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ÚNOR 2014
Úvodník

Vážení čtenáři Hulíňanu,
únor je podle gregoriánského kalendáře
druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném
roce pak 29. Český název měsíce vysvětlují
jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání
ledu ponořují ledové kry na řekách (únor =
nořiti se). Při dnešním pohledu na počasí se
ledových ker asi nedočkáme, vypadá to spíše,
že nám začne všechno kvést o pár měsíců
dříve. Místo toho, aby příroda odpočívala zavalená sněhovými závějemi a pořádným mrazem, jsme svědky nejteplejší zimy za mnoho
let. Stěhovaví ptáci se nestěhují a mám takový
pocit, že se nám příroda mění před očima. Určitě to nebude dobrá sezóna pro provozovatele
lyžařských středisek, hoteliéry a provozovatele služeb spojených s lyžováním. Tráva na
sjezdovkách a prázdné lyžařské areály nevěstí
nic dobrého. V únoru nás čeká velký sportovní svátek – 22. zimní olympijské hry v Soči.
Věřím, že budeme naše sportovce sledovat

Z DNEŠNÍHO ČÍSLA:

a fandit jim, a také věřím, že nějakou tu medaili naši sportovci dovezou. Vzpomínám si
na davové šílenství při Naganu, možná by
stálo za to si jej zopakovat. Náš pan prezident
společně s novým velvyslancem České republiky v Rusku panem Remkem budou osobně
přítomni, tak jim přeji, aby našim sportovcům
přinesli štěstí a hlavně na sebe dávali pozor
a nechytli zase nějakou virózu.
Únor je také měsícem, kdy máme po podzimních volbách sestavenou novou koaliční
vládu, a tak se nám zase bude dařit o poznání
lépe! Byla to dlouhá a složitá jednání, tak konečně můžou páni politici ukázat lidu, jak se
má správně řídit náš stát.
Lednový úvodník byl plný přísloví.
Je zajímavé, že na únor tolik přísloví není. Asi
naši předkové v době minulé ze svých stavení v únoru nevycházeli, protože byla zima
a všechno bylo zasněženo. Odtud asi jen jedno známé přísloví: „Únor bílý, pole sílí.“

Vynikající
Beneﬁční koncert
Rok 2013 hodnotím
jako velmi úspěšný
Jak funguje v Hulíně
sociální poradna
Znáte svoje práva?
Večer s ombudsmanem
v Městské knihovně
20 let Gymnastického
klubu Hulín
Přeji vám příjemné chvíle při čtení tohoto
únorového čísla Hulíňanu.
J. Zakravačová

Beneﬁční koncert
V neděli 5. ledna patřil zaplněný sál
Kulturního klubu v Hulíně kvalitní
hudbě. Konal se tu II. beneﬁční koncert, jehož výtěžek půjde na podporu
technického vybavení příspěvkové
organizace DECENT, zabývající se
pečovatelskou službou v Hulíně a
nejbližším okolí. O kvalitní hudební
program se postarali studenti brněnské JAMU. Za doprovodu klavírního
mistra Kostiantyna Tyshka z Ukrajiny
se interpretaci světových i domácích árií
ujali Michaela Jančaříková, Helena Tamelová, Lukáš Hacek a hulínský rodák, barytonista
Roman Hoza ml. Profesionální výkony mladých umělců, perfektní výběr skladeb a téměř
dvouhodinový program byl balzámem nejen
pro uši, ale i duši. Navíc se opět stalo tradicí,

že vybrané peníze za koncert pomůžou
příspěvkové organizaci DECENT
ještě více zkvalitnit jejich služby
potřebným. Vybraných více jak 36
tis. korun českých půjde na nákup
termo nádob a kontejnerů na rozvoz jídla. Ředitelka příspěvkové
organizace DECENT paní Jiřina
Štěpánková obdržela šek na ﬁnanční částku od organizátorů akce, pana
starosty města Hulína Mgr. Romana
Hozy a místostarosty Petra Poláka.
Spojení umění a solidarity se v našem městě opravdu daří, a tak nezbývá, než poděkovat
městu Hulínu, pořadatelům akce, všem, kteří se
na zdárném průběhu podíleli, a těšit se na další,
již III. ročník beneﬁce.
J. Z.

Slavnostní předávání šeku

Roman Hoza ml. s pěveckou partnerkou

Děkovný dopis
Uplynul rok a opět musíme pochválit
dnes již druhý beneﬁční koncert. Díky
nezištnosti pana starosty a místostarosty
Městského úřadu Hulín jsme nadšeně se
zatajeným dechem poslouchaly koncert
s vynikajícím zpěvem hulínského rodáka Romana Hozy a jeho přátel.
Děkujeme všem pořadatelům a účinkujícím na Svíčkových koncertech, koncertu v kostele a beneﬁčním koncertu za
krásné zážitky.
Kamarádky Alena, Věra, Lida a Majka S.

Ti nejlepší z nejlepších
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Hulíňan
Z RADNICE
Vážený pane starosto, skončil rok 2013,
jak ho z pohledu starosty hodnotíte?
Hodnotím rok 2013 jako velmi úspěšný
pro Hulín. Z pohledu realizovaných investic
a větších oprav rozhodně. Byly to opravené
komunikace a chodníky kolem koupaliště,
U Stavu, Sokolská u nádraží v Hulíně, Nová
ulice a ulička v Záhlinicích. Nové a zateplené fasády mají dům s pečovatelskou službou
v Kostelní ulici a budova Kulturního klubu.
Důležitou investicí tohoto roku byla v Hulíně
oprava sociálních zařízení v mateřské škole,
díky které jsme mohli navýšit kapacitu školky tak, aby mohly být uspokojeny požadavky rodičů na umístění dětí. V základní škole
byly rekonstruovány již nevyhovující šatny
a z původních klecí jsou dnes hezké prostory se
skříňkami pro každého žáka. Významnou akcí
s dotací ministerstva pro místní rozvoj je tolik
potřebná, právě probíhající I. etapa regenerace
sídliště Družba. Věřím, že po jejím dokončení
budou obyvatelé sídliště spokojeni se zlepšeným životním prostředím v této části města.
Město bylo aktivní i v péči o životní prostředí. Byla zahájena výsadba lesoparku Nivky, dotační prostředky se podařilo zajistit i na
nákup a distribuce nových kontejnerů a 500
ks kompostérů pro podporu separace biologicky rozložitelného odpadu z domácností.
S důvěrou v občany a v ekologičtější nakládání s odpady proto také zastupitelstvo zatím nezvýšilo poplatky za popelnice. Postupně také
obnovujeme zeleň i v okolí města, předběžně
slíbenou máme dotaci na výsadbu zeleně odstiňující rychlostní silnici R55 od města.
Při výčtu povedených akcí chci připomenout i ty menší, kterých se zúčastnila celá řada
lidí a celých rodin, společenská setkání, která
posilují vztah k městu. Z nich bych rád vzpomněl hlavně společnou výsadbu dvou ovocných alejí kolem města, krásné hanácké hody
a hojně navštívené rozsvěcování vánočního
stromu, ale i bohatou činnost muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích, řadu zajímavých
akcí knihovny a další společenské a kulturní
akce konané ve městě. Zase o kousek dál je
celá široká oblast sociálních služeb a sociální
práce. Jsou tu poznáníchtiví studenti Akademie třetího věku, celá plejáda lidí aktivních
ve spolcích a neziskových organizacích, mladí umělci, muzikanti, sportovci, hasiči… Hulín pořád víc žije, je zde stále více aktivních
lidí a to mě těší.
Zastupitelstvo města Hulína schválilo rozpočet města na rok 2014, jak rozpočet vypadá a jaké jsou jeho priority?
Spolu s místostarostou Petrem Polákem
jsme si na začátku naší spolupráce na radnici
našli principiální shodu na poměrně jednoduchých zásadách a prioritách v oblasti rozpočtování a hospodaření města. Jsou velmi prosté:

MĚSTO HULÍN
PŘIPRAVUJE NOVÉ
WEBOVÉ STRÁNKY
MĚSTA
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Jak jsme na tom v Hulíně
1. rozpočet bez dluhů - hospodaříme
s tím, co máme, a na co nemáme,
si hlavně nepůjčujeme
2. město nepodniká (máme s tím zkušenosti z historie), drží si ale klíčové oblasti, třeba energetiku
3. každá koruna investovaná z rozpočtu města musí přinést další korunu dotační - na velké opravy
a investice je třeba zajistit přednostně zdroje mimo rozpočet
města v dotačních programech různých
typů a nám se to daří
4. investice musí přinést úsporu a nevytváří
nové, vysoké provozní náklady - proto investujeme do zateplení budov, které šetří
prostředky na topení, díky společnosti
SATE do tepelného hospodářství, kde se
daří také využívat dotací na využití alternativních zdrojů energie sluneční, či kombinované výroby tepla a elektřiny v kogeneračních jednotkách apod.
5. investice musí být prioritně prospěšná pro
co největší množství lidí
Rozpočet jsme stavěli na reálných příjmech roku předcházejícího. V roce 2013
na základě změn zákona o rozpočtovém určení
daní jsme neznali jeho dopad na příjmy, proto
byl v příjmové straně nastaven velmi opatrně,
a to se nám vyplatilo. Přesto jsme si mohli
dovolit v průběhu roku posílit rozpočtovými
opatřeními některé kapitoly výdajů (zejména na opravy komunikací). Loňský rok jsme
hospodařili v reálu se zajímavým přebytkem,
a proto jsme si mohli dovolit na rok 2014
schválit rozpočet s ﬁnancováním, které bude
kryto právě ze zůstatku účtu z roku 2013.
Priority v oblasti investic jsou zřejmé.
Je to regenerace náměstí Míru s předpokládanými náklady kolen 23 – 25 milionů korun,
z nichž jsou téměř dvě třetiny kryty dotací z
ROP Střední Morava, kterou se nám podařilo
získat. Náš rozpočet počítá s doﬁnancováním
této investice ve výši 7,5 milionu korun. Věříme však, že ve výběrovém řízení se cena za
dílo ještě sníží a rozdíl těchto prostředků budeme moci využít na další opravy.
Z pohledu investic roku 2014 je jistě největší rekonstrukce náměstí v Hulíně, jak
vypadají její přípravy a kdy začne?
V současné době je připravena zadávací dokumentace pro výběrové řízení, které
spustíme v únoru po podpisu smlouvy o přidělené dotaci ROP, na kterou čekáme. Pak
následují ještě další administrativní kroky,
schválení smlouvy s dodavatelem, a pokud
nebude komplikací, předpokládáme začátek
prací v začátku měsíce dubna.
Město Hulín v tomto roce oslaví 790 let od
svého založení, jaké oslavy nás čekají?
Je to takové nekulato-kulaté výročí první historicky doložitelné zmínky o Hulíně.
Oslavy tohoto výročí by měly vyvrcholit při
příležitosti Svatováclavských hodů. V jejich
rámci bychom rádi slavnostně otevřeli rekonstruované náměstí a pokřtili knihu o historii
města. V průběhu roku připravujeme další doprovodné akce, které se budou na toto
výročí vázat a odkazovat. Podrobný plán je
však ještě ve vývoji.

