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Úvodník

Z DNEŠNÍHO ČÍSLA:
Rozsvícení vánočního
stromu v Hulíně
Zjednoduší novela
stavebníkům život?
Pozvánka na
Školní vánoční jarmark
Štědrý den v hulínském
kostele
Kulturní pozvánky

Vážení čtenáři Hulíňanu,
dovolte mi vás pozdravit v letošním posledním čísle Hulíňanu. Úvodníky v posledních vydáních byly plné politiky a věcí, které
se u nás, v malé České republice, odehrály,
a tak jsem si řekla, že nebudu v tomto posledním prosincovém čísle úvodník věnovat
ničemu jinému, jen přání vám všem čtenářům
Hulíňanu na prožití spokojeného prosince tohoto roku a nadcházejících vánočních svátků. Moc ráda bych poděkovala taky všem,
kteří se na přípravách Hulíňanu během roku
podílejí, bud přímo v redakci, přispěvatelům

článků, tiskárně Prcek
a samozřejmě městu Hulín
za podporu a možnost vydávat Hulíňan.
Nenechte se unést tlakem obchodních
řetězců na výjimečné možnosti vánočních
nákupů a užívejte spíše vánoční atmosféry
a pohody v rodinném kruhu. Věřím, že katastroﬁcké scénáře s koncem světa se nepotvrdí
a já se budu moct těšit na setkání s vámi prostřednictvím Hulíňanu i v dalším roce - končícím zajímavou třináctkou, věřím, že pro nás
všechny šťastnou!
J. Z.

Vánoční zdravice starosty města

Radostné vánoční svátky
plné vnitřního pokoje
a celý nový rok 2013
se štěstím ve dnech
všedních i svátečních
přeje
Roman Hoza,
starosta města

Darování krve je jedinečným darem člověka člověku
Krev je nejcennější tekutinou na světě, kterou
přes veškerý vědecký pokrok nelze jakkoliv nahradit. Darování krve je jedinečným darem člověka člověku, dárce „vstupuje“ do léčby nemocného a umožňuje tak zachránit ohrožený život.
I v Hulíně se najdou lidé, kteří tímto jedinečným
darem přispívají k záchraně lidského života.
Slavnostní předání ocenění dárcům krve
proběhlo v pondělí 12. listopadu na Městském
úřadě v Hulíně. Z rukou starosty města R. Hozy
obdrželo jedenáct přítomných dárců krve poděkování a slova uznání. Pan Pavel Andrejší

má za sebou neuvěřitelných 100 odběrů.
Další v pořadí s 80 odběry jsou paní
J. Hrabalová a pan V. Barták, 70 odběrů již
absolvovali S. Plško, M. Simerský a P. Šošolík, 50 odběrů pak L. Fuksa, M. Zapletal,
Vl. Dvořák, M. Rajskup a M. Morong.
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a
často i záchranu života je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim
dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale především celé naší společnosti.
J. Z.
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Hulíňan
Z RADNICE
Rada města po projednání a v souladu se
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů
1. Schvaluje
2. Jmenuje
1) Schvaluje
a) zadávací dokumentaci a Výzvu k předložení nabídky na koupi osobního vozidla pro
potřeby města Hulína;
platnost usnesení: schválením;
b) komisi pro otevírání nabídek na koupi
osobního vozidla ve složení – Ing. Roman
Dutkevič, p. Petr Polák, p. Zdeněk Váňa;
náhradníci – pí Zdenka Kalinová, Bc. Šárka
Dostálová, pí Zdena Drexlerová;
platnost usnesení: schválením;
c) komisi pro hodnocení nabídek na koupi
osobního vozidla ve složení – Mgr. Roman
Hoza, JUDr. Hana Hrabalová, p. Zdeněk
Váňa; náhradníci – RNDr. Ladislav Zavadil,
Ing. Jiří Schaffer, pí Zdena Drexlerová;
platnost usnesení: schválením;
d) „Vyhrazení plochy pro umísťování volebních plakátů a jejich nosičů“ pro volby do
Zastupitelstva Zlínského kraje;
platnost usnesení: schválením;
e) postoupení smlouvy o budoucí smlouvě
kupní a nájemního práva ze dne 19. 3. 2011,

USNESENÍ č. 40

z 40. schůze Rady města Hulína, konané dne 18. září 2012
včetně veškerých věcných práv a závazků
na základě dohody, se souhlasem města k
bytové jednotce č. 1321/14 na ulici Družba
čp. 1321 v Hulíně, panu Miroslavu Vrtělovi,
trvale bytem Kroměříž;
platnost usnesení: schválením;
f) dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově čp. 105 v Záhlinicích
ze dne 15. 8. 2008, kde dochází ke změně
doby nájmu do 31. 12. 2012;
platnost usnesení: 31. 10. 2012;
g) záměr nájmu části domu čp. 162 o výměře
51 m2 v k. ú. Hulín;
platnost usnesení: 31. 3. 2013;
za body 1) a) až g) zodpovídá p. Zdeněk Váňa;
h) výzvu k podání nabídek k podlimitní veřejné zakázce na službu „Svoz směsného komunálního odpadu a provozování sběrného
dvora ve městě Hulín“;
platnost usnesení: schválením;
i) výsledek výběrového řízení na akci Zpracování výběrového řízení na dodavatele stavby „Lesopark Nivky“ s tím, že Smlouva o dílo
bude uzavřena s Ing. Janou Friedlovou,
IČ: 633 15 912, se sídlem Za Hřbitovem 327,
783 55 Velký Újezd;
platnost usnesení: schválením;
j) investiční záměr v rámci Operačního programu životního prostředí – prioritní osa

1.3.1 na podporu projektů zaměřených na
snižování rizika povodní, konkrétně budování
systému předpovědní povodňové služby, varovných a výstražných systémů ochrany před
povodněmi, a pověřuje odbor rozvoje města a
životního prostředí přípravou dokumentů pro
podání žádosti o poskytnutí dotace;
platnost usnesení: schválením;
za body 1) h) až j) zodpovídá Ing. Roman Dutkevič;
k) starostovi města Mgr. Romanovi Hozovi
zahraniční služební cestu do Polska v době
od 20. do 23. září 2012;
platnost usnesení: 30. 9. 2012.
2) Jmenuje
členy a náhradníky hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném
podlimitním řízení na veřejnou zakázku „Svoz
směsného komunálního odpadu a provozování
sběrného dvora ve města Hulín“ v tomto složení:
členové – Ing. Roman Dutkevič, Ing. Jiří Rygál,
p. Rostislav Burda, Ing. Bohumil Kuchačík,
Bc. Šárka Dostálová; náhradníci – p. Radek Navrátil, Ing. František Horáček, pí Jana Zimčíková,
Ing. Lenka Straková, Mgr. Petr Jagoš;
platnost usnesení: schválením;
za bod 2) zodpovídá Ing. Roman Dutkevič.
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák, místostarosta

USNESENÍ č. 41

z 41. schůze Rady města Hulína, konané dne 11. října 2012
Rada města po projednání a v souladu se zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
později vydaných předpisů
1. Doporučuje ZM
2. Schvaluje
3. Souhlasí
4. Uděluje výjimku
5. Bere na vědomí
1) Doporučuje ZM
a) schválení prodeje bytové jednotky č. 873/12
o velikosti 2+1 umístěné v Hulíně na ul. Zahradní v domě čp. 873 na pozemku parc. č. 662
zast. plocha se spoluvlastnickým podílem na
společných částech domu č.ú. 873 a spoluvlastnickým podílem na pozemku parc. č. 662 zast.
plocha, každý o velikosti id 5016/96353, to vše
v k.ú. a obci Hulín stávajícímu nájemci
platnost usnesení: 31.12.2012;
za bod 1) a) zodpovídá p. Zdeněk Váňa;
b) souhlasit s návrhem nového uspořádání
pozemků města Hulína v rámci Komplexní
pozemkové úpravy v k.ú. Chrášťany u Hulína a v části k.ú. Hulín;
platnost usnesení: schválením;
za bod 1) b) zodpovídá Bc. Božena Rušikvasová.
2) Schvaluje
a) ukončení nájmu části pozemku parc. č. 1974/1
a pozemku parc. č. 1974/10, vše o výměře
20 m2 v k.ú. Hulín, dle nájemní smlouvy ze dne
14. 10. 2005 s pí Hanou Drulákovou dohodou
k 31. 10. 2012;
platnost usnesení: 30. 11. 2012;
b) záměr nájmu části pozemku parc. č. 1974/1 a
pozemku parc. č. 1974/10, vše o výměře 20 m2
v k.ú. Hulín;
platnost usnesení: 31. 3. 2013;
c) záměr nájmu pozemku parc. č. 88/1 o výměře 3686 m2 v k.ú. Záhlinice;
platnost usnesení: 31. 3. 2013;
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d) ukončení nájmu části domu čp. 307 o výměře 20 m2 v k.ú. Hulín dle nájemní smlouvy
ze dne 7. 11. 2008 p. Dominiku Zdráhalovi
dohodou k 30. 11. 2012;
platnost usnesení: 31. 3. 2013;
e) záměr nájmu části domu čp. 307 o výměře
20 m2 v k.ú. Hulín;
platnost usnesení: 31. 3. 2013;
f) záměr nájmu části domu čp. 1314 o výměře 2x 44 m2 v k.ú. Hulín;
platnost usnesení: 31. 3. 2013;
g) likvidaci vozidla Škoda Fabia RZ 3Z2 59 10
na základě znaleckého posudku 1147 – 07/2012;
platnost usnesení: 31. 3. 2013;
h) na návrh hodnotící komise výsledek výběrového řízení na zakázku „nákup osobního
vozidla“ s tím, že zakázku získala f. AUTOSHOP Paulus, Kroměříž;
platnost usnesení: 15. 11. 2012;
i) záměr pořízení nové techniky z dotace
Zlínského kraje;
platnost usnesení: do 31. 12. 2012;
j) smlouvu o přidělení neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na činnost JSDH, a ukládá
odboru SMM provést vyúčtování této dotace;
platnost usnesení: do 31. 12. 2012;
k) zapůjčení vozidla VW T5 pro Základní uměleckou školu Hulín, nám. Míru 123, 768 24
Hulín, za účelem mezinárodní soutěže
konané v Polsku - Sierpcu, ve dnech 21. 10.
- 24. 10. 2012;
platnost usnesení: 21. 10. – 24. 10. 2012;
za body 2) a) až k) zodpovídá p. Zdeněk Váňa;
l) dodatek č. 14 ke smlouvě č. SWR/95/49 na
dodávku agendy VERAeGON Viewer ﬁrmou
Vera, s. r. o.;
platnost usnesení: schválením;
za bod 2) l) zodpovídá Ing. Pavel Janečka;
m) MATEŘSKÉ ŠKOLE, ul. Eduarda Světlíka, Hulín, příspěvkové organizaci, přijetí

ﬁnančního účelově určeného daru – výchovných pomůcek ve výši 5.000,- Kč od společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.,
Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž;
platnost usnesení: schválením;
za bod 2) m) zodpovídá pí Andrea Hradilová;
n) s účinností od 1. 11. 2012 Změnu č. 2
Směrnice SM/01/03/11 – organizační řád
Městského úřadu Hulín;
platnost usnesení: schválením;
za bod 2) n) zodpovídá Mgr. Jana Kutá.
3) Souhlasí
a) s podnájmem části domu čp. 1314 o výměře
2x44 m2 v k.ú. Hulín (ordinace MUDr. Wiedermanna) třetí osobě do konce roku 2012;
platnost usnesení: do 31. 12. 2012.
4) Uděluje výjimku
v souladu s odst. 1., ust. 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: taneční večer v areálu BRONZ BAR, nám. Míru 166,
Hulín, s živou hudbou, a to dne 12. 10. 2012
do 02.00 hodin následujícího dne;
platnost usnesení: 12. 10. 2012;
zodpovídá p. Zdeněk Váňa.
5) Bere na vědomí
a) oznámení ředitelky ZÁKLADNÍ ŠKOLY Hulín, příspěvkové organizace, o chodu
Školní družiny při Základní škole po dobu
podzimních prázdnin 25. 10. – 26. 10. 2012;
b) Zprávu o množství odebraného odpadu včetně nákladů na jeho likvidaci na Sběrném dvoře
v Hulíně za období 1. 1. 2012 – 30. 6. 2012.
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák, místostarosta

