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VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN

ÚVODNÍK
Vážení čtenáři Hulíňanu,
věřím, že jste si vánoční svátky užili. Doufám, že vás všechny potěšily dárky, které
jste našli po stromečkem, ale hlavně, že jste
se potkali v klidu v kruhu svých nejbližších.
Na Vánocích mám právě nejraději čas, kdy
se potkáváme v širším kruhu rodiny, protože
v dnešním uspěchaném světě nemáme během
roku na tato setkání čas. Letošní Vánoce mi
však připadaly takové méně sváteční. Snad
tomu napomohlo i počasí, které se nejen
nehodí k zimě, ale už vůbec ne k Vánocům.
I když se zatím nepočítám mezi starší generaci,
snad si můžu dovolit termín střední generace,
ze svého dětství si pamatuji jinou atmosféru
Vánoc. Nebudu se vracet k tomu, že díky
obchodním řetězcům začíná vánoční čas již
v listopadu, ale spíše k tomu, jak Vánoce
vnímají naše děti. Za mých mladých let bylo
samozřejmostí, že jsme šli na procházku do
lesa, pomáhali připravit vánoční tabuli a večer
na Štědrý den se šlo do kostela na půlnoční.
Já jsem ateistka, ale tak nějak kostel logicky

patří k času Vánoc. Letos jsme se vypravili
do několika kostelů na první svátek vánoční
a všechny byly zavřené. Dokonce jeden pán
před zavřeným kostelem poznamenal, že tak
v Čechách vede církev lidi k ateismu. Bylo mi
to líto, nejsem věřící, ale to poslední, co mi
z dětství utkvělo z paměti, návštěva kostela,
nebylo letos možné. Naopak si pamatuji, že na
Vánoce byly všechny restaurace večer zavřeny
a všichni byli doma. Letos jsem procházkou po
Kroměříži nevěřila vlastním očím, že většina
klubů, heren a hospod je otevřena a plná lidí.
Doba se holt mění.
Vstupujeme do nového roku 2016. Podle
čínského kalendáře to bude rok ohnivé opice.
Měl by nás čekat úspěšný rok 2016 a rozhodně
bychom měli být připraveni na různé změny.
Při všech těchto přicházejících změnách je
třeba jim jít naproti, avšak nerozhodovat se
bez rozmyslu. Hbitá, bystrá a inteligentní
opice se totiž nikdy jen tak nevzdává, zkouší
všechny dostupné možnosti a nedá pokoj.
V roce 2016 se objeví mnoho nových nápadů,
které nezapadnou, je to rok, kdy se hojně improvizuje a i jindy zcela nemožné spekulace
a podniky se podaří.

Radnice bilancuje
Vážení čtenáři,
utekl nám všem další rok. Máme za sebou
vánoční svátky a bujarého Silvestra a místo
lyžování, sáňkování a bruslení procházky
„po suchu“ za jarního pohvizdování kosů.
V závěru roku většina z nás bilancuje,
hodnotí, co se během uplynulého roku podařilo, co se nepovedlo. My bilancujeme na radnici
také. Rok 2015 byl pro Hulín dle našeho pohledu rokem poměrně velkých změn ve vzhledu
města, rokem poměrně rozsáhlých investic.
Zcela novou podobu dostalo naše náměstí
a stalo se místem našeho setkávání při oslavách a společenských akcích, ale taky místem
pro odpočinek, změnou prošlo také ve třetí
poslední etapě sídliště Družba. Kromě těchto
velkých akcí proběhla ještě řada menších oprav
chodníků, komunikací, bylo vybudováno nové
sociální zařízení v prostorách bývalé lékárny,
zde byly také opraveny prostory pro využití
Základní umělecké škole a vznikly tak tři nové
učebny. Celkovou rekonstrukcí prošla zahrada
v mateřské škole kolem budovy Družba. Tyto

Ráda bych vám všem v roce 2016 přála
vše dobré, ať se vám ve zdraví podaří vše, na
co sáhnete.
Také bych chtěla poděkovat všem lidem
za spolupráci při vytváření měsíčníku Hulíňan,
ať už dopisovatelům nebo těm ochotným, kterým není jedno, v jakém městě žijí.
J.Z.

Z DNEŠNÍHO ČÍSLA:
KULTURNÍ PROSINEC
VÁNOČNÍ SVÁTEČNÍ
KONCERT
LDO LETOS OSLAVIL
25 LET, CO VY NA TO?
JAK SE PEČOU VÁNOCE
DH HULÍŇANÉ VÁNOČNĚ
CO V KNIZE O HULÍNĚ
NEBYLO

Hulíňan
akce jsme mohli realizovat díky získaným
dotacím z Regionálního operačního programu,
ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu
životního prostředí.
Jako dobré se nám taky ukázalo rozhodnutí zrušit příspěvkovou organizaci Sportovní
areál a převést všechna sportoviště včetně
koupaliště do správy Kombyt servisu. Zvláště
v loňském horkém létě se podařilo udržet provoz koupaliště bez zásadních potíží a vyřešit
všechny technické problémy tak, aby dobře
fungovalo. To si zaslouží velké poděkování
pracovníkům Kombytu a všem, kteří se na
tom podíleli. Naším koupalištěm se můžeme
hrdě chlubit.
Dalším významným rozhodnutím bylo
převzetí objektu Sokolovny do majetku města.
Vzhledem k tomu, jakým způsobem přistupuje
stát k financování sportu, je to jediná možnost,
jak ze strany města podpořit činnost sportovních oddílů, které zde fungují tak, aby jejich
skromné finance neskončily v údržbě takto
velkého objektu a nákladech na energie. Tyto
na sebe převzalo město a veškeré prostředky,
které má sportovní klub k dispozici, již může
využít skutečně pro potřeby svých členů, aktivních sportovců. Veškeré náklady na provoz
a opravy nese město a vytváří tak dle našeho
názoru lepší podmínky pro sportovní aktivity
v Hulíně.
Velmi nás těší bezproblémové fungování
celé oblasti sociálních služeb včetně jeslí, které
město provozuje jako jeden ze tří zřizovatelů

v rámci celého Zlínského kraje. Je to jedna
z mála možností, jak podpořit mladé rodiny
s dětmi, a proto si práce všech v Decentu velmi
vážíme. Také zde město dokončilo poslední
část potřebné rekonstrukce sociálních zařízení
právě pro naše nejmenší.
Mnoho kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí připravilo pro vás Středisko volného času, Kulturní klub, a především městská
knihovna. Také těmto městským organizacím
a jejich pracovníkům je třeba poděkovat za
akce, které obohacují náš společenský život.
Jsme přesvědčeni, že všechny stavby,
velké či malé, přispěly k tomu, aby naše město
získávalo přívětivější podobu a aby se vám,
občanům, v něm žilo zase o kousek lépe.
Všechny tyto akce velmi dobře v letošním
roce zvládl náš rozpočet. Byl nastavený opatrně na straně příjmů a díky dobrému hospodaření a lepším příjmům ze sdílených daní jsme
mohli provést ještě řadu rozpočtových opatření
k posílení potřebných výdajů na další opravy
a rekonstrukce. I přes tato navýšení zůstává na
účtech města dostatek prostředků pro to, aby
i již zastupitelstvem schválený rozpočet na
rok 2016 mohl být posílen o téměř 9 milionů
korun, které byly ušetřeny v roce 2015.
Můžeme proto plánovat další investice
a opravy. Na chodníky a místní komunikace
jsou připraveny pro příští roky 4 miliony
korun, což je téměř dvojnásobek obvyklého.
Počítá se s částkou 3-4 miliony na dofinancování první etapy regenerace sídliště Družba

v případě získání dotace, chceme připravovat
další projekty, aby byly připraveny pro případ
možných dotačních výzev. Rádi bychom vybudovali tenisový a volejbalový areál vedle
koupaliště. Prostředky máme vyčleněny i na
rekonstrukce parku v Hulíně i v Záhlinicích,
na opravy veřejného osvětlení. Chceme opravit
plochu před hulínským kostelem, pokračovat
v opravách chodníků navazujících na náměstí, opravit komunikace na ulici Partyzánské
a Bezručově, rozšířit parkoviště u Kulturního
klubu… Musíme vyměnit topení v MŠ Družba, kde ještě funguje jednotrubkový rozvod,
chceme dětem ve škole opravit šatny v pavilonu prvního stupně, opravit podlahu v sále
KK, opravit rozvody vody v SVČ, chceme
obnovovat postupně zeleň, vytvořit další
květinové záhony, atd., atd.
V plánu je toho dost. Věříme, že i v letošním roce dokážeme tak, jako v tom uplynulém,
napnout síly a věci dotáhnout ke zdárnému
konci a ke spokojenosti vás, občanů města.
Máme dobrý, zkušený tým pracovníků úřadu,
kterému se snad bude dařit nejméně tak jak
v roce minulém. Přejeme nám všem, aby se
to podařilo.
Vám, všem našim občanům, přejeme
mnoho zdraví, osobních, profesních a pracovních úspěchů, štěstí vašim rodinám, důvěru,
trpělivost a pochopení k těm okolo, i k nám.
Šťastný nový rok 2016!
Roman Hoza, starosta města
Petr Polák, místostarosta města

ZASTUPITELSTVO

PŘEHLED USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Hulína,
které se konalo dne 16. 12. 2015
73/8/ZM/2015 Zpráva o plnění usnesení ze
7. zasedání Zastupitelstva města Hulína
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
zprávu o plnění usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Hulína bez připomínek.
Usnesení bylo: PŘIJATO
74/8/ZM/2015 Zpráva o činnosti Rady města
Hulína za uplynulé období
I. Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Hulína od
30. 09. 2015 do 02. 12. 2015.
Usnesení bylo: PŘIJATO
75/8/ZM/2015 Zpráva o plnění usnesení Rady
města Hulína za uplynulé období
I. Zastupitelstvo města Hulína bere na
vědomí zprávu předsedy Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Hulína o kontrole plnění usnesení Rady města Hulína za uplynulé
období.
Usnesení bylo: PŘIJATO
76/8/ZM/2015 Směna části pozemku parc.
č. 1974/1 v k. ú. Hulín
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů směnnou
smlouvu na směnu části městského pozemku
parc. č. 1974/1 za část pozemku parc. č. 1969
XXX XXX, bytem XXX XXXXXX Hulín, vše
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v k. ú. Hulín o výměrách cca do 250 m2 s tím,
že rozdíl ve výměře bude zpoplatněn částkou
150,- Kč/m2. Náklady spojené s vkladem do
katastru nemovitostí a pořízení geometrického
plánu uhradí a zajistí XXX XXX.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. uzavřít směnnou smlouvu na směnu
pozemků
Termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
77/8/ZM/2015 Prodej části pozemku parc.
č. 1075/1 v k. ú. Hulín
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů kupní
smlouvu (dle GP č. 3056-124/2015) na prodej
id. 1/2 pozemků parc. č. 1075/3 a 1075/4 vše
v k. ú. Hulín o celkové výměře 2 m2 manželům
XXX XXXXXXXXXXXX, oba bytem XXX
XXXXXXHulín, za cenu 200 Kč/m2 a náklady
spojené s vkladem do katastru nemovitostí
a současně na prodej id. 1/2 pozemků parc. č.
1075/3 a 1075/4 vše v k. ú. Hulín o celkové výměře 2 m2 XXX XXXXXXXXX, bytem XXX
XXXXXXHulín za cenu 200,- Kč/m2 a náklady
spojené s vkladem do katastru nemovitostí.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá

1. Zdeňku Váňovi
1.1. uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků
Termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
78/8/ZM/2015 Koupě pozemku parc. č. 2699
v k. ú. Hulín.
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů kupní
smlouvu na koupi pozemku parc. č. 2699
v k. ú. Hulín o výměře 264 m2 pro město Hulín
od společnosti ZENERGO Moravia, s.r.o., IČ:
016 19 209 za cenu 26.400,- Kč.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. uzavřít kupní smlouvu na koupi pozemku
Termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
79/8/ZM/2015 Rozpočtové opatření města
Hulína č. 3
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů a ustanovení § 16 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění později vydaných
přepisů rozpočtové opatření č. 3/2015 Sb.