Možná je to ještě neveřejná informace, že město Hulín připravuje
velmi zajímavou knihu o historii
a současnosti města. Můžete prozradit čtenářům Hulíňanu nějaké
podrobnosti?
Informace o připravované knize
není neveřejná ani tajná, ale myslím,
že známá. Už jen proto, že částka
na její zpracování a tisk byla již
v loňském rozpočtu. Město má poslední podobnou publikaci z roku 1974. Ta je
však mírně ideologicky zatížená. Proto jsme
se již před dvěma lety rozhodli historii Hulína
zpracovat i v širším měřítku a odborně. Lidé
mají znát a učit se z historie a uvědomovat si
tak své kořeny, mít blíž k místu, kde žijí. Garantem knihy je historik Dr. Z. Fišer, autorský
tým tvoří více než desítka odborníků na historii jednotlivých období a významně jim pomáhají další pamětníci v čele s naším V. Úlehlou. V dalších letech bychom chtěli zpracovat
podrobnější dějiny Záhlinic a Chrášťan a také
publikaci o Františku Skopalíkovi, jakousi
ucelenou biograﬁi tohoto našeho významného
rodáka. Dr. Fišer i další odborníci, se kterými
spolupracujeme, ve spojení se záhlinickým
muzeem se touto osobností také zabývají
a studují její život, dílo a odkaz.
Letošní rok je rokem volebním, na podzim
proběhnou volby do místních samospráv,
budete kandidovat v příštích volbách?
Ve volbách kandidovat budu. Mám ještě
pár nápadů a představ, v čem by se mohlo
město dál posunovat v mnoha oblastech,
a chtěl bych je vedle již ověřených obecných
a myslím dosud úspěšných ekonomických
strategií obyvatelům Hulína ve volebním programu i na další volební období nabídnout.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů
ve Vašich plánech.
J.Z.
Podívejme se na rok 2013 v Hulíně
v číslech. Začneme optimisticky, novými
přírůstky do řad našich obyvatel. V Hulíně se v loňském roce narodilo 52 nových
občánků. Pokud se však ohlédneme více
do minulosti, je toto číslo za posledních
10 let bezkonkurenčně nejmenší.
V souboji pohlaví si těsné vítězství připisují děvčátka, která svým počtem převýšila chlapce o 4 pomyslné body. Úspěšný
návrat do našich končin začínají opět slavit tradiční jména (Alžběta, Eliška, Zuzana nebo Jan, Adam), výjimkou však pořád
nejsou ani jména cizí.
Během loňského roku v Hulíně
vstoupilo do svazku manželského
14 párů a s lítostí jsme se navždy rozloučili s 63 našimi občany.
Statutu občana Hulína se dobrovolně,
odstěhováním, vzdalo 171 občanů, nově
jsme jich do našeho města přivítali 121.
Bc. Vladimíra Obdržálková
matriční úřad

Hulíňan
Obnova zeleně
na hulínském náměstí

Rozpočet města na rok 2014
PŘÍJMY
1
2
3
4
VÝDAJE
10
1

22
23
2
31

33

34
35

36

37
3
4
5
61
63
64
6

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM

64 797,00
4 895,00
730,00
4 333,70
74 755,70

zvláštní veterinární péče
splátky úroků
Zemědělství a lesní hospodářství
Zemědělství a lesní hospodářství
komunikace
poplatky sdružením obcí
komunikace investice
silniční doprava
Doprava
kanalizační práce
Vodní hospodářství
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
MŠ Ed. Světlíka, p. o.
ZŠ Nábřeží, p. o.
Vzdělávání a školské služby
knihovna
kulturní památky
činnost registrovaných církví
sdělovací prostředky
záležitosti kultury
Kulturní klub, p. o.
Kulturní klub, p. o. - zateplení
Kultura, církev, sdělovací prostředky
Sportovní areál, p. o.
ostatní tělovýchovná činnost
Středisko volného času, p. o.
chata Rusava
Tělovýchova a zájmová činnost
Decent, p. o.
Decent, p. o.
Zdravotnictví
stará škola
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
územní plánování
komunální služby a územní rozvoj
sídliště Družba
náměstí Míru
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
RESO
nakládání s odpady
veřejná zeleň
lesopark Nivky
Ochrana životního prostředí
ostatní činnosti - občanská sdružení
Služby pro obyvatelstvo
sociální věci
Sociální věci
požární ochrana
krizové situace
Bezpečnost státu a právní ochrana
zastupitelstva obcí
činnost místní správy
Státní správa, územní samospráva
platby daní a poplatků
pojištění majetku
Finanční operace
Ostatní činnosti
Všeobecná veřejná správa
VÝDAJE CELKEM

290,00
185,00
475,00
475,00
2 800,00
60,00
380,00
600,00
3 920,00
120,00
120,00
4 040,00
2 150,00
3 500,00
5 650,00
200,00
500,00
100,00
250,00
750,00
1 800,00
2 400,00
6 000,00
2 365,00
200,00
450,00
20,00
3 035,00
2 870,00
620,00
3 490,00
200,00
1 700,00
1 350,00
800,00
800,00
5 170,00
1 400,00
7 300,00
18 720,00
1 200,00
6 230,00
4 500,00
500,00
12 430,00
500,00
49 825,00
20,00
20,00
600,00
200,00
800,00
2 800,00
24 370,70
27 170,70
1 800,00
300,00
2 100,00
200,00
29 470,70
84 630,70

Od loňského roku radnice
města intenzivně
pracuje na přípravě plánované regenerace našeho
náměstí, se kterou souvisí i obnova zeleně v
centru
města.
Již nyní musí
být
zahájena
první fáze prací,
které je nutné
provést v zimních měsících.
Před Vánocemi
bylo tedy započato s kácením, se kterým se bude v lednu
a únoru pokračovat. Jako první byla pokácena mohutná vrba. Její zdravotní stav byl
několik let sledován, protože při posledním odborném ořezu jsme byli upozorněni, že větve stromu jsou napadeny dřevokaznou houbou, a že
její zdravotní stav se bude bohužel zhoršovat.
V rámci regenerace náměstí budou pokáceny i další stromy, které brání výstavbě nových chodníků či parkovacích míst. Jedná se
zejména o borovice, smrk, břízy, kaštany a několik lip. Stromy
budou nahrazeny
novými dřevinami, a to jak velkokorunnými,
tak malokorunnými, které budou lemovat nové chodníky pro
pěší. Celkem bude vysázeno o 20
kusů stromů víc,
než bylo pokáceno.
Bc. Šárka Dostálová - referentka
Odbor rozvoje města a životního prostředí

Revitalizace sídliště
Družba pokračuje
Po novém roce se opět rozběhly stavební
práce na revitalizaci sídliště Družba. Stavební
ﬁrma v těchto přijatelných klimatických podmínkách pokračuje kladením obrubníků pro
chodník okolo bytových domů 1192 a 1193.
Současně se připravují podkladní vrstvy pro
pokládku zámkové dlažby jak na chodnících,
tak i na parkovištích. Stavební práce budou
probíhat, dokud to dovolí počasí.
Ing. Roman Dutkevič - vedoucí
Odbor rozvoje města a životního prostředí

Splátky půjček
Změna stavu prostředků na bankovních účtech
8 FINANCOVÁNÍ

2 715,00
12 590,00
9 875,00
V Hulíně, 25. 11. 2013
Vypracovala: Bc. Eva Kubínová
Návrh rozpočtu byl schválen ZM ze dne 19. 12. 2013
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Hulíňan
USNESENÍ č. 65
z 65. schůze Rady města Hulína, konané dne 19. prosince 2013
Rada města po projednání a v souladu se zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů
1) Doporučuje ZM
2) Schvaluje
3) Bere na vědomí
1) Doporučuje ZM
schválit nabytí pozemků parc. č. 2231/10 o výměře 134 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, a parc. č. 2231/11 o výměře 38 m2 ostatní
plocha, ostatní komunikace, formou bezúplatného převodu od ČR, zastoupené Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se
sídlem Rašínovo nábřeží 42, 12800 Praha 2,
do vlastnictví města Hulína, a zplnomocňuje starostu města Hulína Mgr. Romana Hozu
podpisem čestného prohlášení pro tento bezúplatný převod ve veřejném zájmu;
platnost usnesení: 31. 12. 2014;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa.
2) Schvaluje
a) Smlouvu o správě pohřebišť a smuteční síně
uzavřené mezi městem Hulína a ﬁrmou KOMBYT SERVIS, s. r. o., IČ 276 66 441, se sídlem
Kostelní 344, 768 24 Hulín na rok 2014;
platnost usnesení: rok 2014;
b) Smlouvu o provedení veřejně prospěšné
služby – zabezpečení čistoty a pořádku uzavřené mezi městem Hulín a ﬁrmou KOMBYT
SERVIS, s. r. o., IČ 276 66 441, se sídlem
Kostelní 344, 768 24 Hulín, na rok 2014;
platnost usnesení: rok 2014;
c) Smlouvu o provedení veřejně prospěšné
služby – strojní čištění komunikací uzavřené mezi městem Hulín a ﬁrmou KOMBYT
SERVIS, s. r. o., IČ 276 66 441, se sídlem
Kostelní 344, 768 24 Hulín, na rok 2014;
platnost usnesení: rok 2014;
za body a) až c) zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
d) Smlouvu o provedení veřejně prospěšné služby – „Údržba zeleně“ mezi městem
Hulín a ﬁrmou KOMBYT SERVIS, s. r. o.,
IČ 276 66 441, se sídlem Kostelní 344, 768 24
Hulín za cenu 3.900.000,- Kč vč. DPH;
platnost usnesení: schválením;
e) Dohodu o likvidaci černých skládek na pozemcích a veřejných prostranstvích ve vlastnictví města Hulína mezi městem Hulín a ﬁrmou KOMBYT SERVIS, s. r. o., IČ 276 66 441,
se sídlem Kostelní 344, 768 24 Hulín;
platnost usnesení: schválením;
za body d) a e) zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič;
f) použití investičního fondu KULTURNÍHO
KLUBU Hulín, p. o., dle § 31 odst. 2 písm.
d) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění
později vydaných předpisů k posílení zdrojů
určených na ﬁnancování údržby a oprav nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele,
ve výši 71.600,- Kč v roce 2013;
platnost usnesení: 31. 12. 2013;
g) uzavření pojistné smlouvy o pojištění majetku města s UNIQA pojišťovna, a. s., Evropská 136, 160 12 Praha 6;
platnost usnesení: 01. 01. 2014;
h) výjimku v souladu s odst. 1, ustanovení
Článku V. Obecně závazné vyhlášky města
Hulína č. 2/2010 o stanovení podmínek pro
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného
pořádku, a schvaluje ukončení akce „veřejná
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hudební produkce v Kulturním klubu Hulín“,
a to z 11. 01. 2014 na 12. 01. 2014, 18. 01. 2014
na 19. 01. 2014, 25. 01. 2014 na 26. 01. 2014,
08. 02. 2014 na 09. 02. 2014, 14. 02. 2014
na 15. 02. 2014, 22. 02. 2014 na 23. 02. 2014,
14. 03. 2014 na 15. 03. 2014 do 03.00 hodin
s tím, že každá jednotlivá akce bude včas písemně oznámena příslušným formulářem;
za body f) až h) zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
i) DECENTu Hulín, příspěvkové organizaci,
přijetí věcného daru – lednice Romo RM 215
A+ v hodnotě 6.509,- Kč pro potřeby střediska Pečovatelská služba;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: pí Jiřina Štěpánková;
j) zřízení věcného břemene dle smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na částech pozemků
parc. č. 974/1, 976, 1192, 1240/4, 3238 vše
v k. ú. Hulín f. E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, IČ 280 85 400, za cenu 6.000,- Kč
+ DPH a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí;
platnost usnesení: 30. 06. 2014;
k) nájemní smlouvu na nájem části pozemku
parc. č. 674 v k. ú. Hulín o výměře cca 2 m2
Realitní kanceláři HEUREKA, s. r. o., za
cenu 2.000,- Kč/rok za reklamní vývěsku;
platnost usnesení: 31. 03. 2014;
l) záměr nájmu všech zemědělských pozemků
v k. ú. Záhlinice a části k. ú. Hulín po zápisu další etapy pozemkových úprav včetně pozemků odpovídajících (i částečně)
pronajatým pozemkům f. Rovina, a. s.,
dle nájemní smlouvy ze dne 08. 06. 1999
za
účelem
zemědělské
prvovýroby;
platnost usnesení: 31. 06. 2014;
m) nájemní smlouvu na nájem pozemků v k. ú.
Chrášťany u Hulína o celkové výměře 0,4798 ha
dle nájemní smlouvy p. Pavlovi Rozsypalovi,
IČ 469 07 238, za cenu 3.500,- Kč/ha/rok
na dobu neurčitou;
platnost usnesení: 31. 06. 2014;
n) nájemní smlouvu na nájem pozemků v k. ú.
Chrášťany u Hulína o celkové výměře
1,2220 ha dle nájemní smlouvy p. Dušanovi
Králíkovi, bytem Chrášťany u Hulína č. p. 15,
768 24 Hulín, za cenu 2.000,- Kč/rok na dobu
neurčitou;
platnost usnesení: 31. 06. 2014;
o) smlouvu o nájmu domu č. p. 948 v k. ú. Hulín s nebytovými prostorami o výměře 514 m2
f. A CLIMtex, s. r. o., IČ: 023 89 517, za cenu
86.568,- Kč/rok za účelem šicí dílny;
platnost usnesení: 31. 06. 2014;
p) nájemní smlouvu na nájem id. ¼ pozemku
parc. č. 2235 v k. ú. Bezměrov, tj. o výměře
1.117 m2 Agrodružstvu Postoupky, družstvo,
IČ 255 60 221, za cenu 391,- Kč/rok za účelem zemědělské prvovýroby;
platnost usnesení: 31. 03. 2014;
q) smlouvu o podnájmu na podnájem části
pozemku parc. č. 2726 v k. ú. Hulín o výměře 82 m2 s ﬁrmou KOMBYT SERVIS, s. r. o.,
IČ 276 64 41, za cenu 328,- Kč/rok za účelem
stavby přístřešku;
platnost usnesení: 31. 03. 2014;
r) záměr prodeje id. 1/42 pozemků parc. č. 358,
359, 1343, vše v k. ú. Dřevohostice, z celkové
výměry 731 m2;
platnost usnesení: 30.11.2015;
s) záměr nájmu části budovy č. p. 123 v k. ú.
Hulín – nebytové prostory v přízemí budovy

