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Úvodní slovo místostarosty
Vážení čtenáři,
pomalu plyne poslední měsíc roku
a je dobrým zvykem zamyslet se,
jaký byl. Pro mnohé z nás to byl rok
zajímavých událostí jak z vlastního
pohledu, tak i společenského a veřejného. Pro mě osobně znamenal nový
pohled na svět, když jsem byl po loňských komunálních volbách zvolen do
funkce místostarosty. V uplynulém roce nás
provázela řada diskuzních témat, za mnohé
vzpomenu ty o změnách klimatu a o přílivu
imigrantů do Evropy a o postavení naší republiky mezi Východem a Západem. Doma
jsme si připomněli 30. výročí sametové revoluce, která vytvořila podmínky pro svobodný a demokratický rozvoj našeho státu. Jak
s touto příležitostí naložíme, je i po 30 letech
stále aktuální téma. V našem městě se podařilo realizovat opravy chodníků a komunikací, revitalizaci prostoru za knihovnou
a právě se dokončují opravy na ul. Poštovní
a Hviezdoslavova. Probíhaly také přípravy
na nové akce, které ovlivní život v našem
městě v příštích letech.

Největší investiční akcí tohoto roku
byla oprava střechy kostela sv. Václava,
jediné historické památky v našem městě.
Děkuji všem, kteří se na této akci podíleli, i těm, kteří přispěli finančním darem.
Zvláštní poděkování patří panu faráři
P. Jiřímu Kopřivovi, který svým osobním přístupem přispěl v mnoha směrech k úspěšnému dokončení stavby.
V tomto předvánočním období je prostor
na to, abychom po vzoru našich předků zpomalili svůj rytmus života, zamysleli se nad svým
konáním a připravili se na ty pro mnohé nejkrásnější svátky roku. V probíhajícím adventním čase se rozsvěcují vánoční stromy, lidé
se u nich scházejí a mají tak k sobě jaksi blíž.
Je to čas charitativních akcí a sbírek, kdy můžeme i malým dárkem či drobným penízkem
přispět ke zlepšení života těm potřebným.
Je to i čas nových předsevzetí, kterými chceme zlepšit svůj život či prostor v našem okolí. Dovolím si říci, že když každý přispěje
svým dílem ke společné věci, bude se nám
v našem městě žít lépe. Kéž by nám ty plány
vydržely! Chtěl bych na tomto místě poděko-

Z DNEŠNÍHO ČÍSLA:
Děkovná mše
v kostele sv. Václava
Svatomartinským hodům
v Hulíně přálo počasí
Tradiční Den řemesel
přilákal plno návštěvníků
Hulínské seniorky
první v pétanque
vat všem, kteří se v uplynulém roce jakkoliv
podíleli na rozvoji města a kteří mají snahu
i plán v tom i v dalších letech pokračovat.
Vážení a milí, dovolte mi prosím, abych Vám
popřál radostné a klidné prožití vánočních
svátků v kruhu Vašich nejbližších, rodinnou
pohodu a Boží požehnání. Do nového roku
přeji pevné zdraví, úspěch v osobním životě
i v práci a životní optimismus. Ať i ten příští
rok je alespoň tak dobrý, jako ten uplynulý.
A pro všechny, ke kterým nebyl tento rok
přívětivý, ať je ten přicházející rok 2020 lepší.
S pokorou a úctou
Jiří Schaffer

Rekonstrukce střechy kostela je u konce
Slavnostní mši při příležitosti ukončení
opravy kostela přijel do Hulína sloužit olomoucký arcibiskup Jan Graubner o druhé listopadové neděli. Kostel byl plný.

Přišli hulínští farníci, představitelé státních institucí, zástupci našeho města i firem,
které na stavbě pracovaly. Bylo totiž opravdu
za co děkovat.

Oprava trvala jen o málo víc než rok.
Šlo přitom o velmi rozsáhlou rekonstrukci.
V rámci záchrany střechy byly vyměněny dvě
třetiny dřevěného krovu, celá krytina i měděné věžičky. O výsledek se zasloužily desítky subjektů – firem, institucí i jednotlivců,
z nichž mnozí přijali pozvání a do Hulína
na oslavu přijeli. Setkání začalo nádherným
koncertem, poté následovala slavnostní mše
svatá. V závěru bohoslužby byly rozdány
pamětní děkovné listy, v nichž arcibiskup
Graubner žehnal jednotlivcům i firmám,
kteří přispěli ke zdaru díla.
Střešní statistika
Spotřebovalo se
270 m3 smrkové kulatiny
Bylo vyměněno
157 m3 trámů v krovu kostela
Na trámy se položilo
29 m3 latí v délce asi 14 km
Na střeše kostela
je 43 830 tašek režné bobrovky
dokončení článku na str. 2
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Hulíňan
Rekonstrukce střechy kostela je u konce - dokončení článku
Obrovský kus práce odvedl také hulínský
farář Jiří Kopřiva. Kdo v uplynulých měsících
přišel na faru, obvykle ho zastihl v montérkách, jak přímo na stavbě pomáhá vše koordinovat. Dělal ale mnohem víc: psal dotační
projekty, oslovoval instituce, jednal s dodavateli. Ještě před začátkem stavby objížděl
s lesníky jejich revíry a sám pomáhal vybírat stromy, ze kterých se bude krov vyrábět.
Toto nasazení přineslo své plody. Projektu
věřily instituce i veřejnost. I když se rozpočet
nakonec vyšplhal na závratných 13 milionů
korun, peníze se otci
Jiřímu povedlo zajistit a všechny faktury
jsou již uhrazeny.
6,5 milionů přiteklo z různých dotačních titulů. Mimořádně štědří byli i představitelé našeho města,
kteří v průběhu oprav
dali na kostel 1,8 milionu korun z hulínského rozpočtu. Neuvěřitelné čtyři miliony
korun věnovali za dva
a půl roku drobní
dárci – firmy, rodiny,
jednotlivci.

Z RADNICE
Od 1. 1. 2020 vstupuje v platnost novela
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Rádi bychom vás informovali o úpravách, které se dotknou poplatků ze psů.
Nejzásadnější změny se týkají osvobození
a úlev – nově budou od poplatku osvobozeny kromě osob s průkazem ZTP/P i osoby
s průkazem ZTP, dále osoby, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby, a osoby
provozující útulek pro zvířata (bez ohledu
na to, kdo tyto útulky zřídil). Výše uvedené

Kdyby před začátkem oprav někdo v Hulíně tvrdil, že po roce bude dílo hotovo a že třináct milionů bude zaplaceno, asi by ho všichni považovali za blázna. Skutečnost předčila
ty nejodvážnější plány. Za to jsme 10. listopadu děkovali Bohu i všem lidem, kteří pomohli.
Lenka Straková

Úpravy poplatků za psy
skutečnosti musí být doloženy příslušnými doklady, ze kterých je důvod osvobození
patrný. Údaj rozhodný pro osvobození je poplatník povinen ohlásit správci poplatku nejpozději do konce kalendářního roku, za který
o osvobození žádá.
Nárok na sníženou sazbu poplatku budou
mít pouze osoby starší 65 let, nikoliv poživatelé důchodů, ať už starobních či invalidních,
jako tomu bylo doposud.
Poplatková povinnost se bude nově vzta-

hovat i na cizince, kteří jsou přihlášeni nebo
mají sídlo na území České republiky.
Veškeré změny se odrazí i v nové obecně
závazné vyhlášce o místním poplatku ze psů,
která nabude účinnosti 1. 1. 2020 a jejíž celé
znění budete moci najít na stránkách města:
http:/www.hulin.cz/mestky-urad-mesto/
dulezite-dokumenty/obecne-zavazne-vyhlasky/.
Bc. Zuzana Balcárková
vedoucí finačního odboru

Stanovisko VaK Kroměříž, a. s., k přívalovým dešťům
V posledních dvou měsících dochází opakovaně k problémům s odtokem srážkových
vod do kanalizace a také se vzdutím vody
v kanalizačních stokách. Dochází tak k lokální povrchové záplavě převážně zpevněných
komunikací a také lokálně k zaplavování
sklepů nemovitostí převážně zpětnou vodou
z jejich kanalizačních přípojek, domovních
rozvodů a vpustí.
Pro Vaši informaci sděluji, že kanalizace
jsou navrhovány a posuzovány podle ČSN
75 61 01.
Pro obytná území je stanoveno:
1) Četnost výskytu návrhových dešťů:
1 x za 2 roky
2) Periodicita tak činí: 0,5 /rok
3) Intenzita 15 minutového neredukovaného
kritického deště: 133 až 200 l/s x ha
(tj. 11,97 l za 15 minut na m² až 18 l
za 15 minut na m²).
Z výše uvedeného výpisu z normy je
patrné, že místo jednoho kritického deště
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za 2 roky o intenzitě 12-18 l/m² byla letošní skutečnost několikrát horší v periodicitě
i intenzitě srážek. Je to samozřejmě mnohem
složitější problematika a výpočty dále zohledňují sklon území, podíl mezi zastavěnou a zelenou plochou a součinitele odtoku z území
atd. Tedy odpověď na tyto stavy by měla být
ve smyslu, že se jednalo o nadlimitní srážky,
na které není kanalizace dimenzována podle
platných norem.
Druhým úhlem pohledu je zodpovědnost
majitele nemovitosti. Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky
č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích
na stavby, v §33 – Kanalizační přípojky
a vnitřní kanalizace, bod 6) je stanoveno:
V záplavovém území a tam, kde je třeba území či stavby chránit proti zpětnému vzdutí
v kanalizaci pro veřejnou potřebu při povodni a v ostatních územích, kde hrozí nebezpečí
zpětného vzdutí odpadních vod v kanalizaci
pro veřejnou potřebu při přívalovém dešti,
musí být vnitřní kanalizace vybaveny zaří-

zením proti zpětnému toku nebo uzávěrem.
(tj. instalovat např. zpětné klapky na vhodném místě své kanalizační přípojky příp. domovním rozvodu).
Tedy majitelé nemovitostí by měli chránit
své nemovitosti proti záplavě vodou z kanalizace. Je velmi smutné, že ochrana proti
blesku – hromosvod, požární ochrana a z ní
vyplývající povinnosti stavebních úprav a revizí např. komínů a kotlů, revize elektro atd.
je obecně vnímáno jako automatická povinnost vlastníka a nikdo se nad tím moc nepozastavuje. Pokud však dojde k přívalovému
dešti, tak okamžitě je atakován příslušný VaK.
Nejsme zodpovědní za přívalové deště a ani
jejich intenzitu nemůžeme ovlivnit (vyšší
moc)! Mimochodem běžní občané za srážkové vody a jejich odvedení do kanalizace
dosud nic neplatí a přesto uplatňují škody
a nejsou v mnoha případech ochotni investovat žádné prostředky do ochrany své nemovitosti, i když to vyplývá ze zákona.
VaK Kroměříž, a. s.

Hulíňan
Oprava kanalizační čerpací
stanice Hulín U Družby

Oprava kanalizační
čerpací stanice Hulín Podstávek

Tato stavba prošla dílčí rekonstrukcí v roce 2010, kdy
byly rekonstruovány stavební objekty a technické soubory
vč. šnekových čerpadel přímo související s v té době probíhající rekonstrukcí ČOV Hulín.
V následujících letech probíhaly na objektu menší
opravy a běžná údržba, mimo jiné také výměna oplocení.
V roce 2019 přistoupila a. s. VaK Kroměříž k zásadnější opravě této čerpací stanice, která představovala realizaci stavebních oprav budovy čerpací stanice, provedení
sanace betonových konstrukcí a doplnění bezpečnostních
prvků technických objektů. Součástí opravy byla rovněž
obnova elektroinstalace spolu s doplněním automatizovaného systému měření, regulace a dálkového přenosu
napojeného na centrální dispečink společnosti Vodovody
a kanalizace Kroměříž, a. s.
Celkový finanční objem opravy v roce 2019 činí
2 737 600,- Kč bez DPH. Zhotovitelem stavby byla společnost ČAK CZ, s. r. o., Kroměříž.

