček
12. 86
Karolína Mikulíková
13. 62
Apolena Žáková
14. 9
Tomáš Hájek
15. 84
František Horáček
16. 85
Nella Kopčilová
17. 51
Ondřej Neumann

bydliště
Hulín
Kroměříž
Líšná
Tlumačov
Roštění
Hulín
Kroměříž
Choceň
Zapro AD
Žalkovice
Otrokovice
Hulín
Brankovice
Hulín
Hulín
Hulín
Hulín

r. nar.
2004
2005
2004
2005
2005
2005
2006
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2005
2006
2005
2006

čas
0:06:48
0:06:54
0:07:05
0:07:06
0:07:14
0:07:21
0:07:24
0:07:35
0:07:44
0:07:47
0:07:47
0:08:03
0:08:05
0:08:15
0:08:26
0:08:31
0:08:34

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

45
36
50
64
66
30
5
61
80
81

Lucie Pivodová
Beata Zapletalová
Jana Neumannová
Petra Křenová
Tomáš Neradil
Štěpán Riessler
Aneta Procházková
Erika Žáková
Marie Zapletalová
Denisa Zapletalová

Hulín
Hulín
Hulín
Brankovice
Hulín
Žlutava
Hulín
Brankovice
Pravčice
Pravčice

2004
2004
2004
2006
2006
2005
2005
2006
2006
2006

0:08:34
0:09:00
0:09:05
0:09:06
0:09:14
0:09:16
0:09:16
0:09:50
0:09:55
0:10:25

kategorie 10 - 12 let
poř. číslo jméno
1.
29
Bonifác Boháč
2.
67
Vojta Neradil
3.
42
Michal Varhaník
4.
83
Pavel Dubčák
5.
26
Jakub Letev
6.
28
Servác Boháč
7.
19
Oliver Zamazal
8.
25
Marek Letev
9.
89
Martin Kuča
10. 60
Vít Balcárek
11. 46
Alex Paťava
12. 52
Tomáš Obdržálek
13. 7
František Vinklárek
14. 58
Kateřina Hudečková
15. 47
Natálie Paťavová
16. 16
Karolína Benešová
17. 43
Filip Gargulák
18. 57
Vladimír Ondrejec
19. 48
Lukáš Kroupa
20. 82
Aneta Zapletalová
21. 15
Andrea Beňová
22. 31
Eliška Riesslerová
23. 63
Martina Křenová

bydliště
Choceň
Hulín
Pravčice
4EVER Cyklo Bulis
Hulín
Choceň
Mountaintime
Hulín
Ústí
Hulín
Valašské Meziříčí
Hulín
Líšná
MXM Hulín
Valašské Meziříčí
Zapro AD
Holešov
Hulín
Hulín
Pravčice
Zapro AD
Žlutava
Brankovice

r. nar.
2001
2001
2001
2003
2001
2002
2002
2003
2002
2002
2003
2003
2001
2003
2003
2002
2002
2001
2001
2001
2002
2003
2003

čas
0:11:15
0:11:34
0:11:38
0:11:55
0:11:59
0:12:05
0:12:15
0:12:31
0:12:49
0:12:50
0:13:02
0:13:24
0:13:29
0:13:36
0:13:37
0:14:05
0:14:23
0:14:24
0:14:32
0:15:24
0:15:43
0:15:54
0:16:17

kategorie 13 - 15 let
poř. číslo jméno
1.
73
Jiří Pivoda
2.
49
Tomáš Žůrek
3.
33
Daniel Vydra
4.
20
Martin Skříček
5.
79
Dominik Krejčí
6.
77
Jan Smola
7.
13
Adam Formánek
8.
59
Libor Hudeček
9.
69
Ondřej Mikuláš
10. 34
Filip Pělucha
11. 88
Michal Kuča
12. 65
Vojta Kilián
13. 38
Štěpán Hradil

bydliště
Kroměříž
Hulín
Hulín
Hulín
Cykloklub Rohálov
Hulín
Hulín
MXM Hulín
Kroměříž
Třebětice
Ústí
Brankovice
Hulín

r. nar.
2000
1998
1998
2000
1998
2000
1999
2000
2000
1999
2000
1998
2000

čas
0:11:04
0:11:05
0:11:28
0:11:29
0:11:56
0:12:25
0:12:31
0:12:33
0:12:45
0:12:59
0:13:12
0:13:48
0:16:00
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Hulíňan
Letní pobyty u moře

Zájezd Podaca 2013

SVČ připravuje
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Zájezd Trpanj 2013