Hulíňan
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Bc. Evě Kubínové
1.1. zahrnutí rozpočtového opatření do rozpočtu
města na rok 2015
Termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo: DOPLNIT
80/8/ZM/2015 Rozpočtový výhled
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000
Sb. Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění později vydaných předpisů
Rozpočtový výhled města Hulína na období let
2016 až 2018.
Usnesení bylo: PŘIJATO
81/8/ZM/2015 Rozpočet města na rok 2016
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
později vydaných předpisů předložený rozpočet
města Hulína na rok 2016.
a) celkové příjmy ve výši
88.336,4 t. Kč
b) celkové výdaje
94. 241,4 t. Kč
c) financování
- 5.905,0 t. Kč
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Bc. Evě Kubínové
1.1. provést rozpis rozpočtu města na rok 2016
Termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
82/8/ZM/2015 Dodatek ke smlouvě o úvěru
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje dodatek č.1 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo
7500007200044 ze dne 20. 2. 2007.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Bc. Evě Kubínové
1.1. Zajistit podepsání a odeslání smlouvy do
Komerční banky
Termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
83/8/ZM/2015 Monitorovací zpráva plnění
aktivit Akčního plánu na rok 2015 a Akční
plán na rok 2016
I. Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí monitorovací zprávu o plnění Programu
rozvoje města Hulín za období roku 2015
II. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Akční plán města Hulína na rok 2016
III. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi

1.1. zveřejnit monitorovací zprávu a Akční
plán na rok 2016 na úřední desku a připravit
aktualizaci strategického dokumentu Program
rozvoje města na období 2014 - 2020 do RM
a ZM v lednu 2016
Termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
84/8/ZM/2015 Průběh pořizování nového
Územního plánu města Hulín
I. Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí informace o průběhu pořizování Územního
plánu města Hulín
II. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování
Územního plánu města Hulín
III. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Zuzaně Kučeříkové
1.1. Vydat Územní plán města Hulín formou
opatření obecné povahy.
Termín: 31.12.2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
85/8/ZM/2015 Opatření obecné povahy č.
1/2015 - změna č. 7 Územního plánu města Hulín
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
Opatření obecné povahy č. 1/2015, jehož formou se vydává změna č. 7 Územního plánu
města Hulín
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Zuzaně Kučeříkové
1.1. Zajistit oznámení opatření obecné povahy
veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce
Městského úřadu Hulín po dobu 15 dnů.
Termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo: PŘIJATO
86/8/ZM/2015 Změna směrnice SM/08/01/15
Pravidla pro poskytování dotací z Programového fondu města Hulína
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
změnu směrnice SM/08/01/15
Usnesení bylo: PŘIJATO
87/8/ZM/2015 Změna zřizovací listiny Základní školy Hulín, okres Kroměříž, příspěvkové
organizace
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje podle § 84 odst. 2písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů novou
zřizovací listinu Základní školy, příspěvkové
organizace, s účinností od 1.1.2016.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. zajistit zápis změn a zaslání nové zřizovací

listiny do sbírky listin ve veřejném seznamu na
Krajský soud do Brna
Termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo: PŘIJATO
88/8/ZM/2015 Vyhláška č. 2/2015
I. Zastupitelstvo města Hulína vydává v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Usnesení bylo: PŘIJATO
89/8/ZM/2015 Změna stanov Sdružení měst
a obcí východní Moravy
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 84 odst. 2písm. e) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
změnu stanov svazku obcí Sdružení měst
a obcí východní Moravy, jehož je město Hulín
členem. Změna spočívá v úpravě článku VI.
bod 3 - lhůta rozesílání pozvánek na valné
shromáždění je nově 14 kalendářních dnů,
druhá změna spočívá v úpravě článku VII. bod
2, kdy nově má správní výbor 7 členů.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. zajistit zaslání výpisu z usnesení tajemníkovi Sdružení měst a obcí východní Moravy.
Termín: 22. 12. 2015
Usnesení bylo: PŘIJATO
90/8/ZM/2015 Zápis ze 6. schůze Osadního
výboru pro Záhlinice a Chrášťany
I. Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí zápis ze 6. schůze Osadního výboru pro
Záhlinice a Chrášťany, která se uskutečnila dne
9. 12. 2015.
Usnesení bylo: PŘIJATO
91/8/ZM/2015 Zápis z 5. jednání Finančního
výboru
I. Zastupitelstvo města Hulína bere na
vědomí zápis z 5. jednání Finančního výboru
Zastupitelstva města Hulína, které se uskutečnilo dne 14. 12. 2015.
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza, starosta města Hulína
Petr Polák, místostarosta města Hulína
Ověřovatelé:
Zdeňka Hlobilová, zastupitelka města Hulína
Mgr. Irena Janů, zastupitelka města Hulína

RADA MĚSTA

PŘEHLED USNESENÍ z 23. schůze Rady města Hulína,
která se konala dne 2. 12. 2015
1/23/RM/2015 Zveřejnění záměru prodeje části
pozemku parc. č. 2147/1 v k. ú. Hulín.
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr prodeje částipozemku parc. č. 2147/1
v k. ú. Hulín o výměře cca 900 m2 se zajištěním
okrasné výsadby.
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/23/RM/2015 Zveřejnění záměru nájmu nebytových prostor budovy č. p. 751 v k. ú. Hulín.
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění

záměr nájmu nebytových prostor budovy č. p.
751 v k. ú. Hulín o výměře cca 21 m2 za účelem
podnikatelské činnosti.
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/23/RM/2015 Zveřejnění záměru nájmu části
pozemku parc. č. 4987 v k. ú. Hulín.
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr nájmu části pozemku parc. č. 4987 v k. ú.
Hulín o výměře cca 48 m2 pro umístění stožáru.
Usnesení bylo: PŘIJATO

4/23/RM/2015 Ukončení nájmu nebytových
prostor budovy č.p. 751 v k. ú. Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje ukončení
nájmu nebytových prostor domu č. p. 751
v k. ú. Hulín na žádost nájemce XXX XXXXXX,
bytem XXX XXXXXX Hulín, dohodou ke dni
31. 12. 2015 s tím, že veškeré závazky vůči
městu Hulín budou k tomuto dni uhrazeny.
Usnesení bylo: PŘIJATO
5/23/RM/2015 Ukončení nájmu části nebyto-
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Hulíňan
vých prostor budovy č.p. 1214 v k. ú. Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje ukončení
nájmu části nebytových prostor domu č. p.
1214 v k. ú. Hulín na žádost nájemkyně pí XXX
XXX, bytem XXX XXXXXX Hulín, dohodou
ke dni 31. 12. 2015 s tím, že veškeré závazky
vůči městu Hulín (nájemné a energie) budou
k tomuto dni uhrazeny.
Usnesení bylo: PŘIJATO
6/23/RM/2015 Prodej části pozemku parc. č.
1075/1 v k. ú. Hulín
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu
(dle GP č. 3056-124/2015) na prodej id.
1/2 pozemků parc. č. 1075/3 a 1075/4 vše
v k. ú. Hulín o celkové výměře 2 m2 manželům
XXX XXXXXXXXXXXX, oba bytem XXX
XXXXXX Hulín, za cenu 200 Kč/m2 a náklady
spojené s vkladem do katastru nemovitostí,
a současně na prodej id. 1/2 pozemků parc. č.
1075/3 a 1075/4 vše v k. ú. Hulín o celkové výměře 2 m2 XXX XXXXXXXXX, bytem XXX
XXXXXX Hulín za cenu 200,- Kč/m2 a náklady
spojené s vkladem do katastru nemovitostí.
Usnesení bylo: PŘIJATO
7/23/RM/2015 Směna části pozemku parc.
č. 1974/1 v k. ú. Hulín
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit směnnou smlouvu na
směnu části městského pozemku parc. č. 1974/1
za část pozemku parc. č. 1969 XXX XXX, bytem XXX XXXXXX Hulín, vše v k. ú. Hulín
o výměrách cca do 250 m2 s tím, že rozdíl ve
výměře bude zpoplatněn částkou 150,- Kč/m2.
Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí a pořízení geometrického plánu uhradí
a zajistí XXX XXX.
Usnesení bylo: PŘIJATO
8/23/RM/2015 Koupě pozemku parc. č. 2699
v k. ú. Hulín.
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu na
koupi pozemku parc. č. 2699 v k. ú. Hulín
o výměře 264 m2 pro město Hulín od společnosti ZENERGO Moravia, s.r.o., IČ: 016 19 209,
za cenu 26.400,- Kč.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. uzavřít kupní smlouvu
Termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
9/23/RM/2015 Žádost o předchozí souhlas
zřizovatele k přijetí daru Kulturní klubu, příspěvkové organizaci
I. Rada města Hulína uděluje předchozí souhlas Kulturnímu klubu, příspěvkové organizaci,
se sídlem Třebízského 194, 768 24Hulín, IČ:
634 58 837, k přijetí daru ve výši 10.000,- Kč
od dárce firmy BREVIL, export-import, s. r.o.,
se sídlem Tyršova 421, 768 24Hulín, IČ: 469 90
704na kulturní a folklorní činnost.
Usnesení bylo: PŘIJATO
10/23/RM/2015 Návrh rozpočtu
I. Rada města Hulína doporučuje Zastupitelstvu města Hulína schválit rozpočet na rok
2016.
Usnesení bylo: PŘIJATO
11/23/RM/2015 Změna směrnice SM/08/01/15
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Pravidla pro poskytování dotací z Programového fondu města Hulína
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu směrnice
SM/08/01/15
Usnesení bylo: PŘIJATO
12/23/RM/2015 Schválení smlouvy o nájmu
bytu
I. Rada města Hulína schvaluje smlouvu
o nájmu bytu na ul. Třebízského čp. 194, Hulín
s pí XXX XXXXXX, bytem XXX XXX Hulín
na dobu 1 rok od 1. 1. 2016.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. uzavřít smlouvu o nájmu bytu
Termín: 31.12.2015
Usnesení bylo: PŘIJATO
13/23/RM/2015 Schválení Smlouvy o budoucí
smlouvě kupní a nájemní smlouvy
I. Rada města Hulína schvaluje Smlouvu
o smlouvě budoucí a nájemního práva na bytovou jednotku č. 1321/1 pí XXX XXX, trvale
bytem XXX XXX, Uherský Ostroh, XXX.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě kupní
a nájemní smlouvu
Termín: 31.12.2015
Usnesení bylo: PŘIJATO
14/23/RM/2015 Schválení dodatku č.3 ke
smlouvě o nájmu domu č.p. 752 v Hulíně
I. Rada města Hulína schvaluje Dodatek č. 3
smlouvy o nájmu ze dne 15. 12. 2006 na nebytové prostory domu č.p. 752 na ul. Holešovská
v k. ú. Hulín s XXX XXXXXX, IČ: 621 79 055,
na úpravu nájemného včetně inflační doložky.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. uzavřít dodatek č.3
Termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo: PŘIJATO
15/23/RM/2015 Projednání Akčního plánu na
rok 2016
I. Rada města Hulína bere na vědomí předběžný, rozpracovaný Akční plán pro rok 2016
s navrženými novými aktivitami.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. předložit zastupitelstvu města zpracovanou monitorovací zprávu o plnění
Programu rozvoje města Hulína na období
2014 – 2020 za rok 2015 a aktuální Akční
plán na rok 2016.
Termín: 16.12.2015
Usnesení bylo: PŘIJATO
16/23/RM/2015 Změna zřizovací listiny
Základní školy Hulín, okres Kroměříž,
příspěvkové organizace
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit novou zřizovací
listinu Základní školy, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 1. 2016.
Usnesení bylo: PŘIJATO
17/23/RM/2015 Žádost o předchozí souhlas
zřizovatele k přijetí darů Mateřská škole,
příspěvkové organizaci
I. Rada města Hulína uděluje předchozí
souhlas příspěvkové organizaci Mateřské
škole, ul. Eduarda Světlíka, Hulín k přijetí
daru ve výši 2.000,- Kč od dárce Fair Credit

International, SE, se sídlem Kubánské náměstí
1391/11, Vršovice, 100 00Praha 10, IČ: 248
52 422, na sladkosti do mikulášských kornoutů a odměny za soutěže na akci Čertovské
radovánky, a k přijetí daru ve výši 10.000,- Kč
od dárce ESO R-MARKET, s. r.o., se sídlem
Kostelní 461, 768 24Hulín, IČ: 499 66 626,
na modernizaci zařízení MŠ – dle potřeb jednotlivých tříd.
Usnesení bylo: PŘIJATO
18/23/RM/2015 Schválení účetního odpisového plánu na rok 2016 příspěvkové organizaci
Mateřská škola
I. Rada města Hulína schvaluje účetní
odpisový plán na rok 2016 příspěvkové
organizaci Mateřské škole, ul. Eduarda Světlíka,
Hulín dle přiloženého návrhu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
19/23/RM/2015 Schválení nových platových
výměrů ředitelů příspěvkových organizací
I. Rada města Hulína schvaluje nové platové
výměry ředitelům příspěvkových organizací
s účinností od 1. 11. 2015 v souladu s předloženým návrhem z důvodu změny právní úpravy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
20/23/RM/2015 Schválení plánu schůzí RMH
a zasedání ZMH
I. Rada města Hulína schvaluje plán schůzí
Rady města Hulína a zasedání Zastupitelstva
města Hulína na 1. pololetí roku 2016.
Usnesení bylo: PŘIJATO
21/23/RM/2015 Darovací smlouva
I. Rada města Hulína schvaluje darovací
smlouvu s firmou BIOPAS, s. r.o., se sídlem
Kaplanova 2569, 767 01Kroměříž, IČ: 469
60 511, na částku 10.000,- Kč na vybavení
Městské knihovny v Hulíně.
II. Rada města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. zajistit podpis smlouvy.
Termín: 18. 12. 2015
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza, starosta města Hulína
Petr Polák, místostarosta města Hulína

INZERCE

Hulíňan

Ocenění dárců krve

Z RADNICE
Slavnostní předání symbolické růže,
diplomu a finanční odměny z rukou starosty
jako nejmenší poděkování za svůj počin dárci
od 50. odběru výše. Rada města schválila
finanční odměnu ve výši 2.000,- Kč. Mezi
naše nejvýznamnější dárce patří paní Marie
Kolářová ze svými 100 odběry, za což jí patří
obrovský obdiv a dík.
J.Z.
Ještě jednou velké poděkování a vyjádření
velké úcty lidem, kteří nezištně a příkladně
pomáhají těm, kteří to potřebují. Pomáhají zachraňovat životy a zdraví. Přeji hodně zdraví,
podporu blízkých a co nejvíce následovníků.
R. Hoza, starosta města

Termíny pro uzavření manželství v roce 2016
Na základě usnesení RM č. 62/3 ze 17. 10. 2013 jsou stanoveny dny pro uzavírání manželství, a to 1. a 3. sobota v měsíci v době
od 10 do 14 hodin. Pro rok 2016 to jsou tyto termíny:
09. 01.

02. 04.

02. 07.

01. 10.

16. 01.

16. 04.

16. 07.

15. 10.

06. 02.

07. 05.

06. 08.

05. 11.

20. 02.

21. 05.

20. 08.

19. 11.

05. 03.

04. 06.

03. 09.

03. 12.

19. 03.

18. 06.

17. 09.

17. 12.

