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VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN

LISTOPAD 2013
Úvodník

Vážení čtenáři Hulíňanu,
v listopadu, už podle samého názvu, nás
čeká jen padající listí, vítr, škaredé počasí.
Listopad je jedenáctý měsíc gregoriánského
kalendáře v roce. Má 30 dní. Název je odvozen od padání listí, které je v tuto roční
dobu ve středoevropských přírodních podmínkách typické. V římském kalendáři byl
listopad devátým měsícem (proto se jmenuje
v jiných jazycích november, podle latinského novem = devět). V roce 153 př. n. l. byly
přidány ještě další dva měsíce. V církevním
kalendáři, podle toho, na který den připadá
Štědrý den, advent začíná poslední neděli v
listopadu nebo první neděli v prosinci. Tak
tohle všechno jsem si našla ve Wikipedii,
abych dělala chytrou, protože se mi nechtělo psát o volbách v době, kdy jsem nevěděla,
jak dopadnou… Vy už to víte! Proto se budu
věnovat raději tomu, jak to bylo v listopadu
kdysi dávno… Gregoriánský kalendář je v
současnosti celosvětově používaný systém
pro počítání času (kalendář). Řadí se mezi

Z DNEŠNÍHO ČÍSLA:

solární kalendáře. Byl zaveden v roce 1582
papežem Řehořem XIII., jednotlivé katolické
země jej zaváděly postupně v následujících
letech. V některých zemích byl přijat až ve
20. století. Gregoriánský kalendář je oproti
juliánskému kalendáři, který nahradil, podstatně přesnější - zatímco juliánský kalendář
má oproti astronomické skutečnosti odchylku
1 den každých 127 let, u gregoriánského kalendáře tato odchylka činí 1 den přibližně každých 3300 let. V dnešní době je rozdíl mezi
kalendářem juliánským a gregoriánským 13
dní. Proto např. Vánoce v Rusku, Srbsku a
jiných zemích, řídících se dle ortodoxního,
tj. juliánského kalendáře, nastávají až 13 dní
po římskokatolických Vánocích. V Čechách
původně pražský arcibiskup Martin Medek z
Mohelnice oznámil změnu data ze 14. na 25.
listopadu 1582. Jeho návrh však protestantsky
smýšlející obyvatelstvo, šlechta i astronomové
odmítli. V roce 1583 přijetí nového kalendáře
zamítl i zemský sněm. Reformu tak realizoval
svým mandátem ze 3. prosince až Rudolf II.
(skok z 6. ledna na 17. leden 1584). Ve Slez-

Dáma v letech slaví 55 let
Sociální poradna
Seznam lékařů
působících v Hulíně
Žáci ZUŠ koncertovali
ve Zlatých Moravcích
sku byla změna provedena z 12. ledna na 23.
ledna 1584. Moravští stavové ale mandát neuposlechli a na Moravě tak dále platil juliánský kalendář. Druhé císařské rozhodnutí v
červenci téhož roku již odmítnout nemohli a
kalendář byl zaveden i na Moravě (po 3. říjnu následoval 14. říjen). Je to přesně 430 let,
kdy se církev a šlechta hádali o kalendář, a já
jen věřím, že se dnes církev a politická reprezentace nebudou hádat o blaho nás voličů!
J. Z.

Máte zájem zapojit se do folklórní činnosti?

Jedním z nejslavnostnějších a nejkrásnějších okamžiků letošních svatováclavských
hodů byl bezesporu tanec hanácké besedy,
kterou secvičilo 12 hulínských párů. Tímto
naše činnost rozhodně neskončila, spíše naopak. Po vystoupení jsme dostali nabídku
vystoupit na slavnostním otevření rekonstruované úpravny vody v Kroměříži za účasti
pana hejtmana Stanislava Mišáka a kupodivu, i když se jednalo o pracovní den, 7 párů si
rádo vzalo dovolenou a tuto příležitost besedu zase zatančit si nenechalo ujít. Přišli jsme
na to, že nás to všechny moc baví!