Od převzetí KČS Podstávek do majetku VaK Kroměříž, a. s., v roce 2012 byly
provedeny na této čerpací stanici kromě běžné údržby a odstranění sedimentů následující opravy:
V roce 2012 - oprava 1 ks splaškového čerpadla DN 200, oprava 1 ks dešťového
čerpadla DN 300, oprava výtlaku splaškových čerpadel, šoupat a zpětných kladek
- cena 444 915,- Kč bez DPH
V roce 2013 byla provedena kompletní oprava elektroinstalace - výměna rozvaděčů, řídicí systém s přenosem na dispečink ČOV, oprava zábradlí, poklopů jímek
a pororoštů - cena 1 015 826 Kč bez DPH
V roce 2014 - oprava čerpadla splaškových vod DN 200 - cena 159 101 Kč bez DPH.
V roce 2016 - oprava oplocení - cena 121 000 Kč bez DPH.
V 2018 - oprava technologického zařízení výtlaku dešťových čerpadel DN 400
- cena 450 840 Kč bez DPH.
Celkový finanční objem oprav realizovaný na této čerpací stanici a. s. VaK Kroměříž činí 2 191 682 Kč bez DPH.
Obě kanalizační čerpací stanice jsou udržovány ve velmi dobrém technickém stavu. Jsou plně provozuschopné, pravidelně opravované a modernizované. Po celou dobu plní svou funkci přečerpávání odpadních vod
v projektovaných parametrech daných příslušnými technickými normami.
Ing. Petr Vedra

Dotace z II. kola programového fondu města Hulína za rok 2019
Žadatel o dotaci v II. kole výzvy pro rok 2019
ASPOT HULÍN, z. s.
Cykloteam MXM Hulín, z. s.
ČESKÝ SVAZ GYMNASTICKÝCH SPORTŮ, z. s.
FK Admira Hulín
GYMNASTICKÝ KLUB HULÍN, z. s.
Hulíňané, z. s.
Korálky Kroměříž, z. s.
Mapei Merida Kaňkovský, z. s.
Mažoretky Aleny Rafajové, z. s.
Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný spolek Kroměříž
Myslivecký spolek Hulín
Pěvecký sbor Smetana - Hulín, z. s.
Římskokatolická farnost Hulín
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hulín
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Záhlinice
SK BURE HULÍN, z. s.
SK Spartak Hulín - kopaná, z. s.
SK TAURUS, z. s.
Spolek zdravotně postižených v Hulíně
Sportovní klub SPARTAK Hulín, z. s.
SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL DECHOVÉHO SBORU
Morava při ZUŠ Hulín
Taneční skupina Trick, z. s.
ZUŠ Hulín
Součty

požadavky u schválená dotatěchto žadatelů ce v I. kole roku
v I. kole 2019
2019
90 037 Kč
15 000,00 Kč
30 000 Kč
15 000,00 Kč
10 000 Kč
5 000,00 Kč
20 000 Kč
10 000,00 Kč
50 000 Kč
15 000,00 Kč
25 000 Kč
15 000,00 Kč
15 000 Kč
10 000,00 Kč
5 000 Kč
5 000,00 Kč
60 000 Kč
30 000,00 Kč
30 000 Kč
10 000,00 Kč
20 000 Kč
15 000,00 Kč
20 000 Kč
10 000,00 Kč
40 000 Kč
20 000,00 Kč
30 000 Kč
20 000,00 Kč
50 000 Kč
20 000,00 Kč
35 000 Kč
10 000,00 Kč
100 000 Kč
20 000,00 Kč
30 000 Kč
10 000,00 Kč
10 000 Kč
10 000,00 Kč
55 000 Kč
35 000,00 Kč

požadavky
v II. kole
2019
82 600 Kč
30 000 Kč
8 000 Kč
20 000 Kč
40 000 Kč
30 000 Kč
15 000 Kč
5 000 Kč
40 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
30 000 Kč
25 000 Kč
30 000 Kč
25 000 Kč
100 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
50 000 Kč

návrh dotace
v II. kole
roku 2019
30 000 Kč
20 000 Kč
8 000 Kč
20 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
5 000 Kč
38 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
30 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
29 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
40 000 Kč

schvalující
orgán
ZM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
ZM
RM
RM
RM

30 000 Kč

10 000,00 Kč

20 000 Kč

15 000 Kč

RM

25 000 Kč
50 000 Kč
830 037 Kč

10 000,00 Kč
35 000,00 Kč
355 000 Kč

25 000 Kč
30 000 Kč
690 600 Kč

20 000 Kč
30 000 Kč
500 000 Kč

RM
RM
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Hulíňan
PŘEHLED USNESENÍ
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Hulína, které se konalo dne 23. 10. 2019
79/7/ZM/2019
Vyjádření předsedy finančního výboru ZMH
I. Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí
zápis z 6. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Hulína, které se uskutečnilo
dne 21. 10. 2019.
Usnesení bylo: PŘIJATO
80/7/ZM/2019
Dohoda o ukončení platnosti smlouvy o převodu nemovitosti a o zřízení VB s NWT, a. s.
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
v souladu s ust. § 85 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů dohodu o ukončení platnosti smlouvy o převodu nemovitosti a o zřízení věcného břemene
- služebnosti ke dni 01. 11. 2019 s firmou NWT,
a. s., se sídlem nám, Míru 1217, 768 24 Hulín,
IČ: 63469511.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci dohody o ukončení platnosti smlouvy o převodu nemovitosti
a zřízení věcného břemene služebnosti
Termín: 01. 11. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
81/7/ZM/2019
Revokace usnesení - smlouva o spolupráci při
přípravě a realizaci projektu "Protipovodňová
opatření v povodí Moravy - lokalita Kroměříž"
I. Zastupitelstvo města Hulína revokuje
usnesení číslo 258/22/ZM/2018, kterým
Zastupitelstvo města Hulína schválilo na svém
22. zasedání, konaném dne 20. 06. 2018,
smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci
projektu "Protipovodňová opatření v povodí
Moravy - lokalita Kroměříž" z důvodu neuzavření této smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
82/7/ZM/2019
Příslib finanční spoluúčasti
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. y) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů deklaraci příslibu finanční
spoluúčasti města Hulín na investičním projektu "Park Mezivodí" SO 03 - Tenisové a volejbalové kurty a podobjekty SO 03.2.1 - Automatická závlaha, přívod a ovládání, SO 03.2.2 -

Vodovodní přípojka a SO 03.2.4 - Přípojka
elektro pro Sportovní klub Spartak Hulín, z. s.,
IČ: 18188541, se sídlem Javorová 439, 768 24
Hulín za podmínky projednání a schválení
dotace Zastupitelstvem města Hulín a poskytnutí investiční dotace finanční dotace ze strany
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR v rámci vyhlášené výzvy 133 530 Podpora
materiálně technické základny sportu 2017
až 2024.
Usnesení bylo: PŘIJATO
83/7/ZM/2019
Rozpočtové opatření města Hulína č. 5/2019
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů a ustanovení § 16 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění později vydaných
předpisů rozpočtové opatření č. 5/2019, viz.
příloha usnesení.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Bc. Zuzaně Balcárkové
1.1. zapojit rozpočtové opatření do rozpočtu
města Hulína.
Termín: 31. 10. 2019
Usnesení bylo:
PŘIJATO
84/7/ZM/2019
Program pro poskytování finanční podpory
z rozpočtu města Hulína k zajištění financování sociálních služeb pro rok 2020
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
Program pro poskytování finanční podpory
sociálních služeb pro rok 2020 v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění později vydaných předpisů, viz
příloha usnesení.
Předpokládaný celkový objem finanční podpory z rozpočtu města Hulína na podporu
stanoveného účelu bude zahrnut v rozpočtu
města Hulína na rok 2020 ve výši 1.400.000 Kč.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Bc. Zuzaně Balcárkové
1.1. Zveřejnění Programu na internetových
stránkách města.
Termín: 29. 10. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO

Tříkrálová sbírka 2020
Vážení spoluobčané,
na začátku nového roku 2020 proběhne
v našem městě od 3. do 11. ledna již dvacátá
první Tříkrálová sbírka. Chceme vám poděkovat za podporu, kterou po celý rok věnujete
naší organizaci, bez které bychom naši charitativní činnost jen těžko uskutečňovali. Věřím,
že i tentokrát přijmete naše tříkrálové koledníky a podpoříte je v jejich odhodlání pomáhat
potřebným. Pokud vás koledníci doma nezastihnou, je možné přispět na dobrou věc také
do jedné z pokladniček, která bude umístěna
až do 10. 1. 2020 v Informačním centru.
Chtěla bych vám popřát klidný advent,
krásné a požehnané svátky vánoční a úspěšný
nový rok 2020.
Za dobrovolnou charitu Hulín J. Chupíková
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85/7/ZM/2019
Poskytnutí dotací z Programového fondu
města Hulína v II. kole roku 2019
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
v souladu s ust. § 85 písm. c) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů poskytnutí veřejné finanční
podpory z Programového fondu města
Hulína formou individuálních dotací neziskovým organizacím ASPOT HULÍN, z. s.,
ve výši 30.000 Kč a SK Spartak Hulín - kopaná, z. s., ve výši 29.000 Kč podle návrhu
Komise pro oblast poskytování veřejné finanční podpory z Programového fondu města
Hulína ze dne 14. 10. 2019, včetně uzavření
veřejnoprávních smluv.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Bc. Barboře Justinové, DiS.
1.1. zajistit podepsání veřejnoprávních smluv.
Termín: 21. 11. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
86/7/ZM/2019
Delegování zástupce města do orgánů svazku
obcí Mikroregion Jižní Haná
I. Zastupitelstvo města Hulína deleguje
v souladu s § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků zástupce města Hulína a to Ing. Jiřího
Schaffera, místostarostu města, do orgánů
svazku obcí Mikroregion Jižní Haná, se sídlem náměstí Komenského 170, 763 62 Tlumačov, IČ: 70929319.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Taťáně Drcmánkové
1.1. zaslat výpis z usnesení na Mikroregion
Jižní Haná
Termín: 31. 10. 2019
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza v. r.
starosta města Hulína
Ing. Jiří Schaffer v. r.
místostarosta města Hulína
Ověřovatelé:
Mgr. Irena Janů v. r.
zastupitelka města Hulína
Anna Pecháčková, DiS. v. r.,
zastupitelka města Hulína

Hulíňan
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
MĚSTSKÉ KULTURNÍ
CENTRUM HULÍN

Pět let uteklo jako voda a byla tu sobota 26. října 2019. V hulínském kulturáku
opět hřměly bicí a kvílely elektrické kytary.
O několik let starší, ale duchem stále mladí
bigbíťáci to opět rozbalili naplno. Sálem zněly
melodie od let šedesátých až do současnosti.
Celou akci jako před lety zahájila bigbítová
legenda z Hulína Jindra Baček. Tentokrát si
svůj hudební doprovod přivezl z Prahy v podobě kapely Atomic Bluesband. Skupina díky
své dechové sekci bravurně zvládla kromě
bigbítové klasiky taky několik swingových
a rock'n'rollových standardů. Správně navozenou atmosféru podpořila další, čistě hu-