Všechny ostatní dny a doby jsou zpoplatněny v souladu se zák. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn.

Předvánoční návštěva v Domově pro seniory v Holešově
Již tradičním je popřání klidných svátků
vánočních našim spoluobčanům - seniorům, kteří pro svůj zdravotní stav potřebují
pravidelnou pomoc jiné osoby. Starosta
města Hulína jezdí pozdravit své „Hulíňáky“
v předvánočním čase. Malým dárkem v podobě
vitamínové bomby alespoň zpříjemní někdy
těžké zdravotní problémy. Návštěva bývá velmi emotivní a letos tomu nebylo jinak. I když
setkání se stoletým seniorem z Chomýže, který
si pamatuje i učitele z Hulína, opravdu potěšilo.
J. Zakravačová

Příprava rekonstrukce Sokolovny v Hulíně
Budova Sokolovny se nachází v neutěšeném stavu a nový vlastník – město Hulín
– počítá s náročnou stavební rekonstrukcí.
Před zahájením rekonstrukce bude nutné dobře
zpracovat investiční záměr a projektovou dokumentaci stavby. Z tohoto důvodu město oslovilo
Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu
Ostrava o možnost spolupráce na návrhu rekonstrukce sokolovny v rámci studentských návrhů.
Práce byla zadána studentům 4. ročníku
bakalářského studia, obor Architektura a stavitelství. Studenti i vedoucí ateliérové tvorby na

podzim navštívili Hulín a prohlédli si budovu
sokolovny spolu se zástupci města, kteří jim
během prohlídky prezentovali svou představu
o budoucí využitelnosti a provozu budovy.
Obě strany se dohodly, že v měsících únor
– březen proběhne výstava architektonických
studií a prezentace studentských prací. Nejlepší
návrh architektonické studie bude sloužit jako
podklad pro další stupeň projektové dokumentace.
J. Kouřilová,
referentka pro územní rozvoj města
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Kotlíkové dotace
Zlínský kraj intenzivně připravuje Program výměny zdrojů tepla v domácnostech
Zlínského kraje. Způsobilými žadateli jsou
výhradně majitelé rodinných domů (fyzické
osoby vlastnící nebo spoluvlastnící objekt)
ve Zlínském kraji, využívající jako zdroj tepla
kotel na pevná paliva s ručním přikládáním.
Aktuální informace sledujte na https://
www.kr-zlinsky.cz/kotlikove-dotace-op-zp-program-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-cl-3404.html, pro konkrétní dotazy lze
využít e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz, případně
tel. 577 043 825 (Ing. Petr Hasala), 577 043
833 (Ing. Kristýna Drahotůská), 577 043 826
(Ing. Petr Valášek) a 577 043 838 (Ing. Kateřina Válková).
Za způsobilé výdaje jsou považovány
náklady na stavební práce, dodávky a služby

bezprostředně související s předmětem podpory, tj. pořízením nového zdroje vytápění (kotle
na pevná paliva, plynového kondenzačního
kotle, tepelného čerpadla, solárně termické
soustavy pro přitápění nebo přípravu teplé
vody), realizaci „mikro“ energetického opatření, navrženého energetickým specialistou uvedeným v seznamu na http://www.mpo-enex.
cz/experti/ExpertList.AsPX. V jednotlivém
případě bude poskytnuta dotace ve výši 70 - 85
% z výdajů vynaložených na výměnu kotle,
na provedení „mikro“ energetického opatření
a na související práce. Maximální výše dotace je dána příslušným procentem z nejvýše
150 tis. Kč. Pokud byla výměna kotle zrealizována po 15. 7. 2015 (včetně) a kotel je uveden
v seznamu registrovaných výrobků, lze na něj
také získat dotaci.

Dne 22. 12. 2015 by měla být na stránkách
Zlínského kraje vyhlášena výzva Programu,
kde budou k dispozici přesné informace
pro žadatele, formuláře el. žádostí apod. ke
stažení. Žádosti budou přijímány začátkem
roku 2016, konkrétní datum bude uvedeno ve
výzvě. Dotace se vztahuje pouze na ty zdroje,
které jsou uvedeny v seznamu registrovaných
výrobků, zveřejněném na http://www.opzp.
cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty. Seznam osob
oprávněných k instalaci kotle na biomasu,
solárních fototermických systémů a tepelných
čerpadel naleznete na http://www.mpo.cz/
dokument158595.html.
Zdroj: web Zlínského kraje
Odbor rozvoje města
a životního prostředí Městského úřadu Hulín

Vánočně laděná Akademie 3. věku
I když jsem chtěla napsat pár řádek,
dávám přednost dlouholetým účastnicím
Akademie 3. věku
J. Zakravačová
Krásně nazdobené stoly, přichystané
občerstvení, hořící svíčky- prostě předvánoční
nálada. A ta byla umocněna kulturou, kterou
nás potěšili zkušební hudebníci- otec a syn Voříškovi za klavírního doprovodu učitelek ZUŠ
Hulín. Do každé skladby jsme byli uvedeni
průvodním slovem o životě a díle hudebního
skladatele. A pak se jen krásně poslouchalo,
jako na příjemném koncertu.
Další vzácná návštěva na našem dnešním
posezení. Přišel nás pozdravit pan starosta
Hoza. Popřál nám mnoho zdraví do příštího
roku a příjemné prožití svátků vánočních
v kruhu našich blízkých. Historicky první

sportovní a společenskou událost
v našem mikroregionu jižní Haná
– Sportovní hry seniorů – jsme
si připomněli promítáním filmu.
Akademie 3. věku v Hulíně začala
16. září 2009. Od té doby se kolektiv
nás „akademiků“stále rozrůstá. Je nás
již plný sál KK díky našim obětavým
kamarádkám, které každou schůzku,
přednášku nebo výlet na konci školního roku perfektně připraví, a my
pak vzpomínáme na krásné zážitky.
Jsou to naše Jarka Zakravačová
a Jiřina Floriánová. Dnešní vánoční posezení
zakončila tombola, kdy jsme vyhráli nějaký
ten malý dáreček, další dárečky jsme dostali
také od pana starosty Hozy. Velké poděkování
nejen za dnešní dopoledne, ale hlavně za těch
7 let, kdy vždy máme na vysvědčení, že jsme

Hulín - Česko zpívá koledy

prospěli s vyznamenáním, patří naší Jarce
Zakravačové a Jiřině Floriánové.
účastníci Akademie 3. věku
Pozvánka na další setkání Akademie
3. věku 13. 1. od 9:00 v sále Kulturního klubu

V Hulíně byl Štědrý den
opravdu štědrý
Parta nadšenců se rozhodla (prvotní nápad Libora Baťka), že ukáže
svým dětem a vnukům, jak vypadá pravý Štědrý den. Nic není nemožné,
když se věc dělá s velkým nadšením. Možná ještě uvidíte zbytky sněhu
v Sadové ulici. Šťastné a veselé. Kdo si hraje, nezlobí.
J. Z.

V Hulíně jsme se letos zúčastnili zpívání koled potřetí. Na novém
náměstí s nově zastřešeným pódiem, které bylo perfektním zázemím našim
hlavním tahounům, pěveckému sboru Zvonky při ZUŠ Hulín. O zvuk se nám
postaral zvukař DS Hulíňané o dobrý svařák nebo dětský punč pan Fabig.
Zájemců o podpoření skvělého projektu každým rokem přibývá
a letos se zúčastnilo přes třista zpěváků všech věkových kategorií. Záře
prskavek podmanila adventní náladu v Hulíně.
Děkujeme všem, kteří přišli podpořit další ročník Česko zpívá koledy.
J. Zakravačová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Poslední měsíc roku byl ve školce bohatý
na události a akce pro děti i jejich rodiče.
V prvních dnech měsíce se třída Berušky
zúčastnila soutěže „O nejkrásněji nazdobený
vánoční stromeček“, kterou vyhlásil Dům
kultury v Kroměříži. Náš stromeček měl velký
úspěch u veřejnosti a dostal nejvíce hlasů. Děti
za první místo obdržely krásnou keramickou
truhličku plnou různých druhů dropsů a výtvarný materiál pro tvořivé činnosti. Vám všem,
kteří jste děti z Berušek podpořili a poslali jim
svůj hlas, patří velké a upřímné poděkování.
Další pěknou akcí, která proběhla na naší
škole, byla Mikulášská nadílka. V tomto roce
proběhla s účastí rodičů. Samotné akci předcházelo tvoření kornoutů pro nadílku s rodiči.
Dopoledne 7. 12. děti shlédly maňáskové divadlo, pohádku „Čertí škola“ hranou učitelkami.
Odpoledne se malí, převlečení čertíci, andělé
a Mikuláši těšili spolu s rodiči na příchod svaté
trojice. Přišel laskavý Mikuláš, krásný anděl
a čertisko, táhnoucí vozíček s nadílkou, kterému
moc hezky vrzala kolečka. V každém případě
to působilo legračně a chvíle dětského napětí
to dokonale odlehčilo. Balíček dostaly všechny
děti, i ti zlobílkové, protože bez nich by nadílka

Prosinec v mateřské škole
nebyla „to pravé ořechové“. Mikuláši,
čerte a andílku, děkujeme za nadílku.
Vánoční atmosféru si každá třída
školičky užila po svém. Ve třídách si
společně nazdobili stromeček, vytvářeli
vánoční dekorace, poslouchali a zpívali
koledy, učili se říkadla a těšili se, že se
pod stromečkem někdy něco objeví.
Samozřejmě, že jedno krásné ráno to
tam bylo! Než jsem před rozbalováním
dárků v naší třídě vzala nůžky do ruky,
abych rozstřihla mašličky, měly děti
balíčky napůl rozbalené. S radostí si
s novými hračkami dlouho společně
hrály.
Jako každým rokem, i letos jsme se
byli podívat v KK Hulín na představení „Jak
se pečou Vánoce“. Vystoupení žáků ZUŠ
Hulín byla velice pěkná a dětem se moc líbila. Ve školičce mi vyprávěly, co vše viděly
a slyšely, některé mi to i předvedly. V každém
případě si na druhý den vytvořily mikrofon,
hlediště a zorganizovaly si hru na „Jak se
pečou Vánoce“.
V pondělní dopoledne před svátky jsme si
užili společně s kamarády z prvních tříd, kteří

k nám přišli na návštěvu. Bylo nám spolu fajn.
Děti si pozpívaly, pohrály s hračkami a hrami
ve třídách, ale i rozumně, dětsky podivočily.
Navzájem jsme si popřáli hezké prožití svátků
a obdarovali jsme se sladkostmi.
Na závěr bych vám všem, kteří naši mateřskou školu podporujete a spolupracujete
s námi, stejně jako všem čtenářům Hulíňanu, popřála za kolektiv zaměstnanců MŠ do
nastávajícího roku především hodně zdraví
a osobní spokojenosti.
Jindra Skalková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Královská návštěva
Koncem listopadu zavítal do prvních tříd
písmenkový král. Děti mu předvedly,co všechno se od září naučily: poznávat písmenka, číst
slabiky a první slova. Protože byli žáčci šikovní,
dostali královskou odměnu - slabikář a klíč, kterým každý den odemykají svou novou učebnici.
učitelky 1. tříd

Zazimování školní
zahrady
V rámci předmětu pracovní činnosti jsme
za velkého přičinění žáků II. stupně připravili
školní zahradu k zimnímu odpočinku. Součástí
podzimních prací bylo hrabání listí, hnojení
zeleným hnojivem, rytí a kultivace kompostu.
Tímto se pro letošní rok se školní zahradou loučíme, přejeme si, aby hezky odpočívala
a načerpala nové síly do následujícího jara,
neboť nás čeká spousta společné práce.
B.H.

Florbal Cup – 2015
V průběhu měsíce listopadu 2015 se
konala soutěž žáků ve florbalu, která byla organizována pro žáky v kategoriích 6. - 7. třída
a 8. – 9. třída při současném splnění věkového
rozmezí. Turnaj se konal v Holešově a pořadatelem se stala 3. ZŠ.
Prvním kolem bylo okrskové kolo, kterého
se účastnily školy z Holešova, Bystřice pod
Hostýnem a rovněž naše ZŠ Hulín. V kategorii
mladších i starších žáků probíhalo okrskové

kolo systémem dvou skupin, každý s každým,
přičemž vítěz jedné skupiny hrál s druhým
z druhé skupiny a naopak. Poté vítězové postupovali do okresního kola.
Mladší žáci se snažili, bohužel ostatní týmy
byly na tom lépe, a tak jejich cesta skončila již ve
skupině. Naopak starší sportovci předvedli skvělé
výkony. Skupinu vyhráli a v rozhodujícím utkání
zvítězili 4:3 nad Gymnáziem Holešov. Tímto
vítězstvím si vybojovali účast v okresním kole.