o celkové výměře 241 m2, přístupné z náměstí s možností rozdělení na dvě části za účelem
podnikání;
platnost usnesení: 30. 06. 2014;
t) odpisové plány příspěvkových organizací,
jejichž zřizovatelem je město Hulín. Odpisové plány jsou sestaveny na rok 2014;
platnost usnesení: rok 2014;
za body j) až t) zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
u) Smlouvu o dílo s ﬁrmouAstudio, Ing. Radmila Vraníková, IČ 127 33 881, se sídlem Smetanova 1225, 767 01 Kroměříž, na zpracování projektové dokumentace akce „Projekt regenerace
panelového sídliště Družba v Hulíně – II. etapa
– aktualizace“ za částku 180.000,- Kč vč. DPH;
platnost usnesení: schválením;
v) Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností s ﬁrmou Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., IČ 494 51 871, se sídlem Kojetínská
3666, 767 11 Kroměříž, upravující provozování souvisejících vodohospodářských zařízení
pro zajištění kvalitního a plynulého provozování vodovodní sítě a zásobování odběratelů
pitnou vodou v místních částech Chrášťany
a Záhlinice města Hulína;
platnost usnesení: schválením;
w) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Obnova
aleje v lokalitě za statkem“, uzavřený mezi
městem Hulín a panem Jiřím Svačinou, IČ 687
57 123, se sídlem Březnice 157, 760 01 Zlín;
platnost usnesení: schválením;
x) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Zateplení
budovy Kulturního klubu v Hulíně“ s ﬁrmou
PROVING, s. r. o., IČ 262 44 888, se sídlem
Poštovní 480, 768 24 Hulín;
platnost usnesení: schválením;
y) Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě na zabezpečení odborného technického dozoru
investora a koordinátora BOZP na akci „Zateplení budovy Kulturního klubu v Hulíně“,
uzavřený s ﬁrmou CHALUPA-STAVITEL,
s. r. o., IČ 255 59 699, se sídlem Holešovská
993, 768 24 Hulín;
platnost usnesení: schválením;
z) na základě předložených nabídek výsledek výběrového řízení na akci „Svoz směsného komunálního odpadu a provozování sběrného dvora
ve městě Hulín“ s tím, že nabídka ﬁrmy BIOPAS, s. r. o., IČ 469 60 511, se sídlem Kaplanova 2959/6, 767 01 Kroměříž, s výslednou cenou
4.779.994,- Kč bez DPH byla vybrána jako nejvýhodnější, a pokud nebudou podány v zákonné
lhůtě námitky proti výsledku výběrového řízení,
současně se schvaluje Smlouva o poskytnutí
služeb s ﬁrmou BIOPAS, s. r. o., IČ 469 60 511,
se sídlem Kaplanova 2959/6, 767 01 Kroměříž;
platnost usnesení: schválením;
za body u) až z) zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič.
3) Bere na vědomí
a) ukončení nájmu nebytových prostor části
budovy č. p. 375 v k. ú. Hulín o celkové výměře 575 m2 f. EMEA, s. r. o., k 01. 03. 2015;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
b) podání žádosti o poskytnutí dotace na základě 1. výzvy MŽP na projekt Doplnění zakládané plochy příměstské zeleně „Lesoparku Nivky“ o zpevněné přístupové cesty ze SFŽP ČR
v rámci Programu zeleň do měst a jejich okolí;
V Hulíně dne 19. prosince 2013
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák, místostarosta

Hulíňan
USNESENÍ z 22. zasedání Zastupitelstva města Hulína,
konaného dne 19. prosince 2013 v Kulturním klubu v Hulíně
Usnesení č. 167/2013
a) Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
zprávu o plnění usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Hulína bez připomínek;
b) Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Hulína
od 14. listopadu 2013 do 19. prosince 2013;
c) Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí zprávu předsedy Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Hulína o kontrole plnění usnesení Rady města Hulína za uplynulé
období;
platnost usnesení: schválením.
Usnesení č. 168/2013
a) Zastupitelstvo města Hulína schvaluje zprávy
předsedů Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města Hulína o činnosti za rok 2013;
b) Zastupitelstvo města Hulína schvaluje plány činností Kontrolního a Finančního výboru
města Hulína na rok 2014;
platnost usnesení: schválením.
Usnesení č. 169/2013
Zastupitelstvo města Hulína v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění později vydaných předpisů:
schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemků
parc. č. 4284 a parc. č. 4764, vše v k. ú. Hulín,
o výměře 789 m2 Ing. Vladimíru Omastovi,
bytem Hulín;
platnost usnesení: do 30. 06. 2014;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa.
Usnesení č. 170/2013
Zastupitelstvo města Hulína
a) bere na vědomí pravomocné rozhodnutí,
vydané Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Zlínský kraj,
pobočka Kroměříž, pod č. j. SPU 273585/2013
v souladu se schváleným návrhem komplexní
pozemkové úpravy v k. ú. Chrásťany u Hulína
a v k. ú. Hulín;

b) schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
později vydaných předpisů nabytí a převod nemovitostí dle výše uvedeného rozhodnutí;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Bc. Božena Rušikvasová.
Usnesení č. 171/2013
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 a ustanovení § 16 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění později vydaných předpisů rozpočtové opatření č. 6/2013;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Bc. Eva Kubínová.
Usnesení č. 172/2013
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 na rok 2014:
a) celkové příjmy ve výši 74.755.700,- Kč
b) celkové výdaje ve výši 84.630.700,- Kč
c) ﬁnancování
- 9.875.000,- Kč
platnost usnesení: do 31. 12. 2014;
zodpovídá: Bc. Eva Kubínová.
Usnesení č. 173/2013
a) Zastupitelstvo města Hulína schvaluje oddělení
knihovny od Kulturního klubu, p. o., a přiřazení
do Městského úřadu Hulín, Útvaru tajemníka;
platnost usnesení: od 01. 01. 2014;
zodpovídá: Mgr. Jana Kutá.
b) Zastupitelstvo města Hulína schvaluje v
souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
později vydaných předpisů, nové úplné znění zřizovací listiny KULTURNÍHO KLUBU
Hulín, příspěvkové organizace;
platnost usnesení: od 01. 01. 2014;
zodpovídá: JUDr. Hana Hrabalová.

USNESENÍ č. 66 z 66. schůze Rady města Hulína,
konané dne 9. ledna 2014
Rada města po projednání a v souladu se zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů
1) Doporučuje ZM
2) Schvaluje
3) Bere na vědomí
1) Doporučuje ZM
schválit převod objektů, které byly realizovány v rámci stavby rychlostní silnice R 55 do
majetku města Hulína dle přílohy č. 1 v rámci
dotčení místních komunikací a polních cest;
platnost usnesení: 30. 09. 2014;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa.
2) Schvaluje
a) na základě předložených nabídek výsledek
výběrového řízení na akci „Územní plán Hulín“ s tím, že nabídka uchazeče URBANISTICKÉ STŘEDISKO, s. r. o., Spartakovců 3,
Ostrava-Poruba, s výslednou cenou 459.800,Kč včetně DPH byla vybrána jako nejvýhodnější, a současně schvaluje smlouvu o dílo
a pověřuje starostu města jejím podpisem;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Bc. Božena Rušikvasová;
b) SMĚRNICI SM 01/01/14 O zadávání a hod-

nocení veřejných zakázek malého rozsahu;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič;
c) servisní smlouvu č. 01055/13/200 (servisní
smlouva na provádění servisu a pravidelných
prohlídek multifunkčního zařízeni – kopírka,
skener, tiskárna);
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Pavel Janečka.
3) Bere na vědomí
a) Výroční zprávu města Hulína za rok 2013
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: JUDr. Hana Hrabalová;
b) oznámení vedení Základní školy Hulín, okres Kroměříž, o konání zápisu dětí
do prvních tříd pro školní rok 2014/2015 dne
30. 01. 2014;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: pí Jiřina Floriánová.
V Hulíně dne 9. ledna 2014
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák, místostarosta

Usnesení č. 174/2013
Zastupitelstvo města Hulína v souladu s ustanovením § 64 zákona čís. 6/2002 Sb., o soudech
a soudcích, ve znění později vydaných předpisů, zvolilo tyto přísedící k Okresnímu soudu
v Kroměříži na volební období 2014 – 2018:
1. Bc. Vladimíru Obdržálkovou
2. Jiřinu Floriánovou
3. Elišku Němcovou
4. Milenu Simerskou
5. Zdeňka Váňu
6. Jaroslava Zábranského
7. Ing. Jaroslava Rosypala
8. Jitku Dolníčkovou
9. Mgr. Hanu Kouřilovou
10. Ing. Libora Pecháčka
platnost usnesení: přijetím.
Usnesení č. 175/2013
Zastupitelstvo města Hulína schvaluje v
souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
později vydaných předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů;
platnost usnesení: od 01. 01. 2014
zodpovídá: Bc. Eva Kubínová.
V Hulíně dne 19. prosince 2013
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák, místostarosta
Ověřovatelé usnesení:
p. Rostislav Burda, p. Libor Simerský

První občánek,
tedy občanka Hulína
„Za nový přírůstek
do rodiny by všechny babičky a dědečkové rádi poděkovali Nicole
Karamonové a
Honzovi Láníkovi. Přejeme malé
Isabellce narozené 1. 1. 2014
spoustu zdraví a vše
nejlepší do života.“
Děkují Karamonovi a Láníkovi
Prosím všechny svědky, kteří by
mohli podat svědectví o incidentu, který se stal v noci z PÁ 10. 1. na SO 11. 1.
2014 mezi 1:20 až 1:37, kdy skupina 4
vandalů vytrhla a zničila dešťový svod
na bytovém domu na ulici Záhlinická
naproti hřbitovu (podotýkám, že to nebylo poprvé a zřejmě ani naposledy).
Především vyzývám starší pár, který
ihned po incidentu skupina těchto výtržníků slovně napadla na nedalekém
rohu u parkoviště Albert – toto jsem
již sledoval z balkónu a Policii ČR jsem
další pohyb skupiny hlásil až do jejich
dopadení. V případě svědectví prosím
volejte Policii ČR, místní služebnu.
Předem děkuji za pomoc všem slušným
lidem v Hulíně.
Ing. M. Janoušek - člen MO ČSSD Hulín
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Hulíňan
ZE SPOLEČNOSTI

Akademie 3. věku
„Chození po uhlí je nádherná věc a doporučil bych ji každému. Respekt vůči ohni
je stále stejný, nevěřím si o mnoho víc, než
předtím. Ale zároveň cítím (když se obrátím
na ne-rozumovou část mého já), že by to člověk asi dokázal znovu.“ řekl J. Barouš.

S novým rokem s novou energií, tak by se
dala nazvat první letošní Akademie 3. věku
s Mgr. Jiřím Baroušem tentokrát na téma
„Co je v nás v nás je vše“ .
Cesty poznání a sebepoznání
Před mnoha lety to byla touha jít po jiných,
tehdy v našich končinách nevyšlapaných cestách. Člověk hledal v různých směrech a oblastech postupy, které by jej přivedly k uvědomění
sebe sama, svého místa ve světě či vesmíru. Již
brzy pochopil, že žádná nauka mu nemůže zprostředkovat poznání. Je to pouze záležitost vnitřní praxe a prolínání vnějšího a vnitřního světa.
Po čase si uvědomil, že bez objevení jiných realit v podvědomí, jejich přijetí či vyčištění se
nemůže na cestách poznání posunout dál. Osvojil si postoje bojovníka, stal se bdělým ve svém
vědomí, zapomenul na ego. Ověřil pravdivost
mnohých východních či západních nauk. A našel
také přirozenost, spontánnost, uvolněnost. Nalezený svět už neměl být nikdy zapomenut....
Několik postřehů k chození po žhavém
uhlí, o které se podělil s přítomnými v sále.

Z hlediska techniky je dobré vrátit se
k přírodě a delší dobu chodit bosky, aby nohy
přivykly tomu, co znali naši předkové, dávní
i méně dávní. Důležitý je stav vědomí a dle
slov šamana také to, jaké počasí je před chozením. Sucho a teplo znamená, že oheň bude
mít větší sílu (což nastalo u nás). Jinak je to
přirozená schopnost našeho těla….
Z hlediska cest poznání je to skvělá technika, protože vede k tomu, aby člověk makal
naplno, nechce-li se spálit. Asi by se nespálil
i bez velké přípravy, ale pocit „musím udělat
vše, aby to dopadlo dobře“
je silně motivující. Je to
svým způsobem nalézání
hranic svých možností, proto je to natolik stimulující
a posilující. Dále mám pocit, že technika funguje klasicky z hlediska změněných
stavů vědomí: ukazuje svou
pozitivní i negativní stránku. Odkrývá dávno zasunuté nánosy smetí na duši.
A v rámci synchronicit a vypjatosti celé situace je čistí.

