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VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN
Z DNEŠNÍHO ČÍSLA:
Co nového chystá radnice
v roce 2013?
Vydařený beneﬁční koncert
Místní poplatek ze psů
v roce 2013
Vážení čtenáři Hulíňanu,
začátek nového roku je většinou tzv. okurková sezóna, jak by ji deﬁnovali novináři.
Tento rok je jistou výjimkou, a to právě kvůli historicky první přímé volbě prezidenta.
Když píšu tento úvodník, zbývá ještě 7 dní
do druhého kola prezidentské volby, proto
omluvte moji neznalost, protože když jej budete číst, již budete „chytřejší“ a budete vědět, jak to dopadlo.
Celá prezidentská volba byla velmi zábavná už od začátku. Připadalo mi to, jako by politici, kteří ve svých volebních programech po
dobu několika voleb slibovali přímou volbu

ÚNOR 2013
Úvodník
prezidenta a během volebního období na to
zapomněli, to chtěli patřičně českému voliči
zpříjemnit. Děravý volební zákon, tahanice
kolem podpisových archů, stížnost samuraje
k Ústavnímu soudu, dokonce ohrožení termínu voleb a nakonec parta devíti spoluobčanů,
kteří „našli“ tu odvahu se tohoto klání účastnit.
Ještě, že český národ má tak vytříbený švejkovský smysl pro humor a dokázal si z toho
všeho udělat legraci. Teď nechci snižovat a
devalvovat tuto přímou volbu. Jistě je to legitimnější a otevřenější volba, než přetahovaná
na záchodcích Pražského hradu při poslední
volbě prezidenta Klause. Chci jen napsat, že
jsme se zase díky kvalitní práci politiků trochu více proslavili ve světě. Díky internetu
jsme získali více příznivců např. v Japonsku,
Rusku, Rakousku a bezesporu i u jihoamerických pralesních kmenů, kteří nominovali do
české volby prezidenta svého šamana.
Myslím si, že bychom za tento příjemný
začátek roku měli našim politikům poděkovat. Asi je v této chvíli jedno, zda vyhraje pan

kníže, nebo důchodce z Vysočiny. Když jsem
sledovala některé volební diskuse, tak jsem si
uvědomila – díky komentáři pana Zemana,
který upozorňoval na to, že panu knížeti není
rozumět, a pan kníže kontroval, že je o něm
přece všeobecně známo, že „brumlá“ –, že náš
stát po revoluci neměl prezidenta, který by netrpěl nějakou vadou řeči nebo speciﬁkou hlasu. Prezident Havel ráčkoval, prezident Klaus
se svým typickým hlasem byl terčem snad
všech imitátorů, pan Zeman má velmi rozvážnou mluvu s typicky nakloněnou hlavou a pan
kníže je snad v tomto smyslu úplně dokonalý.
Když se zpětně vracím k naší prezidentské
devítce kandidátů, hodnotím jejich volební
výsledky, vystupování, životní zkušenosti,
vžívám se do toho, jak by asi reprezentovali
Českou republiku ve světě, a nabývám dojmu, jaká velká škoda, že na prezidenta nekandidoval Goťák!
Příjemný únor s Hulíňanem.

J. Z.

Velmi vydařený beneﬁční koncert s názvem Slavné melodie opery a operety
Tříkrálová neděle 6. 1. 2013 v Hulíně byla
pošmourná, trochu mrzlo a procházející lidi
ve městě bychom spočítali na prstech jedné
ruky. Jinak tomu bylo před Kulturním klubem v Hulíně a zejména pak vevnitř. Pod záštitou starosty a místostarosty města se tu konal Beneﬁční koncert ve prospěch sociálních
služeb v Hulíně. Datum bylo velmi příhodné.
Jak praví legenda, krátce po narození Ježíše v
Betlémě navštívili jeho kolébku Tři králové a
přinesli mu zlato, kadidlo a myrhu. Tak tomu
bylo i Hulíně, avšak zlato nebylo v podobě
drahého kovu, ale v hrdlech čtyř mladých,
zato velmi profesionálních zpěváků vážné

Místostarosta P. Polák, ředitelka DECENT Hulín
J. Štěpánková a starosta Hulína R. Hoza
při slavnostním předávání šeku

hudby.
Kateřina Schönová, Helena
Ta m e l o v á ,
Peter Račko a
Roman Hoza
ml. provedli
do posledního
místa zaplněný sál Kulturního klubu
slavnými melodiemi opeVýtěžek beneﬁčního
ry a operety.
koncertu v Hulíně
Celkem téměř
dvě hodiny plně profesionálního výkonu
účinkujících nenechaly publikum chladným
a na konci se dostalo i na potlesk ve stoje!
Kromě hlubokého kulturního zážitku je třeba
také zmínit, že se díky sponzorům a přítomným divákům na konci této beneﬁce vybralo
přes 37 tis. Kč pro potřeby příspěvkové organizace DECENT Hulín. Šek na tuto částku
přijala z rukou starosty Mgr. Romana Hozy
a místostarosty pana Petra Poláka ředitelka
DECENTu Hulín, paní Jiřina Štěpánková.
Je krásné, když se dobrá věc propojí s krásným kulturním zážitkem. Na prvním beneﬁčním koncertu se to letos povedlo a myslím si,
že i když je laťka položena prvním ročníkem

R. Hoza ml. s K. Schönovou
hodně vysoko, měla by se tato akce stát ve
městě tradicí. Všem, kteří se jakkoliv podíleli
na organizaci této akce, patří velký dík.
Chtěly bychom poděkovat všem
organizátorům „Novoroční beneﬁce“.
Koncert byl úžasný. Jsme hrdí na to,
že v Hulíně vyrostl barytonista Roman
Hoza. Jeho zpěv byl pro nás ohromným hudebním zážitkem. Všichni učinkující byli bezvadní a patří jim velký
dík. Konečně se v Hulíně něco děje.
Tleskaly jsme ve stoje.
Věra, Alena, Majka, Lída
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Hulíňan
Rozhovor s operním pěvcem Romanem Hozou ml.
V prvé řadě bych Ti chtěla poděkovat za
krásný kulturní zážitek při beneﬁčním
koncertu v Hulíně, jak se Ti na „domácí
půdě“ zpívalo?
Spíš já bych chtěl poděkovat všem, kteří na
koncert přišli a vytvořili výbornou atmosféru.
Proto se taky v Hulíně zpívalo velmi příjemně.
Co tvoji kolegové, jmenovitě Helena Tamelová, Kateřina Schönová, Peter Račko,
Kostiantyn Tyshko, jak se jim v Hulíně líbilo? Na pódiu jste mi připadli jako sehraná parta kamarádů.
Měl jsem ve výběru účinkujících volnou
ruku, a tak jsem volil z řad svých přátel, na
které se můžu spolehnout nejen po stránce
pěvecké, ale taky lidské. A jsem rád, že naše
pohodová nálada šla odečíst i do diváků. Hulínský koncert jsme si opravdu užili.
Mám možná mylnou představu o tom, že
operní pěvec je individualista, který přijde
do šatny, na jeviště, do šatny a pak domů.
Nebo je tomu jinak?
Samozřejmě že zpěvák je ten, který „nese
svou kůži na trh“, je na pódiu vždycky za
sebe. Ovšem do celého procesu je zapojeno
obrovské množství lidí a nikdy to nestojí jen
na něm. Musí se spolehnout na režiséra, dirigenta, svoje kolegy, ale třeba i na technické
zázemí. Všechno je o komunikaci a kompromisu, takže přísný individualista nemá velkou šanci se prosadit.
Pro mě je nepředstavitelné a říkám to s
velkým obdivem, jak se můžete naučit například operu v italském jazyce? Jak probíhá příprava? Máte kromě samozřejmě
pěveckého vedení také nějakou jazykovou
a intonační přípravu?
No, je to vlastně naše práce. Pokud už zpívá-

te celou roli, kterou se musíte naučit,
základem je určitě domácí příprava
a samostatné korepetice. Neustálým opakováním zjistíte, že si
vlastně už velkou část pamatujete. Pak přichází na řadu
ensemblové zkoušky, kde je
přítomna skupina sólistů nebo
rovnou všichni, případně i
sbor. No a nakonec se aranžuje na jevišti, tam už byste měli
umět svůj part zpaměti. Samotné aranžování trvá většinou
kolem pěti týdnů, ale celý proces
nastudování je samozřejmě delší, v
řádech měsíců.
Jak vzpomínáš na své začátky u Mgr. Zapletalové?
Do hulínské Základní umělecké školy se rád
vracím, protože mi dává pocit, že tam mám
otevřené dveře, a toho si moc vážím. Paní
učitelka Zapletalová mi dala velmi dobrý
základ pěvecké techniky a vůbec pěveckého
povědomí a byla to právě ona, kdo mě připravil na později úspěšné zkoušky na JAMU. A
na to prostě nemůžu zapomenout. Nedá mi
to nezmínit taky Lenku Poláškovou, která
byla vždycky jistotou za klavírem a na její
doprovod vzpomínám často, protože ne vždy
je dobrý korepetitor samozřejmostí.
Dočetla jsem se, že jsi absolvoval pěvecké
kurzy např. pana Dvorského, nebo paní
Beňačkové, jaké to je být tak blízko takových hvězd?
Konkrétně u pana Dvorského a paní Beňačkové jsem absolvoval jenom krátký interpretační
workshop, kde jsem zazpíval jen pár věcí, takže
jsem je nestihl nějak blíž poznat, ale jsou to velké

Něco navíc z historie
V letošním roce je tomu 103 let, kdy se narodil Antonín Kašper, hudební skladatel a dirigent, člověk, který
se ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století velmi výrazně zapsal do kulturního dění v Hulíně. Po druhé
světové válce odešel do Opavy a Ostravy jako šéfdirigent
tamní operety. Historie se opakuje a Hulín má svého zástupce ve světě vážné hudby, a dokonce od dubna tohoto
roku i ve Slezském divadle v Opavě. Hostovat tu bude
v roli Bartola v Rossiniho Lazebníku sevillském Roman
Hoza ml. Roman studuje čtvrtým rokem JAMU v Brně
a společně se svými přáteli přijal pozvání na Beneﬁční
koncert v Hulíně.