Hulíňan
Rozsvícení vánočního stromu
Vážení a milí čtenáři,
Město Hulín tradičně na začátku prvního
adventního víkendu zahajuje období klidu a
čekání příchodu Vánoc rozsvěcením vánočního stromu. V letošním roce mu předcházelo
jednak takřka jarní počasí, ale taky téměř celý
rok podivně rozjitřená nálada celé společnosti
nad výkony našich politiků napříč všemi politickými stranami. Byla by ale veliká škoda
nechat se vláčet do nekonečna blbou náladou
podporovanou tragickými informacemi valícími se na nás z médií.
Zkusme zpomalit, vydechnout a přemýšlet nad tím, co hezkého nás o Vánocích čeká.
Přemýšlet, jakým hezkým dárkem potěšíme

Velký zájem o radniční punč pro zahřátí

své nejbližší, co dobrého jim
připravíme na sváteční stůl,
jak si zorganizujeme dny
volna, které nás čekají. A i to
běhání po nákupech, shánění
stromku, frontu na kapra, poletování s prachovkou, leštěnkou a poskakování mezi okny
a troubou si položme do roviny pozitivní. Jako
předzvěst krásných, klidných, voňavých Vánoc. Vánoc jako oslavy a vítání naděje.
Všem lidem dobré vůle pokoj, šťastné
a veselé svátky vánoční a mnoho osobních
a pracovních úspěchů v novém roce 2013.
Roman Hoza, starosta

V řemeslných dílnách se zdobily perníčky...

Na dopoledním jarmarku bylo z čeho vybírat

... nebo vyráběly adventní věnce

Děti zajímala hlavně živá zvířátka

Nechyběl ani Mikuláš s celou bandou čertů a učitelky ZUŠ Hulín z „dramaťáku“
Za oknem sype se sněhová nadílka,
záclony provoní anýz a vanilka.
Vánoční koledy zpívají andělé,
už jsou tu Vánoce,
šťastné a veselé!
Ani chladné počasí návštěvníky neodradilo

Vánoční projev pana starosty
Foto M. Dunajová,
Vystoupení Dětského pěveckého sboru
Zvonky ze ZUŠ Hulín

J. Zakravačová
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Hulíňan
Zjednoduší novela stavebníkům život?
Současný stavební zákon č. 183/2006 Sb.,
známý spíš jako „nový stavební zákon“, spatřil světlo světa v roce 2006 a nahradil předchozí právní předpis z roku 1976. Přinesl některá
zjednodušení, nové postupy a nové pojmy.
Jeho výklad však není vždy zcela jednoznačný. Velká novela stavebního zákona, která by
měla jednotlivá ustanovení zpřesnit a odstranit
tak interpretační a aplikační problémy, bude
účinná od 1. ledna roku 2013. Koncepce platného zákona se novelou nezmění.
Podle Ministerstva pro místní rozvoj má
novela vést mimo jiné k časovým a ﬁnančním

úsporám především obcí při pořizování územně plánovací dokumentace, zejména územních plánů. V územním plánování dochází
ke zkrácení lhůt, k možnosti připomínkování
návrhů územních plánů už v takové fázi úředního procesu, kdy to dosud možné nebylo.
Na úseku územního řízení a stavebního
řádu dochází ke zpřesnění a sjednocení některých postupů. Novela upravuje postupy a
lhůty, např. pro zjednodušené územní řízení
a pro uzavírání veřejnoprávních smluv, které
mohou nahradit jak územní rozhodnutí, tak i
stavební povolení, a zavádí možnost společ-

ného územního a stavebního řízení.
Novela v neposlední řadě zprůhledňuje
činnost stavebních inspektorů, aby nemohlo
dojít ke zneužití vydávání certiﬁkátů.
Rozšiřuje se i výčet případů, které pro své
provedení nebudou vyžadovat umístění, povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Ministerstvo chce tímto způsobem zjednodušit život
stavebníkům zejména doplňkových staveb na
pozemcích rodinných a bytových domů. Jde
vlastně o jednu z nejočekávanějších novinek
velké novely stavebního zákona.

Uveďme si výčet staveb, které se budou moci od příštího roku realizovat bez jakéhokoliv projednávání se stavebním úřadem:
a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2 umísťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací,
• informační
stožáry
pro
vlajky do výšky 8 m,
• povrchové rozvody
odvody vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla,
• signální věže, signálynebo
a pyramidy pro zeměměřické účely,
•
konstrukce dopravního značení a zařízení pro provozní informace na pozemních komunikacích,
• podpěrné
zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,
• opěrné
na neveřejných účelových komunikacích,
• propustky
stany a scénické stavby pro ﬁlm, televizi nebo divadlo,
• cirkusové
a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k připojení sousední nemovitosti,
• sjezdy
do výšky 8 m včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení umisťované samostatně
• antény
na pozemku nebo na budovách,
oplocení lesních školek, oplocení zřízené k ochraně lesních porostů před zvěří na lesních pozemcích a oplocení dřevin vysazených za
• účelem
založení územního systému ekologické stability, která jsou bez podezdívky, přičemž nesmí dojít k omezení provozu na pozemní
komunikaci nebo k přerušení turisticky značené trasy,
• stavby pro hospodaření v lesích a stavby pro výkon práva myslivosti do 30 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení,
díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru státní báňské
• důlní
správy podle horních předpisů,
• skleník do 40 m22 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení,
do 25 m zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodin• stavba
ného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného
vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,
do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území umístěný
• vbazén
odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku,
mostních vah,
• stavby
o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy
• apřístřešky
do 4 m výšky,
výměna vedení technické infrastruktury, pokud se nemění její trasa a nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo
• bezpečnostního
pásma.
Výčet staveb neplatí u záměrů posuzovaných z hlediska vlivů na životní prostředí, u staveb, které jsou kulturní památkou, a u většiny
nemovitostí, které se nachází v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité
národní kulturní památky či památkové rezervace nebo památkové zóny.
Aby nebylo třeba stavbu, která je výše v seznamu obsažena, opravdu na stavebním úřadě projednávat, musí vždy splňovat všechny
podmínky, které se k ní vztahují. Ostatně tato zásada platí i u dalších záměrů, udržovacích prací a stavebních úprav, jak je uvedeno níže.
Pokud stavba vyžaduje provedení zemních prací nebo terénních úprav, je stavebník vždy povinen zjistit si předem informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury v daném místě a zajistit jejich ochranu.
Dalšími záměry, které ke svému provedení nevyžadují rozhodnutí o změně využití území, územní souhlas, stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, jsou:
úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m
• terénní
na pozemcích, které nemají společnou hranici s veřejnou pozem-
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ní komunikací nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází
k nakládání s odpady,
• úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody,
provedené na pozemku rodinného domu nebo na pozemku
stavby pro rodinnou rekreaci, které souvisí nebo podmiňují
bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží ke skladování hořlavých látek nebo výbušnin, a plocha části pozemku schopného
vsakovat dešťové vody po jejich provedení bude nejméně
50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby
pro rodinnou rekreaci.
Ani tento výčet se nevztahuje na záměry posuzované z hlediska vlivů na životní prostředí, a dále na záměry ve zvláště chráněných územích a na území, na kterých se prokazatelně nalézají
archeologické nálezy.
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Projednání se stavebním úřadem i nadále nevyžadují:
udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit
• zdraví
osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní
prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce
na stavbě, která je kulturní památkou,
úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných kon• stavební
strukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání
stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich
provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby
a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou,
Do této kategorie lze zařadit za splnění všech výše uvedených
podmínek například výměnu obkladů, zařizovacích předmětů a nášlapových vrstev podlah v bytech, výměnu oken a dveří v domech,
zasklívání lodžií bezrámovým systémem, výměnu bytových jader
bez změny dispozičního řešení bytu či zateplení budov. Posouzení
splnění uvedených podmínek by měl provádět projektant.
Pokud by nebylo možné všechny uvedené podmínky splnit, pak
by i taková úprava stavby, jako je např. zasklívání lodžií, výměna
bytových jader, osazení oken větších než jsou stávající, výměna
podlah či zateplení budov, vyžadovala vydání stavebního povolení.

Hulíňan
Ruku v ruce s velkou novelou stavebního zákona jde změna prováděcích vyhlášek včetně změny formulářů žádostí a v neposlední řadě
i změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - od 1. ledna příštího roku dochází k úpravě a doplnění některých správních poplatků.
Nově budou vybírány správní poplatky například:
za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení, vydání územního souhlasu, uzavření veřejnoprávní smlouvy (správní
• poplatek
bude činit polovinu sazby poplatku jako za vydání klasického územního rozhodnutí),
za
vydání
s ohlášeným záměrem (500 nebo 1 000 Kč podle druhu záměru),
• za vydání souhlasu
se změnou stavby před jejím dokončením (500 Kč),
• za vydání souhlasu
o povolení užívání stavby (1 000 Kč),
• za vydání rozhodnutí
se změnou v užívání stavby (500 Kč),
• za vydání souhlasu
s odstraněním stavby (500 Kč),
• za ověřenísouhlasu
dokumentace skutečného provedení stavby nebo pasportu stavby pořízené z důvodu, že se ověřená projektová dokumentace
• stavby nedochovala
zaviněním vlastníka stavby (500 Kč),
uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby (správní poplatek bude činit polovinu sazby poplatku jako za vydání stavebního povolení),
• za
povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby
• za
a z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb (5 000 Kč).
Upraveny budou poplatky například:
vydání rozhodnutí o umístění stavby, která plní doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu, ke stavbě pro rodinnou rekreaci nebo
• za
ke stavbě bytového domu (500 Kč, do 31. 12. 2012 poplatek činí 1 000 Kč) – neplatí pro garáže, za umístění stavby garáže s max.
3 stáními zůstane poplatek zachován (1 000 Kč),
vydání rozhodnutí o umístění studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
• za
(300 Kč, do 31. 12. 2012 poplatek činí 1 000 Kč),
vydání rozhodnutí o umístění staveb jako jsou samostatné provozovny, výrobní haly, veřejné osvětlení apod. (20 000 Kč, do 31. 12. 2012
• za
poplatek činí 1 000 Kč),
vydání stavebního povolení ke stavbě rodinného domu nebo pro rodinnou rekreaci (5 000 Kč, do 31. 12. 2012 poplatek činí 300 Kč),
• za
stavebního povolení ke stavbě bytového domu (10 000 Kč, do 31. 12. 2012 poplatek činí 1 000 Kč),
• zaza vydání
vydání stavebního povolení na stavbu, která plní doplňkovou funkci ke stavbě rodinného, ke stavbě pro rodinnou rekreaci nebo
• ke stavbě
bytového domu (500 Kč, do 31. 12. 2012 poplatek činí 1 000 Kč) – neplatí pro garáže,
za vydání stavebního povolení na garáž s max. 3 stáními (1 000 Kč, do 31. 12. 2012 poplatek činí 300 Kč),
• za
stavebního povolení ke stavbám, jako jsou samostatné provozovny, výrobní haly apod. (10 000 Kč, do 31. 12. 2012 poplatek
• činívydání
max. 3 000 Kč),
každou započatou hodinu místního šetření nebo ohledání na místě v pracovní době správního úřadu např. u závěrečné kontrolní pro• za
hlídky stavby a u kolaudací prováděných po lhůtě stanovené k dokončení stavby (500 Kč, do 31. 12. 2012 poplatek činí 100 Kč).
Stavebníkům, kteří dokončili stavbu povolenou podle zákona č. 50/1976 Sb. a dosud
nepožádali o její kolaudaci, lze doporučit,
aby tak učinili do konce roku 2012. Obvykle
jde o stavby povolené před 1. lednem 2007.
V případě, že půjde o kolaudaci po lhůtě uvedené ve stavebním povolení, uhradí stavebník
za místní šetření správní poplatek ve výši 100
Kč za každou započatou hodinu v pracovní
době správního úřadu. Pokud o kolaudaci
požádá od 1. ledna 2013, bude tato částka pě-

tinásobná a navíc bude účtován poplatek za
vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby
ve výši 1 000 Kč.
Zda velká novela stavebního zákona život
obcím i stavebníkům opravdu zjednoduší,
ukáže až čas. Doufám, že stavebníky potěšil
alespoň výčet záměrů, zvláště doplňkových
staveb, které již nebudou muset projednávat
na stavebním úřadě. Jde vlastně o jakýsi malý
dárek do nadcházejícího nového roku.