POZVÁNKA
NA AKADEMII 3. VĚKU
12. ÚNORA OD 9.00 h
V SÁLE KK HULÍN
guje slepá víra (na to je ten oheň příliš živý,
včetně pocitů v chodidlech), stejně tak by
to ale bez víry v sebe, v dokonalost těla, nešlo. Je to nádherné otevření dveří jinam,
do skutečné reality tohoto světa (a přitom
mimo ni, ha, ha, ha). Světa, kde jediným naším
posláním a smyslem života je protančit jej pro
dobro sebe i všech bytostí, třeba za zvuku bubnů.
Tolik krátce z povídání skvělého J. Barouše.
Zdroj:
http://samanismus.unas.cz/pages/clanky.html
J. Z.

Podle slov kamarádky je to „přesně vyvážený
stav reálnosti a bytí mimo
realitu“. Proto příliš nefun-

Jak funguje v Hulíně sociální poradna
Dne 5. 11. 2013 zahájila
v Hulíně provoz sociální poradna oblastní charity Kroměříž. Ve společenské místnosti
Domu s pečovatelskou službou na Nábřeží 1314 v Hulíně si od října do konce roku
2013, tzn. během 4 otevíracích dnů, přišlo pro radu či pomoc se sepsáním různých dokumentů 12 občanů Hulína.
Sociální poradna má jako sociální služba
svá speciﬁka. Na pracovníky poradny se mohou obrátit lidé i anonymně a nemusí uzavírat
smlouvu písemně, jako je tomu u většiny sociálních služeb. V případě, že se však člověk
na poradnu rozhodne obrátit anonymně, může
tím být ovlivněn rozsah služby (např. návrh
k soudu ve formě obecného vzoru, nikoliv
„ušitý na míru“). Spolupráci může klient bez
udání důvodu ukončit, avšak ze schůzky se
musí řádně omluvit, aby tím neblokoval volné místo další potřebným.
Nejčastějšími problematikami, s nimiž se na
poradnu lidé obracejí, jsou především ﬁnance,
vypořádání majetku, dluhy či exekuce.
Faktem je, že tato problematika se prolíná téměř každou životní situací:
- narození dítěte, těhotenství, výživa dítěte,
- osamostatnění dětí, svatba, změna bydliště,
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- změna ﬁnanční situace (např. půjčky),
manželské problémy,
- rozpad manželství, rozvod, smrt manžela
nebo manželky, smrt v rodině,
- vězení, trestná činnost (např. i dětí), pohledávky (z titulu, že mi někdo něco dluží),
- změna zdravotního stavu člena rodiny,
ztráta zaměstnání, odchod do důchodu atd.
V celkovém kontextu jde většinou o vymáhání a uplatnění svých práv, o získání
potřebných informací. Z výše vyjmenovaných životních situací se dá dovodit, že sociální poradna může (i když ne vždy musí) být potřebná pro každého z nás. Pracovníci sociální
poradny problém za vás nevyřeší, můžete se
však na něj „společně podívat“ a konzultovat,
co jiného či dalšího se dá v dané situaci dělat, případně pracovník poradny pomůže se
sepsáním potřebného dokumentu. Spoustu
klientů sociální poradny si mnohdy povzdechne: „Škoda, že jsem o vás nevěděl dřív…“ Tak
i díky snaze Města Hulína, které přispělo na
provoz sociální poradny částkou 9.000,- Kč
v roce 2013, o nás můžete vědět a máte možnost využít naší pomoci i vy.
Ve spolupráci s Městem Hulínem bude
i v roce 2014 nadále fungovat sociální poradna
jako bezplatná sociální služba v místě lépe
dostupném všem Hulíňanům, kteří se ocitli
v krizi a potřebují pomoci řešit svou situaci.

Sociální poradna v Hulíně je otevřena v roce
2014 stále každé 1. a 3. úterý v měsíci, vždy od
10 do 14 hod., tzn. v lednu proběhla 07. 01. a
21. 01. a dále v únoru 2014 a březnu následovně:
Termín + hodina

Datum

1. úterý - 10-14

04. 02. 2014

3. úterý - 10-14

18. 02. 2014

1. úterý - 10-14

04. 03. 2014

3. úterý - 10-14

18. 03. 2014

Zájemce o schůzku opět prosíme z důvodu vytíženosti o objednání předem na uvedených kontaktech: mobil: 733 755 847, e-mail:
socialni.poradna@kromeriz.charita.cz.
Veronika Zachová, DiS.

Hulíňan
Výsledky čtrnácté Tříkrálové sbírky

PRAVČICE
15.152,- Kč
CHRÁŠŤANY
4.773,- Kč
ZÁHLINICE
12.735,- Kč
HULÍN
98.070,- Kč
CELKEM
130.730,- Kč
Tříkrálová sbírka 2013 činila 130.946,- Kč

Letos je to o 216,- Kč méně než v minulém roce. To je krásný výsledek! Peníze
jsou odeslány na Charitu do Prahy. Část peněz se vrací zpátky do Hulína a poskytuje se
občanům, kteří jsou sociálně slabí, vícečetným rodinám, vozíčkářům, lidem v hmotné
nouzi, postiženým dětem... Ale sbírka také
slouží k poskytování pomoci v zahraničí,
kam přispívá Charita, povodně, zemětřesení, hurikány. Chtěla bych jménem Charity
Hulín poděkovat všem dárcům, kteří přispěli jakoukoliv částkou na Tříkrálovou sbírku,
také všem koledníkům a jejich vedoucím
skupinek za ochotu chodit dům od domu
a koledovat na toto dobré dílo.
Hradilová Markéta

Koledníci ze Záhlinic: Veronika Kojecká,
Dominika Konečná a Štěpán Novák. Jejich
vedoucí byl Dalibor Křemeček a druhá
skupina Anna Křemečková, Pavel Odstrčilík
a Sárinka Gajdíková - nejmladší králové

S úctou stostránkovou knihu jejího života tiše zavíráme
Paní Marie Antalová se narodila 28. 12.
1913 v Kroměříži. Vyrůstala v rodném městě, v laskavém rodinném prostředí se čtyřmi
sourozenci. Otec rodiny, který se živil jako
fotograf, poměrně brzy zemřel, maminka se
starala o domácnost. Z její původní rodiny už
mezi námi zůstává jen jeden bratr. Ona sama
rodinu nezaložila. Dala podle svých vlastních
slov přednost svobodě a volnosti. Po absolvování reálného gymnázia vystudovala Učitelský ústav a získala tak kvaliﬁkaci pro učitelské
povolání. Učila na 1. stupni ZŠ. Svou profesi
vykonávala po celý produktivní věk. Začínala
na Nové Dědině, krátce působila ve Kvasicích,
pak přešla do Hulína. V našem městě prožila
většinu svého dlouhého života, zde žila i učila, výchovně ovlivnila několik generací žáků,
před odchodem do důchodu byla ředitelkou
ZŠ na Komenského ulici. Svou profesi měla
ráda, své žáky milovala a oni ji. U žáků měla
respekt, uměla to s nimi. Patřila mezi ty učite-

le, kteří opravdu naučí, a na které bývalí žáci
celý život vzpomínají s láskou a vděčností.
Přesně 12. 12. 2005 se přestěhovala do
domova pro seniory ve Vážanech. Zde s personálem oslavila před několika dny své 100.
narozeniny. S kyticí přijel své paní učitelce
popřát i hulínský starosta Mgr. Roman Hoza,
sám profesí učitel.
Lidský život se zdá nekonečné pole, díváme-li se na něj zepředu, je však sotva píď
dlouhý, když se na konci po něm ohlížíme. Za
životem pí Marie Antalové se už můžeme nejen ohlížet, ale i vzpomínat a děkovat. Člověk
si staví pomník svojí prací a paní učitelka si ho
postavila… Zanechává po sobě stopu, nesmazatelný otisk, kus sebe v srdcích těch, kteří měli
možnost prožít část života v její blízkosti. Své
pedagogické poslání vykonávala vždy s láskou
a patřila mezi ty učitele, co používají sebe samých jako mostů, po kterých zvou kráčet své

svěřence. Potom, až jim umožní přechod, uvolní je a zamávají jim na stavbu jejich vlastních
mostů. Jen moudrý a laskavý člověk dokáže
vychovat mladou generaci, naučit ji jít životem
tak, aby ho prožila dobře, užitečně a šťastně.
Přestože se svému povolání plně věnovala, našla si čas na ušlechtilé koníčky. Od
mládí měla ráda pohyb, sport, chodila často
běhat a přes zimu i občas lyžovat. Její celoživotní láskou byly knihy, hodně četla a tříbila
si paměť luštěním křížovek.
Byla hudebně nadaná, v mladších letech
zpívala v kapele, byla členkou Sboru moravských učitelek, hrála také divadlo.
Paní Marie Antalová zemřela náhle ve
čtvrtek 2. 1. 2014. A my s úctou stostránkovou knihu jejího života tiše zavíráme.
J.Z.
Ze smuteční řeči na památku paní Antalové

To nemají co dělat?
Vandalové byli germánský kmen, pocházející ze Skandinávie. Roku 455 Vandalové
dobyli Řím a celý jej zpustošili. Také proto
se lidem, kteří se „nehezky“ chovají k cizímu majetku, přezdívá vandalové. Vandalové
neznali písemnictví a nic se po nich nedochovalo, konec jejich říše znamenal také zánik
tohoto germánského etnika.
Bohužel však údaj o tom, že došlo k zániku
tohoto germánského etnika, asi nebude pravdivý. V našem městě se přes vánoční svátky
několik jedinců tohoto kmene přece jen objevilo! Buď přímo skupina, nebo jen postižený

jednotlivec se „vyřádil“ na dopravním značení,
lavičkách a veřejném osvětlení. O inteligenci
těchto vandalů svědčí i zrušená dopravní značka STOP, což je hodně nebezpečná „sranda“.
Většinou jsou tito „hrdinové“ ukryti v
anonymitě a s pocitem, že jim vše projde.
Naše společnost by neměla být k těmto vandalům netečná a v případě, že by se snad povedlo některé potomky germánského kmene
dopadnout, je třeba je tvrdě potrestat. Jako
přiměřený trest bych navrhovala doživotní
prospěšné práce pro město.
J. Z.
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Hulíňan
MUZEUM F. SKOPALÍKA

Lidový ﬁgurální betlém v Záhlinicích

Figurální betlém, který je
vystaven v Muzeu Františka
Skopalíka v Záhlinicích, pochází pravděpodobně z přelomu
18. a 19. století. V období Vánoc
býval vystaven v místním kostele. Po druhé světové válce byl
uložen v depozitáři muzea. Betlém je dílem
více autorů, jedním z nich byl podle ústního
podání místní záhlinický občan Fric.
Jedná se o velký soubor klasické betlémové
sestavy českých betlémů, který tvoří 23 ﬁgurek
darovníků, 11 ﬁgurek zvířat a 35 kusů architektury.
Centrálními postavami je „svatá rodina“
s Pannou Marií, sv. Josefem a Ježíškem ležícím v jesličkách. Družina tří králů spolu
s bohatým doprovodem pážat, mouřenínů,
trubačů a poháněčů je oživena exotickými
zvířaty, jako jsou slon a velbloudi. Předlohou
pro tyto postavy a zvířata byly barevné obaly
koloniálního zboží, např. kakaa, kávy i čaje,
které prodávali místní obchodníci.
Tvůrci betlémů propojili tyto postavy
a zvířata s místní architekturou i tradičními
českými postavičkami jako byli muzikanti, řemeslníci, pastýři s ovcemi, obchodníci, mnich,
jeptiška, tetky se slepicemi a další.
Záhlinický betlém je zajímavý tím, že většina postaviček je vyrobena kašírováním. Detailně je ze dřeva vyřezána jen hlava ﬁgurky,

u některých jsou modelovány i ruce a nohy.
Tělo tvoří dřevěná kostra, vyřezaná jen v hrubých rysech, které tvůrce oblékl do látkových
nebo papírových šatů, napuštěných řídkým roztokem sádry, klihu a dalších příměsí. Šaty zformoval do záhybů a nechal je uschnout. Když
kašírovací hmota ztvrdla, dala se dobře barvit.
Figurky byly malovány klihovými barvami, některé, zejména ﬁgurky mouřenínů,
barevnými laky. Tato technika vyhovovala
především tvůrcům, kteří by nezvládli dřevořezbu v jemných detailech.
Betlém byl výrazně poškozen. Největší
poškození byla na kašírovaných ﬁgurkách,
kde byly poškozeny jednotlivé spoje. Přírodní materiál a lepidla, která byla použita při
jeho zhotovení, vedly k napadení dřevokaznými škůdci, moučnými červy a také hlodavci. Barevné nátěry byly místy odřené, výrazně znečištěné a některé detaily chybí úplně.
Soubor architektury, která k tomuto betlému
neoddělitelně patří, je zhotoven ze dřeva, plechu
a lepenky. Jednotlivé objekty tvoří spojením na
podložce kouzelné celky městečka, doplněné
radnicí s věží, na které hodiny právě odbíjejí
půlnoc, a honosnými měšťanskými domy.

