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VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN

ÚVODNÍK
Vážení čtenáři Hulíňanu,
když jsem se před pár měsíci loučila na stránkách Hulíňanu s pozicí redaktorky, ani ve snu
by mě nenapadlo, že se k této práci ještě vrátím. Nevím sice na jak dlouhou dobu to bude,
ale jedno je jisté – prosincové číslo Hulíňanu
bude naše společné! Ještě asi není ten správný
čas bilancovat rok 2016, ale stala se spousta
zajímavých věcí. Britové svým referendem
rozhodli o odchodu Velké Británie z Evropské
unie, volby v USA přinesly velké překvapení
v podobě zvolení Donalda Trumpa, konaly
se olympijské hry v Brazílii. U nás v České
republice proběhly krajské volby a také v některých obvodech i volby senátní. Zajímavé
akce a události se děly i u nás v Hulíně. Kromě
tradičních svatováclavských hodů jsme založili
novou tradici, a to oslavu svatého Martina na

Z RADNICE
Vážení čtenáři, milí Hulíňané,
po roce plném vzrušujících společenských a
politických událostí jsme společně vstoupili
do období očekávání, do adventu, jako období
příprav na vánoční svátky.
Tradičně jsme ho odstartovali při slavnostním rozsvěcování vánočního stromu. Sešlo
se nás k mé radosti zase plno a vyvrcholila tím

hulínském náměstí. Byla jsem mile překvapena
tak velkým zájmem vás, návštěvníků, a věřím,
že se nám tato akce povede i v příštím roce
a budeme se zde pravidelně potkávat. Náměstí
tedy začíná plnit své poslání místa, kde se
lidé scházejí na kulturních a společenských
akcích. A aby to bylo vše ještě dokonalejší,
již zanedlouho bude na náměstí otevřeno
nové informační centrum města. To má za cíl
nejen propagovat město turistům, ale hlavně
pomáhat občanům s každodenními starostmi.
V informačním centru si bude možné kopírovat
dokumenty, vyhledávat informace na internetu,
kupovat vstupenky a jízdenky a další služby.
Součástí informačního centra bude také malá
galerie, kde se budou vystavovat fotografie,
obrazy nebo jiné umělecké předměty. Myslím
si, že toto centrum pomůže našim občanům
i turistům.
Tím, že je toto vydání prosincové, a tedy
poslední v tomto roku, mi dovolte vám všem
popřát krásné vánoční svátky, pohodu a zdraví

do dalšího roku, který končí mně sympatickou
číslovkou 17, a věřím, že bude pro nás rokem
pohodovým a úspěšným. Přeji vám také, aby
se během vánočních svátků rodiny sešly a měly
více času na to být pohromadě.
J. Zakravačová

Z DNEŠNÍHO ČÍSLA:
Otevřený dopis starostovi
Oceněná Pavla Poláková
Barevná příloha
Svatomartinské hodování
Nové IC
Vánoční pozvánky

Vánoční přání starosty města
letošní sezóna našeho setkávání na hulínském
náměstí.
Začínáme období, ve kterém podle svých
zvyklostí, podle rodinných tradic a tradic
našich předků čekáme, čím nás ty voňavé
svátky pod stromečkem v kruhu nejbližších
překvapí. Připravujeme na příchod Štědrého
dne všechny ty dobroty, které nesmějí chybět
na stole, a dárky, které podpoří radost této

doby hlavně u těch nejmenších, kteří se nejvíc
těší. Připravujeme pohodu, kterou všichni tak
potřebujeme.
Přeji vám všem, ať se vám podaří všechno naplánované stihnout, ať se podaří naplnit
všechna přání ze všech Ježíškovských dopisů,
ať v klidu, pokoji a míru v sobě dokážete dočkat a prožít letošní Vánoce.

Hulíňan

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

PŘEHLED USNESENÍ z 42. schůze Rady města Hulína,
která se konala dne 26. 10. 2016
1/42/RM/2016 Návrhy na vyčlenění finančních
prostředků z rozpočtu města na rok 2017
I. Rada města Hulína bere na vědomí
návrhy na vyčlenění finančních prostředků
z rozpočtu města na rok 2017.
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/42/RM/2016 Nové platové výměry
I. Rada města Hulína bere na vědomí
s účinností od 1. listopadu 2016 nové platové
výměry pí Jiřiny Štěpánkové a Ing. Libora
Pecháčka, ředitelů příspěvkových organizací,
z důvodu změny právní úpravy.
II. Rada města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. zaslat ředitelům příspěvkových organizací
nové platové výměry.
Termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/42/RM/2016 Smlouva o nájmu nebytových
prostor - tělocvičny
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o nájmu č. MÚH/08170/2016 s pobočným spolkem Orel jednota Hulín, Kostelní
132, 768 24 Hulín, IČ: 712 44 514, na místnost
v budově čp. 375 v ul. Dr. Stojana v Hulíně
sloužící jako tělocvična, za účelem tréninku
atletiky na dobu od 1. 11. 2016 do 30. 6. 2017.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. zajistit podpis smlouvy o nájmu
Termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/42/RM/2016 Smlouva o výpůjčce č.
MÚH/08167/2016
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o výpůjčce mezi městem Hulín a Střediskem pro volný čas dětí a mládeže, příspěvkovou organizací, Nábřeží čp. 696, 768 24 Hulín,
IČ: 712 30 955, na dobu neurčitou s účinností
od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
na vybavení kuchyně LDT Ondráš.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. uzavřít smlouvu o výpůjčce
Termín: 10. 11. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
5/42/RM/2016 Smlouva o podnájmu pozemků
parc. č. 2000/7, 2000/8 a částí pozemků parc. č.
2000/1, 2000/3 vše v k. ú. Rajnochovice
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o podnájmu č.: 25/2016/008 o podnájmu pozemků parc. č. 2000/7, parc. č. 2000/8
a částí pozemků parc. č. 2000/1, parc. č. 2000/3
vše v k. ú. Rajnochovice o celkové výměře 1407
m2 s Arcibiskupskými lesy a statky Olomouc,
s. r. o., sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, IČ: 015 59 109, za cenu 2712,- Kč/rok na
užívání pozemků k nepodnikatelským účelům,
za účelem rekreace dětí.
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II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. Uzavřít smlouvu o podnájmu
Termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
6/42/RM/2016 Smlouva o nájmu nebytových
prostor
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o nájmu č. MÚH/08134/2016 s paní
XXX XXX , trvale bytem XXX XXX, 769 01
Holešov, na místnost č. 1 v budově čp. 375 v ul.
Dr. Stojana v Hulíně za účelem cvičení jógy na
dobu od 1. 11. 2016 do 30. 6. 2017.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. zajistit podpis smlouvy o nájmu
Termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
7/42/RM/2016 Směna části pozemku parc.
č. 78/3 v k. ú. Záhlinice
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr směny části pozemku parc. č. 78/3
v k. ú. Záhlinice o výměře cca 89 m2 za účelem
majetkoprávního vyrovnání.
Usnesení bylo: PŘIJATO
8/42/RM/2016 Smlouva o výpůjčce
č. MÚH/08186/2016
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o výpůjčce mezi městem Hulín
a Střediskem pro volný čas dětí a mládeže,
příspěvkovou organizací, Nábřeží čp. 696, 768
24 Hulín, IČ: 712 30 955, na dobu neurčitou
s účinností od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami vztahující se na místnost v budově
v ul. Dr. Stojana čp. 375 v Hulíně.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. uzavřít smlouvu o výpůjčce
Termín: 10. 11. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
9/42/RM/2016 Pachtovní smlouva na část pozemku parc. č. 2739/1 v k. ú. Hulín.
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o zemědělském pachtu na část pozemku parc. č. 2739/1 v k. ú. Hulín o výměře 176 m2
XXX XXX, bytem XXX XXX, Hulín, za cenu
264,- Kč/rok za účelem zahrádkářské činnosti.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. uzavřít pachtovní smlouvu
Termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
10/42/RM/2016 Věcné břemeno na části pozemku parc. č. 125/1 v k. ú. Chrášťany u Hulína
I. Rada města Hulína schvaluje
zřízení věcného břemene dle smlouvy o smlouvě budoucí na části pozemku parc. č. 125/1 v
k. ú. Chrášťany u Hulína f. E.ON Distribuce, a.
s., České Budějovice, IČ: 280 85 400, za cenu

1000,- Kč + DPH, náklady spojené s vkladem
do katastru nemovitostí a pořízení geometrického plánu.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. Uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene.
Termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
11/42/RM/2016 Smlouva o nájmu bytu v DPS
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu bytu č. 9 v DPS ul. Kostelní
čp. 138, Hulín s paní XXX XXX, trvale bytem
XXX XXX, Hulín na dobu neurčitou od 1.
12. 2016.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. uzavřít smlouvu o nájmu bytu
Termín: 25. 11. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
12/42/RM/2016 Výběrové řízení „Oprava komunikace – Hviezdoslavova ulice“
I. Rada města Hulína schvaluje
výsledek výběrového řízení zakázky malého
rozsahu na akci „Oprava komunikace – Hviezdoslavova ulice“ s tím, že nabídka firmy
Skanska, a. s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha
8, Karlín, IČ: 262 71 303, s výslednou cenou
723 915,50 Kč včetně DPH byla vybrána jako
nejvýhodnější, a uzavření smlouvy s vítězem
výběrového řízení.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. realizaci veřejné zakázky
Termín: 31. 10. 2016. Usnesení bylo: PŘIJATO
13/42/RM/2016 Smlouva o právu provést stavbu „Záhlinice – dostavba kanalizace“
I. Rada města Hulína schvaluje
návrh Smlouvy o právu provést stavbu „Záhlinice – dostavba kanalizace“, která bude uzavírána
mezi městem Hulín a vlastníky pozemků, přes
které bude stavba vedena.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu
„Záhlinice – dostavba kanalizace“.
Termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
14/42/RM/2016 Oprava chodníku včetně zajištění materiálu parc. č. 1673/1 v k. ú. Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje
na základě posouzení žádosti poskytnutí podpory na opravu stávajícího chodníku v rámci akce
„Z“ – zapoj se, tomuto žadateli:
XXX XXX, XXX XXX, 768 24 Hulín
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít Dohodu o provedení opravy
chodníku.

Hulíňan
Termín: 4. 11. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
15/42/RM/2016 Nevýhradní licenční smlouva
o užití Základní báze geografických dat ČR,
Digitálního modelu reliéfu ČR a Databáze
geografických jmen ČR
I. Rada města Hulína schvaluje
licenční smlouvu mezi městem Hulín a ČR Zeměměřičským úřadem k získání mapových
vrstev potřebných ke zpracování mapové části
digitálního povodňového plánu.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít licenční smlouvu
Termín: 28. 10. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
16/42/RM/2016 Smlouva o zajištění odchytu
a péče o toulavé a opuštěné psy a provozování
odchytových kotců
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o zajištění odchytu a péče o toulavé
a opuštěné psy a provozování odchytových
kotců na pozemku parc. č. 2858/20 v k. ú. Hulín
s firmou Krmiva-Morava, s. r. o., IČ: 028 49
275, se sídlem B. Němcové 202, 768 24 Hulín,
zastoupenou Mgr. Radkem Fuksou, jednatelem
společnosti.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. zajistit podpis smlouvy.
Termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
17/42/RM/2016 Smlouva o dílo na rozšíření
rozhlasového a varovného systému města Hulína
I. Rada města Hulína schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo č. SOD 607/2/2016
s firmou Pavel Kuběja - EMPEMONT, IČ: 478
22 147, se sídlem Železničního vojska 1472,
757 01 Valašské Meziříčí na rozšíření rozhlasového a varovného systému města Hulína.

II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít Smlouvu o dílo
Termín: 11. 11. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
18/42/RM/2016 Darovací smlouva s paní Bronislavou Konečnou
I. Rada města Hulína schvaluje
darovací smlouvu mezi paní Bronislavou Konečnou, nar. XXX XXX, bytem Záhlinice XXX,
768 24 Hulín, a městem Hulín. Předmětem
smlouvy jsou věci běžné potřeby s historickou
hodnotu.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Mgr. Marii Koldové
1.1. zaslat dárci smlouvu k podpisu
Termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
19/42/RM/2016 Darovací smlouva s paní Věrou
Kovářovou
I. Rada města Hulína schvaluje
darovací smlouvu mezi paní Věrou Kovářovou,
nar. XXX XXX, bytem Záhlinice XXX, 768 24
Hulín a městem Hulín. Předmětem darovací
smlouvy je převážně nábytek a jiné věci historické hodnoty.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Mgr. Marii Koldové
1.1. zaslat dárci smlouvu k podpisu
Termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
20/42/RM/2016 Darovací smlouva se Spolkem
přátel Skopalíkova muzea v Záhlinicích
I. Rada města Hulína schvaluje
darovací smlouvu mezi Spolkem přátel Skopalíkova muzea v Záhlinicích, z. s., se sídlem
Záhlinice 24, 768 24 Hulín, IČ: 285 55 571,
a městem Hulín. Předmětem smlouvy je darování nábytku, nádobí, oblečení a krojů historické
hodnoty.