Zde se již hrálo v jedné skupině, rovněž
každý s každým. Naši sportovci sehráli vyrovnaná utkání, ve kterých dvakrát vyhráli
a dvakrát prohráli, což jim nakonec vyneslo
vynikající 3. místo.
Velmi gratulujeme a po postupech v přespolním běhu, atletickém čtyřboji a minikopané
je další postup jenom výsledkem velmi úspěšného prvního pololetí školního roku 2015-2016.
S. Štípek
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Vzdělávací zájezd do Osvětimi – 10. listopad 2015
Již tradičně pořádá naše škola dějepisnou
exkurzi pro žáky 9. tříd do Osvětimi.
V hodinách dějepisu si nejprve povídáme
o holocaustu, 2. sv. válce, zrůdnosti fašismu
a rasismu, abychom byli připraveni na to,
co v koncentračním táboře uvidíme.
Přesto nás prohlídka tohoto místa a slova
našich průvodců děsí dodnes...
Nebudeme vás zatěžovat popisem naší
cesty – je to vlastně vždy stejné. Někdo dospává brzké ranní probuzení, někdo se sluchátky
tiše poslouchá hudbu, jiný ujídá z dobrot, které
maminka připravila na dlouhou cestu.
Přečtěte si raději slova nás, žáků, o pocitech a emocích, které v nás návštěva tohoto
pochmurného místa vyvolala.
„Musím říct, že návštěva Muzea holocaustu v Osvětimi a prohlídka koncentračního
tábora Birkenau byl velmi silný zážitek. Když
návštěvník vidí důkazy všech nacistických

zvěrstev, cítí vztek, lítost, smutek a mnoho dalších emocí.
Myslím, že každý, kdo Muzeum
někdy navštívil, se bude snažit
o to, aby se tato doba už nikdy
neopakovala. Upřímně, nedokážu pochopit, jak byli lidé vůbec
schopni něčeho takového.“
A. Šimková, IX. A
„Do této doby jsem si nevážila vlastního života. Nevážila
jsem si toho, co mám. Teprve
Osvětim mi otevřela oči.V jednu
chvíli jsem dokonce cítila energii lidí, kteří tam zemřeli a občas i viděla jejich
tváře, tváře malých dětí, které zde zahynuly.
Rozplakala jsem se...
Jsem ráda za to, kde jsem, i za to, jaký
život žiji. A po této exkurzi bych už ani nic
neměnila.

Je to pro mě velký zážitek a ponaučení do
dalšího života.“
A. Hodonská, IX. A
„Já se ptám PROČ? Jen proto, že měli
jinou barvu pleti, jiné zvyky, jinou rasu?“
O. Vyvlečka, VIII. A

Základní škola Hulín POMÁHÁ
Po velmi vydařené vánoční sbírce pro děti
z Dětského domova v Kroměříži uskutečněné
v loňském roce jsme se rozhodli pokračovat
v plnění dětských přání dětem bez rodiny. Sbírka probíhala 7. a 8. prosince. Za tyto dva dny
jsem převzala neuvěřitelné množství krásných
dárečků, ať už oblečení, hraček, kosmetiky,
sportovních potřeb nebo knih, a to jen díky
Vám všem – dětem, navštěvujícím naši školu,
jejich rodičům, vedení školy a všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, kteří
se do této sbírky zapojili. Tímto Vám děkuji za
projevený zájem, aktivitu, pomoc a spolupráci.
Z obrovského množství nasbíraných dárků
jde vidět, že lidé nejsou lhostejní ke svému
okolí a mají svá srdce otevřená pro ty, kteří

Pomáháme
Máme před sebou krásné sváteční dny,
které by měly být plné radosti, lásky, štěstí,
smíchu a pohody. Ne každý má možnost trávit
tyto dny bez těžkých starostí a my nejsme slepí
a lhostejní k těmto situacím. Díky výborné organizaci Školního jarmarkujsme mohli přispět
finanční částkou občánkovi našeho města, který
se pere se zákeřnou nemocí celý rok.
Zástupci ŽP, vedení školy a zástupci
Ekotýmu předali Lukáši Karskému a jeho
mamince darovací poukaz s finanční částkou
a přáním pevného zdraví.
I. Janů
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neměli v životě takové štěstí,
a jejich cesta životem je trochu
klikatější než ta naše.
Předání dárků proběhlo ve
čtvrtek 10. 12. 2015 v ranních
hodinách, kdy jsme společně
s pracovníky z Dětského domova nasbírané věci naložili a stěží
dovřeli dveře dodávky, která
byla plně naložená.
Takže ještě jednou děkuji všem zúčastněným za
spolupráci a přeji příjemné,
v rodinném poklidu strávené
vánoční svátky.
Mgr. Tereza Pitnerová

Žákovský parlament nezahálí
Od září pracujeme s plným nasazením
a podařilo se nám rozjet činnost Žákovského
parlamentu, úspěšně dokončit malé projekty,
vymyslet další projekty a plánovat další možné
činnosti ŽP.
Co se nám podařilo?
• vydat školní časopis Školník č. 1, máme
rozpracované druhé číslo
• první hodnocení školních miniprojektů
EVVO
• 1. ročník piškvorkového turnaje na naší
škole
• do 1. – 3. tříd přišli Mikuláš, čert a anděl
• spolupráce s vedením školy – zakoupení
hodin do učeben a jejich umístění
• paní ředitelka nám zajistila a koupila kulatý
stůl do studovny pro naše pravidelné schůzky, který využívají i ostatní spolužáci

• prošli jsme si školu a zhodnotili vánoční
výzdobu
• máme plány do budoucna – zkrášlení, opravení dvou nástěnek a využití jedné pro ŽP
• připravujeme maskota ŽP
I. Janů

INZERCE

Hulíňan

Dětská práva
Základní škola Hulín se zapojila do
projektu, který mimo jiné zorganizovalo
Ministerstvo práce a sociální věcí, s názvem
„Nemluvím, stejně mě neposlouchají“.
V rámci tohoto projektu jsme využili metodiku
připravené vzorové hodiny výchovy k občanství. Žákům jsme zadali i domácí úkol, který
byl určen nejen pro ně, ale i pro jejich rodiče.
Je třeba si uvědomit, že běžné starosti
všedního dne často způsobují, že dětem není
věnována taková pozornost, jaká by být
měla. Jejich práva a potřeby jsou mnohdy

respektovány jen zřídka. Každé dítě má právo
být slyšeno a má mít možnost podílet se na
rozhodování o věcech, které s ním souvisejí
nebo se ho přímo týkají.
Hodina, kterou jsme připravili, byla zážitková, žáci se setkali s různorodými materiály
i aktivitami. Seznámili se také s příběhem
chlapce, jehož právo na dětství bylo výrazně
omezeno.
Za účast v tomto projektu obdrželi žáci
dárek - kód ke stažení audioknihy. Pomocí
audioknihy mají žáci možnost seznámit se

s literaturou jinou formou - poslechem. I tímto
způsobem lze rozvíjet slovní zásobu dětí,
jejich představivost. Audioknihy pomáhají
i dětem, které čtou pomaleji. V dnešní době,
kdy děti bohužel čtou málo, jsou všechny
možnosti rozvoje čtenářské gramotnosti velice
potřebné.
Materiály k ožehavému tématu dětských
práv jsme zpracovali a všichni se s nimi mohli
setkat v prostorách školy.
Mgr. Veronika Pecháčková

Vánoční malování
I letos se žáci 2. stupně ZŠ Hulín účastní projektu „Děti malují
pro KONTO BARIÉRY“.
Cílem je snaha pomoci KONTU BARIÉRY při nákupu školních
pomůcek pro žáky a studenty s handicapem.
Konkrétně to znamená například zařazení oceněných a vybraných
kreseb do pravidelně vydávaného týdenního pracovního stolního
kalendáře. Každé dítě, které se účastní projektu, má šanci na to, aby
jeho dílo oslovilo širokou veřejnost. Žáci vytvořili v rámci projektu
spoustu zdařilých kreseb. Některé z nich již byly odeslány. Část prací
je vystavena na chodbách školy. Další poslouží při tvorbě pohlednic
na školní vánoční jarmark.
I.H.

Žáčci – čertíci

Hravé Vánoce
Tak se jmenuje výstava v Muzeu Františka Skopalíka v Záhlinicích, a tak by se také mohl nazvat 9. prosinec 2015 pro žáky tříd
2. B a 2. C.
Den začal vlídným přijetím paní Václavy Navrátilové, programové
pracovnice muzea, která nám připravila výborný bylinkový čaj. Ten nás
v sychravém počasí zahřál a mohli jsme se tak s chutí pustit do práce
ve vánočních dílničkách, kde jsme si z korálků a přírodního materiálu
vyrobili andílky. Pak už jsme si mohli prohlédnout výstavu hraček, se
kterými si hráli naši dědečkové a babičky. Nejvíce nás zaujala stavebnice Merkur a expozice staré školní třídy.
Den jsme zakončili návštěvou mateřské školy v Záhlinicích. Tam
jsme si s dětmi zazpívali při klavíru vánoční koledy a nakonec jsme si
při hraní mohli připomenout krásné časy ve školce.
Celý den se nám moc vydařil, a proto se už těšíme na jaro, kdy
muzeum opět navštívíme.
Š. Chudějová a K. Horáčková

V pátek 4. 12. se pavilon 1. stupně proměnil v čertí školu. Žáčci
– čertíci se museli celý den pekelně soustředit, aby mohli řešit spoustu
velmi zapeklitých úkolů. Pod dohledem čertích učitelek se učili blekotat
a hudrovat, vyplazovat jazyky, hlásit se oháňkou, zpívali čertovské
písničky a tančili tanečky.
Četli i pekelné pohádky a říkanky, dozvěděli se, proč mají čerti
vyplazené jazyky, a také si čertíky vyrobili. Během dopoledne každou
třídu navštívila vzácná návštěva – samotný Mikuláš s andělem a čertem. Anděl odměnil všechny malým dárečkem a zlobivci slibovali,
že se polepší.
učitelky 1. stupně
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LEDNOVÝ DÁREČEK
Dárky od Ježíška jsou již rozbaleny.
Suché stromečky, zbytky cukroví, ještě tu
a tam vyzdobená okna lidských příbytků stále
připomínají tolik kouzelný vánoční čas.
Silvestr s příchodem nového roku 2016
naznačil, že nejen my dospělí, ale i naše ratolesti jsme o rok starší.
S ohlédnutím na měsíc prosinec si
v myšlenkách a vzpomínkách vybavím milé
představení dětí na rozsvícení vánočního
stromu v Hulíně, Mikulášské odpoledne,
sportovní zápolení kluků a holčiček ŠD
a SVČ, školní vánoční jarmark či koncert v ZUŠ
a v neposlední řadě práci na hmatovém chodníč-

ku a jeho slavnostní otevření. Obzvlášť dojemné
bylo pozvání důchodců. Nejmladší ratolesti
tolik zahřály srdce seniorů – nejedna slza dojetí
ukápla nad vystoupením v dobových krojích.
Sváteční čas pominul – je vystřídaný opět
všedním životem. Každodenně připravujeme
pro kluky a holčičky zájmové aktivity tak,
aby se každý z nich vracel domů spokojen
a s úsměvem. Radost dětí je pro nás vychovatelky nejkrásnější odměnou za naši kvalitně
vykonanou práci.
Zbývá ještě rozbalit poslední dárek
– LEDNOVÝ DÁREČEK ŠKOLNÍ
DRUŽINKY – přání pro kluky a holky, rodi-

Vánoční vystoupení bylo úspěšné

če, všechny hodné lidi… Štěstí, zdraví, lásku,
klid a mír v nadcházejících dnech.
Za kolektiv vychovatelek ŠD Hulín
Eva Formánková

Vánoční jarmark

Součástí letošního programu v rámci rozsvěcování vánočního
stromku na hulínském náměstí bylo i taneční a pěvecké vystoupení
dětí ze školní družiny, které (soudě dle reakcí přítomných) sklidilo
veliký úspěch.
Chtěli bychom alespoň touto cestou moc poděkovat kolektivu
vychovatelek za trpělivou práci s dětmi a čas, který věnovaly přípravě
tohoto vystoupení. Děti se několik týdnů poctivě připravovaly a slavnostní podvečer si užily evidentně stejně jako my - diváci. 		
rodiče

Ve čtvrtek 17. prosince proběhl v naší škole tradiční jarmark.
Výtěžek z „Vánočního jarmarku“ bude věnován na dobročinné účely:
• nadace „Dobrý anděl“
• pomoc lidem odkázaným na péči druhých – LDN Kroměříž
• pomoc rodině onkologicky nemocného dítěte
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravě
výrobků a také těm, kteří si přišli tyto výrobky zakoupit a přispěli tak
na dobrou věc.
A.B.

Čekání na Ježíška
Čekání na Ježíška si žáci
1. A zpříjemnili nejen vyplňování
m úkolů z adventního kalendáře,
ale také vánočními dílničkami.
Ty se uskutečnily v době
školního jarmarku 17. 12. 2015.
Ve vyzdobené třídě se scházeli
rodiče se svými dětmi, aby si
společně při tónech koled vyrobili andílky či betlém. Všem se
vánoční dílničky líbily. Děti byly
spokojené, že si odnášejí domů
zhotovené výrobky a rodiče,
že se na chvíli v tom vánočním
shonu zastavili.
Mgr. Podhorská Zuzana
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ZŠ Hulín připravuje
na leden
14. 1.
18. - 22. 1.
28. 1.
29. 1.
1. - 5. 2.

třídní schůzky
sběr hliníku
zápis do 1. tříd
pololetní prázdniny
jarní prázdniny

Školní družina
připravuje:
Karaoke – pěvecká soutěž
Návštěva knihovny
Den otevřených dveří v ŠD
29. 1. výlet do Kroměříže

Hulíňan

SVČ
V prosinci se v Klubíčko pořád něco dělo, podívejte se v naší fotokoláži!