Více informací o velké novele stavebního zákona včetně jejího úplného znění
lze dohledat na stánkách Ministerstva pro
místní rozvoj ČR www.mmr.cz a u kteréhokoliv stavebního úřadu.
Přeji všem, nejen stavebníkům, šťastné
vykročení do nového roku.
Jarmila Šašková, vedoucí Stavebního úřadu
Městského úřadu Hulín

Důležitá upozornění z radnice
Upozornění pro občany
o svozu komunálního odpadu
o vánočních svátcích
24. 12. 2012 - pondělí
proběhne normální svoz
26. 12. 2012 - středa - nevyváží se
náhradní svoz bude proveden
ve čtvrtek 27. 12. 2012
28. 12. 2012 - pátek - nevyváží se
náhradní svoz bude proveden
v sobotu 29. 12. 2012
31. 12. 2012 - pondělí
proběhne normální svoz
2. 1. 2013 - středa - nevyváží se
náhradní svoz bude proveden
ve čtvrtek 3. 1. 2013
4. 1. 2013 - pátek - nevyváží se
náhradní svoz bude proveden
v sobotu 5. 1. 2013
Bc. Šárka Dostálová
odbor rozvoje města a životního prostředí

Upozornění pro voliče
volebního obvodu Hulín
volebních okrsků č. 3 a č. 7
Upozorňujeme voliče ve volebním obvodu města Hulín na změnu sídla volebních okrsků č. 3 a č. 7 pro nadcházejí volbu
prezidenta, konající se 11. - 12. ledna 2013:
Volební okrsek č. 3
ul. Sadová, Wolkerova, Záhlinická (474,
475, 476, 477, 478, 837, 838, 1019, 1020,
1021, 1022, 1267) – původní volební
místnost: Středisko volného času dětí a
mládeže, Nábřeží čp. 696
NOVÁ VOLEBNÍ MÍSTNOST:
Sokolovna, Javorová čp. 439
Volební okrsek č. 7
Chrášťany, Záhlinice – původní volební místnost: Mateřská škola Hulín, část
Záhlinice čp. 105
NOVÁ VOLEBNÍ MÍSTNOST:
Muzeum Františka Skopalíka, Hulín,
část Záhlinice čp. 24
Vladimíra Obdržálková, matrikářka,
Odbor právních a vnitřních věcí

Termíny obřadních dnů
občanských sňatků
pro rok 2013:

• 05.01.2013
• 02.02.2013
• 02.03.2013
• 06.04.2013
• 04.05.2013
• 01.06.2013
• 06.07.2013
• 03.08.2013
• 07.09.2013
• 05.10.2013
• 02.11.2013
Vladimíra Obdržálková, matrikářka,
Odbor právních a vnitřních věcí
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Hulíňan
Krajina bez alejí by byla
jako obraz bez rámu
Českou a
moravskou
krajinu utvářejí aleje už
po staletí. Ty
významnější mají většinou souvislost s různými historickými památkami,
událostmi nebo starými poutními cestami.
Často byly stromové aleje v minulých stoletích
vysazovány i podél obyčejných cest. Trendem
dnešní doby je bohužel aleje spíše likvidovat
než obnovovat. Buďto jsou přestárlé, neudržované, nebo vadí bezpečnosti silničního provozu. My jsme se rozhodli začít s nápravou.
V sobotu 24. listopadu 2012 vyrazily desítky
dětí, některé s rodiči, jiné se svými učitelkami, s
rýči a lopatkami sázet stromky pro novou alej.

„Chceme navázat na tradici, kdy každý otec má
za svého potomka vysadit strom. Přizvali jsme
tedy naše občany, aby si s rodinou nebo s kamarády vysadili vlastní stromek, který spolu s
ostatními vytvoří ovocnou alej,“vysvětluje starosta obce. „Už Josef II. ve své době nařídil, aby
byly podél cest vysazovány ovocné stromy, které mají za horka poskytnout stín a občerstvení
poutníkům a především vojákům vracejícím se
z bitev. My chceme děti a mladé lidi motivovat
k ochraně a tvorbě životního prostředí a vést tak
společně „bitvu“ za lepší vzduch a více zeleně
kolem nás. Nejen slovy, ale i přiložením ruky k
dílu. Mám velkou radost, že se nás sešlo tolik.“
O kvalitní zázemí v podobě horkého
čaje a sladkých odměn pro zúčastněné děti
či „svařáku“ pro dospělé se postaraly pracovnice Střediska volného času Hulín.
Ty také zajistily propagaci akce.

ných stromů podél
polní cesty z ulice
Vrchlického směrem ke „Štěrkáči“
vznikla alej dlouhá asi 300 metrů.
Odrůdy vysazených slivoní (Hanita
a Wangeiheimova) a
jabloní (Jakuba Fischera
a Rubinola) byly zvoleny pro svou odolnost
proti chorobám a škůdcům.
„Velmi chceme prostřednictvím Hulíňanu
poděkovat všem účastníkům této pěkné sobotní akce, také pracovníkům SVČ, Kombytu a
odboru životního prostředí, kteří zajišťovali
její organizaci,“ společně se vyjádřili starosta
Roman Hoza s místostarostou Petrem Polákem, pod jejichž záštitou se akce konala.

Neposledním záměrem je krajině vrátit její původní ráz a funkčnost. Vysazením šedesáti ovoc-

Daniela Kainerová, referent
Odboru rozvoje města a životního prostředí

Kaple sv. Anny se stala
kulturní památkou
Ministerstvo kultury jako příslušný orgán
státní správy na úseku státní památkové péče
na základě dodaných důkazů konstatovalo,
že kaple sv. Anny je kvalitní drobnou sakrální stavbou z 18. století s význačnou krajinotvornou hodnotou a svým umístěním,
charakterem, historickou podstatou a mírou
dochovanosti autentických detailů splňuje
podmínky pro prohlášení věci za kulturní památku ve smyslu zákona o státní památkové
péči a Rozhodnutím ze dne 20. 11. 2012 ji
prohlásilo za kulturní památku.
Zdena Drexlerová,
referent Odboru správy majetku města

Poděkování za podporu zeleně
Stejně jako již v několika minulých letech
i letos město Hulín obdrželo sponzorský dar od
JUDr. Ivo Havlíčka, notáře z Kroměříže. Částku poskytuje pravidelně na zlepšení životního
prostředí v našem městě, a to ve formě výsadby zeleně. V podzimních dnech letošního roku
bylo vysazeno 12 ks stromů jako náhrada za
uschlé nebo poničené stromy. Patří mezi ně
platany u kruhového objezdu na Kroměříž,
dále pak kulovité platany v Komenského ulici,
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akáty ve Smetanově ulici, lípy na Záhlinické
ulici před bývalým Cukrovarem a dále jeden
strom u Základní školy Nábřeží.
Panu notáři Havlíčkovi tímto jménem obyvatel Hulína velmi děkujeme za jeho trvalou
podporu užitečného a potřebného ozeleňování
našeho města.
Mgr. Roman Hoza, starosta města
a Odbor rozvoje města a životního prostředí

Hulíňan
SENIOŘI

Žijeme s roztroušenou sklerózou

V říjnu uspořádalo občanské sdružení
Roska Kroměříž pro své členy a místní fyzioterapeuty víkendový akreditační seminář
neurorehabilitace.
Život s „roskou“, jak se této nemoci zkráceně říká, je velmi náročný nejen pro pacienty
samotné, ale i pro jejich blízké. Aby tito lidé
mohli udržet co nejdéle svoji soběstačnost, vyvinula PhDr. Řasová speciální metodu neurorehabilitace. Ta vychází z podobného principu,
který známe u malých dětí, když se učí sedět,
stát, chodit apod., a tvoří si přitom správné pohybové stereotypy. U poškozených nervových
spojení lze pomocí neurorehabilitační metody
do určité míry „obejít“ původní spoj, který bude
také funkční a bude schopný vést, velmi zjed-

nodušeně řečeno, impulsy z mozku
ke končetinám, čímž umožní lidem s
roztroušenou sklerózou udržet si déle
práceschopnost a zvládat každodenní
aktivity a potřeby.
Tato účinná metoda zatím, k
velké škodě nemocných, není běžně rozšířena…

Díky ﬁnanční podpoře města
Kroměříže a společnosti TOSHULIN jsme mohli poskytnout možnost našim fyzioterapeutům si
tuto metodu osvojit, aby se dostala i k nemocným v Kroměříži
a okolí. Vzhledem k náročnosti
neurorehabilitace je nezbytné v započatém vzdělávání i nadále
Pozvánka na vánoční
pokračovat, ale již nyní můžeme
slavit první úspěchy, kdy na našich
AKADEMII 3. VĚKU
členech vidíme jisté pokroky, a můžeme jen konstatovat, že ať už je je12.12. 2012 OD 9.00
jich handicap jakýkoli, vždy je šance
v přísálku Kulturního klubu.
něco s ním dělat, že nic není ztraceno

Závěrečná přednáška z cyklu
„Zdravé město“

a každé omezení lze zmírnit.
Za to ještě jednou patří velké poděkování
všem, kteří nás dle svých možností podporují a pomáhají nám žít život plnohodnotně i s
roztroušenou sklerózou.
Jana Čermáková

INZERCE

Poslední přednáškou zakončil MUDr. Vít Drápal, který v Hulíně působil dvanáct let jako lékař
v Pilaně, cyklus Zdravé město. Zcela zaplněný sál
zaujal svým tématem o aktivním pohybu pro seniory. I když toto téma nebylo v plánu, neboť MUDr.
Stodůlková, která měla přednášet o čínské medicíně,
onemocněla, bylo příjemnou tečkou za tříměsíčním
cyklem. Přednáška měla velký ohlas a snad se zařadila mezi ty nejzajímavější.
Tři měsíce probíhaly různé besedy, které měly hlavně
přispět k našemu zdraví. Od září 2012, kdy začala první beseda, se pravidelně mnoho občanů začalo účastnit
a zajímat o průběh a témata přednášek. Musím poděkovat všem, kteří se těchto přednášek zúčastňovali pravidelně a ani jednou neměli absenci, bylo to vždy vidět
na plném sále a účast nikdy neklesla pod 100 občanů.
A to byl také záměr, protože každý si určitě odnesl aspoň jednu malou radu, která prospěje buď jemu samotnému, nebo jeho blízkému.
Chtěla bych všem, kteří se zajímají o činnost města
pro své občany, poděkovat za to, že využívají těchto
akcí, neboť hojná účast znamená zájem a ocenění snahy, která se vynakládá pro zajištění nových poznatků,
prevence a dobrých rad pro plnohodnotný život.
Jiřina Floriánová
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Hulíňan
Štědrý den v hulínském kostele
Milí rodiče, babičky a dědové, milé děti!
Dny plynou velice rychle a než se nadějeme,
budeme slavit Vánoce, narození Božího Syna
Ježíše Krista. Právě to je důvodem, proč Vám
píšu. Chci Vás všechny na Štědrý den co nejsrdečněji pozvat do našeho kostela. Odpoledne
Vás zvu na pásmo koled a mluveného slova
„Otvírání betléma“. Doufám, že nebude chybět
ani krátké divadlo. Pásmo, které bude trvat asi

hodinu, začíná v 15 hodin. Po jeho skončení
si budete moct, jak je již tradicí, odnést domů
„světlo z Betléma“. Toto světlo se zapaluje
každý rok začátkem prosince přímo v jeskyni
narození v Betlémě a pak se rozváží do celého
světa, aby mohlo hořet na Štědrý den v každé
domácnosti u štědrovečerní večeře. V noci, kdy
slavíme Ježíšovo narození, Vás zvu na půlnoční
mši svatou, která začíná ve 23:30 hodin.