Soubor doplňují venkovská stavení a objekt hradu, který tvoří dominantu nad městečkem. Domky, radnice a zejména hrad byly
mechanicky poškozeny a část objektů chybí.
Při opravě byly jednotlivé stavby zkompletovány a opatřeny novými dřevěnými
podložkami.
Celková rekonstrukce betléma trvala 8 měsíců a spočívala především v odstranění a následném zajištění postaviček i architektury
proti dřevokazným škůdcům, čištění, lepení
a doplnění chybějících částí. Chybějící prvky,
jako ruce a nohy ﬁgurek a zvířat, byly vyřezány z lipového dřeva a vlepeny na původní
místo. Dále bylo provedeno tmelení jednotlivých spojů, oprava polychromie, zhotovení
nových podstavců pod ﬁgurky. Po vyčištění
a opravě textilních a papírových částí bylo
na ozdobných draperiích tří králů provedeno přezlacení plátkovým zlatem. Povrchová
úprava dřevěných částí po obnově nátěrů
byla dokončena voskopryskyřičnou směsí.
Pro betlém byly vyrobena vitrína, ve které
bude vystavován v nově zrekonstruované místnosti Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích.
Pavla Hradilová, restaurátorka

Prosinec u ochránců přírody

Vyvrcholením loňského roku byla pro oddíl
mladých ochránců přírody Orlovci bezpochyby
vánoční besídka, na které jsme si povídali o
Vánocích a vánočních zvycích. Některé zvyky
jsme si též vyzkoušeli, jako například rozkrojení jablka. Největší úspěch mělo ale přeci jenom
pouštění skořápek od ořechů se svíčkou po našem velkém jezírku na školní zahradě. Všechny
skořápky zdárně přepluly jezírko, takže nás v
nastávajícím roce čeká určitě mnoho zajímavých dobrodružství na toulkách přírodou. Pochopitelně k Vánocům patří i cukroví, které
napekly naše maminky a babičky, a pod stromečkem nechyběl ani malý dárek pro každého.
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Běžné družinové schůzky jsme trávili na
klubovně, neboť je již brzy tma. V rámci přípravy na soutěž Zlatý list jsme pokračovali
ve zkoumání a určování plodů dřevin. Z ptačí
říše jsme se věnovali sovám a havranovitým
ptákům. Nezapomněli jsme ani na procvičování tábornických dovedností, jako jsou uzly,
určování světových stran pomocí buzoly či
orientace dle mapy. Z papíru jsme vyráběli
starý čínský hlavolam „tangram“, z něhož
jsme pak zkoušeli skládat různé útvary. Hlavolam zaujal nejen naše malé členy, ale také
řádně potrápil některé jejich rodiče.
Nezapomněli jsme ani na projekt „Putování s kapkou vody“, který je ﬁnančně podpořen Zlínským krajem. Na jedné z družinových
schůzek jsme si promítali obrázky z povodní
v Hulíně v roce 1997. Pro naše Orlovce bylo
překvapením, kde všude byla tenkrát voda. V
neděli 1. prosince jsme se vypravili do Žop ke
studánce, kterou již léta navštěvujeme vždy na
jaře a koncem podzimu. Obzvláště kontroly
v období, kdy začíná vládnout zima, jsou velmi
důležité, protože tato studánka je významným
zimovištěm mloka skvrnitého v Hostýnských
horách. Otevřená nebo poškozená dvířka by

mohla znamenat zkázu těchto zimujících obojživelníků. Naštěstí studánka byla v pořádku
a v době naší návštěvy jsme viděli 18 dospělých mloků. Další byli zajisté schování hlouběji ve spárách mezi kameny, ostatně jako
každý rok. Tak ať šťastně přežijí letošní zimu.
Ve středu 26. února 2014 od 17 hodin plánujeme uspořádat v klubovně na školním pozemku
malý seminář pro širokou veřejnost o výrobě
budek pro ptáky a netopýry. Kromě zhlédnutí
různých typů budek pro jednotlivé druhy si budete moci též nějakou budku sami vlastnoručně
vyrobit. Všechny srdečně zveme.
Jiří JANÁL

Hulíňan
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Leden v mateřské škole patří především
našim předškolákům. Paní učitelky v jednotlivých třídách hovoří s rodiči a společně prodiskutovávají připravenost jejich dětí odejít do
první třídy ZŠ. Aby to rozhodování bylo o něco
snadnější, účastní se budoucí prvňáčci výuky v
prvních třídách základní školy. Touto formou
se nejen seznamují s prostředím školy, třídy,
ale i s průběhem výuky paní učitelek a se svou
vlastní schopností vědomě se soustředit na činnost, sedět v klidu a přitom naslouchat druhým,
nevykřikovat a neskákat jim do řeči. Letos nás
ve škole přivítaly paní učitelky Mgr. Irena Janů,
Mgr. Eva Cupáková a Zdena Lutonská.
Děti ze školky byly rozděleny do tříd ještě o
velké přestávce, takže měly možnost si prohlédnout třídu a kontaktovat se s kamarády, které v ní
znají. Děti ze třídy Koťata posadila paní učitelka
Cupáková do lavic k velkým školákům, hezky
je přivítala a pak už vyučovací hodina začala.
Během ní jsme se dověděli, jak se děti učí znát
písmena abecedy, číst, psát i počítat. Hry „na
kalkulačku“ a „krále počítání“ a řešení hlavolamů s čísly, do kterých paní učitelka zapojovala i
předškoláky, byly bezvadné. U jednoho z početních hlavolamů jsme se trošku zasekli a museli
jsme hodně potrápit své mozkové závity, ale i
ten jsme nakonec společně rozluštili. Vyučovací
hodina byla velmi zábavná, pro děti zajímavá,
protože ani nedutaly, poslouchaly každé slovo
a na prstech si počítaly vše, co paní učitelka za-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Kniha je kamarád
Žáci 9. A třídy a některých nižších ročníků
se zapojili do soutěže pro mladé čtenáře.
Tuto soutěž tradičně vyhlašují pod záštitou Obce spisovatelů ZŠ Vsetín a spisovatelka Šárka Junková. Od deváťáků byly vybrány
a odeslány slohové práce, které doporučují
zajímavé knihy (obsahem, ukázkou, kombinací textu a ilustrace). Ostatní žáci vytvořili
ilustrace ke knihám, které se jim líbí.
Vybrané práce budou vystaveny v zámku
Vsetín. Tato soutěž přispívá k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků.
I. H.

Leden v mateřské škole
dala. Každý splněný úkol
byl společnou radostí.
Když na chodbě zazvonilo na přestávku, moc
se nám zpět do školičky
nechtělo. Paní učitelce
i kamarádům jsme za
příjemně strávený čas v
jejich třídě poděkovali
sladkostí a po cestě zpět
do školky si povídali o
zážitcích ve škole. Děti ze
třídy Myšky nejvíce zaujala interaktivní tabule,
co vypadá jako počítač,
nebo spíš tablet, a dají se
na ní dělat super věci. V
každé z prvních tříd si to
předškoláci užili jinak, protože každá paní učitelka si zvolila tu svou cestu k dětem.
Další týden jsme s předškoláky navštívili
školní družinu ZŠ, abychom zde společně strávili jedno odpoledne. Zde nás přivítaly paní vychovatelky Eva Formánková a Iveta Frátriková,
která si odvedla děti do „čítárny“. Spolu si povídali, řešili slovní hádanky a zpívali.
Jakmile se děti trochu rozkoukaly, prošla
s nimi prostory školní družiny a seznámila je
s třídami i počítačovou hernou. V tělocvičně si děti trochu zasportovaly, a protože jim

u toho vyhládlo, šly se najíst do herny, kde si
pak hrály až do příchodu rodičů.
Domů si děti odnášely sladkost a hezký
prožitek i poznání, že ve škole i školní družině je dobře a nemusí z pobytu v nich mít
žádné obavy. Já bych chtěla poděkovat učitelkám prvních tříd a vychovatelkám školní
družiny, že jsme se s malými předškoláky
mohli s prostředím školy seznámit. Za jejich
dlouholetou vstřícnost a trpělivost vůči nám
jim opravdu moc děkujeme.
Jindra Skalková

Den Slabikáře
Na začátku roku prvňáčky přivítala v Živé abecedě tetka Abecedka
a uvedla je do pohádkové říše. Tam
se děti potkaly s holčičkou Andulkou a králem Písmenkova. Andulka
děti zavedla do země písmen. Zemí
musí projít každý, kdo chce jednou umět číst a poznat sám tajemství pohádek a příběhů. A protože
v pohádkové říši je možné všechno,
tetka Abecedka přišla před Vánocemi mezi děti podruhé a tentokrát
jim slavnostně předala Slabikáře
a popřála hodně úspěchů a trpělivosti
na další cestě Písmenkovém.
Mgr. Eva Cupáková, Mgr. Irena Janů

Více zde:
http://zs-hulin.webnode.cz/news
/den-slabikare-1-stupen-/

INZERCE
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Hulíňan
Česko sportuje

INZERCE

Základní škola Hulín
se v průběhu prosince
a ledna zapojila do „Programu pro školy - vyhrajte se školou zájezd do
Olympijského parku Soči
– Letná 2014!“, který
sloužil k získání povědomí o nadcházející vrcholné události roku 2014
v podání ZOH v Sochi
a podpory našich nominovaných sportovců.
Tento program zahrnoval účast v několika kategoriích, přičemž
se jednalo se o kvíz, štafetový závod na 2014 m, vytvoření fandítek či
natočení videa podporujícího naše olympioniky.
Žáci I. i II. stupně k tomuto programu přistoupili velmi svědomitě,
podíleli se ve velkém počtu ve všech kategoriích. Účastnící kvízu byli
vybráni z řad žáků na základě výsledků tělovýchovné olympiády, výroba fandítek probíhala v rámci pracovních činností, štafeta se běžela
ve školní tělocvičně a video se točilo plně v režii našich žáků.
Výsledkem celého dlouhodobého procesu byla propagace vytvořených fandíte a videa prostřednictvím hlasovaní na internetových
stránkách vytvořených k tomuto projektu. Také výsledný čas jednotlivých štafet I. a II. stupně byl hodnocen organizátory akce, stejným
způsobem se vyhodnocoval internetový kvíz.
Vyvrcholením „Programu pro školy - vyhrajte se školou zájezd do
Olympijského parku Soči – Letná 2014!“ bylo vytvoření celkového pořadí v rámci Zlínského kraje i celé republiky. Naše škola se v závěrečném
hodnocení umístila na skvělém třetím místě ve Zlínském kraji a zajistila
si účast v Praze, tedy zájezd do Olympijského parku Soči – Letná 2014.
Chtěl bych poděkovat všem pedagogům, vedení školy, žákům a dalším příznivcům, kteří podpořili tento program a dali možnost zúčastnit se
zájezdu do Prahy s podporou našich olympioniků na OH v Soči 2014.
Mgr. Svatopluk Štípek

DRUŽINKA
Tolik příjemný okamžik představuje chvíle, kdy večer ve svém vyhřátém pelíšku v
pyžámku se schoulíme do klubíčka, chytneme za ruku toho, koho máme rádi a se slovy
,,Dobrou noc“ a pusinkou každý z nás usíná
třeba ještě s přáním něco hezkého si nechat
zdát.
První školní měsíce jsou již dávno ty tam.
Přiblížilo se pololetí a s ním i tolik očekávané
vysvědčení – pro nejmenší to PRVNÍ.
Jelikož parta 44 kluků a holčiček všechny
přesvědčila, že jsou skutečnými kamarády,
kteří si dokáží navzájem pomáhat, povzbuzovat se, respektovat pravidla kolektivu, jak se
říká ,,táhnout za jeden provaz“, napadlo nás
uspořádat pro naše prvňáčky ,,NOC PRVŇÁČKŮ“.
Společně s dlouholetou praktikantkou,
dnes už studentkou VŠ Silvou Morongovou,
jsme ve volných chvílích sestavily program
této akce. Již při našem setkání jsme se obě
nemohly dočkat dne, kdy nám budou rodiče
své ratolesti před ŠD předávat, abychom spolu prožili noc plnou dobrodružství, na kterou
hned tak nezapomeneme.
Přišlo páteční odpoledne. Všichni s úsměvem, radostí, bravurně zvládli soutěže v netradičních disciplínách a kvízy. Za splněné
úkoly obdrželi nejen pochvalu, ale i sladkou
odměnu a diplom.
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,,Noc prvňáčků“
K večeru se každý prvňáček přestrojil do
své karnevalové masky. Tu se rázem herna
proměnila v pohádkové království. Děvčata se
stala princeznami, čarodějnicemi, nechyběla
ani maková panenka. Kluci pak oblékli kostýmy princů, vodníků, nemohl chybět ani odvážný rytíř. Kočičky, pejsky i ostatní zvířátka při
reji masek nešlo rovněž přehlédnout.
Karnevalová diskotéka mohla začít.
Po dovádivém tanci a skotačení se všichni
účastníci s chutí navečeřeli, umyli, oblékli do
pyžámek. A hajdy do postýlky. Avšak tu domácí, pohodlnou nahradil spací pytel a polštářek.
I přesto po pusince na dobrou noc, zhasnutí
a čtení pohádky se pomalu, ale jistě zavírala
všechna očka malých nocležníků. To ovšem
netušili, že na ně čeká jemné probuzení a to,
na co se všichni těšili. STEZKA ODVAHY.
Při svíčkách odvážlivci absolvovali trasu,
kde se objevovala hodná strašidla, kvílící skřítci
a samozřejmě na konci nechyběla listina čekající
na podpis každého statečného účastníka stezky.
Poté se opravdu spalo až do rána.
Po probuzení všech 44 kamarádů vyskočilo se spacáků. A honem na rozcvičku… Líbivá a netradiční s písničkou protáhla všechna
tělíčka. Snídaně byla pestrá, a že všem dětem
chutnaly čerstvé koláčky a teplý čaj, vždyť
dobrůtky napekly maminky a babičky.