II. Rada města Hulína ukládá
1. Mgr. Marii Koldové
1.1. zaslat dárci smlouvu k podpisu
Termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
21/42/RM/2016 Provozní řád Muzea Františka
Skopalíka v Záhlinicích
I. Rada města Hulína vydává
směrnici SM/24/02/16 – provozní řád Muzea
Františka Skopalíka v Záhlinicích.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Mgr. Marii Koldové
1.1. seznámit všechny zaměstnance Městského
úřadu v Hulíně s touto směrnicí.
Termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
22/42/RM/2016 Ceník propagačních předmětů
I. Rada města Hulína schvaluje
koncovou prodejní cenu propagačních skleniček s logem města.
Usnesení bylo: PŘIJATO
23/42/RM/2016 Oznámení o chodu školní
družiny v době podzimních prázdnin
I. Rada města Hulína bere na vědomí
omezený chod školní družiny v době podzimních prázdnin.
Usnesení bylo: PŘIJATO
24/42/RM/2016 Výroční zpráva o činnosti
základní školy za školní rok 2015-2016
I. Rada města Hulína bere na vědomí
výroční zprávu o činnosti Základní školy Hulín,
příspěvkové organizace, se sídlem Nábřeží
938, 768 24 Hulín, IČ: 708 80 263, za školní
rok 2015-2016.
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza v. r.,
starosta města Hulína
Petr Polák v. r.,
místostarosta města Hulína

PŘEHLED USNESENÍ z 43. schůze Rady města Hulína,
která se konala dne 9. 11. 2016
1/43/RM/2016 Věcné břemeno na částech pozemků parc. č.1900, 1961/2, 1965/1, 1974/1,
1974/13, 2006/1, 2064/2 vše v k. ú. Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene na částech
pozemků parc. č. 1900, 1961/2, 1965/1, 1974/1,
1974/13, 2006/1, 2064/2 vše v k. ú. Hulín s f.
GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, IČ: 27295567,
za cenu 74.400,- Kč + DPH a náklady spojené
s vkladem do katastru nemovitostí.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. Uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.
Termín: 30. 6. 2017. Usnesení bylo: PŘIJATO
2/43/RM/2016 Věcné břemeno na částech pozemků parc. č. 1727, 1777/1 vše v k. ú. Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje
zřízení věcného břemene dle smlouvy o smlouvě budoucí na částech pozemků parc. č. 1727
a parc. č. 1777/1 vše v k. ú. Hulín f. E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, IČ: 28085400,
za cenu 2000,- Kč + DPH, náklady spojené
s vkladem do katastru nemovitostí a pořízení
geometrického plánu.

II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. Uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/43/RM/2016 Věcné břemeno na částech pozemků parc. č.2044/2, 2056, 2057, 2070, 2091/1,
2095/1 vše v k. ú. Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene na částech
pozemků parc. č. 2044/2, 2056, 2057, 2070,
2091/1, 2095/1 vše v k. ú. Hulín s f. GasNet,
s. r. o., Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za cenu
37.800,- Kč + DPH a náklady spojené s vkladem
do katastru nemovitostí.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. Uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.
Termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/43/RM/2016 Ukončení nájmu části nebytových prostor budovy č.p. 113 v k. ú. Hulín

I. Rada města Hulína schvaluje
ukončení nájmu části nebytových prostor domu
č. p. 113 v k. ú. Hulín na žádost nájemce pí
Máčalové Lenky, bytem Erbenova 1145, 765 02
Otrokovice, IČ: 75652641, ke dni 31. 12. 2016
dohodou s tím, že veškeré závazky vůči městu
Hulín (nájemné a energie) budou do 31. 12. 2016
uhrazeny, nebo smluvně (písemně) vypořádány.
Usnesení bylo: PŘIJATO
5/43/RM/2016 Záměr nájmu části budovy č. p.
113 v k. ú. Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr nájmu části budovy č. p. 113 v k. ú. Hulín
o výměře 72 m2 za účelem podnikání.
Usnesení bylo: PŘIJATO
6/43/RM/2016 Ukončení nájmu části nebytových prostor budovy č.p. 439 v k. ú. Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje
ukončení nájmu na části nebytových prostor domu
č. p. 439 v k. ú. Hulín na žádosti jejich nájemců:
1) společnosti JET Moravia, s. r. o., sídlem tř.
Kpt. Jaroše 1922/3, 60200 Brno, IČ: 02753201
2) pí XXX XXX, nar. XXX XXX, bytem XXX
XXX Hulín
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3) pí XXX XXX, nar. XXX XXX, bytem XXX
XXX Hulín
všem (ad 1), 2), 3)) ke dni 31. 12. 2016 s tím,
že veškeré závazky vůči městu Hulín (nájemné
a energie) budou do 31. 12. 2016 uhrazeny, nebo
smluvně (písemně) vypořádány.
Usnesení bylo: PŘIJATO
7/43/RM/2016 Záměr nájmu části budovy č. p.
439 v k. ú. Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr nájmu části budovy č. p. 439 v k. ú. Hulín
o výměře 41,4 m2 za účelem podnikání.
Usnesení bylo: PŘIJATO
8/43/RM/2016 Záměr nájmu části budovy č. p.
439 v k. ú. Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr nájmu části budovy č. p. 439 v k. ú. Hulín
o výměře 161 m2 za účelem podnikání.
Usnesení bylo: PŘIJATO
9/43/RM/2016 Záměr prodeje pozemků parc. č.
477/4 a parc. č. 477/5 vše v k. ú. Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr prodeje pozemků parc. č. 477/4 a 477/5
vše v k. ú. Hulín o celkové výměře 76 m2 za
účelem majetkoprávního vyrovnání.
Usnesení bylo: PŘIJATO
10/43/RM/2016 Smlouva o nájmu nebytových
prostor - tělocvičny
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o nájmu č. MÚH/8729/2016 s pobočným spolkem Sportovního klubu Spartak Hulín,
oddíl kopané, Antonína Dvořáka 1214, 768 24
Hulín, IČ: 47935375 na místnost v budově čp.
375 na ul. Dr. Stojana v Hulíně sloužící jako
tělocvična, za účelem tréninku fotbalu na dobu
určitou od 1. 12. 2016 do 30. 6. 2017.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. zajistit podpis smlouvy o nájmu
Termín: 30. 11. 2016. Usnesení bylo: PŘIJATO
11/43/RM/2016 Dohoda o ukončení smlouvy
o výpůjčce č. MÚH/0695/2009
I. Rada města Hulína schvaluje
dohodu o ukončení Smlouvy o výpůjčce č.
MÚH/0695/2009, uzavřené mezi městem
Hulín a Spolkem přátel Skopalíkova muzea
v Záhlinicích.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi

1.1. zajistit podpis dohody o ukončení smlouvy
o výpůjčce
Termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
12/43/RM/2016 Dohoda o ukončení smlouvy
o výpůjčce č. 1/2007
I. Rada města Hulína schvaluje
dohodu o ukončení Smlouvy o výpůjčce č.
1/2007, uzavřené dne 9. 11. 2007 mezi městem
Hulín a Spolkem přátel Skopalíkova muzea
v Záhlinicích.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. zajistit podpis dohody
Termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
13/43/RM/2016 Smlouva o vzájemné spolupráci
MÚH/8711/2016
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o vzájemné spolupráci MÚH/8711/2016
mezi městem Hulín a Spolkem přátel Skopalíkova muzea v Záhlinicíh Záhlinice 24, 768 24
Hulín, IČ: 28555571, na dobu neurčitou s účinností od podpisu oběma smluvními stranami.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. zajistit podpis smlouvy o vzájemné spolupráci
Termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
14/43/RM/2016 Příkazní smlouva - Rekonstrukce chodníku podél silnice I/55 v Hulíně
I. Rada města Hulína schvaluje
příkazní smlouvu se společností Prodin, a. s.,
IČ: 25292161, se sídlem Jiráskova 169, 530
02 Pardubice za účelem zpracování žádosti
o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury včetně zajištění související administrace na akci „Rekonstrukce chodníku podél
silnice I/55 v Hulíně“.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavření příkazní smlouvy
Termín: 25. 11. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
15/43/RM/2016 Ocenění bezpříspěvkových
dárců krve
I. Rada města Hulína schvaluje
ocenění bezpříspěvkových dárců krve formou

Pozvánka
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finančního daru ve výši 2 000 Kč pro jednotlivce
v souladu s předloženým návrhem.
Usnesení bylo: PŘIJATO
16/43/RM/2016 Zrušení současného oddělení
a vznik nového
I. Rada města Hulína ruší
podle § 102 odst. 2 písm. f) zákona čís. 128/2000
Sb., v platném znění současné oddělení podpory
úřadu a péče o občany v Útvaru tajemníka Městského úřadu Hulín s účinností od 24. 11. 2016.
II. Rada města Hulína zřizuje
podle § 102 odst. 2 písm. f) zákona čís. 128/2000
Sb., v platném znění oddělení pro podporu informovanosti, místní kultury a cestovního ruchu
v Útvaru tajemníka Městského úřadu Hulín
s účinností od 24. 11. 2016.
III. Rada města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. zapracovat tuto organizační změnu a s tím
související rozdělení pravomocí do organizačního řádu
Termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
17/43/RM/2016 Stanovení počtu zaměstnanců
Městského úřadu Hulín
I. Rada města Hulína stanoví
podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona čís. 128/2000
Sb., v platném znění celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Hulín na 39 pracovních
míst (37,5 pracovních úvazků) s účinností od
24. 11. 2016.
Usnesení bylo: PŘIJATO
18/43/RM/2016 Souhlas s provedením a odepisováním technického zhodnocení kotelny
I. Rada města Hulína uděluje
souhlas s provedením technického zhodnocení
kotelny ve Středisku pro volný čas dětí a mládeže
Hulín, příspěvkové organizaci, ve výši 60.000 Kč
z důvodu opotřebení a neopravitelnosti tohoto
zařízení a s odepisováním tohoto technického
zhodnocení firmou SATE Hulín, s. r. o.
Usnesení bylo: PŘIJATO
19/43/RM/2016 Ceník propagačních předmětů
I. Rada města Hulína schvaluje
koncovou prodejní cenu propagačních hrnků
s logem města a pro prodej punče při rozsvěcení
stromku. Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza, starosta města Hulína
Petr Polák, místostarosta města Hulína

Hulíňan

Otevřený dopis starostovi města Hulína, panu Mgr. Romanu Hozovi
Doslovný opis
nám. Míru 162, Hulín
V Hulíně dne 26. září 2016
Vážený pane starosto,
obdrželi jsme od Vás odpověď na petici za záchranu parku za Základní školou v Hulíně. Žel,
s obsahem přesně takovým, jaký jsme předpokládali. Zjevně jste vůbec nepochopili, Vy, ani
větší část zastupitelů, o co nám podáním této
petice šlo. Proto se uchylujeme k této formě
vyjádření k celé věci i s vědomím toho, že opět
nebude vyslyšena, jak ostatně již mnohokrát.
Dnes nevyžadujeme žádnou odpověď či reakci,
ale chceme tak dát i občanům možnost udělat
si vlastní názor a pohled na věc.
Ve své odpovědi se odvoláváte na celou
řadu schválených norem, kterými je text odpovědi zcela zahlcen, ale nějak se Vám v tom
ztratil občan. Těch několik stovek občanů,
kteří se na Vás i zastupitele jako nejvyšší
představitele našeho města obrátili s důvěrou,
že se jejich názorem a přáním budete aktivně
zabývat. Výsledkem toho je tento formální
přípis nazvaný Odpověď na petici, který ve své
podstatě vůbec nic neřeší. Pokládáte-li využívání sociálního zařízení pro potřeby sportovců
na koupališti místo na hřišti za kompromis, je
nám líto, s tím se nemůžeme ztotožnit.
Signatářům petice šlo a stále jde především o to, aby park jako celek byl zachován
jako klidová zóna ve městě pro odpočinek
hlavně maminek, důchodců a procházky občanů. Pouze bychom se opakovali podrobným
vysvětlováním, stačí si přečíst vyčerpávající
článek v tisku od Ing. Strakové, se kterým beze
zbytku souhlasíme, stejně jako velký počet
naši spoluobčanů. V Hulíně zcela chybí jiná
lokalita, která by park pro tyto účely nahradila.
Zbývá potom už jenom hřbitov. Město by se
mělo spíš zaměřit na zvelebování a údržbu
stávajícího parku, nežli z něho kousek po
kousku ukrajovat.
Umístěním zamýšlených hřišť jinde než
v parku se zastupitelstvo vůbec nezabývalo,
i když část opozičních zastupitelů konkrétní
řešení navrhovala. Tento stěžejní požadavek
petice jste odbyl jednou větou, že by to bylo
drahé a musel by se skácet velký počet stromů. Žádné bližší informace, žádné výpočty,
specifikace lokality – prostě nic. Občane, na
podrobné informace nemáš právo a nemusejí
Tě zajímat.