Pokud byste chtěli trošku jinak prožít celý
měsíc prosinec, máte příležitost účastnit se
rorátních mší svatých. Ty budou pravidelně
v úterý (6:00 hod.), ve čtvrtek (6:45 hod.) a v
sobotu (7:00 hod.).
Pěkné prožití doby adventu a radostné
Vánoce přeje
P. Jiří Ševčík, hulínský farář

Co nového pod komínem
A je to tu. Prosinec a ﬁnále roku 2012.
Sehnat dárky, uklidit, napéct, navařit – no přiznejme si, prostě tak
trochu blázinec.
Podobné „akční“ období zažívá i naše ﬁrma:
- dokončují se důležité montáže několika strojů u zákazníků v USA
a na Ukrajině
- všechna střediska vše zabezpečují tak, aby se sváteční a novoroční
výpadek projevil na chodu ﬁrmy co nejméně
- prodej a péče o zákazníka řeší zvýšené množství zákaznických požadavků a poptávek, které sebou již tradičně závěr roku přináší
Už teď lze říci, že to byl náročný rok. Ale i úspěšný, a to díky
našim zaměstnancům.
Co závěrem? Našim zaměstnancům a příznivcům přejeme, aby ten
poslední měsíc letošního roku přežili ve zdraví. A co popřát do nového
roku? Jak jinak - hodně štěstí, zdraví a pohody.

INZERCE
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TOSHULIN, a. s.

Hulíňan
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve školce se pořád něco děje. Každý den
se děti i dospělí na něco těšíme.
Podzimní čas nemusí být vždy jen smutný
a uplakaný od deště. Zvláště, když se usměje sluníčko, to pak příroda hýří všemi barvami. Převládá však barva žlutá a oranžová. To
nás inspirovalo k uspořádání BAREVNÝCH
DNŮ. Děti v tento den přišly oblečené v oranžovém, to byla legrace. Zopakovali jsme si
barvy a hledali kolem sebe oranžovou. Zpívali
jsme písničky o barvách, naučili se básničku
Jak se podzim raduje z barviček, z dýně jsme
si vyrobili panáčka Dýňáčka – jak jinak, taky
oranžového. Na vycházce jsme hledali oranžovou barvu v přírodě. Paní kuchařky nám
připravily něco z oranžových dobrot. Tyto dny
jsou u dětí i rodičů velmi oblíbené, opakují se
dle ročních období. Už se těšíme na další, tentokrát zimní barevný den.

Jindy si všímáme počasí, větru, deště, sbíráme spadané listí a přírodniny. To nás zase
inspirovalo k uspořádání tvořivých dílen s rodiči. Podzimní příroda je plná barev a plodů,
ze kterých se dá tvořit. Učíme děti dívat se na
svět očima umělce, rozvíjíme u nich kreativitu a tvořivost, vždyť i z obyčejného listí se
dá vyrobit docela pěkná podzimní dekorace
domů. Děti vždy uvítají přítomnost rodičů ve
své třídě. Jsou šťastné, když si na ně maminka, tatínek, babička nebo sourozenci udělají
čas a hrají si s nimi. Společně vytvořený obrázek nebo jakákoli podzimní dekorace dělá
divy. Zpříjemňuje prostředí doma a připomíná hezké chvíle v mateřské škole. Každá třída
si zvolí svůj program a termín konání.

Ve školce se nenudíme, ve školce je zábava
V Záhlinicích zase paní učitelky ve spolupráci s maminkami připravily podzimní
Štrůdlování – je to tradiční přehlídka a ochutnávka pečených dobrot.

V Hulíně proběhla tradiční Drakiáda,
která má u dětí a rodičů vždy veliký ohlas.
Ve všech budovách pečujeme o přírodu, vysazujeme své zahrádky, pozorujeme, jak se
rostlinkám daří. Často se vypravíme na delší
vycházky do přírody. Tiše pozorujeme svět
kolem nás. Poznáváme spoustu nových věcí,
zvířátek, rostlin, stromů a keřů. Učíme se v
přírodě správně chovat.
Učíme se chovat i ve městě v dopravě.
Děti jsou vedeny k bezpečnému chování
v dopravním ruchu. Formou pohádkových
příběhů i prakticky jsou seznamovány se
základními pravidly silničního provozu. Na
dalším
zajímavém dnu – Dnu s
Policií ČR – byly
děti seznámeny s
některými dopravními značkami, se
světelnou signalizací na semaforu,
mohly si sednout
do policejního auta,
vyzkoušet neprůstřelnou vestu, pouta, policejní čepici. To bylo něco
pro kluky.

Ve školce nezanedbáváme ani kulturu, několikrát do roka nás navštíví herci s maňásky,
chodíme na představení do Kulturního klubu v
Hulíně, do Lidušky, do Klubíčka a na závěr roku
nás čeká divadelní pohádka ve Zlíně. Děti také
samy zkoušejí hrát divadlo, připravují představení na setkání s rodiči i pro své kamarády.
Od listopadu veškeré snažení a přípravy
nejen doma, ale i v mateřské škole směřují k
Vánocům. Docela mě rozesmálo, jak se mě
jedna holčička zeptala, jestli už jsem napsala
přání Ježíškovi za okno. S vážnou tváří jsem
odpověděla, že ještě ne, ale musím to rychle
napravit. Už to vypuklo. Nacvičujeme program na Mikulášské nadělování, pro sponzory,
na slavnostní rozsvěcování vánočního stromu
na náměstí v Hulíně, vyrábíme drobné dárečky
a přáníčka, zdobíme třídy, školku, chystáme se
s dětmi péct perníčky, připravíme dárečky i pro
své kamarády ve třídě, a dříve než přiletí Ježíšek k nám domů, si ještě ve školce zazpíváme
koledy a vyzkoušíme některé vánoční zvyky
a obyčeje. Všichni se těšíme na rozzářená dětská očka a dětské tvářičky plné radostného
očekávání kouzelného vánočního tajemství.
Touto cestou bych Vám za celý kolektiv všech budov naší mateřské školy chtěla
popřát klidné a pohodové prožití vánočních
svátků, klid a mír a hodně zdraví a úspěchů
v novém roce 2013. Aby ta 13 v letopočtu
byla pro každého z nás šťastná.
Miluše Budínová

„Okénko“ do mateřské školy,
ul. Eduarda Světlíka, Hulín – pracoviště Záhlinice

Návštěva Skopalíkova muzea
v Záhlinicích
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
paní Konečné, která nás pozvala na návštěvu do muzea Františka Skopalíka. Pozvání
jsme s povděkem přijali a natěšení jsme se s
dětmi vypravili na tuto zajímavou návštěvu.
Paní Konečná už nás vyhlížela a s úsměvem
přivítala na schodech před muzeem. Ze všeho nejdřív nás zavedla do místnosti, kde byly
vystaveny obrázky. Byly to kresby, které děti
malovaly k příležitosti slavnostního otevření

Skopalíkova muzea, které se uskutečnilo v
červnu letošního roku. Součástí otevření bylo
i vyhlášení výsledků výtvarné soutěže, kde se
naše děti umístily na prvních dvou místech.
Také zde byly vystavené fotograﬁe, které byly
pořízeny v den slavnostního otevření. Poté nás
paní Konečná postupně provedla celým muzeem. Ukázala dětem stroje, které v dobách dávno minulých našim předkům usnadňovaly život – například pomocníka na stloukání másla,
dřevěnou pračku na ruční pohon, kolovrátek,
velké hřebeny na pročesávání lnu, také různé
kosy, srpy a cep, kterým se dřív mlátilo obilí, a
spoustu dalších zajímavých exponátů.
Z velké vitríny v rohu místnosti na vše dohlíží ﬁgurína pana Skopalíka v životní velikosti, v dobovém obleku. Pak jsme přešli do vedlejší místnosti, kde byl vystaven původní oltář
ze Záhlinického kostela. Následovala místnost,
která připomínala starobylou kuchyň, a za ní
jsme se ocitli v prostorách, kde na nás dýchla

atmosféra a vybavení dřívější školy. Děti se zde
mohly posadit do starých lavic a paní Konečná
jim vyprávěla o době, kdy v lavicích sedávali jejich prababičky a pradědečci. Prohlídku
jsme zakončili na krásně vydlážděném dvoře,
kde byly pod stříškou vystavené zemědělské
stroje, které se zapřahaly za koně nebo krávy,
nebo je za sebou mohl tahat i člověk. Děti moc
zajímalo, na co všechno takové stroje byly.
Viděly tam různé obracečky na seno, pluh na
orání, ale také sekačky na trávu. Paní Konečná
dětem odpověděla na všechny jejich všetečné
otázky. Poté nás doprovodila před muzeum a
všichni jsme se rozloučili a slíbili si, že se zase
brzy přijdeme do muzea podívat.
Děkujeme paní Konečné za čas strávený s
námi a těšíme se na další zajímavou návštěvu
v této zajímavé budově.
pí uč. MŠ Hušková a Malaníková
z pracoviště Záhlinice
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Hulíňan
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

V předchozím článku jsem slíbila, že postupně přiblížím jednotlivé oblasti školního
vzdělávacího programu naší základní školy.
Jak jsem již popsala, je škola živý organizmus, jenž je tvořen mnoha oblastmi výchovně
vzdělávacího procesu. Jazykový rozvoj, kdy
si žáci na druhém stupni mohou volit ze tří
jazyků. Rozvoj práce s výpočetní technikou
(půlené hodiny informatiky, výuka informatiky již v pátém ročníku - volitelný předmět).
Vytváříme podmínky pro práci s žáky, kteří
vyžadují speciální péči (individuální plány,
práce asistentů, logo a dys kroužky, návštěvy
pracovníků speciálních pracovišť atd.). Žáci se
mohou proﬁlovat díky volitelným předmětům
(sportovní hry, dějepisný seminář, mediální
výchova, konverzace, přírodovědná praktika a
další). Rozvoj sportu (navýšená hodina tělesné
výchovy v šestém ročníku, volitelné sportovní hry, kroužky v rámci Školního sportovního
klubu). A nedílnou součástí celého programu
školy, jak také jeho název,,Ekologicky myslet, zdravě žít“ napovídá, je environmentální
výchova (dále jen EVVO). A tento pilíř vzdělávacího programu bych dnes chtěla přiblížit.
Co EVVO je a jak je ve škole naplňována.
EVVO v základním vzdělávání vychází z komplexního pojímání vztahu člověka
k životnímu prostředí, za něž je považováno
vše, od nejbližšího okolí po biosféru planety.
Propojuje tak hlediska přírodovědná, sociální,
technicko-ekonomická i estetická. Každá z
oblastí má svůj speciﬁcký význam. Učí pozorovat, vnímat a hodnotit důsledky jednání lidí
a třeba zasahovat v přístupu k prostředí v každodenním životě. V maximální míře využívá
přímých kontaktů žáků s okolním prostředím.
Dotýká se oblastí Člověk a společnost, Člověk
a zdraví, Člověk a informační komunikace, ale
i Člověk a umění a kultura. Umožňuje poznávat význam a role různých profesí ve vztahu k
životnímu prostředí.
Naše škola již dvakrát získala titul EKOŠKOLA (Eco-School) a právě získání tohoto
titulu úzce souvisí s EVVO. Program EKOŠKOLA koordinuje organizace FEE (Federation for Environmental Education). Program
probíhá pod záštitou Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva životního prostředí ČR. Cílem projektu je propojení EVVO s praktickými kroky vedoucími
k ekologicky šetrnému provozu školy. První
titul jsme získali v roce 2009 na období 09-10.
V roce 2011 jsme titul obhájili a získali právo
titul požívat další dva roky. V letošním roce
nás tedy čeká opět obhajoba titulu. Hlavními
pracovními tématy jsou energie, voda, odpady
a prostředí školy.
A jak vlastně vypadá konkrétní činnost?
EVVO je rozdělena a integrována (začleňována) do předmětů, nebo je zpracována formou
projektů v jednotlivých předmětech či v projektech třídních kolektivů. Velké projektové
dny, např. „Den Země“, „Den zdraví“ či ,,Vá-