Zleva: K. Tyshko, K. Schönová, P. Račko,
R. Hoza ml. a H. Tamelová
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osobnosti našeho oboru a jejich zkušenosti a poznámky byly inspirativní.
Kromě vážné muziky, které se
věnuješ na studiích, jsi také
členem kapely VSPH. Jak to
jde dohromady?
Hraní v kapele VSPH je pro mě
koníčkem a příjemným zpestřením. Bohužel, časově skloubit
školu, práci a zábavu je náročnější a náročnější. Nejen pro mě,
ale i pro ostatní členy kapely. Teď
nás s VSPH čeká nahrávání nové
písničky, tak snad oslovíme i jiné
posluchače než ty operní.
Jakou muziku rád posloucháš?
Poslouchám samozřejmě často operu a vážnou hudbu, ale nebráním se vlastně téměř
žádnému hudebnímu stylu, jen snad těm extrémním. A mám docela rád i ticho.
Na beneﬁčním koncertě mě kromě vašich
impozantních pěveckých výkonů zaujal i
klavírista. Byla to jednorázová spolupráce
s vámi, nebo vás doprovází často?
Spolehlivý korepetitor je u takovýchto koncertů minimálně polovina úspěchu. S Kostiou Tyshkem jsem poprvé zpíval už v prvním ročníku JAMU a už tehdy mě zaujal jako pohotový
klavírista a výborný muzikant. Naplno jsme
začali spolupracovat v roce 2010 v projektu
VCHOD na Rossiniho opeře Příležitost dělá
zloděje a dnes se celkem pravidelně scházíme
a studujeme různý repertoár. Proto byl volbou
číslo jedna i pro hulínský beneﬁční koncert.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů
v tak dobře našlápnuté kariéře.
J. Z.
(Fotograﬁe z koncertu na str. 1 a 2: J. Bortl)

INZERCE

Hulíňan
Z RADNICE
Můžete se ohlédnout za rokem
2012, co považujete za největší
úspěch z pozice starosty města
pro občany?
Za největší úspěch považuji
získání dotace na realizaci projektu Lesopark Nivky, to z pohledu úspěšného získání dotací. Je
to cca 9 milionů korun od SFŽP
a naše spoluúčast na této akci z
rozpočtu bude jen 10 %. O tuto
dotaci usilujeme již několik let a teprve loni
se nám ji podařilo získat. Význam tohoto
ekologického projektu ocení až další generace. Z dlouhodobějšího hlediska považuji za
velký úspěch také zřízení MAS Jižní Haná
(místní akční skupina), která bude prostředkem pro získávání dalších dotačních zdrojů
EU v budoucím plánovacím období v letech
2014 – 2020. Z pohledu našich vyjednávání
považuji za veliký úspěch opravy místních
komunikací a polních cest po výstavbě dálnice. Jsou to již provedené opravy ulic Nerudova, Včelín, Nádražní v Záhlinicích a na jaro
přeložené opravy Nové ulice v Záhlinicích,
prodloužení Partyzánské ulice do Pravčic, U
Stavu, část Hviezdoslavovy ulice u nádraží a
další zejména polní cesty sloužící zemědělcům, ale i cykloturistům. Za daleko největší
vyjednávací úspěch však považujeme i s místostarostou opravu opěrných zdí v podjezdu
na Holešovské ulici, jejíž hodnota byla 28
milionů korun, a kterou se nám takto podařilo
pro město navíc získat. Je to také díky velmi
dobré spolupráci s ŘSD (Ředitelství silnic a
dálnic) a ŘSZK (Ředitelství silnic Zlínského kraje) a spousty dalších lidí, kteří nám v
této věci pomáhali. Za velký úspěch považuji
také rekonstrukci a fungování Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích, které vnímám
jako středisko „péče o kořeny“ a jehož činnost považujeme z hlediska udržitelného rozvoje města za velmi důležitou a významnou
zejména pro rozvoj v oblasti kultury, osvěty,
vzdělávání a péče o hanácké folklórní tradice,
ale také jako centrum pro občanské aktivity.
Úspěchy však významně zamlžuje neúspěch, který je potřeba také zmínit. Za ten považuji již dlouho se táhnoucí problém s fun-

Co nového chystá radnice v roce 2013?
Rozhovor se starostou města Mgr. Romanem Hozou
gováním vodovodu, který jsme
vybudovali v Záhlinicích. Bohužel Černý Petr je na straně Ministerstva životního prostředí, kde se
záležitost zadrhla a odkud zatím
nemáme potřebné informace přes
všechny urgence, které posíláme.
Věřím, že se tento problém vyřeší
v dohledné době a snad během tohoto roku už budou moci občané
vodovod užívat.
Jak radnice hospodařila v roce 2012?
Oﬁciální zprávu o hospodaření teprve
budeme zpracovávat a předkládat zastupitelstvu. Rozpočet na rok 2012 jsme nastavili vzhledem k předpokladům vývoje ekonomiky České republiky a předpokládané
daňové výtěžnosti velmi opatrně. Nejvíce
to pocítily naše příspěvkové organizace,
a proto jim také patří poděkování za to, že
tuto nelehkou situaci vydržely. Tato opatrnost se městu vyplatila, protože jsme se díky
tomuto úspornému hospodaření nedostali do
žádných ﬁnanční problémů jako některá jiná
města nebo obce, která byla nucena ﬁnanční
situaci řešit úvěrem. Přes takto opatrný rozpočet se nám ve městě podařilo udělat zase
kus práce.
Do jaké míry bude mít vliv na fungování
města Hulín nová politická konﬁgurace
Zlínského kraje?
Politická reprezentace kraje má na fungování města vliv malý. Na chod města může
mít vliv spíše krajský úřad – a tam máme vybudovány dobré vztahy, které chceme udržet.
Dobré a korektní vztahy máme i osobně s
panem hejtmanem Mišákem, i přes rozdílnou
politickou příslušnost.
Jak se dařilo v roce 2012 čerpat dotační
prostředky, ať národní nebo evropské?
Dobře, i když jsme museli část dotace na
regeneraci sídliště Sadová kvůli nešťastné administrativní chybě vracet. Celkem jsme získali
do rozpočtu v minulém roce 4 420 000,- Kč
dotací.

Můžete v krátkosti okomentovat rozpočet
města pro rok 2013?
Rozpočet na rok 2013 je nastaven taky
opatrně a pokud budeme hospodařit rozumně, neměly by nastat komplikace. Příjmy i
výdaje rozpočtu jsou vyrovnané a celková
jeho výše je 72 791 900,- Kč. V žádné případě nechceme a nebudeme řešit investice ani
jiné potřeby ﬁnancováním z úvěru.
Bude mít nové rozpočtové určení daní nějaký
zásadní vliv na rozpočet města v roce 2013?
Nové rozpočtové určení daní se v rozpočtu projevuje pozitivně ve srovnání s rokem
minulým. Přesto v tisku a z „Gazdíkovy“ kalkulačky inzerovaných 14 milionů pro Hulín
navíc se ve skutečnosti smrsklo na polovinu.
Z navýšeného RUD jsme do rozpočtu zapojili jen 7 mil. Kč. S nárůstem podílu sdílených
daní se navíc snížily další některé transfery
ze státního rozpočtu zejména na školství a
státní správu. Tyto náklady musí tedy město sanovat z vlastního rozpočtu. Nové RUD
však pouze vyrovnává daňové příjmy na úroveň roku 2008, tedy před krizí.
Jaké projekty považujete za zásadní v roce
2013?
Hlavním projektem je regenerace sídliště
Družba, kde je již neúnosná situace s parkováním. Proto pracujeme na podkladech pro
podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj a v rozpočtu máme vyčleněné prostředky na doﬁnancování této akce.
Velkou realizací bude letos lesopark Nivky.
Drobnější akce budou zateplení DPS na Kostelní ulici, letos chceme provést obnovu šaten
v základní škole a řadu drobnějších investic a
oprav. Pracujeme také na přípravě regenerace
náměstí. Její realizace je však závislá na nalezení ﬁnančních zdrojů, nejlépe z dotace.
Dal jste si do nového roku 2013 nějaké
osobní předsevzetí?
Osobní předsevzetí si ze zásady nedávám.
Nicméně vím, co by to bylo, kdyby to bylo.
Pracovních je hodně, ale jsou tajné! Spíš držím palce všem lidem z Hulína, aby se jim
podařilo alespoň částečně splnit všechna
předsevzetí, plány a přání.

Město Hulín připravuje svůj první rozvojový dokument
Město Hulín v současné době nemá žádnou
komplexní rozvojovou koncepci, která je pro
řízení města při rozhodování o klíčových otázkách jeho rozvoje zcela nezbytná. Proto využívá možnosti bezplatně pořídit Strategický plán
města Hulín v rámci dotací Evropské unie,
které získalo Ministerstvo pro místní rozvoj.
Zpracování strategického plánu jako základního plánovacího dokumentu města,
zakotveného v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů, je
důležité zejména z důvodů potřeby praktického podkladu pro aktivizaci vnitřních zdrojů
obce a efektivní realizaci rozvojových aktivit,
pro úspěšné čerpání ﬁnančních prostředků z
domácích zdrojů a ze zdrojů Evropské unie a
dále z důvodu potřeby relevantních podkladů
pro rozhodování zastupitelstva města v rozvojových otázkách zásadního významu.

Strategický plán města Hulín bude zpracován v rámci projektu Elektronická metodická
podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí.
Proces jeho tvorby je rozdělen do několika fází. Nejdříve bude zpracována analytická
část, zahrnující základní fakta o městě a charakteristiku stavu a vývoje jednotlivých oblastí života obce, přičemž bude kladen důraz
na zachycení hlavních rozvojových problémů
města a jejich příčin.
Následně budou formulovány závěry z
analytické části a v návrhové části stanoveny
skutečnosti, jichž má být dosaženo realizací
programu, a určena opatření, která povedou k
naplnění cílů, včetně časového harmonogramu a ﬁnancí.
Návrh strategického plánu bude vypracován úředníky městského úřadu a pracovní

skupinou složenou z úředníků Městského
úřadu Hulín a členů Zastupitelstva města
Hulína, jednotlivé části strategického dokumentu budou schvalovány Radou města
Hulína. S konečnou podobou dokumentu
bude veřejnost seznámena při veřejném projednání ještě před jeho schválením Zastupitelstvem města Hulína.
V průběhu pořizování strategického plánu
bude provedeno dotazníkové šetření názorů,
poznatků a návrhů obyvatel Hulína, občané
budou seznamováni o průběhu jeho pořizování prostřednictvím zpravodaje radnice Hulíňan a webových stránek města Hulína.
Za realizační tým:
Ing. Zuzana Kučeříková, Stavební úřad,
Bc. Božena Rušikvasová,
Odbor rozvoje města a životního prostředí
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Hulíňan
Rozpočet města Hulína na rok 2013 v tis. Kč
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

62 670,00
5 470,00
300,00
4 351,90
72 791,90

zvláštní veterinární péče
splátky úroků
Zemědělství a lesní hospodářství
Zemědělství a lesní hospodářství
komunikace
poplatky sdružením obcí
komunikace investice
silniční doprava
Doprava
kanalizační práce
kanalizace Záhlinice
Vodní hospodářství
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
MŠ Ed. Světlíka, p.o.
ZŠ Nábřeží, p.o.
ZŠ Nábřeží, p.o. - investice
Vzdělávání a školské služby
kulturní památky
činnost registrovaných církví
bezdrátový rozhlas
sdělovací prostředky
záležitosti kultury
Kulturní klub, p.o.
Kulturní klub, p.o. - investice
dotace občanským sdružením
Kultura, církev, sdělovací prostředky
Sportovní areál, p.o.
Sportovní areál, p.o. - investice
ostatní tělovýchovná činnost
Středisko volného času, p.o.
Středisko volného času, p.o. - investice
Tělovýchova a zájmová činnost
Decent, p.o.
Decent, p.o. - investice
Zdravotnictví
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
územní plánování
komunální služby a územní rozvoj
sídliště Družba
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
změny technologií vytápění
RESO
nakládání s odpady
veřejná zeleň
lesopark Nivky
Ochrana životního prostředí
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
200,00
490,00
490,00
1 870,00
60,00
2 250,00
550,00
4 730,00
150,00
200,00
350,00
5 080,00
2 000,00
3 200,00
400,00
5 600,00
450,00
100,00
100,00
250,00
550,00
3 000,00
240,00
400,00
5 090,00
2 000,00
150,00
200,00
450,00
250,00
3 050,00
2 700,00
150,00
2 850,00
1 840,00
1 260,00
800,00
100,00
4 450,00
1 500,00
9 950,00
50,00
1 100,00
6 530,00
4 150,00
600,00
12 430,00
38 970,00
100,00
100,00
900,00
200,00
1 100,00
2 200,00
22 806,90
25 006,90
1 550,00
295,00
1 845,00
200,00
27 051,90
72 791,90

Splátky půjček
Změna stavu prostředků na bankovních účtech
8 FINANCOVÁNÍ

4 460,00
4 460,00
V Hulíně, 16. 11. 2012
Vypracovala: Bc. Eva Kubínová
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Ocenění Gymnastického
Klubu Hulín starostou města
V dnešní době
je velká konkurence sportů. Ty tam
jsou časy, kdy děti
měly možnost navštěvovat jen fotbal, hokej nebo volejbal. Hulín má to
štěstí, že zde letos
již dvacátou sezonu
velmi úspěšně funguje gymnastický
oddíl pod vedením
trenéra Petra Bílka. Loňská sezona
gymnastického oddílu byla úspěšná, a tak dne 9. 1. 2013 přijal
pan starosta Mgr. Roman Hoza gymnastky s
trenéry na radnici v Hulíně. Starosta města
ocenil nejen sportovní úspěchy gymnastek,
ale hlavně poděkoval za vynikající a dlouholetou reprezentaci města Hulína. Mimo jiné
ocenil nejlepší hulínskou gymnastku roku
2012 Terezu Daňkovou. Všechny gymnastky dostaly z rukou pana starosty malý dárek
v podobě sladkostí na dodání tolik potřebné
energie. Velké poděkování patřilo také trenérům, protože v dnešní době motivovat děti
ke sportu není jednoduché a najít si ze svého
vlastního osobního volna čas na práci s dětmi
je velmi záslužné a obětavé.
Symbolické poděkování v podobě kytky
bylo odměnou pro trenérky, většinou bývalé
závodnice gymnastického oddílu.
GK reprezentuje město Hulín na republikové úrovni nejen v gymnastice. Členky, které prošly gymnastikou, jsou mistryněmi ČR v
judu, ale i teamgymu. Další dvě se zúčastnily
MČR ve sportovní gymnastice. Tři členky reprezentovaly Zlínský kraj na Olympiádě dětí
a mládeže: Veronika Hamrlová - sportovní
gymnastika, Veronika Kolaříková - volejbal
a Barbora Kalíková - judo.
GK se účastní závodů po celé ČR, ale také
třikrát ročně pořádá nadregionální závody s
celorepublikovou účastí v domácí tělocvičně.
Nejbližší bude Velikonoční závod - termín
bude teprve stanoven. Rádi bychom vás touto
cestou na závody pozvali, protože mladé svěřenkyně domácí prostředí a návštěvnická podpora motivuje k těm nejlepším výsledkům.
Ve středu 6. 2. 2013 v 16,30 bude v tělocvičně ZŠ probíhat nábor nových gymnastek
- na druhé pololetí školního roku. Zájemci o
krásný, ale náročný sport se však mohou přihlásit po celý rok.
Více se o gymnastickém oddíle můžete
dozvědět na www.gymnastikahulin.cz.

Hulíňan
Velký zájem o první kolo přímé volby prezidenta ČR
O první kolo přímé volby prezidenta republiky byl opravdu mimořádný zájem.
Ve volebním okrsku č. 4 v hulínské knihovně
bylo již pár minut po otevření plno. Sešli se
voliči všech věkových skupin. I přes vysoký
věk si svoji první přímou volbu prezidenta nenechal ujít ani kronikář města Hulína pan Vlastimil Úlehla. Věříme, že měl šťastnou ruku.

Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 11.01. – 12.01.2013
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Zlínský kraj
Okres: Kroměříž
Obec: Hulín

INZERCE
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Hulíňan
USNESENÍ č. 44
ze 44. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. listopadu 2012
Rada města po projednání a v souladu se zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů
1) Schvaluje
2) Bere na vědomí
3) Doporučuje zastupitelstvu města
1) Schvaluje
a) záměr zřízení dvou pracovních míst přes
Úřad práce jako veřejně prospěšné práce na
rok 2013. Jedná se o pracovníky, kterým končí veřejná služba a VPP;
platnost usnesení: 15. 12. 2012
b) návrh hodnotící komise pro grantová řízení na poskytnutí veřejné ﬁnanční podpory
neziskovým organizacím z Programového
fondu města Hulína v rámci III. kola výzvy k
podání žádostí pro rok 2012;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: RNDr. Ladislav Zavadil;
c) prominutí dlužné částky na nájemném pro
pana Michala Oračka st., bytem Hulín, za výkon prací pro město;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
d) záměr zřízení věcného břemene na části
pozemku parc. č. 1673/1 v k. ú. Hulín pro
umístění kabelu nízkého napětí;
platnost usnesení: 30. 9. 2013;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
e) záměr žádat o dotaci z rozpočtu ZK na požární techniku. Jedná se o žádost na pořízení
nebo přestavbu vozidla pro výjezdy SDH,
vzhledem k rozšíření působnosti zásahů na
dálnici D1 a R55;
platnost usnesení: do 30. 11. 2012;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
f) záměr restaurovat kulturní památku – ﬁgurální
betlém umístěný v muzeu Záhlinice. Ukládá od-

boru SMM vypsat výběrové řízení na rok 2013;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
g) schvaluje Smlouvu o výpůjčce s Ministerstvem práce a sociálních věcí;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Pavel Janečka;
h) uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 10062681
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí se SFŽP ČR, IČ: 00020729,
se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič;
i) výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Vydávání měsíčního periodika Hulíňan“
na rok 2013 a 2014, jehož vítězem se stala
ﬁrma PRCEK & SPOL., s. r. o., IČ: 64510620,
se sídlem Nábělkova 536/2, 767 01 Kroměříž,
s výslednou cenou 339.460,- Kč bez DPH;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič;
j) Základní škole Hulín, příspěvkové organizaci, přijetí ﬁnančního účelově určeného
daru 69.500,- Kč z Revolvingového fondu
Ministerstva životního prostředí pro realizaci
projektu „Aktivní učení v přírodě“ na vytvoření přírodní učebny, a 5.000,- Kč od Nadace
Synot na pořízení ﬂorbalového vybavení;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Mgr. Hana Fuksová;
k) odměny ředitelům příspěvkových organizací
za splnění zvlášť významných a mimořádných
úkolů v souladu s předloženým návrhem;
platnost usnesení: 31. 12. 2012;
zodpovídají: ředitelé p. o.

pracovníky pečovatelské služby organizovaném Úřadem práce Zlínského kraje;
zodpovídá: pí Jiřina Štěpánková.

2) Bere na vědomí
zapojení příspěvkové organizace DECENT
Hulín do projektu vzdělávacích aktivit pro

V Hulíně dne 22. listopadu 2012
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák, místostarosta

3) Doporučuje zastupitelstvu města
a) schválit bezúplatný převod pozemků parc.
č. 123/2, 258/8, 1376/20, 382/8,397/3, 477/7
a 1493/4, vše v k. ú. Hulín, o výměře 749 m2
a pozemků parc. č. 300/2, 853, vše v k. ú.
Záhlinice, o výměře 325 m2 na město Hulín
od Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, Zlín,
IČ: 70891320;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
b) schválit rozpočtové opatření č. 4 dle předloženého návrhu;
zodpovídá: Bc. Eva Kubínová;
c) schválit rozpočet města Hulína na rok 2013;
zodpovídá: Bc. Eva Kubínová;
d) schválit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů;
zodpovídá: Bc. Eva Kubínová;
e) schválit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů;
zodpovídá: Bc. Eva Kubínová;
f) schválit výkup části pozemku parc. č. 77/14
v k. ú. Záhlinice o výměře do 15 m2 do
vlastnictví města Hulína od manželů Luďka a
Ilony Králíkových, bytem Záhlinice;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
g) schválit poskytnutí veřejné ﬁnanční podpory z Programového fondu města Hulína
SK Spartak Hulín;
zodpovídá: RNDr. Ladislav Zavadil.

USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Hulína,
konaného dne 12. prosince 2012 v Kulturním klubu v Hulíně
Usnesení č. 105/2012
a) Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
zprávu o plnění usnesení ze 14. zasedání
Zastupitelstva města Hulína bez připomínek;
b) Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Hulína od
11. října 2012 do 11. prosince 2012;
c) Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí
zprávu předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hulína o kontrole plnění usnesení Rady města Hulína za uplynulé období.

b) schvaluje výkup části pozemku parc. č.
77/14 v k. ú. Záhlinice o výměře do 15 m2 do
vlastnictví města Hulína od manželů Luďka a
Ilony Králíkových, bytem Záhlinice;
platnost usnesení: 30. 6. 2013;
zodpovídá: Zdeněk Váňa.

Usnesení č. 106/2012
Zastupitelstvo města Hulína schvaluje:
a) zprávu předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hulína o činnosti za rok 2012;
b) zprávu předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Hulína o činnosti za rok 2012;
c) zprávu předsedkyně Osadního výboru Zastupitelstva města Hulína za rok 2012;
platnost usnesení: schválením.

Usnesení č. 108/2012
Zastupitelstvo města Hulína schvaluje v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění později vydaných
předpisů Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu
provést stavbu č. 01/2012 na stavbu „Rekonstrukce parkoviště“ na ulici Eduarda Světlíka
na pozemcích parcelní čísla 873/1, 2706/91 a
2706/94 v k. ú. Hulín s ﬁrmou ESO R-Market, s. r. o., IČ 499 66 626, se sídlem Eduarda
Světlíka 384, 768 24 Hulín;
platnost usnesení: 30. 6. 2013;
zodpovídá. Ing. Roman Dutkevič, Zdeněk Váňa.

Usnesení č. 107/2012
Zastupitelstvo města Hulína v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění později vydaných předpisů:
a) schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.
č. 123/2, 258/8, 1376/20, 382/8, 397/3, 477/7,
1493/4, vše v k. ú. Hulín, o výměře 749 m2, a pozemků parc. č. 300/2, 853, vše v k. ú. Záhlinice,
o výměře 325 m2 na město Hulín od Zlínského
kraje, tř. Tomáše Bati 21, Zlín, IČ: 70897320;

Usnesení č. 109/2012
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. 4/2012;
platnost usnesení: 31. 12. 2012;
zodpovídá: Bc. Eva Kubínová.

6

Usnesení č. 110/2012
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 2013:
a) celkové příjmy ve výši 72 791,9 t. Kč
b) celkové výdaje ve výši 72 791,9 t. Kč;
platnost usnesení: 31. 12. 2013;
zodpovídá: Bc. Eva Kubínová.
Usnesení č. 111/2012
Zastupitelstvo města Hulína vydává 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. 4/2012 města Hulína o místním
poplatku ze psů;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Bc. Eva Kubínová.
Usnesení č. 112/2012
Zastupitelstvo města Hulína vydává 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. 5/2012 města Hulína o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Bc. Eva Kubínová.

Hulíňan
Usnesení 113/2012
Zastupitelstvo města Hulína souhlasí v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/
2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění později vydaných předpisů
(stavební zákon), s tím, že dle návrhu pořizovatele ve smyslu § 56 stavebního zákona
pořizování nového územního plánu se zatím
pozastaví a budou pořizovány jednotlivé
dílčí změny stávajícího územního plánu;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Bc. Božena Rušikvasová.
Usnesení č. 114/2012
Zastupitelstvo města Hulína schvaluje v

souladu s ustanovením § 35 odst. 1 a § 84
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění později vydaných předpisů, souhlas se zahrnutím správního území města Hulína do územní působnosti Místní
akční skupiny Jižní Haná a s přípravou
Integrované strategie území (ISÚ) na
svém území;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Mgr. Roman Hoza.
Usnesení č. 115/2012
Zastupitelstvo města Hulína schvaluje v
souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později

vydaných předpisů udělení veřejné ﬁnanční
podpory z Programového fondu města Hulína Sportovnímu klubu Spartak Hulín ve výši
90.000,- Kč;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: RNDr. Ladislav Zavadil.
V Hulíně dne 12. prosince 2012
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák, místostarosta
Ověřovatelé usnesení:
Ing. Jiří Rygál,
Ing. František Horáček

USNESENÍ č. 45
ze 45. schůze Rady města Hulína, konané dne 20. prosince 2012
Rada města po projednání a v souladu se zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů
1) Schvaluje
2) Bere na vědomí
1) Schvaluje
a) Smlouvu o zřízení věcného břemene na části
pozemku parc. č. 1673/1 v k. ú. Hulín f. E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice, IČ: 280 85
400, za cenu 2.000,- Kč + DPH a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí;
platnost usnesení: 30. 6. 2013;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
b) záměr prodeje pozemku parc. č. 2836
o výměře 669 m2 v k. ú. Hulín;
platnost usnesení: 30. 6. 2013;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
c) záměr nájmu části nebytových prostor domu
č. p. 105 o výměře cca 400 m2 v k. ú. Hulín;
platnost usnesení: 30. 6. 2013;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
d) záměr prodeje pozemku parc. č. 1558
o výměře 20 m2 v k. ú. Hulín;
platnost usnesení: 30. 6. 2013;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
e) Smlouvu o provedení veřejně prospěšné
služby „Zabezpečení čistoty a pořádku ve
městě Hulín na rok 2013“ mezi městem Hulín a KOMBYT SERVIS, s. r. o., se sídlem
Kostelní 344, 768 24 Hulín;
platnost usnesení: od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
f) Smlouvu o správě veřejných pohřebišť a
smuteční síně, uzavřené mezi městem Hulín
a KOMBYT SERVIS, s. r. o., se sídlem Kostelní 344, 768 24 Hulín;
platnost usnesení: od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
g) záměr prodeje pozemku parc. č. 2837/28 o
výměře 27040 m2 v k. ú. Hulín;
platnost usnesení: 31. 12. 2013;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
h) Speciﬁkaci služeb č. S01014092šim/2007c;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Pavel Janečka;
i) Smlouvu o provedení veřejně prospěšné
služby „Strojní čištění komunikací“ mezi
městem Hulín a KOMBYT SERVIS, s. r. o.,
se sídlem Kostelní 344, 768 24 Hulín;
platnost usnesení: od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič;
j) Smlouvu o provedení veřejně prospěšné
služby „O údržbě dřevin“ mezi městem Hulín a KOMBYT SERVIS, s. r. o., se sídlem
Kostelní 344, 768 24 Hulín;
platnost usnesení: od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič;

k) Smlouvu o provedení veřejně prospěšné
služby „O údržbě zelených ploch“ mezi městem Hulín a KOMBYT SERVIS, s. r. o., se
sídlem Kostelní 344, 768 24 Hulín;
platnost usnesení: od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič;
l) Dohodu o likvidaci černých skládek na
pozemcích a veřejných prostranstvích ve
vlastnictví města Hulína mezi městem Hulín
a KOMBYT SERVIS, s. r. o., se sídlem Kostelní 344, 768 24 Hulín;
platnost usnesení: od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič;
m) Smlouvu o dílo č. 841/KAAA-05/196/2012
s ﬁrmou STRABAG, a. s., IČ: 608 38 744, se
sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, na
provedení akce „Oprava kanalizace v Záhlinicích“ za cenu 198.947,50 Kč vč. DPH;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič;
n) Smlouvu o dílo č. 841/KAAA-04/195/2012
s ﬁrmou STRABAG, a. s., IČ: 608 38 744, se
sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 na
provedení akce „Místní komunikace ul. Včelín v Hulíně a ul. Nádražní v Záhlinicích“ za
cenu 251.856,- Kč vč. DPH;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič;
o) Smlouvu o dílo s ﬁrmou PRCEK&SPOL.,
s. r. o., IČ: 645 10 620, se sídlem Nábělkova
536/2, 767 01 Kroměříž, na zabezpečení kompletní tiskové přípravy včetně korektury, tisku, kompletaci a dovozu do sídla objednatele
měsíčního periodika – zpravodaje „Hulíňan“
za cenu 339.460,- Kč bez DPH, uzavřenou na
dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič;
p) Dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů
u akce OPŽP č. 10063613 se Státním fondem
životního prostředí ČR, IČ: 000 20 729, se
sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič;
q) umístění kontejnerů ﬁrmy REVENGE, a.
s., IČ: 281 01 766, se sídlem Za Mototechnou
1114/4, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, na sběr
oděvů, obuvi a textilu na pozemcích v k. ú.
Hulín, které jsou ve vlastnictví města Hulín,
a současně schvaluje uzavření Smlouvy o
umístění a provozování kontejnerů; platnost
usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič;
r) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o roznášce informačních/propagačních materiálů, číslo 9826070341/2011 s Českou poštou, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: JUDr. Hana Hrabalová;

s) MATEŘSKÉ ŠKOLE, ul. Eduarda Světlíka, Hulín, příspěvkové organizaci, přijetí
ﬁnančního účelově určeného daru – skříně
Jumbo ve výši 2.300,- Kč a 3 ks policových
skříní ve výši 7.500,- Kč;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: pí Andrea Hradilová;
t) Dodatek Směrnice o provádění inventarizace majetku a závazků města Hulína;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Bc. Eva Kubínová;
u) výjimku v souladu s odst. 1, ust. Článku
V. Obecně závazné vyhlášky města Hulína č.
2/2010 o stanovení podmínek pro pořádání,
průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, a schvaluje
ukončení akcí „Silvestr 2012“ v Bronz baru, a
to 31. 12. 2012 s ukončením v 6.00 hodin následujícího dne, a dále „Farní bál“ dne 12. 1. 2013
do 02.30 hodin následujícího dne;
platnost usnesení: 31. 12. 2012 a 12. 1. 2013
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
v) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při
tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy obce;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Pavel Janečka;
w) Směrnici SM/04/01/12 Pro tvorbu a používání opravných položek;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Bc. Eva Kubínová;
x) Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku č. ZKM-VN-76/
2012 ze dne 22. 6. 2012;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Mgr. Jana Kutá;
y) Plán schůzí města Hulína a zasedání Zastupitelstva města Hulína na 1. pololetí roku 2013;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Mgr. Roman Hoza.
2) Bere na vědomí
a) oznámení ředitelky DECENT Hulín, příspěvkové organizace, o uzavření provozu jeslí v době od 27. 12. 2012 do 1. 1. 2013;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: pí Jiřina Štěpánková;
b) oznámení ředitelky MATEŘSKÉ ŠKOLY,
ul. Eduarda Světlíka, Hulín, příspěvkové
organizace, o uzavření organizace v době od
27. 12. 2012 do 31. 12. 2012;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: pí Andrea Hradilová.
V Hulíně dne 20. prosince 2012
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák, místostarosta
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Hulíňan
USNESENÍ č. 46
ze 46. schůze Rady města Hulína, konané dne 10. ledna 2013
Rada města po projednaní a v souladu se zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů
1) Doporučuje ZM
2) Schvaluje
3) Jmenuje
4) Souhlasí
5) Stanovuje
6) Ruší
7) Pověřuje
8) Bere na vědomí
1) Doporučuje ZM
a) schválit cenu bytu, dále kupní smlouvu na
bytovou jednotku č. 873/12 o velikosti 2+1,
umístěné v Hulíně na ulici Zahradní v domě
č. p. 873 na pozemku parc. č. 662, zast. plocha se spoluvlastnickým podílem na pozemku
parc. č. 662, zast. plocha, každý o velikosti id.
5016/96353, panu Josefu Valentovi + poplatky
platnost usnesení: 31. 12. 2013;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
b) schválit kupní smlouvu na prodej pozemku
parc. č. 2836 v k.u. Hulín o výměře 669 m2 f.
Ermax Transport, s. r. o., Praha, IČ: 242 87
776, za cenu 500,- Kč/m2 a náklady spojené
s vkladem do katastru nemovitostí;
platnost usnesení: 30. 9. 2013;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
c) schválit kupní smlouvu na prodej pozemku
parc. č. 1558/1 v k. ú. Hulín o výměře 20 m2
manželům Renatě a Pavlovi Hylovým (každému id.) + náklady spojené s vkladem do
katastru nemovitostí;
platnost usnesení: 30. 9. 2013;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
d) schválit kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 2837/28 v k. ú. Hulín o výměře
27040 m2 f. BEDNAR FMT, s. r. o., se sídlem Lohnická 607, 190 17 Praha 9 – Vinoř,
IČ: 250 98 781, za cenu 300,- Kč/m2 a náklady
spojené s vkladem do katastru nemovitostí;
platnost usnesení: 31. 12. 2013;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
e) schválit záměr zpracovat Strategicky plán
města Hulín a způsob jeho zpracovaní vlastními silami pod metodickým vedením externího
zpracovatele Ministerstva pro místní rozvoj;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídají: Ing. Z. Kučeříková, Bc. B. Rušikvasová;
f) schválit metodicky postup zpracovaní Strategickeho plánu, včetně navrženého harmonogramu dle důvodové zprávy;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídají: Ing. Z. Kučeříková, Bc. B. Rušikvasová;
g) schválit zřízení pracovní skupiny pro zpracovaní Strategického plánu dle důvodové zprávy,
včetně navrženého personálního složení;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídají: Ing. Z. Kučeříková, Bc. B. Rušikvasová;
h) uložit starostovi města:
- realizovat zpracovaní Strategického plánu
města Hulín,
- projednávat průběžně výstupy s pracovní
skupinou,
- informovat veřejnost,
- projednávat postup práci s orgány obce dle
schváleného harmonogramu.
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídají: Ing. Z. Kučeříková, Bc. B. Rušikvasová;
i) schválit SMĚRNICI SM/02/02/11 o úhradě nákladů za pořízení změn územního plánu
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jako změnu č. 1 SMĚRNICE SM/02/01/11
o úhradě nákladů za pořízení změn územního plánu ve smyslu ust. §45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění později vydaných
předpisů (stavební zákon);
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: Bc. B. Rušikvasová;
j) schválit Smlouvu o půjčce s MAS Jižní
Haná, o. p. s., se sídlem nám. Míru 162, 768
24 Hulín, IČ: 293 72 232;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: JUDr. Hana Hrabalová.
2) Schvaluje
a) přiděleni bytu č. 1314/201 o velikosti
2+KK v Domě s pečovatelskou službou na
ul. Nábřeží 1314 v Hulíně panu Stanislavu
Hanákovi na dobu neurčitou;
platnost usnesení: 31. 1. 2013
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
b) proplacení nákladů spojených s výměnou
plynového vytápěcího zařízení Mora
v nebytových prostorách domu čp. 113 v k. ú.
Hulín ve výši 10.200,- Kč nájemci pí Lence
Mačalové, IČ: 756 52 641;
platnost usnesení: 30. 3. 2013;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
c) Smlouvu o výpůjčce č. MUH/00104/2013 na
movitý majetek mezi městem Hulín a příspěvkovou organizaci KULUTURNÍ KLUB Hulín;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
d) výjimku v souladu s odst. 1, ust. článku
V. Obecně závazně vyhlášky města Hulína
č. 2/2010 o stanoveni podmínek pro pořádáni, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků v rozsahu
nezbytném k zajištění veřejného pořádku, a
schvaluje ukončení akce „Živá hudba BRONZ
BAR Hulín“, a to 18. 1. 2013 s ukončením
akce do 02.00 hodin následujícího dne;
platnost usnesení: 19. 1. 2013;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
e) výjimku v souladu s odst. 1, ust. článku
V. Obecně závazné vyhlášky města Hulína
č. 2/2010 o stanoveni podmínek pro pořádání,
průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku a schvaluje
ukončení akcí – plesů v roce 2013, konkrétně:
- Reprezentační ples ZUŠ Hulín 19. ledna
- Hasičský bál 25. ledna
- Společensky večírek ZŠ Hulín 15. února
- Tmavomodrý bál 2. března
- Sportovní ples s Reﬂexy 16. března
- Rockový bál 13. dubna
s ukončením akce do 03.00 hodin následujícího dne;
platnost usnesení: 14. 4. 2013;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
f) MATEŘSKE ŠKOLE, ul. Eduarda Světlíka,
Hulín, příspěvkové organizaci, a DECENTu,
ul. Eduarda Světlíka, Hulín, příspěvkové organizace, Odpisový plán na kalendářní rok 2013;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídají: pí A. Hradilová, pí J. Štěpánková.
3) Jmenuje
členy a náhradníky hodnotící komise pro
posouzení a hodnocení nabídek v nadlimitním otevřeném řízení na veřejnou zakázku
Lesopark „Nivky“ v tomto složení: členové
– Mgr. Roman Hoza, Ing. Roman Dutkevič,
Ing. Tereza Friedlová – autorizovaný kraji-

nářský architekt u ČKA, Ing. Hedvika Psotová, ARVITA P, s. r.o., Daniela Kainerová;
náhradníci – Petr Polák, Bc. Jana Franeková,
Bc. Šárka Dostálová, Ing. František Horáček,
Rostislav Burda, případně zástupce nominovaný Státnim fondem životního prostředí
ČR. Hodnotící komise plni i funkci komise
pro otevírání obálek s nabídkami;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič.
4) Souhlasí
se zastavením dědického řízeni po Milanu
Fuksovi, s vydáním majetku nepatrné hodnoty městu Hulín;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: JUDr. Hana Hrabalová.
5) Stanovuje
s účinností od 1. 2. 2013 celkový počet zaměstnanců obce Městského úřadu Hulín na 31;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: Mgr. Jana Kutá.
6) Ruší
s účinnosti od 1. 2. 2013 tyto pracovní pozice
na Odboru správy majetku města:
- referent školství, výchovy a vzdělávání,
- referent majetkové správy, v systematizaci
úřadu vedené jako referent odboru – kulturní
památky;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: Mgr. Jana Kutá.
7) Pověřuje
tajemnici Městského úřadu přepracováním
Organizačního řadu Městského úřadu Hulín
ve smyslu změn;
platnost usnesení: 1. 4. 2013;
zodpovídá: Mgr. Jana Kutá.
8) Bere na vědomí
a) Výroční zprávu města Hulína za rok 2012
o poskytováni informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni 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 2013/2014 dne 31.
ledna 2013;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: Mgr. Hana Fuksová.
V Hulíně dne 10. ledna 2013
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák, místostarosta

INZERCE

Hulíňan
Místní poplatek za svoz komunálního odpadu
v roce 2013
V letošním roce se poštovní poukázky na
místní poplatek za komunální odpad nebudou
rozesílat, jak tomu bylo v minulých letech.
Obyvatelé města byli na tuto skutečnost upozorněni již v loňském roce na alonžích složenek. Úhradu poplatku mohou provést přímo
v pokladně MěÚ, nebo převodem na č. ú.:
8319720217/0100. Variabilní symbol je stejný
jako v minulém roce. Pokud ho někdo nezná,
poznačí na příkaz k úhradě jméno poplatníka a
účel platby. Roční výše poplatku zůstává stejná jako loni, tj. 444,- Kč za osobu, splatná ve
dvou splátkách: první splátka do 31. 3. 2013 a
druhá splátka do 31. 8. 2013. Poloviční částku
platí děti do 4 let věku, včetně roku, ve kterém
tento věk dovrší, a dospělí od 75 let.

2) které byl podle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území naší republiky
povolen trvalý nebo přechodný pobyt
na dobu delší než 90 dnů.
3) která podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší 3 měsíců.
4) které byla udělena mezinárodní ochrana
podle zákona upravujícího azyl, nebo
dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba, a to ve výši odpovídající poplatku
za jednu fyzickou osobu.

Od 1. 1. 2013 vešla v platnost změna zákona o místních poplatcích, která rozšiřuje
oblast plátců následovně:

Poplatníkům dle trvalého pobytu je poplatek
vyměřen automaticky. Ostatní poplatníci mají
povinnost ohlásit vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy povinnost vznikla,
a to na ﬁnančním odboru MěÚ Hulín.

Poplatek platí
a) fyzická osoba,
1) která má ve městě trvalý pobyt;

Jana Kraváčková, Finanční odbor

Místní poplatek ze psů v roce 2013
V letošním roce se poštovní poukázky na
místní poplatek ze psů nebudou rozesílat,
jako tomu bylo v minulých letech.
Úhradu poplatku je možno provést přímo
v pokladně MěÚ, nebo převodem na účet č.
8319720217/0100. Variabilní symbol je stejný jako v minulém roce. Pokud ho někdo
nezná, poznačí na příkaz k úhradě jméno
poplatníka a účel platby, aby se platba dala
identiﬁkovat. Roční výše poplatku zůstává
stejná jako v minulém roce, tj.
a) ve městě Hulíně v rodinných domcích
250,- Kč
b) ve městě Hulíně v bytových domech
600,- Kč
c) v místních částech Chrášťany, Záhlinice
100,- Kč

Sazba poplatku ze psa, jehož držitel je
poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jediným
zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího
důchodu činí ročně:
a) ve městě Hulíně v rodinných domech
150,- Kč
b) ve městě Hulíně v bytových domech
200,- Kč
c) v místních částech Chrášťany, Záhlinice
50,- Kč
Poplatek za druhého a každého dalšího
psa bude navýšen o 50 % ze základní stanovené sazby.
Ing. J. Kárská, Finanční odbor MěÚ Hulín

Výsledky Tříkrálové sbírky 2013
V letošním roce se v Hulíně a okolí vybralo ve Tříkrálové sbírce celkem 130 946,- Kč.
Letos se vybralo o 1 361 Kč víc než v loňském
roce. Koledovalo se nejen v Hulíně, ale i v okolních obcích, a to s následujícími výsledky:

Sběrné kontejnery
na použité oděvy
Každý z nás
ročně vyprodukje
zhruba 15 kg starého šatstva, bot,
hraček, bytového
textilu a módních
doplňků. Toto
množství zpravidla končí jako příměs komunálního
odpadu.
V rámci uzavření spolupráce
města Hulín se
společností REVENGE, a. s., z Boskovic, která výše uvedené komodity zdarma sbírá, třídí
a recykluje, byly v Hulíně prozatím rozmístěny 3 ks kontejnerů. Tímto každému občanovi
nabízíme cestu, aby se podílel na předcházení
vzniku odpadů, a to bez dodatečné zátěže na
rozpočet města. Pokud se spolupráce osvědčí, dojde k postupnému rozšiřování kontejnerů do dalších lokalit.
Oděvy a obuv vložené do kontejnerů jsou
následně zpracovávány v třídícím závodu v
Boskovicích, kde se touto činností zabývá 100
lidí. Z celkového množství se 50 % oblečení
dále vrací k původnímu účelu. Dalších 35 % se
zpracuje pro průmyslové využití. Zbylých 15 %
je zatím odpad, který se termicky zhodnocuje.
Čisté použité šatstvo, boty, hračky a bytový textil mohou občané odkládat do kontejnerů na níže uvedená místa:
1. ulice Sadová
– před vchodem do ﬁrmy MIKA
2. ulice Žižkova
– parkoviště u Kulturního klubu
3. sídliště Višňovce
– u stánku s novinami
Kontakt na svozovou ﬁrmu:
Revenge, a. s., Dřevařská 1418, 608 01
Boskovice; Aleš Peka, tel.: 516 411 765,
e-mail: alespeka@revenge.as
Odbor rozvoje města a životního prostředí

Poděkování všem účastníkům sbírky, za
úžasnou a spolehlivou práci všem koledníkům
a dobrovolníkům a také všem, kteří přispěli
jakoukoliv ﬁnanční částkou na „Tříkrálovou
sbírku“. Celkem se vybíralo do 22 kasiček,
což je velké množství dobrovolníků.
Markéta Hradilová, vedoucí dobrovolné
Charity Hulín a hlavní organizátorka

PRAVČICE
CHRÁŠŤANY
ZÁHLINICE
HULÍN

14 584,4 571,11 420,100 371,-

CELKEM

130 946,-

Tři králové z Chrášťan
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Hulíňan
Co nového v Muzeu Fr. Skopalíka v Záhlinicích?
bude tento trend udržet a já věřím, že se nám to ve spolupráci
s městem a se Spolkem přátel
Muzea Fr. Skopalíka podaří.