Hulíňan
KNIHOVNA

INZERCE
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Hulíňan
POZVÁNKA NA HODY

16

Hulíňan
KULTURA
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Hulíňan
KULTURNÍ KLUB
Značný podíl na kulturním vyžití v Hulíně o uplynulých prázdninách mělo promítání
letního kina. S naší novou digitální promítačkou jsme se stali prvním digitalizovaným letním kinem ve Zlínském kraji a během léta od
nás odcházeli diváci spokojeni. V době uzávěrky Hulíňanu nebyla letošní sezóna ještě u
konce, nicméně víme, že se dá hodnotit jako
úspěšná. Byli jsme připraveni na mnohem
horší čísla v návštěvnosti, ale potvrdilo se to,
že diváci mají letní kino rádi a přijdou do něj
nejen kvůli ﬁlmu, ale také kvůli příjemnému
zážitku během léta. A to nejen ti hulínští.

Kultura v Hulíně
o prázdninách
KULTURNÍ KLUB pořádal v letní sezóně
další dvě hudební akce. V neděli 11. 8. 2013
to bylo Setkání s dechovkou, tedy koncert
Hulíňanů a jedné z nejlepších slovenských
dechových hudeb Drietomanky.
Další akcí byl oblíbený muzikantský večírek JAM SESSION. V pátek 23. srpna se
na KK setkali muzikanti, kteří si přišli zahrát
i poslouchat, scéna na této akci je otevřená
všem. Jako zpestření pro návštěvníky hudební akce bylo naplánováno grilování pravých a
čerstvých hamburgerů, došlo ovšem k situaci, kdy hudební část
akce šla stranou a celé
nádvoří KK se zaplnilo
návštěvníky dychtícími
po kulinářském zážitku.
Bohužel nebylo v našich
silách uspokojit všechny zájemce, nicméně
velká účast na akci nás
povzbudila v tom, že
kulinářské akce by mohly mít úspěch. Sledujte
program KK na další
měsíce, chystáme další
akce zaměřené na „zážitkovou gastronomii“.
Libor Pecháček
ředitel KULTURNÍHO
KLUBU Hulín, p. o.

Filmový klub v Hulíně
Od září 2013 bude v Hulíně pod hlavičkou
KULUTRNÍHO KLUBU Hulín, p. o., pravidelně fungovat FILMOVÝ KLUB (FK). V
rámci promítání FK budeme divákovi nabízet
převážně umělecky kvalitní ﬁlmy z ﬁlmoték
celého světa, ale i poklady a dědictví české
kinematograﬁe. Na programu budou ﬁlmy,
které neboří hranice návštěvnosti, nestojí za
nimi miliony v reklamě, v televizním vysílání na ně třeba ani nenarazíte, ale zároveň jde
o ﬁlmy hodnotné, klasické, kultovní, dokumentární, psychologické, hudební, historické
či jinak technicky a obsahově zajímavé. Divák tak může zhlédnout a prožít každý ﬁlm
v prostředí, pro nějž byl ﬁlm vytvořen. Tedy
před kinoplátnem a při absenci rušivých vlivů, reklam a komerčních sdělení. Každý ﬁlm
bude lektorsky uveden a divák před ﬁlmem
získá programový leták, ve kterém bude ﬁlm
podrobně představen.
FK bude v sále KK
Hulín fungovat od září
do května, promítáme
na plátně o velikosti 3x5
m. Vstupné na promítání
FK je stanoveno na symbolických 50 Kč (mimo
pohádek pro děti). Promítacím dnem bude čtvrtek jednou za 14 dní, od
19:00 hodin, pro přesné
termíny sledujte programovou nabídku na www.
kkhulin.cz/ﬁlm. Na webových stránkách najdete
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jak program FK, tak stručný popis promítaných ﬁlmů. Po zadání vaší e-mailové adresy
můžete využít možnosti pravidelného zasílání programu FK.
Připravujeme také promítání pro žáky
a studenty a v sobotním odpoledním termínu
také pohádky pro naše nejmenší. Do programové skladby můžete zasahovat také Vy odesláním svých nápadů, názorů a rad na e-mail
pechacek@kkhulin.cz či v diskusním fóru.
Věříme, že vás snímky z naší programové
nabídky zaujmou a přijdete si vychutnat ﬁlmy známé i neznámé.
Zahájení promítání FILMOVÉHO KLUBU v Hulíně proběhne ve čtvrtek 26. 9. 2013
ve 20:00 hodin českým ﬁlmem TRHÁK
(1980, 94 min., režie: Zdeněk Podskalský st.).
V rámci hodového víkendu vstup zdarma!
Libor Pecháček, ředitel KK Hulín, p. o.