Ve své odpovědi dále uvádíte, že s jednotlivými petenty „proběhla řada jednání“. Ani se
členy petičního výboru, ani s účastníky řízení
z Kokešovy ulice, kterých se stavba zvláště
týká, žádná jednání neproběhla. Možná s těmi
několika desítkami členů sportovních oddílů,
kterým má tato poměrně velká investice
sloužit.
My jim to opravdu ze srdce přejeme i přes
vysokou finanční náročnost celé akce, ale stále
budeme opakovat: prosíme, ne na úkor klidové
pohody v parku. Není ono to spíš tím, že vy
osobně, pane starosto, s občany nekomunikujete vůbec? Ostatně jste to sám přiznal na jednání
zastupitelstva, a to jak ve věci parku, tak i před
tím, kdy se tato nekomunikace týkala náměstí.
Vycházíme z toho, že petiční právo je
zákonná norma, která občanovi umožňuje
vyjádřit se k jednání a rozhodování veřejných
činitelů města, kraje i státu, případně vyjádřit
své požadavky a přání mezi dvěma volebními
obdobími. Zákon pak předpokládá, že s obsahem petice bude kvalifikovaně a průkazně
nakládáno. V tomto případě se tak nestalo.
Občané touto peticí požadovali přemístění
stavby jinam, nejen tzv. kompromis, který nic
neřeší. Uplynulou sobotu, 24. září, proběhla
v parku akce, na které jsme oslovili znovu
občany ve věci zachování parku a zrušení záměru výstavby hřišť v této lokalitě, a opět jsme
získali během dvou hodin 73 nových podpisů,
zamítajících jakoukoli výstavbu v parku. Souhlasně se vyjádřily pouze dvě osoby. Jenom
Vám, pane starosto, to pořád nic neříká a stále
trváte na svých vizích.
Předchozí rozhodnutí, schválené koncepce a usnesení přece nemohou být dogmatem,
které nelze změnit, zvláště když se proti tomu
vymezuje tak vysoký počet občanů.
Možná byste měl také oslovit mladé
rodiče, kteří mají malé děti v předškolním
a školním věku, nebo kteří je ještě nemají,
ale chtějí je v Hulíně mít. Měl byste jim říct,
jakou plánujete další změnu územního plánu
v této lokalitě, parkoviště za školní družinou,
příjezdovou komunikaci pro osobní automobily a další stavby, které tuto klidovou pohodu
kolem školy zcela zruší a lokalita se stane pro
děti nebezpečná. Naopak školu v parku by nám
mohla jiná města závidět.
Není to ostatně poprvé, kdy jste dal jasně
najevo, kdo tady rozhoduje. V případě kácení
stromů na náměstí byla také sepsána rozsáhlá

petice za zachování stávající zeleně. Byl jste
ochoten udělat cokoliv, abyste svých plánů
dosáhl, abychom nenapadali územní a stavební
řízení. V podstatě se to podařilo. Dvě lípy
na náměstí podezřele žloutnou, další to mají
spočítané za dva roky, orgány státní správy
Vám vyhověly, kácet v konečném důsledku
stejně chcete. Ty, občane, se svými peticemi
a důvěrou v podepsané sliby starosty a čestná
prohlášení tady vlastně jenom zavazíš.
Navzdory podepsané smlouvě mezi
městem, spolkem i zástupci občanů, kterou
jste podepsal a smluvně se zavázal že ,,…
Město Hulín souhlasí s tím, že se provedou
takové stavební úpravy, aby byla dodržena jak
projektová dokumentace, tak i zachování lip
(na straně před radnicí – pozn.) včetně ochrany
kořenového systému.“ Nic z toho se nestalo.
Projekt upraven nebyl, náběhy kořenů dodnes
chráněny nejsou. V závěrečném ustanovení
smlouvy je uvedeno, že „stavebník (tzn. město – pozn.) se zavazuje, že beze zbytku splní
všechny podmínky Smlouvy“. To vše opatřeno
podpisem starosty, kulatým razítkem města
a dokonce ověřenými podpisy účastníků. Text
smlouvy byl také předem schválen jednomyslně v Radě města Hulína.
O tři měsíce později, 23. 1. 2015, jste
vydal osobně Čestné prohlášení určené
orgánu státní správy, Městskému úřadu
v Kroměříži, oddělení dopravy a silničního
hospodářství, který vydával předmětné stavební povolení. Text cit. „Město Hulín čestně
prohlašuje, že všechna ustanovení Smlouvy č.
MÚH/06880/2014 (viz výše) uzavřené mezi
… budou ze strany města dodržena.“ Opět
Vámi osobně podepsáno. Opět nedodrženo.
Ani takový drobný příslib, že alespoň kmeny
vykácených stoletých lip budou nabídnuty
jako řezbářské dřevo případným zájemcům, se
nedočkal naplnění. Kmeny se dlouho válely za
Kombytem a déšť a sníh se postaraly o jejich
„zhodnocení“.
Zbývá už jenom si povzdechnout nad
tím, že proti aroganci moci řadový občan
nic nezmůže. Ten má svou cenu jenom ve
dny voleb. A potom ať už neobtěžuje. Jakou
cenu má politik, který po volbách ohluchne?
A jakou cenu má starosta, který neplní slovo
a nedodržuje sliby, dokonce ani takové, které
zaštítí svou ctí?
Spolek Zelená pro občany, z. s., Hulín
Zdeněk Forejt v. r.

Vyjádření k Otevřenému dopisu starostovi města Hulína
Mgr. Romanu Hozovi od Spolku Zelená pro občany, z. s. (dále jen Spolek)
Vážení čtenáři,
v reakci na uveřejněný dopis bych možná
měl podrobně vysvětlovat a dokladovat, jak
dlouho se problematika parku včetně umístění
tenisových kurtů řeší, jaká rozhodnutí v historii
padla a jaké dlouhodobé plány včetně klíčových
plánovacích dokumentů města tuto problemati-

ku řeší, kolik veřejných projednání v této věci
proběhlo. Nebudu to dělat. Odpůrci umístění
tenisových a volejbalových kurtů to dobře vědí
a ti, kdo tuto variantu podporují, ostatně také.
Vyjádřím se tedy k této věci pouze obecně
a budu jen stručně komentovat lži a smyšlenky
v dopise uvedené.

Obecně je třeba říci to, že ať se to Spolku
líbí nebo ne, záměry rozvoje města schvaluje
jeho nejvyšší orgán, kterým je jednoznačně
podle zákona o obcích zastupitelstvo města.
To má v Hulíně celkem 17 členů. Vzešlo z demokratických voleb, má podle tohoto zákona
jasně dané pravomoci a hlavně zodpovědnost
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za rozvoj města. K plánování tohoto rozvoje
slouží různé plánovací dokumenty, které tento
orgán na určité období schvaluje. Toto učinil
mimo řadu jiných také v souvislosti s vybudováním zázemí pro tenisty, nohejbalisty
a volejbalisty, jejichž podmínky na kurtech
za Sokolovnou jsou naprosto nevyhovující.
Starosta města je statutárním orgánem města,
který je povinen plnit usnesení zastupitelstva,
a nese za to plnou odpovědnost.
Pak tedy:
1) dopis měl být dle mého názoru adresován celému zastupitelstvu města, protože
to bylo právě zastupitelstvo, které rozhodlo,
jak rozhodlo. Ne tedy starostovi, který pouze
zodpovídá za plnění těchto rozhodnutí.
2) Vyřizování peticí má zcela jasný zákonem stanovený postup, který město dodrželo.
Nikde se v petičním zákoně neuvádí, že musí
jakékoliv petici vyhovět. V tomto případě
vyhovělo zastupitelstvo jen částečně. Pro toto
řešení, tj. zachování původní varianty s přesunem výstavby zázemí do prostor koupaliště,
hlasovalo 14 ze 17 zastupitelů. Pan kolega Rygál zcela proti, další dva kolegové nehlasovali
pro z důvodu toho, že byli pro úplné zachování
původní varianty.
3) V dopise se tvrdí, že nebyly projednány všechny předložené varianty, včetně
varianty Ing. Jiřího Rygála umístit kurty do
prostor sportovního areálu. Není to pravda.
Bylo projednáno ještě více variant, než si pan
Forejt myslí.
4) Další část dopisu mě obviňuje z nedodržení dohody se Spolkem ohledně lip na
náměstí, které zůstaly v parkovišti naproti radnice. Není to pravda. Dohodu jsme dodrželi ve

všech ustanoveních. Včetně toho, kterým jsme
se zavázali nabídnout dřevo na řezbářské práce. Bohužel o dřevo nikdo z oslovených neměl
zájem. Spolek na město Hulín v souvislosti se
stromy na náměstí poslal bezdůvodně celkem
4krát Českou inspekci životního prostředí.
Vždy bez nálezu jakéhokoliv pochybení ze
strany města! Tyto aktivity spolku donutily
město konat dál, a proto byly provedeny
na inkriminovaných stromech tzv. tahové
zkoušky, ze kterých vyplývá, že minimálně
dva tyto stromy by měly být ihned pokáceny!
V současnosti probíhá správní řízení.
Závěrem lze jen s lítostí konstatovat,
že Spolek odmítá respektovat demokratické
rozhodnutí zastupitelstva města a označuje
jej za aroganci moci. Bohužel v souvislosti se
svými aktivitami, kterými chce vybudování
hřišť zabránit, podává občanům nepravdivé
a místy lživé informace. Hovoří o tom, že
město chce zastavovat celý park, ačkoliv zastaveno hřišti má být pouze cca 7-8 % celkové
plochy zeleně a navíc v místech, která jsou
podmáčena a jejich odvodnění drenážemi jim
jen prospěje, a na kterých kromě tří dubů roste
dalších asi 9 náletových stromů nevalného
zdravotního stavu.
Naskýtá se tedy řada otázek směrem ke
Spolku a jeho třem hlavním aktivistům. Panu
Forejtovi, paní doktorce Karlíkové a paní
Kouřilové.
Jakou zeleň tedy brání? Proč jim v ostatních variantách nevadí kácení násobku počtu
stromů (v lokalitě za školní zahradou více jak
100, ve sportovním areálu téměř 50)? Proč neinformují také o tom, že zároveň s hřišti město
intenzivně pracuje na studii regenerace celého
parku s promyšlenou filozofií a rozdělenými

zónami pro pasivní klidový odpočinek seniorů,
maminek s kočárky a aktivní odpočinek dětí
na dětském hřišti a zónou hřišť pro aktivní
sportovní odpočinek? Má s těmito aktivitami
něco společného žaloba paní doktorky Karlíkové na město Hulín v souvislosti s údajným
poškozením fasády jejího domu na náměstí
na 330 tis. Kč? Proč se spolek hlásí pouze do
správních řízení, v nichž je investorem město,
a ne do řízení ostatních investorů? A je těch
otázek ještě více!
Osobně jsem rád, že zastupitelstvo rozhodlo tak, že potvrdilo svůj záměr o umístění
hřišť, a také rozhodlo o zpracování celkové
koncepce regenerace parku za školou. Budu
ho i já osobně nadále podporovat jako promyšlenou, dlouhodobě připravovanou variantu,
která bude sloužit k rozvoji našeho města, jak
co se týče zkvalitnění zázemí pro sportovně
rekreační vyžití, tak pro dořešení rozsáhlé
a finančně náročně regenerace parku a jeho
zeleně. Město na ní spolupracuje s řadou
skutečných odborníků, zatímco Spolek se do
této pozice pouze staví a zneužívá ostatních
lidí, které mylně informuje. Takovému nátlaku
nebudeme ustupovat!
To, co za školou máme, opravdu park zatím není. My ho z této části města zatím plného
nemocných náletových stromů uděláme! Jen
nám, vážení občané, víc věřte!
Předkládáme zde pracovní verzi studie
parku jako celku s částečně zapracovanými návrhy a připomínkami zastupitelů po pracovní
schůzce. Na této studii se bude dál pracovat,
budou následovat další postupné administrativní kroky ke konečné realizaci v souladu
s rozhodnutím zastupitelstva města.
R. Hoza, starosta města

Nové logo města Hulína
Dne 11. 11. na příchod sv. Martina se na
náměstí v Hulíně sešly stovky lidí, aby si na
prvním ročníku svatomartinského hodovaní
pochutnaly na pečené huse, kachně a samozřejmě hlavně na svatomartinském víně. Orga-

nizátorem tohoto prvního ročníku byl Městský
úřad v Hulín. Starosta města Mgr. Roman Hoza
využil této slavnostní akce a představil nové
logo města. Z několika návrhů byl nakonec
vybrán motiv románského portálu, který patří
k nejzajímavějším historickým památkám,
které v Hulíně máme. Autorem je Dalibor Vybíral. Reakce našich spoluobčanů na nové logo
byly velmi pozitivní. Kromě dobré pohody,
pěkného (byť chladného) počasí si návštěvníci

Oprava chodníku
Dalším počinem a posunem vpřed je probíhající oprava chodníku od Záhlinické ulice po odbočku k Decentu. Zde se jedná pouze
o předláždění chodníku tak, aby se zamezilo stříkání bláta a vody při
chůzi. Jde o provizorní opravu, neboť celá tato oblast bude řešena při
realizaci projektu „Revitalizace sídliště Družba II“. Než však bude
možné projekt realizovat, bylo potřeba řešit problém s chodníkem.
Vzhledem k nenáročnosti opravy bylo využito vlastních sil z řad veřejně
prospěšných pracovníků, kteří v krátkém termínu vytrhali vlastní dlažbu
a sejmuli potřebnou sílu podkladového materiálu. Po nich již nastoupila
odborná firma s pokládkou patřičných vrstev a samotné dlažby. Tato
akce trvala 4 dny a věříme, že stížnosti na schůdnost chodníku se již
nebudou vyskytovat.
Z. Váňa, vedoucí odboru správy majetku města
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svatomartinského hodování přišli na své. Celý
den byl zakončen koncertem kapely Fleret. I na
Flerety zůstala husa se zelím a také jako dárek
na památku také husa látková, kterou dostal
od organizátorů kapelník Zdeněk Hrachový.
Na Martina byl také zahájen prodej skleniček
na víno s novým logem města. Pro ty, kteří by
měli zájem o nákup těchto skleniček, můžou
si je zakoupit v novém informačním centru.
J. Zakravačová

Hulíňan
Nad projektem Nesoudíme. Pomáháme převzal
pro město Hulín záštitu starosta Mgr. Roman Hoza