Vyspaní, posílení… hurá na poslední část
bezva akce.
Soutěže a s nimi spojený dětský jarmark.
Na každého účastníka čekalo právě překvapení a dáreček, který si sám vybral.
Tímto bych chtěla poděkovat všem rodičům a prarodičům za spolupráci, Silvě
a Leni Morongové, Mirovi Smolkovi, I. Vajdové a mé dceři Hance za pomoc při organizaci této akce.
Snad nejkrásnější pocit byl, když z rozesmátých, dobře naladěných dětských srdíček čišelo štěstí a radost a při otázce ,,Kdy
budeme spát zase?“ jsem se přesvědčila,
že rodiče, děti, studenti i já jsme prima parta
kamarádů.
vedoucí vychovatelka ŠD Eva Formánková

Hulíňan
SVČ KLUBÍČKO

Pozvánky na naše akce
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Hulíňan
KULTURA
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Hulíňan
KULTURNÍ KLUB

Pozvánky
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Hulíňan

Proměny Kulturního klubu Hulín

INZERCE

ﬁe v přísálku, byl pořízen nový ventilátor pro
odvětrání hlavního sálu a zlepšeno zabezpečení
objektu proti nežádoucímu vniknutí.
Během posledních dní a týdnů došlo v KK
Hulín k několika více či méně viditelným změnám. Samozřejmě snad nikdo si nemohl nevšimnout nového zateplení a vyměněných výplní otvorů. Pozornějšímu zájemci neuniklo ale
také to, že v rámci stavby byly provedeny práce, které probíhající investiční akce vyvolala.
Mezi tyto práce patří zcela jistě provedení venkovních izolací v místech baru pod pódiem, v
těchto místech docházelo v minulosti k vlhnutí
budovy a nové řešení snad přinese zlepšení celé
situace. V době realizace výměny oken se nám
podařilo na KK vyspravit a vymalovat většinu
interiérů, bylo nově pořízeno zatemnění oken v
sále, byl pořízen výstavní systém pro fotogra-

Změnou viditelnou jen pro návštěvníky jednání zastupitelstva je změna organizační struktury fungování KK Hulín, a to tak, že z činnosti KK
Hulín byla vyčleněna Městská knihovna Hulín
spolu s tělocvičnou na „staré škole“. Noví zájemci o pronájem tělocvičny tak mohou od začátku
roku 2014 sjednávat pronájem s panem Zdeňkem Váňou, Odbor správy majetku města,
tel. 573 502 719. A další, neméně důležitou
změnou, která proběhla se začátkem nového
roku, je rozhodnutí ředitele o pronájmu hospody, která je v budově KK, externímu nájemci.
Tolik poněkud divoký závěr roku 2013 a změny
v našem kulturním stánku.
Ing. L. Pecháček, KK Hulín p. o.

Do roku 2014 jsme skočili rovnýma nohama
Kéž by byly všechny akce v tomto roce povedené tak jako ta první. Už druhý ročník NOVOROČNÍ BENEFICE se konal pod záštitou
starosty a místostarosty v neděli 5. ledna 2014
a akce nabídla krásný kulturní zážitek při poslechu operních árií talentovaných zpěváků,
které do Hulína zase po roce přivedl Roman
Hoza ml.

NA MOTORCE PŘES AFRIKU, tak se
jmenovala beseda s promítáním dokumentu
cestovatele Zbyňka Janouška, který obohatil
zájemce o své zážitky ve čtvrtek 9. ledna 2014
v přísálku KK Hulín. Promítání i samotná
beseda byly velice zajímavé a svědčil o tom
i rekordní počet diváků, kteří odcházeli velmi
spokojeni.

Pro děti jsme první akci uspořádali v neděli
12. ledna a byl to krásný KOUZELNÝ KARNEVAL. Plný sál dětí a rodičů se bavil při šou
kouzelníka a baviče Jirky Hadaše, děti bavila
diskotéka, hra, soutěže a bohatá tombola.

Pro naše nejmenší byla i další akce, promítání
ﬁlmu ŠMOULOVÉ 2. Přišlo přes 80 návštěvníků a strávili v sále KK Hulín příjemné odpoledne.
Libor Pecháček, KK Hulín p. o.
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Hulíňan
Večer plný zábavy se blíží
15. února 2014 - FINÁLE
TALENTOVÉ SOUTĚŽE
„HULÍNSKÉ FAKTOR 2“
Po předešlém úspěšném ročníku talentové soutěže Hulínské Faktor se můžeme 15. 2. 2014 těšit
na ﬁnále druhého ročníku. Tématem soutěže je interpretace české pop - rockové scény. 12 ﬁnalistů
prakticky z celé Moravy doprovodí živá kapela,
složená z profesionálních muzikantů, doplněná videoprojekcí. Čestným členem poroty bude hulínský rodák, zpěvák a moderátor Standa Hložek. Večerem plným hudby provede dvojice moderátorů
Radim Chuděj a Lukáš Ponížil.V Kulturním klubu
v Hulíně dne 15. 2. 2014 od 18.00 hod. vás tedy čeká
zajímavý hudební večer s rozuzlením vítěze soutěže. Předprodej vstupenek bude zahájen od 3. 2.
2014 v Kulturním klubu za cenu 50,- Kč.

Porota v předkole vybírala ty nejlepší

Akci podpořili:

Více informací na:
http://www.hulinskefaktor.estranky.cz/

Jedna z postupujících účastnic

Plesová sezóna v plném proudu
Farní bál 2014

Prvním plesem, kterým se v Hulíně tradičně otevírá plesová sezóna, je již po 14 let farní

Hasičský bál
Podle kronik se první Hasičský bál v Hulíně konal v roce 1903, takže jsme letos „oslavili“ 111 let od prvního bálu. Samozřejmě, že v
některých letech se nekonal, ale od roku 1946
byl každý rok. Sehnali jsme opět mnoho darů
do tomboly a doufali, že v sobotu 18. 1. 2014
přijde hodně lidí. To se nám nakonec splnilo.
Netvořila se ani dlouhá fronta u výčepu,
protože bylo otevřené peklo pod podiem a také

bál. Letošní ročník zahájilo předtančení malých a šikovných hulínských tanečníků kroměřížského TK Henzely, kteří předvedli ukázky latinskoamerických i standardních tanců.
Farní ples bývá
pořádán a hojně
navštěvován členy Jednoty Orla
v Hulíně a i letos si pánové z
tohoto sdružení
připravili pro diváky nezapomenutelný kulturní
zážitek. Tento rok
tanečníci přešli
od jednoduché
recese ke složitějšímu tématu,

šestice mladých mužů předvedla přítomným
legendární Zorbův tanec. Celý večer doprovázela výborná kapela Tři na tři band, o půlnoci byla po zpěvu svatováclavského chorálu
rozlosována tombola, a osazenstvo plesu se při
příjemné atmosféře bavilo do ranních hodin.
L.P.

proto, že obsluha byla výborná.
Snad jen malá výtka – oblečení,
které by mělo i u personálu odpovídat pořádané akci.
Bohužel nás velmi zklamala hudba, což je na plese dost
podstatná věc. Chtěla bych se
omluvit návštěvníkům, i když
to opravdu nebyla naše vina.
Byla skutečně objednána skupina TRIP, se kterou máme ty
nejlepší zkušenosti. Nevěděli
jsme, že tato skupina se rozpadla a že přijede někdo jiný,
neobtěžovali se nám to oznámit. Z původní sestavy zůstal
jen bubeník, se kterým se hra
na plese domlouvala. Příští rok bude hrát
někdo jiný, doufejme, že ke spokojenosti
nás všech.
Přesto, že na hudbu si hodně lidí stěžovalo,
dokázali se bavit až do pozdních nočních hodin.

Chtěla bych poděkovat všem sponzorům,
kteří věnovali ceny do tomboly, obsluze v
hospodě a šatně, hasičům za práci při přípravě a organizaci plesu a hlavně návštěvníkům.
Tím, že přišli, přispěli na naši činnost.
Jarmila Zapletalová, starostka SDH Hulín
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Hulíňan
KNIHOVNA

Znáte svoje práva?
Večer s ombudsmanem
v Městské knihovně
27. 2. 2014

Posilování právního vědomí občanů
Co je to večer s ombudsmanem?
Je to mezinárodní projekt, který posiluje povědomí občanů a otevírá diskuzi
nad konkrétními situacemi a porušení jejich základních práv. Přispívá k tomu, aby
spravedlnost byla přístupná každému.
Večer s ombudsmanem je i komponované
setkání, na které vás srdečně zveme! V rámci
něj uvidíte krátký tematický ﬁlm, zapojíte se
do divadla fórum a nakonec můžete položit své
otázky v debatě se zástupcem ombudsmana a
zorientovat se v možnostech obrany svých práv.

Románek pro baculku

Pro realizaci projektu bylo osloveno na
105 knihoven v obcích o velikosti 2000 10 000 obyvatel. Jednotlivé knihovny se
mohly přihlásit do výběrového řízení, hulínská knihovna to zkusila a dostala se mezi 15
účastníků tohoto projektu v České republice.
V hulínské knihovně na téma:
Překračování limitu hluku ze sousedství
+ sousedské vztahy
Reálný příběh, který upozorňuje na problematiku rušení nočního klidu hlukem, řešení sousedských sporů, nečinnost a průtahy
ze strany odpovědných úřadů. Hlavní hrdina
se snaží vydobýt pro sebe a svoji rodinu omezení hlučnosti po 22. hodině.
J. Z.

Afrika očima J. Jaroše

Románek pro baculku od hulínské autorky Moniky Meškové je otevřené vyprávění čtyřicetileté Báry, která zůstává po
dvou rozvodech sama se svým dospívajícím synem Petrem. Zklamaná, z nevydařených manželství, se rozhodne změnit svůj život. Uchází se o nové zaměstnání, mění svou vizáž a hledá nové
vztahy. Přestává bojovat se svou nadváhou, zanevře na lásku
a pouští se bezhlavě do nezávazných milostných dobrodružství
s touhou si užívat. Netuší, kolik nečekaných zážitků ji čeká doma,
i na první zahraniční dovolené. Vyzkouší si spoustu „poprvé“ , aby
nakonec došla k poznání, že utéct před láskou není tak snadné, jak
se zdálo..
Knihu lze zakoupit v Tabáku paní Gahurové
a v Měk Hulín.