Hulínští Hanáci zatančí
na hodech besedu
Letošní hody budou jednou součástí programu velmi výjimečné. V průvodu od kostela půjde a během dopoledního programu
v letním kině vystoupí skupina krojovaných
Hanáků, kteří zatančí hanáckou besedu.
Oproti obdobným vystoupením v uplynulých
letech bude ale toto vystoupení výjimečné
tím, že účastníci jsou téměř všichni z Hulína.
Během května se podařilo dát dokupy skupinu Hulíňáků, kteří se zapojili do nacvičování
tohoto tradičního tance. Ze tří známých besed
jsme vybrali nám nejbližší, tedy hanáckou
besedu, a od června pravidelně nacvičujeme
o nedělních podvečerech v sále KK Hulín.
Jsem nesmírně rád, že se v Hulíně našlo
(prozatím) 12 tanečních párů, které se daly na
tuto nelehkou cestu k obnově a zachování hanácké identity v Hulíně. Ta byla v minulých
letech zanedbávána, preferován byl spíše
„dovoz“ krojovaných bez vložení vlastních
sil. Jedinou nadějí pro Hulín tak bylo vedení
Hulíňáčku v rámci činnosti hulínského Klubíčka, a tak v současné době dostává hanácká
činnost v Hulíně významnou posilu i z řad
dospělých. Tanečníci vytvořili príma partu a
vypadá to, že tancování v rámci hanácké tradice bude v příštích letech v Hulíně vzkvétat.
Kdokoliv by se chtěl přidat, je vítán, letošní
hody jistě nejsou poslední společnou akcí.
Jste všichni srdečně zváni během hodového
dne do letního kina, kde v programu od 10:30
hodin proběhne vystoupení hulínských Hanáků,
vše za doprovodu Hulíňanů. Držte nám palce!
Libor Pecháček

Hulíňan
Srpnové setkání s dechovkou
v trojhlase Sobotěnka ide, od jejich dvorního skladatele a trumpetisty Romana Mikláše Do rána
je malá chvíla a další, ale také
krásné orchestrální skladby, kde
dostali příležitost sólisté. Zpívali
Monika Múdrá, Eva Fáriková,
Jakub Husár a Rado Fúzik. Úžasný temperament slovenských
chlapců zněl v každé skladbě.

Krojovaní DH Hulíňané

Prosluněné pozdní nedělní odpoledne
11. srpna 2013 vítalo v Letním kinu v Hulíně
návštěvníky muzikantského SETKÁNÍ S DECHOVKOU, kdy hostem DH Hulíňané byla
Dychová hudba Drietomanka ze Slovenska.
Bylo to mezinárodní setkání dvou výborných kapel. Slovenské vyšívané kroje a hanácké motivy oblečení se dobře vyjímaly na
velkém podiu, kde se obě kapely střídaly v
programu. Hostující Drietomanka, která slaví
letos 147. výročí od svého založení, je už po
několik generací doménou rozvětvené rodiny Múdrych. Současný kapelník Jaro Múdry
už dvacet let vede tuto kapelu a najdete zde
mnohé pokračovatele svých otců. „No, to je
syn starého Husára a to je zasa syn starého
Fúzika,“ dozvěděla jsem se.
Drietomanka měla v repertoáru „piesne,
ktoré sa lúbí,“ jak řekla moderátorka a zpěvačka Monika Múdrá. Známé písně jako Konopa,

Hulíňané s kapelníkem Davidem Simerským a uměleckým
vedoucím Petrem Polákem ml.,
který také svižně moderoval a
úvodem zavzpomínal na Václava Smolu, přítomné paní Elišce
předali kytičku. Svůj repertoár
připravili tak, aby melodie byly vyvážené, tak
zazněly polky a valčíky autorů V. Maňase ml.,
R. Berana, něco z klasiky, tedy Karla Valdaufa
a jeho Pod jednou střechou, z populáru zazněla Vondráčkové a Matušky píseň
Kam jsi včera šel..., ale
také Šavlový
tanec Arama
Chačaturiana
se sólem na
trubky Davida Simerského, Dominika Zdráhala a
Romana Poláka. Bravurní bylo sólo
na tenorsaxofon ve sklad-