„...Myslela jsem, že mě má rád, ale dal mi
na výběr: buď dítě, nebo on.
Nevím, co mám dělat. Byt patří příteli
a nevím, kam bych šla...“ Jana
Nesoudíme. Pomáháme je projekt Hnutí
Pro život ČR zaměřený na pomoc maminkám, které čekají nečekaně dítě a okolí je nutí
k podstoupení potratu, aby se mohly rozhodovat
skutečně svobodně.
Odborná pomoc je realizována prostřednictvím Linky pomoci. Ta v roce 2015 poskytla
bezplatně pomoc 305 ženám. Prokazatelně pod
tlakem bylo 25 % žen v době těhotenství. Více

než 37 % žen se na Linku pomoci obrátilo ale až
po potratu, k němuž byly donuceny partnerem,
zastrašováním v rodině, obavami z budoucnosti
a ekonomické situace. Průměrná doba terapie
postabortivního syndromu je 10 měsíců. Sedm
případů představovalo otevřené násilí. Zdravotní
pojišťovny psychologickou pomoc ženám po
potratu nehradí. Více než 99 % žen uvedlo, že by
volily jinou cestu, kdyby ji byla včas nabídnuta.
Bezplatná nabídka Linky pomoci zahrnuje
odborné poradenství, konkrétní profesionální,
hmotnou i lidskou pomoc při běžných úzkostech z nečekaného těhotenství, psychologickou
pomoc a sociální poradenství.
Projekt Hnutí Pro život ČR na pomoc
ženám Nesoudíme. Pomáháme podporuje přes
40 měst a obcí včetně Magistrátu hl. m. Prahy.
K podpoře se připojilo 67 českých osobností z
řad umělců, novinářů, vědců, lékařů jako např.
Martin Dejdar, Daniela Drtinová, prof. Max
Kašparů, Naďa Urbánková, Veronika Žilková,
prof. Tomáš Tláskal a další. Na mnoha gynekologiích a v areálech nemocnic a poliklinik jsou
díky pochopení zdravotního personálu k dispozici letáčky a někde i informační stojany. Česká
gynekologická a porodnická společnost vzala
projekt Nesoudíme. Pomáháme na vědomí.
Nad tímto projektem převzal pro město
Hulín záštitu pan starosta Mgr. Roman Hoza.
Stránky projektu: nesoudimepomahame.cz
Bezplatná Linka pomoci: 800 108 000
Vedoucí projektu: Jaroslava Trajerová,
607 870 457
jaroslava.trajerova@hnutiprozivot.cz

Domov se zvláštním režimem Strom života
11. 10. 2016 proběhla již třetí přednáška,
kterou pro své občany pravidelně pořádá Město Hulín. Každý rok je vyhlášené téma pro tři
následující přednášky.
Letošní rok byl na téma „Když nemůžu,
kdo pomůže?“. Jednalo se o situaci seniora při
propuštění z hospitalizace v nemocnici, když
rodina není nebo nemůže pomoct sama.
I. LDN – Nemocnice Milosrdných
sester Malý Val – přednáška prim. MUDr.
Antonín Bařinka
II. Domov pro seniory – Vážany –
přednáška vedoucí zařízení Mgr. Michaela
Pospíšilová
III. Domov se zvláštním režimem
Strom života – přednáška vedoucí odb. péče
Mgr. Renata Bělohlávková
Co vlastně je Domov se zvláštním režimem
přednesla vedoucí ob. péče Mgr. R. Bělohlávková
Domov se zvláštním režimem Strom
života
Mgr. Bělohlávková pracuje v tomto zařízení jako vedoucí obslužné péče. Uvedla, že
domov je určený pro klienty s Alzheimerovou chorobou a seniory postiženými jinými

typy demenci. Zřizovatelem je Městský úřad
Kroměříž a domov patří do Sociálních služeb
města Kroměříž. Domov má 54 uživatelů,
kterým je poskytována celoroční komplexní
péče s nepřetržitým provozem. 20 míst je
ještě v Domově U Moravy a 25 míst ve Vážanech. Celkem 99 míst. V domově pracuje 33
pracovníků v přímé obslužné péči, 4 sestry
a 1 vrchní sestra. Lékař dochází pravidelně 1x
týdně a je zajišťována i péče odbornými lékaři
vč. zubaře. Neurologické a psychiatrické vyšetření je běžně zajišťováno. Domov poskytuje
ošetřovatelské služby, sociální vyžití, kulturní
akce, plesy i sportovní aktivity. Klienti pomáhají při vaření, loupání ořechů, což jim dává
pocit, že jsou ještě potřební. Je zde pravidlo
opakující se aktivity, tj. vstávání a podávání
jídla v určitou dobu.
Alzheimerova choroba se rozšiřuje ve
velké míře, zatím bohužel nelze vyléčit. Přichází zlehka, je velmi těžké si to přiznat. Proto
přicházíme na diagnostiku velmi pozdě, až
ve II. stadiu. Nemoc přináší ztrátu orientace.
Užívejme života, mějme se rádi. Na závěr
přednášející všem popřála, aby se k nim nikdy
nedostali.
J. Floriánová, sociální pracovnice

Opravy komunikací
pokračují
V současné době probíhají poslední opravy
komunikací v letošním roce. Jedná se o opravu zejména Hviezdoslavovy ulice od Holešovské ulice
po křížení s ulicí Sokolská. Tyto opravy spočívají
jednak ve vyfrézování stávající komunikace,
úpravě přídlažby a položení nového „koberce“
v požadované skladbě. Akce byla započata dne
31. 10. 2016 a byla dokončena do 11. 11. 2016.
Ve výběrovém řízení uspěla firma SKANSKA a oprava přijde na cca 700 tisíc korun.
Z. Váňa, vedoucí odboru správy majetku města

Hrníčky
Prodej již desáté edice hrníčků, tentokráte
s motivem skokanského můstku na koupališti, byl
zahájen 25. 11. 2016 při slavnostním rozsvěcením
vánočního stromu na náměstí. Každý rok je motiv
jiný, letos jsme vybrali právě skokanský můstek,
protože je dominantou našeho koupaliště, které je
velmi navštěvované. Pokud ještě hrníček nemáte,
neměl by vám chybět v sérii. Tak pospíchejte do
našeho nového Informačního centra, kde si jej
můžete zakoupit. Autorem letošního motivu na
hrníček je Michal Charvát.
J. Zakravačová

Informace z oblasti
správního trestání
Od 1. října 2016 vstoupila v účinnost novela
přestupkového zákona a přinesla s sebou několik
zásadních změn. Došlo k novému rozčlenění vymezení přestupků proti občanskému soužití a proti
majetku a zvýšily se sankce za spáchání těchto
přestupků. Zavádí se pojem recidiva. V rámci
přestupkového zákona se za recidivu považuje
opakované spáchání totožného přestupku, za který
byl pachatel v posledních 12 měsících pravomocně
uznán vinným. Recidivistovi lze uložit vyšší sankci
za spáchání přestupku a jeho přestupek nebude
již možno projednat v blokovém řízení. Velkou
změnou je rovněž zavedení rejstříku přestupků,
ve kterém se evidují pravomocná rozhodnutí (tj.
i uložení blokových pokut) o přestupcích na úseku
ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, na úseku zemědělství a myslivosti, na úseku
obrany České republiky, přestupky proti veřejnému
pořádku, občanskému soužití a proti majetku. Evidenci přestupků vede Rejstřík trestů, přístup do něj
mají jak správní orgány projednávající přestupky,
tak Policie ČR nebo obecní policie. Přestupkový
rejstřík slouží k prověřování případné recidivy
a správní orgán nebo Policie jsou povinni před
vydáním rozhodnutí, tj. i blokové pokuty, si opatřit
opis z evidence přestupků. Nakolik budou tyto
změny užitečné, ukáže až čas. Nutno podotknout,
že od 1. července 2017 dojde ke zcela nové úpravě
správního trestání. Stávající přestupkový zákon
z roku 1990 bude zrušen a nahrazen zákonem
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákonem č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích. Ale o těchto změnách až někdy příště.
Mgr. Marie Koldová,
vedoucí odboru právních a vnitřních věcí
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Hulíňan
Vánoční setkání Akademie 3. věku
Dopoledne plné písniček
Další setkání účastníků Akademie 3. věku
proběhlo 9. listopadu v sále KK. Komponovaným pořadem o skladateli V. Maňasovi ml.
nás provedla paní Věra Gremlicová ostřílená
matadorka hlavně v moderátorské profesi.
V. Maňas ml. je český skladatel, pedagog
a hudebník, který se narodil v Sehradicích
u Zlína 31. prosince 1942. Na kroměřížské
konzervatoři se učil hrát na klarinet. Dále se
stal učitelem hudby ve Valašských Kloboukách
a následně působil jako saxofonista a klarinetista v orchestru Československé televize Václava Zahradníka v Praze. Od roku 1980 doposud
vyučuje na hudebních školách v Napajedlích

a ve Zlíně. Je synem Václava Maňase staršího. Rád přijal pozvání své
dlouholeté kolegyně V. Gremlicové
a byl naším hostem na Akademii 3.
věku. Užili jsme si všichni příjemné
odpoledne spojené s písničkami DH
Hanačka, pro kterou složili společný
text na CD Potěšíš, písničko (2012)
s názvem Podzim je ráj (polka). No
aby toho nebylo málo, návštěvu
přijali i naši nejmladší.
O tom, že studují i starší, se
mohli přesvědčit žáci ZŠ Hulín, kteří se stali učiteli, a naši senioři žáky.
J. Z.

EKOŠKOLA NA AKADEMII 3. VĚKU
S principy Ekoškoly jsme seznamovali ve
středu 9. 11. členy Akademie 3. věku v Hulíně.
Během prezentace „ekotýmáci“ vysvětlovali
„metodu sedmi kroků“, ukazovali všechna

témata, kterými se naše Ekoškola zabývá,
s kým spolupracujeme, jakých seminářů a setkání se účastníme a jaké projektové dny u nás
probíhají. Všichni měli oblečené zelené tričko
s obrázkem Třídíčka, kterého vymyslela Julinka Malošíková a který
se stal naším maskotem. Skvěle celou prezentaci uváděl Matěj Brabec
s Alenkou Křenovskou. U počítače
seděl Michal Franek. Dalších
osm členů ekotýmu se postupně
vystřídalo buď s ukázkami nebo
u mikrofonu. Julinka s fotoaparátem zajišťovala fotodokumentaci.
V další části jsme pustili film
o hliníku, který vznikl v projektu
Aluminiáda, podporovaném Zlínským krajem. Projekt vznikl z nutnosti informovat veřejnost o recy-

klaci hliníku. Každoročně pořádáme ve škole
v lednu sběr a musíme donesený materiál dost
přebírat, než jej pan školník odveze do sběrny.
Proto nás napadlo natočit instruktážní film
a vytvořit letáčky. Film jsme natočili v červnu
2016 ve škole a dozvíte se v něm, jak náročná
je výroba hliníku, jak jej poznáte, k čemu se
používá a proč jej vlastně recyklovat.
Na závěr mohli účastníci Akademie
zhlédnout film natočený profesionály. Týkal se
exkurze na naší Ekoškole. Členové ekotýmu
v něm provází návštěvu po škole a ukazují vše,
co se ekologie týká. Samozřejmě část filmu
je věnovaná i školní zahradě, kam jsme rádi
všechny pozvali.
Setkání se seniory bylo pro nás velmi
přínosné a věříme, že pro ně také.
DH

Ocenění získala Pavla Poláková
V letošním roce byla vyhlášena Zlínským
krajem anketa „Senioři sobě i jiným“. Anketa
měla především upozornit na aktivní práci
seniorů pro jejich vrstevníky a ocenit jejich
aktivitu a obětavost. Právě senioři totiž často
organizují a koordinují různorodé aktivity
pomocí vlastních sil a prostředků. Za náš
Spolek zdravotně postižených v Hulíně byla
výborem nominována paní Pavla Poláková,
která splnila zadaná kritéria této ankety. Při
příležitosti mezinárodního dne seniorů došlo
v Luhačovicích dne 5. 10. 2016 k poděkování
a předání ocenění paní Polákové za její příklad-

nou dlouholetou činnost. Ocenění
předávala radní Zlínského kraje
Mgr. Taťána Valentová Nersesjan.
členky spolku zdravotně
postižených v Hulíně
Redakce Hulíňanu se přidává
ke gratulaci a ocenění paní Pavle
Polákové, dlouholeté člence a předsedkyni Spolku zdravotně postižených v Hulíně.

Hulínské stromeček vzpomínek
Dostali jsme nabídku ozdobit si svůj vánoční stromek a zpříjemnit tak předvánoční čas
obyvatelům města Hulína. Hned první nápad
na ozdobení stromku se nám moc zalíbil. Protože jsme pečovatelská služba, která pomáhá
převážně seniorům, nazdobíme stromek podle
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nich. Požádali jsme naše uživatele, aby doma
zapátrali po starých vánočních ozdobách, ale
také našli nějakou jejich fotku týkající se Vánoc. Sešly se nám skutečně krásné „retro“ ozdoby. Přesto, že v době dětství našich uživatelů
ještě nebylo zvykem tolik fotit, našly se i nějaké

originální vánoční fotky. Největším přínosem
této akce ale bylo najít si čas a v předvánočním
čase zavzpomínat, jak to u nich o Vánocích
chodilo, jaké měli rodinné zvyky a jak to vše
bylo klidné a hezké, a spolu s tím navodit tu
krásnou atmosféru, kterou kdysi prožívali.