55 let bigbítu v Hulíně
línská skupina sedmdesátých let, Meditace.
Ve složení: zpěv, kytara, foukací harmonika:
Jarda Mikin Mikeš; zpěv: Leo Gaboš Šlapeta;
basová kytara, zpěv: Jarda Pipec Rosypal;
kytara, zpěv: Martin Mája Bruce Nedbal;
bicí: Tomáš Nedbal; foukací harmonika, zpěv:
Franta Šturza; vokály: Pavel Gillan Vojtek.
Zazněly skladby Tremeloes, Uriah Heep
a Deep Purple. Od prvních tónů se začal plnit
taneční parket a atmosféra nabírala na síle. Následovala formace Nebo co… téměř ve stejném
složení. Jen na postu basáka nahradil Pipce
Jirka Ťukin Tuček. Folkrockově laděné vlastní
skladby sklidily zasloužený potlesk publika.
Z hudebníků o generaci mladších se jako první
měla představit formace Parazit ve složení: basová kytara, zpěv: Roman Hoza; bicí: Jirka Sedláček; zpěv, kytara: Martin Mája Bruce Nedbal.
Z časových důvodů převzala jejich vystoupení
skupina Hrot ve složení: kytara, zpěv: Martin
Mája Bruce Nedbal; basová kytara, zpěv: Rudy
Dvorník; bicí, zpěv: Renek Hoza. Hroťáci zahráli
tři převzaté kousky jako Paraziti a plynule přešli
k vlastním písničkám z období let osmdesátých za bouřlivého zájmu publika. K bluesovým kořenům nás vrátila kapela Karburátor

ve složení: kytara, zpěv, foukací harmonika:
Radek Štěpán; kasová kytara, zpěv: Pepa Lambert Gaja; kytara, zpěv: Gejza Mlodzik; bicí:
Jirka Sedláček a Tomáš Nedbal.
Bigbítové vzpomínání uzavřela skupina
Bruce&Rocks vlastními skladbami z posledních let, aby pak pokračovala po zbytek večera klasickou taneční zábavou. I po pěti letech od prvního ročníku bylo jasné, že bigbít
je muzika stále živá a dokáže spojit několik
generací. Takže přátelé, za pět let opět v hulínském kulturáku AHOJ! Bude to zase nářez!
Mikin a Mája

Svatomartinské hodování
Husa, víno a sníh. To jsou atributy svatého
Martina, na které se každý rok těší hodně lidí.
Prvních dvou jsme se dočkali a sníh vystřídalo
dopolední sluníčko a vydařené, i když trochu
chladnější počasí. Jako již tradičně dorazil sv.
Martin na náměstí v Hulíně na bílém koni v 11
hodin a 11 minut. Pan starosta Roman Hoza
spolu s panem Gottwaldem z vinařství Dvůr
pod Starýma horama otevřeli lahev mladého
svatomartinského vína a zahájili tak jeho prodej. Na své si přišli návštěvníci, kteří se těšili
na svatomartinskou husu. Více než 300 porcí

připravil kuchař z Hotelu Centrál Hulín.
Dopoledne na pódium vystoupila cimbálová muzika Dubina a odpoledne je vystřídala
rocková kapela Best of rock.cz. „Hulín nezklamal a mile nás překvapil velký počet návštěvníků. Rockerům zima nevadí, a tak jsme společně zažili skoro až festivalovou atmosféru,“
nechala se slyšet kapela na svém Facebooku.
Všem děkujeme za krásně strávený svatomartinský den a budeme se těšit zase za rok
11. 11. 2020.
redakce

Pavel Novák je tu stále
V pondělí 18. listopadu 2019 se rozezněly celým sálem MKC hity
známého zpěváka Pavla Nováka.
Jelikož je to letos deset let, co zpěvák zemřel, zhostil se vzpomínkového koncertu jeho syn Pavel Novák mladší. Návštěvníci slyšeli písně
jako například Pihovatá dívka, Malinká, Podivný spáč, Vyznání a další.
Celý večer se nesl v duchu vzpomínání, hudby a dobré nálady.
redakce
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Hulíňan
Kulturní pozvánky MKC
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Hulíňan

INZERCE
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Hulíňan
INFORMAČNÍ CENTRUM
HULÍN

Nová etiketa záhlinického piva

Na adventních hrnečcích
je budova MKC Hulín
Letošní hrnečky jsou laděné do šedé moderní barvy a hlavním motivem se stala budova Městského kulturního centra. Jako tradičně se hrnečky prodávaly s radničním punčem
na náměstí při rozsvícení vánočního stromu.
Pokud jste si ho nestihli prořídit, je ke koupi
v informačním centru Hulín za 90,-Kč.

Nově jsme v Informačním centru Hulín naskladnili záhlinické pivo se zbrusu novou etiketu
„Pozdrav z Hulína“. Jedná se o polotmavou 13°. Ideální dárek pro návštěvu, nebo jen tak pro
radost. Nebo na štědrovečerní stůl či během svátků můžete podávat „vánoční“ pivo (rovněž
polotmavá 13°). Výběr je veliký a všechna záhlinická piva najdete v našem „íčku“.
redakce

Pozor na změnu otevírací doby o vánočních svátcích
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Hulíňan
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
V HULÍNĚ
Po prázdninové přestávce jsme opět zavítali do Školního klubu při ZŠ Slovan,
tentokrát s knihovnickou lekcí s názvem
„HRDINOVÉ.“ To, že děti znají superhrdiny,
kteří nás poslední dobou obklopují všude,
bylo jasné. My jsme však chtěli, aby poznali ty,

Hrdinové antičtí i dnešní
kteří dali vzniknout dnešním superhrdinům,
a to antické hrdiny. Zábavnou formou jsme
srovnávali například Supermana s Héraklem,
Batmana s Odysseem či Hulka s bohem války
Áreem. Velmi nás překvapilo, že děti antické
hrdiny znají.

Po teoretické části jsme měli připravené
úkoly v podobě hrdinské osmisměrky, doplnění či tvorby vlastního komiksu. To vše jsme
završili fotografováním a tvořením superhrdinských průkazů.
tým knihovnic

Putování po Evropě
Hello! Gutentag! Bonjour! Ciao! Добрый
день! Všechny tyto pozdravy mohli slyšet
žáci 3. A ve středu 6. listopadu v knihovně,
když jsme je vzali na cestu po Evropě.
Naše putování začalo kratičkým úvodem
a základními informacemi o kontinentu,
na kterém žijeme. A potom už jsme se přesouvali z jedné země do druhé.
Navštívili jsme Velkou Británii, Francii,
Dánsko, Itálii, Rakousko, Maďarsko, Rusko

a Řecko. Každá země měla svůj stoleček,
na kterém se nacházely indície napovídající,
o jaký stát se jedná. Na závěr už na děti čekal
kvíz z celého putování. Žáci byli velmi šikov-

ní, a tak jsme zvládli cestu po osmi zemích
za devadesát minut. Myslíme, že i Jules Verne
by byl na nás pyšný.
tým knihovnic

Výstup na horu Denali na Aljašce
Již podruhé se v naší
přednáškové místnosti
představil Josef Polaštík,
který zdolává vrcholy
spadající do Koruny
planety. Tentokrát jsme
se vydali na Aljašku,
největšího státu USA.
Zde se tyčí hora Denali,
jejíž vrchol byl naším
cílem.
Pan Polaštík posluchačům popsal nelehký výstup, klimatické
podmínky i nebezpečí,

které skrývá zmrzlá půda.
Zp e s t ře n í m
přednášky byla
i ukázka výbavy
správného dobrodruha.
Výstup na nejstudenější horu
na planetě si nenechalo ujít velké
množství posluchačů a bylo třeba přidat další židle. Všem děkujeme za návštěvu a panu
Polaštíkovi za krásnou a poutavou besedu.
tým knihovnic
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Hulíňan
AKADEMIE 3. VĚKU

Víc jak dvouhodinová přednáška „Zlatého
Honzy“, profesionálního hasiče ze Zlína Jana
Haderky, byla velmi zajímavá. Poutavým vyprávěním přiblížil posluchačům své povolání
hasičského profesionála, zaměstnání, které se
za 30 let změnilo po všech stránkách. Avšak
nejen to, velmi skromně, představil celou
svou plejádu zlatých a stříbrných medailí,

MUZEUM F. SKOPALÍKA
V ZÁHLINICÍCH
V sobotu 9. listopadu 2019 jsme v Muzeu
Františka Skopalíka v Záhlinicích pořádali
7. ročník Dne řemesel. Tradičně se tato akce
koná před svátkem Sv. Martina, který je patronem řemeslníků, a proto v tomto období si připomínáme řemesla již pomalu zapomínaná, či
nově vznikající. Vedle tradičních řemeslníků
jako jsou dráteníci, perníkářka, přadlena, tkadlena a jiní, letos jsme představili nově strouhání šindelů, kovotepectví, vyřezávání figurek
a předvádění historického pražení kávy.
Nechyběla panímáma s mašlovačkami nebo
pantáta s fajkou. Na své si přišli milovníci dřevěných výrobků a děti, které si vytvořily koupelovou sůl. Neméně zajímavé bylo předvádění výroby vizovického pečiva, sýrových nití, pletení
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Zlatý Honza v Akademii 3. věku
které získal excelentními výkony na různých
setkáních hasičů z celého světa na Světových
policejních a hasičských hrách, nebo Olympiádách, a to v disciplínách - KDO PŘEŽIJE.
Jeho rekordem je výstup 64 pater s dvacetikilovou zátěží.
Procestoval hodně zemí světa, vyprávěl
o zemích jako Amerika, Korea, Čína a další,
o tom, jak ve světě je tato profese velice ceněna,
o soutěžích a soutěžících, kde hasiči z celého
světa vždy nachází společnou řeč. Jemu a celému týmu z Česka se líbila organizace a prostředí závodů ve všech zemích, které navštívili.
Fascinovala je vlajková výzdoba v Americe
téměř na každém kroku, která je spojena s hrdostí na příslušnost Američanů ke svému národu a poznamenal, že u nás hrdost na češství
chybí a měla by to být příští generace, která národní hrdost zase v sobě najde. Cestopisnými
poznámkami pak pokračoval.