bě Yakety sax Petra Poláka, které musel opakovat. Píseň Lásko, bože lásko byla blahopřáním
novopečeným otcům v kapele, Petru Němcovi
k dceři Veronice a Davidu Simerskému s manželkou Hanou, jimž se narodila dcera Monika.
Maminka Hana si ji zazpívala se Stanislavem
Hanákem. Ve čtyřhlase s dalšími zpěváky, Lucií Kardošovou a Miroslavem Uhlířem, krásně
vyzněly jejich Čerešničky.
I tentokrát byly vstupenky slosovatelné a
výherci si odnesli CD obou kapel a dárkový
koš MěÚ Hulín, který předal místostarosta
Petr Polák st.
Hezké „Setkání s dechovkou“ končilo
společnou skladbou obou kapel, pochodem
Františka Kmocha Muziky, muziky. Příjemným podvečerem se posluchači rozcházeli
domů: „Tak zase za rok!“
Věra Gremlicová

INZERCE

Dychová hudba Drietomanka ze Slovenska
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Hulíňan
ČERCHMANTI

Aljaška brzy ráno. Ranní mlha se pomalu
rozplývala a slunce zlehýnka lechtalo slabými
paprsky šedivé skály a osvětlilo živou lidskou
linii. Řada lidí, jeden za druhým stoupali úzkým průsmykem od nádraží, od poslední stanice železnice z přístaviště Skagway. Postupovali co noha nohu mine, obtěžkání těžkým
nákladem, kolem řvoucí řeky Yukon, kolem
vodopádů White Horse. Až vyjdou na planinu,
vydají se dál do hloubi Klondike, k místům,
kde budou s pánví v ruce doufat, že říční proud
narušil zlatou žílu a po proudu přinesl k nim
zlaté nugetty. Jiní zas budou zkoušet kopat a
promývat nakopaný písek očekávajíc, kdy se
jim zablyští v slunci kousky zlatého kovu,
bůhví proč tak ceněného. A jedna skupinka
prospektorů doráží až do Ondrash City. Směsice dobrodruhů s rozdílnými zájmy, z rozdílných koutů světa, které spojuje jediné: touha
naplnit měšec zlatým kovem...
A jaký čekal dobrodruhy život v Ondrash
City? Museli se naučit, jak přežít v obtížných
podmínkách Aljašky, jak rozdělat oheň, jak
se orientovat uprostřed hlubokých lesů, jak
zacházet s provazem atd. Dále bylo třeba
nastřádat značnou částku dolarů na registraci
claimu, na nákup zlatokopeckého nářadí i na
zábavu v místním saloonu.

SPORT
V měsíci květnu se zúčastnili mezinárodního turnaje v rakouském městě Krems dva
nadějní talenti z oddílu judo SK Spartak Hulín. V kategorii starší žákyně váha do 52 kg
obsadila Zuzana Eliášová 2. místo a v kategorii dorostenci váha do 60 kg obsadil Daniel
Vydra 3. místo.

Zlatá horečka, Ondráš 2013
Dolary se daly nashromáždit
různými způsoby:
• jednou šerif zjistil, že se
kolem potlouká parta desperátů, na jehož vůdce byla
vypsána vysoká ﬁnanční
odměna. Která parta dokázala podle některých indicií
rychle odhalit a sestavit pravou tvář Big Bosse, mohla
si přijít na značnou sumičku
peněz
• od šamana místního domorodého kmene se zlatokopové dověděli, že i kouzlem
mohou získat informace o zlatu. Tak bylo
možno spatřit v lese party zlatokopů mumlajících různé kouzelné formulky mávajíce při
tom rukama, nohama… Správné provedení
kouzla mohlo přinést pár dolárků navíc
• bohatý somálský průmyslník Som-Al-Son
vykupoval orlí vejce. Další příležitost pro zlatokopy. Honem se snažili získat co nejvíc orlích
vajec, jen aby jich získali víc, než konkurenční
parta. A pak mohli získaná vejce vyměnit za
tučnou sumičku dolarů. Ovšem pozor, vejce
musela být nepoškozená a orlí hnízda byla v
nedostupných výšinách. Těžký úkol…
• každý večer se na
shromáždění rozjížděla hazardní hra
Šťastné prkénko,
i zde bylo možno
získat kupu peněz
- nebo, jak už u hazardu bývá, přijít o
všechno.