10

,,Abychom mohli něco změnit,
musíme tomu rozumět“
noční jarmark“ se staly již tradicí. Využíváme různých metod práce – skupinová výuka,
myšlenkové mapy, pozorování, diskuze, pokusy, monitorování různých složek životního prostředí, besed, exkurzí. Žáci se účastní
ekologicky zaměřených regionálních soutěží
a absolvují pobyty v Hostětíně (ekologická
vesnice s ekolog. centrem). Mohou se přihlásit
do přírodovědného kroužku nebo si vybrat volitelné předměty. V rámci evropského projektu
jsme zřídili nový volitelný předmět, kde pedagog je hrazen z peněz evropské dotace.
Škola má zpracovaný dlouhodobý a roční
plán rozvoje EVVO. V nich jsou vytyčeny
dlouhodobé a roční cíle celé koncepce a také
plnění úkolů pro splnění podmínek získání titulu EKOŠKOLA. Plán a jeho cíle jsou průběžně vyhodnocovány koordinátorkou EVVO
a vedením školy. Celá koncepce si žádá spolupráci vedení a koordinátora, ale také široké
zapojení vyučujících a především žáků. Koordinátorka pí Dana Hozová se pravidelně schází s vedením školy a se zástupci žáků. Každá
třída má své zástupce v tzv. EKOTÝMU, a ti
předávají úkoly a informace do tříd, ale i zpět.
Podávají svoje návrhy, hodnotí splněné úkoly,
hodnotí třídní projekty, vyvěšují výsledky na
nástěnce ekoškoly…
Hlavním cílem je ekologizace provozu školy, zlepšování prostředí školy i okolí. Důležité
je, aby za plnění úkolů mohli zodpovídat především žáci. Což, při následném monitoringu
(ekoauditu) je náležitě
sledováno a hodnoceno.
Nedílnou součástí
celého programu je co
největší začlenění školní zahrady. Učebna v
prostoru školní zahrady
slouží nejen k výuce,
ale také k setkávání členů místní Organizace
ochránců přírody (pod
vedením p. Šálka), se
kterou máme velmi
dobře rozvinutou spolupráci. Ta je vidět na
krásném zdokonalování
zahrady celou řadou výukových prvků.
V současné době
usilujeme z grantů o vytvoření naučných panelů
přírodní učebny. Cesta
je to ale nelehká. Již několik let jsme zapojeni
do celorepublikového
programu Recyklohraní,
spojeného s osvětovou
činností v problematice
nakládání s odpady ve
školských
zařízeních
v ČR, jenž u žáků škol
podporuje vnímání potřeby správného nakládání s odpady. Za odběr
baterií a drobného elektrozařízení získáváme
body, za které si můžeme následně vybrat
zajímavé odměny. Další

body můžeme získat za účast v soutěžích nebo
splněním různých úkolů týkajících se problematiky třídění a recyklace. Program probíhá
pod záštitou Ministerstva školství.
Celý program je podložen dobrou spoluprací s Městským úřadem Hulín, Českým svazem ochránců přírody, Nadací Veronica, sdružením Tereza, ﬁrmou EKO-KOM, Klubem
ekologické výchovy Hostětín, Líska, Alcedo,
síť M.R.K.E.V., ﬁrmou Biopas a také místní
spoluprací s ﬁrmou Kombyt.
Své aktivity a činnost ekotýmu prezentujeme na stránkách školy a konkrétně stránkách
ekoškoly, ve školním časopisu ,,Školník“, v
Hulíňanu a Týdeníku KM a některých odborných časopisech. Pořádáme na závěr školního
roku tzv. ekosetkání, kde jednotlivé třídy prezentují svoji celoroční práci na třídním projektu. Stali jsme se také hostující - školící školou
pro další školy Zlínského kraje, které se chtějí
zaměřit podobně jako naše škola nebo také
získat titul EKOŠKOLA.
Jistě nejde podrobně vypsat všechny aktivity, které tato oblast zahrnuje, ale snad se mi
podařilo více přiblížit jeden z pilířů koncepce naší školy. Jako velký přínos hodnotím, že
teoretické poznatky mohou žáci využít v ekologizaci školy i svého okolí. Že tato součást
vzdělání a výchovy – vztah ke svému okolí,
ke svým blízkým, k přírodě a celému žití – jde
pozitivním, přirozeným směrem.
Mgr. Hana Fuksová

Pozvánka

Hulíňan
3. A se nenudí
aneb 3. A na radnici

Den stromů
V sobotu 20. 10. měl každý strom na naší
planetě svátek. Žáci 5. A a 3. a 2. tříd oslavili tento den 18. a 19. 10. projektem. Během
skupinového vyučování poznávali listnaté a
jehličnaté stromy, jejich siluety, listy, plody,
prostředí, ve kterém se vyskytují, také si vytvářeli myšlenkové mapy, plnili úkoly, soutěžili v AZ kvízu, vyprávěli si vlastní zážitky
o jednotlivých plodech ovocných stromů,
objímali stromy, poznávali ovocné stromy v
sadu na školní zahradě. Své získané poznatky
pak uplatnili ve vyplňování pracovních listů a
předávali své znalosti dalším spolužákům.

V měsíci říjnu jsme si v hodinách prvouky
povídali o městě, ve kterém žijeme. Paní učitelka a někteří žáci donesli mnoho materiálů,
publikací, z nichž jsme se dozvěděli spoustu
nových informací a mohli jsme vidět, jak Hulín vypadal v době, kdy my jsme ještě nebyli
na světě. V průběhu celého měsíce jsme si
rovněž vyráběli svou vlastní „knihu“ o Hulíně. Na závěr tématu jsme ve čtvrtek 1. 11.
2012 navštívili městský úřad. Přivítal nás pan
starosta a zavedl nás do obřadní síně, kde nám
povídal zajímavé věci. Také nám ukázal svou
kancelář a naše spolužačka Simonka si mohla
vyzkoušet, jaké to je, sedět na starostovské
židli. Všem se nám tato návštěva líbila.

Irena Janů
Více foto:
http://zs-hulin.webnode.cz/news/den-stromu/

Napsali J. Němec, S. Hoza, L. Pivodová

7. listopad - Světový den Ekoškol
Třídy 1. A a 1. B ZŠ Hulín se zapojily do
oslav tohoto dne s tisíci školami po celém světě.
Již podruhé navštívili žáci 1. stupně ZŠ Hulín Tauferovu střední odbornou školu veterinární
Kroměříž. Tato setkání organizuje za ZŠ Hulín
paní Mgr. Dana Hozová spolu s paní Ing. Boženou Dvořákovou z veterinární školy v Kroměříži.
7. listopadu 2012 žáci prvních tříd přijeli do Kroměříže, kde pro ně studenti 2. a
3. ročníku připravili akce, které je mají učit
zodpovědnějšímu vztahu k přírodě. Zahráli
dětem pohádku o světluškách, zorganizovali

DRUŽINKA
Barborka, Mikuláš, Vánoce, Silvestr… Snad
každý z nás má touhu při vyslovení těchto slůvek sednout si s blízkým člověkem do pohodlného ušáku či vzít si do rukou oblíbenou knížku,
schoulit se pod deku a jen tak poslouchat praskající polínka v krbu… Při čtení řádků tu a tam se
zastavit, zahledět do žhavých uhlíků jiskřivého
ohně, vzít za ruku blízkého člověka, zasnít se…
Dětství, radost z blížících se Vánoc, sváteční výzdoba – vše protkává smích kluků a
holčiček. Při vstupu do budovy ŠD každého
příchozího doslova obejme kouzelná atmosféra Vánoc. Vkusně připravené prostředí
pro přivítání nejkrásnějších svátků v roce
svědčí o skutečnosti, že um a tvůrčí fantazie
nejmladších se vyznačuje originalitou. Betlém ze slámy, papírové ozdoby na stromeček,
sněhulák z květináče - to vše čeká na Mikuláše s čertem, kteří každoročně přichází do družinky, aby dětem nejen předali očekávanou
nadílku, ale také čertovským kopýtkem tak
trochu napomenuli některé rošťáky.

soutěže s ekotematikou a na konec akce byla
poutavá beseda o cizokrajných hadech. To
byl pro děti asi největší zážitek! Nebezpečného hada – škrtiče – si mohly pohladit, omotat kolem těla a vyzkoušet tak, zda je slizký,
studený nebo suchý.
Tato akce poskytla žákům nejen nové
společné zážitky, ale také cenné zkušenosti.
Ukázala jim, jak je důležité chránit přírodu a
pečovat o čistotu svého okolí.
Mgr. Radmila Kociánová, 1. B
Mgr. Šárka Chudějová, 1. A

Pohádkové Vánoce
Rukodělné odpoledne s rodiči, kdy si maminky a babičky při tvoření vyměňují a předávají radosti či starosti svých ratolestí. Na oplátku si každý odnese domů slaměného andílka
nebo zvoneček, který zkrášlí lidský příbytek ve
vánočním čase. I děti ze školní družiny se podílejí na přípravě vánočního jarmarku. Úvodním tanečním vystoupením se budou děti snažit zaujmout každého návštěvníka jarmarku či
udělat radost vlastnoručně vyrobenými dárky.
K období, kdy téměř v každém okénku zasvítí
světélka stromečku, patří neodmyslitelně krásné
koledy, jemné a hřejivé melodie. Děkujeme za
pozvání ZUŠ na vánoční koncert. Celá družinka,
ať malí či velcí, bouřlivým potleskem podpoří
své kamarády – zpěváky či hudebníky. Společně
si zazpívají koledy a prožité chvíle přesvědčí řady
diváků, že i ti malí se mohou stát vskutku „velkými umělci“. Myslíme i na opravdová mrňata
v MŠ. Návštěva a vystoupení s dětským muzikálem Silvie Morongové ve školce ještě více upevní již tak příkladnou spolupráci těchto zařízení.