V Americe obdivovali nádherné národní
parky, ale viděli i rub a líc Ameriky s bezdomovci a tvrdou realitou automatů a rulety.
Korea je překvapila čistotou, disciplínou
a přesností i tím, že tam muži i ženy mají povinný vojenský výcvik. V Číně, mimo jiné,
jezdí hodně elektromobilů, zrušili peněžní
hotovost a platí se mobilem, konstatoval,
že Číňané jsou daleko před námi.
Jeho vyprávění bylo protkáno úsměvnými historkami. V Číně zažili např. frontu
na místní kuřecí a krůtí pařáty na všechny
způsoby úpravy, ale tuto delikatesu raději
neochutnali. Jan Haderka, mladý ambiciózní
sportovec i otec dvou malých dětí, umí zaujmout vyprávěním o své úspěšné sportovní
kariéře, o zemích, které procestoval, ale vždy
se rád vrací domů, kde, jak sám říká, se máme
dobře.
Věra Gremlicová

Den řemesel
košíků z proutí či práce na kovadlině. Souběžně se Dnem řemesel organizujeme v Hospodě
U čápa Košt marmelád. Letos se sešlo 102 vzorků marmelád. V kategorii jádroviny vyhrála
„Jablková s kiwi“ paní Masaříkové. Dále „Meruňková“ paní Pavelkové, „Borůvková“ od paní
M. Křemečkové a v kategorii netradiční nejvíce hlasů získala „Pomerančová s meruňkami“
od paní Anny Derkové. Veřejnost nejvíce ocenila „Jablečnou se zázvorem“ od paní Poláškové – tato marmeláda získala také nejvíce hlasů
v pořadu Ládi Hrušky. Děkujeme touto cestou
všem, kteří přispěli se svým vzorkem, a těšíme
se na další ročník.
Navrátilová Václava
programová pracovnice muzea

Hulíňan
MATEŘSKÁ ŠKOLA
HULÍN
Nejkrásnější svátky v roce se kvapem blíží.
Malí i velcí jsou plni radostného očekávání.
Začátkem listopadu se mateřská škola stane
velikou dílnou. Z kuchyně se linou tajuplné vůně a ze tříd se ozývají kouzelné tóny.
Všichni stříhají, lepí, kreslí, vyrábějí nejrůznější dárky, dekorace, přáníčka, zpívají, tančí
a recitují. V listopadu již proběhlo fotografování s vánoční tématikou. Také jsme nabídli
rodičům možnost zúčastnit se veřejné sbírky
pro nemocné děti – fond Sidus. Zahájili jsme
sběr citrónové a pomerančové kůry. Kůra se
používá mimo jiné i k výrobě léků. Děti se tak
učí pomáhat a myslet i na druhé.
Koncem listopadu proběhla v každé třídě
tvořivá dílna s rodiči, kde si děti s rodiči vyráběly dekorace s podzimní či vánoční tématikou. Velký ohlas má slavnostní rozsvěcování
vánočního stromu na zahradě mateřské školy s názvem Zvonkování – letos s ozdobami
a dekoracemi v červeno-zlatém ladění.
V tomto roce jsme Zvonkování obohatili o
jarmark s výrobky dětí a paní učitelek.
Paní učitelky a děti ze třídy od Pohádkového stromu připravily program na slavnostní
rozsvěcování vánočního stromu na náměstí. Naše mateřská škola se také zapojila do
soutěže Hulínské stromeček. Budeme rádi,
když naši snahu podpoříte a přijdete se podí-

Jak v mateřské škole přivoláváme kouzlo Vánoc
vat na náměstí a udělíte nám svůj hlas.
Začátkem prosince jsme ve spolupráci se
Základní školou Hulín připravili pro děti dopolední nadílku s čertem, andělem a Mikulášem. Ve spolupráci se Základní uměleckou
školou Hulín se naše děti zúčastní komponovaného programu v Kulturním klubu Hulín
s názvem Vánoce, Vánoce přicházejí.
Již tradičně v prosinci navštěvují naši mateřskou školu děti z jeslí a děti z prvních tříd
základní školy, bývá to vždy milé předvánoční setkání. Ještě v prosinci vyjde vánoční číslo
školního časopisu Školička a připravíme školní kalendář k novému kalendářnímu roku
vyzdobený fotografiemi z akcí mateřské školy.
Těsně před Vánocemi si ve třídách uspořádáme dopolední „Vánočnění“ – zahrajeme si
na Vánoce v mateřské škole. Děti si donesou
z domu zabalený drobný dárek pro svého kamaráda. Rozbalíme si dárky od „školkového“
Ježíška a prožijeme dopoledne v duchu vánočních tradic. Letos na budově Družba připravíme překvapení pro rodiče formou předvánočního rozjímání – každá třída si odpolední
akci prožije po svém. Děti předvedou krátký
program a předají dárky či přáníčka svým
nejdražším. Maminky si zas u kávy nebo čaje
mohou odpočinout od předvánočního shonu
a pochlubit se vzorky svého cukroví.

Všechno snažení má jediný cíl – udělat
druhým vánoční radost, překvapit své blízké
a dát jim najevo, že je máme rádi. Už i malé
děti dokážou pochopit smysl obdarování.
Děti poznávají, že daleko větší cenu, než
hmotný dar mají dary nehmotné – kamarádství, úsměv, pohlazení, vlídné slovo… Zdánlivě obyčejné věci, které dokážou dělat zázraky
– odemykají totiž lidská srdce… A tak v době
těsně předvánoční vám, čtenářům, rodičům,
dětem, kolegyním, sponzorům, přátelům
a zřizovateli naší mateřské školy přejeme kouzelné Vánoce v kruhu vašich nejbližších, hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2020.
za kolektiv MŠ zapsala Miluše Budínová

Ze života Mateřské školy v Záhlinicích

Krásné babí léto nás lákalo k ekovycházce. Všímali jsme si změn v přírodě. Pozorovali jsme barevné listy, porovnávali jejich
tvar a velikost, přiřazovali je k daným stromům a keřům. Také jsme hledali různé přírodniny (kaštany, šípky apod.), učili jsme se
pojmenovávat a zjišťovali, na kterém stromě
či keři rostou. Seznamovali jsme se s názvy
podzimních květin, které jsme obdivovali
na zahrádkách. Velkým překvapením byl barevný motýl, který se ještě vyhříval na sluníčku. Na naší školní zahradě jsme hrabali listí
a připravovali úkryt pro ježky na zimu.
Z různých přírodnin (kůry, klacíků, kamínků)
děti vytvářely „domečky pro broučky“. Oslavili jsme Den stromů. Na závěr vycházky jsme
si zazpívali píseň „Čtyři roční období,“ kterou
si děti velmi oblíbily. Cílem ekovycházky bylo
upevňování kladného vztahu k živé i neživé
přírodě. Vycházka byla velmi zajímavá a přinesla dětem nové zážitky a poznatky.
V pátek 18. října jsme navštívili výstavu
košíkářských výrobků „Košíkařsví v proudu času“ z rodinné sbírky PaedDr. Oldřicha
Gejdy v Muzeu Fr. Skopalíka v Záhlinicích.

Prohlédli jsme si výrobky z proutí (koše,
ozdobné stěny, tácy, houpací křesla…), ale
také modernější z umělé hmoty. Děti byly
překvapeny, co všechno se dá z proutí uplést.
Zajímavá byla také postava košíkáře a jeho
pracovní nástroje. Zase jsme se něco nového
dozvěděli a díky pí Navrátilové strávili příjemné dopoledne.
V rámci získávaní poznatků o sklizni
a zpracování podzimních plodin jsme zaměřili celý týden na brambory, které jsou naše
základní potravina. Bez brambor by nám asi
bylo smutno. Náš talíř by byl v poledne skoro
prázdný, škrobárny by šly naprázdno. Děti se
seznámily s tím, co všechno je potřeba, aby
brambory vyrostly, ale také, co všechno z nich
lze uvařit nebo vyrobit. Největším zážitkem
bylo uvaření a samostatné oloupání brambor. Byla to pochoutka. Také jsme ochutnali
bramborové placky. Zajímavé bylo také tvoření bramborových tiskátek a jejich otiskování. Děti si nenásilnou formou uvědomily,
že brambory nejsou jen přílohou k jídlu, ale
mají další mnohostranné využití.
Maminka Dominička vede ve Zlíně cvičení.
Naše děti si takové cvičení vyzkoušely 29. října.
Obíhaly překážky, cvičily podle vzoru, ale také
reagovaly pohyby na dané pokyny. Cvičení se
jim velmi líbilo a měly z něho radost.
Protože nás čekalo dýňování a dýně jsou
oranžové, připravili jsme si oranžový den,
který proběhl ve středu 30. října u nás v MŠ.
Děti si hrály s oranžovými hračkami, kostkami, autíčky, vláčky i se zvířátky. Také navlékaly oranžové korálky. Vyhledávaly oranžovou barvu na obrázcích. Zahráli jsme si hru
„Na barevné domečky“, zacvičili jsme si s barevnými balónky. Zajímavá byla přehlídka
oranžového oblečení. Tuto barvu jsme hledali nejen ve třídě, ale také venku. Nechybělo

ani oranžové jídlo: pomeranč, mandarinky,
mrkev či jablko. Mladší děti se zábavnou formou s touto barvou seznámily a starší si ji
upevnily. Celý den jsme si hezky užili.
Ve čtvrtek 31. října se uskutečnilo v naší
třídě dýňování rodičů s dětmi. Všechny děti
si přinesly dýni a spolu s rodiči ji všichni vydlabali a vyřezávali. Jedna byla pěknější než
druhá. Zajímavý byl také ježek z dýně. Děti si
je odnesly domů a vyzdobily si své domovy.
Těšíme se na další příjemná setkání.
1. listopadu jsme si s dětmi připomněli svátek
Dušiček a Halloween. Děti přišly nastrojené
v maskách. Celé dopoledne se soutěžilo, zpívalo i tančilo. Vyrobili jsme si halloweenskou
lampičku. Na všechny čekala nakonec sladká
odměna.
Listopad jsme příjemně prožili a teď už
nás čekají předvánoční přípravy.
E. Doleželová
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Hulíňan
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
HULÍN

Noví členové, nový plán na tento školní
rok, další téma na projekty EVVO ve třídách
a hlavně chuť pokračovat v naplňování cílů
Ekoškoly. Hlavním cílem je, aby žáci, učitelé,
provozní zaměstnanci a další dospělí společně snižovali ekologický dopad činnosti školy

Co je nového v naší ekoškole
a svého jednání na životní prostředí. Program vede ke zlepšování školy a jejího okolí
a k posilování samostatnosti dětí. Sedm kroků (sestavení ekotýmu, analýza školy, sestavení plánu, monitorování, EVVO ve výuce,
informování, tvorba ekokodexu) umožňuje,
aby děti měnily prostředí školy a své návyky.
Zároveň děti získávají užitečné dovednosti
pro svůj budoucí život a učí se, jak se mohou
zapojit do demokratického rozhodování.
Dnes v Ekoškole pracuje 49 000 škol,
16 000 000 žáků z 64 zemích, což z ní dělá
největší vzdělávací program pro školy
na světě.

Téma třídních projektů pro letošní školní
rok je „Potrava a člověk“. Každá třída si volila oblast, kterou se bude po celý rok zabývat,
a určitě se máme na ekosetkání v červnu na
co těšit. Chtěli bychom uspořádat farmářský
den s regionálními potravinami, dále spolupracovat s místními organizacemi, Ekoškolami, pořádat sběry hliníku, papíru, víček,
starých mobilů, na jaře s rodiči „otevřít“ školní zahradu a dále i zvelebovat, a hlavně učit
ostatní, že jen na nás záleží, jak bude vypadat
naše planeta.
ZŠ Hulín

Oslavy 30. výročí sametové revoluce v naší škole
U příležitosti 30. výročí SAMETOVÉ REVOLUCE jsme v průběhu října s žáky 9. ročníku vytvořili projekt s tématem: „Sametová
revoluce - 30 let svobody“. Žáci v hodinách
dějepisu nahlédli do událostí, které předcházely

revoluci, do událostí 17. listopadu a porevolučního období. Protřídili veškeré informace a vytvořili soupis událostí tohoto období. Projekty
k tomuto výročí můžete vidět v hlavní budově
školy u učebny dějepisu ve 2. patře.