kou tu sumičku peněz, některé dny či půldny
byly vyhrazeny pro olympiády, antiolympiádu, karneval, až…
…až konečně nastal den, kdy vypuklo pravé zlaté šílenství. U Ondrash City bylo nalezeno zlato!!! Party se rozběhly kolem Yukonu
a jeho přítoků a vytyčovaly claimy. V Sheriff
ofﬁce bylo nutno claim registrovat, zaplatit
registrační poplatek a rýžovat. Jízdní policie
kontrolovala registrace. Cena claimů šíleně
rostla, tak bylo nutno uvážit, zda stojí za to
zaplatit za chudý claim, nebo se pokusit najít
jiný pozemek se zlatem. Není jednoduché stát
se zlatokopem. Ne každý dokázal zbohatnout
a vrátit se jako boháč. Ale my to rádi zkusili.
Poslední den. Zlatá horečka končí. Zlatokopové zvolna sestupují průsmykem kolem
Yukonu, a pak zase dráhou až k přístavišti
Skagway. Tady cesta končí. Mladí zlatokopové se nalodí na zaoceánskou loď. Jsou bohatší? Někdo našel zlato, zbohatl, jiní našli bídu,
potkali desperáty a odvrácenou stranu zlaté
horečky. Naši mladí zlatokopové z Ondrash
City se vrací určitě bohatší. Bohatší o zážitky,
bohatší o kamarády, bohatší o vzpomínky...
Tak zase za rok!
Web: http://cerchmanti.estranky.cz

A tak to šlo dál
a dál, den za dnem.
Každý den byla příležitost získat něja-

Úspěch hulínského juda na mezinárodním tatami
V měsíci červnu absolvovala Zuzana Eliášová dvoutýdenní soustředění v Itálii. V programu
soustředění byla i účast na kvalitně obsazeném
mezinárodním turnaji v Grazu v Rakousku. Zuzana zde dopadla nejlépe z výpravy ČR, když
získala zlatou medaili v kategorii starších žákyň
- je to její další zlato po turnaji ve Slovinsku.

Členové oddílu judo přejí mnoho dalších
úspěchů těmto dvěma mladým nadějím, kteří
po prázdninách odcházejí do střediska mládeže do Olomouce, kde budou nejen každý
den trénovat, ale i studovat na střední škole.
Dušan Horák, trenér

Poděkování trenérům
SK SPARTAK JUDO HULÍN
Prostřednictvím měsíčníku Hulíňan bych chtěl vyjádřit
své poděkování trenérům oddílu SK SPARTAK HULÍN
JUDA v Hulíně, pánům Petru Eliášovi a Dušanu Horákovi
za čas, obětavost, vtip a zkušenost, které mně předali během působení v uvedeném oddílu. Oddíl juda navštěvuji od
první třídy a v současné době přestupuji z důvodu studia
střední školy do oddílu juda v Olomouci. Za dobu působení
v oddíle jsem zažil mnoho sportovních i společenských zážitků – účastí na závodech v České republice i zahraničí, ale
i na soustředěních. Přeji mnoho úspěchů v další trenérské
činnosti i v soukromém životě.
Dan Vydra

20

Hulíňan
Hulínská ADMIRA oslavila 20 let

Výjimečné události, které se dějí kolem
nás, je potřeba si dobře zapamatovat. Hulínská fotbalová Admira je určitě stejného názoru, důležité události vnímá, umí je oslavit a
pečlivě je zapíše do klubové kroniky.
Náš klub letos slaví dvacáté výročí založení. Někomu to může připadat směšné,
obscénní a zbytečné. Nám určitě ne a hned
vysvětlím proč. Dvacet let má dnes kde kdo a
kde co a nikdo z toho nedělá bůh ví co. Jenže u sportu a u fotbalu zvlášť je to, alespoň
podle našeho názoru, trochu jinak. Za dvacet

let historie našeho
klubu se toho totiž
odehrálo opravdu hodně, doháněli jsme věci, na
které jiné kluby
v jiných městech
měly desítky a desítky let. A ono se
to povedlo. Šatnou
Admiry prošlo za tu
dobu na sto více či méně talentovaných fotbalistů, funkcionářů a nadšenců. Podmínky pro
činnost se neuvěřitelně změnily.
Ti nejstarší pamatují betonový
plac za školou, škvárové hřiště
na současném stadionu, převlékání na plechové tribuně nebo mytí rukou v
kalužích. Díky chvályhodné pomoci a pochopení města Hulín, aktivitě sponzorů a nekončící chuti něco dokázat se situace radikálně
změnila. Současné zázemí je nesrovnatelně
lepší a poskytuje výborné podmínky k práci.
Nutno dodat, že Admira nezůstala nic dlužná.
Naši členové odpracovali desítky brigádnických hodin jak na hulínském stadionu, tak na
Ondráši v Rajnochovicích, plnili jsme pytle
s pískem při povodních a díky našemu klubu
se mohl realizovat projekt vybudování umělé