Hulíňan
Na fotkách je vidět, jak rodina a děti jsou nejen v době vánoční
tou největší hodnotou. Proto není čemu se divit, že my jako pečovatelská služba, potažmo senioři a MáTa – rodiče a děti, jsme přišli se
stejným nápadem – ozdobit stromek rodinnými fotografiemi. Rodina
jsou Vánoce.
A. Pecháčková,
vedoucí pečovatelské služby Decent Hulín
Ozdobené stromečky si můžou všichni přijít prohlédnout na náměstí. Vyhodnocení proběhne 18. prosince v 15 hodin, kdy se budou
promítat fotky ze starých zimních časů v Hulíně. Dle počasí a stavu
stromečků budou tyto vystaveny do konce roku.
J. Z.

Den řemesel v Muzeu Františka Skopalíka 2016
Před svátkem sv. Martina v sobotu 5. listopadu 2016 jsme v Muzeu Františka Skopalíka
v Záhlinicích pořádali Den řemesel. Cílem
této akce je připomenout řemesla, některá
již v současnosti zapomínaná, ale také nově
vznikající rukodělné činnosti. Návštěvníci
mohli zhlédnout práci dráteníků – ukázali
opravy starých kameninových nádob a výrobu ozdob na vánoční stromeček, kolař nám
představil práci na starém malém soustruhu
a vytvářel dřevěné figurky. Před zraky diváků
obratně perníkářka zdobila voňavé perníčky.
Návštěvníci měli možnost vyslechnout si,
jaká je to náročná práce a kolik trpělivosti
je potřeba při práci s těstem při výrobě vizovického pečiva. S kovářem bylo možné si
ukovat svůj vlastní hřebík nebo si vyzkoušet
kolotoč na ruční pohon a s medařkou vyrobit

Záhlinice
mají svoji knihu
V Muzeu Františka Skopalíka budete mít
možnost si do Vánoc zakoupit očekávanou
knihu o Záhlinicích ve dnech 22. a 23. prosince od 8.30 do 15.00 hod. Dále pak v roce
2017 v provozních hodinách. Během Vánoc
bude muzeum od 24. prosince do 1. ledna
2017 zavřeno.
Čekáme konec roku starého a chtěla bych
vám popřát pokojné prožití Vánoc a abyste
nový rok 2017 prožili v klidu a míru.
V. Navrátilová,
programová pracovnice muzea

si vlastní svíčku na vánoční stůl. Práci na stavu
a kolovrátku předvedly přadlena a tkadlena.
Nazbyt nepřišly ani zbytky vlny při pletení
a háčkování, které jste si mohli vyzkoušet nebo
připomenout. Pro děti si zahradník připravil
čerstvou šťávu z jablíček a tetičky kaštánky na
výrobu postaviček či předmětů. Určitě hodně
zajímavé bylo předvádění výroby sýrových
nití. Podle zájmu jste si mohli vyrobit podle
svých potřeb voňavou koupelovou sůl. Děti
využívaly během celého dne malování na obličej. Těšíme se již na další ročník, na kterém
vám představíme i jiná řemesla a jejich mistry.
Současně během konání Dne řemesel proběhl
v Záhlinicích v hospodě U Čápa druhý ročník
Koštu marmelád.
V. Navrátilová,
programová pracovnice muzea

KOŠT MARMELÁD 2016
S vysokou návštěvností se opět setkali
pořadatelé druhého ročníku „Koštu marmelád“, který se konal v sobotu 5. listopadu 2016
v Hospodě U Čápa v Záhlinicích.
Na akci zavítalo více než 350 příznivců
sladkých dobrot, kteří mohli od 11 hodin dopoledne „okoštovat“ a následně také ohodnotit
celkem 109 vzorků tradičních i netradičních
marmelád a džemů od sedmačtyřiceti soutěžících. Organizátoři tyto vzorky rozdělili
do 4 kategorií, o jejichž vítězích dopoledne
rozhodovala odborná komise. Jednalo se
o bobuloviny, peckoviny a jádroviny, a největším lákadlem pro návštěvníky byla kategorie

netradičních marmelád, kde mohli ochutnat
např. marmeládu z rebarbory a broskví, banánovou marmeládu, cibuládu, pikantní chilli
marmeládu nebo tzv. „hasičskou hloholádu –
marmeládu z hlohu se solí a pepřem.
Košt marmelád probíhal souběžně s již
tradičním Dnem řemesel v Muzeu Františka
Skopalíka. Celou akci uspořádala Místní akční
skupina Jižní Haná ve spolupráci s Muzeem
Františka Skopalíka v Záhlinicích. Nad akcí
v letošním roce převzal záštitu starosta města
Hulína Mgr. Roman Hoza.
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VÝSLEDKY KOŠTU MARMELÁD 2016:
• Kategorie Jádroviny: Marie Fabigová (hruška + karamel)
• Kategorie Peckoviny: Marie Křemečková
(třešňovo-jahodová)

• Kategorie Bobuloviny: Eliška Výsmeková
(černý rybíz)
• Kategorie Netradiční: Jana Strouhalová
(rebarbora s ořechy)
• Kategorie Cena veřejnosti: Alena Šiková
(rebarborovo-bezová)

• Kategorie Design: Renata Zezulková, Marie
Fabigová, Dana Štěpánová, Simona Gorčíková, Kristina Rozsypalová
Ing. Michal Melo, MAS Jižní Haná

Poděkování firmě TOS Hulín

ZAJÍMAVOSTI
Blíží se zima, zrovna dnes, kdy píšu tyto
řádky, začínají venku poletovat první sněhové
vločky. Kdo ví, jestli budou zároveň i poslední,
nebo je to pouze předzvěst mrazivé zimy…
I když nevidím, neslyším a nemohu se
rozběhnout ven zjistit, jaké je počasí, o nastávající zimě velmi dobře vím. Cítím, jak mě její
mráz lechtá na tvářích a zebou ručičky, když
si je i s rukavicemi žužlám v pusince. Vím,
že nastává období, kdy mě maminka musí
hodně oblékat, abych neprochladl. Nemám to
rád. Trvá to dlouho, protože nedokážu chvíli
udržet na místě ruku ani nohu, pořád se musím
otáčet (když už jsem se to naučil), a protože mi
pak začne být už horko, tak většinou i pláču.
A když já mám už to „nejhorší“ za sebou,
„peklo“ začíná mamince. Musí mě snést po
několika desítkách schodů dolů až ke vchodovým dveřím - k autu. Při mé výšce, váze
a hlavně neustálému prohýbání se a „mletí“,
je to dost fyzicky náročné. A to nemluvím ani
o tom, že když už jsme konečně dole, že se
třeba právě v tu chvíli „pokakám“ a musíme
jít zpět nahoru celý proces zopakovat …
A toto je „jen“ chození ven. Když mě má pak
ale maminka po celý den několikrát „tahat“
nahoru a dolů, aby mě přebalila, vykoupala,
vyčistila zoubky, procvičila a posílila mé
tělíčko rehabilitací, nakrmila, podala léky,
pohrála si se mnou, stimulovala očička i ouška
nejrůznějšími podněty a nakonec dala spát, je
to jen krátký výčet činností, které musím za

den absolvovat. A místnosti k tomu určené
jsou rozmístněné do tří úrovní poschoďového
bydlení. A to se stalo mou velkou překážkou…
Rodiče tedy začali řešit překonání těchto
schodišťových bariér. Jediným řešením se staly
šikmé schodišťové plošiny, na které dají moji
speciální sedačku, a ta mě vyveze, kam budu
právě potřebovat. Plošina je nepřekonatelným
pomocníkem, odstraní bariéry v domě, dostanu
se všude bez velkého fyzického úsilí ostatních
a není tak problém „zdolávat tuto trasu“ několikrát denně. Ale jak se říká, „každá sranda
něco stojí“, a tady to platí dvojnásob. Pořízení
dvou plošin (jedna vede přes schody od vstupu
z hlavních dveří do přízemí, kde je obývák
s kuchyní, druhá pak z obýváku do mezipatra
k ložnici a opět nahoru ke koupelně a místnosti
s rehabilitačním Vojtovým stolem) je finančně
velmi náročné a bez pomoci druhých neuskutečnitelné. Není v našich silách ani možnostech
dát takový finanční obnos dohromady. Naše
finanční prostředky jsme využili na stavební
úpravy pro montáž a parkování plošin, a i přes
státní příspěvek nám ještě scházely nemalé
peníze na jejich pořízení. Jako již několikrát,
i tentokrát nám pomohla firma s dobrým srdcem – firma TOSHULIN, a. s.
Díky štědrému srdci a velkorysosti firmy
TOSHULIN, a. s., se náš sen o bezbariérovém
bydlení splnil. Po schodech jezdí plošina, která
mě místo nošení rodiči vozí. Je to úžasné, líbí
se mi to, v sedačce mám svůj prostor, nikdo

mě netahá, nemusím se rozčilovat a mohu
kdykoliv nahoru do účelových místností a zase
dolů až k samotným vchodovým dveřím…
Slovy snad nelze ani vyjádřit, jak moc
si pomoci vážíme, jak jsme za ni vděčni
a jak jsme šťastní, že existuje někdo jako firma
TOSHULIN a dobří lidé v ní. Lidé plni pochopení, porozumění, empatie, ochoty a velké
snahy pomoci druhým. Lidé, kteří mají srdce
na „pravém“ místě a díky nimž se stává život
hendikepovaných i jejich blízkých mnohem
snazší. Svou úctu, pokoru a poděkování skládáme generální ředitelce firmy TOSHULIN,
a. s., paní Dagmar Herring, personálnímu
řediteli panu Michalu Jansovi a úplně všem
zaměstnancům této jedinečné firmy, kteří
nám tolik pomohli… Pořízením plošiny jsme
odstranili první bariéry v domě, schody už
nebudou naší každodenní výzvou a bojem
a životy nás všech doma budou zase o něco
snadnější a šťastnější. Děkujeme za to.
Rádi bychom taky popřáli všem zaměstnancům firmy TOSHULIN, a. s., do blížícího
se nového roku to nejdůležitější a nejvzácnější – zdravíčko a splnění všech jejich přání
a snů…
S láskou a úctou Lukášek Krejčí
a jeho maminka s tatínkem

Hulín rozštěkali lovečtí slídiči
V sobotu 22. 10. uspořádal Klub chovatelů
loveckých slídičů ČR ve spolupráci s mysliveckým spolkem Hulín celostátní soutěž se zadáním čekatelství šampióna práce ČR - CACT.
Do mlhavého rána nastoupilo celkem 21
z 22 přihlášených slídičů a retriverů. Po před-
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stavení psů, vůdců i rozhodčích byli všichni
seznámeni s průběhem soutěže. Poté se rozjeli
do honitby MS k plnění disciplin.
V průběhu soutěže se psi setkali s několika druhy zvěře, a to hlavně se zajícem,
bažantem a srnčím. Dle slov rozhodčích tak

měli možnost předvést své vrozené lovecké
vlastnosti, ke kterým patří hlavně slídění a hlasitost na stopě živé zvěře. Ukončení a vyhodnocení celé soutěže proběhlo již za slunného
počasí odpoledne na myslivecké chatě, která
byla centrem celé soutěže. Ve výsledku obstálo

Hulíňan

Svatomartinské hodování

Slavnostní otevření IC

Foto: L. Polišenská
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Hulínské stromeček
Vážení Hulíňané,
jsem ráda, že jsem vás mohla přivítat
na rozsvícení vánočního stromu u nás na hulínském náměstí. Tradice zdobení vánočních
stromů v českých zemích vznikla kolem roku
1840, kdy v bohatých pražských rodinách začali
zdobit stromky. Jsem moc ráda, že se tato tradice z bohatých pražských rodin přesunula i k nám
na Moravu a Hanou, kde sice nejsme tak bohatí
finančně, ale bohatí duchem! Nepotkáváme se
na náměstí letos poprvé, proběhla zde řada akcí
jako Svatováclavské hody, pohodové koncerty,
Svatomartinské hodování a nyní, protože čas
letí jako bláznivý, vánoční rozsvěcení stromu.
Kromě této slavnostní události jsme slavnostně
otevřeli i nové Informační centrum města Hulína. Doufám, že jste si nenechali ujít možnost
první návštěvy, a přeji vám všem, abyste služeb
informačního centra využívali v pohodě a ke
spokojenosti. Poděkování patří všem vystupujícím dětem z MŠ Hulín, SVČ Hulín a žákům

z Družinky ZŠ Hulín za krásné vánoční vystoupení. I když nás zlobila technika, ona vlastně
nezlobila, jen je hodně těžké nazvučit jemné
dětské hlásky. Nejsou zvyklé vystupovat na
pódiu, ale věřím, že i přes tento nedostatek vám
všem přineslo setkání na náměstí při rozsvícení
stromu správnou předvánoční náladu.
Akce na náměstí ještě nekončí, věřím, že se
budeme zde na náměstí potkávat i v době adventních nedělí, a pak už nás čekají pravé Vánoce!!!
Chtěla bych vám popřát klidné vánoční
svátky, pohodu a dobrou náladu, abychom se
ve zdraví příští rok zase mohli všichni setkávat
nejen na náměstí, ale jen tak v ulicích Hulína.
J.Z.
A vím, že to nepatří k přání a Vánocům,
ale bohužel dnešní doba přináší nepříjemné
okolnosti právě spojené s nákupy. Dávejte pozor
na kapsáře nejen ve velkých supermarketech,
ale i v ulicích našeho města.