Dílna Scrapbooku v SVČ

Druhá dílnička pro šikovné ručičky

Sportovní odpoledne ve velké tělocvičně
s dětmi ze školní družiny

Návštěva Anděla - Mikulášské odpoledne
v SVČ

Pozvánky
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ZUŠ
Nedělní odpoledne 6. 12. 2015 jsme
společně s našimi žáky a jejich rodiči vyrazili
za kulturou do Zlína. Naším cílem byl koncert Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů
a Českého komorního sboru, kteří měli ten
den na programu známou Českou mši vánoční
Jakuba Jana Ryby ve scénickém provedení určeném dětem. Přestože se této mši napsané již
koncem 18. století dostává každý rok mnoha
provedení, dokáže svoji svěžestí a pozitivním
nábojem opětovně získávat stálé i nové
posluchače. Nejinak tomu bylo i na našem
koncertě. Ti z nás, kteří již mši dříve slyšeli,
jistě ocenili kromě profesionálních výkonů

INZERCE
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Předvánoční zájezd ZUŠ na Rybovku
scénické provedení, v němž se uplatnila
jemná dramatizace gesty, kostýmy sboristů
a kulisy jesliček. Naopak ti, kteří slyšeli
mši prvně, si jistě budou
chtít Rybovu radostnou
zvěst o narození Ježíška
poslechnout znovu. „Rybovka“ si je získala stejně
tak jako všechny dřívější posluchače. Na závěr
účinkující přidali ještě
tři koledy a vyzvali posluchače ke společnému
zpěvu. My jsme mohli jen

litovat, že těch koled nebylo v přídavku více.
Delší koncert bychom jistě uvítali.
Za ZUŠ Hulín David Juga

Hulíňan

Na kus řeči s paní Lenkou Urbanovou, učitelkou literárně dramatického
oboru ZUŠ Hulín
LDO letos oslavil 25 let, co Vy na to?
Abych pravdu řekla, tak mi to připadá
jako včera, když jsem poprvé otevřela dveře
sálu v ZUŠ a střídala pana učitele Vaška
Smolu, který přede mnou pracoval s Dechovým
orchestrem Morava. Začínala jsem s patnácti
žáky a vidím Ivku Miklíkovou, Evu Prchalovou,
Janu Šálkovou, Marušku Štáblovou a postupně
další, pro mě osobnosti, které „dramaťákem“
prošly.
Je rozdíl mezi žákem před pětadvaceti
lety a dneškem?
Cílem výuky LDO mimo jiné je i rozvoj
talentu – a toho je buď trochu, velmi či nepatrně, a jejedno, který rok se píše. Rozdíl vidím
v tom, že dříve se děti naučily zpaměti daleko
obsáhlejší scénáře, a pak jsme zrealizovali
pohádku i na 90 minut, např. muzikál Sedm
mužíčků (1997), Zlatovláska (1998). Současnost je víc uspěchaná, děti mají menší fantazii,
protože méně čtou, ale nechci všechny házet
do jednoho pytle – například Adriana Navrátilová, Adam Polášek, Alenka Křenovská, atd.
jsou ve fantazii mistři.
Na co se nedá zapomenout během
těchto let?
Na mnoho věcí, například Jak se pečou
Vánoce, vlastně vůbec první komponovaný pořad naší ZUŠ – a letos už byl 20. ročník. Dále
družební soutěže Divadlo jednoho herce mezi
pražskou školou a námi, akce u moře, kde jsme

natáčeli film Pobřežní hlídka a další rok
Cestopis, na všechna oskarová vystoupení
včetně úžasných galavečerů, družebnědivadelní pobyty v Anglii a následně
v Hulíně pod názvem Mosty, projekty
Dámská jízda, Putování po MŠ, tábory
Sluníčko, kde nikdy nechyběl dramatický
oddíl, na vystoupení žáků ať už v měřítku
celostátním nebo krajském, soubory
Cácorky, Cimrkluci, Kabaret, Cimrpáni,
Cimržínky, na představení Dceřina kletba
s Radimem Šimíkem, Cimrpáni jako
předskokani skutečným Cimrmanům,
dále oceněné Klimklomklomprdom, Cikáni
jdou do nebe s úžasným výkonem Terezy
Navrátilové, na pohodové rodiče a hlavně
skvělé žáky, protože bez nich bych nemohla
psát tyto řádky.
Důležité je i zázemí, které mi vždy vytvořila naše škola a Kulturní klub. Velkou podporu
máme od města.
Mimochodem na žáčky už nejsem sama,
ale s týmem učitelů (bývalými žáky LDO), kteří
mají „stejnou krevní skupinu“ a vzájemně se
doplňujeme, jmenovitě Zdeňa Štokman, Míša
Stratilová, Danča Urbanová, Irenka Janů
a Janička Němcová (t. č. na mateřské dovolené), kterým patří velký dík.
Vaše nejkrásnější role?
Mojí nejkrásnější rolí byla a je role maminky dětí Pavla a Daniely.

A co říci závěrem?
Letos oslavil 30 let i soubor Kabaret,
dříve „Ajn Hulín Buntes“.
Připomeňme úspěšné projekty Mrazík po
hulínsku, Kocourkovští a Popelka, kde hrálo
téměř 40 herců, tak mohu říci, že sic je režie
náročná „disciplína“, tak na toto období ráda
vzpomínám.
Ale ať je to LDO či Kabaret, malí či velcí,
před všemi smekám, protože všichni dělají
něco pro ostatní ve svém volném čase a vy
diváci ani netušíte, jak líbezná je na jevišti
„melodie“, které se říká potlesk.
„Všichni se z něčeho radujeme, všechny
nás občas něco zarmoutí, ale radost i smutek
mají tisíce podob, jako má louka tisíc barev.
Jako řeka, která se nezastaví a pořád žene
dopředu. To je Život.“
L.U.
Vypracoval tým žáků LDO

Vyznání v podání uč. LDO Zdeňka Štokmana
Přesná definice LDO je Literárně dramatický obor. Ale pro
mě je definice jiná – návod, jak
řešit každodenní situace, jak poznat sám sebe, své emoce a pocity
a umět je ovládat a korigovat, umění
překonávat se, umění komunikovat
s různými lidmi, získávání zdravého
sebevědomí a mnoho… mnoho…
mnoho dalšího. „Dramaťák“ tvoří
pomyslnou nit, která je protkána
celým mým životem již od dětství.
Po střední škole jsem si myslel, že
s dramaťákem skončím jako většina
a budu na něj již jen v dobrém vzpo-

mínat. Ale nedalo se to! Chyběl kus mě, chyběla
mi ta velká rodina, ta možnost využití své energie, a také možnost přinášet radost ostatním.
Říká se, že aby člověk žil v rovnováze, měl
by si život postavit na 3 pilířích – RODINA,
PRÁCE, KONÍČEK. Upřímně musím říci, že
všechny 3 pilíře pro mě LDO na ZUŠ Hulín
znamenal, znamená a bude mi ctí, když bude
znamenat i nadále.
A na závěr jedna myšlenka, kterou jsem
při cestování s divadlem po naší krásné České
republice zaznamenal: JEDINÁ VÁŽNÁ VĚC
NA SVĚTĚ JE DIVADLO, VŠE OSTATNÍ JE
JEN DIVADLO.
Z. Štokman

ZPĚVAČKY ZUŠ HULÍN OPĚT POTVRDILY SVÉ KVALITY NA MEZINÁRODNÍ
SOUTĚŽI PĚVECKÝCH ANSÁMBLŮ STONAVSKÁ BARBORKA
První prosincové dny opět patřily zpěvu
a dnům stráveným na Ostravsku. Naším prozatímním domovem se opět v prvních prosincových dnech staly vysokoškolské koleje
v Karviné a v nedaleké Stonavě se konal již
9. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže Stonavská Barborka, kam se letos přihlásilo,
mimo naše zpěvačky ZUŠ Hulín ze třídy Mgr.

Dany Zapletalové, rekordních 62 ansámblů,
nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.
Z různých koutů světa pocházeli i členové
poroty, která se skládala ze známých operních
pěvců, dirigentů a pedagogů, kteří za sebou
mají již mnoholeté zkušenosti.
Jako každý z již uplynulých výletů na
Ostravsko, i ten letošní nezačal jinak než

na hulínském vlakovém nádraží, ze kterého
jsme se vlakem vydaly směr Karviná. Cesta
byla bez potíží a utíkala rychleji, než jsme
předpokládaly. Než jsme se nadály, dorazily
jsme do Karviné, ubytovaly se na jedné z vysokoškolských kolejí a mohly jsme s úsměvem
pokračovat na Stonavu, kde jsme se zaregistrovaly, absolvovaly zvukovou zkoušku a mohly

13

Hulíňan
si poslechnout soutěžní vystoupení našich
přátel z vysokých a středních škol a při jejich
výkonech je podpořit. Pak následoval příjemný večer plný zábavy a smíchu. Po takovém
náročném dni pak již nezbývalo nic jiného,
než ulehnout do peřin (letos i s tématickým
povlečením s notami) a spát.
Čtvrtek se pak stal pro nás dnem
soutěžním. Soutěžní vystoupení jsme měly až
večer, proto jsme si mohly poslechnout (občas
s velkým udivením) druhá kola vyšších kategorií
středních a vysokých škol, procvičovaly svůj
repertoár a řádně se rozezpívaly. Kolem
čtvrté hodiny odpoledne začala stoupat
nervozita, protože se blížilo naše soutěžní
vystoupení. Tentokrát jsme se soutěže
zúčastnily jako trio ve složení Aneta Trněná
(soprán), Veronika Zavadilová (soprán),
Jitka Druláková (alt). Soutěžily jsme
v kategorii terceto až okteto do 19 let.
O skvělý klavírní doprovod se postarala
MgA. Martina Mergentalová. Repertoár
složený z písní s doprovodem klavíru či bez
něj (a capella), na kterém jsme pilně dřely
už od začátku školního roku, nám na podiu

utekl velmi rychle. Sotva jsme začaly zpívat, už
jsme ze soutěžního podia zase odcházely. Podle
dlouhého potlesku posluchačů a usmívajících
se obličejů porotců jsme usoudily, že se nám
náš soutěžní výkon povedl a přicházely chvíle
plné očekávání a nejistot, jak budou porotci
soutěžní výkony hodnotit.
Po večeru plném zábavy, který jsme si
na pokoji pořádně užily a oslavily tak radost
z našeho výkonu, nás čekal den, který měl
být dnem slavnostním. Konkurence ve všech
kategoriích byla veliká, proto nikdo z nás nevěděl, jak to celé může dopadnout. Slavnostní

vyhlášení se stalo zároveň i koncertem vítězů,
na kterém zpívaly všechny ansámbly, které obdržely 1. místo. Všichni jsme netrpělivě čekali,
jak vše dopadne. Čím víc se blížilo vyhlášení
naší kategorie, tím víc stoupalo i napětí v nás.
Nakonec výsledky byly takové, že nám až
skoro vehnaly slzy do očí. Trio Aneta Trněná,
Veronika Zavadilová a Jitka Druláková získalo
ve své kategorii 1. místo a navíc ještě zvláštní
cenu poroty za interpretaci českého repertoáru,
které si velice vážíme.
Nakonec bych chtěla všem moc poděkovat za jakoukoliv podporu, která nebyla malá,
jak ze stran rodičů a příbuzných, tak ze
stran našich přátel a učitelů nejen ze ZUŠ.
Obrovské poděkování patří našemu pedagogickému doprovodu, tedy naší vedoucí
učitelce Mgr. Daně Zapletalové a skvělé
korepetitorce MgA. Martině Mergentalové,
protože bez obou bychom se neobešly a neměly bychom takové výsledky, jaké máme.
Poděkovaní patří také mamince, která nás
ze soutěže bezpečně dovezla zpátky do
Hulína. Děkujeme!
Veronika Zavadilová

DS Morava ZUŠ Hulín a Dixieland ZUŠ Hulín vánočně
Řadu adventních koncertů zahájili v neděli
13. 12. 2015 v KK Hulín DS Morava se svými
zpěváky a uměleckým vedoucím Petrem Voříškem a jejich hosté, Dixieland ZUŠ Hulín
s uměleckým vedoucím Petrem Polákem.
Dixieland otevřel společný koncert „Rolničkami“, vánoční atmosféru zdůraznily
i „Bílé Vánoce“ a v dalších skladbách provedli
posluchače světovými hity, Českou republikou

i Francií, posluchači si pobrukovali třeba „Terezu“ Suchého a Šlitra v podání Patrika Možíše,
skladbu z repertoáru Edith Piaf výborně zazpívala Aneta Trněná. Trojici Voskovce, Wericha
a Ježka připomněla píseň „Život je jen náhoda“.
Tuto část koncertu výstižně moderoval Petr Polák ml. a průběžně posluchače
seznamoval se skladbami a jejich autory a také
popřál posluchačům k nadcházejícím vánočním
svátkům. První část koncertu byla velmi
pěkným zážitkem.
Druhá část adventního koncertu již
byla v režii „Moravy“ a Petra Voříška.
Vánoční skladby zpívané i orchestrální,
kde dostali příležitost sólisté, interpreti
napozoun a saxofon, byly odměňovány
velkým potleskem. Všichni členové orchestru ve svátečním oblečení předvedli,
že pod taktovkou svého uměleckého
vedoucího a učitele umí připravit pro své
posluchače krásný koncert.