Koťátka ve školce, děťátka v družince,
dospělí, zvířátka, ti všichni pomalu očekávají
tichý, neopakovatelný a kouzelný večer - Štědrý večer… Sama dočítám poslední stránku,
zavírám knihu při pohledu na dohořívající plamínek v ohni, vzpomenu si na člověka… Kdo
poleno štípal? Kdo kládu řezal? Kdo strom
kácel? Před lety sadil? Život je jen křehká,
jemná pavučinka… S láskou a nostalgií se vracím do krásného dětství. Štědrovečerní večeře,
zasněžená chalupa na Vysočině, štíhlá věžička
místního kostela a nebe plné rozzářených třpytivých hvězd. Vždy upravená maminka zapaluje svícen – světélko života, pracovitá prostá
babička po modlitbě usedá ke svátečně prostřenému stolu, starostlivý dědeček ještě shání ze
dvora mourovatého kocoura, se sestrou usedám za klavír… „Štědrej večer nastal…“
Přejme všem pohádkové Vánoce. Zdraví,
pokoj, klid v duši všem dobrým lidem i zvířátkům. V roce 2013 zdraví, lásku, rodinnou
pohodu, osobní i pracovní úspěchy přeje ŠD.
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Hulíňan
Klub rodičů a přátel školy
Je to již druhý rok existence této neziskové
organizace, jejímž cílem je spolupráce se školou
a rodiči, a to vše ke spokojenosti našich dětí.
V minulém školním roce jsme se snažili nehospodařit pouze s členskými příspěvky, kterých
se vybralo 20 600,- Kč, ale byly podány projekty do 5 grantů s žádostí o ﬁnanční podporu.
Cílem byl především projekt s názvem „Učme
děti zdravě žít“, s jehož obsahem se můžete seznámit na našich internetových stránkách. Dílčí
částí tohoto projektu byl podprojekt „Čisté ruce

– zdravé tělo“, jednalo se o zakoupení zásobníků
jednorázových ručníků do tříd. Jsme velmi rádi,
že se nám tato část podařila splnit, a to především díky velmi dobré nabídce ﬁrmy Hagleitner
a především sponzorskému daru ﬁrmy TOS Hulín. Na děti již od září čekaly ve všech kmenových třídách automatické zásobníky papírových
ručníků, které nejenže zkvalitní hygienu a péči o
ruce, ale také minimalizují plýtvání papírem.
V současné době čekáme na výsledky dalšího
projektu s názvem „Nestabilitou ke stabilitě“, ve

ZUŠ

Hulínský Oskar

V pondělí 15. října proběhlo v Kulturním klubu v Hulíně klání o prvního „Hulínského
Oskara“ udělovaného za školní rok
2012/2013. Tentokrát se herečky a
herci hulínského „dramaťáku“ utkali v kategorii „Mistr improvizace“. Improvizace, tedy
hraní bez přípravy, je jednou z královských
disciplín herectví. Děti v ní musí prokázat
nejen herecké schopnosti, ale také bystrost,
nápaditost, pohotovost a dar komunikace s divákem. Přizváni byli i nováčci v tomto oboru
– děti z „dramaťácké“ přípravky, pro které to
bylo vůbec první veřejné vystoupení. A nutno
říci, že se na prkna, která znamenají svět, vrhli s odvahou a bezprostředností sobě vlastní.
Pro žáky literárně dramatického oboru byla
připravena nejen soutěž v improvizaci jednotlivců, ale také týmů.

Cenu za nejlepšího patrona (tedy staršího
žáka dramatiky, který pomáhal mladším) si
právem odnesla Veronika Bakalíková.
Cenu poroty za skvělé improvizátorské
výkony získali Stanislav Hoza, Jan Večeřa,
Klára Daňková a Karolína Naučová.
Cenu diváků obdrželi Kristýna Šubertová
a David Perdykula, kteří získali nejvíce hlasů
z řad publika.
A konečně, majiteli prvních letošních
Oskarů v kategorii „Mistr improvizace“ se
stali David Perdykula a Adriana Navrátilová.
Porota se spolu s diváky shodla na kvalitě
improvizátora Davida Perdykuly, a ten získal
také Oskara 2013 v kategorii „Showman“.
Dá se tedy bez nadsázky říct, že osmiletý Davídek vybral, co se dalo.
Děkuji porotám – odborné i herecké, za
čas, který si na soutěž vyhradili v jejich nabitém programu, a také za objektivní hodnocení.
Děkuji také rodičům „našich dětí“ a Kulturnímu klubu za skvělou spolupráci… Už nyní se
těšíme nejen na další kola soutěže Hulínský
Oskar 2013, ale také na mnoho dalších vystoupení, které pro vás žáci a vyučující literárně
dramatického oboru naší ZUŠky připravují…

A jak že klání dopadlo?
Jako nejlepší tým porota zvolila skupinu ve
složení Lucie Kaňová, Vojta Janalík, Markéta
Vávrová, Adam Polášek, Alena Kirilenková,
Adriana Navrátilová a Karolína Naučová.

kterém bychom chtěli dětem ukázat, že aktivní pohyb a aktivní sed jsou nejen příjemné, ale i zdravé.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem
rodičům, kteří se formou příspěvků spolupodílejí na činnosti naší neziskové organizace.
S naší činností, ﬁnancováním a plány pro další
školní rok se můžete blíže seznámit na „Valné
hromadě“, na kterou zveme nejen rodiče, ale
i všechny, které naše činnost zajímá.
Členové KRPŠ

Za LDO ZUŠ Hulín Bc. Jana Šálková

Úspěch žáků ZUŠ Hulín na soutěži v Polsku
Koncem října se vydalo na cestu do polského města Sierpc žesťové trio žáků Základní umělecké školy z Hulína. Jakub Zapletal,
Jaroslav Voříšek a Zdeněk Janů se od září připravovali na prestižní festival, kde soutěžilo
téměř třicet souborů v „komorní hře“ (hra bez
dirigenta). Kluci všem posluchačům, soutěžícím i odborné porotě složené z profesorů polských uměleckých škol II. stupně (konzervato-
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ří), předvedli, jak se hraje u nás. Sklidili velký
potlesk a obdiv. Že by to mohlo „cinknout“,
jsme tušili již na konci prvního soutěžního
dne, kdy za námi přišli členové odborné poroty s gratulacemi. I od ostatních soutěžících
a posluchačů jsme registrovali uznalá gesta
zdviženého palce. Víc jak měsíc poctivé práce
(kluci se scházeli třikrát týdně), nakonec přinesl kýžené ovoce. Kluci získali první místo a

bylo jim ctí zahrát si i na závěrečném koncertu
laureátů. Touto cestou jim chci za odvedenou
práci poděkovat a popřát jim do dalšího jejich
muzicírování hodně zdaru. Poděkování patří
i Městu Hulín za nezištnou podporu nejenom
těchto tří mladých hudebníků, ale i za podporu
celé hulínské „ZUŠky“.
Petr Voříšek - učitel

Hulíňan
KULTURNÍ KLUB

Připravované akce
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Hulíňan

Když se řekne „Jiná kultůra Hulín“…
Tento článek by rád představil občanské
sdružení, které si říká „Jiná kultůra Hulín“.
Co to vlastně je a proč v našem městě takové sdružení vzniklo? Tahle otázka se nabízí, a kde je položena otázka, tam je třeba
i odpovědi. „Jiná kultůra Hulín“ (dále jen
JKH) vznikla z čirého nadšení hrstky lidí
z Hulína, kteří mají chuť se bavit, ale také
bavit ostatní. Myšlenkou sdružení je, aby se
dokázaly propojit všechny kulturní organizace v našem městě a vzájemně mohly spolupracovat na projektech, které budou bavit
nejen naše spoluobčany, ale i široké okolí.
V současné době JKH nejvíce spolupracuje
s Kulturním klubem v Hulíně a díky tomu

mohla vzniknout řada úspěšných projektů,
za mnohé vzpomeňme Letní Vánoce, Letní
karneval či Výstavu fotografů. V loňském
roce pod záštitou KK Hulín to byly např.
soutěže Hulín má (taky) talent! a Hulínské
faktor a úspěšné Klubové večery. S novým ředitelem KK Hulín, panem Liborem
Pecháčkem, našlo občanské sdružení JKH
rovněž společnou řeč, a tak se můžete i v
nadcházejícím roce těšit na společné akce.
První spolupráce proběhla i se ZUŠ Hulín, kdy její žáci pod vedením Petra Poláka
skvěle účinkovali na vernisážích a dalších,
neméně úspěšných projektech. JKH se rovněž zabývá podporou málo známých či ama-

Fotografové již podruhé vystavovali v Hulíně
V pátek 12. října proběhla v hulínském
Kulturním klubu výstava amatérských fotografů, která byla úspěšným pokračováním
jarní vernisáže. Své fotograﬁcké kolekce nyní

představilo 12 umělců z Hulína a Kroměříže.
Výstava byla zahájena ve 20 hodin a pokračovala až do 19. října do půlnoci. Kromě fotograﬁí, které měli možnost návštěvníci zhlédnout,
zde byla expozice obrazů hulínského malíře Jana Kraváčka, který se malování abstrakcí věnuje
teprve tři roky, ale už má spoustu
příznivců. Pro hosty bylo připraveno bohaté občerstvení spolu s
hudebním vystoupením Kamila
Horáka (TOUJOURS). A po týdnu, jako třešnička celé akce, bylo
vystoupení Romana Dragouna,
který se svým recitálem celou
výstavu uzavřel. Další výstava
se plánuje na jaro.
Michaela Stratilová
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térských umělců, kterým nabízí organizační
a propagační pomoc. Rovněž nabízí „akce
na klíč“ pro různé příležitosti, jako jsou dětský den, pálení čarodějnic, diskotéky, párty,
ﬁremní večírky, festivaly apod.
Jednoduše, JKH se snaží nabídnout to,
co nám tu trochu chybělo - spolupráci - a
tím přispět ke zlepšení kulturního dění
v Hulíně, které je teď, jak jsme si všichni mohli všimnout, na svém vzestupu…
JKH vám fandí!
Více informací o tomto sdružení je na
www.jkhulin.cz
MaN

INZERCE

Hulíňan
„Jam Session“ v kulturáku
Hvězdou večera byl bezesporu kytarista Vít
Rokyta ze skupiny Fleret. Všichni zúčastnění
muzikanti, posluchači ale i pořadatelé se těší
na další Jam Session.

V pátek 2. 11. 2012 se v Kulturním klubu v
Hulíně v přísálku uskutečnila akce s názvem
Jam Session 2 – večer hudební improvizace,
setkání muzikantů s podtitulkem Kdo přijde,
ten hraje. Bylo to v pořadí již druhé setkání po úspěšném prvním. Improvizovalo se v

bluesovém, funky, jazzovém, ale i rockovém
a metalovém stylu. Nástrojové obsazení bylo
tentokrát následující: bicí nástroje, basová kytara, sólová kytara, klávesy, pozoun, saxofon.
Většinu osazenstva tvořili muzikanti z okolí
Kroměříže, Holešova a samozřejmě z Hulína.

Některá jména zúčastněných muzikantů:
Vít Rokyta - kytara (Fleret)
Petr Polák – saxofon (DH Hulíňané)
Petr Žůrek – bicí (Věra Špinarová band)
Petr Karlík - baskytara (My Wave)
Jan Vaníček – baskytara (Marek Ztracený band)
Tadeáš Hoza - klávesy (VSPH)
Evžen Zdráhal – tuba (DH Hanačka)
Jiří Pospěch – kytara
Martin Tomeček – kytara (Motus)
Jaroslav Mikuš – klávesy, pozoun (Motus)
Jan Ondruška – bicí (Hannibal Lecter)
K.S.

Výborné víno, skvělá cimbálovka, co víc si přát
na tradiční ochutnávce letošního svatomartinského vína

INZERCE
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Hulíňan
Dámská jízda opět na scéně
Dříve velmi populární pořad Dámská jízda se
opět vrátil do Hulína, tentokrát v novém kabátě.
V pátek 16. listopadu navečer se sál Kulturního klubu zcela zaplnil příjemně naladěnými a dychtivými dívkami, dámami a ženami
z Hulína i širokého okolí. Nutno ovšem říci,
že v publiku jste mohli sem a tam zahlédnout
i zástupce z řad silnějšího pohlaví. Aby také
ne, vždyť i pánové si jistě přišli na své.
Ředitel Kulturního klubu Libor Pecháček
oslovil ke spolupráci vyučující literárně dramatického oboru místní ZUŠ Lenku Urbanovou a Janu Šálkovou, a společnými silami
sestavili pestrý a překvapivý večerní program
nejen pro ženy.
Vstupenky byly dopředu vyprodány, a tak
se dá bez nadsázky říci, že slavnostně vyzdobený sál praskal ve švech.