Foto: L. Polišenská

Hulínské stromeček
15 svátečně nastrojených stromečků stojí na hulínském náměstí. Děkujeme všem zúčastněným organizacím, návštěvníkům 1. adventní neděle.
Každý stromeček je označený číslem, a ten, který se vám nejvíce líbí, získá
váš hlas. Vyhodnocení proběhne 4. adventní neděli od 15:00 na náměstí.
Mezi zúčastněné patří:
ZUŠ HULÍN, MŠ HULÍN, ZŠ HULÍN, MěK HULÍN, AKADEMIE
3. VĚKU HULÍN, SVAZ ŽEN HULÍN, Spolek zdravotně postižených
a Klub SPCCH, ZAHRÁDKÁŘI HULÍN, DH HULÍŇANÉ, OREL
HULÍN, SVČ HULÍN, MÁTA HULÍN, DECENT HULÍN, SDH HULÍN,
TS TRICK HULÍN.
Všem děkujeme za skvělé nápady a atmosféru.
J. Zakravačová

Upozornění
Desátá edice vánočního hrníčku se opravdu povedla. Jsme rádi, že se hrníček líbil
a našel si hodně svých příznivců. Bohužel
dodavatel hrníčků měl výrobní problém
a motiv na hrníčku se smyl. Možná
v tom hrál roli motiv koupaliště☺. Chtěli
bychom se omluvit všem, kteří si hrníček
zakoupili, mrzí nás to. Dodavatel vyměnil
vadnou edici za novou. Majitelé hrníčků
si mohou přijít hrníček vyměnit za nový
do Informačního centra na náměstí.
J. Zakravačová

Hulíňan
15 psů, bohužel 6 pro nějakou chybu neobstálo.Vítězem ve skupině
retriverů se stal Flat Coat Retriver s vůdcem Ing. Zdeňkem Pokorným.
Ve skupině slídičů to byl Anglický Špringel Španiel s vůdcem Martinou
Hladkou. Všichni zúčastnění byli odměněni krásnými cenami, které
věnovala firma Sklo - porcelán Jaroslav Janský.
Soutěž proběhla v přátelském duchu a dle slov účastníků to byla
velmi zdařilá a dobře připravená akce. Poděkování patří všem, kteří
se na soutěži podíleli.
Šimara Jindřich,
správce soutěže

Více informací o akcích a fotografie z akcí
najdete na ww.hulin.cz nebo FB města Hulín

Podzimní uspávání přírody

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Podzim je pro mnohé z nás nejhezčím ročním obdobím. Příroda je plná nádherných barev
s bohatou škálou přírodnin ke tvoření dekorací
pro radost. Vítr fouká na holá pole a láká nás
pouštět dráčky. V den, kdy se konala naše Školní
drakiáda, se větřík někde zapomněl, schoval se

a dráčci nemohli létat. Byli jsme z toho smutní,
ale jen chvilku, protože na hřišti se mohly děti
zabavit u skřítků podzimníčků a ježibabky
s pečenými brambory. U ohniště zpívala a hrála
účastníkům akce paní učitelka Vlaďka na kytaru,
aby jim opečené špekáčky lépe chutnaly. Kdo
už měl prázdnou pusu, broukal si také. Za účast
na akci dostaly děti diplom a dráčka z perníku.
Přestože nás počasí zradilo, bylo to pěkné společně prožité odpoledne.
Ve středu 2. listopadu jsme se s rodiči
a dětmi sešli v pozdních odpoledních hodinách,
abychom společnými silami pomohli přírodě
s podzimním usínáním.
V jednotlivých třídách děti s učitelkami
vytvořily lucerničky. Z přírodnin jsme si v každé
třídě zhotovili zvířátko a umístili ho do pelíšku
před budovou školy. Od pondělí nosili do školky
rodiče svá dýňová strašidla, která jsme ve středu

odpoledne rozestavěli po školní zahradě a rozsvítili. Překrásná podívaná, čekala už jen na děti.
V pět hodin vítala rodiče a děti s lucerničkami před školkou hezká hudba a paní učitelky.
Přišel mezi nás pán Podzim, děti přivítal a po
třídách vyzval, aby si to své zvířátko básničkou uspali. Potom si s dětmi zazpíval písničku
a pozval je na prohlídku zahrady, kde na ně čekalo překvapení s dýňovými strašidly a výborným
punčem k občerstvení. K procházení zahrady
doprovázela přítomné opět hudba a myslím si,
že opravdu bylo nač koukat a co fotografovat.
Přírodu jsme dali spát a nyní se budeme
těšit na další hezké prosincové akce. Na všech
pracovištích mateřské školy se těšíme na příchod Mikuláše a na vánoční čas s koledami,
tvořením, cukrovím a nastrojeným stromečkem
i dárky pod ním.
Jindra Skalková

Když se podzim míjí se zimou
Podzim utekl jako voda a zanedlouho už
začne zima, která nám neúprosně začíná klepat
na dveře. Martin na bílém koni letos nezklamal
a malý náznak zimy v podobě poletujících vloček nám přinesl. Děti u nás ve třídě jej přivítaly
vytvořením bílého papírového koně a pěknou
básničkou. V naší mateřské škole v Záhlinicích
se rozhodně nikdy nenudíme a máme bohatý
program za jakéhokoliv počasí. Každé roční období má pro nás své kouzlo a na každé se těšíme.
Paní učitelky přispívají do každého dne spoustou
nápadů a starají se o zábavu a rozvoj všech dětí,
které se každý den dozvídají něco nového, hrají
spousty zajímavých her, mají dostatek pohybu,
upevňují vzájemné přátelské vztahy a učí se
správně reagovat na okolní podněty. Často se
snažíme zapojovat i rodiny dětí. Velmi podařená
podzimní akce byla Drakiáda spojená s ukázkou
práce hasičů. Účast byla hojná a počasí nám také
přálo. Draci různých velikostí a podob zaplnili
oblohu a dětem až do konce nemizel úsměv
a nadšení z tváře. Práci hasičů jsme pozorovali
s obdivem a s vděčností jsme přijali pohoštění,
které nám hasiči připravili. S chutí jsme se zahřáli horkým čajem a sytou svačinou. Netrvalo
dlouho a proběhla u nás další tradiční akce,
kterou je Podzimní tvoření. Opět se u nás ve třídě

sešli členové rodin našich dětí a s radostí jsme se
pustili do práce. Tolik kreativních lidí pohromadě se hned tak nevidí. Všichni pracovali velmi
soustředěně a s vervou. Před očima vznikaly
krásné výrobky. Dlabali jsme dýně a vyráběli lucerničky ze zavařovacích sklenic. Po práci jsme
pak obešli Záhlinice a každého s jeho výtvorem
vyprovodili domů. Každý si pak před vchodem
svůj výrobek vystavil a zapálil v něm svíčku.
Snažíme se o udržování velmi dobrých vztahů
s rodiči a o fungování vzájemné komunikace
a spolupráce. Navzájem si vycházíme vstříc.
Pořádáme také dny s maminkou či tatínkem,
kdy nás může po domluvě ve třídě během dne
rodič navštívit a s dětmi pracovat. Například,
když paní Čajková přišla s dětmi péct sušenky,
které jsme pak využili jako medaile při drakiádě, nebo když děti seznámila s postupem při
výrobě malé čepičky z vlny. Budeme se během
roku těšit na další návštěvy, které náš program
vždy příjemně obohatí. Také nás každý týden
navštíví pohádková babička paní Nováková,
která čte dětem klasické pohádky. Vždy se při
tom rozhostí neobvyklé ticho a děti se zájmem
naslouchají. Před spinkáním nikdy nechybí
četba nějakého zajímavého a poučného příběhu
a občas dětem pustíme i klasické večerníčkové

pohádky, u kterých by nás mrzelo, kdyby se na
ně při dnešních moderních pohádkách zapomnělo. Vždy pak rádi po pohádce diskutujeme o ději
a následném ponaučení, popřípadě o vlastních
podobných zkušenostech ze života. Následuje
pak pravidelný nerušený odpočinek, který děti
ještě stále potřebují a prospívá jim, zvláště teď,
v tomto sychravém počasí. Jelikož je zima a s ní
spojený Mikuláš a vánoční svátky za dveřmi, tak
i u nás ve třídě naplno nacvičujeme vystoupení
k příležitosti rozsvěcování vánočního stromu
v Záhlinicích, které proběhne v sobotu 26. 11.
2016, a program na vánoční besídku pro rodiče.
Děti se tak během krátké chvíle učí nové krásné
básničky a písně, které občas doplní pohybem.
Tvoříme také ozdoby na strom a další výrobky se
zimní a vánoční tématikou. Je toho mnoho a děti
zde dokazují, jaké nadání v nich dřímá. Tak je
již prosinec tady a jak zpíváme v jedné písničce,
to nejlepší přichází nakonec. Velmi si užíváme
atmosféru a těšíme se ze všeho, co nám tento
měsíc přináší a ještě přinese. Přejeme všem, ať
se každému splní jeho očekávání a tužby a ať se
každý dokáže radovat i z maličkostí. Budeme se
těšit opět v novém roce.
Dagmar Buková, Eva Doleželová
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Hulíňan

Páťáci čtou prvákům

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Úterý před podzimními prázdninami
prožili v 1. A netradičně. Po zhlédnutí filmového představení je přišli do třídy navštívit
žáci z 5. A. Pro děti si připravili čtení z knihy

Recyklované pohádky. Prváčci se dověděli, co
je to recyklace a proč je nutné a dobré třídit
odpad. Aby se páťáci přesvědčili, jestli dávaly
děti při čtení pozor, nachystali si pro ně malý

kvíz a na závěr omalovánku o třídění. Za snahu a pozornost byli prváčci v závěru hodiny
odměněni záložkou do knihy, kterou pro ně
páťáci vyrobili.
A. B.

Projektový den Halloween ve 2. C
Na konci října proběhl v naší třídě 2. C
projektový den Halloween. Zúčastnili se ho
žáci v krásných maskách a kostýmech.
V České republice je tento svátek poměrně nový. Oslavují ho především lidé v anglicky
mluvících zemích. Halloween se slaví 31.
října, kdy děti chodí v maskách dům od domu

a koledují sladkosti. Někdy provádí obyvatelům domu různé naschvály, jako například
natírání zubní pasty na kliky od dveří, házení
vajec na dveře, pomalování aut apod.
Žáci naší školy se blíže seznámili s tímto
svátkem a vytvářeli krásné výrobky, které jsou
vystaveny v naší škole. Děti vydlabávaly dýně,

počítaly halloweenské příklady, vyplňovaly
pracovní listy s halloweenskou tematikou. Byl
i strašidelný karneval, dětský bodyforming
a diskotéka. Na nástěnce jsou vystaveny krásné
strašidelné dýně, netopýři, origami, strašidelné
hrady a mnoho dalších výtvorů. J
M. Dundová

DEN EKOŠKOL
Mezinárodní Den Ekoškol, který se koná
7. 11., jsme si letos připomněli hned dvakrát.
Poprvé v pátek 4. 11. ve školní tělocvičně.
Zástupci ekotýmu seznámili ostatní s naší Ekoškolou, s kroky, kterými postupujeme, a s oblastmi EVVO, které zpracováváme. Žáci viděli
i všechny organizace, které s námi spolupracují.

V pondělí jsme jeli do Bystřice p. H. do
ZŠ Bratrství Čechů a Slováků. S touto školou,
která také obhájila několikrát titul Ekoškola,
spolupracujeme už šest let, vzájemně se navštěvujeme a sdílíme své zkušenosti s prací
ekotýmu. Tentokrát jsme ve smíšených družstvech odpovídali na test a luštili křížovky,

které si připravili sami ekotýmáci. Po svačině
jsme si prošli školu a na závěr společně zasadili
před školou „strom přátelství“.
Oba dva dny byly velmi inspirativní
a přínosné určitě nejen pro ekotým.
D. Hozová

Den pro třídu 6. B
5. 10. 2016 se uskutečnil výlet třídy 6. B.
Ráno v 7:40 jsme se všichni sešli ve vestibulu
na nádraží v Hulíně. Protože již delší dobu
probíhala náhradní autobusová doprava, jeli
jsme autobusem do Kroměříže. Cesta proběhla
v pořádku, všichni žijeme. Ještě jsme nezmínili, že cílem třídy bylo dojít do krytu pod
kroměřížskou knihovnou. Když jsme k němu
dorazili, měli jsme ještě chvíli čas, ale protože
pan průvodce neměl nic na práci, vzal nás dřív.
Čekalo nás čtyřicet pět minut napětí a zábavy.
Je zajímavé, že je pravděpodobnost 60 %, že se
v krytu ztratíte. Ukázali jsme si toho tolik - od
porodního sálku až po čističku vzduchu. Abyste
věděli, jak přibližně vypadá nouzový východ

z krytu, je to jako trezor, kterým vede úzká
cesta asi metra půl vysoká. Děkujeme za skvělý
zážitek! Jediné, co můžu dodat, važme si toho,
co máme, protože to, co jsme viděli, byla síla.
Zrcadlové bludiště čeká!
Přibližně dalších čtyřicet pět minut plných zábavy. V zrcadlovém bludišti se naše
třída vážně vyblbla. Buďte v klidu, všechno
dopadlo dobře. Dále nás čekal rozchod, který
trval hodinu a půl na minutu přesně. Každý
si šel svojí cestou. Někdo zkoušel parfémy,
druhý jídlo nebo bonbony. Po rozchodu jsme
se prošli podzámeckou zahradu, takže i biolog
si užil své. Cesta na nádraží byla naší konečnou akcí. Nakonec jsme dorazili do školy

a po obědě všichni frčeli domů. Takže, dámy
a pánové, můžeme tento výlet pouze doporučit.
Všichni jsme si ho užili a hodnotím ho jako
velmi povedený.
Dominika Konečná, 6. B

Divadelní představení

Přírodovědný klokan

Dne 20. 10. 2016 jsme se zúčastnili divadelního představení
v Kulturním klubu Ten trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej,
v němž šlo o rychlou pomoc slušného chování v autě, na rautu, v kině,
na schůzce.

Žáci 8. a 9. ročníků Základní školy Hulín se ve dnech 11. – 14.
října zúčastnili školního kola soutěže Přírodovědný klokan. Soutěž
vznikla v roce 2006 v rámci projektu „STM-Morava“ Národního programu výzkumu II, je vyhlašována Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR v kategorii B, a je zařazena do programu Excelence.
Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.
Žákům byl zadán jednorázový test v kategorii Kadet, který
obsahoval 24 úloh z oblastí chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu
a matematiky. Na řešení testu měli žáci 40 minut čistého času.
Na prvním místě se umístil Dominik Růžička ze třídy 9. B s celkovým počtem 72 bodů. Na druhé pozici je Michal Varhaník ze třídy 9. C
se 70 body a třetí místo patří Ondřeji Vyvlečkovi ze třídy 9. A s 69 body.
Výhercům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za jejich snahu.

V hlavní roli se představila herečka Michaela Dolinová a herec
Ladislav Ondřej, který bravurně ztvárnil roli žáka 8. B, jenž přichází
do nové školy a bojí se trapasu, který by ho tam mohl čekat. Na pomoc mu přichází paní Ryposluch, kterou představuje právě Michaela
Dolinová. Velice dobře se oběma hercům povedlo vtáhnout diváky do
děje a celým Kulturním klubem zněl upřímný smích.
Již teď se těšíme na další takové úspěšné představení.
Mgr. Veronika Pecháčková
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Mgr. M. Potůčková

Hulíňan

ZLÍNSKÝ VORVAŇ
Ve čtvrtek 10. 11. se žáci naší školy
zúčastnili sportovního utkání v netradičních
disciplínách „Zlínský vorvaň“. V soutěži nejde
jen o dosažení nejlepšího času, ale hlavně o kolektivního ducha a kamarádství v každém týmu.
Na start se postavilo družstvo ve složení:
Marek Plško 3. B, Tomáš Neradil 4. A, Richard
Měrka 5. A, Radim Staněk 5. A, Natálie Šimoňuková 7. A, Lenka Horáková 8. B a jako
náhradnice Adriana Zapletalová 8. B.
Soutěžící se s plným nasazením pustili
do plnění disciplín jako např. „Utíkej, Káčo,
utíkej“, „Chyťte zloděje“, „Raketka“ či „Já za
tebe, ty za mne“.
Ani početné publikum nezahálelo – všichni fandili, co jim síly stačily. Přestávky jim

mezi soutěžemi zpříjemnila bohatá tombola
a různá kulturní vystoupení - mažoretky, aerobic či taneční vystoupení.
Na závěr byla hodnotnými cenami oceněna nejen všechna soutěžní družstva, ale
i fanoušci, kteří si mohli vybojovat Cenu
za nejlépe fandící publikum nebo Cenu za
nejlepší image.
Soutěžící z naší školy si zaslouží pochvalu
za vzornou reprezentaci školy.
Poděkování patří i žákům, kteří skvěle
fandili, a také Štěpánce Dunajové z 9. A
a jejímu tanečnímu partnerovi Martinovi
Mazáčovi za ukázku společenského tance.
A. B.

Vánoce
Adventní doba přinesla své kouzlo do
naší školy a my jsme se v hodinách výtvarné
výchovy věnovali pracím s vánoční tematikou.
Doufáme, že Vás naše tvorba potěší a přinese
kouzlo Vánoc již teď i do Vašich domovů.
žáci 2.stupně, M. M.

Připravujeme na prosinec
vánoční jarmark
vánoční dílnička ve 2. A
vánoční výstava
vánoční prázdniny

15. 12.
15. 12.
14. - 17. 12.
23. 12. - 2. 1.

Školní družina:
- Mikulásská nadílka
- projektový týden „Advent“
- rukodělné odpoledne v SVČ
- vystoupení dětí ŠD u rozsvěcování vánočního stromu v Hulíně a při
zahájení vánočního školního jarmarku
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Hulíňan

Hulínští Indiáni

DRUŽINKA
V říjnu jsem využila období, kdy v oddělení školní družiny vykonávala praxi studentka
Petra Dostálková. S „mladou posilou“ jsme
si pro prváčky připravily projektový týden
,,Indiáni, ti se mají“. Rodiče dětem donesli bílá

prostěradla, ze kterých jsem nastříhala oděvy,
pošila kůží a kožešinou a děti si dle vlastní
fantazie dokreslily indiánské motivy. Během
týdne jsme se společně naučili tři indiánské
písničky, vyprávěli o životě indiánských kme-

nů, odlišnosti od našeho života. Navíc si kluci
a holky vyhledávali doma s rodiči další informace, které pak vykládali nám všem ostatním.
Celý projektový týden jsme zakončili indiánským odpolednem. Děti si oblékly své
vlastnoručně vyrobené oděvy. V tělocvičně
jsme si zhotovili indiánské obydlí, kanálky
jsme křesali oheň… přijímali a pojmenovávali
nové indiánské tváře.
Celé odpoledne bylo doprovázeno nejen
skvělou náladou všech účastníků, ale nechyběly ani zábavné soutěže a tanec. Zdařilá
akce měla velký ohlas i u rodičů, kteří pro
děti donesli spoustu odměn. Už chystáme
nové odpoledne plné zábavy – vždyť za dva
měsíce školní docházky se z nových prvňáčků
stala prima parta kamarádů, kterým rodiče
i vychovatelka chtějí připravit nezapomenutelné okamžiky plné dětské radosti a smíchu.
Vedoucí vychovatelka ŠD Hulín
Eva Formánková

KDYŽ VÁNOCE PŘIJDOU...
V křehkém sněhobílém kabátku, zachumlaný do hřejivé čepice a šály, tiše,
tichounce klepe na dveře domů i chaloupek.
Přichází dětmi nejvíce očekávaný měsíc –
PROSINEC. I ve školní družince je vše připraveno, svátečně vyzdobeno tak, aby k nám
mohl zavítat Mikuláš s čertem a andílkem. Pro
rodiče chystáme rukodělné odpoledne, kdy se
svojí ratolestí budou mít možnost v útulné,
čajem a cukrovím provoněné třídě si vyrobit
vánoční dárečky.
Vystoupením v dobových krojích při
rozsvěcování vánočního stromu v Hulíně i na
školním vánočním jarmarku chceme ukázat,

SVČ

jaká kreativita a šikovnost se nachází u malých
tanečníků.
Rovněž se těšíme na tradiční vánoční
koncert ZUŠ, kde si zpěvem koled a vánočních
melodií všichni ještě více navodíme pohádkovou atmosféru Vánoc.
…ulice utichnou, na nebi vyjde první hvězdička, stříbrný měsíc pozdraví svou září věž hulínského kostelíka… I v lidských příbytcích bude
vládnout světlo a teplo… ŠTĚDRÝ VEČER…
Při zasednutí k svátečně prostřenému
štědrovečernímu stolu se my dospělí v myšlenkách vrátíme „DOMŮ“, do krásného,
bezstarostného dětství…

Někde budou vítat nový život, jinde zůstane prázdná židle…
Když se v oknech rozsvítí vánoční
stromečky, zazvoní zvoneček a nastane čas
rozbalovaní dárků, dětmi tolik očekávaný okamžik, uvědomujeme si jako rodičové, že právě
DĚTI jsou nám tím nejkrásnějším dárkem…
POKLADEM.
POKOJNÉ A KRÁSNÉ VÁNOCE,
V ROCE 2017 ZDRAVÍ, ÚSPĚCHY, SPOKOJENOST, POHODU A LÁSKU VŠEM DĚTEM, HODNÝM LIDEM A ZVÍŘÁTKŮM.
kolektiv vychovatelek ŠD

Podzimní prázdniny
Na podzimní prázdniny 2016 si Středisko
pro volný čas Hulín připravilo pro děti aktivity,
při kterých jsme se bavili všichni, děti i dospělí.
První den prázdnin jsme se vydali na krytý bazén
do Holešova, kde byl největší atrakcí tobogán.
Druhý den byl připraven program pro děti
přímo ve středisku volného času. Celý den se
nesl v atmosféře Halloweenu. Děti si užily Halloweenskou diskotéku, tematické vyrábění bubáka
a stojánku na svíčku ve tvaru dýně. V závěru dne
jsme s dětmi zhlédli film Hotel Transylvánie 2,
který byl závěrečnou tečkou dne. L. Žourková

Zdobení perníčků
Perníkové těsto se rychle měnilo na zvonečky, stromečky a hvězdičky. V troubě v kuchyni
se vykrájené tvary pekly dozlatova. Upečené
perníčky provoněly celé Středisko volného času.
Hlavní práce ale děti teprve čekala ve středu,
společně se všichni pustili do zdobení perníčků
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bílkovým sněhem. V příjemné předvánoční atmosféře šla práce všem rychle od ruky. Ozdobené
perníčky si děti odnesly domů, dost jich ovšem
stačily sníst už hned na místě. Všichni se těší,
jak si pečení i zdobení zase zopakují.
L. Žourková

Hulíňan
Sportovní páteční odpoledne
se školní družinou ve velké
tělocvičně
Paní vychovatelky ze školní družiny si
pro děti připravily zajímavé pohybové soutěže.
Děti se rozdělily do několika družstev a začalo
soutěžení v několika disciplínách. Zkrátka jsme
si užili spoustu zábavy. Děkujeme za pozvání
a těšíme se zase nashledanou.
L. Žourková

Pozvánky

KULTURNÍ KLUB

Pozvánky
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Hulíňan
Nevíte čím obdarovat své blízké, nabízíme vhodný dárek

KNIHOVNA
Jak se dobře žije v Hulíně

Blíží se nám zimní období, děláme si tedy
tukové zásoby na chladné dny.
I v Hulíně, konkrétně v nejmenované
Havlíčkové ulici se lidi setkávají nejen na
kulturních akcích, ale třeba právě u zabíjaček,
kdy si zavzpomínají na své mladí a dětství.
Spokojená obyvatelka Hulína

SPORT
Dalšího úspěchu dosáhli v měsíci říjnu
mladí závodníci z Hulína na Mistrovství Moravy mláďat v Uherském Hradišti. V této věkové
kategorii do 10 let obsadila Terezie Franeková
spolu s Jáchymem Kalíkem 2. místo a Eliška
Vítoslavská 3. místo.
Hned první listopadovou sobotu se zase
dařilo hulínským závodníkům na Velké ceně
Hranic, kde si to mezi sebou rozdali mláďata,
mladší a starší žáci. Eliška Vítoslavská a Jakub
Richter zvítězili ve své váhové kategorii. Pavel
Nesvadba obsadil 3. místo a Matěj Kirilenko
a Michal Franek obsadili 5. místo.
Dušan Horák

Úspěšní hulínští judisté
Úspěch Zuzany Eliášové na Mistrovství ČR
dorostu v judo >
Ve sportovní hale SKKP Brno se 5. listopadu konalo Mistrovství České republiky dorostenců a dorostenek v judo. Vynikajícího úspěchu zde
dosáhla členka oddílu judo SK Spartak Hulín,
když vybojovala v nejvíce obsazené dívčí váze
do 57 kg bronzovou medaili. Zuzana sice prohrála druhé utkání s favoritkou turnaje, pozdější
mistryní republiky Zachovou z SK Kaplice, ale
v dalších opravných utkáních vyhrála vždy před
limitem hodem na ipon. Je to její letošní druhý
bronz z Mistrovství ČR. V měsíci březnu vybojovala ve starší kategorii juniorek též 3. místo.
Dušan Horák

Přeborník Zlínského kraje - Aneta Miklišová
19. 11. 2016 se konaly závody: Podzimní
krajský přebor žactva v plavání ve Vyškově.
Tyto závody jsou kvalifikací na Velkou cenu
Moravy, která se letos uskuteční v Třebíči.
Aneta měla přijato 6 závodů a 6krát stanula
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na stupně vítězů. 3krát byla na prvním místě.
100 m VZ, 200 m Znak, 100 m Znak, jednou
na druhém místě 200 m VZ a 2krát 3. místo
100 m PZ a 200 m PZ.
Přejeme hodně úspěchů, Miklišová.

Hulíňan

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016 V GK HULÍN
Konec roku je čas bilancování. I v Gymnastickém Klubu je možné právě končící rok
hodnotit, a to úspěšně.
Hodnocení může být různé - podle
sportovních výsledků, počtu dětí se zájmem
o gymnastiku, počtu účastí na závodech,
celkové činnosti GK, ale třeba i odvedené
práce trenérů.
V letošním roce jsme do sbírky GK moc
medailí nepřidali. Nemáme mnoho závodnic
a ještě se nám na podzim počty snížily. Holky
po minulé sezoně odešly sportovat do jiných
oddílů - do tenisu, atletiky nebo jako naše
nejperspektivnější slečna do plavání, kde
patří tak jako v gymnastice k těm nejlepším.
Ukazuje se, že gymnastika je základem pro
všechny sporty, a nám trenérům dělá velkou
radost, že jsou holky úspěšné i v jiných sportech. Přestože na druhou stranu jsme smutní,
že nejsou výborné v gymnastice. Takový je
už úděl trenérů.
Na okresním přeboru byly dvě medaile.
Na jarním závodu družstev bylo družstvo
i s naší závodnicí na pěkném 2. místě.
V celkovém pořadí Moravského poháru byla
Koutová mezi členy ČSGS na výborném
1. místě. Pro ocenění vybojovaného pořadí je
nutné brát v úvahu, že především u mladších
závodnic jich startuje v kategorii i více jak
30. A porazit třeba jen polovinu závodnic je
také úspěch, když na předních pořadích jsou
výběrové závodnice z Brna nebo Ostravy
a dalších větších oddílů. Proto jsou ceněná
i umístění pod stupni vítězů jako např. 4. místo
Elišky Navrátilové na otevřeném MČR. Nebo
na stejném závodu 6. místo Zuzky Pecháčkové
a Viktorie Janálové. Také mnohá pěkná
umístění na některém ze závodů Moravského
poháru nebo i jiných závodů.