Zpívali Zuzana Hradilová, Veronika Zavadilová, Sára Spěváková a Tomáš Vodehnal,
kteří podali excelentní výkony. Zaujala např.
„Čertovská polka“, dívčí duet „Do dětských
snů“, „Zima“, série známých koled i závěrečné
„Vánoce přicházejí“, které si zazpívali společně
zpěváci DS Morava i Dixielandu.
O zvuk koncertu se staral zvukový technik
Ivo Káňa. Slova se ujala Kamila Poláková, která lehce, přirozeným šarmem v ladovském ladění provedla posluchače předvánoční adventní
dobou. Byla to vánočně voňavá moderace, jíž
podtrhla celý koncert.
Posluchači v zaplněném sále přímo vytleskávali jednotlivé zpěváky a nešetřili potleskem.
V závěru poděkoval posluchačům za účast
Petr Voříšek a popřál všem vánoční pohodu
a zdraví.
Věra Gremlicová

Jak se pečou Vánoce
Do posledního místa zaplněný sál KK
v Hulíně 15. 12. 2015 dával tušit, že všichni
malí i velcí diváci se přišli pobavit, vydechnout, uvidět své děti, vnoučky či kamarády
v jedinečném předvánočním pořadu, který
připravuje ZUŠ Hulín se svými učiteli a žáky
v oboru hudebním i literárně dramatickém pod
taktovkou Lenky Urbanové, a který má již svou
tradici a název „Jak se pečou Vánoce“.
Čtyři pastuškové s lucerničkami- učitelé
LDO-rozsvítili pomyslné hvězdy na projekčním plátně jeviště a otevřeli tak program, který
byl smrští režijních nápadů Lenky Urbanové
a kolektivu spolupracovníků a techniků, které
přetavili do nádherných jednotlivých provedení
téměř dvěma sty protagonistů.
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Vtipnou moderací Zdeněk Štokman
uváděl jednotlivé výstupy a scénky, např.
žesťový kvintet, Ave Maria v instrumentálním
duetu, padesátka bílých postav ve figurálním
zastavení s lampionky v tanci, zobcové flétny
s klavírním doprovodem, vtipně zazpívaná
a rozpohybovaná byla píseň „Zima“, odlehčené vánoční verše s vteřinou ticha za všechny
vánoční kapry, klarinetový soubor a skladba
z filmu „Rocky“, Vánoční slow, ale také velká
„Dramaťácká hitparáda“,vtipní„Tři bratři“
otevřeli zpěvní scénu „Já se dnes dopoledne
žením“, nechyběla dechovková Moravanka
s padesátkou nadšených malých tanečnic
a tanečníků, kteří si opravdu užívali tanečků.
Chlapecké vystoupení bylo poutavé, na něj

pak navazovalo dívčí „Dominiku, Dominiku“.
Pěvecký sbor Zvonky zazpíval dvě skladby
a program vrcholil Dixielandem ZUŠ, kdy poslední píseň si zazpívali všichni zpěváci, sólisté
i členové pěveckého sboru s učiteli.
Skončil pořad, na kterém se podílelo
mnoho učitelů, pomocníků, techniků i sponzorů a dětí, kdy nejen sál, ale i všechny další
prostory v zákulisí KK praskaly ve švech, aby
nám, divákům a posluchačům, děti předaly to
nejlepší, co se v ZUŠ v hudebním a literárně
dramatickém oboru naučily. Těm všem patří
velké díky.
Tak zase za rok se budeme těšit na recept,
jak se pečou Vánoce.
Věra Gremlicová

Hulíňan

DH Hulíňané vánočně

Tradičními třemi Svíčkovými koncerty
dechová hudba Hulíňané se svými hosty
uzavřela 18. a 19. 12. 2015 adventní předvánoční koncerty. Slavnostně vyzdobený sál
KK v Hulíně se svíčkami a sklenkami vína na
stole očekával návštěvníky, kteří přichází vždy
svátečně oděni i naladěni.
Koncert se odvíjel v moderním odlehčeném tónu slova i skladeb, což neubralo

na výkonu kapely, interpretů
v sólech i zpěváků. Střídaly se
skladby moderní i ryze vánoční,
např. „Šťastné Vánoce“, „Čas
vánoční“ či „Cinkají zvonky
bílé“. Zahajovali skladbou „Je
naprosto nezbytné“, následovaly
známé „Rolničky“, muzikanti
vytvářeliv programu choreografii, která tvořila vánoční „show“.
V průběhu večera sklidilo velký
potlesk sólo Vladislava Prokopce
na trombon ve skladbě „HEY
JUDE“ a „TIGER RAG“. Po
dalších dvou tradičních koledách
čekalo diváky další překvapení v podobě dívčího pěveckého seskupení s názvem QuARTet,
které za klavírního doprovodu Lenky Poláškové zazpívalo několik skladeb, z nichž známou
africkou lidovou SIYAHAMBA si zpívali
spolu mnozí v sále.
Čtyřiadvacet skladeb zaznělo na tomto
koncertu, zpívali Lucie Kardošová, Martina
Ryšková, Zuzana Hradilová, Martin Benedikt

a Stanislav Hanák. Sólo si zazpíval St. Hanák
v písni „Hlava mazaná“, Lucie Kardošová
v krásném sólu „Měsíční serenáda“, Zuzana
Hradilová okouzlila v lidové písni „Červené
jablůčko“, Martin Benedikt se našelv sólu
známé písně „Dva roky jezdím bez nehod“.
V pěveckých sólech se také střídali všichni muzikanti v písni „Vánoce přicházejí“. Nádherné
bylo „HALLELUJAH“ Leonarda Cohena
v sólu Petra Poláka na sopránsaxofon.
Ještě poděkování, kytky a závěrečné známé koledy zpíval sbor všech stálých zpěváků
kapely, dívčího kvarteta i ostatních interpretů
včetně dvou moderátorů, Lucie Vajdové
a Zdeňka Štokmana, kteří letos poprvé a nově
celý koncert moderovali. O dataprojekci se
staral Jakub Hradil, o zvuk Josef Podsedníček
spolu s Petrem Polákem st.
Po posledním koncertu dlouho do pozdních večerních hodin skupinky rodin a přátel
v sále besedovaly a rozcházely se spokojeně
s vánočním „Tak šťastné a veselé!“
Věra Gremlicová

Vánoční sváteční koncert

Vánoční koncert 25. prosince 2015 v kostele sv. Václava v Hulíně připravili DPS Zvonky
ZUŠ Hulín, Pěvecké trio ZUŠ Hulín, Pěvecký
oktet a SPS Smetana Hulín. Koncert zahájil
DPS Zvonky se sbormistrem Miroslavem

INZERCE

Uhlířem za klavírního doprovodu Lenky
Poláškové. Kostelem zcela zaplněným
posluchači zněly koledy, Gloria, Svatá
noc či Bells of Christmastide. Pěvecké
trio ZUŠ Hulín ve složení Aneta Trněná,

Veronika Zavadilová a Jitka Druláková zazpívalo
skladbu Exsultate justi.
Pěvecký oktet ve složení Eva Kvalová, Alena
Valčuhová, Pavla Mlčáková, Alžběta Symerská,
Pavel Těšík, Jitka Druláková, Vladislav Prokopec
a Pavel Slivka ozvláštnil koncert skladbami Adoramus te a Alleluia.
Vyvrcholením koncertu bylo vystoupení SPS
Smetana za doprovodu studentů a absolventů kroměřížské Konzervatoře P. J. Vejvanovského se skladbou
současného skladatele Johna Ruttera GLORIA.
Ve třech částech tohoto díla předvedli slavnostní
koncert dramaturgií i interpretační úrovní.
Sbormistryně Lenka Polášková je vynikajícím
dirigentem. Nebojí se náročného repertoáru, kdy
smíšený sbor doprovází orchestr. Její rozmáchlá
gesta šíří energii, aby v těch nejnáročnějších partiích
dokázala úsměvem vykouzlit uvolnění celého sboru.
Koncert v prostorách chrámové lodě s výbornou akustikou hladil i bouřil v hřmícím fortissimo
jednotlivých částí a posluchače nutil uvědomit si, jak
je člověk maličkou součástí vesmíru. Oslovil, potěšil
a svátečně naladil.
Věra Gremlicová
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KULTURNÍ KLUB

Prosinec v KK Hulín

Dámská jízda se pro velký úspěch letos konala v prosinci už podruhé a opět pobavila zaplněný sál. Na programu večera byla ukázka
pole dance, módní přehlídka, ukázky kadeřnice i kosmetičky.
Celý program režijně vedla Lenka Urbanová, která připravila všem
přítomným příjemně strávený čas v hulínském Kulturním klubu. Zbytek prosince patřil tradičním akcím, adventnímu koncertu dechového
souboru Morava ZUŠ Hulín, komponovanému programu Jak se pečou
Vánoce a také Svíčkovým koncertům.
Ze všech akcí můžete najít fotografie a další podrobnosti na
stránkách www.kkhulin.cz.
Libor Pecháček
KULTURNÍ KLUB Hulín, p.o.

KNIHOVNA
Poděkování firmě BIOPAS
za sponzorský dar
Velké díky patří kroměřížské společnosti BIOPAS za finanční
podporu, kterou jsme využili k nákupu společenských her a vybavení
dětského koutku v dětském oddělení MěK Hulín.
Doufám, že se nám pohrnou další čtenáři do dětského oddělení
knihovny. Stále se snažíme zlepšovat naše služby, a to díky našemu
zřizovateli i dalším ochotným lidem a firmám.
J. Z.
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Co v knize o Hulíně nebylo
Dalibor Kolbinger, předseda České archeologické společnosti, pobočky pro Moravu
a Slezsko
V roce 2014 vyšla výpravná publikace
„Hulín – město na křižovatkách“, která
obsahuje obsáhlou stať dr. Lubomíra Šebely
s názvem „Pravěké a časně historické nálezy
z katastrálního území Hulína“.
Článek začíná rekapitulací stavu archeologického výzkumu: prvními náhodnými
nálezy, pokračuje archeologickými výzkumy
prováděnými v 50. až 60. letech 20. století
a končí velkými záchrannými výzkumy vyvolanými stavbou dálnice. Co v textu postrádám,
je odpovídající důraz na podíl místních neprofesionálních = amatérských archeologů a jejich
spolků, v nichž se sdružovali, a kteří, podle
mého mínění, přispěli významnou měrou k současné úrovni našich znalostí. Těžištěm zmíněné
práce je poukaz na práci odborníků = profesionálních archeologů. Cílem mého příspěvku
je doplnit v knize chybějící informace, a tím
otevřít možnost objektivnějšího posouzení přínosu hulínských neprofesionálních archeologů
k dosaženému stavu poznání dávnověku Hulína.
Hulín na sklonku 19. a v první polovině
20. století nepatřil k archeologicky atraktivním
místům. Hulínské archeologické nálezy byly
sice významné, ale na druhou stranu zřídkavé
a náhodné, ve srovnání se sousedním Holešovskem a Kroměřížskem, kde soustavně působilo již tehdy několik místních, pochopitelně
neprofesionálních = amatérských archeologů
(rolník Ignác Tabarka, učitel Eduard Peck,
úředník Rudolf Janovský, profesor Hermann
Struschka, lékař Julius Suchý, tiskař Jindřich
Slovák a d.). Přímo v Hulíně nepracoval žádný z nich, navzdory tomu, že k Hulínu měli
osobní vztah dva významní archeologové.
Byl to vztah bohužel nepřímý. Rozhodně je
ale důležité na ně nezapomenout.
I.
Významným archeologem, který se soustavně zajímal o naši oblast, byl čelný představitel moravské archeologie prvních decénií 20.
století, rodák ze sousedního Břestu - Innocenc
Ladislav Červinka (1869–1952). Jeho zájem
o archeologii postupně vyplynul z amatérských počátků, z nichž se svou nezměrnou pílí

a samostudiem vypracoval na všeobecně uznávanou autoritu. Jejím potvrzením byla i jeho
účast na založení prvního českého spolku, který
se specializoval na archeologii - Moravského
archeologického klubu (1906). Červinka
stál u jeho zrodu a působil v něm dlouhodobě
jako předseda. Také byl (již od roku 1903)
zakladatelem našeho prvního specializovaného
archeologického periodika s názvem Pravěk,
jehož vydávání přerušila první světová válka.
Jeho působení od roku 1903 nepochybně
souviselo s formálním potvrzením do funkce
konzervátora c. k. Centrální komise pro vyhledávání a zachování historických památek.
Později od roku 1919 konzervátora ministerstva školství a národní osvěty. Dále s jeho
pracovním poměrem v nově vzniklém Státním
archeologickém ústavu v Praze (1920–1937)
a v Moravském zemském muzeu (1924–1933).
Nelze pochybovat o tom, že situaci
v Hulíně, stejně jako v blízkém i širším okolí,
I. L. Červinka bedlivě sledoval, aby v případě
potřeby osobně zasáhl ve směru záchrany
ohrožených nálezů. K tomu pochopitelně
potřeboval osobní kontakty, důvěru místních
lidí i určité zázemí, které by mu umožňovalo
zdržet se na místě a provést povrchový sběr, či
výkop. Netřeba pochybovat o tom, že takové
zázemí poskytovala I. L. Červinkovi často
jeho širší rodina rozptýlená v několika obcích
v okolí jeho rodiště.
Setkal jsem se s vyprávěním o tom v Prusinovicích. Jmenovitě jsem si vyslechl vzpomínku staršího muže, s nímž jsem rozmlouval
někdy v 70. letech na poli, když jsem se snažil
nalézt lokality, na nichž před mnoha lety I. L.
Červinka pracoval.
Spolehlivé informace o jeho rodině
pocházejí z Pravčic, kde opakovaně archeologicky zasahoval, a to právě díky spolupráci
s rodinou. Ke svému strýci I. L. Červinkovi se
v Pravčicích hlásil MUDr. Vojtěch Darebník
(1898–1986). Byl to I. L. Červinka, kdo jej
přivedl k celoživotnímu zaujetí pro archeologii
a také k numismatice.