V rámci příprav na
HANÁCKÉ PRÁVO, které se v Hulíně uskuteční v roce 2014, hledáme
další zájemce o zapojení se do folklórní činnosti v Hulíně. Od ledna máme
v plánu naučit hanáckou besedu další zájemce, abychom
byli na tak významnou akci, jakou PRÁVO zcela jistě je,
dobře připraveni.
Zájemci, hlaste se v KULTURNÍM KLUBU.
Libor Pecháček, ředitel
KULTURNÍHO KLUBU Hulín
Děkuji všem Hulíňanům
a Hanákům za krásnou reprezentaci města na otevírání rekonstruované úpravny vody v Kroměříži. Mají nám co závidět!

R. Hoza
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Hulíňan
Z RADNICE
USNESENÍ č. 60
z 60. schůze Rady města Hulína, konané dne 19. září 2013
Rada města po projednání a v souladu se zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů
1) Doporučuje ZM
2) Schvaluje
3) Jmenuje
4) Vyhlašuje
5) Bere na vědomí
6) Pověřuje
1) Doporučuje ZM
a) schválit směnnou a kupní smlouvu na bezúplatnou směnu části pozemku parc. č. 300/2
města Hulína za část pozemku parc. č. 15/10
p. Richarda Pastyříka, bytem Záhlinice, k hranici obecního chodníku, a výkup pozemku
parc. č. 852 o výměře 8 m² od pí Růženy Dostálkové, bytem Zlín, to vše v k. ú. Záhlinice.
Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí p. Richard Pastyřík. Další případný odprodej části pozemku parc. č. 300/2
v k. ú. Záhlinice se bude realizovat mimo výhledový trojúhelník;
platnost usnesení: 30. 06. 2014;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
b) schválit Dodatek č. 1 smlouvy č. 0/0189/
2010/DOP o poskytnutí ﬁnančního příspěvku
za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Mgr. Roman Hoza.
2) Schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 9/2, 301 a ve zjednodušené evidenci (9/1), vše v k. ú. Záhlinice, f. JMP
Net, s. r. o., České Budějovice, IČ: 276 89 841,
za cenu 1.000 Kč + DPH a náklady spojené
s vkladem do katastru nemovitostí s tím, že nesouhlasí s upraveným návrhem kupní smlouvy
č. 1212000069/166932 od JMP Net, s. r. o.,
v souvislosti závazku vůči třetím osobám, přes
jejichž pozemky zasahuje ochranné pásmo
plynovodu;
platnost usnesení: 30. 06. 2014;
b) smlouvu o výpůjčce části pozemku parc.
č. 1845/1 v k. ú. Hulín občanskému sdružení
Sportovní klub Spartak Hulín, Javorová 439,
768 24 Hulín, IČ: 181 88 541, za účelem zřízení sportovních hřišť včetně zázemí;
platnost usnesení: 31. 12. 2013;

UPOZORNĚNÍ MěÚ
Upozorňujeme občany, že dne
31. 8. 2013 uplynula splatnost
místního poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2013.
Pokud poplatek nemáte ještě
uhrazen, učiňte tak co nejdříve,
ať se vyhnete zvýšení nezaplacené částky o 25 %, v horším
případě exekučnímu řízení.
Finanční odbor MěÚ Hulín
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c) záměr zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 878 a parc. č. 880, vše v k. ú. Hulín;
platnost usnesení: 30. 06. 2014;
d) smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace včetně potřebných příloh ke změně druhu nebo způsobu využití pozemků, včetně vynětí
ze ZPF, mezi městem Hulín a Pavel Facon – stavební projekce, SNP 3992, 767 01 Kroměříž;
platnost usnesení: 30. 09. 2013;
e) opravu usnesení č. 56 v bodě 2 písm. b), odpis
dluhu na nájmu bytu č. 138/9 ve výši 15.167,- Kč
paní Růženy Dobrovolné, bytu č. 872/14 ve výši
7.022.- Kč pana Petra Kadlece a bytu č. 136/2 ve
výši 15.343,- Kč pana Vratislava Urbana;
platnost usnesení: schválením;
za body a) až e) zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
f) na základě předložených nabídek výsledek výběrového řízení na akci „Zpracování
projektové dokumentace akce revitalizace
nám. