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VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN
SLOVO STAROSTY
Vážení Hulíňané!
Rok 2016 máme za sebou. Topení ve školce, šatny ve škole, Sokolská, prostranství u
kostela, Partyzánská, Hviezdoslavova, zeleň u
staré školy, kolem obřadní síně… atd. Kromě
realizovaných oprav a investičních akcí mě
velmi těší zejména otevření našeho nového
Informačního centra na náměstí a řada společenských akcí s velkou účastí, která na náměstí během roku proběhla. Smyslem jejich
organizování bylo hlavně to, aby se lidé potkali, měli možnost si povyprávět a zároveň
si užít program. Myslím si, že se tento záměr
podařilo naplnit ke spokojenosti všech, kteří přišli. Náměstí žije a tím žije i naše město.
Prostory a fungování Infocentra tvoří třešničku na dortu a hlavně Hulín posouvají zase
o kousek dál. Velkou radost mám také z vydání
knihy o Záhlinicích a Františku Skopalíkovi.
Na konci uplynulého roku schválilo zastupitelstvo města rozpočet na rok 2017, který ve
výdajové stránce přeskočil poprvé v historii
hranici 100 milionů korun. Je to hlavní dokument, podle kterého bude město hospodařit v
tomto roce. Kromě pokrytých mandatorních
výdajů se plánuje řada rekonstrukcí, zejména
místních komunikací a chodníků. Některé z
nich také v koordinaci s výměnou vodovodního řadu či rekonstrukce kanalizace. Sem
patří zejména ulice Sušilova, kde bude vyměněn vodovod. V ulici Žižkova se plánuje
oprava kanalizace včetně přípojek k jednotlivým domům. V plánu investic je opět sídliště
Družba, které revitalizaci potřebuje jako sůl.
Věříme, že letos s opakovanou a aktualizovanou žádostí o dotaci uspějeme.
Městu se také do majetku konečně po
dlouhodobém soudním sporu podařilo dostat areál Unitexu. Momentálně zde pracujeme na revizi nájemních smluv a nastavení

ÚNOR 2017
dalších vztahů v tomto areálu. Prioritně zde
město bude budovat hasičskou zbrojnici tak,
aby mohla plně sloužit jak zásahové jednotce, tak další spolkové činnosti hasičů, a provést drobné přesuny ve sběrném dvoře. Je to
spousta práce, ale jsem přesvědčený, že areál
může být a postupně i bude místem pro další
podporu podnikatelských aktivit, které jsou
hybnou silou dobré ekonomiky.
Dalšími oblastmi, na které se chceme letos
zaměřit, je příprava projektů. Je hotova studie rekonstrukce Sokolovny, dopracovává se
studie parku, začít chceme s projektem příjezdové komunikace právě do areálu Unitexu
(navíc pro něj hledáme nové pojmenování
– já jsem pro Starý cukrovar, jak jsme tomuto místu říkali v mládí), připravit chceme
projekty pro další rekonstrukce komunikací,
aby byly nachystány k případným žádostem
o dotace, projekt rekonstrukce prostoru před
nádražím se zajištěním přestupů na autobusy,
parkování aut, úschovu kol a celkově prostor
zkulturnit a spousta dalších námětů.
Město Hulín má zpracovaný plán rozvoje
města na plánovací období 2014 - 2020 a z něj
vychází každoročně schvalovaný Akční plán,
který se pak odráží v rozpočtu na plánované
akce. Podrobněji si ho můžete prostudovat na
našich stránkách.
Děkuji za loňský rok všem našim organizacím a společnostem, které nesou velkou zásluhu
na fungování, vzhledu a dobrém obrazu města.
Pracovníkům Kombyt Servisu, Kulturního klubu, Decentu, našich škol a Střediska volného
času, a také všem pracovníkům radnice.
Věřím, že rok 2017 bude úspěšný, a že se
nám naše společné plány bude dařit naplňovat pro spokojenost většiny lidí, kteří v radnici mají důvěru. Že by tomu tak mohlo být,
napovídá i ta šťastná sedmička na konci, ale
také dobrá spolupráce celého zastupitelstva
města při řešení jeho klíčových problémů.
Přeji hodně zdraví, spokojenosti a úspěšný
rok vám všem.
R. Hoza, starosta města

Ledové království si užívali žáci 2. tříd

Z DNEŠNÍHO ČÍSLA:
Redakce Hulíňanu v IC
Kolik je nás v Hulíně
140. výročí založení
SDH Hulín
Kulturní pozvánky

ÚVODNÍK
Vážení čtenáři Hulíňanu,
tak tu máme zase po delší době pořádnou
zimu! Únor bílý, pole sílí, což je dobrý předpoklad pro naše zemědělce, že letošní úroda
může být opravdu dobrá. Měsíc únor patří
obecně mezi nejstudenější v roce, ale v tomto konečně zažíváme tu opravdovou zimu.
Provozovatelé lyžařských středisek mají určitě radost, a tak i snad po delší době jarní
prázdniny vyjdou tak, že bude na horách sníh
a naše děti se zdokonalí v zimních sportech.
A to nemusíte nikam daleko za sněhem, ideální sněhové podmínky jsou i u nás v Hostýnských vrších. Tak na nic nečekejte a hurá
na hory! Mám také radost z toho, že i u nás v
Hulíně jsme využili tohoto zimního počasí a u
Spartaku pracovníci Kombytu vytvořili krásnou ledovou plochu. Je to místo jako stvořené
pro trávení aktivního odpočinku, tak doufám,
že nám toto počasí vydrží co nejdéle! V době,
kdy píšu tento úvodník, máme -12 °C mráz,
a to je dobré i na to, aby se vzduch vyčistil od
všech virů a bakterií a chřipková epidemie nás
konečně přestala trápit.
Měsíc únor byl také v minulosti bohatý na
události, které do značné míry ovlivnily život
nás i našich předků. Vzpomeňme alespoň ty
z nedávné historie. Jaltská konference, která
probíhala v únoru roku 1945 a kde představitelé vítězných mocností druhé světové války
diskutovali o poválečném uspořádání Evropy
a vzniku OSN, nebo události „Vítězného února“ roku 1948, kdy komunisté dokončili proces definitivního přechodu od demokracie k
totalitě v tehdejším Československu a připojení k sovětskému mocenskému bloku. Z nejnovější historie je to třeba podpis Maastrichtské
dohody v roce 1992, která naopak stvrdila evropskou integraci a federalizaci. Byť jsou tyto
události staré desítky let, je až děsivé, jak tyto
otázky jsou v současnosti nově aktuální. Přesto vám přeji pohodový únor.
J.Z.
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Hulíňan
Kultura a charitativní akce

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE
REDAKCE HULÍŇANU
V INFORMAČNÍM CENTRU HULÍN
Od pátku 3. února se přesouvá distribuční místo týdeníku 5+2
z Městského úřadu Hulín do Informačního centra Hulín

V Hulíně již můžeme hovořit o tradici, neboť druhou lednovou neděli roku 2017 se konal ve společenském sále KK v Hulíně 5. ročník
Novoroční benefice.
Spojení charity a kultury se daří realizovat i v našem městě Hulíně.
Na Novoroční benefici se schází tradičně velké množství hostů, kteří přicházejí jednak proto, aby přispěli na činnost hulínské pečovatelské služby,
a také proto, že mají možnost prožít krásný nedělní podvečer při poslechu
slavných operních melodií z dílny světových hudebních skladatelů.
Vystoupení mladých umělců bylo úžasné, diváci jej oceňovali bouřlivým potleskem, na závěr tleskali všichni ve stoje.
Potlesk, mohu říci „bouřlivý“, si zaslouží také dobročinnost firem a
drobných dárců. Výtěžek letošního ročníku činí 53.380 Kč. Darovaná částka
bude použita na nákup osobního automobilu pro pečovatelskou službu, neboť přece jen cesta za uživatelem autem je rychlejší nežli pěšky nebo na kole.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem drobným dárcům i firmám za peníze darované v rámci Novoroční benefice, ale chci poděkovat i všem firmám, kterém nám finančně přispívají v průběhu celého kalendářního roku.
V rámci novoroční benefice, konané 8.1. 2017, a v roce 2016 byly uzavřeny darovací smlouvy s těmito firmami: MODIKOV, s.r.o., PILANA
Wood, s.r.o., PILANA Karbid, s.r.o., PROVING, s.r.o., TOPNATUR, s.r.o.,
TOSHULIN, a. s., KOMBYTSERVIS,s.r.o.
Ještě jednou děkuji vlastníkům výše jmenovaných firem, že se rozhodli věnovat finanční dar právě naší organizaci, a přeji jim hodně úspěchů v osobním i pracovním životě.
Jiřina Štěpánková, ředitelka DECENT Hulín, p.o.
FOTO: L. Polišenská

Novoroční benefice - Hulín 8. 1. 2017

V neděli 8. ledna se v Kulturním klubu v
Hulíně konal již 5. ročník tradiční Novoroční benefice, jejímž hlavním cílem bylo užít si
skvělý kulturní zážitek z vážné hudby a zároveň tímto prostřednictvím získat finance na
podporu sociálních služeb v Hulíně, a to konkrétně společnosti DECENT Hulín, p.o.
Koncert slavnostně zahájili svými proslovy starosta města Hulína Mgr. Roman Hoza,
který všechny pozdravil, dále pak ředitelka
příspěvkové organizace DECENT Hulín, p.o.,
paní Jiřina Štěpánková, která všem poděkovala za finanční dary a slíbila, že výtěžek půjde na podporu činnosti pečovatelské služby.
Na závěr pak vedoucí pečovatelské služby
Anna Pecháčková, DiS., seznámila diváky s
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některými významnými čísly, kterých za rok
2016 dosáhli, s počty klientů a úkonů, které
občanům Hulína nabídli a dále nabízejí.
Již tradičně přijali na koncert pozvání významní hosté ze světa vážné hudby a opery,
dokonce byl mezi nimi i místní rodák Roman
Hoza, který v Hulíně svou pěveckou dráhu započal. Na Novoroční benefici se nám
představili kromě zmíněného Romana Hozy
také Josef Škarka, Dana
Šťastná a na klavír doprovázel Konstantiantyn Tyshko. Díky nim
se diváci mohli přenést
do významných operních kusů, jako například Don Giovanni,
Lazebník sevillský, Carmen, Evžen Oněgin či
Rusalka.
Všichni diváci, kteří
na tuto benefici přišli, přispěli nejen díky
vstupnému, ale zároveň
i prostřednictvím příspěvků přímo na místě. To vše dohromady
s penězi od sponzorů

na konec večera vykouzlilo částku 53 380 Kč.
Šek na tuto krásnou sumu v závěru pořadu
předali zástupci města paní ředitelce.
A co říci na závěr? Už nyní se těšíme na
6. ročník této dobročinné akce, která dělá radost všem kolem. Protože „nejužitečnější ze
všech umění je umění být užitečný“.
Zdeněk Štokman

Hulíňan
RADA MĚSTA HULÍNA

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

PŘEHLED USNESENÍ z 45. schůze Rady města Hulína,
která se konala dne 7.12.2016
1/45/RM/2016
Koupě pozemků parc. č. 1998/2 a parc. č.
1999/1 vše v k. ú. Hulín
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu na koupi pozemků parc. č. 1998/2
a parc. č. 1999/1 vše v k. ú. Hulín o celkové výměře 541 m2 od PILANY a. s., IČ: 00657964 za
cenu 30.000 Kč + DPH a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/45/RM/2016
Prodej pozemků parc. č. 477/5 a parc. č.
477/4 vše v k. ú. Hulín
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) kupní smlouvu na prodej pozemku parc.
č. 477/5 v k. ú. Hulín o výměře 38 m2 manž.
XXX XXX XXX XXX, oba bytem XXX XXX
XXX XXX Hulín, za cenu 150 Kč/m2 a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.
b) kupní smlouvu na prodej pozemku parc.
č. 477/4 v k. ú. Hulín o výměře 38 m2 manž.
XXX XXX XXX XXX, oba bytem XXX XXX
XXX XXX Hulín za cenu 150 Kč/m2 a náklady
spojené s vkladem do katastru nemovitostí.
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/45/RM/2016
Smlouva o převodu majetku
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o převodu majetku č. 3287 mezi Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, se sídlem Přílucká 213,
760 01 Zlín, IČ: 70887306 a městem Hulín.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. zajistit podpis smlouvy
Termín: 31.12.2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/45/RM/2016
Směna části pozemku parc. č. 78/3 v k. ú.
Záhlinice
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnnou smlouvu na směnu pozemku města
Hulína parc. č. 78/3 v k. ú. Záhlinice o výměře
87 m2 za pozemek XXX XXX, bytem XXX XXX,
XXX Hulín a to poz. par. č. 851 o výměře 47 m2
v k. ú. Záhlinice bezúplatně za účelem narovnání
majetkoprávních vztahů. Náklady spojené s pořízením geometrického plánu hradí město Hulín.
Usnesení bylo: PŘIJATO
5/45/RM/2016
Smlouva o nájmu nebytových prostor tělocvičny
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o nájmu č. MÚH/09450/2016 s panem Davidem Pavlákem, XXX XXX XXX
XXX, 768 24 Hulín, na místnost v budově čp.
375 na ul. Dr. Stojana v Hulíně sloužící jako
tělocvična, za účelem kondičního cvičení na
dobu od 01.01.2017 do 31.12.2017.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. zajistit podpis smlouvy o nájmu
Termín: 31.12.2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
6/45/RM/2016
Nájem části nebytových prostor budovy

č. p. 113 v k. ú. Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o nájmu části nebytových prostor
budovy č. p. 113 v Hulíně na nám. Míru o výměře 72 m2 XXX XXX bytem XXX XXX XXX
XXX Dolní Bojanovice za cenu 5.373 Kč/měsíc na dobu neurčitou od 01.01.2017 za účelem provozování vinotéky.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor
Termín: 31.12.2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
7/45/RM/2016
Smlouva o dílo - Vydávání měsíčního periodika Hulíňan
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o dílo čj.: MÚH/09234/2016 se společností PRCEK & SPOL., s.r.o., IČ: 64510620,
se sídlem Vrchlického 3043/14, Kroměříž na
provedení kompletní tiskové přípravy, včetně
korektury, tisk, kompletaci a dovoz do sídla
doručovací služby měsíčního periodika Hulíňan v období od 01.01.2017 do 31.12.2018 za
cenu 266.760,00 Kč bez DPH.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. zajistit podepsání a zaslání Smlouvy o dílo.
Termín: 23.12.2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
8/45/RM/2016
Návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování Územního plánu města Hulína
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování Územního plánu města Hulína.
II. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
informace o činnostech pořizovatele v průběhu pořizování územního plánu za uplynulé
roční období.
Usnesení bylo: PŘIJATO
9/45/RM/2016
Akční plán města Hulína na rok 2017
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
Akční plán města Hulína na rok 2017.
Usnesení bylo: PŘIJATO
10/45/RM/2016
Pronájem datového okruhu
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o poskytování telekomunikačních
služeb č.3010585hub/2016 se společností
NWT a.s., nám. Míru 1217, 768 24 Hulín,
IČ: 63469511 na pronájem datového okruhu.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Pavlu Janečkovi
1.1. zajištěním podpisu a odesláním smlouvy
Termín: 16.12.2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
11/45/RM/2016
Zahrnutí finanční částky do rozpočtu
města 2017
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
zahrnutí částky 500.000 Kč na pořízení do-

pravního automobilu pro SDH Hulín do rozpočtu města na rok 2017.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. realizaci zakoupení vozidla
Termín: 31.12.2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
12/45/RM/2016
Rozpočtové opatření města Hulína č. 5/2016
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
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 předpisů rozpočtové opatření č. 5/2016.
Usnesení bylo: PŘIJATO
13/45/RM/2016
Rozpočet města na rok 2017
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
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 2017.
a) celkové příjmy ve výši
99.850,3 t. Kč
b) celkové výdaje
105.920,30 t. Kč
c) financování
- 6.070,0 t. Kč
Usnesení bylo: PŘIJATO
14/45/RM/2016
Poskytnutí dotace z Operační programu
Zaměstnanost
I. Rada města Hulína schvaluje
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1
/033/0002963 ve výši 2.421.096,37 Kč.
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0
/16_033/0002963.
Název projektu: Posílení strategického řízení
a efektivnosti veřejné správy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
15/45/RM/2016
Směrnice SM 04/03/16 o zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu
I. Rada města Hulína schvaluje
směrnici SM 04/03/16 o zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 08.12.2016.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. zveřejnění směrnice včetně příloh, zaslání příspěvkovým organizacím.
Termín: 16.12.2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
16/45/RM/2016
Sídlo Spolku rodičů a přátel dětí školy při
ZUŠ Hulín
I. Rada města Hulína souhlasí
s tím, aby v nemovitosti ve vlastnictví města
Hulína na adrese nám. Míru 123, Hulín 768 24
bylo sídlo Spolku rodičů a přátel dětí školy
při ZUŠ Hulín.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. vystavit potvrzení o souhlasu vlastníka
nemovitosti pro zápis do rejstříku.
Termín: 31.12.2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
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17/45/RM/2016
Výše vodného v místních částech Záhlinice
a Chrášťany
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
výši ceny vodného na rok 2017 v místních částech Záhlinice a Chrášťany ve výši 33,84 Kč/m3
bez DPH. Výše ceny vychází z finanční a ekonomické anylýzy projektu „Vodovod Chrášťany, Záhlinice, Kurovice“, která zajišťuje udržitelnost projektu po dobu 10 let.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. zveřejnit prostřednictvím společnosti SATE
Hulín s.r.o. schválenou výši ceny.
Termín: 23.12.2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
18/45/RM/2016
Vyhláška č.3/2016
I. Rada města Hulína doporučuje
Zastupitelstvu města Hulína schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení bylo: PŘIJATO
19/45/RM/2016
Směrnice SM/25/01/16 - pravidla užití loga
a heraldického znaku
I. Rada města Hulína schvaluje
směrnici SM/25/01/16 - pravidla užití loga
a heraldického znaku.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Mgr. Marii Koldové
1.1. zveřejnit směrnici SM/25/01/16 - pravidla užití loga a heraldického znaku
Termín: 30.12.2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
20/45/RM/2016
Stanoveni ceny publikace Záhlinice a František Skopalík
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
cenu publikace Záhlinice a František Skopalík ve výši 400 Kč s tím, že cena je stanovena
jako dotovaná rozpočtem.
II. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
použití 100 kusů publikace Záhlinice a František Skopalík na účely propagace města a darů od města.
Usnesení bylo: PŘIJATO
21/45/RM/2016
Darovací smlouva, dar pro Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicicích
I. Rada města Hulína schvaluje
darovací smlouvu na předměty historické hodnoty pro Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích s paní Zorou Veselou, bytem XXXX
XXX , 664 34 Moravské Knínice, Brno - venkov.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Mgr. Marii Koldové
1.1. uzavřít darovací smlouvu
Termín: 31.12.2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
22/45/RM/2016
Darovací smlouva, dar pro Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicich
I. Rada města Hulína schvaluje
darovací smlouvu na předměty historické
hodnoty pro Muzeum Františka Skopalíka
v Záhlinicích s panem Romanem Šavarou,
XXX XXX XXX, 763 63 Halenkovice.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Mgr. Marii Koldové
1.1. uzavřít darovací smlouvu
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Termín: 31.12.2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
23/45/RM/2016
Darovací smlouva, dar pro Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích
I. Rada města Hulína schvaluje
darovací smlouvu na předměty historické
hodnoty pro Muzeum Františka Skopalíka
v Záhlinicích s panem Miroslavem Vaclem,
XXX XXX XXX , 768 24 Hulín.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Mgr. Marii Koldové
1.1. uzavřít darovací smlouvu
Termín: 31.12.2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
24/45/RM/2016
Dodatek č.1 nájemní smlouvy části garáže
stojící na pozemku parc. č. 1924 v k. ú. Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje
na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor části garáže stojící na pozemku parc. č. 1924
v k. ú. Hulín ze dne 12.02.2015 se společností
Autodoprava Pavel Kostrbel, s.r.o., sídlem Nádražní 804, PSČ: 768 24 Hulín, IČ: 28350235
Dodatek č. 1, a to k této smlouvě za účelem prodloužení nájmu od 01.03.2017 do 30.04.2017
nájemci městu Hulín pro potřeby SDH Hulín.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor
Termín: 28.2.2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
25/45/RM/2016
Darovací smlouva, dar pro Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích
I. Rada města Hulína schvaluje
darovací smlouvu na předměty historické
hodnoty pro Muzeum Františka Skopalíka
v Záhlinicích s paní Evou Milotovou, XXX
XXX XXX, 768 24 Hulín.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Mgr. Marii Koldové
1.1. uzavřít darovací smlouvu
Termín: 31.12.2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
26/45/RM/2016
Účetní odpisový plán pro DECENT Hulín,
příspěvkovou organizaci
I. Rada města Hulína schvaluje
účetní odpisový plán na rok 2017 DECENTU
Hulín, příspěvkové organizaci dle přiloženého návrhu.
II. Rada města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. zaslat ředitelce příspěvkové organizace
výpis z usnesení.
Termín: 15.12.2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
27/45/RM/2016
Účetní odpisový plán na rok 2017 mateřské škole
I. Rada města Hulína schvaluje
účetní odpisový plán na rok 2017 Mateřské
škole, ul. Eduarda Světlíka, Hulín, příspěvkové organizaci dle přiloženého návrhu.
II. Rada města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. zaslat ředitelce příspěvkové organizace
výpis z usnesení.
Termín: 15.12.2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
28/45/RM/2016
Žádost o předchozí souhlas zřizovatele k přijetí daru Základní škole Hulín, příspěvkové organizaci

I. Rada města Hulína uděluje
předchozí souhlas Základní škole Hulín, příspěvkové organizaci, se sídlem Nábřeží 938,
768 24 Hulín, IČ: 70880263 k přijetí daru ve
výši 36.202 Kč od WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s., se sídlem Vlastilavova 152/4, 140 00
Praha 4, IČ: 24231509 na zálohy na obědové
služby na období od 02.01.2017 do 30.06.2017
pro 14 nezletilých dětí.
II. Rada města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. zaslat ředitelce příspěvkové organizace
výpis z usnesení.
Termín: 15.12.2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
29/45/RM/2016
Žádost o předchozí souhlas zřizovatele k
přijetí daru DECENTU Hulín, příspěvkové
organizaci
I. Rada města Hulína uděluje
předchozí souhlas DECENTU Hulín, příspěvkové organizaci, se sídlem Eduarda Světlíka 1197, 768 24 Hulín, IČ: 47934344 k přijetí
daru ve výši 20.400 Kč od dárce - firmy PILANA Karbid, s.r.o. se sídlem Nádražní 804, 768
24 na nákup invalidních vozíků pro potřebu
střediska pečovatelské služby.
II. Rada města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. zaslat ředitelce příspěvkové organizace
výpis z usnesení.
Termín: 15.12.2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
30/45/RM/2016
Zápis z 6. zasedání komise pro oblast
výstavby a rozvoje města Hulína
I. Rada města Hulína bere na vědomí
zápis z 6. zasedání komise pro oblast výstavby
a rozvoje města Hulína, které se uskutečnilo
dne 28.11.2016.
Usnesení bylo: PŘIJATO
31/45/RM/2016
Zápis z 5. schůze komise pro oblast školství,
sociálních věcí a prevence sociálně patologických jevů
I. Rada města Hulína bere na vědomí
zápis z 5. schůze komise pro oblast školství, sociálních věcí a prevence sociálně patologických jevů, která se uskutečnila dne
30.11.2016.
Usnesení bylo: PŘIJATO
32/45/RM/2016
Oznámení o uzavření jeslí
I. Rada města Hulína bere na vědomí
oznámení ředitelky DECENTU Hulín, příspěvkové organizace o uzavření provozu jeslí
v době od 27.12.2016 do 30.12.2016.
Usnesení bylo: PŘIJATO
33/45/RM/2016
Obecně závazná vyhláška města Hulín č.
2/2016
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
obecně závaznou vyhlášku města Hulín č.
2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství ve městě Hulín a
vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. předložit ZM ke schválení obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016
Termín: 21.12.2016
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza, starosta města Hulína
Petr Polák, místostarosta města Hulína

Hulíňan
PŘEHLED USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hulína,
která se konala dne 28.12.2016
1/46/RM/2016
Záměr prodeje pozemku parc. č. 2837/28
v k. ú. Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr prodeje pozemku parc. č. 2837/28 v k. ú.
Hulín o celkové výměře 27040 m2 za účelem
podnikání.
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/46/RM/2016
Záměr nájmu pozemků parc. č. 2706/57,
2707, 2708/2, 2709, 2711, 2712, 2713,
2718/1 vše v k. ú. Hulín a staveb na nich
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr nájmu pozemků parc. č. 2706/57, 2707,
2708/2, 2709, 2711, 2712, 2713, 2718/1 vše v k. ú.
Hulín o celkové výměře do 26 042 m2 a staveb
na nich.
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/46/RM/2016
Dodatky nájemní smlouvy části nebytových
prostor domu č. p. 105 v k. ú. Záhlinice
I. Rada města Hulína schvaluje
ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 12.2.2014 na nájem části nebytových prostor domu č.p. 105 v Záhlinicích se
společností Skanska a.s., IČ: 262 71 303, se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
a) Dodatek č. 6 za účelem prodloužení doby
nájmu do 30.06.2017
b) Dodatek č.7 za účelem prodloužení doby
nájmu do 31.12.2017.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. uzavřít dodatek č. 6 a dodatek č. 7 nájemní smlouvy
Termín: 31.3.2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/46/RM/2016
Smlouva o správě sportovišť, koupaliště
a ubytovny
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o správě sportovišť, koupaliště a ubytovny s firmou KOMBYT SERVIS, s.r.o.,
IČ: 276 66 441 se sídlem Kostelní 344, 768 24
Hulín na rok 2017 za měsíční částku ve výši
177.500,- Kč + platná sazba DPH.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. uzavřít Smlouvu o správě sportovišť, koupaliště a ubytovny
Termín: 12.1.2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
5/46/RM/2016
Smlouva o zřízení a provozu mobilní aplikace
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o zřízení a provozu mobilní aplikace
s firmou Online-Team, s.r.o., IČ: 04469275
II. Rada města Hulína ukládá
1. Pavlu Janečkovi
1.1. zajistit podpis, zaevidování, odeslání smlouvy
Termín: 6.1.2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
6/46/RM/2016
Smlouva o zabezpečení čistoty a pořádku
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o zabezpečení čistoty a pořádku s firmou KOMBYT SERVIS, s.r.o., IČ: 276 66 441
se sídlem Kostelní 344, 768 24 Hulín na rok
2017 za cenu 1.200.000,- Kč/rok včetně DPH.

II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. uzavřít Smlouvu o zabezpečení čistoty
a pořádku
Termín: 12.1.2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
7/46/RM/2016
Smlouva o umístění a provozování kontejnerů
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o umístění a provozování kontejnerů ke sběru oděvů, obuvi a textilu s firmou
TextilEco, a.s., IČ: 28101766, se sídlem Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. zajistit podepsání smlouvy
Termín: 13.1.2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
8/46/RM/2016
Smlouva o správě veřejných pohřebišť
a smuteční síně
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o správě veřejných pohřebišť a smuteční síně s firmou KOMBYT SERVIS, s.r.o.,
IČ: 276 66 441 se sídlem Kostelní 344, 768 24
Hulín na rok 2017 za měsíční částku ve výši
52.000,-Kč + platná sazba DPH.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. uzavřít Smlouvu o správě veřejných pohřebišť a smuteční síně
Termín: 12.1.2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
9/46/RM/2016
Smlouva o provedení veřejně prospěšné
služby - ÚDRŽBA ZELENĚ
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o provedení veřejně prospěšné
služby - údržba zeleně se společností KOMBYT SERVIS, s.r.o., IČ: 27666441, se sídlem
Kostelní 344, 768 24 Hulín na období od
01.01.2017 do 31.12.2017.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. zajistit podepsání smlouvy.
Termín: 6.1.2017
Usnesení bylo: PŘIJATO

Praha 6, IČ: 49240480 o pojištění majetku
města.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. zajistit podpis smlouvy
Termín: 31.1.2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
12/46/RM/2016
Dodatek číslo 18 ke smlouvě číslo
SWR/95/49
I. Rada města Hulína schvaluje
Dodatek číslo 18 ke smlouvě číslo SWR/95/49
ze dne 01.02.1995 s Firmou Vera s.r.o.,
IČ: 62587978
Usnesení bylo: PŘIJATO
13/46/RM/2016
Plán schůzí RMH a zasedání ZMH
na 1. pololetí 2017
I. Rada města Hulína schvaluje
plán schůzí Rady města Hulína a zasedání Zastupitelstva města Hulína na 1. pololetí roku 2017.
Usnesení bylo: PŘIJATO
14/46/RM/2016
Zápis ze 6. schůze komise pro oblast
životního prostředí, cestovního ruchu
a propagace a vzhledu města Hulína
I. Rada města Hulína bere na vědomí
zápis ze 6. schůze komise pro oblast životního prostředí, cestovního ruchu a propagace a
vzhledu města Hulína
Usnesení bylo: PŘIJATO
15/46/RM/2016
Oznámení o uzavření mateřské školy
I. Rada města Hulína bere na vědomí
oznámení ředitelky příspěvkové organizace
MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Eduarda Světlíka,
Hulín o uzavření provozu mateřské školy v době
od 27.12.2016 do 31.12.2016.
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza, starosta města Hulína
Petr Polák, místostarosta města Hulína

INZERCE

10/46/RM/2016
Smlouva o provedení strojního čistění
komunikací
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o provedení strojního čištění komunikací s firmou KOMBYT SERVIS, s.r.o.,
IČ: 276 66 441 se sídlem Kostelní 344, 768 24
Hulín na rok 2017 za cenu 950.000,- Kč/rok
včetně DPH.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. uzavřít Smlouvu o provedení strojního
čištění komunikací
Termín: 12.1.2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
11/46/RM/2016
Pojistná smlouva
I. Rada města Hulína schvaluje
Pojistnou smlouvu č. 2735319651 s UNIQA
pojišťovnou, a.s., Evropská 136, 160 12
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Hulíňan
PŘEHLED USNESENÍ z 47. schůze Rady města Hulína,
která se konala dne 16.1.2017
1/47/RM/2017
Prodej pozemku parc. č. 2837/28 v k. ú. Hulín
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č.
2837/28 v k. ú. Hulín o celkové výměře 27040 m2
společnosti Spojmat CZ, s.r.o., sídlem Praha 3,
Husitská 89/41, PSČ: 13000, IČ: 26302314,
za celkovou cenu 7.354.880 Kč (včetně DPH)
a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/47/RM/2017
Věcné břemeno na částech pozemků parc.
č. 1965/1, 1966, 5033, 5034 vše v k.ú. Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 1965/1, 1966, 5033,
5034 vše v k. ú. Hulín se společností GasNet,
s.r.o., Ústí nad Labem, IČ: 27295567 za cenu
10.000 Kč + DPH a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. Uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.
Termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/47/RM/2017
Věcné břemeno na části pozemku
parc. č. 4892 v k.ú. Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje
zřízení věcného břemene dle smlouvy o smlouvě budoucí na části pozemku parc. č. 4892 v k. ú.
Hulín f. E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, IČ: 28085400 za cenu 2.800 Kč + DPH,
náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí a pořízení geometrického plánu.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. Uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Termín: 30.6.2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/47/RM/2017
Nájem části nebytových prostor budovy
č. p. 375 v k. ú. Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu části nebytových prostor
budovy č. p. 375 v Hulíně, ul. Dr. Stojana o výměře 34 m2 společnosti Active Learning, s. r. o.,
se sídlem Komenského 604, 768 24 Hulín, zastoupené Mgr. Ivonou Dalziel Miklíkovou, IČ:
03399133, s ohledem na dobu užívání za cenu 18.000 Kč/rok na dobu neurčitou od 20.01.
2017 za účelem výuky jazyků.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor
Termín: 20.1.2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
5/47/RM/2017
Nájem části nebytových prostor budovy
č. p. 375 v k. ú. Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o nájmu části nebytových prostor budovy č. p. 375 v Hulíně, ul. Dr. Stojana o výměře 36 m2 XXX XXX XXX bytem XXX
XXX, 768 24 Hulín, s ohledem na dobu uží-
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vání za cenu 18.000 Kč/rok na dobu neurčitou od 01.02.2017 za účelem provozování
fotostudia.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor
Termín: 31.3.2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
6/47/RM/2017
Smlouva o nájmu bytu v DPS
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu bytu č. 9 v DPS ul. Kostelní
čp. 138, Hulín s panem XXX XXX XXX XXX,
trvale bytem XXX XXX , Hulín na dobu neurčitou od 01.02.2017.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. uzavřít smlouvu o nájmu bytu
Termín: 17.1.2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
7/47/RM/2017
Příkazní smlouva o zajištění výkonu funkce
odborně způsobilé osoby v požární ochraně
I. Rada města Hulína schvaluje
příkazní smlouvu o zajištění výkonu funkce
odborně způsobilé osoby v požární ochraně se společností BezPro Company, s.r.o.,
se sídlem Nádražní 302, 768 33 Morkovice,
IČ: 24231266 na dobu neurčitou.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Zdeňku Váňovi
1.1. zajistit podpis smlouvy
Termín: 31.1.2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
8/47/RM/2017
Rozpočtové opatření města Hulína č. 6/2016
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
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 předpisů rozpočtové opatření č. 6/2016.
Usnesení bylo: PŘIJATO
9/47/RM/2017
Reportáže z Hulína ve vysílání TV Slovácko
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu s firmou J.D. Production, s.r.o.,
se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01
Uherské Hradiště, IČ: 25592939 (provozovatelem TV Slovácko) na výrobu a vysílání
40 reportáží, zařazení servisních informací
z kultury a sportu v období od 01.01.2017
do 31.12.2017 a zhotovení 2 ks městských video portrétů do 30.06.2017 za celkovou částku 164.000 Kč + DPH.
II. Rada města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. zajistit uzavření smlouvy
Termín: 20.1.2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
10/47/RM/2017
Smlouva s Kulturním klubem Hulín, příspěvkovou organizací, o prodeji vstupenek
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu s Kulturním klubem Hulín, příspěv-

kovou organizací, o prodeji vstupenek v Informačním centru města Hulína na kulturní akce
pořádané touto příspěvkovou organizací.
Usnesení bylo: PŘIJATO
11/47/RM/2017
Smlouva o poskytování služeb při prodeji
vstupenek
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o poskytování služeb při prodeji vstupenek se společností IRSnet, s. r. o.,
IČ: 26732122, se sídlem Politických věžnů
934/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Mgr. Marii Koldové
1.1. uzavřít smlouvu
Termín: 31.1.2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
12/47/RM/2017
Jmenování vedoucí odboru finančního
I. Rada města Hulína bere na vědomí
vzdání se funkce a žádost o skončení pracovního poměru dohodou Bc. Evy Kubínové,
dosavadní vedoucí odboru finančního Městského úřadu v Hulíně.
II. Rada města Hulína jmenuje
na základě doporučení výběrové komise a na
návrh JUDr. Hany Hrabalové, tajemnice Městského úřadu v Hulíně, s účinností od 1. února
2017 Bc. Zuzanu Balcárkovou vedoucí odboru
finančního Městského úřadu v Hulíně.
III. Rada města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. Předat Bc. Zuzaně Balcárkové jmenovací
dekret.
Termín: 20.1.2017
Usnesení bylo: PŘIJATO
13/47/RM/2017
Oznámení o chodu školní družiny v době
pololetních a jarních prázdnin
I. Rada města Hulína bere na vědomí
oznámení ředitelky Základní školy Hulín, příspěvkové organizace, se sídlem Nábřeží 938,
768 24 Hulín o chodu školní družiny v době pololetních prázdnin - tj. dne 03.02.2017
a jarních prázdnin - tj. ve dnech od 13.02. do
17.02.2017.
Usnesení bylo: PŘIJATO
14/47/RM/2017
Zrušení Kulturního Klubu Hulín,
příspěvkové organizace
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města
rozhodnout podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů a v souladu s § 27 odst. 9
zákona č 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění později
vydaných předpisů o zrušení KULTURNÍHO
KLUBU Hulín, příspěvkové organizace se sídlem Hulín, Třebízského 194, okres Kroměříž,
PSČ 768 24, IČ: 63458837 ke dni 30. června
2017. Veškerý její majetek, práva a závazky přechází na zřizovatele - tj. město Hulín, se sídlem nám. Míru 162, 768 24 Hulín,
IČ: 00287229.
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza, starosta města Hulína
Petr Polák, místostarosta města Hulína

Hulíňan
Z RADNICE
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Rozpočet města Hulína
na rok 2017

Tříkrálová sbírka

v tis. Kč
86 910,00
7 870,00
660,00
4 410,30
99 850,30

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM

v tis. Kč
290,00
60,00
350,00
350,00
11 950,00
60,00
750,00
12 760,00
430,00
430,00
13 190,00
2 450,00
3 950,00
250,00
6 650,00
500,00
800,00
370,00
1 000,00
2 200,00
4 870,00
200,00
730,00
20,00
950,00
3 830,00
3 830,00
2 170,00
1 100,00
3 970,00
800,00
400,00
14 100,00
4 000,00
26 540,00
7 430,00
6 700,00
610,00
14 740,00
500,00
58 080,00
20,00
20,00
2 930,00
2 930,00
2 300,00
25 755,30
28 055,30
2 800,00
295,00
3 095,00
200,00
31 350,30
105 920,30

zvláštní veterinární péče
splátky úroků
Zemědělství a lesní hospodářství
Zemědělství a lesní hospodářství
komunikace
poplatky sdružením obcí
silniční doprava
Doprava
pitná voda, kanalizace
Vodní hospodářství
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
MŠ Ed. Světlíka, p.o.
ZŠ Nábřeží, p.o.
Základní umělecká škola
Vzdělávání a školské služby
knihovna
muzeum, kulturní památky
sdělovací prostředky
záležitosti kultury
Kulturní klub, p.o.
Kultura, církev, sdělovací prostředky
ostatní tělovýchovná činnost
Středisko volného času, p.o.
chata Rusava
Tělovýchova a zájmová činnost
Decent, p.o.
Zdravotnictví
bytové hospodářství
SATE
veřejné osvětlení
pohřebnictví
územní plánování
komunální služby a územní rozvoj
revitalizace sídliště Družba II
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
nakládání s odpady
veřejná zeleň
lesopark Nivky
Ochrana životního prostředí
Ostatní činnosti - občanská sdružení
Služby pro obyvatelstvo
sociální věci
Sociální věci
požární ochrana, bezpečnost
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