Nejúplnější informaci k rodinným vazbám mi poskytl sám MUDr. Vojtěch Darebník
v dopise ze dne 22. června 1983. Reagoval tím
na mou prosbu o informace o starších nálezech,
u nichž byl osobně přítomen. Z tohoto dopisu
vyjímám krátkou ukázku:
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„(…)S velkým zájmem jsem si přečetl Váš
dopis z 25. května t.r. Neměl jsem ani tušení, že
v Hulíně se někdo stará o historické památky
po smrti p. přednosty stanice Hulín, p. Jarosl.
Kryla, který má nehynoucí zásluhu o zachování
všech archeologických památek, jak v Hulíně,
tak i v Pravčicích, poněvadž zainteresoval
mládež o tyto kulturní památky. (…)
Nález laténského kostrového hrobu
v Pravčickém hliníku na straně k Hulínu,
naproti vchodu na hřbitov.
V roce 1911, než Josef Zapletal, můj bratranec, rukoval k dragounům do Nového Města
u Vídně, s Tonkem Růžičkou, čeledínem mého
otce, v prázdniny jsme při kopání žluté hlíny
na opravu mlatu ve stodole narazili na lidskou
lebku (…) Pak jsem po prázdninách odjel do
Kroměříže studovat gymnázium a po narukování Josefa Zapletala k dragounům jsem se
dozvěděl, že Tonek škrábe železným mečem
vykopaným v Hliníku kola u vozu od bláta (…)
Náhoda tomu chtěla, že můj strýc I. L. Červinka z Břestu, tehdy kustod brněnského muzea,
navštívil mou matku Celestýnu Darebníkovou,
rodilou Zapletalovou(*1869). Obdivoval krásné vzrostlé oleandry, rozestavené kolem hnoje
na dvoře a přitom uviděl, jak náš čeledín Tonek
Růžička píchá rezavým železným předmětem
dlouhým asi 80 cm do kotouče bláta v kolech
vozu. Zavolal na Tonka Růžičku: „Tonku, co
to máš za železo?“ On odpověděl: „To jsme
vykopali s Josefem Zapletalovým v Hliníku
a já už druhý rok s tím železem vyřezávám z kol
bláto“. Ihned Dr. Červinka poznal, že se jedná
o galský meč, dal Tonkovi 5 korun (1912), což
bylo na tu dobu moc peněz. Dr. Červinka pak
podniknul s kopáči muzea pokus o objevení
dalších keltských pozůstatků v tom místě, ale
již nic nenašli. (…)“
Darebník ještě dále v dopise píše o objevu
bronzového depotu (pokladu) na pravčickém
výstavišti, který obsahoval „dva řepné koše
bronzových předmětů, jako jsou srpy a jiné
hospodářské potřeby s tulejkami. Depot jsem
viděl na vlastní oči, když jej otec donesl ukázat
mé matce, která měla o tyto starožitnosti velký
zájem.“ Zmiňuje i nález římské mince a mnohé
další. Mimochodem, archeologické působení
I. L. Červinky a Vojtěcha Darebníka zažehlo
jiskřičku zájmu u několika dalších pravčických
občanů, kteří se také věnovali archeologii, a to
až do současnosti.
Kontaktům I. L. Červinky s rodinou, také
díky svým archeologickým přátelům a jejich
aktivitám, lze připsat šířící se povědomí lidí
o archeologických nálezech v našem regionu,
jejichž počet tím počal pozvolna narůstat. Tam,
kde takový osobní kontakt, ať už zmíněného
I. L. Červinky nebo jiných archeologů scházel,
tam nám často až dodnes chybí základní znalosti. Osobnímu vztahu I. L. Červinky k Hulínu
(Pravčicím) se prozatím nikdo nevěnoval.
Mimochodem, příslušníci rodiny MUDr. Vojtěcha Darebníka (a tím i I. L. Červinky) žijí
v Hulíně dodnes. Jejich přízeň je odvozena
od Marie Darebníkové (1895–1987), sestry

Hulíňan
zmíněného MUDr. Vojtěcha Darebníka, která
se provdala do Hulína za Ignáce Omastu. Informace k těmto rodinným vazbám mi poskytl
Ing. Vladimír Omasta z Hulína.

Sourozenci Vojtěch a Marie Darebníkovi
v roce 1910.
Ke konkrétnímu vztahu I. L. Červinky
k archeologickému poznání Hulína lze zmínit
pouhé maličkosti, známější jsou četné výzkumy v jeho širším okolí.
Prvním archeologickým výzkumem
I. L. Červinky v katastru Hulína byl výkop
tří hrobů na žárovém pohřebišti „v cihelně
Hýžově nad křižovatkou severní a Kroměřížské dráhy“ v roce 1902.Tato Hýžova cihelna,
jejíž malý hliník je dodnes dochován, nikterak
nesouvisela s velkou městskou cihelnou
známou z archeologických výzkumů v 50. a
60. letech. Šebelova lokalizace je tedy chybná.
Dále šlo o držení římské mince, nalezené
někdy v roce 1924 „na polích od Pravčic“,
která se před tím, než se dostala do Moravského zemského muzea v Brně, nalézala v soukromé sbírce I. L. Červinky. O nálezových
okolnostech bohužel více nevíme.
Jiný poznatek I. L. Červinka získal někdy ve 20. nebo 30. letech, kdy při kopání
štěrkopísku ve „Skřivánkově písečníku“,
zaznamenali kopáči „stopu sedliště s přesleny
a střepy tuhovými i černě leštěnými a osekanými parohy“. Ani v tomto případě neznáme bližší nálezové okolnosti. Místo nálezu je v knize
o Hulíně opět lokalizováno chybně.
„Při zakládání nového hřbitova byla otevřena jáma se střepy s vlnicí a železná šipka
listovitá.“ Nálezy z této jámy se rovněž staly
součástí sbírky I. L. Červinky a spolu s ní se
dostaly do Moravského zemského muzea.
Je skutečně zvláštní, že I. L. Červinka věnoval tak málo pozornosti místu svého rodiště
a jeho bezprostřednímu okolí, včetně Hulína. Je
to až nepochopitelné, uvědomíme-li si, o jak archeologicky bohatá místa se z dnešního pohledu
jedná. Zřejmě k tomu neměl dostatek vhodných
příležitostí. Stavba železnice, při níž byly získány
významné nálezy bronzových předmětů a d.,
byla v době jeho působení již dávnou minulostí.
Probíhajícímu rozšiřování hliníku, cihelny
a štěrkoven ve směru k Záhlinicím, četným stavebním aktivitám, kde bylo možné takové nálezy
očekávat, nikdo z místních obyvatel nevěnoval
pozornost. Archeologicky nesmírně bohatý
Hulín tak musel počkat na své objevení ještě
celá desítiletí, až do doby, v níž žil Jaroslav Kryl.

II.
Po vzniku Československa se již nedaří
oživit působení Moravského archeologického
klubu a vzniká nový archeologický spolek,
tentokráte s celorepublikovou působností,
zvaný Společnost Čs. prehistoriků, se sídlem
v Praze. Jeho konkrétní působení na Kroměřížsku a Holešovsku valné stopy nezanechalo.
Nicméně určitý vztah k nám tato společnost
přece jen měla. Ten vyplýval z toho, že jejím
dlouholetým místopředsedou (1919–1931) byl
chrášťanský rodák JUDr. Josef Zavadil.
Osobnost Josefa Zavadila byla v úvahách
o historii archeologie v našem regionu zcela
zapomenuta. Také i proto, že se o archeologii
v našem regionu příliš nezajímal. Nicméně se
v našem regionu narodil a pro archeologii
vykonal mnoho záslužné práce, zaslouží si
proto alespoň malou připomínku.
JUDr. Josef Zavadil se narodil 17. srpna
1855 v Chrášťanech. Pocházel z velmi skromných poměrů. Jeho otec byl rolník. První
ročník obecné školy vychodil v sousedních
Kurovicích. V dalším studiu pokračoval
na arcibiskupském semináři ve správě piaristů
v Kroměříži. Maturoval v roce 1874. Poté
odešel na další studia do Vídně. Nejdříve
studoval klasickou filologii, kterou také plně
dokončil. Poté pokračoval ve studiu práv
a promoval 4. července 1883. Jeho manželka
pocházela z Nitry.

Pracovní uplatnění našel na Nejvyšším
účetním dvoře (Oberster Rechnungshof),
společném pro Rakousko i Uhry, kam byl přijat v roce 1881. Postupoval jako účetní rada,
dvorní tajemník, sekční rada (1893), dvorní
rada (1903), až se stal odborovým přednostou,
tajným radou s titulem Excellence. Zastupoval
úřad v delegacích ke schválení společného
státního rozpočtu, které pracovaly střídavě
ve Vídni a Budapešti. Tuto práci vykonával
až do převratu. V roce 1907 se stal vedoucím
sekčním šéfem svého úřadu, v roce 1912 byl
jmenován skutečným tajným radou. Po vzniku
ČSR byl mezi prvními, kteří se hlásili do služeb nové republiky. Vypracoval návrh zákona
o zřízení a organizaci nejvyššího účetního kontrolního úřadu. Po dobu projednávání zákona
zůstal ještě ve Vídni, jako člen československé
likvidační komise. V březnu 1919, po přijetí
zákona v revolučním Národním shromáždění,
byl ihned pověřen ministerskou radou, aby
úřad zařídil. Úřad byl založen podle zákona
o zřízení a působnosti Nejvyššího účetního
kontrolního úřadu č. 175/ 1919 Sb. Koncem
dubna 1919 byl jmenován presidentem T. G.
Masarykem do nového úřadu, který začal vykonávat svou činnost 1. června 1919. V úřadě
působil až do října roku 1920, kdy jej vystřídal
bývalý velvyslanec v Berlíně dr. Koerner.
Současným pokračovatelem tohoto úřadu je
Nejvyšší kontrolní úřad.
Dovolené a nakonec i důchod trávil ve
své vile v Děvínské Nové Vsi u Bratislavy, kde
prováděl již předtím drobné výkopy a sběry.
Ve svém domě měl uloženy archeologické
nálezy ze svých výzkumů i další exponáty,
např. mapy, archivní materiály, obrazy, doklady lidové tradice spojené s Děvínem. V roce
1924 Josef Zavadil věnoval výsledky svého
dlouhodobého sběratelského úsilí „Spoločnosti
vlastivedného muzea slovenského v Bratislave“. Ta jej za tento čin jmenovala svým prvním
čestným členem.
JUDr. Josef Zavadil zemřel 17. dubna
1936 v Praze.

Opravený dům Josefa Zavadila v Děvínské Nové Vsi.
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Při svých archeologických výzkumech
v okolí Děvína spolupracoval s Jindřichem
Slovákem z Kroměříže (1856–1931), vydavatelem jeho práce „Velehrady Děvín a Nitra“. První archeologický výzkum na Děvíně
provedl spolu s I. L. Červinkou v letech 1913
a 1914. Jednalo se tehdy o první archeologické
výzkumy této lokality. Již v roce 1912 vydal

svou dodnes uznávanou knihu „Velehrady
Děvín a Nitra“.
Na děvínském hradě jsem v letech 2014–
2015 navštívil muzeum a malé archeologické
pracoviště a v obou případech jsem se setkal
s živým povědomím o jeho průkopnickém
působení a seznámil se s celou řadou publikací, v nichž se vzpomínají jeho archeologické

Kroměřížský knihtiskař a archeolog Jindřich Slovák
a titulní list Zavadilovy knihy.

SPORT
Opět jsme staré kalendáře vyměnili za
nové. Myslím si, že při této výměně určitě stojí
za krátké zastavení se nad rokem uplynulým
a každý by měl zavzpomínat na to, co se mu
povedlo či nepovedlo. Já bych vás rád seznámil
se svou sezónou 2015 v TFA. Zúčastnil jsem se
celkem patnácti závodů. Startů za celou sezonu
bylo 17. To bylo dáno tím, že na některých
soutěžích se běží jak závod jednotlivců, tak
i štafet. Nejdůležitější soutěže v ČR byly pro
mě ty, které byly zařazeny do Českého poháru
v TFA. O tomto poháru se dá říct, že patří
k nejlépe obsazeným závodům v ČR. Po všech
pěti závodech jsem se v celkovém výsledku
umístil na druhém místě. Další důležitou
soutěží bylo Mistrovství světa v TFA. To se
konalo v červnu v Německém Hannoveru.
Zde jsem byl druhý ve své kategorii do 30 let.
O měsíc později, v červenci, jsem se zúčastnil
Světových policejních a hasičských her, které

výzkumy. V Děvínské Nové Vsi jsem navštívil
jeho dům, kde má dnes sídlo městský úřad.
V místě si dodnes udržují povědomí o dalším
významném objevu Josefa Zavadila z roku
1925. Jednalo se o důležité staroslovanské
pohřebiště v blízkosti nádraží.
Pokračování v příštím čísle Hulíňanu

Zřícenina Děvínského hradu se nachází na soutoku Moravy
s Dunajem.

Jirka Haderka dává hasičskému sportu jiné rozměry
se konaly na východním pobřeží USA ve
Fairfaxu, poblíž Washingtonu, D.C. ČR jsem
reprezentoval jak v kategorii jednotlivců, tak
i v kategorii štafet, a oba dva starty znamenaly
nejvyšší, tedy zlatou medaili. Celkem jsem se
za celou sezonu podíval čtrnáctkrát na stupně
vítězů, z toho osmkrát na nejvyšší stupínek.
Takovýchto úspěchů bych nedosáhl bez
finanční podpory města Hulín, TOSHULIN,
a.s., Rovina, a.s., SDH Hulín, OSH Kroměříž,
Slévárna Hulín, Industria AC, a.s., Malířství
Ehl a Elkona CZ, s. r. o. Také bych chtěl
poděkovat rodině, fanouškům a všem, kteří
mi drželi pěsti a fandili nejen přes FB města
Hulína v letošním roce.
Pokud vás tento netradiční sport zajímá,
přijděte na mou přednášku. Ta se uskuteční
25. 2. 2016 od 17:00 v hulínské knihovně.
Těším se na vás.
Honza Haderka

Podzimní oblastní přebory mladšího žactva Střední Moravy
14. 11. 2015 se ve Vyškově konaly Podzimní oblastní přebory žactva,
kterých se zúčastnilo 12 plaveckých oddílů ze Střední Moravy.
Anetce Miklišové se podařilo vybojovat:
1. místo 200 m VZ 02:51,50
2. místo 100 m Znak 01:28,90
3. místo 100 m VZ 01:20,80
3. místo 50 m Znak 00:41,90
2. místo 4x50 m Polohový závod ve složení Plachá Markéta, Budínová
Anna, Miklišová Aneta, Kudelová Magdaléna 02:52,7
Tyto závody jsou kvalifikací na Pohár 10letých Morava,který se koná
v Třebíči.
Přejeme Anetě hodně úspěchů.
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Mažoretky opět úspěšné
V neděli 6. 12. se na mezinárodní soutěžní přehlídce mažoretek a roztleskávaček TORNÁDO v Ostravě umístily hulínské
Kontrasty na krásném 3. místě
a získaly bronzové medaile.

více na FB Mažoretky Kontrasty Hulín

Blahopřeje a děkuje
trenérka A. Rafajová

Podzim ve sportovní gymnastice
Mikulášský závod ve sportovní gymnastice
Gymnastický klub uspořádal v sobotu
5. 12. ve školní tělocvičně již 9. ročník Mikulášského závodu. Startovalo 14 oddílů a 81 závodnic.
Na vyhlašování výsledků, které tentokrát
bylo průběžně po jednotlivých kategoriích, se
přišel podívat i Mikuláš. Předával ceny prvním
dvěma nejmladším kategoriím.
Domácí závod absolvovaly i závodnice, které na jiné závody moc nejezdí, ale i dvě šikovné
dívky, které cvičí teprve od letošního září.
Startovalo 9 dívek. Jejich umístění bylo
v jednotlivých kategoriích: 11. místo Rozsypalová, 12. Koutová, 13. Poláková, 21.
Pecháčková, 22. Navrátilová, 23. Janečková,
8. Suchardová, 4. Mrlíková.