Příjemné povídání s J. Jarošem
tentokrát o Africe proběhlo 16. 1. 2014

Osobnost Hulína - Ing. Bohumír Pospíšil (*1. 11. 1925 Hulín)
Syn z rodiny profesně věrné už
pátým pokolením železnici.Otec byl
často překládán z místa na místo a
rodina se stěhovala s ním. Do školy začal malý Míla Hulínský (tak
podpisoval některé své první verše)
chodit ve Zlíně (1931), pokračoval v
Říkovicích a v Přerově, do Hulína se
vrátil až do měšťanky (1937-1940).
Z Hulína dojížděl do kroměřížské
reálky, po jejím uzavření přešel na reálné
gymnázium v Olomouci (1942-1945) a prodělal tzv. totální nasazení do manuální práce
(1944-1945). Poslední třídu reálného gymnázia absolvoval a maturoval opět v Kroměříži
(1946). Během studia na Vysoké škole technické v Brně (1946-1951) si vzdělání obohatil
i semestrem na pražské technice a praxí jako
učitel na Základní odborné škole KOVO 2
v brněnských Zábrdovicích. Po druhé státnici
(1951) s vyznamenáním nastoupil do Návěstních dílen Československých státních drah
a v tomto podniku, několikrát přejmenovaném
(nakonec na Automatizaci železniční dopravy)
pracoval postupně v Brně, Pardubicích, Olomouci, Praze a pak zase v Brně, posléze jako
ředitel brněnského závodu a technický poradce generálního ředitele celé AŽD, a to až do
odchodu do důchodu (1.11.1985). Pozoruhodných výsledků dosáhl i jako železniční modelář, ale také ve ﬁlatelii (kompletní kolekce
příležitostných razítek z období Protektorátu,
držitel zlaté medaile za sbírku známek Osvobozená republika) a rovněž v poezii.
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Právě poezií se nejmarkantněji
vyzněl a opakovaně vyznává ze svého „hulínství“, z hlubinného zakotvení ve městě a krajině, kde se narodil, dospíval a odkud čerpá sílu ke
své mnohostranné celoživotní tvůrčí
aktivitě. Jeho poezie má tři zdroje a
ohniska:Hulín s Hulínskem, Brno a
Valův mlýn na Vysočině. Verše psal
a ve studentských časopisech publikoval už v mládí. První manželství (1951-1962,
během něho se mu narodil syn a dcera), ukončené tragickou smrtí první ženy při dopravní
nehodě, spolu s náročným zaměstnáním však
nepřálo rozvoji nepochybného básnického
talentu, o němž svědčí jak pozoruhodné rané
verše, tak pokradmu psané básně z let náročného zatížení v zaměstnání a hlavně intenzivní básnická práce, podporovaná i inspirovaná
pohodou v druhém manželství (od roku 1966)
a plně-konečně i edičně – rozvinutá ve věku,
kdy jiní už jen odpočívají. Po ojedinělé sbírce
z roku 1988 si počínaje rokem 1995 Bohumír
Pospíšil ze své snad bezedné studnice starších
rukopisů i nových veršů uspořádal a sám vydal
ve vesměs sličné graﬁcké úpravě na pětadvacet
sbírek poezie přírodní, milostné a reﬂexivní.
Jak napovídá raný, potom už neužívaný
básnický pseudonym Hulínský, první a základní hlubinou bezpečnosti Bohumíra Pospíšila je jeho Hulín. Jen v nemnoha z dosud
vydaných sbírek se Hulín, Rusava a Haná nemihne aspoň pár verši. Než zdomácněl v Brně
a než mu přišel na chuť, napsal o něm báseň

Smutné město, která končí veršem „Pozdravujte mi Hulín, moji otčinu“, ale i v mnohem
pozdější sbírce s Brnem přímo v názvu (Brno
a jiné básně) se vzpomíná na hulínské „lány
žita“ a „rozkošnou rovinu Hané“. Tak by se
dalo citovat z „nehulínských“ sbírek mnoho
dalších veršů, kde básníkovo srdce bije ve
stejném rytmu jako „hodiny na hulínské věži“
(Kaligramy), voní „parfém cukrovky“ svážené do hulínského cukrovaru (Buližník nitra),
kvete rosa hugonis kaukasiana, růžička, jež
má stejně jako básník „kořeny v Hulíně“ (Lyrická botanika). Nejnovější sbírka Hulínské
kořeny (2013) a mnoho jiných. Poslední
sousto (2011) je Hulín, hulínské koupaliště z dětství a „prázdninové jasné nebe nad
Hanou“. Jmenovitě
a celé jsou inspirovány Hulínem, Rusavou a Hanou verše
Vzpomínky na Hulín (1977) a sbírka poema o řece Rusava
(2005), Hulínské kořeny.
Kolik měst menších než Praha, Brno nebo
Ostrava se může pyšnit tak oddaným, vynalézavým a kultivovaným básníkem jako Hulín
Bohumírem Pospíšilem?
(Data z archivu básníka i Vl.Úlehly, Merkur Revue 6/2005)
PhDr. Milan Blahynka, CSc.

Hulíňan
ZUŠ

Dovolte mi podělit se s vámi o pár střípků
posbíraných z letošního, již VII. Reprezentačního plesu ZUŠ Hulín, který se konal v sobotu 25. ledna. Pokud by se mělo napsat, čím
byl letošní ročník výjimečný, muselo by se
začít už tím, že byl naprosto a kompletně vyprodaný během pár dní! Tento fakt nás velmi
mile překvapil a utvrdil i ty největší skeptiky
o tom, že náš ples vás prostě baví!
O slavnostní zahájení plesu se postarali ředitelka ZUŠ paní Emílie Šimordová
a její zástupce pan Petr Voříšek, které svým
pěveckým vystoupením uvedli jedni z nejú-

„Tak letos se nám ples mimořádně povedl.“

Střípky z plesu ZUŠ …
spěšnějších žáků naší školy, Eva Kývalová
a Roman Hoza, studenti AMU a JAMU.
Celým večerem pak provázela DH Hulíňané, která měla opět tak dokonale připravený
program, že snad nebylo jediného člověka,
kterého by „nezvedl ze židle“. Na jejich převleky, blbnutí a pohádkovou směs budeme
ještě dlouho vzpomínat. Vaší pozornost si už
i v minulých letech získal prvek takzvaného „diváka v ringu“, kdy si mohli někteří hosté plesu
s kapelou zazpívat, zařádit a vyzkoušet si jaké
to je být na chvíli bavičem. Naštěstí měli všichni v sále smysl pro humor a ocenili odvážlivce
pořádným potleskem. Kdo zrovna netančil nebo
nezpíval, mohl si pochutnat na lahůdkách z voňavého rautu od paní Bránecké a nebo si zakoupit losy do tomboly, která je pro všechny zúčastněné vždy trochu adrenalinovým zážitkem.
Rovněž nesmím opomenout kulturní bonbonky,
které se servírovaly v první půli večera prostřednictvím současných i bývalých žáků naší školy,
a to pěvecké vystoupení Veroniky Zavadilové a Jitky Drulákové
a pěvecké a taneční vystoupení Lucie Vajdové
a Tadeáše Hozy, kteří
bravurně zvládli „Hříšný tanec“ a roztančili
sál. Velký bonbonek si
přichystal také Petr Polák, který představil Dixieland ZUŠ Hulín jenž
založil z žáků školy a já
si troufám tvrdit, že o
tomto seskupení ještě
hodně uslyšíme, protože těm to teda „šlape“!
O taneční pohlazení se
postarali a jako peříčka se nad parketem
vznášeli Štěpánka Du-

najová a Lukáš Vaňhara, kteří přes svůj nízký
věk zazářili jako profesionálové.
Všem zmíněným účinkujícím, všem co
ples připravovali a především vám hostům,
patří obrovský DÍK, protože bez vás by náš
ples nebyl to co je!
MaN
Foto: Archiv P. Voříška
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Nové CD dechové hudby
Hulíňané s názvem

VÁNOCE V HULÍNĚ

v prodeji v Měk Hulín
a v tabáku H. Gahurové.
Prodejní cena 200,- Kč
Více informací na
www.hulinane.cz
nebo tel.: 605 861 648
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Hulíňan
SPORT

Úspěšný závěr roku 2013 hulínského oddílu juda

Ke konci roku na mistrovství ČR starších
žáků a žákyň v judo reprezentovali SK Spartak Hulín loňská mistryně ČR mladších žákyň
Zuzana Eliášová a Jan Franek. Zuzana Eliášová
zde získala bronzovou medaili ve váze do 52 kg
a Jan Franek obsadil ve váze do 55 kg 7. místo.
Dalšího skvělého výsledku dosáhl na republikovém mistrovství v Jablonci nad Nisou Daniel
Vydra, když ve váze do 60 kg obsadil 5. místo.
Zuzana Eliášová hostovala na mistrovství ČR
starších žákyň družstev za Judoklub Olomouc.
Na tomto mistrovství vyhrála všechna
utkání a pomohla Olomouci získat mistrovský
titul. Na stejném mistrovství získal Jan Franek
s oddílem judo SKP Brno bronzovou medaili.

Daniel Vydra a Zuzana Eliášová trénují od
září loňského roku v tréninkovém středisku
Judoklub Olomouc. V Olomouci také studují
a bydlí na internátě. Přestože denně trénují
pod dohledem juniorského reprezentačního
trenéra Jiřího Štěpána, pořád jsou ještě členy
oddílu judo SK Spartak Hulín.

Další výsledky - bez udání vah
Velká cena Polné, 3. 11. 2013
1. místo

Jan Vydra

1. místo

Michal Franek

3. místo

Jakub Richter

1. místo

Pavlína Rozkydalová

4. místo

Jakub Richter

1. místo

1. místo

Daniel Kroupa

1. místo

Jan Vydra

1. místo

Matěj Kirilenko

2. místo

Matěj Brabec

2. místo

Richard Bazika

3. místo

Pavlína Rozkydalová

2. místo

Pavel Nesvadba

3. místo

4. místo

Michal Franek

5. místo

Tomáš Hájek
Eliška Vítoslavská
Ondřej Vítoslavský a
Pavlína Rozkydalová

HC Kačeři Tlumačov jsme prohráli 1:7.
Do konce základní části nám zbývá posledních několik zápasů, poté nastoupíme do vyřazovacích bojů play-off.
Příští zápasy:
6. 2. 2014 od 20:00 hodin RHL Přerov
13. 2. 2014 v 21:45 hodin HC Žopy B
Všechna utkání jsou hrána na Zimním stadionu v Kroměříži, podrobnosti o probíhající
soutěži jsou uvedeny na kamhl.kromhl.cz.
Podrobnosti o HC Spartak Hulín najdete
na www.facebook.com/hchulin
HC Spartak Hulín – HC Žopy „B“ 3:4 SN
(4. 1. 2014),
branky: Pecháček, Jakšík, Dunda
HC Kačeři Tlumačov – HC Spartak Hulín 7:1
(11. 1. 2014),
branka: Svozil.

Aneta Miklišová získala 3 medaile
Na brněnských plaveckých závodech, které se uskutečnily o minulém víkendu, s názvem „Brněnský Tučňáček“, se mezi 346 závodníky velmi dobře umístila i Aneta Miklišová. Jedná se o srovnávací závody nejmladšího
žactva s mezinárodní účastí. Hulínská Aneta Miklišová,
která závodí za PS Kroměříž, sbírala medaile jednu za
druhou. Umístila se na 2. příčce v disciplíně 25 m VZ,
získala 1. místo ve štafetě 25 VZ a 1. místo ve štafetě
polohového závodu na 25 m.
Anetě gratulujeme a přejeme hodně sportovních úspěchů.
Za redakci Hulíňanu J.Z.
Aneta Miklišová se svojí medailovou sbírkou
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Turnaj nadějí Holešov, 12. 12. 2013

Jakub Richter

HC Spartak Hulín

První zápas v tomto roce jsme odehráli proti týmu HC Žopy B, tento vyrovnaný
a napínavý souboj o první místo musely
rozhodnout až samostatné nájezdy. Rádi
bychom na tomto místě poděkovali všem
fanouškům, kteří se na zápas přijeli podívat
a výborně nás podporovali. O týden později jsme odehráli zápas, který se vyvíjel jednoznačně pro kvalitního soupeře, s týmem

Benapo Cup Tvrdonice, 7. 12. 2013

Jakub Richter

Podzimní turnaj – Vsetín, 9. 11. 2013

Talentovaná Zuzka Eliášová

Od konce letošního roku máme v Hulíně též dva šampiony Moravy. Na šampionátu Moravy mláďat do 10 let v Uherském
Hradišti získali Jeníček Vydra a Jakub Richter zlatou medaili. Krásné 5. místo obsadil
Pavel Nesvadba.
Dušan Horák, trenér

Téměř třicítka hráčů
se bavila šipkami
Nečekaně velký zájem byl o premiérový
šipkový turnaj v hospodě na Spartaku. Na
první ročník se sjelo 28 hráčů a hráček z celého regionu. Takovou účast neměl v roce 2013
žádný jiný šipkový turnaj na Kroměřížsku.
Pořadatelé turnaje se přesvědčili, že u šipkových automatů se mohou dobře bavit jak zkušení hráči, tak i úplní začátečníci. Na dvou
automatech se hrálo vyřazovacím systémem,
kdy účast v turnaji končila pro každého hráče
druhou porážkou. Disciplínou bylo 501 double out. Vzájemné souboje trvaly téměř osm
hodin, než mohli pořadatelé vyhlásit konečné
výsledky a předat ceny nejlepším.
V turnaji zvítězil domácí Martin Zádrapa (ŠK Kavec Hulín), jenž ve ﬁnále porazil
dalšího šipkaře z Hulína Jiřího Fránka. Třetí
skončil Jaromír Zapletal (ŠK Kavec Hulín),
čtvrtý byl další hráč ŠK Kavec Tomáš Janalík, který jako jediný během turnaje hodil
bingo (180).
V kategorii žen se stala vítězkou Alena
Stratilová z Kroměříže před Monikou Kopčilovou z Hulína.
Umístění nejlepších hráčů z Hulína:
1. Zádrapa, 2. Fránek, 3. Zapletal, 4. Janalík,
5. Kopčil, 13. Juřina a Kainer, 17. Cimerman.
Umístění nejlepších hráček z Hulína:
9. (2. v kat. žen) Kopčilová, 13. (3.) Sedlaříková
Sportovní odpoledne se opravdu vydařilo
a všichni zúčastnění si odnesli nejen ceny,
ale i spoustu hezkých zážitků z napínavých
soubojů. Organizátoři touto cestou děkují
za pomoc všem sponzorům: Brevil, s. r. o.,
Karosárna Šindelek, Textil prádlo Kopčilová
a obsluze restaurace.
L. Kopčil

Hulíňan
20 let Gymnastického klubu Hulín (1994 - 2014)
Každé výročí, a zvláště kulaté, je důvodem k zamyšlení a bilancování. Pro GK je
bilancování úspěšné.
Gymnastický klub Hulín (dále jen GK)
byl založen v roce 1994 pod názvem Gymnastický klub ZŠ Hulín osamostatněním
oddílu ze Spartaku Hulín, kde jsme 2 roky
trénovali jako oddíl sportovní gymnastiky.
Současný název je platný po úpravě stanov
od roku 2007. Hlavní činností GK je sportovní gymnastika žen (dívek).
Trénujeme v tělocvičně ZŠ Hulín, se kterou také úzce spolupracujeme. Naše výsledky
odpovídají možnostem malého města a omezeným možnostem tréninku oproti konkurenci, která trénuje ve specializovaných tělocvičnách a někde i s profesionálními trenéry.
Pořádáme ročně tři velké nadregionální
závody – jedny z největších na Moravě. Letos to bude již 8. ročník Velikonočního závodu, 9. ročník Hulín Cupu a před Vánocemi
8. ročník Mikulášského závodu. První dva
jmenované závody budou letos opět součástí
Moravského poháru.
Nejúspěšnější závodnicí v naší historii je
Veronika Hamrlová. Ta vybojovala 20 medailí
- 8 zlatých, 5 stříbrných a 7 bronzových. Byla
také první naší závodnicí, která se zúčastnila
mistrovství ČR. V roce 2010 vybojovala pěkné
26. místo. V roce 2011 si opět dokázala vybojovat postup na MČR. Největšího úspěchu však
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Gymnastek není nikdy dost
dosáhla na Olympiádě dětí a mládeže (ODM)
v Olomouci, kde velmi úspěšně reprezentovala
Zlínský kraj. V soutěži jednotlivkyň se svými
výkony probojovala mezi 24 nejlepších závodnic, startujících ve ﬁnále jednotlivců.
Nejvíce medailí vybojovala velmi úspěšná
Kristýna Rusinová. Ze 46 závodů si domů dovezla 22 medailí, z toho 9 zlatých. Po ukončení svého působení v GK Hulín pokračovala v jiné gymnastické disciplíně, teamgymu
v Chropyni. S celým družstvem Chropyně
v roce 2011 vybojovala vynikající třetí místo
v evropském poháru
a pro rok 2012 v teamgymu družstvo získalo
titul mistryně ČR.
Další
úspěšnou
členkou je Iva Kurečková, která dokázala
vybojovat 18 medailí,
z toho 9 zlatých. Za
nejcennější lze počítat 3. místo získané
v roce v 1997 v celorepublikovém závodě
ČECHY – MORAVA
– SLEZSKO.
Mnohé závodnice,
které prošly gymnastickou průpravou
v GK, dosáhly úspěchů v jiných sportech.
Jsou to samozřejmě
již úspěchy trenérů v
daných sportech, kterým se dívky věnovaly po skončení svého
působení ve sportovní gymnastice, kde
získaly základní pohybové dovednosti.
Mimo výše zmíněnou Veroniku Hamrlovou ještě další
čtyři naše bývalé
členky
reprezentovaly Zlínský kraj
na olympiádě dětí a
mládeže (ODM). Největšího úspěchu dosáhla Barbora Kalíková, která v gymnastice
absolvovala 2 závody.

Následně přešla do juda a reprezentovala
Zlínský kraj na ODM 2007 v Ústí nad Labem.
V jednotlivkyních ODM vyhrála. Stejné
olympiády se zúčastnila i Veronika Šimoňuková, která také prošla gymnastickou přípravkou. Na ODM v roce 2011 Veronika Kolaříková bojovala v družstvu volejbalistek. Zatím
poslední účastnicí ODM, která byla členkou
GK, je Klára Daňková. V loňském roce byla
na ODM členkou volejbalového družstva.
V gymnastice absolvovala 22 závodů.
Naše závodnice a současně žákyně ZŠ Hulín vybojovaly na několika školních krajských
závodech družstev pěkná umístnění a pro školu vždy přivezly pohár. Také je nutné zmínit se
o bývalých gymnastkách GK v hulínském volejbalovém týmu. Stejně tak o množství gymnastek v taneční skupině Trick nebo u mažoretek.
Současnou nejúspěšnější aktivní závodnicí je Terezka Daňková. Vybojovala již
9 medailí, 5x zlato, 1x stříbro a 3x bronz. Absolvovala již 43 závodů. Našimi nadějemi jsou
Eliška Navrátilová, Kačka Teterová a mnohé další. Terka s Eliškou se v loňském roce zúčastnily
mistrovství ČR pořádaného novým sportovním
svazem zaměřeným na gymnastiku - ČSGS. Eliška vybojovala 4. místo a Tereza 5. místo. Obě se
zúčastnily i závodu krajských družstev, který byl
součástí MČR. Každá ve své věkové kategorii
obsadila s družstvem Zlínského kraje 3. místo.
Za 20 let trvání Gymnastického Klubu
prošlo gymnastickou průpravou na 350 dětí.
Vystřídalo se 29 trenérů, z toho 12 bývalých
gymnastek. Také vybavení se za dvě desetiletí změnilo k nepoznání. Máme nové žíněnky,
závodní můstky, přeskokový stůl, nové kladiny a mnoho dalších tréninkových pomůcek.
Samozřejmě pořád je co zlepšovat. Potřebovali bychom například nová bradla.
Za velkou podporu děkujeme všem našim partnerům, kteří nám pomáhali po celou
dobu zajišťovat chod klubu. Za všechny naše
partnery bych rád poděkoval za dlouhodobou
podporu především městu Hulínu. Musím
poděkovat i paní ředitelce ZŠ Hulín Mgr.
Fuksové za vynikající spolupráci.
Pokud i Vy máte doma dceru, kterou baví pohyb a ráda se učí novým věcem, přijďte na nábor
pro druhé pololetí školního roku. Nábor bude
probíhat v měsíci únoru. Podrobnější informace
nejen o náboru naleznete na našich webových
stránkách http://www.gymnastikahulin.cz
Petr Bílek, předseda GK Hulín
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VZPOMÍNKA
Dne 19. 2. 2014 vzpomeneme
3. výročí úmrtí naší maminky
paní

Dne 31. 12. 2013 jsme vzpomněli 15. výročí
úmrtí našeho tatínka, dědečka, tchána,
pana PAVLA STÁRKA z Hulína.

LUDMILY BARTÁKOVÉ

S láskou stále vzpomínají
synové a dcera s rodinami.

Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dcery a syn s rodinami.

Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

„I když nejsi mezi námi,
v našich srdcích žiješ stále s námi.“
Dne 24. února 2014 si připomeneme
nedožité 56. narozeniny
paní DANY RAMPASOVÉ
S láskou vzpomínají manžel Jiří,
děti s rodinami a sestra s rodinou.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 14. ledna 2014 by se dožil 92 let
pan ČESTMÍR REMEŠ
z Hulína.
Tichou vzpomínku mu věnují
manželka Emílie a dcery s rodinami.

„Kdo v srdcích zůstává, jakoby neodešel.“

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 25. 2. 2014 uplyne 1 rok od úmrtí

V těchto dnech se dožívá v plné svěžesti
krásných 70 let náš rodák a spoluobčan
pan OLDŘICH KOPEČNÝ,
bytem v Mimoni.

paní IRENY HOZOVÉ
ze Záhlinic
S láskou vzpomíná manžel Josef,
dcera Irena a syn Radek s rodinami.

Od svého mládí se podílel význačnou
měrou na kulturním i sportovním dění
u nás a stále se k nám do Hulína vrací.
Pevné zdraví a stále dobrou náladu
do dalšího života přejí a na setkání
se těší všichni přátelé a pamětníci od zeleného trávníku.

O P U S T I L I N Á S:
František Šturza

1928

Olga Zapletalová

1927

Jaroslav Valenta

1939

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Koupím garáž na Družbě. Cenu respek•

•
•
•
•
•
•
•

tuji. Tel. 603 785 564.
Starý, nezkonzumovaný chléb, rohlíky, pečivo
a jiné potraviny z vaší domácnosti nemusí nutně skončit v popelnici. Máte-li stejný názor, zavolejte na tel.: 604 610 683 a řešení najdeme.
Koupím vzduchovku. Tel.: 605 509 730.
Prodám slivovici. Tel: 605 509 730.
Prodám dvě postele, levně, i samostatně.
Mob.: 739 009 813.
Prodám pánské kolo. Mob.: 603 481 327.
Prodám matrace. Mob.: 607 708 106.
Prodám 1+1 v Hulíně, původní stav. Ihned
volný, cena 350 000,- Kč. Tel.: 603 330 845.
Prodám černý nový kabát vel. 38. PC
1200,- nyní 700,- Kč. Nevhodný dárek,
nenošený. Tel: 737 470 347.

• Postarám se o Vaše dítě, seniora. Potřebné
vzdělání mám. Tel: 737 470 347.
• Využijte stále nízkých cen ke zlepšení
své postavy ultrazvukovou kavitací na
www. k-kosmetika.cz tel. 607 524 758
• Servis jízdních kol se slevou 10 %. Využijte krátkých termínů a příznivých cen
v Bike centrum, nám. Míru 114, Hulín,
tel. 604 281 714.

• KOSMETICKÉ STUDIO MARTINY
SCHAFFEROVÉ HULÍN nabízí:
kosmetické ošetření a masáže pleti a
dekoltu, barvení řas a obočí, trvalou na
řasy, NOVINKA - laser SPARIDONN,
zlepšení stavu pleti - vrásky, červené žilky.
Využijte výhodné ceny permanentky
(zvýhodněná cena).

Měsíčník Hulíňan vydává město Hulín, IČ: 00287229, Hulín, nám. Míru 162.
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Registrováno u MK pod registračním číslem MK ČR E 12041
Redakce: Městská knihovna v Hulíně
Adresa redakce: MěK Hulín, Dr. Stojana 375, 768 24 Hulín,
Tel.: 573 351 815, 725 006 071, e-mail: knihovnahulin@seznam.cz
Tisk: PRCEK & SPOL., s.r.o. Kroměříž, korekce: Mgr. Pavla Červená,
náklad 3.050 kusů. Vydáno: 30. 1. 2014
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• Fotograﬁe všeho druhu jako jsou
svatby, portréty, foto dětí, miminek,
akce - vítání občánků atd. Informace
naleznete na www.fotodaniela.cz.

INZERCE
Prodáváte? Kupujete? Hledáte?
Cena plošné inzerce za cm² 10 Kč + 21% DPH.
Řádková inzerce zdarma.
Jednoduchý, krátký text inzerce zašlete na
e–mail: knihovnahulin@seznam.cz
osobně Městská knihovna v Hulíně ve výpůjční hodiny Městské knihovny v Hulíně.
Uzávěrka 15. dne v měsíci.
Pondělí 9.00 – 12.00
Úterý
12.30 – 17.00
Středa
8.30 – 12.00, 13.00 – 17.30
Čtvrtek 12.30 – 17.00
Pátek
8.30 – 12.00, 13.00 – 17.30

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Pokud byste rádi poblahopřáli svým blízkým nebo přátelům, nebo k jiným událostem, zašlete text, popřípadě fotograﬁi na níže
uvedenou adresu Městské knihovny v Hulíně,
nebo na e-mail: knihovnahulin@seznam.cz.
Zveřejnění společenské kroniky je bezplatné.