2 930,00
9 000,00
- 6 070,00
V Hulíně, 25. 11. 2016
Vypracovala: Bc. Eva Kubínová

Tři králové z Pravčic
Vážení spoluobčané,
v prvním lednovém týdnu jste si mohli všimnout, že naším městem chodili koledníci, kteří
měli přes ramena plášť, na hlavě bílou papírovou
korunu a vždy v doprovodu jednoho dospělého,
který zpravidla držel kasičku. Chodili dům od
domu a zpívali „My tři králové“. Tyto skupinky
měly za úkol navštívit každý dům v našem městě a popřát vám do nového roku radost, pokoj
a klid. Místa, která koledníci navštívili, označili
zkratkou K + M + B + 2017, tedy Christus mansionem benedicat neboli Kristus žehnej tomu
místu/domu. Kromě toho, že vám přišli popřát
do nového roku, zároveň vás žádali o finanční
příspěvek na Tříkrálovou sbírku.
Věřím, že jste někdy slyšeli o tzv. Tříkrálové sbírce, která se letos v našem městě konala
již osmnáctým rokem. Jménem Charity Hulín
vám chci poděkovat za štědrost během této sbírky. Celkově se letos vybralo 148 726 Kč, z toho
112 494 Kč v Hulíně, 17 657 Kč v Pravčicích,
13 458 Kč v Záhlinicích a 5 117 Kč v Chrášťanech.
Větší část peněz, která se vybere, je využita Arcidiecézní Charitou v Olomouci, která
sbírku zaštiťuje, na charitativní činnosti jako je
práce s lidmi bez domova, hospicová péče, krizová a humanitární pomoc např. na Haiti, kde
má Charita Olomouc své pracovníky.
Druhá část peněz je využita lokálně. V minulém roce
jsme ji přerozdělili
mezi nejpotřebnější
obyvatele našeho města a zároveň jsme
koupili plynový kotel
do charitního šatníku, na který nám přispěla farnost a město
Hulín. Tento šatník
můžete navštívit každé úterý v době od 15.00
do 16.30 hodin v areálu Farního úřadu Hulín.
Princip fungování šatníku je takový, že pokud
máte doma oblečení, které již nepoužíváte, ale
víte, že by někomu mohlo ještě posloužit, donesete nám jej ve stavu k okamžitému použití
a my jej nabídneme ostatním, kteří nemají finanční prostředky na zakoupení oblečení nového. Stejně tak můžete přinést i hračky nebo
boty. Budeme rádi, když nás přijdete navštívit.
V závěru bych vám chtěl ještě jednou poděkovat za finanční příspěvek do sbírky a zároveň děkuji všem, kteří se do realizace sbírky
jakkoliv zapojili.
Přeji vám krásný a požehnaný nový rok.
Miloslav Hradil

Splátky půjček
Změna stavu prostředků na bankovních účtech
8 FINANCOVÁNÍ

Koledníci z Pravčic
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Hulíňan
Areál „UNITEX“ je definitivně města
Skončil dlouholetý spor o vlastnictví areálu tzv. starého cukrovaru. V závěru roku došlo
k dohodě a soudnímu smíru mezi vlastníkem
KOMERC SERVIS CZ, s.r.o., a městem Hulín
a ke dni 31.12.2016 byl celý areál zapsán v Katastru nemovitostí pro město Hulín.
S převodem však bude spojeno hodně
práce, neboť se v areálu nachází 23 různých
firem. U všech těchto subjektů je třeba revidovat smlouvy, přeměřit skutečně užívané
prostory a uzavřít nové nájemní smlouvy.
V některých případech bude nutné firmy
různě přesouvat tak, aby to vyhovovalo potřebám a záměrům města. Budeme hledat řešení, která budou pokud možno oboustranně
přijatelná, či případně některé smluvní vzta-

hy ukončíme. Momentální prioritou je uvolnit prostor pro dobudování požární zbrojnice, aby vyhovovala podmínkám pro řádný
výkon činnosti zásahové jednotky a fungování SDH.
Vzhledem k ujasnění představ města se na
místě samém sejde i Zastupitelstvo města na
pracovní schůzce s prohlídkou areálu, aby se
seznámilo s technickým stavem budov a aby
si vytvořilo předběžný náhled na možnosti
rozvoje a další fungování celého areálu.
Městu se tak otevírají další možnosti rozvoje a je vytvořen potenciál pro podporu
podnikání.
Zdeněk Váňa,
vedoucí odboru správy majetku města

Informace o nových právních předpisech města
V lednu 2017 vstoupily v účinnost dvě
obecně závazné vyhlášky města a jedna směrnice. O změnách, které s sebou přinesla obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, konkrétně o zvýšení základní roční sazby za svoz komunálního
odpadu na 550 Kč, jste již byli informováni jak
prostřednictvím Facebooku a webových stránek města, tak v minulém vydání Hulíňanu.
Druhou obecně závaznou vyhláškou je vyhláška č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství ve

INZERCE

městě Hulín a vymezují prostory pro volné
pobíhání psů. Tento předpis by neměl uniknout pozornosti zejména majitelům psích
mazlíčků. V přílohách vyhlášky jsou červeně
vyznačena místa v Hulíně a jeho místních částech, kde je zakázán volný pohyb psů bez vodítka a náhubku. Náhubkem nemusí být opatřen pouze pes do výšky 35 cm v kohoutku. Na
ostatních nevyznačených veřejných prostranstvích je možný volný pohyb psů bez vodítka,
ale s náhubkem! Opět platí výjimka pro psy
s výškou do 35 cm v kohoutku. Pro úplnost
doplňuji, že psi mají zakázaný vstup na dětská
hřiště a pískoviště, koupaliště a sportoviště.
Celé znění vyhlášky
včetně příloh najdete
na stránkách města:
http://www.hulin.cz/
mestsky-urad-mesto/dulezite-dokumenty/obecne-zavazne-vyhlasky/. Pro
lepší přehlednost je
možné mapu s vyznačením ploch se
zákazem
volného
pohybu psů zvětšit.
Posledním výše
zmiňovaným předpisem je směrnice
SM/25/01/16 – Pra-

vidla užití loga a heraldického znaku. Jedná
se sice o interní normu určenou pouze pro
zaměstnance města, nicméně je v ní upraven
postup a podmínky, za kterých může občan či organizace požádat o užití loga města,
případně loga Městské knihovny v Hulíně,
Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích a
heraldického znaku města. Pokud hodláte
použít logo města (např. město podporuje
nebo spolupořádá vaši akci a logo se má objevit na plakátu či pozvánce), je nutné podat
žádost o užití loga. Centrálním místem pro
příjem žádostí o užití log a heraldického znaku je Informační centrum. V žádosti se uvede
účel, rozsah a doba užití loga. Přílohou žádosti je schématický, jednoduchý grafický návrh,
maketa nebo vzorek předmětu a jeho použití. Vzor žádosti najdete na stránkách města:
http://www.hulin.cz/mestsky-urad-mesto/
povinne-informace-dle -10699-sb/ v bodě č. 12
formuláře. O užití log a heraldického znaku
města osobou z řad veřejnosti pak rozhodne na
základě žádosti Rada města Hulína. Loga musí
být užita přesně podle pokynů uvedených v souhlasu s užitím loga. Je zakázáno měnit barvu,
písmo či velikost formátu. Nové vytváření/
kreslení loga není povoleno. Vždy se použije originál. Loga a heraldický znak nesmí být
užita tak, aby byla snižována důstojnost města,
ani nesmí být užita způsobem snižujícím jejich
hodnotu.

Pár čísel z oblasti přestupků
Městský úřad Hulín, odbor právních a vnitřních věcí, projednává
přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti
majetku a některé přestupky na úseku ochrany před alkoholismem
a jinými toxikomaniemi. V roce 2016 obdržel od Policie ČR celkem 164 oznámení o přestupku. Celkem bylo na pokutách uloženo
27 400 Kč.
V 6 případech rozhodoval OPVV o náhradě škody. Pouze ve dvou
případech podali účastníci odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského
kraje. 47 vyřizovaných přestupků bylo spácháno mezi osobami blízkými. Přestupky spáchané osobami mladšími 18 let představovaly 10 %
všech projednaných přestupků.
Dalším orgánem projednávajícím přestupky je Odbor rozvoje města a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu. V roce
2016 stavební úřad projednal 10 přestupků podle stavebního zákona
a na pokutách uložil 53 000 Kč.
Mgr. Marie Koldová,
vedoucí odboru právních a vnitřních věcí

8

Hulíňan
V Hulíně se staráme o všechny občany města
– i ty zvířecí
Město Hulín v závěru loňského roku uzavřelo smlouvu o zajištění odchytu psů, péče o
toulavé a opuštěné psy a provozování odchytových kotců. Posláním zřizované služby pro
město je zabezpečení toulavých psů prostřednictvím odborně proškolené osoby.
V praxi to chodí tak, že v případě nahlášení volně pobíhajícího psa ohrožujícího zdraví
lidí nebo způsobujícího škody na majetku v
Hulíně či jeho místních částech je pes odchycen a převezen do speciálně upraveného
kotce, kde jej následně prohlédne veterinář. V
kotci pak pes setrvá, dokud se o něj nepřihlásí majitel. Nalezení psa se vyhlásí městským
rozhlasem, zveřejní se fotografie v širokém
okolí. Majitel nalezeného psa musí následně
uhradit vzniklé náklady na pokladně Městského úřadu v Hulíně, a teprve potom si
může svého čtyřnohého miláčka vyzvednout.
Pokud se o psa nikdo nepřihlásí a majitele
se nepodaří zjistit, je pes přepraven do psího útulku v Kroměříži, kde má naše město
smluvně zajištěn odběr zaběhlých psů.
Opatřením chce město nejenom ušetřit
peníze, ale také zvýšit bezpečnost obyvatel,
předejít jejich ohrožení a chránit majetek
obyvatel i města. Majitel je za svého psa plně
odpovědný a zástupci města doufají, že i tento poplatek přiměje majitele psů k tomu, aby
si je lépe hlídali. V případě ohrožování způsobeného zaběhlým psem můžou obyvatelé
tuto skutečnost nahlásit na telefonní číslo
provozovatele odchytové služby 734 372 530.
Další neméně důležitou informací týkající
se našich psů je, že zastupitelstvo města Hulín schválilo na svém zasedání, konaném dne
21.12.2016, obecně závaznou vyhlášku o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství a
povinnostech jejich majitelů. Vymezuje v ní současně i prostory, kde mohou psi volně pobíhat.
Přímo ve městě volný pohyb psů není povolen. Zvíře musí být na vodítku, v některých,

přesně vymezených případech i s náhubkem.
Vodítko navíc nesmí být překážkou pro pohyb
chodců, cyklistů, kočárků či invalidních vozíků.
Na volno mohou lidé psy pouštět pouze mimo zastavěné území města. Doprovod
musí mít však i v těchto lokalitách své čtyřnohé kamarády pod kontrolou, samozřejmostí
je i povinnost po nich uklízet. Psům je mj.
zakázán vstup na dětská hřiště a pískoviště,
koupaliště a sportoviště.
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství a vymezují se prostory pro volné
pobíhání psů ve městě Hulín, najdete v plném
znění na webových stránkách města Hulín.
Další důležitou informací pro občany města Hulín, kteří jsou majiteli psa, je skutečnost,
že stejně jako v loňském roce obdrží majitel po
zaplacení ročního poplatku za psa na pokladně
Městského úřadu v Hulíně 350 ks sáčků na psí
exkrementy. Proto určitě neváhejte a zaplaťte
za svého čtyřnohého miláčka a zároveň díky
tomu dbejte na čistotu ve městě i jeho okolí.
Určitě je to v zájmu nás všech.
Bc. Zdeněk Štokman, redaktor Hulíňanu
a programový pracovník města Hulín

Pozor na falešné
kontrolory kotlů

S platností nového zákona o ovzduší
přichází do popředí povinnost provést
kontrolu kotlů na pevná paliva. Ruku
v ruce s touto skutečností se začínají vyskytovat i tzv. kontroloři a ohánějí
se přitom pověřením radnice. Radnice
v tomto případě s nikým nejednala
a nikoho nepověřila.
Vyzýváme tímto k obezřetnosti a při
jakýchkoliv nejasnostech se ihned obracejte na Policii ČR.