trávy třetí generace ve Sportovním areálu. Uznejte, že to už
stojí za oslavu.
Počasí jsme naplánovali na
29. června tohoto roku. Celý
program oslav sestával ze tří
částí. Dopoledne se k bilancování sešla užší uzavřená společnost složená asi z osmdesáti
bývalých i současných členů klubu
a pozvaných hostů. Pozvání přijali zástupci našeho města, Fotbalové asociace ČR,
Krajského a Okresního fotbalového svazu i
sponzorů. U „řečnického pultu“ se ale představil i hulíňák, který ví o našem městě snad
úplně všechno – Vlastimil Úlehla. Během
trávení slavnostního obědu proběhlo losování fotbalového turnaje, totiž druhé části programu oslav. Je pro nás nemyslitelné oslavit
svátek fotbalu jinak než zase jen fotbalem.
Turnaj šesti mužstev vrcholil okolo šesté
hodiny večerní, přesně podle plánu. Ptáte-li
se na vítěze, nepamatuji se. Nebylo to vůbec
důležité. Poslední část programu s pracovním
názvem „fáze 3“ se odehrála na Grádě. Jak
jinak. O hudbu se postaral brilantním způsobem bavič a muzikant Martin „Mája“ Nedbal
a jeho vystoupení do pozdních nočních hodin
hltalo asi 450 neúnavně se bavících posluchačů. Určitě stojí za vypíchnutí ohňostroj,
který se opravdu povedl.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří si
udělali čas a svou přítomností umocnili důležitost zdánlivě bezvýznamné oslavy. Dobrá
věc se podařila.
J. Jarka

VI. letní olympiáda dětí a mládeže
Zlínský kraj uspořádal v termínu 23. - 26. 6.
2013 již VI. letní Olympiádu dětí a mládeže.
Na ODM startovali i mladí úspěšní sportovci z Hulína.
Za
volejbalové
družstvo dívek startovala Klára Daňková.
S sportem začínala ve
sportovní gymnastice
v Gymnastickém klubu Hulín. Absolvovala
mnoho závodů v gymnastice, ale nakonec využívá pohybových základů z gymnastky ve
volejbalu. Nyní trénuje volejbal za školní

klub Slovan
Kroměříž.
Družstvo
volejbalistek
vybojovalo
8. místo.
Fotbalové
družstvo kraje reprezentoval obránce
Michal Miklík. Začínal již
v pěti letech ve Spartaku Hulín a aktuálně trénuje
za Slováckou Slávii Kroměříž. Družstvo fotbalistů
skončilo na 14. místě.
P. Bílek, trenér Gymnastického klubu Hulín
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Hulíňan
Hulmen 2013 - 10. ročník
27. 7. 2013 - Hulín
Jubilejní 10. ročník, který byl ve znamení minimálně dvou rekordů - účastnického (187 závodníků), a extrémního tropického počasí.
To znamenalo obrovskou zátěž pro všechny - závodníky i pořadatele.
Absolutní pořadí mužů
1. Jiří Klíma
CK Pemap Přerov
2. Přemysl Žaludek
MS Cyklogat racing
3. Ivo Vrba
Rock Technik Triatlon

1:17:45
1:23:55
1:24:47

Absolutní pořadí žen
1. Jana Žaludková
Titan Sport Club Zlín
2. Jana Dorazilová
Rudá Hvězda Kroměříž
3. Simona Švecová
Tri Life

1:35:09
1:36:09
1:38:45

Přeborník Hulína
1. Tomáš Neradil
2. Roman Skříček
3. Rosťa Burda

Aspot Hulín
Aspot Hulín
Aspot Hulín

1:26:14
1:36:34
1:38:44

Přebornice Hulína
1. Kateřina Šimíková
Aspot Hulín
2. Silvie Pavlíčková
Burky team
3. Veronika Mikulíková Hulín

1:47:02
1:49:49
1:58:30

Nejmladší a nejstarší účastník:
Ondřej Mikuláš
ročník 2000 (13 let)
Jiří Janečka
ročník 1944 (69 let)

1:53:03
1:58:24

Více informací a fotgraﬁí na http://aspot.wz.cz/

Absolutní pořadí žen

Absolutní pořadí mužů

Přebornice Hulína

Přeborník Hulína

Taneční skupina TRICK Hulín
S cílem navázat na taneční úspěchy uplynulého roku uspořádala taneční skupiny
TRICK Hulín Summer Street Dance – víkendové taneční soustředění. V příjemném prostředí nově vybudovaného sportovního areálu
Roštění se ve dnech 17. a 18. srpna sešlo na
6 desítek příznivců streetového tancování. Na
tanečníky čekalo 5 workshopů se zaměřením
na rozvoj tanečních stylů Hip Hop, House a
Dancehall. Jako lektoři přijali pozvání tanečníci taneční skupiny Alyaschca Crew - Filip
Obsil, Noemi Dlouhá a především pak vedoucí taneční školy Body Rockers Patrik Oujezský, který na letošním mistrovství Evropy Hip

Hopu v Amsterodamu získal zlatou medaili a
tím i titul mistra Evropy v kategorii Hip Hop

Více informací najdete na stránkách
www.trickhulin.estranky.cz
nebo na Facebooku – TS TRICK.
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small group HVK2. Kromě zmíněných tanečních stylů bylo soustředění zaměřeno také na
práci s hudbou, prostorem. Mojí snahou bylo
inspirovat a motivovat tanečníky do nadcházející taneční sezony. Velký dík patří nejen všem
zúčastněným, tj. lektorů, dětem, rodičům, ale
také Školnímu sportovnímu klubu při Základní škole Hulín, se kterou taneční skupina Trick
úzce spolupracuje a díky níž má k dispozici
prostory pro nácvik svých choreograﬁí. Zveme zájemce o tento taneční styl na nábor, který se uskuteční dne 8. 9. 2013.
A. Csomorová, DiS.,
trenérka TS TRICK Hulín

Hulíňan

PRO ZÁBAVU

SUDOKU k Akci Z

Věrný čtenář Hulíňanu Stanislav Trávníček se dočetl v novinách o iniciativě našeho
pana starosty opravit chodníky v akci Z. Proto si pro čtenáře Hulíňanu připravil Sudoku
s tajenkou na podporu této akce.

Vyberte si ze 3 verzí podle obtížnosti,
správné odpovědi doručte do MěK Hulín nebo
pošlete emailem na knihovnahulin@seznam.cz.

TĚŽŠÍ VERZE:

STŘEDNĚ TĚŽKÁ VERZE:
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 18. července 2013 oslavil krásné
životní jubileum 85 let
pan VOJTĚCH ŠTRUBLÍK
z Hulína
Do dalších let hlavně hodně zdravíčka,
štěstíčka a životního optimismu
z celého srdce přejí synové Vojtěch
a Jaroslav s rodinami.

Na světě kvetou a voní tisíce květů,
na světě jsou tisíce veverek a šneků,
na světě jsou všeho tisíce nebo miliony
nebo aspoň stovky nebo aspoň desítky,
ale naše maminka je jenom jedna.
Jenom jedna jediná na celém široširém světě.
Dne 14 . září 2013 oslaví
krásné životní jubileum
paní

MILADA ZELINKOVÁ
60 let spolu – to je něco,
za tu dobu změnilo se kdeco.
Ale na vaší lásce nic,
přejeme vám těchto let ještě víc.
Dne 28. srpna 2013 oslavili
diamantovou svatbu manželé

EVA A JIŘÍ
KADLČÍKOVI
Za všechno moc děkuje
dcera Eva
a vnuk Dalibor

Dne 8. srpna 2013 se dožila 80 let
naše milá maminka, babička,
paní

MILOSLAVA DROBISZOVÁ
Všechno nejlepší do dalších let
přejí dcery s rodinami.

Milá maminko, děkujeme ti za lásku a vychování,
které jsi nám dala, a přejeme Ti ke Tvému krásnému
životnímu jubileu 90 let štěstí, pohodu
a hlavně hodně, hodně zdravíčka.
Dcery Vlaďka a Milada s rodinami,
vnučka Vladěnka s rodinou, vnuk Aleš s rodinou
a vnoučata Libor a Evička.

OPUSTILI NÁS
Marie Burešová

1921

Milan Joska

1944

Bedřich Němec

1950

Drahomíra Procházková 1927
Josef Čičatka

1952

Josef Kouřil

1943

Milan Polák

1925

Jaroslav Soural

1916

Josef Herman

1930

Anna Pecháčková

1945
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Hulíňan
VZPOMÍNKA
Odešla jsi všem, kdo Tě měli,
aniž by Tvé rty sbohem zašeptaly.
Dny, týdny, měsíce a léta plynou,
ale nikdo nezacelí tu ránu bolestivou.