Prostřednictvím našeho měsíčníku Hulíňan bych chtěla představit novou tvář Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích, paní
V. Navrátilovou.
Máte za sebou první akci s názvem Voňavé Vánoce. Splnila tato výstava Vaše očekávání a co vlastně návštěvníkům muzea
nabídla?
Výstava „Voňavé Vánoce“ měla přiblížit
dobu vánoční a zvyky ve 2. polovině 19. století, ve které žil František Skopalík. V muzeu
jste mohli nasát vůni jehličí, perníku, sušeného ovoce a vánočky. Zájem návštěvníků,
kteří se přišli podívat na tuto expozici, mě
potěšil. Určitě to nebyla akce první. V roce
2012 probíhal celoroční projekt Skopalíkův
Hanácký rok a vánoční výstavou se město
Hulín snažilo muzeum rozjet.
Jaký byl v roce 2012, tedy spíše v druhé
polovině roku 2012 (nově otevřeno 16. 6.
2012) zájem o Skopalíkovo muzeum v Záhlinicích z řad návštěvníků?
V muzeu pracuji od listopadu 2012 a snažím se navázat na projekt Skopalíkův Hanácký rok. Vánoční výstava a propagace muzea
prospěla k tomu, že se v měsíci prosinci počet návštěvníků několikanásobně zvýšil. Tím
se prokázala úspěšnost projektu, jehož cílem
bylo povědomí o muzeu a osobnosti Františka Skopalíka pozvednout. Velkým úkolem

Jaké akce chystáte na rok
2013 , na které bychom mohli naše čtenáře pozvat?
Harmonogram akcí pro
rok 2013 je teprve v přípravné fázi. Určitě bychom chtěli
v měsíci květnu připomenout
45. výročí velké krojované výpravy Hanáků na oslavu 100.
výročí položení základního
kamene Národního divadla v
Praze, která se konala v květnu 1968. Výpravu vedly Skopalíkovy Záhlinice. K nim se
přidali hulínští, kroměřížští a z okolních obcí.
Této slavnosti se zúčastnil i můj stařeček.
Na konci loňského roku zastupitelstvo
města schválilo na svém zasedání příspěvek
na opravu záhlinického betlému. Věřím, že
se podaří na tuto opravu získat podporu z
fondu kultury Zlínského kraje na opravy památek a těším se, že příští Vánoce budeme
moci tento vzácný a ojedinělý betlém v plné
kráse ukázat našim návštěvníkům. Více vám
zatím nechci prozrazovat.
Jak se cítíte v nové pozici programové pracovnice Skopalíkova muzea?
V Muzeu Františka Skopalíka v Záhlinicích mám na starosti udržovat pořádek a chod
muzea, provádět návštěvníky, propagaci, vést
dokumentaci o činnosti a jiné. Rozhodnutí
zastupitelstva města budovu muzea zrekonstruovat s pomocí dotace z evropských prostředků bylo dobré, dokazuje to skutečnost,
že muzeum žije. Mám hodně práce, ale je
to práce, kterou dělám ráda, která mě baví a
naplňuje. Sama pocházím ze starého selského rodu ze Žalkovic, a proto mi osobnost Fr.
Skopalíka nebyla cizí. Zajímám se o hanácké
tradice, zabývám se hanáckým krojem, a to
mě spojuje s muzeem a cíli, které si v jeho
fungování vedení města nastavilo. Velkou
oporu a pomoc mám u členů Spolku přátel
Muzea Fr. Skopalíka v čele s paní Martou

J. Navrátil a V. Navrátilová v krojích,
které jsou jejich velkou láskou
Konečnou, kteří spoustu let udržovali odkaz
váženého rodáka i v dobách ne zrovna příznivých. Zaslouží si za to poděkování a já si velmi přeji, aby tato spolupráce muzea, spolku a
radnice pokračovala i nadále.
Dala jste si nějaké novoroční předsevzetí?
Patřím k těm, kteří si novoroční předsevzetí nedávají. Nějaké rozhodnutí, nápad,
myšlenku se snažím zpracovávat hned a nechci čekat až do nového roku.
Děkuji za rozhovor.
J. Z.

Muzeum
Františka Skopalíka
je otevřeno
vždy ve středu
od 8.30 do 17.00

Co nového pod komínem
Letos se představíme na šesti světových veletrzích
Jako v minulých letech, tak i pro rok 2013 TOSHULIN
pečlivě naplánoval účast na veletrzích a výstavách. Představíme se na šesti významných akcích. Již jsme veletržní rok
2013 zahájili indickým strojírenským veletrhem IMTEX.
Vzhledem k založení čínské dceřiné společnosti je samozřejmostí účast na významném čínském strojírenském veletrhu CIMT Peking, který se koná v závěru měsíce dubna.
Samostatnou kapitolou je účast na akcích v Rusku – letos
se připravují hned dva veletrhy. Již tradičně obsadíme květnový veletrh Metalloobrabotka v Moskvě a nově budeme
o měsíc dříve na veletrhu v Permu.
Nejzásadnější je pro naši ﬁrmu účast na veletrhu EMO,
který se bude konat na podzim v německém Hannoveru, kde
představíme stroj EXPERTURN 2000. Dalším veletrhem,
kde budeme vystavovat stroj, je francouzský veletrh Industrie
Lyon – zde se bude jednat o stroj POWERTURN 1250.
TOSHULIN, a. s.
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Hulíňan
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Po Vánocích jsme se opět sešli ve školce a
nastalo těšení na tradiční i nové aktivity, které
nás čekají. Konečně napadl sníh, který poskytuje dětem spoustu zábavy. Na školní zahradě i
v okolí mateřské školy na bezpečných místech
a hřištích bobujeme, koulujeme se a stavíme
sněhuláky. Chodíme na delší Eko-vycházky.
Děti si vezmou pohodlné boty, vhodné oblečení a nezbytné batůžky s malou sladkostí
pro sebe i pro kamaráda – děti se učí rozdělit se, uklidit papíry z dobrot na určená místa
nebo do batůžku. Pozorujeme charakteristické
znaky zimního ročního období, ověřujeme si
formou vlastního prožitku, jaké jsou vlastnosti sněhu, ledu, vody. Učíme se bezpečně
a ohleduplně chovat v přírodě. Pozorujeme
stopy zvířat a ptáků, přikrmujeme volně žijící
zvířátka a ptáky. Za okny každé třídy máme
krmítko pro ptáčky – v zimě sypeme ptáčkům
ptačí zob a na jaře krmítko několik let po sobě
posloužilo i jako přístřešek pro hnízdo ptáčkům - Zvonkům. Děti tak pozorovaly hnízdění
v přímém přenosu. Ptáčci se za pomoc v zimě
dětem odměnili svou přízní a pěknou písničkou. Děti ví, že v přírodě se mají chovat tiše,
dívat se pozorně kolem sebe, že mají pečovat

Čtyři roční období střídají se za sebou
o čistotu prostředí kolem sebe. Každá třída
si volí termín a trasu
vycházek sama. Zážitky
z vycházek obohacují
děti po stránce výchovné i vzdělávací.
Zima má barvu bílou od sněhu i modrou
od mrazu, zmrzlé vody,
nebo ji můžeme najít i v
očích svého kamaráda či
maminky? Stačí se jen
pozorně dívat. To nás
inspirovalo k uspořádání dalšího tradičního
barevného dne. Úterý 15. 1. 2013 bylo v naší
školce MODRÉ. Děti i zaměstnanci se oblékli
do modrého. Paní kuchařky připravily dětem ke
svačině modré hroznové víno. Děti pozorovaly
barvy kolem sebe, vyhledávaly hračky a předměty modré barvy, malovaly modrého zimního
skřítka Mrazíka, zahrály si hru Na Mrazíka, Na
Meluzínu, z CD se zvuky živé a neživé přírody
poslouchaly a určovaly zvuk větru, vichřice,
deště, bouřky, tekoucí
vody, moře…
Zima ale nemusí
být jen modrá a bílá.
Brzy nás čeká karneval a ten bývá ve
školce pestrobarevný
a veselý. Všichni se už
těšíme, chystáme masky, začneme zdobit
školku a chystat bohatý program, hudbu a
pohoštění z ovoce.

Také se těšíme na návštěvu v Základní
škole, Školní družině a ve Středisku volného času v Hulíně. Tam se vydáme ještě před
zápisem do první třídy. Budoucí školáci se
setkají se svými staršími kamarády ze školky, seznámí se s novým prostředím a svou
budoucí paní učitelkou.
V zimním období chystáme také
PYŽAMOVÝ DEN – tento den budeme
v pyžamu a se svým oblíbeným plyšáčkem
a s pohádkou. Zkrátka bude to pohádkový
den. Den s tatínkem nebo s maminkou prožijeme také zajímavou formou dle možností rodičů – exkurzí nebo návštěvou rodičů
v mateřské škole.
Děti se tak zajímavou formou seznámí se
zaměstnáním svých rodičů.
Každý den může být ve školce zajímavý a
pestrý. Malí i velcí už se těší.
Miluše Budínová

INZERCE

AKADEMIE 3. VĚKU
SE USKUTEČNÍ
13. ÚNORA OD 9.00 HOD.
V PŘÍSÁLKU
KULTURNÍHO KLUBU.
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Hulíňan
ZŠ HULÍN

Výlet za historií Vánoc
velký zážitek, protože vlakem dnešní děti
tak často nejezdí.

V pátek 5. ledna 2013 se třídy 2. A a 3.
A vydaly na výlet do Záhlinic. V muzeu Fr.
Skopalíka byla výstava věnovaná Vánocům.
Do Záhlinic děti cestovaly vlakem. Přestože
cesta trvala jen chviličku, pro některé to byl

V muzeu na nás
čekaly dvě příjemné
průvodkyně,
paní
Navrátilová a paní
Konečná. Děti se po
třídách rozdělily na
dvě skupiny. Jedna
skupina se vydala
na obhlídku vánoční výstavy, kde se
dozvěděla spoustu
zajímavostí o tom,
jak prožívali Vánoce
lidé v dřívějších dobách. Druhá skupina
se zatím zaposlouchala do pověsti o záhlinickém vodníkovi, občerstvila se a pak vyrazila také na prohlídku.
Kromě vánočních tradic jsme měli možnost seznámit se i s osobností místního rodáka F. Skopalíka, prohlédnout si školu z dob
minulých a starou vesnickou světničku.

DRUŽINKA
Křupající sníh pod nohama, Tři králové,
sáňkující děti u kostela, veverka ze země v
parku vytahuje zimní zásobu oříšků, večerní
rozsvícená okénka hulínských domků… I to
může být Ladova zima.
V mrazivé lednové dny v školní družině to
bzučí jako v úle pracovitých včeliček.

Z. Podhorská

Ladova zima v družince
svými zdařilými výtvarnými projevy nejen
připravily výstavku výkresů, ale snad i přivolaly tolik očekávané sněhové vločky. ,,Andílci
rozsypali peřinky!‘‘ Kluci a holky dětskými
hrami na sněhu ukázali, kolik radovánek a
dobré nálady přinesla bílá sněhová pokrývka.