Hosté byli mile překvapeni welcome
drinkem či míchaným nápojem dle vlastního
výběru. Dámy se mohly seznámit s trendy
v oblasti kosmetiky, zakoupit adventní věnce, korálky, kávu, čaje, objednat si cukroví,
dorty, perníkové chaloupky i perníčky na
nadcházející adventní období… Nabídka
výrobků v přísálí Kulturního klubu tak byla
opravdu pestrá.
V bohatém programu se představilo velké
množství talentů. Zhlédnout jste mohli nejen
to nejlepší, co nabízí hulínská ZUŠ v dramatickém, pěveckém a hudebním oddělení,
ale také hulínské mažoretky, ukázku Zumby
nebo třeba exhibici freestyle fotbalisty Lukáše Munky, kterého možná znáte z talentové show Československo má talent. Chybět
nesměla ani bohatá tombola, ve které téměř
každý los vyhrával.

Na své si přišly i milovnice krásných šatů (a
milovníci půvabných žen, které modely předváděly). Módní přehlídky Outlethall, Domu
šatů a salonu Daniela mode byly jistě inspirací jak pro denní odívání, tak pro nadcházející
plesovou sezónu, nebo i nápadem na vhodný
vánoční dárek.
Novinkou pořadu bylo také „Hulínské Prostřeno“, kde přítomní v sále mohli sledovat
klání v cukrářském umění čtyř soutěžících z
Hulína, jejich výrobky ochutnat a vybrat ten,
který mlsným jazýčkům nejvíce lichotil.
Ještě dlouho po skončení tohoto vydařeného pořadu jste mohli vidět usmívající se dámy,
bavící se u kafíčka či „dvoječky“ vína.
Pořad nasadil vysokou laťku a uvidíme, jestli
si ji příští podzim udrží. Nebo třeba i překoná…
Tak za rok na Dámské jízdě na shledanou!
J.Š.

Na kus řeči s paní Lenkou Urbanovou
Máte za sebou pořad Dámská jízda, kde se
předváděla móda, kterou nabízíte ve své
prodejně Dům šatů + půjčovna Daniela
mode. Jaký máte z přehlídky pocit?
Měla jsem velkou radost, že byl pořad vyprodán a snad nikoho nezklamal. Jedná se o
náročný dramaturgický proces a vždy je co
zlepšovat. Vzhledem k tomu, že vše sleduji
„pouze“ ze zákulisí, je pro mě důležitá reakce
diváků – a ti tleskali. Děkuji celému týmu,
který se účastnil tohoto pořadu.
Plesová sezóna je před námi – co nabízíte
nového?
Vzhledem k tomu, že se specializujeme na
šaty pro všechny příležitosti
s možností koupení či půjčení, těšíme se na naše klientky - snad si vyberou. Zároveň je nejvhodnější doba
nabídnout u nás k prodeji
šaty, které již nenosíte. Nabízíme také vánoční dárkové poukázky, což je vhodný
dárek např. pro pány, kteří
nevědí, čím potěšit svou
drahou polovičku.
Na Dámské jízdě padlo
slovo OUTLET-HALL...
Ano, od 1. prosince otvírám v prostorách Kultur-
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ního klubu prodej oblečení, který má u nás
stále větší oblibu. Jedná se o nové věci, ale
ze starších kolekcí různých značek - tudíž i
cena bude zajímavější. I zde se budou nabízet
vánoční dárkové poukázky. Naleznete zde i
malý second hand.
Co si přejete v roce 2013
Všem, které miluji, hlavně zdraví a ještě
jednou zdraví. Snažit se vše zvládat, i když je
život někdy jako na houpačce. A čtenářům Hulíňanu pohodové Vánoce a úžasný rok 2013.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů
v podnikání.

Hulíňan
Prkna jeviště v Kulturním klubu
v měsíci listopadu zažila opravdu pestrý program
Kromě divadelních představení, kvalitní rockové muziky měli diváci možnost shlédnout
i originální ﬁlmovou projekci. Nejprve ve středu 31. 10. 2012 uvedl Divadelní spolek Kroměříž komedii BŮH MASAKRU, a v neděli 4. 11. 2012 byla na programu pohádka pro děti
O TŘECH MOTÝLCÍCH v podání Divadla BLIC z Ostrožské Nové Vsi.

„Bůh masakru“
v podání Divadelního spolku Kroměříž

Arakain v Hulíně

Nedělní pohádka
„O třech motýlcích“

Divadelní představení „S tvojí dcerou ne!“
v podání divadelního spolku Hanácká prkna

INZERCE

Rocková legenda navštívila Hulín
23. listopadu 2012

Filmový festival zimních sportů zavítal i do Hulína
V sobotu 24. listopadu měli příznivci
zimních radovánek možnost zhlédnout ﬁlmový festival zimních sportů v Hulínském
kulturním klubu. Divákům bylo představeno

unikátní celovečerní pásmo výborně zpracovaných ﬁlmů o extrémním lyžovaní, zimním
lezení, snow-kitingu a dalších zimních sportech. Každý z celkem osmi snímků byl ohromujícím
vizuálním
dílem, které ukazovalo jak krásy přírody,
tak i neuvěřitelnou
sílu těchto extrémních
sportů, kde si jeho příznivci dojdou až na
samý okraj svých sil.
Filmy pochází z celého světa, ale ať už šlo
o snímky z Kanady,
USA, Francie nebo
České republiky, každý divák si přišel na
své a mohl hlasovat,
který ﬁlm ho nejvíce
zaujal.

Velice zajímavý byl například snímek
All.I.Can, který propojil lyžování s citem pro
životní prostředí a jeho aktéři navštívili exotická
místa jako kráter sopky v Chile nebo bezejmené
vrcholky v Grónsku. Jeho hlavním cílem bylo
ukázat svět takový, jaký je - a Sherpas Cinema,
kteří byli autory ﬁlmu, se s tím velice krásně a netradičně vypořádali. Další snímek, Bafﬁn Babes,
nás zavedl na 80 dní dlouhou výpravu čtyř žen,
které podnikly nejdelší lyžařkou cestu 1200 kilometrů podél arktického kanadského ostrova
Bafﬁn, bez sprchy a záchodu, v -40 stupních
Celsia a s polárními medvědy v patách.
Tahle krátká a skromná ukázka jen v krátkosti popisuje náplň a atmosféru celého festivalu,
který měl opravdu úspěch. Hulínský Kulturní
klub opět předvedl něco nového a netradičního
a tím přilákal spoustu nových diváků. Akci pro
Kulturní klub pořádala Jiná kultura Hulín.
K.S.
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Hulíňan
KNIHOVNA

Střípky z kurzu počítačové techniky
pro seniory v Hulíně

Kurz probíhal v říjnových dnech roku 2012,
v hulínské knihovně nás, účastníků, bylo jedenáct.
Naučili jsme se tam mnoho věcí nových,
díky Nadačnímu fondu manželů Klausových.
Základy počítačové gramotnosti pro seniory zpočátku byla velká očekávání i chmury.
Když zasedli jsme všichni k monitoru počítače,
mnozí, ač s nějakými zkušenostmi, cítili se plaše.
Ovšem když zazněl příjemný hlas lektora Petra Dvořáka,
vtáhl nás zcela do problémů počítače, nic jiného nás neláká.
My, s trochou odvahy, ptáme se na chyby, které děláme,
a on, s laskavým úsměvem trpělivě opravuje, co „zvoráme“ a na co ještě nemáme.
Dozvíme se o notebooku, co jsou prohlížeče, tablety,
oknem nechodíme dívat se na zvědy,
ale učíme se s oknem pracovat, horní lištou, okrajem,
co vše lze udělat, jak pomoci si důležitým kurzorem,
že u startu na dolní liště je k použití klíč,
aby třeba vnoučci nesmazali naše taje pryč.
Ve chvílích, kdy nám učení hlava bere, máme pocit skoro rozkoše,
to, když sami si zkusíme, jak nepotřebné věci hodit do koše.
Už víme, že když dvakrát klepneme na ikonu koše,
objeví se vyhozené informace, až za třicet dnů se maže.
S radostí nové složky tvoříme,
měsíce kvartálního roku řadíme.
Nových pojmů je ovšem stále plno k mání,
ukládání, přesouvání, přejmenování či kopírování,
a když projdeme všechny ovládací panely,
máme za to, že od dokonalosti nás moc nedělí.
Ale ouvej, to ještě nejsme u textu povídky Miloše Macourka,
je to ŽELVA a příběh jejích uší a mlsného kocourka.
Nám, neumětelům, pan profesor demonstruje v textu kouzla i záludnosti,
úpravy textu, zarovnání, velikost písma, zmenšení písemnosti.
Také, jak použít pravítko, horním zobáčkem musíte doprava,
jinak vám všechny odstavečky určitě uletí doleva.
S obtékáním bojujeme, však podlehneme-li chybnému gestu,
ach jo, volám SOS - ŽELVU mám uprostřed textu!
Obrázek želvy můžeme dát do čtverečku,
zmenšovat, přenášet, ale pozor na šipečku!
Další hodina končí, skoro jako mávnutím,
nevím, jak ostatní, ale já vím, že nic nevím!
Ke školení seniorů patří i ﬁnanční gramotnost,
a tak v příští přednášce je informací úplná smršť.
Byla řeč i o platebních kartách, jejich výhodách i v zahraničí,
neomezené možnosti výběru, 15-40 tisíc, jen to ﬁčí!
Pak internetové bankovnictví, na co ťuknout, otevřít a hledat,
účty, spoření, investování, pojištění, kdo to zná - úplná věda.
Heslo, klientské číslo, kdy kliknout na DEMO vím,
jen probůh nezapomenout, či neztratit důležitý PIN.
Poté již jsme zase u internetového připojení
a můžeme být všichni spokojeni.
Dozvíme se, kolik je druhů připojení, od pevné linky, někdy pomalejší,
přes další možnosti, kabelovou TV, ta je levnější.
Jak si založit e-mailovou adresu už víme,
nejméně šest znaků (z toho dvě čísla) si uložíme,
a již můžeme komunikovat s přáteli i se světem,
víme, jak napsat a přeposílat zprávy - nu, mnohé ještě nesvedem.
Víme, že máme ještě velké rezervy v učení,
chce to zdokonalit se, někdy to bude i mučení.
Je pravda, naše biohodiny už dlouho, dlouho tikají,
a je dobré nejen dívat se, jak senioři komunikují.
Chceme tímto poděkovat milému lektorovi Petru Dvořákovi za trpělivost,
měl s námi se všemi práce opravdu víc jak dost.
Snad se nám do paměti přece jen něco usadilo,
co by nám i v budoucnu práci s počítačem usnadnilo.
Ještě jednou díky - všichni účastníci kurzu.
Věra Gremlicová
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Hulíňan
Cestovatel Jiří Mára na besedě pro žáky ZŠ Hulín

Díky sponzoringu společnosti TOSHULIN a.s. se žáci 9. ročníku ZŠ Hulín mohli setkat
s Jirkou Márou a jeho cestovatelkou rodinou. Tentokrát zavítali do Japonska.

Vánoční zdravice
od hulínského básníka „Míly“ Pospíšila

INZERCE

Předvánoční konipas
V prosinci se kolem trochu rozhlédni,
vždyť jsou tak zoufale krátké dni,
že ani na lásku to skoro nestačí.
Moje žena u plotny si hraje zas
s cukrovím a koláči.
Už je to tak - Vánoce se blíží,
ten slavnostní a tajuplný čas,
těsto na vánočku kyne v díži
a čísi neúprosný, přísný hlas
nás volá k zamyšlení.
Je to jak když vandal krásu plení,
ale podlehneš mu, jak by ne,
vždyť i těsto v díži nakyne
a všechno spěchá v čase vánočním,
jen já tu v klidu jako socha čním
a myslím na lásku - konipásku,
letos už nevydáš ani hlásku.