Činnost byla pestrá, tak
jako každý rok. Ve spolupráci s Českým Svazem Gymnastických Sportů (ČSGS)
jsme uspořádali 2 závody
Moravského poháru (MP),
včetně jeho finálového závodu. Navíc bylo v letošním
roce i otevřené MČR, které
je určené pro výkonnostní
gymnastiku, u nás v Hulíně.
Samotný svaz plní svou
funkci a řeší vše, co se týká
výkonnostní gymnastiky.
Svou činností naplňuje cíle, které si dal při
svém vzniku v roce 2013 v Hulíně. Kromě
pořádání MP a MČR pořádá v letošním roce
i školení - tím zatím posledním bude na konci listopadu školení rozhodčích. A již nyní
připravuje MP pro příští rok. A zcela a určitě
i ve spolupráci s GK Hulín opět budou závody
MP i v Hulíně. A vy máte možnost je navštívit
a držet všem závodnicím palce.
Velmi nás potěšil letošní nábor nových
dětí. Místo předpokládaného počtu 10 - 15 dětí
přišlo na nábor 32 dětí. Když se k tomu přičtou
zájemkyně přihlášené i květnu a červenci, je to
38 dětí. Mnohé ale nevydrží déle než pár tréninků, nebo i po přihlášení si to ještě rozmyslí
a na tréninky nezačnou v podstatě vůbec
chodit. Přesto nám ale po náboru zůstalo na
24 nových dětí, a po výše zmiňovaném odchodu mnohých do jiných sportů nebo úplném
ukončení jejich sportování máme i s dětmi
z loňské sezony v podstatě jen samou přípravku, a bude tedy chvilku trvat, než opět
vychováme šikovné gymnastky. V současnosti
gymnastiku navštěvuje na 40 dětí nejen z Hulína, ale i celého okolí - Záhlinice, Pravčice,

Třebětice, Holešov, Kroměříž, Břest, Kostelec
u Holešova, ale také poprvé i z Žalkovic.
V letošním roce se nám podařilo opět
zkvalitnit tréninkové vybavení. Nebylo by to
možné bez našich partnerů, kterým bych chtěl
za všechny členy GK moc poděkovat. Díky
podpoře města Hulína byly zakoupené nové
žíněnky. Firmy TOS Hulín, a. s., Brevil, s. r.
o., a Chropyňská strojírna, a. s., se podílely na
nákupu speciální nafukovací žíněnky. Další
naši partneři nás podpořili při zajištění našich
závodů nebo na zajištění celoroční činnosti
GK. Jsou to především ZŠ Hulín, Zlínský
kraj, Dr. Max Lékárna, Nestlé Česko, s. r. o.,
závod Sfinx Holešov a závod Zora Olomouc,
RG-Systém, Krása a zdraví - Jagošová a další.
Poděkování patří i rodičům. Velké poděkování patří i celému kolektivu trenérů za jejich
obětavost při učení nových dovedností dětí.
Do nového roku přeji všem závodnicím,
trenérům a rodičům mnoho štěstí, zdravíčka
a závodnicím navíc ještě mnoho pěkných
sportovních úspěchů. Totéž samozřejmě i všem
našim partnerům. PF 2017.
Předseda GK

Mažoretková soutěž O pohár města Hranice
V sobotu 5. 11. 2016 proběhla v Hranicích
mažoretková soutěž, které se zúčastnilo na
500 mažoretek z celé republiky. Také hulínské
mažoretkové soubory odjely poměřit své síly
s ostatními mažoretkami. Celé mažoretkové
klání hodnotily 2 poroty – odborná a laická.
Děvčatům se opět dařilo s následujícími umístěními ve svých věkových kategoriích:
odborná porota laická porota
skupina Kontrasťátka
2. místo
2. místo
Mini Kontrasty
5. místo
3. místo
Kontrasty
4. místo
4. místo
Maxi Kontrasty - rodičovský tým
2. místo
1. místo
sólo hůlka
Hodonská Veronika 1. místo
2. místo
Zrníková Karolína 7. místo
8. místo
Simonová Veronika 3. místo
4. místo
Rolinková Monika 5. místo
8. místo
Kočařová Nikola
6. místo
6. místo
Zrníková Ivana
7. místo
10. místo

sólo rekvizita
Simonová Veronika 1. místo

1. místo

duo hůlka
Zaděláková Karolína
Hodonská Veronika 1. místo

3. místo

Podrazilová Nikola
Simonová Veronika 2. místo

5. místo

Rolinková Monika
Šišková Beáta

4. místo

4. místo

Hodonská Veronika
Hodonská Andrea 5. místo

6. místo

duo pompony
Simonová Veronika
Podrazilová Nikola 2. místo

3. místo

duo rekvizita
Podrazilová Nikola
Simonová Veronika 1. místo

1. místo

Všem děvčatům děkuji za výkony, které
předvedla, a za krásná umístění.
Alena Rafajová, trenérka
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INZERCE

Víte, co je POWERMATRIX?
V Rusku vědci našli způsob, jak přenést do očištěné vody paměť mladých, zdravých
buněk lidské tkáně. Tato voda v kontaktu s lidskou tkání donutí živé buňky vnímat životní prostředí jako mladou a zdravou tkáň. Tím se zvyšuje buněčná imunita a regenerační
schopnosti tkání. Výrobky zahrnují objevy kvantové fyziky a biologie. 40 druhů výrobků
– regener. orgánů, paměť, čištění celého těla, rakovina prostaty a prsu atd.
Kontakt: J. Bednaříková, tel. 731 543 073.

Poděkování
Děkuji všem sousedům z Wolkerovy ulice, všem známým a spoluobčanům z Hulína
a panu starostovi za gratulace k mým devadesátinám. Žila jsem a pracovala mezi vámi
dlouhých 62 let, nyní bydlím u dcery v Kroměříži.
Marie Gabrielová
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POZVÁNKA

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Hledám doučování matematiky a českého jazyka pro žáka 8. tř. Kontakt:
792 233 185 sms.
• Stříhání, trimování, koupání, kosmetická úprava srsti psů všech
plemen a velikostí. Anna Syslová - tel.: 608 761 622, web: www.
upravapsu-hulin.webnode.cz

INZERCE

• Koupím garáž se zavedenou elektřinou u cukrovaru. Ne poslední řadu.
Cena dohodou. Telefon 737 194 398.
• Prodám český česnek paličák, dobré kvality, 1 kg 145,- Kč. Mob.:
739009813.
• Sháním ke koupi byt v Hulíně. Tel.: 608 721 099.
• Výuka němčiny pro začátečníky i pokročilé. Konverzační
hodiny, příprava na státní maturitu, ZertifikatDeutsch B1
i C1 atd. Kvalitní výukové materiály v ceně. Tel.: 736 102 473.
• Montáž žaluzií, sítí, rolet, venkovních a vnitřních parapetů. Vyměření zdarma. Volejte 604 301 146. Rybenský.
• Pronajmu dvoupokojový byt v Hulíně na Družbě I, který
bude volný od 1. 12. 2016, nájem dohodou.
Tel.: 736 191 115.
• Prodám dětskou houpačku s opěrkou zad, upevněním pásem
a přední přepážkou. Je bezpečně upevněná na rámu o výšce
130 cm mezi 2 stojany, hodí se do bytu i ven. Možnost vyzkoušení houpání s dítětem. Tel. kontakt: 606 519 960.
• Nabízím intenzivní kurz němčiny pro začátečníky a mírně
pokročilé, doučování žáků a studentů. Tel.: 723 254 659.
• Prodám okno dřevěné, použité, rozměry cca 58x62cm. Cena
60 Kč. Tel.: 739 009 813.
• Prodám starý kancelářský stůl, vhodný do dílny, cena 100 Kč,
a starou předsíňovou stěnu, cena 100 Kč. Tel.: 739 009 813.
• Pomoc a uzdravení přirozenou cestou podle učení Bruno
Gröninga; Dům kultury, salonek 1. patro, Tovačovského
2828, Kroměříž; 22. 11. a 13. 12.2016 v 17.30 hod.
Tel.: 737 850 409.
• Koupím byt 1+1, 2+1, Kroměříž, Chropyně.
Tel.: 704 325 847.
• Vyměním byt v přízemí 3+1 v osobním vlastnictví, zateplený, po rekonstrukci, vhodný i pro seniory, za domek
v Hulíně. Nízké provozní náklady. Tel.: 774 137 049.
• Prodám zahradu v Hulíně, 800 m2, voda, elektřina, cena
dohodou. Tel.: 573 351 321.
• Firma zabývající se poskytováním půjček přijme obchodního zástupce pro Hulín a Tlumačov. Podstatou činnosti je
pravidelný kontakt se zákazníky v jejich domácnostech za
účelem výběru splátek a poskytování půjček. Pozice vhodná
pro důchodce a maminky na mateřské dovolené. Více info
na tel.: 724 048 438.
• Prodám přízemní byt 2+1 v klidné části Hulína před
rekonstrukcí. Po dohodě volný
• DANCE FITNESS AEROBIC s Verčou – Sokolovna Hulín,
pondělí 19 - 20 hod. Tel.: 736 211 314.
• Firma působící v oblasti recyklace plastů přijme pracovníka
na manuální práci. Provozovna Bílany. Kontaktní osoba
p. Šimek, tel. 774 567 933.
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 10. 12. 2016 oslaví 50. výročí
zlatou svatbu naši rodiče
KAREL A LUDMILA RACLAVŠTÍ
Do dalších společných let přejeme pevné
zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
Syn Karel a dcera Martina s rodinami.

Dne 6. prosince 2016 oslaví krásných 88 let
paní EVA PAULOVÁ,
rozená Kolaříková
Pevné zdraví a životní pohodu do dalších
let přejí dcera Eva, vnuci Tomáš a Marek
a pravnoučata.

VZPOMÍNKA
Bylo–li na světě zásluhou blízkého člověka trochu
víc lásky a dobroty, trochu víc světla a pravdy, měl
jeho život smysl a zůstává navždy zapsán v našich
srdcích.
Osud je někdy krutý, nevrátí, co právě vzal, zůstanou jen vzpomínky a v srdci velký žal.
Před 4 lety 26. listopadu nás navždy opustil tatínek,
švagr a dědeček, pan
JAN VÁŇA
Kdož jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Syn Zdeněk s rodinou, syn Jan a švagrová.

Dne 22. 11. 2016 jsme vzpomněli první smutné
výročí , kdy nás navždy opustila naše maminka,
babička, tchýně, teta, paní
RŮŽENA HUDEČKOVÁ
Za celou rodinu vzpomínají dcera Jarmila
a syn Miroslav s rodinami.

Dne 1. prosince 2016 jsme vzpomněli 5. smutné
výročí, kdy po těžké nemoci zemřel
Ing. JIŘÍ KOHN z Hulína.
Stále vzpomínají manželka Jana, dcera Kamila s rodinou, bratr Miroslav s rodinou a rodina Juráškova.
Děkujeme všem přátelům a kamarádům,
kteří vzpomenou společně s námi.

Dne 16. prosince 2016 vzpomeneme 10. výročí,
kdy nás opustil pan
FRANTIĚSK SYPĚNA ze Záhlinic.
S láskou stále vzpomínají partnerka Hana, děti
Katka a Honza, maminka a sourozenci.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 1. prosince 2016 by se dožil 75 let můj manžel, náš tatínek
a dědeček, pan VLADIMÍR ŽVÁČEK z Hulína.
Dne 2. prosince vzpomeneme 3. výročí úmrtí mého drahého manžela,
tatínka a dědečka, pana VLADIMÍRA ŽVÁČKA z Hulína.
Stále vzpomíná manželka s rodinou.

Jen láska zůstane, ta smrti nezná
Dne 19. 12. 2016 uplyne 10 let od úmrtí mého
manžela, našeho tatínka a dědečka, pana
JOSEFA ŠTURZY z Hulína
S láskou stále vzpomínají manželka Emma,
dcera a syn s rodinami.

4. ledna 2017 vzpomeneme první výročí úmrtí pana
LUBOMÍRA PAĎKA
S láskou stále vzpomínají syn Lubor, dcera Dagmar
a vnoučata Petr a Dagmar.

Měsíc prosinec a den úterý jim byly osudným
V úterý dne 31. 12. 2002 nás navždy opustil pan
BOHUMIL ŠKROB
Po dvanácti letech, v úterý 23. 12. 2014, si k sobě
povolal bytost nejmilejší, svoji manželku, paní
MILADU ŠKROBOVOU
A za vše, za vše dík. Za lásku, jaká byla,
za život, jaký byl…
Nikdy nezapomeneme, dcera Milada
a syn Bohumil s rodinami.

Dne 26. 12. 2016 uplyne rok od ode dne, kdy
nás navždy opustila moje drahá manželka, naše
maminka a babička, paní
ALENA VLČKOVÁ z Hulína
Dne 20. 12. 2016 by se dožila 84 let. S láskou
stále vzpomínají manžel, syn a dcera s rodinami.

OPUSTILI NÁS
Vladimír Toman
Antonín Maršálek
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