Ke krátkým dnům tohoto mrazivého zimního období neodmyslitelně patří kniha. PříkladPrvní dny nového kalendářního roku děti né spolupráce s knihovnicemi si velmi ceníme,
poněvadž
naši nejmenINZERCE
ší školáčci
tak získávají
kladný vztah
k četbě, pomocí pravidelných
besed se učí
pohybovat
v prostředí
městské knihovny a orientovat v regálech s knihami.
Pohybové hry, omalovánky, ale
i písničky a
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Zpáteční cesta ubíhala pomaleji, protože
jsme šli pěšky, abychom si protáhli těla. Výlet se všem moc líbil a už se těšíme na další
návštěvu muzea.

spoustu dalších činností si při návštěvě ŠD
vyzkouší nejstarší děti z MŠ. Snažíme se tak
připravit co nejzdařilejší start budoucích prvňáčků do školy. ,,Den otevřených dveří do
ŠD‘‘, který probíhá při zápise dětí do prvních
tříd, je akcí, kdy si rodiče i děti mohou prohlédnout veškeré prostory ŠD a udělat si tak
představu, kde jejich budoucí prvňáček v novém školním roce začne trávit volný čas.
O spokojenosti drobotiny svědčí i zdařilý
výlet v době pololetních prázdnin. Výprava
do nedaleké Kroměříže spojená s prohlídkou Podzámecké zahrady přilákala téměř
50 nadšenců. Jízda vlakem, obdivování nových opic a dalších zvířátek v Podzámecké
zahradě bylo pro děti stejně atraktivní jako
plavání.
Prostě báječné, úžasné…
Snad nejkrásnější na světě jsou šťastné, spokojené a rozesmáté dětské oči. Podařilo se!
Únor bílý – pole sílí…
Ladova dobová zima, další měsíc začíná.
Hodně zdraví, lásky, buďme na sebe hodní, vždyť nejen dětství, ale celý život každému z nás ubíhá den po dni.
vychovatelka Eva Formánková

Hulíňan
SVČ KLUBÍČKO

Nabídka připravovaných akcí

INZERCE
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Hulíňan
KULTURA

Program na mìsíc
únor a bøezen 2013
9.2.

sobota

12.2.

úterý

19.00

16.2.

HULÍNSKÝ MASOPUST

Od 9.00 hodin vodìní medvìda - prùvod vychází do ulic mìsta od KULTURNÍHO KLUBU dle stanovené trasy.
Od 20.00 hodin zábava s kapelou KARBURATOR v sále KK.

MODRÉ Z NEBE

Divadelní soubor Hanácká scéna MìKS Kojetín pøipravil pro letošní sezonu komedii Marca Camolettiho
"Modré z nebe". Je to klasická fraška, která byla zapsaná v roce 1991 do Guinessovy knihy rekordù
jako nejhranìjší francouzský titul na svìtì.

FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIÈNÍ KAMERA

sobota Filmy o skuteèném životì, o dobrodružství, divoké pøírodì, extrémních zážitcích i sportech.
18.00

5.3.

úterý
19.00

8.3.

pátek
20.00

9.3.

sobota
14.30

16.3.

sobota
20.00

Promítat se bude osm ocenìných filmù. Filmový festival je pod záštitou NATIONAL GEOGRAFIC.

SVÌTÁCI - muzikál

Notoricky známá filmová hudební komedie Vratislava Blažka a Zdeòka Podskalského s písnìmi Evžena Illína
a Vlastimila Hály z roku 1969 trùní od své premiéry na špièce žebøíèkù nejoblíbenìjších èeských filmù.
V divadelní úpravì a v režii Lumíra Olšovského se na jevišti objeví stálice Divadelní spoleènosti Háta,
ale i nové populární tváøe.

JAM SESSION no. 3

Setkání muzikantù, kteøí si opìt spoleènì zahrají v rùzném složení ve stylu rock, funky, blues, jazz.
Pohodový veèer plný skvìlé muziky.

BYLA JEDNOU KOATA - POZOR !Vyjímeènì v sobotu!

Prožijte dobrodružství s koèièími kluky Macourkem, Canfourkem, koèièkou Pacièkou
a jejich rošáckým kamarádem Koèièákem. Jejich lumpárny pobaví nejen dìti, ale i rodièe.

REFLEXY - TANEÈNÍ ZÁBAVA

Taneèní zábava tentokrát s mladou rockovou formací REFLEXY. www.reflexy.cz

22.3. JARNÍ VÝSTAVA PATCHWORKU - od 9.00 do 17.00 hodin
pátek

23.3.
sobota

23.3.
sobota
20.00

6.4.
sobota
9 - 12 h.

Doplnìná o prodej a výrobu lidových øemeslných výrobkù s jarní tematikou.
Napøíklad tkaní na tkalcovském stavu apod. Patchwork je specifická textilní technika.
Jedná se o sešívání malých, rùznì barevných kouskù látek tak, aby vytváøely geometrické vzory.

KLUBOVÝ VEÈER

Tradièní Klubový veèer - setkání amatérských kapel z Hulína a okolí.
K tanci a poslechu hrají: SOLD MY SOUL, WRAŽEDNÉ EMAUZY, SPIRIT(S)DAY.

JARNÍ BAZÁREK nejen pro dìti

Kulturní klub nabízí možnost všem, kterým dìti vyrostly z obleèení, sportovních potøeb,
kterým doma pøekáží nepotøebné hraèky a chtìjí vìci prodat, nebo koupit.
Prodejní místo je nutno rezervovat v kanceláøi Kulturního klubu, nebo na tel. 573 352 800, 602 642 655.
Cena prodejního místa je 30,-Kè.

WWW.KKHULIN.CZ
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vstupné
na zábavu
50,- Kè
vstupné
pøedprodej
60,- Kè
na místì
80,- Kè

vstupné
40,- Kè

vstupné
280,- Kè
260,- Kè

vstupné
dobrovolné

vstupné
40,- Kè

vstupné
90,- Kè

vstupné
dobrovolné

vstupné
40,- Kè

Hulíňan
KULTURNÍ KLUB

Připravované akce
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Hulíňan
Střípky z konce roku Kulturního klubu

Poslední den v roce se lidé tradičně vydali
po setmění do letního kina, kde bylo připra-

veno Silvestrovské promítání. Při svařáku a
grogu se sešlo plné kino a všichni si pozdní odpoledne u starých kreslených pohádek
užili. Večer pak patřil SILVESTROVSKÉ
PÁRTY, hudební doprovod obstarala dechová hudba Hanačka z Břestu a DJ NAPA, kteří se střídali v bavení plného sálu. Vrcholem

večera byl slavnostní přípitek a následující
ohňostroj. Díky patří všem ukázněným hostům! Nikdo neoslepl z doneseného alkoholu a nikdo se nesnažil komplikovat půlnoc
vlastní pyrotechnikou.
Díky moc!

Zdravý životní styl
V sále KK proběhla přednáška
s názvem Zdravý životní styl, lidé
přišli v hojném počtu a přednáška byla
zajímavá. Přednášejícím byl MUDr.
Jaromír Bertlík, trvale žijící v Kanadě.
L. P.

Veselý karneval
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INZERCE

Hulíňan
Plesová sezona začala
Letošní plesovou sezonu zahájil Farní ples
Jak se vydařil, na to jsem se zeptala hlavního organizátora, Ing. L. Pecháčka.
Farní ples se podařil, jako zpestření navíc oproti minulému ročníku jsme měli DJ, který
přišel vhod těm, kteří dechovku na plese jen přežívají. Chtěli jsme vyjít vstříc všem. Jako už
tradičně vystoupili hulínští Orli, tentokráte překvapili hosty pochodem mažoretek. Za ceny do
naší tomboly bych rád poděkoval všem sponzorům, i v této těžké době byli štědří. Bohužel
účast nebyla tak dobrá jako loni, ale zkrátka není každý den posvícení.

Druhým v pořadí byl VI. reprezentační ples ZUŠ
„Z letošního již VI. ročníku reprezentačního plesu Základní umělecké školy mám velkou
radost. Celý večer byl opět velmi vydařený. K tanci a poslechu vyhrávala dechová hudba Hulíňané, která vytvořila skvělou atmosféru a všichni hosté se dobře bavili. Krásným zpestřením
bylo pěvecké vystoupení Terezky Navrátilové, Pavly Mlčákové a Evy Kývalové za klavírního
doprovodu Lenky Poláškové. Ples byl obohacen i o půvabné taneční vystoupení juniorské
dvojice Terezky Zakravačové a Jakuba Nevečeřala z TK Henzély - Swing, o. s. Kroměříž.
Výzdoba stolů, bohatá tombola, chutný raut a výborné moravské víno podtrhlo příjemnou
atmosféru plesu. Hosté odcházeli spokojeni a já se již dnes těším na společně strávený večer v
příštím roce,“ uvedla Emilie Šimordová, hlavní organizátorka plesu.

Tradiční zakončení IV. reprezentačního plesu ZUŠ

INZERCE
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Hulíňan
Pozvánky

KNIHOVNA
Společnost TOS HULÍN, a. s.,
podpořila činnost MěK Hulín
Společnost TOSHULIN, a. s., v loňském
roce podpořila činnost Městské knihovny v
Hulíně částkou 39 000,- Kč. Velice si této
podpory vážíme a rádi bychom shrnuli vše
podstatné, co se díky této ﬁnanční podpoře
v Městské knihovně Hulín událo. Finanční
prostředky jsme použili nejen k rekonstrukci
počítačové studovny, ale také na přednášky a
akce pro žáky ZŠ Hulín.

Zásadní položkou letošního roku byla investice do rekonstrukce počítačové studovny.
Vzhledem k tomu, že stav této místnosti byl
velmi neutěšený, a přitom je to místo, kde se
setkává velké množství návštěvníků, rozhodli
jsme se tuto počítačovou studovnu rekonstruovat. Nebýt ﬁnanční pomoci společnosti TOS
Hulín, a. s., neměli bychom na tuto rekonstrukci ﬁnanční prostředky. Rekonstrukce proběhla
během letních prázdnin, kdy je provoz knihovny omezený. Změna to byla zásadní. Vybourání
stávajícího kachličkového obkladu (dříve studovna sloužila jako kuchyně bývalé ZŠ Hulín),
nahození omítek, výmalby, položení nového
koberce a vybavení novými PC stoly.
Kromě základní funkce knihovny, tedy půjčování knih, se snažíme z Městské knihovny
Hulín udělat informační a vzdělávací centrum

města. Pořádáme přednášky pro děti
i dospělé. Velmi úzce spolupracujeme s místní základní a mateřskou
školou. Knihovna je místem setkávání seniorů v Akademii třetího
věku, přednášky a výstavy navštěvuje široká veřejnost nejen z Hulína.
Díky podpoře společnosti TOS
HULÍN, a. s., jsme si mohli pro starší žáky ZŠ Hulín dovolit opět pozvat
a podpořit cestovatelskou rodinu
Márových z Přerova. Rodina Márových chce naplnit cestovatelské
sny syna Jirky Máry a co nejvíce
mu zpříjemnit jeho nelehkou cestu
životem. Jirka se stal prvním českým vozíčkářem, který procestoval
nejvzdálenější zemi na světě - Nový
Zéland. O rok později studoval španělštinu v Ekvádoru a vyzkoušel si,
jak se žije v Amazonské džungli a na
tajuplných Galapágách. Na třetí expedici procestoval Japonsko. Následovala cesta na Island a do Grónska,
které geograﬁcky patří do Severní
Ameriky. A když jsme se konečně
dostali do vytoužené Afriky, stal se
Jirka prvním českým vozíčkářem,
který navštívil všechny obydlené
světadíly. Dokonce byl zapsán do
České knihy rekordů. Necestuje však kvůli
slávě, ale vlastním příkladem chce dokázat, že
zdravotním hendikepem život nekončí, a také
motivovat ostatní vozíčkáře v boji za naplnění vlastních snů. Pevně věří, že dokázat se dá
úplně všechno. Díky podpoře společnosti TOS
HULÍN, a. s., se žáci devátých tříd základní
školy „podívali“ do Japonska!
Nezapomínáme ani na podporu regionálních autorů. Pro mladší žáky ZŠ Hulín jsme
v době začátku adventu pozvali spisovatele
J. Svitáka z Holešova, který povídal o svých
knihách Čertovo kopyto a Pekelný advent.