Zveme Vás do knihovny
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Hulíňan
SVČ KLUBÍČKO

Akce v letošním roce

INZERCE
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Hulíňan
Nabídka akcí na rok 2013

Nevíte si rady,
čím potěšit své blízké,
nemáte ještě
vánoční dárek?

Vyberte si z naší pestré nabídky
pro děti i dospělé a věnujte

DÁRKOVÝ POUKAZ
z našich ozdravných pobytů a táborů
připravovaných na rok 2013.
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Hulíňan
SPORT
Začátkem října začala pro hulínské volejbalisty a volejbalistky nová sezóna v krajském
přeboru. Trenér ženského celku Jan Valko
se musel před sezónou potýkat s problémem
na nahrávce, když mu obě elitní nahrávačky
odešly na „volejbalovou mateřskou dovolenou“. Naštěstí se vše vyřešilo příchodem nové
kroměřížské nahrávačky Nikol Nakládalové.
Sestava mužského celku doznala také velkých
změn, jelikož svou volejbalovou kariéru ukončil zkušený volejbalista a bývalý předseda hulínského celku Bronislav Fuksa. I mužům se
podařilo získat tři posily z celku Holešova,
který pro tuto sezónu do soutěže nenastoupil.
Hned v úvodu sezóny se mužům podařilo získat cenný skalp posledního vítěze krajského přeboru z Hošťálkové vítězstvím 3:2.
V následujícím zápase soupeř prokázal svou
kvalitu a vyhrál 3:0. Další dvojzápas ve Valašském Meziříčí již tak vydařený nebyl a Hulín
si odvezl dvě prohry v poměru 3:1 a 3:0, které
mohou ve ﬁnálním součtu na konci sezóny
ještě mrzet. Následovaly dva týdny pauzy
na vypilování souhry a zlepšení hráčské formy. To se projevilo hned v dalším dvojutkání
v Napajedlích, kdy přes úvodní jasnou prohru 3:0 získali hulínští volejbalisté po bitvě
vydřené vítězství v zápase dalším, a to 3:2.
Ve vítězném duchu se nesl i domácí dvojzápas

Nová sezóna hulínského volejbalu
je v plném proudu
s Bojkovicemi, který Hulín ovládl hladkým vítězstvím za bouřlivé divácké kulisy 3:0 a 3:1.
Los ženské skupiny přiřkl domácím volejbalistkám na úvod hned dva silné týmy
Hošťálkové a Zlína. První zápas sehrály na
půdě Hošťálkové a našim hráčkám se příliš
nepovedl, když prohrály 3:0. Ve druhém zápase podal hulínský celek o poznání lepší výkon, ale po velkém boji nakonec podlehl až v
tie-breaku 3:2. První domácí zápas se Zlínem
se odehrával v režii favorita soutěže a Zlín
si odvezl z Hulína dvě výhry v poměru 3:0.
Nicméně hned v dalším dvojzápase s Uherským Hradištěm prokázal celek hulínských
žen svou sílu a oba zápasy vyhrál v poměru
3:2 a 3:0. Následující dva zápasy ve Valašském Meziříčí se už tolik nepovedly a po nevyrovnaném výkonu prohrály dvakrát 3:1.
Do konce první poloviny sezóny zbývají
každému týmu ještě tři zápasy. Ženský celek
se utká 1. 12. na domácí půdě s týmem Rožnova a muži sehrají svůj domácí dvojzápas 8.
12. proti dosud neporaženému celku Nivnice,
který sestoupil z 2. ligy. Dosavadní utkání
vždy slibovala skvělou volejbalovou podívanou. V případě, že nebudete vědět, co s načatou sobotou, dveře do místní tělocvičny jsou
vám vždy otevřené.

Všechny aktuální informace o hulínském
volejbalu najdete také na stránkách
www.volejbalhulin.cz
včetně konání zápasů, fotograﬁí a článků.
A. Lutonský

První soutěž Jantarek Hulín
V sobotu 6. října se mažoretky Jantarky vydaly na zajímavý výlet. Nasedly do vlaku a vysedly až ve městě Bílovec, kde se konal 1. ročník tamější soutěže. Na nádraží na nás už čekal
doprovod, který nás dovedl až na místo konání.

Myslím si, že to byla pro dívky velmi cenná zkušenost a že si z této soutěže odnesly i
něco do budoucna. Pokud bude město Bílovec pořádat tuto soutěž i příští rok, určitě se
znovu zúčastníme.

Přestože jsme z časových důvodů neměly
možnost prostorové zkoušky, vše se podařilo.
Pěkně namalovaná a učesaná děvčátka podala krásné výkony a umístila se na 3. místě.

Každopádně jsme si tento den všechny
užily a dovezly domů krásný pohár!

Tereza Daňková
nejlepší v kraji
V neděli 11. 11. 2012 pořádal oddíl Sokol
Zlín krajský přebor ve sportovní gymnastice podle náročných požadavků České gymnastické federace. Gymnastický klub reprezentovala jen Terezka Daňková a po pěkném
výkonu v kategorii žákyně B zvítězila. Blahopřejí trenéři.
Předseda krajské soutěžní komise pan
Riessler předává Terezce diplom a medaili.
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trenérka Kristýna Jurčová

INZERCE

Hulíňan
INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Stříhání, trimování, koupání, kosmetická • Prodám sekční garážová vrata - šířka • Pronajmu byt, 2+KK v Hulíně, Višňovce.
•úprava
srsti psů všech plemen a velikostí.
244 cm, výška 216 cm, barva zlatý dub - K nastěhování ihned.
Anna Syslová - tel.: 608 761 622,
web: www.upravapsu-hulin.webnode.cz
Pokrývačství Ženožicka
•Kompletní
rekonstrukce střech.
Volejte 733 320 257.
fashion Obléknout se nově a kvalitně ne•ní Outlet
cenově nedostupné. Navštivte naši kamennou
prodejnu na Kotojedské ulici 874 v Kroměříži.
Nastává plesová sezóna, využijte našich slev.
Nebankovní úvěry, výhodné úroky, žádné
•platby
předem. Nezkoumáme vaše příjmy,
nenahlížíme do registrů dlužníků. Můžete
ručit nemovitostí (byt, i družstevní, rodinný
dům, apod.), také nemovitostí, na které je
nařízená exekuce. Poskytneme vám peníze
na odkoupení obecního bytu – ručíte odkupovaným bytem. Volejte denně 8 - 20hod.
na tel. 725 805 323, 732 213 790,
e-mail: karelkromeriz@seznam.cz
použitá plastová okna - vysoká
•176Prodám
cm a široká 147 cm – 4 ks, a 1 ks balkonové dveře 231cm/88cm (žaluzie, sítě, parapety a spojovací proﬁly).

s pohonem, dálkovým ovládáním, manuálem
(šířka garáže min 260 cm/výška stropu min
240 cm). Vrata plně funkční - dosud namontována na garáži (možno vyzkoušet).
Cena k jednání 15 tis. Kč (při rychlém jednání sleva). Důvod prodeje – rekonstrukce
domu. Vše plně funkční, velmi zachovalé.
Rádi předvedeme. Tel. 725634147.
pivní lahve s litými nápisy, dokumen•ty Staré
a fotky z pivovarů a hospod, staré hospodské sklo koupím do sbírky. Tel. 734 282 081.
zánovní kolo Favorit, modré barvy,
•jakoProdám
nové. cena 1700,- Kč. Tel.: 775 206 005.
Prodám barevnou televizi uhl. 39 cm zn.
•Thomson
i setobox, i nahrávání. Cena 1600,- Kč.
Tel. 775 206 005
Prodám jakékoliv množství jablek, různé
•odrůdy,
1 kg 10,- Kč.
Mob.: 739 009 813 (Hulín u letního kina)
Prodám starší dámské kolo. Cena 600,- Kč,
•světlo
a brzdy funkční.
Mob.: 603481327

Informace na tel.: 737 618 309.
Prodám knihu Padesát odstínů šedi, hit
•letošního
roku. Bohužel je to nevhodný dárek, tak snad udělá radost někomu jinému.
Cena dohodou. Volat můžete na tel. 722 765 723

INZERCE
Prodáváte? Kupujete? Hledáte?
Cena plošné inzerce za cm² 10 Kč + 20% DPH.
Řádková inzerce zdarma.
Jednoduchý, krátký text inzerce zašlete na
e–mail: knihovnahulin@seznam.cz
osobně Městská knihovna v Hulíně ve výpůjční hodiny Městské knihovny v Hulíně.
Uzávěrka 15. dne v měsíci.
Pondělí 9.00 – 12.00
Úterý 12.30 – 17.00
Středa 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
Čtvrtek 12.30 – 17.00
Pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
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Hulíňan
PODĚKOVÁNÍ

VZPOMÍNKA

Děkuji kolektivu zaměstnanců Tabák Gahurová za ochotný
přístup ke svým zákazníkům.
Dana Dvořáková

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 25. listopadu oslavil
úctyhodných 87 let
pan

VLASTIMIL ÚLEHLA
z Hulína
Hodně zdraví,
životního optimismu a elánu
přejí holky z knihovny.

Dne 2. prosince 2012
se dožila krásných 80 let
paní

FILOMÉNA ŠTURZOVÁ
z Hulína.

Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti ze srdce přejí
manžel František, dcera Jarmila
a syn František s rodinami.

Dne 1. prosince 2012 uplynul smutný rok,
co po zákeřné nemoci zemřel
pan

Ing. JIŘÍ KOHN z Hulína.

Zůstalo po Tobě prázdno,
smutno a moc nám chybíš.
Stále vzpomíná manželka Jana,
dcera a bratr s rodinou Juráškovou.
Všem přátelům a kamarádům,
kteří si vzpomněli, děkujeme.

Dne 13. prosince 2012 by se dožil 90 let
pan

BOHUSLAV POSPĚCH
z Hulína.
S láskou stále vzpomínají
manželka Jiřina, dcera Jiřina
a syn Miroslav s rodinami.

Dne 1. 1. 2013 se dožívá krásných 80 let
paní

Dne 16. prosince 2012 by se dožil 85 let
pan

z Hulína.
Všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstí,
spokojenosti a pohody ze srdce přejí
synové Ladislav a Jaroslav, dcera Zdeňka,
vnoučata Tomáš, Monika, Igor, Lenka,
Martina, Honza, Jaroušek a Natálka,
pravnoučata Nellinka a Tomik.
Prostě všichni, kdo tě mají rádi!!!

z Hulína.

ZDEŇKA FOLTÝNOVÁ

Stanislav Pechal 1923
Zdenka Kabelková 1925
Irena Žatecká 1924
Miloslava Talašová 1928

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.

KAREL KUCHAŘÍK

S láskou vzpomínají manželka,
děti, vnoučata a pravnoučata.

Dne 23. 12. 2012 uplynou tři roky,
co nás navždy opustil můj manžel,
náš tatínek, dědeček
pan JAN BULÍN z Hulína.
S láskou stále vzpomíná opuštěná rodina.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.

OPUSTILI NÁS
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Hvězdy Ti nesvítí, slunce nehřeje,
už se k nám nevrátíš, už není naděje.
Prázdný je domov, smutno je v něm,
cestička k hřbitovu zůstala jen.
Jak tiše žila, tak tiše odešla.
Skromná ve svém životě,
tichá ve svých bolestech.
Dne 27. listopadu by oslavila 60 let
paní JANA GREMLICOVÁ
z Hulína.
Stále vzpomínají děti s rodinami.

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.
Poslední den letošního roku
tomu bude 10 let, co se nám vzdálil
pan BOHUMIL ŠKROB
Nikdy nezapomenou ti, které měl rád.
manželka a děti s rodinami.
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