Na podzim ukončila činnost Terka Daňková. Za svou gymnastickou kariéru absolvovala rovných 60 závodů, nejvíce v historii
GK. Nyní úspěšně pokračuje svou sportovní
kariéru ve volejbalu. Trenéři jí přejí mnoho
volejbalových úspěchů.
Nyní dochází ke generační výměně,
přesto jsme se na podzim zúčastnili i dalších
závodů.
Podzimních závodů v Karviné se zúčastnila jen Alenka Rozsypalová, která se umístila
na 9. místě, a Eliška Navrátilová, která vybojovala velmi pěkné 6. místo.
Těžkého závodu - Baby cupu ve Vítkovicích - se zúčastnila pouze Eliška Navrátilová,
která se umístila ve středu startovního pole - 20. místo ze 37 startujících,
z převážně velkých oddílů z Ostravy
nebo Prahy.
Český svaz gymnastických
sportů upořádal již 3. ročník závodu
krajských družstev ve Valašském
Meziříčí. Hulínský klub a Zlínský
kraj z důvodu nemoci dalších
závodnic reprezentovala za Hulín
pouze stále závodící trenérka - Terka
Mrlíková.
Co se děti již naučily, ukázaly
rodičům na oddílovém Mikuláš-

ském tréninku. Mimo jiných dovedností
zkusily i dva fyzické testy pro vstup do armády ČR, o kterých se nyní hovoří, že mnozí
uchazeči mají problém je splnit. Nejstarším
našim dětem je 11 let a přes svůj mladý věk
většina uspěla. Testy zkusili i rodiče, mnozí
překvapili možná i sebe a také uspěli. S fyzičkou to tedy není mezi sportovci tak špatné,
zvláště s přihlédnutím k jejich věku.
Neustále prohlubujeme znalosti trenérů.
V podzimním čase se trenéři zúčastnili školení pod vedením bývalého reprezentačního
trenéra Honzy Komrsky a jeho ženy Zdeny.
Za přispění našich partnerů také neustále zlepšujeme tréninkové možnosti. V letošním roce
máme především nové žíněnky, trampolínu
a bradlové žerdi. Pro příští rok ještě potřebuje
dokončit repasování bradel rozpěrnými šrouby.
Za pomoc a spolupráci v roce 2015 děkujeme všem partnerům, jimiž jsou především
město Hulín, Zlínský kraj, ZŠ Hulín, Nadace
Synot, Chropyňská strojírna, a.s., Nestlé
Česko, s.r.o., závod SFINX Holešov, Český
svaz gymnastických sportů, VAK, a.s., Brevil
export-import, s.r.o., Bike centrum Štěrbík,
Textil prádlo Kopčilová. Děkujeme i za podporu rodičů a jejich pomoc při závodech.
trenéři

Stolní tenis v Hulíně v sezoně 2015/2016
SK Spartak Hulín – oddíl stolního tenisu již řadu let v místní sokolovně bojuje na
zelených stolech v regionálních i krajských
soutěžích. V sezóně 2015/2016 jsme poskládali
čtyři týmy mužů a jeden tým žáků. A-mužstvo
hraje krajskou soutěž první třídy a vede si v ní
dle očekávání dobře, drží se v první polovině
tabulky. B-družstvo se účastní krajské soutěže
1B třídy, kde, jako nováček soutěže, se drží
mimo sestupové pozice a drží si skvělé sedmé
místo. C-mužstvo i D-mužstvo hraje vyšší
okresní přebor, kde situace po polovině soutěže
vypadá dle očekávání. C-mužstvo hraje o čelo
tabulky, ale je pravděpodobné, že první dvě
pozice nedostihne, a D-mužstvo je poskládané
z mladých a méně zkušených hráčů a bude
velký úspěch, pokud se tým v soutěži udrží.

Žáci hrají svou regionální žákovskou
soutěž, a protože jsme začali s výchovou většiny
nových hráčů letos od nuly, tak v jejich první
sezóně se naše budoucí naděje jen rozkoukávají
v soutěži, bez jakýchkoliv očekávání. Mládeže
máme málo a rádi bychom rozšířili svou žákovskou základnu o mladé, aktivní hráče. Kdo by
se chtěl v ping-pongu zdokonalovat a hrát na
výkonnostní úrovni, ať se za námi podívá. Tréninky mládeže (10 – 13let) probíhají v podstatě
každou středu a pátek vždy od 15:30 do 17:00
hod. S sebou stačí jen čistá obuv, sportovní
oblečení, pálka, více se dovíte až na místě.
Z dalších aktivit bychom vyjmenovali
amatérský vánoční turnaj (Horul Cup), tradičně 25. 12. 2015 v 9:00 – akce pro rozhýbání,
aby bramborový salát nabral správný směr.

Užijte si ve zdraví vánočních svátků
a hodně sil v novém roce přejeme čtenářům
(a nejen jim) za oddíl stolního tenisu i za Výkonný výbor sportovního klubu
R.M. & P.J.
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Taneční skupina Trick a novinky
Taneční skupina Trick v září zahájila
novou taneční sezonu. Její řady se podařilo
rozšířit o spoustu dalších tanečních nadšenců.
Nicméně ani přes prázdniny tanečníci nezaháleli. V rámci vzdělávání se účastnili mnoha
tanečních workshopů a také jednoho z nejprestižnějších street dance meetingů na světě
- Street Dance Kemp Europe (SDK), kterého
se účastní tanečníci z celého světa a vyučují
tam taneční legendy. Náš tanečník David Per-

dykula dokázal zvítězit v SDK Game - tedy
v soutěži o nejlepšího studenta, získal 7 medailí a zároveň se tak stal nejúspěšnějším tanečníkem, kterého TS Trick vychovala! Ve čtvrtek
30. 12. vystoupil s královnou twerku Anet
Antošovou na galavečeru boxu a kickboxu
v pražské Lucerně. Ale i ostatní tanečníci se
tvrdě připravují na novou soutěžní sezonu. Tu
zahájili výborně, již z první soutěže si dovezli
všechny 3 třídy medaile. Kategorie dětí -

1. místo, junioři - 2. místo a dospěláci - 1. místo.
Současně jsme byli nominováni na vystoupení
na koncertu Děti dětem kongresovém paláci
v Praze, který se uskuteční koncem ledna. Za
všechny tyto úspěchy vděčíme nejen tanečníkům a jejich rodinám, které je podporují, ale
také škole ZŠ Nábřeží, která nám poskytuje
taneční prostory a především pak městu Hulín,
které nás finančně podporuje. Velké díky.
Trenérka A. Csomorová

Hokejové okénko HC Spartak Hulín
HC Spartak Hulín - AHK Kroměříž 5:2
(3. 12. 2015)
Branky: Pecháček 2x, Vítoslavský, Horáček,
Spružina. Zápas splnil očekávání, došlo na
nervózní souboj se soupeřem, který si libuje
v osekávání a provokování. Po první třetině jsme

vedli 3:0, z toho 2 góly padly při přesilovce. Když
to bylo 5:0, soupeř zapnul a pokoušel se dostat
před naši bránu, ale marně. My jsme si svůj náskok hlídali, a i když se AHK podařilo korigovat,
k dramatu nedošlo. Opět výborně zachytal náš brankář Pavel Kobliha a výborně zahrála celá obrana.

11. ROČNÍK ZIMNÍHO TURNAJE
„O POHÁR STAROSTY MĚSTA HULÍNA“ 2016

HC Spartak Hulín - Buldoci Otrokovice 2:7
(10. 12. 2015)
Branky: Šenkyřík, Kubo. Do zápasu jsme nastoupili bez pěti hráčů základní sestavy. S Otrokovicemi se vždy hraje podle toho, jak se sejdou.
A tentokráte se sešli. Bohužel jsme se dvě třetiny
nedostali k nějakému tlaku a postupně inkasovali
od technicky výrazně lepšího celku. Korigovali
jsme až za rozhodnutého stavu, nejprve nádhernou brankou snižoval na 1:4 Jakub Šenkyřík
a poté neméně hezky na 2:6 Jakub Kubo.
HC Spartak Hulín - RHL Přerov 3:8
(14. 12. 2015)
Branky: Remeš, Jakšík, Pecháček. Zápas
s těžkým soupeřem jsme zahájili velice dobře
a více než vyrovnaně, ale nedokázali jsme dát gól.
Soupeř se na ledě hledal, hrál nedůrazně, ale my
jsme toho nedokázali využít. A jakmile zjistili,
že i naše hra stojí za starou bačkoru, začali hrát.
Přišlo pár individuálních chyb a v polovině zápasu jsme prohrávali 0:4. Definitivní zlom přišel
za stavu 3:5, kdy jsme sahali po kontaktním gólu,
ale naopak jsme „fíka“ dostali. Poté už se zápas
jen dohrával.
Libor Pecháček
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 26. 11. 2015 oslavili diamantovou
svatbu 60 let společného života manželé
JOSEF A OLGA FIANTOVI
Hodně lásky, vzájemné tolerance, zdraví
a štěstí přejí dcery Jitka, Olga,
syn Miroslav s rodinami.

Tak už je tomu 22 let, co koukáš na tenhle svět.
Přejeme Ti hodně zdraví, štěstí, život přece není
žádný med!
Dne 29. 1. 2016 oslaví slečna
ANETA KARDOŠOVÁ ze Záhlinic
22. narozeniny, vše nej přejí maminka,
babička s dědou, sestra Lucie s Davidem,
přítel Tomáš a Pepa.

VZPOMÍNKA
OMLUVA PANÍ Žváčkové za neúplné
informace v prosincovém čísle 2015
2. prosince 2015 jsme vzpomněli
2. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
můj manžel, náš tatínek a dědeček,
pan

Dne 14. ledna 2016 by se dožil 83 let náš
tatínek, dědeček a strýc, pan
JOSEF KRŠKA z Hulína
S láskou a úctou vzpomíná manželka
Marie, dcera Hana, synové Michal
a Pavel s rodinami. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte na chvíle s ním prožité.

VLADIMÍR ŽVÁČEK
S láskou stále vzpomínají manželka
Mária, dcera Laďka s rodinou
a ostatní příbuzní.

INZERCE

Kdo měl rád, nezapomíná.....
Dne 8. ledna 2016 jsme vzpomněli 10. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil můj manžel, tatínek, dědeček pan
JIŘÍ KOTAS ze Záhlinic
s láskou stále vzpomínají manželka Eliška, dcera Eva s rodinou a syn Jiří
s rodinou a ostatní příbuzní.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

OPUSTILI NÁS
Božena Prnková
Štěpán Katrňák
Růžena Hudečková

1931
1938
1931

Roman Bradík
Alena Vlčková

1963
1932

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Pronajmu byt 2+1 v Hulíně, u vlakového nádraží, II. patro, volný
ihned. Cena pronájmu včetně energií 8 5000,- Kč. Tel.: 608 618 680.
• Textil prádlo v Poštovní ulici nabízí po celý leden slevu na oblečení 50 %, na ostatní zboží 25 %.
• Prodám zahradu v Hulíně 800 m2, chatka, studna, rozvody elektriky
a vody po celé zahradě. Cena dohodou. Více na tel.: 573 351 321.
• Prodám Bezdrátová HIFI sluchátka k televizi zn. PHILIPS, dosah
100m, výborné slyšení. Úplně nová. Tel.:732 778 177
• Odkoupím starý chléb, pečivo z vaší domácnosti. Tel.: 604 610 683.
• Servis pračky, myčky, sporáky a další elektrospotřebiče. Marek
Dolák, tel.: 737 366 124, www.servis-dolak.g6.cz.
• ING. DOSTÁL – GEODET – HULÍN. Provádí veškeré zeměměřické práce v oblastech katastru nemovitostí a stavební geodézie.
Tel.: 724 221 815.
• Montáž žaluzií, sítí, rolet, parapetů vnitřních i venkovních. Volejte
kdykoliv Rybenský Hulín, tel. číslo 604 301146.
• Ruční lymfatické masáže, sportovní a relaxační masáže – Romana
Zonová, tel. 731 381691.
• Prodám malířský stojan (stojan do přírody-malování v přírodě
podle skutečnosti). Provedení: buk-masiv (smontovaný), malířská
pomůcka. Cena 390,- Kč. Mob.: 739 00 9813
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