V rámci 30. výročí se uskuteční v měsíci
listopadu i beseda s pamětníkem – panem
F. Pivodou, relace do školního rozhlasu a výstava výtvarných prací žáků.
Mgr. F. Potyka, Mgr. Z. Zemanová

Hravá matematika
V pondělí 21. října si žáci 7. A připravili
pro své mladší kamarády ze 4. A neobvyklou
hodinu matematiky. Společné setkání se
uskutečnilo v tělocvičně, kde pro 4. třídu byla
připravena stanoviště, na kterých žáci plnili
zadané úkoly. Jednotlivá stanoviště byla za-

12

měřena na prostorovou orientaci, geometrické tvary, sčítání a odčítání, násobení a dělení,
procvičení jemné motoriky a další úkoly spojené s matematikou.
Na každém stanovišti radili a pomáhali
zkušenější žáci ze 7. třídy těm mladším a do-

hlíželi na správnost splněných úkolů.
Za odvedenou práci je v cíli čekala sladká
odměna. Všichni si vyučování hravou matematikou užili a náramně se bavili. Společně
se těšíme na další setkání.
Štěbrová

Hulíňan
Osvětim – Svědomí lidstva
Dne 24. října 2019 se vybraní žáci z osmého a devátého ročníku naší školy vydali na

vzdělávací exkurzi do bývalého koncentračního tábora v polském městě Osvětim.
I přesto, že jsme učivo 2. světové
války zatím v hodinách dějepisu neprobírali, většina z nás se na exkurzi
těšila už od minulého roku.
Po vstoupení do 1. části vyhlazovacího tábora na nás všechny začala působit drsná atmosféra tohoto prostředí.
Měli jsme možnost vyslechnout si detaily krutých trestů, podívat se na jednu z bývalých plynových komor či vidět nevinně ležící „majetek“ lidí, kteří
neměli ani ponětí, co je čeká.
Věřím, že to byl pro všechny
zúčastněné zážitek na celý život.
D. Konečná, 9. B

Život hmyzu v Muzeu Kroměřížska
Poznávat život hmyzu se vydaly třídy 4. A,
B a 5. A. Na komentované prohlídce si prohlédly model mraveniště, včelařské potřeby,
vyslechly spoustu zajímavých informací. Největší zájem všech žáků byl o živé exponáty –
šváby, čmeláky a strašilky.

INZERCE

Hodně legrace si užili i s oblečky. Převlečení za včelky si mohli lehnout do pláství
a vyzkoušet, jak se asi včely v úlu cítí. Na závěr si vyrobili svíčku ze včelího vosku a papírový pytlík s malou včelkou.
Mgr. Dana Hozová

Pozvánky do ZŠ
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Hulíňan
DRUŽINA
Za okny poletuje první sníh, lidé podléhají shonu a nákupům, děti odpočítávají dny…
Štědrovečerní večeře, zazvonění zvonečku, právě na něj se nejvíce těší děti, přijde totiž Ježíšek.
S příchodem prosince i ve školní družince
na všechny dýchá kouzelná atmosféra Adventu. Vždyť družinka je pro mnohé nejmenší
druhým domovem, kde tráví svůj volný čas.
Přichází Mikuláš s čerty, kteří kluky a holčič-

Přišel čas Adventu
ky odmění sladkostí a některé zlobílky čertík
trošku pokárá. Všichni se zapojíme do příprav
a výroby dárečků na školní vánoční jarmark,
koledování v pečovatelském domě pro babičky
a dědečky, zdobení stromečku na náměstí. Rádi
přijímáme pozvání na vánoční koncert ZUŠ.
Tolik dětmi a rodiči oblíbené „vánoční dílničky“, kdy u vůně cukroví a koled si tátové a
mámy s dětmi při příjemném posezení a poví-

STŘEDISKO VOLNÉHO
ČASU HULÍN

dání odnesou vlastnoručně vytvořenou vánoční
výzdobu, ať již kapříka, stromeček či přáníčko.
Tímto bych chtěla poděkovat všem rodičům za velmi pěknou spolupráci se školní
družinou a za sponzorské dárky, které od září
pro děti od září přinesli.
Poklidné svátky vánoční, v novém roce 2020
hodně zdraví, štěstí a lásky přeje za kolektiv
vychovatelek Eva Formánková

Pyžamová párty
Děti zažily, jaké to je spát
v Klubíčku. Přinesly si s sebou
spacák a oblíbeného plyšáka.
Ještě před spaním nás ale čekal
bohatý program.
Na zahradě jsme si opekli
špekáčky a poté v herně si děti
zatančily na diskotéce. Celý
večer završilo promítání pohádky.
Chybět nesměl ani popcorn, jako ve správném kině.
Ráno na děti čekala sladká snídaně v podobě buchet a muffinů od maminek.
Děkujeme!
pracovníci SVČ Hulín

INZERCE

Podzimní prázdniny
Ani o podzimních prázdninách jsme nezaháleli a vydali se s dětmi
na výlet do Pevnosti poznání v Olomouci. Navštívili jsme oddělení
„Živé vody“ a planetárium, kde jsme zhlédli krátký film o vzniku planet. Největší úspěch u dětí sklidil chemický pokus v laboratoři. Děti
si vyrobily cukrovou duhu. Všem malým chemikům se pokus vydařil.
Druhý den prázdnin jsme s dětmi v Klubíčku vyráběli halloweenské
dýňové masky a visačku na dveře s bubákem. Luštili jsme strašidelné
křížovky a tajenky. Odvážní si sáhli do „tajemné“ sklenice a museli
poznat předmět ukrytý uvnitř.
pracovníci SVČ Hulín
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Hulíňan
SVČ Hulín připravuje

INZERCE

INZERCE
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Hulíňan
ZUŠ HULÍN

Zveme vás na předvánoční akce v ZUŠ

MORAVA potěšila
seniory v Prusinovicích
Již v květnu nám na základě loňského
účinkování v Prusinovicích přišlo opět pozvání, abychom zahráli v listopadu místním
seniorům při jejich setkání s představiteli
obce.
Po hulínských hodech obyčejně začínáme
nacvičovat program adventního koncertu,
ale tentokrát musely vánoční písně a skladby
ještě chvíli počkat. Ve čtvrtek 31. října jsme
měli generálku, abychom v pátek 1. 11. mohli předvést svůj program v Kulturním domě
v Prusinovicích.
Sál byl obsazen do posledního místa a Morava hrála „ostošest“. Za svůj hodinový koncert byli oceněni neustávajícím potleskem
všichni kluci a holky v orchestru, zpěvačky
i paní ředitelka Mgr. Kamila Poláková, která
nás celým programem provázela.
Teď už se pilně připravujeme na náš tradiční Adventní koncert, který se bude konat
15. 12. 2019 v 15.30 v MKC Hulín. Srdečně
vás všechny zveme!
			 Petr Voříšek

INZERCE
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POZVÁNKA

Hulíňan
FARNOST HULÍN
Ten týden byl pestrý jako kašmírové šátky,
které nám ve stovkách vzorů nabízeli arabští obchodníci na každém kroku. Modlili jsme se na
nejposvátnějších místech křesťanství a s úctou
se dotýkali kamenů, po nichž kdysi chodil Ježíš
Kristus. Hltali jsme informace o životě ortodoxních Židů, obdivovali jsme dnešní vyspělé
zemědělství. Kochali se nádhernou přírodou,
nechápali arabský systém nakládání s odpadky, ohlíželi se za podivně oblečenými druidy…
Dojmů bylo tolik, že některým účastníkům se o
Izraeli zdálo ještě mnoho nocí po návratu.
Společně vyrážíme v pátek 18. října odpoledním rychlíkem do Prahy. Je nás čtyřicet –
většinou farníci z Hulína, Záhlinic a Pravčic.
Mnozí se velmi dobře známe a ve skupině od
začátku panuje výborná nálada. Máme radost,
že je v našem středu otec Jiří Kopřiva, hulínský farář, který nás jede duchovně doprovázet.
V Praze na letišti se poprvé setkáváme s naším
průvodcem Danielem. Daniel je majitelem
cestovní kanceláře Olive Tour, která zájezd
organizuje. Krom toho je velkým znalcem
reálií Izraele, průvodcování je jeho vášní i povoláním. S otcem Jiřím mají úlohy pěkně rozdělené: Daniel nám bude zasvěceně vyprávět
o navštěvovaných místech, historii, místním
životě i tradicích Svaté Země. Otec Jiří svou
přítomností a výkladem mění poznávací zájezd
na pouť, která má hluboký duchovní rozměr.
První noc byla krátká – na spánek jsme
měli jenom třiapůlhodinový let. Nad ránem
vysedáme v Tel Avivu a vydáváme se poznávat
krásy Svaté Země. Každý den má několik cílů:
biblická místa se střídají s přírodními krásami,
máme čas na duchovní ztišení i na odpočinek.
I když v Hulíně už je podzim, my se tu skoro
každý den koupeme. Přejezdy autobusem nám
zpestřuje Daniel výkladem o navštěvovaných
místech i vtipnými historkami ze svých návštěv u židovských přátel. Společně se modlíme, fotíme, smlouváme u arabských obchodníků, ochutnáváme místní dobroty. Každý
večer se scházíme na recepci hotelu u vína,
bývá nás obvykle přes dvacet, kdo zrovna není
úplně zmožen, přijde si popovídat. Sdělujeme
si zážitky a vyprávíme, co se komu nejvíc líbilo.
Těch cílů, které jsme za týden navštívili, bylo
přes čtyřicet a všechny byly zajímavé. Každý
den jsme prožili něco fascinujícího. Pár momentů ale bylo natolik silných, že je jako „top“
označila většina účastníků zájezdu:
1. Getsemanská zahrada s prastarými olivovníky, kde se Ježíš ve veliké úzkosti modlil
před svým zatčením. Hned vedle zahrady
stojí překrásná Bazilika národů. Tmavomodrá okna záměrně tlumí denní světlo,
strop je ozdobený hvězdami. Tady vždycky
vládne noční atmosféra. Když přicházíme,
v kostele probíhá mše svatá. Po chvíli začne
andělský zpěv: mladá Američanka za jem-

Zveme vás na předvánoční akce v ZUŠ
ného doprovodu varhan s velikým citem zpívá žalm o Boží
chvále. Všichni posloucháme
jako očarovaní.
2. Jeruzalém. Branou v hradbách
vcházíme do města a ocitáme
se na slavné Via Dolorosa –
křížové cestě, kudy podle tradice kráčel Ježíš na smrt. Jde
o arabskou čtvrť a Arabové naplno využívají turistický potenciál místa – ulice jsou plné
stánků s šátky, koženými taškami, kořením, různými cetkami... Jakmile prodejci zjistí,
jakým jazykem mluvíme, vytahují i české letáky či knihy.
Je to mumraj, kde je obtížné se
neztratit a ještě obtížnější jakkoli duchovně
prožít křížovou cestu. V jedné chvíli Daniel
na malou chvíli zmizí do boční ulice a po
pár vteřinách nás volá: Pojďte sem, ukážu
vám něco nad plán. Vede nás přes malé
muzeum do podzemí, kde je asi dva metry
pod stávající úrovní terénu odkryta původní dlažba z Ježíšových dob. Konkrétně jsme
prý v prostorách, kde přebývalo vojsko,
střežící jeruzalémský Chrám. Na zemi v
kamenných dlaždicích jsou v prostoru asi
5x5 metrů vyryty zvláštní značky a linie.
Daniel nám vypráví fascinující výsledky
nejnovějších výzkumů. Až neuvěřitelně korespondují s biblickým svědectvím: Teprve
před pár lety se zjistilo, že vojáci 10. římské
legie, kteří zde sloužili v době Ježíšovy smrti, si běžně zpestřovali hlídky strategickou
společenskou hrou. Ta mohla trvat mnoho
hodin a vystupovali v ní hvězdní králové –
Saturn, Mars a Jupiter. V rámci hry mezi
sebou válčili o zdroje a o nadvládu. Králové
měli každý svůj symbol a svou dlaždici na
zemi. Vojáci při hře představovali figury
a přemísťovali se po dlaždicích podle pravidel. A pozor: Jupiter byl „židovský král“.
Jeho znakem na dlaždici byla židovská
hvězda. Když Pilát předal Ježíše vojákům,
pravděpodobně byli uprostřed partie. Ježíš byl odsouzen za to, že se „vydával za
židovského krále“. To se vojákům náramně hodilo do hry a celá situace jim zřejmě
připadala velmi vtipná. Proto mu navlékli
plášť, trnovou korunu, strkali ho (zřejmě
po hracím poli) a plivali po něm. To evangelium jsme slyšeli již mnohokrát. Tady
v Jeruzalémě jsme s velikým údivem zjistili,
že svědectví Bible je ještě doslovnější, než
jsme si dosud mysleli…
3. Mléčná jeskyně v Betlémě. Jen málokdo
z nás už o ní slyšel. Je to místo, kde se podle
dávné tradice zastavila na útěku před Herodovými vojáky Maria s Josefem a malým

Ježíškem. Dnes je tu kaple, kde se stále,
24 hodin denně a 365 dní v roce, modlí
řádové sestry před Nejsvětější svátostí.
Náš průvodce Daniel, který obvykle zůstává na náboženských místech spíše v
pozadí, zde všechny ženy povzbuzuje k
modlitbě za nenarozené či malé děti, při
problémech s početím, za dar života. Později nám před kostelem vypráví své hluboce osobní svědectví. Věří, že v Mléčné
jeskyni bylo zázračně uzdraveno jeho tehdy ještě nenarozené a dle ultrazvuku těžce
postižené děťátko. Dnes je holčičce dvanáct let. Lékařskou zprávu o „spontánní
remisi“ má rodina schovanou na památku.
4. Řeka Jordán. Zde byl pokřtěn i Ježíš. Při Ježíšově křtu přiletěla bílá holubice a ozval se
hlas: „Toto je můj milovaný syn“. Při našem
křtu sice žádný hlas nezazněl, ale bílé holubice přiletěly dvě najednou, právě když náš obřad končil a sám Otec Jiří vystupoval z vody…
Na konci vydařeného zájezdu bývají často
lidé smutní. Prožili spolu něco skvělého, ale
musejí se rozjet do svých domovů a všem je jasné, že se už zřejmě nesejdou. S námi je to jinak:
Svatou Zemí jsme putovali jako farní rodina.
Jsme kamarádi. Můžeme se potkat každý týden v kostele a pak spolu chodíme na kaplanku
na kafe. A máme dost prostoru, abychom si ty
společné chvíle mohli připomínat a opakovaně
z nich čerpat. Jsme za to moc vděční. Protože
pro nás všechny to byl zážitek na celý život.
Lenka Straková

Zveme Vás na oslavy
Vánoc a Nového roku
v hulínském kostele:
24. 12. 2019
Štědrý den:
15:00 Otvírání betléma
– besídka s koledami u jesliček
23:30 Půlnoční mše sv.
25. 12. 2019
Slavnost Narození Páně:
9:30 mše sv.
31. 12. 2019
sv. Silvestr:
18:00 mše sv. na poděkování
za uplynulý rok 2019
1. 1. 2020
Slavnost Matky Boží:
9:30 mše sv.
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Hulíňan
XII. ročník volejbalového turnaje

SPORT
V sobotu 2. listopadu 2019 proběhl v tělocvičně zdejší základní školy v pořadí již XII.
ročník turnaje smíšených volejbalových družstev „O POHÁR MÍSTOSTAROSTY MĚSTA
HULÍNA“. Po dlouhých 11 letech převzal po
bývalém místostarostovi panu Petru Polákovi
záštitu nad naším turnajem nový místostarosta Ing. Jiří Schaffer. A bylo to také poprvé po 11 letech, co jsme turnaj uspořádali v
tělocvičně, neboť nám letos poprvé na konci

prázdnin nepřálo počasí. Turnaj, kterého se
letos zúčastnilo 5 družstev, slavnostně zahájil
Ing. Jiří Schaffer. Po celkem vyrovnaných zápasech se letos z 1. místa a z poháru místostarosty radovalo družstvo Přílep, 2. a 3. místo
obsadila dvě domácí pořadatelská družstva,
4. místo obsadil Kostelec u Holešova a na
5. místě skončil Zlín. Závěrečného vyhlášení výsledků a předání pohárů a cen se opět
zúčastnil pan místostarosta Ing. Jiří Schaffer,

kterému bychom chtěli za podporu našeho
turnaje poděkovat. Vážíme si, že se sám turnaje zúčastnil, zhlédl i některé zápasy a ocenil
výkony všech hráčů. Závěrem patří velké dík
všem, kteří se podíleli nejen na přípravě, ale
hlavně na zdárném průběhu turnaje. Těšíme
se na další ročník a doufáme, že nám bude
přát počasí a budeme se tak moci setkat pod
širým nebem a pozvat více kamarádů.
smíšené volejbalové družstvo Hulín

Hulínští cyklisté ukončili další sezónu
Členové oddílu Cykloteam MXM Hulín
úspěšně reprezentují naše město v celé řadě
významných regionálních i celorepublikových soutěží. Také v letošním roce vzrostl
počet závodníků oddílu, kteří se pravidelně
zúčastňovali seriálů závodů horských kol
Poháru Drahanské vrchoviny, Valašského
poháru a Českého poháru zakončeného
Mistrovstvím České republiky. Pozitivní nebyl jen nárůst účasti v závodech, došlo také
k podstatnému zvýšení konkurenceschopnosti našich závodníků. To se projevilo v dosažení vyšších příček ve výsledkových listinách,
a to jak v jednotlivých závodech, tak také
v celkovém hodnocení seriálů. Ve Valašském
poháru se nejlépe z jezdců MXM dařilo Jakubovi Šimíkovi, který se stal celkovým vítězem
kategorie „předžáci“ (9 - 10 let). Ještě lepších
výsledků jsme dosáhli v 11 dílném seriálu
Poháru Drahanské vrchoviny, kde jsme získali
5 medailí za celkové umístění. Celkové vítězství ve svých kategoriích získali Julie Malošíková a Vít Balcárek, stříbrné medaile Sophie
Malošíková a Jakub Šimík, bronzovou medaili vybojoval Lukáš Mikulík. Ještě před dvěma
lety jsme v Českém poháru teprve začínali
sbírat první zkušenosti.
V loňském roce se již většina našich závodníků posunula z konce žebříčku blíže k jeho
středu. Letos došlo k dalšímu znatelnému
posunu. V Českém poháru MTB XCO nás
reprezentovalo 8 jezdců, z toho 3 se umístili
v 1. polovině celkových výsledkových listin.
Vít Balcárek 31. z 92 juniorů, Julie Malošíková 16. z 51 kadetek a Jakub Šimík 10. z 89
chlapců v kategorii 9 - 10 let. Dařilo se také
v Mistrovství České republiky, kde startovalo
5 závodníků oddílu a 3 z nich vybojovali umístění v 1. polovině tabulky. Vít Balcárek 21.
z 53 juniorů, Julie Malošíková 18. z 37 kadetek, Jakub Šimík 6. ze 49 v kategorii 9 - 10 let.
6. místo Jakuba Šimíka na Mistrovství ČR je
zatím nejlepším výsledkem v novodobé historii našeho mládežnického oddílu.
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Za zmínku stojí také výborné výsledky závodníků Cykloteamu MXM v některých jednorázových závodech:
Jakub Šimík: 1. místo - Napajedla, Chropyně,
2. místo - Hulín
Daniel Kejnar: 4. místo - Drásal, Author Šela
Karolína Mikulíková: 1. místo - Rohálov,
Chropyně, Mamut tour, 3. místo - Hulín
Lukáš Mikulík: 2. místo – Cyklobrána Všemina, 3. místo - Hulín
Sophie Malošíková: 1. místo - Lhotská 25,
Hostýnská 50
Julie Malošíková: 1. místo - Drásal 31 km,
Moravské bajk, Hulín, Zlínská 15
Tomáš Machač: 1. místo - Mamut tour
Vít Balcárek: 2. místo - Hulín, Cream bike
Čeladná, 6. místo – Author Šelamarathon –
součást ČP

Tomáš Neradil: 1. místo – Zlínská 50
Natálie Šimoňuková: 1. místo – Drásal JTM,
Oderská mlýnice, Cream bike Čeladná,
2. místo – Author Šela, 3. místo - Hulín
Ing. Jaroslav Stibora,
předseda Cykloteam MXM Hulín
Julie Malošíková

Silvestrovské bruslení

Hokejový klub HC Spartak Hulín zve všechny na silvestrovské bruslení, které proběhne
31. 12. 2019 na zimním stadionu v Kroměříži. Od 14 hodin je na programu hokejový zápas hulínských hokejistů, od 15 hodin bude prostor pro bruslení veřejnosti. Vstup zdarma.
Změna času vyhrazena, sledujte rozpis ledu na www.szmk.cz nebo facebook HC Spartak Hulín.
Libor Pecháček

Hulíňan
Začíná nová mažoretková sezóna
V sobotu 9. listopadu proběhla v Hranicích mezinárodní mažoretková soutěž O pohár města Hranice. Na této soutěži nás reprezentovala skupina Mini Kontrasty a 3 sólistky.
Naše nejmladší mažoretka Valinka Poláková kadetka - obsadila u odborné poroty krásné 2.
místo a u laické poroty 3. místo, dále obdržela
ocenění jako jedna ze 3 nejmladších mažoretek. Její setra Julinka Poláková - juniorka ml.

ZAJÍMAVOSTI

- získala u odborné poroty 8. místo a laické
poroty 12. místo. V Juniorkách starších soutěžila Peťa Dorazínová, u odborné poroty se umístila na 8. místě a u laické poroty
na 9. místě. Skupina Mini Kontrasty získala
u odborné poroty 1. místo a u laické poroty
2. místo. Všem děvčatům patří velká gratulace
za předvedené skladby.
AR

Hulínské seniorky první v pétanque
Dne 29. 10. 2019 se zúčastnil Spolek zdravotně postižených v Hulíně 1. ročníku ve hře
pétanque „O putovní pohár Klubu seniorů
v Kroměříži“ pod záštitou místostarosty města Karla Holíka. Slavnostní zahájení turnaje
provedla jeho ředitelka paní Jitka Dvořáková,
přivítala přítomné, hosty a představila rozhodčí. Turnaj se uskutečnil na Hanáckém náměstí
v Kroměříži ve 14.00 hodin a zúčastnilo se ho
celkem 8 družstev, z toho 2 družstva byla z Hulína. Po vylosování se hrálo celkem na 4 hřištích. Družstva byla tříčlenná + 1 náhradník.
Naše první družstvo si vylosovalo číslo 2
a tvořily ho ostřílené hráčky ve složení Jarmila Poláková, Ludmila Roháčková, Anička
Bradíková a Dagmar Švestková. Naše druhé
družstvo si vylosovalo šťastné číslo 7 ve složení

Vlasta Dušková, Jaromíra Dohnalová, Alena
Miklíková a Jarmila Marcoňová. Toto družstvo se však skládalo z úplných začátečnic,
neboť pétanque nikdy nehrály a byly naprostými amatérkami. O to větší překvapení pro
všechny bylo získání 1. místa a tím i putovního
poháru pro náš Spolek. Po ukončení turnaje
následovalo posezení v prostorách klubu seniorů s horkým čajem, kávou a malým pohoštěním. Na závěr jsme si všichni účastníci zazpívali lidové písničky při harmonice. Škoda jen,
že u nás v Hulíně pétanquové hřiště nemáme a
věříme, že snad do budoucna se pro něj nějaký
prostor najde i v našem městě.
Děkujeme organizátorům turnaje, soutěžícím i všem, co nás přijeli z Hulína podpořit.
výbor Spolku zdravotně postižených v Hulíně