Kolik je nás v Hulíně
K 01.01.2017 bylo v Hulíně k trvalému pobytu přihlášeno občanů České republiky:
Celkem
6.910
Hulín
6.477
Záhlinice
344
Chrášťany
89
Pro srovnání uvádíme i počty obyvatel v posledních letech:
V roce 2016 celkem
6.968
V roce 2015 celkem
7.028
V roce 2014
7.031
Jak si můžeme všimnout, počet obyvatel v Hulíně rok od roku klesá. Doufejme, že se nám podaří tento trend v letošním roce zlomit a prolomit.
Bc. Zdeněk Štokman
redaktor Hulíňanu
a programový pracovník města Hulín

Nejoblíbenější jsou
Eliška, Jan a Tomáš
V roce 2016 se narodilo 74 nových občánků, 39 dívek a 35 chlapců. Oproti skrovnějším
létům 2013 a 2014, kdy se rodilo jen do 60 dětí
ročně, se statistiky opět vrací k číslům nad 70.
Nejčastějšími jmény u dívek byly Eliška a různé tvary jména Ema. U chlapců potom byly
nejoblíbenějšími jmény Jan a Tomáš. Poslední dobou však sledujeme i návrat typicky českých jmen jako Anna, Vít či Vojtěch.
V loňském roce jsme se naposledy rozloučili s 60 občany. Počet občanů hlášených
k trvalému pobytu v Hulíně k 01.01.2017 je
6.910, z toho v Záhlinicích 344 a v Chrášťanech 89 občanů.
Bc. Vladimíra Obdržálková, matrikářka,
Odbor právních a vnitřních věcí
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Hulíňan
Jsme tu i pro vás – sociální poradna
v Hulíně každé pracovní úterý
V současnosti se podařilo
rozšířit tým Sociální poradny
tak, že je možno zajíždět do
města Hulína již každé pracovní
úterý. Pracovnice vám bezplatně
poradí např. s nájemní smlouvou, s výživným, s dědictvím,
s exekucí či s dluhy atd. Poradna má oblasti
svého působení rozděleny na rodinnou, bytovou, sociální a dluhovou problematiku včetně
exekuce. Z reakcí klientů a některých spolupracujících institucí však zaznívá, že poradí
téměř ve všem. V případě, že problém přesahuje možnosti poradny a znalosti pracovníků,
dostane klient alespoň náhled třetí nezúčastněné osoby do své životní situace a radu, kde a
jak svůj problém může případně řešit. Zkrátka
informace a mnohdy i zájem, že spoustu problémů řešit lze – tedy když se chce.
Důležité je domluvit si schůzku zavčas.
Poradna někdy bývá i na měsíc či dva dopředu obsazena, což doufáme, že se nyní po rozšíření změní. Při úvodním kontaktu je dobré
umět říci, o jakou problematiku se jedná, vzít
se sebou všechny související podklady, nebo

PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE
Domy s pečovatelskou službou (DPS) v
Hulíně jsou domy s byty zvláštního určení,
jejichž vlastníkem je Město Hulín. Byty jsou
přidělovány na základě podané žádosti, která
je zařazena do pořadníku. Byty jsou určeny
převážně seniorům nebo občanům se zdravotním či tělesným postižením. Vlastně jste
se nastěhovali do domu, kde bydlí převážně
senioři, platíte nájem a nemáte sjednány žádné sociální služby.
A teď to, co vás zajímá:
1. Bude za mnou po nastěhování automaticky
docházet pečovatelka a pomáhat mi?
Ne, pokud budete potřebovat pomoc, musíte
si o ni zažádat u pečovatelské služby v Hulíně,
např. telefonicky na čísle 737 018 289.
2. Jak to pak bude probíhat?
Sociální pracovnice u vás provede vstupní
sociální šetření a sepíše s vámi smlouvu o poskytování sociálních služeb. S pečovatelkou si
domluvíte služby, o které máte zájem, termíny a četnost návštěv.
3. Je součástí bydlení v DPS celodenní stravování?
Ne, není. Pečovatelská služba (PS) vám může dovážet obědy od pondělí do pátku, nebo si můžete domluvit dovoz obědů od jiného dodavatele.
Nákupy potravin je možné domluvit s PS.
4. Je v DPS k dispozici lékař nebo zdravotní sestra?
Ne, není.

INZERCE

je alespoň přinést na první schůzku. Pracovnice se lépe připraví a konzultace pak probíhá
konkrétněji a rychleji.
Problematika, se kterou se na nás můžete
obrátit:
• Dluhové poradenství
• Poradenství v oblasti exekuce
• Rodinné poradenství
• Bytová problematika
• Sociální poradenství
Sociální porada funguje v Hulíně již od
roku 2013, každé první a třetí úterý v měsíci. Od února 2017 ve spolupráci s městem
Hulín bylo dohodnuto rozšíření této poradny na každé úterý od 10:00 do 14:00 hodin,
případně dle individuální domluvy s pracujícími. Najdete nás na stále stejné adrese: Dům
s pečovatelskou službou, Nábřeží 1314 Hulín,
společenská místnost – přízemí.
Sociální poradna je bezplatná. Na schůzku
je potřeba se předem objednat.

Ti, kteří pravidelně navštěvují místo odpočinku na Grádě v Hulíně, asi budou velmi mile
překvapeni. Dřevěná bouda, která snad po staletí na tomto místě plnila funkci skladu, je nenávratně pryč. Na její místo byla díky sponzorskému daru společnosti MONT-KOVO,
s.r.o., instalován nový, plechový sklad, který svou historickou předchůdkyni nahradí.
Chtěli bychom jménem provozovatele areálu,
společnosti KOMBYT SERVIS, s.r.o., poděkovat za tento vánoční dárek vedení společnosti MONT-KOVO, s.r.o., jmenovitě Vratislavu Zouvalovi.
A. Huťka, ředitel, KOMBYT SERVIS, s.r.o.

Tel.: 573 330 013,
mobil: 733 755 847, 733 741 666,
e-mail: socialni.poradna@kromeriz.charita.cz

Opakování je matka moudrosti
– něco o Domech s pečovatelskou službou v Hulíně
5. Co když budu potřebovat lékaře?
Domluvíte si schůzku u svého praktického lékaře nebo zavoláte pohotovostní službu.
6. Když mi lékař předepíše aplikaci inzulinu
nebo převazy bércových vředů, mohou mi pečovatelky tuto péči poskytnout?
Ne, pečovatelky jsou zákonem o sociálních službách z ošetřovatelských úkonů vyvázány. Tuto
službu vám poskytnout nesmí. Dokonce vám
pečovatelka nemůže ani připravit či podat léky.
7. Jaký je tedy rozdíl mezi tím, že bydlím ve
svém domě či bytě, nebo v DPS?
Z pohledu výkonu pečovatelské služby žádný.
8. Musím se tedy přestěhovat do DPS, abyste
mi mohli poskytovat služby?
Ne, stěhování není nutné, pečovatelské služby
vám můžeme poskytovat ve vašem současném bydlišti. Pomůžeme vám, když budete
spadat do naší cílové skupiny (senior, tělesně
nebo zdravotně postižený nad 26 let) a budete bydlet v Hulíně, Záhlinicích, Chrášťanech,
Pravčicích nebo Břestě.
9. Kde mám zažádat o přidělení bytu v DPS
v Hulíně?
Tiskopis žádosti obdržíte a žádost podáte na
Městském úřadě v Hulíně u paní Jiřiny Floriánové, telefon 573 502 722.
10. A co když budu potřebovat péči i přes noc?
Pečovatelská služba provozovaná organizací
DECENT Hulín, p. o., poskytuje péči každý
den od 7:00 do 20:00 hodin. Domovy pro seniory na Kroměřížsku poskytují péči 24 hodin denně. Pokud potřebujete péči i v noci,
je nutné zvážit podání žádosti do některého
z domovů pro seniory. Čekací doba na umístění je až 5 let.
11. Můžu si u vás sjednat smlouvu jen tak pro
jistotu, kdybych náhodou někdy něco potřeboval?
Aby sepsaná smlouva nezanikla, je třeba využít alespoň 1x za 3 měsíce některý ze sjednaných úkonů.
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Nový sklad na nářadí

12. Jak probíhá platba za poskytnutou péči?
Vedoucí PS zadá vámi požadované pečovatelské úkony do programu v počítači. Na vaše
jméno a sjednané úkony vytvoří čárový kód,
jako na potravinách v obchodě. Pečovatelka
čtečkou, která je ještě menší než mobilní telefon, načte tento kód při začátku poskytování
daného úkonu. Při jeho skončení stejným kódem načítání využitých minut ukončí. Takto
pečovatelky postupně zaznamenávají všechny
poskytnuté úkony, které se následně v počítači zpracovávají přesně po minutách a přepočítávají na peníze. Platba je následně možná v
hotovosti nebo převodem na účet.
13. Musím mít schválený příspěvek na péči,
abych mohl péči využívat?
Nemusíte, ale je dobré si o něj zažádat. Pokud vám bude přidělen, měli byste z něj platit
sjednanou péči. Pokud ale příspěvek nemáte,
můžete využité služby platit např. ze seniorského důchodu či jiných příspěvků.

Ochránci přírody
vás zvou…
Na únor připravují ochránci přírody pro veřejnost dvě akce, které se uskuteční v klubovně
na školním pozemku. Ve středu 8. února 2017
od 17:00 hodin se uskuteční seminář o ptačích
budkách. Pavel Šálek nás seznámí s jednotlivými typy budek, jak je vyrobit, na jaké místo je
vhodné je umístit a další zajímavosti. Tato akce
je určena nejen pro ty, kteří by si rádi vyrobili
ptačí budku a neví jak na to, ale i pro ty, kteří se rádi podělí s ostatními o své zkušenosti.
Po jarních prázdninách ve středu 22. února
2017 bude od 17:00 hodin promítání z činnosti mladých ochránců přírody Orlovci. Na tuto
akci zveme příbuzné členů oddílu, bývalé členy a naše příznivce. V neposlední řadě zveme
všechny, kteří by se rádi seznámili s námi a s
naší činností a možná i rozšířili naše řady.
J. Janál

Hulíňan
Rok 2017 - rok 140. výročí založení SDH Hulín

Dobrovolný sbor hasičský vznikl 27. března
1877 na vyzvání představenstva města. Přihlásilo se 42 činných členů a 17 přispívajících.
Prvním velitelem byl zvolen Šebestián Zlobický a jeho náměstkem Josef Pecník. Základní
techniku věnovala pojišťovna Slavie, a to jednoproudou stříkačku. Dalším vybavením byly
žebře, bourací nářadí, dopravní dvoukolový
vůz na nářadí, vůz s lejtou a 40 konopných
košů. Členové sboru byli rozdělení na stříkačníky, kteří obsluhovali stříkačku (pumpovali a
kontrolovali hadice), na lezce, kteří se museli