Chtěli bychom touto formou společnosti
TOS HULÍN, a. s., poděkovat za podporu v
činnosti. Bez vaší podpory bychom nemohli
zrealizovat některé projekty, které popisujeme.
Moc si této spolupráce vážíme, doufáme,
že bude pokračovat, a rádi bychom v příštím
roce aktivněji zapojili i vaši společnost do
dění knihovny, například besedou se zástupci
společnosti o historii, současnosti i budoucnosti vaší společnosti.

Samozřejmostí je i vynikající spolupráce se
seniory. Díky podpoře si jako první mohli vyzkoušet zrekonstruované prostory PC učebny
doplněné o WIFI připojení senioři, kteří se aktivně zúčastnili projektu „Senioři komunikují“
za podpory Nadačního fondu Livie a Václava
Klausových. Kurz byl zaměřen na zvýšení počítačové gramotnosti seniorů.

Knihovnu podpořila i nadace Knihovna 21. století
V roce 2012 se díky obdrženým ﬁnančním
prostředkům z projektu Knihovna 21. století
povedlo v Městské knihovně v Hulíně uspořádat několik zajímavých přednášek pro děti
i dospělé.
Tímto projektem se podařilo zatraktivnit
prostory knihovny jako místa sloužícího nejen k primárním účelům knihovny, ale také
místa setkávání se a vzdělávání lidí.
Přednášky v roce 2012 navštívilo více jak
500 návštěvníků. Mezi nejzajímavější a návštěvnicky nejúspěšnější přednášky můžeme
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zmínit přednášku cestovatelské rodiny Márových Tajuplná Afrika I a Tajuplná Afrika II,
kteří se svým těžce postiženým synem objeli již
celý svět, dále pak přednášku mladých horolezců - Desertino Montaneros o přírodě a zdolávání vysokohorských štítů Jižní Ameriky.

Projekt Knihovna 21. století v roce 2012
hodnotíme velmi pozitivně, nejen co do účasti návštěvníků, ale také co do ohlasů příchozích. Knihovna se tímto projektem daleko
více zviditelnila a oslovila i veřejnost, která
doposud knihovnu nenavštěvovala.

V knihovně se ale jen virtuálně necestovalo, organizovali jsme také literární besedy
s autorkou dětských knížek Ivonou Březinovou. Velmi úspěšná byla interaktivní beseda
pro žáky I. stupně ZŠ Hulín s ilustrátorem
panem Adolfem Dudkem.

Vzhledem k omezeným ﬁnančním prostředkům příspěvkových organizací města,
kdy na tuto činnost nejsou vyčleněny žádné
ﬁnanční prostředky, bychom i v dalším období rádi využili možnosti pokračovat v projektu Knihovna 21. století i v roce 2013.

Hulíňan
ZUŠ

Kluci a holky,
za vaši práci vám moc děkuji...

INZERCE

Tak jako nám začal nový rok 2013, tak
nám začala nová etapa umělecké činnosti Dechového orchestru Morava. Než však začne
úplně, ohlédnu se za uplynulým obdobím.
V prosinci minulého roku, na Adventním
koncertu Moravy, jsme se rozloučili s mnohými staršími kolegy, kteří dlouhá léta tvořili osu
a hlavně kvalitu tohoto tělesa. Pryč jsou časy,
kdy se tento orchestr dostal třikrát po sobě do
ústředního kola Národní soutěže základních
uměleckých škol, odkud vždy přivezl pomyslné vavříny. Rád vzpomínám na dvojí účast
na Mezinárodní soutěži dechových orchestrů na Slovensku, kde jsme se stali laureáty
soutěže. O tom,
jaké to bylo,
když jsme hráli koncert Pro
každého něco,
kde se představil z každé
sekce sólista, by
mohli vyprávět
právě tito kluci
a holky – jaké
to je stát před
orchestrem
a
předvádět posluchačům, jak
ovládají
svůj
Koncert v Trenčíně
nástroj. Zažili
jsme společně bezpočet festivalů a koncertů.
Tleskali nám ve Vyškově, Otrokovicích, Zlíně, Trenčíně, Uherském Hradišti, Novém Jičíně, na kolonádě v Luhačovicích, obdivovali
nás dokonce v Paříži, dále pak v Kroměříži,
Šardicích, Dřevohosticích, Ratíškovicích či
v Humpolci. Před více jak dvěma lety se
orchestr, za pomoci svých starších kolegů z
Hulíňanů, představil v pořadu České televize
A tuhle znáte? Když se v Hulíně u Rusavy
objevil plakát Morava hraje Moravanku, netušili jsme, jak velký ohlas koncert bude mít.
Když na závěr koncertu všichni posluchači
děkovali mladým muzikantům svým potleskem vestoje, říkali jsme si, že tato atmosféra
se musí ještě zopakovat. Proto přišel koncert
další, kdy Morava hrála českou klasiku. Vacka, Poncara, Vejvodu či Hašlerka zpíval celý
sál. Toto byly okamžiky, kdy si člověk uvědomí, že práce, kterou dělá, má smysl.

Morava hraje Moravanku

Morava hraje českou klasiku
Kluci a holky, za vaši práci vám moc děkuji a pevně věřím, že na léta strávená v tomto
orchestru budete hezky vzpomínat.
Nicméně, píše se rok 2013 a jak už jsem výše uvedl, začínáme od začátku. Máme za sebou
první vystoupení. Na první zkoušce po Vánocích jsme společně odstranili ze sešitů veškerý
starý notový materiál a pomalu začneme plnit stránky jinými notami a především novými
zážitky nové generace hudebníků Dechového orchestru Morava při ZUŠ Hulín. Bude to těžká
práce, ale pevně věřím, že tento mladý orchestr je schopen navázat na tradici dobré dechovky
tady u nás v Hulíně. Za sebe vám můžu slíbit, že pro to udělám maximum.
Váš Petr Voříšek

Ústřední kolo národní soutěže dechových orchestrů v Letovicích

Morava v Paříži
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Hulíňan
BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA

Dne 12. února 2013 se dožívá
krásných 85 let
paní LUDMILA DOLEŽELOVÁ
z Hulína
Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti ze srdce přejí
synové Oldřich a Milan s rodinou
a pravnoučata.

Dne 16. února 2013 uplyne 10 let od úmrtí
pana OLDŘICHA PŘIDALA
z Hulína
Stále vzpomínají manželka Marie,
dcery Marie a Oldřiška s rodinou.

Dne 19. února 2013 uplyne rok
od úmrtí naší maminky
paní LUDMILY BARTÁKOVÉ

PODĚKOVÁNÍ

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

V tichém zármutku děkuji všem, kdo doprovodili mého drahého manžela, pana

Ing. JIŘÍHO SCHAFFERA
na jeho poslední cestě,
za projevy soustrasti a květinové dary.
Upřímně děkuji panu faráři P. Jiřímu
Ševčíkovi za slova útěchy, panu varhaníkovi
Ing. Čechmánkovi, zpěvačkám, kapele pana Václava Nováka
a všem, kdo našemu zemřelému věnovali tichou vzpomínku.
Jménem zarmoucené rodiny Marie Schafferová, manželka

OPUSTILI NÁS
František Králík 1932
Božena Lochmanová 1956
Josef Loučka 1953
Marie Babušíková 1926
Jaroslav Rohleder 1951
Božena Kubová 1933

Dne 19. února uplyne 30 let od úmrtí naší maminky
paní MARIE ZAVADILOVÉ z Hulína
S láskou stále vzpomínají syn Rudolf
a dcery Božena a Taťána s rodinami.
Jen ten, kdo ztratil, co drahé mu bylo,
jen ten pochopí, co bolesti mu zbylo…
Dne 23. února 2013 vzpomeneme 4. výročí
úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka,
pana JOSEFA ŠVÁBENÍKA
z Hulína
Stále vzpomíná manželka Marie,
snacha Jana s rodinou a syn Pavel s rodinou.

Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 24. února 2013 by se dožila 55 let
paní DANA RAMPASOVÁ
z Hulína
Stále vzpomíná manžel Jiří, děti s rodinami
a ostatní příbuzenstvo s rodinami.
Jsi stále v našich srdcích.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

INZERCE

Pronajmu garáž v Hulíně U Stavu, ihned na • Servis pračky, myčky, sporáky a další
•dobu
neurčitou, 600,- Kč měsíčně, popřípadě elektrospotřebiče.
možná dohoda.
Více informací na tel.: 723 048 209.
pivní lahve s litými nápisy, dokumen•ty Staré
a fotky z pivovarů a hospod, staré hospodské sklo koupím do sbírky. Tel.734 282 081.
stále nízkých cen ke zlepšení
•své Využijte
postavy ultrazvukovou kavitací na
www.k-kosmetika.cz.
levný, intenzivní kurz němčiny
•proNabízím
začátečníky a mírně pokročilé. Za 4 - 5
měsíců zaručuji trvalé znalosti i z gramatiky
jako za 2 roky v jazykové škole. Časově se
přizpůsobím. Telefon: 723 254 659.

Marek Dolák, tel.: 737 366 124, www.servis-dolak.g6.cz
Pronajmu dvě reklamní tabule o rozměrech
•3x1,5
m a 2x1,5 m u hlavní silnice. Cena dohodou, tel. kontakt: 723 886 362.
psa rasy Bígla. Informace na tel.:
•776Daruji
073 422, 777 573 422
Koupím, nebo si pronajmu zahrádku ( nebo
•část)
200 až 400 m² v Hulíně. Zn. Nabídněte.
Tel.: 606 513 119

Půjčky, ručení nemovitostí. Informace v
•technickém
bazaru. Tel. kontakt 602 751 617

Měsíčník Hulíňan vydává město Hulín, IČ: 00287229, Hulín, nám. Míru 162.
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, email.: knihovnahulin@seznam.cz
Tisk: PRCEK & SPOL., s.r.o. Kroměříž, korekce: Mgr. Pavla Červená,
náklad 3050 kusů. Vydáno: 30. 1. 2013

20

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.