INZERCE

19

Hulíňan
TOSHULIN slaví 70. narozeniny
TOSHULIN, který letos oslavil 70 let své
existence, je stabilní firma s tradicí. Dělá
poctivou strojařinu a dlouhodobě se drží na
náročném světovém trhu se svislými soustruhy. Za tím je spousta práce, protože zákazníci jsou nároční a konkurence veliká.
Ale TOSHULIN bojuje o každou zakázku
a daří se mu. Opírá se mnohaleté zkušenosti
lidí, kteří stáli v běhu času za mnoha inovacemi a náročnými řešeními, jež firmu držely
a drží na špici v oboru. Na tuto tradici navazuje i v novodobé historii, protože bez kontinuálního vývoje znalostí a dovedností by
nepřežila. Pracuje s talenty a dává příležitost
uplatnění jak mladým absolventům, tak i zkušeným technikům. TOSHULIN je dnes v čele
skupiny několika firem. Přímo v Hulíně je
zaměstnáno zhruba 360 lidí, v Kuřimi, kde
TOSHULIN předloni koupil firmu TOS KUŘIM, je 300 lidí a další desítky jsou v ostatních firmách různě po světě.
Začátky strojírenské výroby v Hulíně se
dají odvodit od firmy Elektromotor SKRAT
bratří Rýznarů, která v roce 1938 přenesla
právě do Hulína část výroby ze Zábřehu na
Moravě. Z původní výroby elektrických praček přešla během války firma na výrobu elektromotorů a výrobní program se nezměnil
ani po roce 1946. K 1. lednu 1948 byla firma
znárodněna a začleněna do národního podniku MEZ Olomouc. Odtud byla k 25. červenci
1949 vyjmuta a začleněna do národního podniku MEZ Frenštát pod Radhoštem. Bylo to
období výstavby těžkého průmyslu a padlo
rozhodnutí postavit na Kroměřížsku strojírenský závod.
1949 - Původně měly být práce na vlastní
stavbě zahájeny 14. dubna, ale základní kámen byl položen až 23. října 1949.
1950 – V červenci 1950 byla dokončena administrativní budova a už 15. srpna se začaly vyrábět v provizorních podmínkách nové haly
trakční motory a dynama pro ČKD Praha.
Výroba trakčních motorů z důvodu odsunutí
plánované elektrifikace drah byla pozastavena
a pro závod se hledal jiný výrobní program.
Již koncem roku 1950 byl závod vyčleněn
z národního podniku MEZ Frenštát a začleněn do národního podniku ZPS Gottwaldov.
Novým výrobním programem se měla stát
výroba třískových obráběcích strojů, konkrétně výroba karuselů o průměru 1 250 a 2 500 mm,
vodorovných obrážeček HO 63 a převodových
skříní reduktorů RD 2.
1952 – První svislý soustruh s označením SK
byl postaven v roce 1952. Vyrobeno bylo nakonec celkem 2747 kusů.
1954 – V polovině ledna byla zahájena vý-

stavba kovárny. Do roku 1954 vstupoval zá- 1996 – K 1. 7. je TOS Hulín, s. p., privatizován.
vod už jako samostatný národní podnik ZPS Nově vzniklá firma TOSHULIN, s. r. o.,
Hulín. Období následujících let bylo charak- přebírá většinu práv a povinností státního
teristické zbytečným rozšiřováním výrobního podniku.
programu, konkrétně o dřevoobráběcí stroje, 1998 – K 1. 1. došlo k transformaci TOSHULIN,
vrtačky, hydraulické lisy, portálové a speciální s. r. o., na akciovou společnost.
frézky.
1999 – Zahájení výroby nové generace strojů
1955 – Kvůli růstu zaměstnanců bylo nezbyt- POWERTURN.
né postavit nové byty. Celkově bylo do roku 2001 – Výroba nových strojů řady SKL a SKG.
1959 v trati Žabínek vybudováno velké sídliš- 2002 - Stavba prvního stroje s upínací deskou
tě pro zaměstnance čítající téměř 350 bytových větší než 4 metry.
jednotek. V trati U cihelny vyrostla nová čtvrť 2005 - Stavba prvního stroje s osou Y a hlafiremních i soukromých rodinných domků.
vou Y.
1959 – Na konci padesátých let došlo opět 2008 - Stavba prvního stroje s otáčkami nák podřízení závodu ZPS Gottwaldov, n. p. honu rotačních nástrojů 4000.
Podnik podle vlastní dokumentace vyrobil 2009 – Projekt revitalizace, kdy byla většina
svislý soustruh s plynulými posuvy, NC pravo- konvenčních strojů v TOSHULIN nahrazena
úhlým řízením a kopírováním. Jednalo se stroji CNC. V tomto roce TOSHULIN rovněž
o první číslicově řízený stroj v tehdejším koupil Strojimport a založil dceřinou společČeskoslovensku a současně to byl jeden nost v Rusku.
z prvních číslicově řízených strojů na světě.
2012 – Založení dceřiné společnosti v Číně.
1963 – Byla zahájena stavba lehké haly, která
byla dokončena v roce 1965. Dnes v ní sídlí 2014 – Otevřeno nové logistické centrum
v Hulíně.
společnost Modikov.
1969 – Ustaven samostatný národní podnik 2017 – V tomto roce se skupina rozrostla
o TOS KUŘIM – OS a ČKD BLANSKO – OS.
TOS Hulín.
1970 - K zásadní změně ve vývoji svislých sou- Akvizice přinesla rozšíření nabídky strojů.
struhů došlo v roce 1970. Byly zastaveny veš- Kromě horizontálních obráběcích center také
keré dílčí inovace jednotlivých typů svislých o velká portálová obráběcí centra a svislé sousoustruhů a bylo rozhodnuto o konstrukci struhy s velkými průměry upínacích desek
nové řady svislých soustruhů řady SKQ, která od čtyř metrů výše.
již měla splňovat všechny požadavky na mo- 2018 – V následujícím roce přišla akvizice
PILSEN Imports v USA, se kterou TOSHULIN
derní obráběcí stroje s NC řízením.
1974 – Stavba prvního svislého soustruhu SKIQ spolupracuje již čtvrt století. Došlo tak k rozs automatickou výměnou nástrojů. Tyto stro- šíření sítě vlastních obchodních zástupců.
Kromě týmu zkušených prodejců získal
je zákazníci poptávají dodnes.
1980 – v roce 1980 se ze závodu stal koncer- TOSHULIN i možnost rychlého servisu
nový podnik trustu Továren strojírenské tech- a distribuce náhradních dílů prakticky na ceniky Praha (TOS Hulín, k. p.). Sortiment tvo- lém severoamerickém kontinentu.
řily svislé soustruhy s CNC řízením, automatiOldřich Babický
zovaná pracoviště pro
obrábění
železničních kol, kopírovací
a rovinné frézky, školní CNC soustruhy.
1986 – V tomto roce
byl vyroben první stroj
s paletizací a osou C.
1989 – K 1. 7. byl zřízen samostatný státní
podnik (TOS Hulín,
s. p.). Výrobní program
tvořily svislé soustruhy
o průměru upínací desky 800 až 3 000 mm
a speciální obráběcí
Rodinné domky pro pracovníky hulínského podniku. Rok cca 1954.
linky zejména pro auLokalita tzv. Korea, dnešní Partyzánská ulice
tomobilový průmysl.

Základy administrativní budovy, která byla dokončená v roce 1950
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Pohled na těžkou halu. Rok 1979

Hulíňan
WEB Pasparth - Právě začínáme!
Asi tak nějak by před nějakými sto lety
mohlo dolehnout k vašim uším hlášení této
důležité zprávy. Ovšem je v tom háček – tehdy by nezaznělo, protože o nějakém internetu
a jeho možnostech se nezdálo ani těm největším vizionářům. No a v dnešní době zase nezazní, protože obecní slouhy a pouťové vyvoláva-

če nahradily technické vymoženosti moderní
doby. A právě díky jedné takové vymoženosti
– měsíčníku Hulíňan – se můžete právě dozvědět o tom, že coby pomyslný vánoční dárek
pro zájemce o kouzelnictví a historii Hulína a
jeho dřívějších obyvatel byl od 1. prosince 2019
zahájen provoz webových stránek, věnovaných
odkazu kouzelníka Jana Zaorálka – Papartha.
Zájemci o výše zmíněné skutečnosti se
dozajista zúčastnili letos v květnu kouzelného
galavečera – Pasparthova memoriálu a prohlédli si výstavu o tomto věhlasném moravském kouzelníkovi, kterou připravily Andrea
Miklasová a Lucie Kohoutková. Ano, i já jsem
si výstavu prohlédl – a tak nějak mi přišlo líto,
že po jejím skončení všechny vzácné relikvie
budou zase ukryty v depozitářích. A také se
domnívám, že asi většina zájemců o tuto kouzelnickou a historickou faktografii by uvítala
možnost si různé dokumenty a fotografie prohlédnout doma v klidu a zamyslet se nad mno-

hými skutečnostmi a souvislostmi. A protože
realizace myšlenky Pasparthova muzea či alespoň menší expozice je prozatím v nedohlednu,
tak jsem se rozhodl veškerý pro mě dostupný
fotografický materiál umístit na webové stránky, pro tento účel speciálně vytvořené. A tak
díky ochotě několika zainteresovaných lidiček,
kteří mi zpřístupnili materiály o Janu Zaorálkovi, a za finanční podpory Unie moravských
kouzelníků vznikly webové stránky, věnované
„životu a dílu“ tohoto hulínského kouzelníka.
Takže kdo má zájem, nechť si vyťuká do svého webového prohlížeče na počítači adresu:
www.pasparth.cz a může se v klidu domova věnovat připomínce tohoto, ve své době slavného,
hulíňáka. A rozhodně nebudete litovat, protože uvidíte fotografie a dokumenty, které
jste ani na výstavě vidět nemohli. Všem, kteří
tak učiní, přeji příjemné a „kouzelné“ chvilky
u počítače.
Ing. Ivo Káňa

INZERCE

Nevíte, co podniknout s
dětmi za špatného počasí?
Nevyzpytatelné počasí nedává moc příležitostí, ale vždy se dá něco vymyslet.
I při sychravém podzimním počasí, v zimě
nedostatku sněhu nebo v případě, že lyžování
vaše rodina neholduje, se můžete s dětmi zabavit. Přijďte si s dětmi pohrát do dětské herny
v Tlumačově. Interiérové dětské hřiště – dětská herna se nachází na náměstí Komenského č. p. 65 v Tlumačově. Provozovatelem je
Obec Tlumačov. Vstupné 20 Kč/osoba/den.
Na hřiště mají povolen vstup děti do 12 let
a menší než 150 cm v doprovodu dospělé osoby, která nese za děti zodpovědnost.
Více informací
na tel. 577 929 023, 724 368 378
nebo 606 327 300.
V zimním období, tj. od 1. 11. do 31. 3.,
je herna otevřena:
Pondělí
8:00 - 18:00
Úterý
8:00 - 18:00
Středa
8:00 - 18:00
Čtvrtek
8:00 - 17:00
Pátek
10:00 - 18:00
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Hulíňan
VZPOMÍNKA
Čas ubíhá a nevrací,
co vzal, jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích
zůstávají dál.
Dne 12. 11. 2019 jsme
vzpomněli nedožité
100. narozeniny
našeho tatínka a dědečka, pana

FRANTIŠKA BUREŠE

z Chrášťan.
S láskou a úctou stále vzpomíná dcera
Zdeňka s rodinou a vnuk Pavel s rodinou.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dne 26. 11. 2019
uplynul rok od chvíle,
kdy nás navždy opustila
naše maminka, babička
a prababička, paní

FRANTIŠKA
KUCHAŘÍKOVÁ.

A zároveň by se
16. 12. 2019 dožil 92 let
náš tatínek, dědeček
a pradědeček, pan

KAREL
KUCHAŘÍK.