Nad dopisy čtenářů
Vážení spoluobčané, zastupitelé, pane starosto,
plná dojmů, které jsem si nesla ze zasedání
zastupitelstva města Hulína dne 19.10. 2016,
jsem si po cestě domů slíbila, že musím hned,
ale hned zareagovat pohledem nezaujatého člověka. Ono „hned“ nastalo právě nyní.
A možná nebýt posledního čísla Hulíňanu
roku 2016, zvítězila by moje přirozená lenost.
Stejně jako mnoho jiných se seriózním zájmem o dění v Hulíně, ekologů amatérů, zvědavců, recesistů a sabotérů jsem si nenechala
ujít jedno z nejočekávanějších jednání zastupitelstva ohledně tolik diskutovaného tématu
hulínského „parku“. Když ovšem vezmu v potaz „wikidefinici“, pak je za park považována
část města nebo krajiny, ve které se nachází
udržovaná zeleň a jejíž funkce je především
estetická a relaxační, lidé se do parku chodí
procházet nebo jen posedět, děti si v parcích
hrávají. Takže opravdu? Bavíme se o parku??
Hned začátek sliboval napínavé chvíle. Početná skupina účastníků se rozdělila do dvou
samostatných světů, byť se brzy ukázalo, že se
několika zástupcům obou stran podařilo infiltrovat i do tábora protistrany.
Diskuse odpovídala průběhu pingpongového zápasu – na jedné straně místní ekoteroristická skupina Děti hlíny (spolek Zelená pro
občany, z.s.), zastupitelstvo města Hulína na
straně druhé. Zde je ale potřeba ocenit aktivitu spolku ve smyslu vystoupení z davu s otevřenou kritikou a vlastní iniciativou. Toto stále
není v naší společnosti běžné (bohužel), ale
bezpochyby potřebné a nezřídka i přínosné.
Jestli je to ovšem i tento případ, ať každý po-

dostat co nejvýše na
žebřík a řídit proud
vody, a na ochránce,
kteří udržovali na
požářišti pořádek
(ochrana majetku
postižených, zabránění úrazům) – to
byli většinou starší
členové sboru.
Již od samého
začátku plnili dobrovolní hasiči své hlavní poslání – pomoc
při ochraně majetku
a životů občanů při
požárech a jiných živelných pohromách.
Často se to neobešlo
bez zranění, nejvíce
byli ohroženi lezci
pádem z žebříku.
Naštěstí vážných úrazů nebylo mnoho.
Toto je počátek historie Sboru dobrovolných
hasičů v Hulíně. V průběhu let se měnilo politické i územní uspořádání země, měnil se název
spolku, zdokonalovala se technika. Ale hasiči
vždy dodržovali své heslo „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu“.
S další historií vás budeme postupně seznamovat na stránkách Hulíňanu.
Jarmila Zapletalová,
starostka SH ČMS - SDH Hulín

Hasičský bál

V sobotu 14. 1. 2017 se konal tradiční
Hasičský bál, který navštívilo téměř 150 lidí.
Opět nám hrála skupina Tři na Tři band. Nálada byla skvělá, od první písničky byl plný
parket. Tentokrát se nám podařilo získat rekordní počet cen do tomboly – bylo jich 154.
Také díky tomu se po losech doslova zaprášilo. Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem sponzorům i návštěvníkům bálu za
přízeň a podporu. Výtěžek plesu použijeme
při oslavách 140. výročí založení SDH Hulín,
které se budou konat 24. 6. 2017. Ještě jednou
všem děkujeme.
Jarmila Zapletalová,
starostka SH ČMS - SDH Hulín

Jaká cesta z města povede parkem v roce 2017?
soudí sám.Zatím bych nejlepší využití této
diskuse viděla v případě jejího zařazení na
program silvestrovského promítání letního
kina. Pokud nebudeme průběh dokola se táhnoucích debat považovat spíše za tragédii…
Oba výborně připravené týmy – jeden s neuvěřitelně neústupnou zarputilostí, druhý s obdivuhodnou trpělivostí – si přehazovaly pomyslný míček a odvracely jednu smeč za druhou. Otázkou zůstává, k čemu je taková plichta
dobrá. Je logické, že nikdo nechce odejít z boje
jako poražený, jedná se ale ještě opravdu o věc
vlastního přesvědčení, nebo už jde jen o to,
stát si za svým za každou cenu? Čemu prospěje park ve stávajícím stavu? Jasné stanovisko
k této problematice jsme jako občané města
měli možnost vyjádřit peticí organizovanou
spolkem Zelená pro občany, z.s.
Stovky podpisů nelze zpochybnit ani ignorovat, a to dokonce ani tehdy, když byly k petici
poskytovány neúplné informace a v konečném
tažení „protiparkových“ aktivit navíc distribuována naprosto zavádějící mapka plánovaných úprav (mapka navrhovaných úprav, kde
je zřejmé, že úprava parku zasáhne cca 5,5 %
výměry celého parku* (!)ke srovnání v Hulíňanu 12/2016). Nezájem a pohodlnost v (ne)
získávání informací zde hrály a stále hrají velmi důležitou roli.
Co ale respekt vůči dalším tisícům (!) občanů, kteří petici nepodepsali, nebo nechali rozhodování na zastupitelstvu města, zvoleném
v demokratických komunálních volbách?
Konec zápasu nepřinesl žádné rozuzlení.
Patrně by bylo prospěšnější, kdyby ekoak-

tivisté neplýtvali energií na rozhořčené dopisy a vytváření a roznášení zavádějících letáků
(doufám v užití ekologických tonerů a recyklovaného papíru ) a tuto investovali
přímo do zvelebování parku. Všechny debaty by byly bezpředmětné a hulínský park
v UNESCO.
S rozporuplnými pocity, ale s vědomím,
že jsem dala šanci argumentům obou stran,
jsem se vydala domů. A ačkoliv by to bylo
přes park kratší, a jsem již téměř ve věku, kdy
bych při případném přepadení mohla křičet
„hurá“, fraktura není nic, o čem byste s nadšením psali domů. Takže jsem raději zvolila
cestu bezpečnější, po osvětleném chodníku.
Na to, jestli taková povede i přes park, si budeme muset počkat v roce 2017. Ať je tento
pro nás všechny i pro přírodní prostředí nejen v Hulíně zdravý, šťastný a úspěšný.
Nebuďme lhostejní občané, ale občané, neboť schopnost orientovat se ve světě informací
je jedním ze základů úspěchu ve společnosti.
P.S.: Pokud jste se alespoň jednou zasmáli,
nebyla moje námaha zbytečná. Pokud ne, jste
suchar a vyrazte raději do přírody! 
Krásný rok 2017 všem!
*Celková plocha parku je něco málo přes
50 tis. m2 (mimo pozemky o malé výměře, ale
jen ty největší). Původní návrh sportovního
areálu měl opravdu zabrat 3006,16 m2, ale po
přesunu technického zázemí (buňky a zpevněná plocha před buňkami) je výměra ploch
sportovišt 2763,76 m2, což je 5,5 % výměry
celého parku.
NádIva
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Hulíňan
AKADEMIE 3.VĚKU

Ve středu 18. ledna již v 9:00 ráno jsem měl
tu čest mít pro Akademii 3. věku Hulín přednášku (lepším pojmem by byla spíše diskuse,
sdílení praxe nebo prezentace) o mé dvoutýdenní stáži ve věznici Mírov. Při přípravě na
tuto diskusi jsem propadal panice z toho, že
jsem při své stáži podepsal velké množství formulářů o mlčenlivosti, nevynášení interních
informací věznice, atd. Proto jsem nakonec
pojal svou prezentaci více obecně o vězeňství

Mírovská věznice očima Z. Štokmana
a o věznici Mírov jsem řekl ty informace, které
tajné nejsou a nejsou v rozporu s mým slibem.
I přesto si myslím, že si posluchači Akademie
3. věku udělali větší náhled do této oblasti,
dozvěděli se něco nového o typech věznic v
České republice, dále pak o systému vězeňství a umisťování do těchto typů zařízení, dále
jsme lehce zabrousili do světa statistik, počtů
vězňů, finanční zátěže státu putující do této
oblasti. Dle doplňujících otázek bylo vidět,
že posluchače nejvíce zajímala oblast práce
s vězni, jejich náprava či restrikce ve věznici.
Vše jsem tedy vysvětil, doplnil oficiálními fotografiemi věznice, vysvětlil jsem důležitost
práce odborných pracovníků jako jsou speciální pedagogové, psychologové a sociální pracovníci. Popsali jsme obecné případy vězňů, se
kterými jsem se měl možnost setkat a pracovat, také jsem popsal různé „veselé historky z
natáčení“ a na závěr s chutí odpovídal na místy
záludné a nečekané otázky. Jsem za příležitost
sdílet své zážitky touto formou moc rád, i když

Muzeum hraček v Hulíně
Ve středu 18. ledna 2017 bylo na staré škole v prvním patře otevřeno Muzeum hraček.
Překvapením byl velký zájem o výstavu, na
které si každý našel kousek svého dětství a
zavzpomínal si, jaké to bylo, když byl malý. Z
výstavy odcházeli všichni usměvaví a spokojení. Majitelka muzea paní Andrea Miklasová
byla velmi mile překvapena reakcí a zájmem.
Muzeum bude otevřeno každou středu
od 15:00 do 17:30, pátek od 15:00 - 17:30,
sobota od 14:00 - 17:00. Vstupné dobrovolné,
vchod do budovy od hlavní cesty.
J. Z.
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jsem měl zpočátku opravdu strach z toho,
abych nemusel na vše reagovat tím, že na tuto
otázku nesmím odpovědět. Posluchači mě ale
mile překvapili, tuto skutečnost respektovali,
chápali, na co se ptát již nesmí a co bych jim
určitě říci mohl. Doufám tedy, že si posluchači Akademie 3. věku něco z dnešní prezentace
odnesli a bavila je. Zároveň jsme se dohodli,
že bych mohl tuto prezentaci uskutečnit i pro
veřejnost v Kulturním klubu Hulín, a dokonce jsme již našli i společné datum – čtvrtek
23. března v 19:00. Budu se na Vás těšit.
Zdeněk Štokman

ZAPIŠTE SI:
Akademie 3. věku
15. ÚNORA 2017
od 9:00 v sále KK

Hulíňan
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Kdo z nás by neznal a neměl rád pohádkové příběhy. Když jsme byli malí, zalézali jsme
s knihou pod peřiny, abychom si při světle
baterky dočetli to, co jsme do večerky nestihli
přelousknout. Je moc dobře, že i v dnešní, tolik
uspěchané době děti stále věří na dobro a zlo
a prožívají si svůj pohádkový svět, v němž touží
být malými princeznami nebo rytíři bojujícími
s draky. Ten zázračný svět fantazie naše děti
v mnoha směrech velmi obohacuje, a proto jim
pobyt ve školce každý den zpříjemňujeme četbou pohádek před odpočinkem na lehátkách
a příběhů, které nám pomáhají usměrňovat

„Svět“ pohádek a slavení masopustu
v mateřské škole
jednání a životní hodnoty dětí. Jednou ročně
se na budově Ed. Světlíka uskuteční v zimním
čase akce s názvem Mateřinka pohádek. Paní
učitelky ze všech tříd se mezi sebou dohodnou
na hře pohádek s loutkami a maňásky, nebo se
stanou na chvíli herečkami. Vlastnoručně si
vytvoří kulisy a pomůcky ke hře, naučí se texty
postav a Mateřinka pohádek pro děti může začít. Také letos se vaše děti mohou těšit na čtyři
hezké pohádky. Já vám ale nemohu sdělit jaké,
to vám prozradí malí diváci, až je zhlédnou. Na
budově Družba si pohádky připravují naopak
pro děti z dalších tříd a jejich paní učitelky samotné děti. Na jarní akci „Děti hrají
dětem“ každá třída ukáže svým kamarádům krátké pohádkové představení, za které jsou odměněni náležitým
potleskem. Děti tak poznávají, že tajuplný svět pohádek a pohádkových
bytostí jim může pomáhat v životě při
hledání správné cesty a řešení rozličných situací a pomáhá jim nacházet
pravé hodnoty v životě člověka.
Doba masopustu je tradiční oslavou hojnosti před střídmějším, postním časem předjaří. K veselé tradici
maškar patří smích a zábava. Tam,
kde je dobré jídlo a pití, bývá i veselo.
V naší škole tuto tradici ctíme, máme

ji rádi a velmi se na ni těšíme. Ve spolupráci s rodiči připravujeme pro děti masopustní
masky. Někdy si je vytváříme vlastnoručně
podle své fantazie nebo díky kreativitě šikovných maminek a paní učitelek. V každém případě, v době konání masopustního
reje se nenajde dítě, které by masku chtělo
a nemělo. Nemyslete si, že ve školce nemáme
hostinu. Máme, a jakou! V kuchyni nám paní
kuchařky upečou hanácké koláče, nachystají klobásky, pečivo a pomazánky, zeleninu
a ovoce. Ve třídách pro pochoutky připravíme stoly, zasedneme a pak zvedneme skleničky k přípitku (čajík, šťáva) a pustíme se do
jídla. Panečku, to bývá mňamka! Po dobrém
jídle se sejdou hodovníci ze všech tříd v každé
budově v jedné třídě, kde probíhá ta pravá veselice s tancem a zábavnými hrami, nechybí
ani tanec s medvědem. Muzikanti hrají, zpěváci zpívají a tanečníci tancují. Když zatroubí trumpety, zábava končí a je čas pochovat
basu. Za smutečního pochodu ji dáme spát
a potichu se rozejdeme do svých tříd. Mimochodem, víte proč mladé paní mají tančit
o masopustu s medvědem? No proto, aby
do rodiny přibylo miminko… Hezké prožití
masopustu přejeme i vám, čtenářům Hulíňanu.
Jindra Skalková

Začátek nového roku
v Mateřské škole v Záhlinicích
V pátek 6. ledna jsme se na okamžik dostali do doby tří králů a pomocí kostýmů se
jimi na chvíli stali.
Povyprávěli jsme si příběh o tom, jak tři
králové putovali do Betléma za narozeným
Ježíšem a jaké dary mu nesli (zlato, kadidlo,
myrhu). Seznámili jsme se s tím, odkud tito
králové přišli, jak vypadali, proč malého Ježíše navštívili a jak k němu našli cestu.
Řekli jsme si, jak vypadají dnešní tříkrálové obchůzky a jaký mají smysl. Společně jsme
si zazpívali píseň„My tři králové“, vyrobili si
korunky a převlékli do kostýmů.
Tímto svátkem bylo završeno vánoční období a došlo i k úklidu vánoční výzdoby. Nyní
se máme celý následující rok opět na co těšit.
Dne 11. ledna jsme si s dětmi nazdobili
perníkovou chaloupku.
Děti se aktivně zapojily a pomáhaly s přípravou polevy. Soustředěně a pečlivě poté
zdobily jednotlivé části chaloupky. Další den
jsme chaloupku slepili do finální podoby.
Chaloupku si necháme na ozdobu.
Po cukrářské práci jsme s touto pohádkou
ještě ale neskončili a s dětmi jsme si ji společně zahráli. Děti se předháněly v tom, kdo
bude hrát dřív. Seznámili jsme se také s veršovanou verzí pohádky o perníkové chaloupce
od F. Hrubína. Tento pohádkový den se nám
velmi líbil a těšíme se na další!