Dne 16. září 2013 by se dožil 70 let
pan OLDŘICH

BUKSA z Hulína,

8. července uplynulo již sedm let
od jeho úmrtí.

Dne 13. srpna 2013 jsme vzpomněli čtvrté
smutné výročí úmrtí mé manželky, naší
maminky a babičky

S láskou stále vzpomínají manželka Jana
a synové Jan, Oldřich a Martin.

paní OLGY VAGALOVÉ,
roz. Stárkové z Hulína
Všem, kteří jste ji znali a měli rádi, děkujeme za tichou vzpomínku.
Manžel Jaroslav, syn Jaroslav a dcera Lenka s rodinou.

Díky za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi pro nás žil.
Dne 19. září 2013 by se dožil 70 let

Dne 8. září 2013 vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí naší maminky,
tchyně, babičky, sestry a tety,

pan JOSEF DOHNAL z Hulína
S láskou vzpomínají manželka
a synové s rodinami

paní ANNY RUDOLFOVÉ
z Hulína
Prosíme všechny blízké a známé
naší drahé zesnulé o tichou vzpomínku.
Děkují zeť Petr a vnučka Ája.

Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene.
Díky za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi pro nás žil.
Dne 24. září 2013 vzpomeneme
smutné první výročí úmrtí

Dne 13. září 2013 vzpomeneme
100. výročí narození
mé milované maminky,

pana BŘETISLAVA ELIÁŠE
S láskou vzpomíná manželka,
dcera s rodinou a synové s rodinami.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

paní

DOBROSLAVY MINAŘÍKOVÉ
rozené Bartíkové z Hulína

Dne 6. září 2013
uplyne 11 let od jejího úmrtí.

* 13. 9. 1913
+ 6. 9. 2002
S velkou láskou, úctou a vděčností
stále vzpomíná dcera Marie.
Děkuji všem, kdo vzpomenou se mnou při tiché modlitbě.

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.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Prodám garáž na ul. Záhlinická u Cukrovaru.
Pod garáží je montážní jáma a sklep, el. 220V,
možno používat ihned.
Cena 120.000,- Kč. Kontakt: 605 164 167

• Prodám pánské cestovní kolo Favorit

v dobrém stavu. Dvojtalíř, pětikolečko,
vlaštovky, řazení pákami na rámu.
Cena 850,- Kč. Mob. 603 481 327

• Prodám koberec 3x 4 m cena 200,- Kč
Mob.: 607 708 106

• Prodám ruční litinový loupač suché ku-

kuřice s vyhazovačem vyloupaných klasů
s podstavcem. Cena dohodou.
Tel.: 776 016 254

• Prodám řezačku na kopřivy, ruční pohon

oběžného kola, třínožová, na podstavci.
Cena dohodou. Tel.: 776 016 254
• Prodám nepoužité nové shrnovací dveře
cena 600,- Kč. Mob.: 739 009 813
• Prodám byt v os. vlastnictví, 1+1, v ulici
Záhlinická. Cena dle dohody. Nevolat RK.
Tel. 732 118 945.
• Koupím les (příp.dřevo), nad 1 ha. platba
v hotovosti. Náklady na smlouvy, odhad atd.
uhradím. Solidní jednání. tel: 732 210 288.

• Provádíme nátěry a opravy plochých střech,

včetně umytí wap, hydroiz. nátěry, zateplení. Osvědčené technologie. Tel: 731 916 662.

Měsíčník Hulíňan vydává město Hulín, IČ: 00287229, Hulín, nám. Míru 162.
Registrováno u MK pod registračním číslem MK ČR E 12041
Redakce: Městská knihovna v Hulíně
Adresa redakce: MěK Hulín, Dr. Stojana 375, 768 24 Hulín,
Tel.: 573 351 815, 725 006 071, e-mail.: knihovnahulin@seznam.cz
Tisk: PRCEK & SPOL., s.r.o. Kroměříž, korekce: Mgr. Pavla Červená,
náklad 3.050 kusů. Vydáno: 30. 8. 2013
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• Fair Credit / Fain půjčka. Půjčte si od 4000
do 50 000 Kč. Rychlost v pohodlí Vašeho
domova, férovost.
Bezplatná linka: 800 888 120 nebo 608 409 435
www.faircredit.cz

• Prodám český česnek 1 kg 180,- Kč
Mob.: 739 009 813

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