Stále vzpomínají
dcery Anna, Marta, Františka, syn Karel,
vnoučata a pravnoučata.
Kdo v srdci žije,
neumírá…
Dne 25. prosince 2019
vzpomeneme 2. výročí
úmrtí pana

Jen svíčku hořící a rozkvetlou kytici Ti na hrob
můžeme dát a stále jen
vzpomínat…
Dne 1. prosince 2019
uplynulo 8 let,
co po těžké nemoci zemřel
pan Ing. JIŘÍ KOHN
z Hulína.
Stále vzpomíná manželka Jana,
dcera Kamila s rodinou, bratr Miroslav
s rodinou a rodina Juráškova.
Děkujeme všem kamarádům, přátelům a
spolupracovníkům, kteří vzpomínají s námi.
Loučit ses nechtěl,
tolik jsi chtěl žít,
pro nás pracovat
a mnoho ještě říct,
však osud byl tak krutý
a musel jsi od nás odejít.
Dne 20. 12. 2019
vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí
pana JOZEFA NADĚ.
S láskou stále vzpomíná manželka Marie,
syn Miroslav, dcery Eva a Dana,
vnoučata a pravnoučata.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 2. prosince 2019
jsme si připomněli
6. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
můj manžel, náš tatínek,
dědeček a strýc,
pan

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích
zůstávají…
Dne 5. 12. 2019 uplyne
21 let od úmrtí našeho
tatínka, dědečka
a pradědečka, pana

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal, jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích
zůstávají dál.
Dne 29. 12. 2019 by se
dožil 70. narozenin
pan JIŘÍ VOLF
a 8. 12. vzpomeneme 6. výročí jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají dcera Romana,
syn Marek a Viktor s rodinami.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

JOSEFA GAJI,

JIŘÍHO
KADEŘÁBKA.

který by 16. 11. 2019 oslavil
93. narozeniny.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi
na laskavého, obětavého muzikanta.
Za celou rodinu dcera Alena a vnuk Tomáš.

Dne 1. 12. 2019 by se
dožil 70 let můj manžel
pan

Kdo v srdci žije, neumírá…

S láskou vzpomíná manželka
a dcery s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

VLADISLAV
ROZSYPAL

z Hulína.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Měl jsi nás rád,
my Tebe ještě víc,
přišla zlá nemoc
a Ty jsi musel odejít.
Přijď k nám aspoň ve snu,
když nemůžeš v bdění,
ať máme lepší sen
než probuzení.
Dne 28. 12. 2019 by se dožil 65 let
můj milovaný manžel
IVAN ZAPLETAL.
Dne 31. 1. 2020 uplynou
3 smutné roky od jeho úmrtí.
S láskou vzpomíná
manželka Alena s rodinou.

VLADIMÍR ŽVÁČEK z Hulína.

Stále s láskou vzpomíná
manželka Mária, dcera Vlaďka s rodinou
a ostatní příbuzní.
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Vaše srdce dávno utichla,
těla vaše jsou zemí pokrytá.
Ve vzpomínkách jste stále mezi námi,
takoví, jací jsme vás znali.
Prosinec je pro nás nejsmutnější měsíc.
Dne 23. 12. 2019 tomu bude již 5 let,
kdy utichlo srdce naší maminky, paní
MILADY ŠKROBOVÉ.

HANA a MILAN PAVLÁKOVI

Dne 26. prosince 2019
by se dožil 70 let pan

MOJMÍR STÁREK

z Hulína.
Stále vzpomínají
manželka Marie
a děti Mojmír, Hanka
a Martin s rodinami a pravnučka Verunka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
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DRAHOMÍRA a MIRKO
PAVLÁKOVI

S láskou vzpomíná rodina Pavlákova

A poslední prosincový den si připomínáme již 17. smutné výročí, kdy nás
opustil náš tatínek, pan
BOHUMIL ŠKROB.
Stále nám chybíte, nezapomeneme.
Dcera Milada a syn Bohumil s rodinami.

Hulíňan
VZPOMÍNKA
„Je tisíce hvězd na nočním nebi, tisíce mušlí
na březích moře,
tisíce ptáků v oblacích,
tisíce motýlů na loukách,
tisíce kapek rosy po ránu,
ale jen jedna matka
na celém světě.“
(G. Cooper)

Dne 17. prosince 2019
uplyne 15 let od chvíle, kdy musela
odejít od všech, které milovala,
naše maminka a babička,
paní
MARIE KRÁLÍKOVÁ,
rozená Hiánková z Chrášťan.
S láskou a úctou stále vzpomínají
děti s rodinami.
Kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Dne 12. prosince 2019
uplynou 3 smutné roky
ode dne, kdy nás
navždy opustila naše
maminka
paní

JANA KOUTNÁ.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami.

OPUSTILI NÁS

Kolařík Eduard
1947
Cigánek Ladislav
1947

VÍTE, ŽE...
• krkavcovití ptáci jsou jedni z mála ptáků na světě, kteří si dokážou celé hodiny společně hrát?
• krtek nespí zimním spánkem?
• je teď správná doba k vyčištění budek a k výrobě krmítek všeho druhu?
• tis červený je jedovatý včetně semen, vyjma
bobulí?
• je dobré ponechat na zahradách bezpečná
torza starých kmenů, jako útočiště mnoha
druhů živočichů?
• v Hulíně nedobrovolně zimuje jedna vlaštovka obecná?
• některé naše druhy žab na zimu zalézají
do pramenišť, kde přežijí do jara?
• likvidaci komářích larev v nádobě na vodu
spolehlivě zajistí několik kapek jedlého oleje na hladině?
• kavky obecné, hnízdící v Hulíně, každodenně komunikují s koloniemi kavek v Kroměříži a v Holešově?
• se všichni bojíme o své děti, ale většinou je
nám jedno, co bude s našimi pravnuky?
S úctou Váš Pavel K. Šálek
Český svaz ochránců přírody ZO VIA Hulín

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Vyzkoušejte metodu MESOTERAPIE - viditelné omlazení a zpevnění pleti. Nyní za zaváděcí ceny. Kosmetika Martina Schafferová.
Tel.: 777 709 721.
• Koupím vzduchovku, šroťák, lis na ovoce,
míchačku, cirkulárku, demižony. Zároveň
prodám vlašské ořechy. Vyloupané i celé.
Tel.: 605 509 730.
• Koupím šrotovník a lis na ovoce.
Tel.: 704 325 847.
• Ing. DOSTÁL - GEODET- HULÍN. Provádí veškeré zeměměřičské práce v oblastech
katastru nemovitostí a stavební geodézie.
Tel.: 724 221 815.
• Léčitelství a bylinkářství. Výklady z křišťálové koule a z karet, léčitelství a bylinkářství, poradenství. Tel.: 606 051 026.
www.lecitelstvi-zdravi.cz.
• Oprava praček, myček, sušiček a sporáků. ELEKTROSERVIS Marek Dolák. Tel.: 737 366 124.
PO - PÁ 8:00 až 16:00 hod. www.servis-dolak.g6.cz
• Montáž žaluzií, sítí, rolet, parapetů venkovních i vnitřních, markýz. Volejte Rybenský Hulín. Tel.: 604 301 146.
• Čalounictví ve vašem městě – přečalounění
křesel, sedacích souprav a veškerého nábytku.
Tel.: 702 844 603.
• PEDIKÚRA – ALÁNOVÁ LENKA.
SOH Nábřeží 1314. Tel.: 605 924 626.
• Servis jízdních kol a elektrokol v prodejně
Svět kol a elektrokol, Záhlinická 485, Hulín.
• Staré pivní lahve s litými nápisy, starší pivní
sklenice, tácky, ohříváčky, reklamní cedule,
dokumenty a fotky z pivovarů a hospod,
a také předválečné pohlednice koupím
do sbírky. Tel.: 734 282 081.
• Prodám jádra vlašských ořechů. Sklizeň
2019. Cena 160 Kč/kg. Prodám slivovici
2019. Cena 300 Kč/l. Tel.: 777 260 806.

• Intenzivní kurz (cca 1 rok) němčiny a angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé.
Doučování žáků a studentů. Tel: 723 254 659.
• Prodám velmi pěkný byt 1+1 na ulici Nerudova č. p. 1178. Byt má 44 m2, je po rekonstrukci - zánovní kuchyň, koupelna, elektřina, odpady a plastová okna. Je ve zvýšeném
přízemí s okny na jih a velkou lodžií.
Topení vlastní plynové. Opravdu klidná
část města bez provozu. Volný od 1. 4. 2019.
Cena 1 300 000 Kč. Tel.: 721 115 575.
• Hledáme ke koupi rodinný dům v Hulíně
nebo okolí do 10 km. Nabídněte prosím.
Tel.: 773 481 974.
• Pro rodinu hledám dům, možno i se zahradou.
Prosím volejte: 604 517 862.
• Mám zájem koupit byt 2+1 nebo 3+1.
Tel. 703 128 423.
• Prodám zahradu asi 1300m2, součástí je chatka, garáž o dvou stáních, elektřina s přípojkou
380V, studna, zahrada je na lukrativním místě
s možností stavby. Tel: 731 807 146
• Nabízím trvalou na řasy metodou „iCurl“
v akční ceně 350,- Kč. Kosmetika „U panenek“, Šárka Černocká, Chrášťany.
Tel.: 777 911 858.
• Koupím garáž na sídlišti Družba II, I. Spěchá.
Realizovaný tip ocením (1 l slivovice).
Tel: 603 785 564.
• Hledám chatu nebo chalupu na klidném
místě na rekreaci, menší pozemek. Za nabídky děkuji. Tel.: 604 425 928.
• Sháním ke koupi dům, za nabídky děkuji.
Tel.: 605 894 650.
• Koupím garáž v Hulíně – Družba, Cukrovar. Tel.: 608 636 852.
• Prodám loupané, neloupané ořechy.
Tel.: 773 013 148.

• Hledám byt 3+1 nebo 2+1, může být i k rekonstrukci. Tel.: 605 341 132
• Rodina hledá dům, může být i k rekonstrukci. Tel.: 731 920 074.
• Prodám levně červené keramické plotovky 20x20x12 cm vhodné na okrasné zídky
i do zahrady. Tel: 723 254 659.
• Prodám 0,7 l láhve s bednou na mošt jablečný. Tel.: 739 009 813.
• Koupím garáž v Hulíně, v Holešově nebo v Kroměříži. Děkuji za nabídku. Tel.: 739 009 813.
• Prodám česnek 1 kg 160,- Kč. Tel.: 739 009 813.
• Koupíme byt v této lokalitě. 2+1 nebo 3+1.
Za zavolání děkujeme. Tel.: 604 517 862.
• Rádi koupíme rodinný dům v této oblasti.
Těšíme se aspoň na malou zahrádku,
tel.: 605 894 650.
• Koupím garáž v Hulíně.Tel.: 602 521 309.
• Pronajmu byt 1+1 v Kroměříži.
Tel.: 704 325 847.
• Koupím demižóny a dřevěné sudy od piva
a vína. Tel.: 704 325 847.
• Prodám družstevní byt 2+kk v Hulíně ul.
Višňovce v původním stavu. Užitná plocha
41,7 m². Byt má plastová okna a balkón.
Dům je zateplen a má výtah.
Cena: 1 200 000,- Kč. Tel. 775 285 240.
• Hledám do pronájmu byt v Hulíně 2+1.
Kontakt č. tel.: 721 827 673.
• Prodám dámský kožich „dubeňák“, béžový,
dlouhý, od pasu rozšířený, nenošený. Lemovaný pravou kožešinou včetně kapuce,
vel. L-XL. Cena dohodou.Tel: 732 283 822.
• Prodám levně: Peřináč – horní i boční otevírání 97x41x76 - 500 Kč. Stolek pod psací
stroj, 4 zásuvky 110x45 - 300 Kč.Psací stroj
– široký válec - 200 Kč.Tel: 776 016 254.
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