Chladné počasí trvá už nějaký ten měsíc, i
mrazíky nás někdy potrápí. Jinovatka zkrášluje
okolní přírodu a nevynechá jedinou větvičku
či stéblo trávy. Vše vypadá jako z pohádky.
Vybavili jsme si Mrazíka a některé děti Ledové
království. Nicméně to hlavní se dlouho nedostavilo a děti byly v netrpělivém očekávání.
Sníh. Vyhlížely ho každý den a nesčetněkrát se
vyptávaly, kdy už začne padat.Poslední roky
bývá sněhová nadílka už spíše vzácností.
Avšak nastal den, kdy všechny děti hlasitě
zajásaly, když je ráno při pohledu z oken překvapila sněhová pokrývka. Mnozí obyvatelé
již před svítáním zametali sníh z chodníků.
Někteří naši radost nesdíleli, například řidiči,
pro které je toto počasí nebezpečné. I s dětmi
jsme si připomněli zásady bezpečného chování, aby se nestal nějaký úraz a nebylo rázem
po radosti.
V těchto mrazivých dnech nezapomínáme na přátele
zvířátka a rádi je krmíme. Navštěvujeme ovečky a na větvičky věšíme jedlé
ozdoby pro ptáčky.
Všímáme si ve sněhu i neznámých stop
a hádáme, kterému
zvířátku patří.
Rodiče děti vybavili teplým a kvalitním oblečením, takže nic nebrání tomu
užít si sněhové radovánky. Děti venku se
sněhem rády dovádějí, koulují se, staví
sněhuláčky nebo jiné

stavby, zkoumají strukturu a vlastnosti sněhu,
vyšlapávají stopy nebo jezdí na bobech. Běhají a zvesela poskakují, přičemž sníh vyhazují
nad hlavu, dělají andělíčky a smích jim nemizí z tváře. Nenapadlo toho příliš, ale dětem to
bohatě k radosti stačilo.
Každé období má své kouzlo a každé je
pro nás něčím zajímavé a přitažlivé.
D. Buková, E. Doleželová
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Hulíňan
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Den „Tříkrálový“
ve škole

„Ukaž, co umíš“
V závěru měsíce prosince jsme se účastnili technické soutěže „Ukaž, co umíš“, kterou organizovala Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž. Celkem se soutěžilo ve 3 kategoriích:strojař – elektrikář – automechanik.
Naše škola obsadila všechny kategorie žáky devátých tříd,
přičemž žáci postupně plnili úkoly testové a praktické (např.
pájení, tvorba výrobku, poznávání nářadí či čichací test).
Nejlépe všemi úkoly prošli Dominik Růžička a Víťa Balcárek.
Dominik zvítězil a Víťa skončil na skvělém, byť nepopulárním čtvrtém místě.
Žáci měli možnost poznat prostředí střední školy, seznámit se s praktickými učebnami a odnést si pěkné hodnotné
ceny. Někteří zúčastnění se dokonce rozhodují o možném
podání přihlášky na pořádající školu.
Svatopluk Štípek

…a že se nic nestalo…

Pátek 6.1.2017 se ve druhých třídách nesl
na tónech tříkrálové koledy. Kromě známé
písničky si děti poslechly příběh tří králů,
dozvěděly se něco z jejich života a zábavnou
formou plnily úkoly motivované tímto svátkem. Celý den panovala příjemná pracovní
atmosféra avšichni jsme byli překvapení, jak
nám ten den rychle uběhl.
Mgr. Grentková I., Mgr. Podhorská Z.,
Mgr. Dundová M.

Už i III. B může vzpomínat.
Na výhru v třídních miniprojektech EVVO, díky které se v prosinci minulého roku podívala do
cizích krajů, a v kroměřížských
zahradách se hravou formou seznámila s rostlinami, které k nám
doputovaly z daleké exotiky. Nesmíme zapomenout na úžasnou
návštěvu Nestlé Holešov, kde jsme
společně s milými pracovníky
podniku Sfinx symbolicky oslavili
jejich 150 let od založení (trošku
nás bolela bříška z ochutnávky
všech těch dobrot, ale stálo to za
to). A důležitá věc na závěr. Už počítáme do tisíce a umíme používat
vyjmenovaná slova po B a L 
paní učitelka Kateřina Horáčková

Výuka fyziky trochu jinak

Každý školní rok se snažíme žákům zpříjemnit výuku fyziky nějakým zajímavým výukovým programem. Již několikrát jsme zavítali do Světa techniky v Ostravě a vždy jsme
byli s jejich nabídkou velmi spokojení. Letos
jsme si vybrali zajímavé téma, které reaguje
na rozvoj elektroniky a nutnost pracovat s
programy – „Roboti v našem životě“.
Tohoto výukového programu se zúčastnili
žáci 7.B třídy. O tom, jak byli spokojení, napsali sami:
Dne 16. prosince jsme vyrazili s paní učitelkou Sokolovou do Dolních Vítkovic v Ostravě.
Nejprve jsme jeli vlakem do Přerova, tam jsme
přesedli a nastoupili na vlak do Ostravy. Poté,
co jsme dorazili do Ostravy, nám paní učitelka
šla koupit lístky na MHD. A rozdala nám je!
Učitelé nás pak upozornili, že si máme dávat
pozor na své věci. Vyrazili jsme z hlavního nádraží na MHD, které zamířilo do Dolních Vítkovic. Když jsme vystoupili v Dolních Vítko-
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vicích, prošli jsme podchodem a zamířili jsme
do Velkého světa techniky. Vešli jsme do Světa
techniky a počkali na pana lektora jménem
Zdeněk. Jakmile přišel, vzal nás s sebou do
Malého světa techniky – budovy U6, kde jsme
začali prezentací o robotech. Pan lektor nám
nejprve povídal, co jsou to roboti, jak pracují, a také jak vzniklo slovo robot – podle slova
„robota“ neboli práce, poprvé ho použil ve své
knize RUR Karel Čapek. Druhou hodinu jsme
zahájili tím, že nám pan lektor rozdal krabice
s legem a programátorem. Nejprve jsme začali
stavět základy robota, poté jsme připojili čidla
a začali programovat. Mezi přestávkami jsme
si mohli vyzkoušet různé atrakce v Malém
světě techniky. Třetí hodinu jsme dokončovali
programování robota a mohli jsme si vyzkoušet různé úkoly pro robota. Když jsme skončili, poděkovali jsme panu lektorovi za úžasnou
prezentaci a výuku programování, oblékli se
a vyrazili do centra – do Nové Karolíny. Prezentace stavby robota a jeho programování se
nám líbila a všichni doufáme, že se sem ještě
někdy podíváme. V Nové Karolíně jsme se šli
občerstvit a nakoupit vánoční dárky, po dvou
hodinách jsme se všichni sešli a vyrazili zpět
na hlavní nádraží. Jeli jsme zase do Přerova,
tam jsme rychle přestoupili, aby nám neujel
vlak, a vyrazili domů. Přijeli jsme na hulínské
nádraží. Tam jsme se rozloučili s kamarády,

paní učitelkou Sokolovou, panem učitelem
Štípkem a šli jsme domů. Za tento zážitek jsme
vděční paní učitelce a panu učiteli, že nás vzali
na tak úžasný výlet a moc jsme si ho užili.
J. Sokolová, A. Švestková, K. Pavlůsková, R. Zaoralová, N. Labuťová, K. Omastová a K. Šubertová

Plavání
ve 3. a 4. třídách
Žáci třetích a čtvrtých ročníků mají v rámci
hodin tělesné výchovy v osnovách také výuku
plavání, na kterou se svými učiteli tělocviku
dojíždějí na plavecký bazén do Kroměříže. Dovednost plavání je pro život, tělesnou zdatnost
a tělesný a duševní rozvoj velice důležitá. Proto
bylo plavání do tělesné výchovy zařazeno. Je to
ale také pro žáky aktivita, na kterou se velice
těší a kterou si velmi užívají. Žáci jsou právě
v polovině plaveckého výcviku. Ten začal na
konci listopadu minulého roku a potrvá do začátku února. Pod vedením zkušených učitelů
plavání plavecké školy v Kroměříži se učí všem
plaveckým dovednostem včetně potápění a
skoků po hlavě do vody. Na konci výcviku je
čeká mokré vysvědčení, kde budou jejich plavecké dovednosti náležitě zhodnoceny.
Přejeme jim hodně zdaru.
Mgr. Jannis Isakidis

Hulíňan
DRUŽINKA
Jedna koule, druhá, třetí – sněhuláka staví děti…
Třebaže Hulín byl obdařen jen slabým popraškem sněhu, kolik radosti přinesla bílá nadílka nejmenším! I mrazík doprovázel první
lednové dny. Příroda tak vybízela nejen malé,
ale i dospělé k procházkám – její čistota, kouzelná krása snad každého vždy pohladí na
duši. Teplé bundy, rukavice, čepice a hurá za
tolik očekávaným snížkem. Klouzání, koulování, skotačení a dětské radovánky neodmyslitelně patří k zimnímu pobytu venku i ve
školní družině. Červené, mrazem „pohlazené“ dětské tvářičky a veselý úsměv přicházejících rodičů všechny zcela přesvědčil, že jejich
ratolesti se venku líbí, třebaže silný mráz maloval svým kouzelným štětcem okna domů.
Les, zvířátka, celá příroda v zimním období odpočívá. Aby děti měly ještě více vědo-

Leden v družince

Akce družinky v únoru:
Pololetní prázdniny - plavecký bazén KM
Maškarní karneval
Talent ŠD
Hry na sněhu
Turnaj v míčových hrách
Knihovna – beseda, kino

mostí získaných přitažlivou formou, přivítali
jsme mezi sebou milou návštěvu. Naše pozvání již poněkolikáté přijal pan Jan Černošek z Pravčic. Jako zkušený myslivec a lesák
zvídavým klukům a holčičkám povyprávěl
spoustu zajímavého nejen o zimní přírodě.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu
Černoškovi za příjemně prožité chvíle.
JEDNA KOULE, DRUHÁ,TŘETÍ - TO SNĚK lednu patřily i dlouhé, pochmurné dny. HULÁK ZDRAVÍ VÁS A VŠECHNY DĚTI!
Děti z 2. a 3.tříd se těšily na návštěvu do knivedoucí vychovatelka ŠD Eva Formánková
hovny. Obě hodné paní knihovnice pro školáky připravily kvízy, soutěže i oblíbené kino. S seMĚSTSKÁ KNIHOVNA V HULÍNĚ
bou jsme si odnášeli nové
knížky, abychom zlepšovali čtenářskou gramotnost a vztah ke knize.
Jedno páteční odpoledne se družinou něžně linul dětský zpěv. Přehlídka pěveckých dovedností „Slavíček“ přilákala na dvě desítky účinkujících. Každý si tak vyzkoušel svoji odvahu
a odcházel s potleskem
diváků i sladkou odměnou.
V únoru školáky čekají
zasloužené jarní prázdniny. PŘEJEME HODNĚ
SNĚHOVÝCH VLOČEK!

Jubilejní
10. Reprezentační ples ZUŠ Hulín
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Plesová sezóna je již v plném proudu a ani u nás v Hulíně jsme neusnuli na vavřínech.
Třetí lednová sobota patřila opět po roce již 10. ročníku Reprezentačního plesu naší ZUŠ.
Téměř dvě stovky krásných dam a spokojených pánů zaplnily do posledního místa vyzdobený sál Kulturního klubu a skvěle se po celý večer
bavily. Po slavnostním přípitku, kterého se ujala ředitelka školy pí Emilie
Šimordová a zástupce ředitelky p. Petr Voříšek jsme se mohli zaposlouchat
do profesionálních, barevných hlasů našich pěveckých hostů. Pozvání na
letošní jubilejní ročník přijali bývalí absolventi naší školy, dnes vyhledávání mladí zpěváci- Tadeáš a Roman Hozovi. Jejich vystoupení učarovalo
všem v sále a dostalo se jim zasloužených ovací.
Krásnou podívanou pak bylo taneční vystoupení mladého páru- Štěpánky Dunajové a Martina Mazače, které navodilo tu správnou plesovou
atmosféru.
Hanácká dechová hudba Hulíňané se postarala o výbornou náladu
všech hostů a taneční parket doslova „ praskal ve švech“. Ani letos nechyběl vynikající raut připravený pí Bráneckou a každý si mohl vybrat podle
chuti z nejrůznějších dobrot. Půlnoční tombola pak vykouzlila úsměvy na
tváři všech šťastných výherců. Vydařený jubilejní ročník je za námi a za
rok se budeme těšit zase na shledanou!
E. Šimordová, ředitelka ZUŠ
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Hulíňan
SVČ
Vandráček v kulichu – II. ročník
V sobotu 14. ledna se
sešlo 100 vandrujících, kteří prošli trasu s kvízovými
úkoly a na závěr si v zahradě
SVČ opekli špekáček a zahřáli se dobrým teplým
čajem.
Děkujeme za účast a těšíme se příští rok na III. ročníku na shledanou.
L. Žourková
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Pozvánky

Hulíňan
KULTURNÍ KLUB

Pozvánky
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Hulíňan

Kouzelný karneval
V neděli 15. ledna se v sále Kulturního klubu Hulín uskutečnil tradiční karneval pro děti, který letos nesl název „Kouzelný karneval“.
Byl v režii úžasného baviče, kouzelníka, moderátora a šoumena Jiřího
Hadaše, který je u dětského publika velmi oblíben. A určitě si jej oblíbili i děti a rodiče z Hulína, o čemž svědčí i přibližně 160 návštěvníků,
kteří si užili hezké nedělní odpoledne. Děti přišly v nápaditých maskách, a proto byl pohled na roztančený parket velice zajímavý. Program byl bohatý – od tanečních kreací a soutěží o ceny až po kouzlení
a poutavé i legrační scénky s dětmi. Na závěr odpoledne nechyběla ani
bohatá tombola, kde děti mohly vyhrát hodnotné ceny, jako například
kolečkové brusle. Celý karneval se skvěle vydařil a už nyní se těšíme,
až děti opět za rok v Kulturním klubu Hulín přivítáme. Tentokrát však
již o rok starší, ale určitě se stejným nadšením a radostí jako dnes.
Zdeněk Štokman

První ples sezóny opět patřil Orlům

Město Hulín zve
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Už první sobotu v novém roce 2017 se v Kulturním klubu konal
tradiční Orelský bál.
Účastníci poslouchali a tančili na hudbu skupiny One classic,
zhlédli předtančení a pobavili se u scénky „Holky z naší školky“.
Samozřejmě nechyběl chutný raut.
Díky sponzorům si většina účastníků odnesla domů nějakou výhru z bohaté tomboly.
Doufám, že orelské akce i nadále zůstanou vaší srdcovou záležitostí,
a že se na některé z nich v budoucnu setkáme.
za pořadatele Václav Hána, starosta Orlů

Hulíňan
Vybarveným během začne v Kroměříži
také letošní turistická sezona

SPORT
Celodenním programem plným barev,
pohybu, hudby, tance a zábavy začne v sobotu 10. června v Kroměříži turistická sezona
2017 s podtitulem KROMĚŘÍŽ NEZASTAVÍŠ. Ta bude letos zaměřena na aktivní trávení volného času – na zábavu všeho druhu
– a jejím cílem je přilákat návštěvníky města i
Kroměřížany k aktivitám, na jejichž přípravě
se budou podílet sportovní kluby, organizátoři nejrůznějších kulturních a společenských
akcí, pořadatelé vážných i méně konvenčních
aktivit v čele s městem Kroměříží.
A právě na druhou červnovou sobotu je
připraven již podruhé Vybarvený běh, jehož
první ročník v minulém roce přilákal na start
na Velkém náměstí bezmála půl druhého
tisíce účastníků a stal se jednou z nejatraktivnějších akcí uplynulé turistické sezony v
Kroměříži. Letos by se měly na trať vydat dvě

tisícovky běžců. Trasa běhu bude stejná jako
v loňském roce, ovšem o překvapení nebude nouze. Registrace na Vybarvený běh byla
spuštěna začátkem ledna. Důležitou skutečností je, že se nejedná o závod, neměří se čas
a nevyhlašují se vítězové. Ocenění proběhne
v netradičních kategoriích a dárky dostanou
také běžci vylosovaní podle startovních čísel.
Patříte-li tedy mezi ty, kteří si chtějí protáhnout tělo, užít legraci a třeba se i pořádně
vybarvit pomocí práškových holi barev, registrujte se na www.vybarvenybeh.cz. Tady
najdete i další podrobné informace včetně
pokynů k provedení platby startovného, jehož výše se odvíjí od data úhrady – do konce
března 150 Kč, do 30. dubna 200 Kč, v květnu
a červnu 250 Kč. Na stejném webu a také na
Facebooku města Kroměříže budou postupně
zveřejňovány aktuální informace a novinky.

Admira Hulín - 12. ročník zimního turnaje
„O pohár starosty města Hulína 2017“

ROZLOSOVÁNÍ SKUPINA „A“
1
2
3
4
5
KOLO

1
2
3
4
5
Rezervní
víkend

6

TJ ROŠTĚNÍ
FC KVASICE
TJ SOKOL NĚMČICE
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
FK LUBNÁ 1959
DEN
So 28.1.

13.00

Kvasice - Lubná

Němčice - Vrchoslavice
Moštěnice - Zborovice

Lubná - Němčice

Ne 5. 2.
So 11. 2.

TJ ZDOUNKY
FK ADMIRA HULÍN
TJ SOKOL HORNÍ MOŠTĚNICE
TJ PILANA ZBOROVICE
TJ SOKOL ŽALKOVICE

11.00

Ne 29. 1.
So 4. 2.

ROZLOSOVÁNÍ SKUPINA „B“
1
2
3
4
5

So 18. 2.

Admira - Žalkovice

Zdounky - Admira

Ne 19. 2.

Zdounky - Zborovice
Roštění - Vrchoslavice

Zborovice
Kvasice

Němčice - Roštění
Kvasice - Němčice

Zdounky
Vrchoslavice

Vrchoslavice - Lubná

Ne 12. 2.

VOLNO
Roštění

Roštění - Kvasice
Žalkovice - Moštěnice

Zborovice - Žalkovice

15.00

Admira
Lubná

Moštěnice - Admira

Žalkovice
Roštění,
Němčice

So 25. 2.
Ne 26. 2.

Vrchoslavice - Kvasice

So 4. 3.

Moštěnice - Zdounky

Ne 5. 3.

Lubná - Roštění

So 11. 3.

5A - 5B

4A - 4B

Ne 12. 3.

3A - 3B

2A - 2B

Žalkovice - Zdounky

Moštěnice

Zborovice - Admira
------------1A - 1B

-------------

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Společnost PARZLICH, s.r.o., hledá pro
svůj výrobní závod v Hulíně operátora
výroby – obsluha vytlačovací linky. Požadujeme ukončené středoškolské vzdělání, spolehlivost, samostatnost. Nabízíme
dobré finanční ohodnocení, příspěvek na
stravování, stabilní zaměstnání. Nástup
možný ihned. Životopisy posílejte na:
eliska.odlozilova@parzlich.cz
• Doučím německý jazyk - začátečníky i pokročilé. Připravím na státní maturitu,
zkoušky Zertifikat Deutsch B1, C1, přijímačky na VŠ apod. Nabízím i konverzační hodiny. Výukové materiály v ceně.
Tel.: 736 102 473.
• Firma zabývající se poskytováním půjček
přijme obchodního zástupce pro Hulín a Tlumačov. Podstatou činnosti je pravidelný
kontakt se zákazníky v jejich domácnostech za účelem výběru splátek a poskytování
půjček. Pozice vhodná pro důchodce a maminky na mateřské dovolené. Nutná maturita. Více info na tel.: 724 048 438.
• Prodám zahradu v Hulíně, 800 m2, voda,
elektřina, cena dohodou. Tel.: 573 351 321.
• V Hulíně koupím byt. Tel.: 604 126 290.
• Sháním ke koupi rodinný dům.
Hulín a okolí. Tel.: 731 362 416.
• Pronajmu byt v Hulíně 2+1, druhé patro.
Cena včetně inkasa 9 000 Kč, částečně
zařízený. Volný od 15. ledna 2017,
tel. číslo: 608 618 680.
• Montáž žaluzií, sítí, rolet, venkovních a
vnitřních parapetů. Vyměření zdarma.
Volejte 604 301 146. Rybenský.
• Nabízím intenzivní kurz němčiny pro začátečníky a mírně pokročilé, doučování
žáků a studentů. Tel.: 254 723 659.
• Vyměním byt v přízemí 3+1 v osobním
vlastnictví, zateplený, po rekonstrukci,
vhodný i pro seniory, za domek v Hulíně.
Nízké provozní náklady. Tel.: 774 137 049.
• DANCE FITNESS AEROBIC s Verčou –
Sokolovna Hulín, pondělí 19 - 20 hod.
Tel.: 736 211 314.
• PROVÁDÍME REVIZE KOTLŮ VIADRUS
na tuhá paliva (dále kotle bez udání výrobce od 10 kW - 300 kW), pokud potřebujete udělat revizi, jezdíme okolí Zlínsko
a Otrokovice a blízké okolí. Cena 1000 Kč
za revizi. V případě zájmu volejte 734 130 040.
• PILANA MARKET, s.r.o. Žižkova 335,
Hulín , přijme do hl.pr.poměru referenta
skladu a prodeje. ŘP sk B, práce na PC,
MS office. Životopisy zasílejte na:
rohackova@pilanamarket.cz
Nástup možný ihned.
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Hulíňan
VZPOMÍNKA

Dne 3. ledna 2017 uplynulo 5 let
od smrti naší maminky, paní

JANY PRAVDOVÉ
z Hulína
Stále vzpomínají
dcera Jana s rodinou
a synové Josef a Marek.

Dne 19. února 2017 tomu bude 25 let,
co nás náhle opustil
ve věku nedožitých 59 let náš tatínek,
pan ALOIS SMUTEK
z Hulína
S láskou stále vzpomínají
dcera Jana a syn Jiří s rodinami.

Dne 8. ledna 2017 nás opustil
ve věku 88 let pan

JOSEF KAZDERA z Hulína,

dlouholetý zaměstnanec a vedoucí
Štěrkopískovny Hulín.
Děkujeme za tichou vzpomínku,
rodina.
17. února 2017 by se dožil 89 let.

Bolest zná jen málo slov
a smutek nejtěžší je jako kámen němý…
Dne 22. 2. 2017 vzpomeneme
1. smutné výročí, kdy nás opustil
můj milovaný manžel
a tatínek, dědeček, strýc, bratr
pan JOSEF KOŽELA z Hulína
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 30. ledna uplyne 1 rok,
kdy nás navždy opustila paní

S láskou stále vzpomínají manželka Jana,
dcera Jana a syn Michal s rodinami.

MILOSLAVA STRATILOVÁ
S úctou a láskou vzpomínají
manžel, syn a dcera s rodinami.

Co Tobě můžeme víc dát,
než kytičku na hrob a vzpomínat.
Dne 7. 2. 2017 by se dožila
krásných 80 let paní

Dne 24. února 2017
vzpomeneme nedožitých 59 let
mojí manželky, naší maminky, babičky
paní

DANY RAMPASOVÉ

z Hulína
Vzpomínají manžel Jiří,
dcery Dana a Anička s rodinami.

LUDMILA PALICOVÁ

Zároveň si 12. 3. připomeneme první
smutné výročí od její smrti.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dne 19. února 2017 vzpomeneme
6. výročí úmrtí naší maminky,
babičky a prababičky, paní

LUDMILY BARTÁKOVÉ

z Hulína
S láskou stále vzpomínají dcery Ludmila,
Jarmila, Milada a syn Alois s rodinami,
vnoučata, pravnoučata.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

OPUSTILI NÁS
Ing. Václav Štrof

1975

Anna Jurčíková

1921

Ludmila Přikrylová

1923

Anna Šlechtová

1924

Marie Kašíková

1921

Ladislav Babor

1952

Josef Skopal 		

1941

František Bubeník

1929
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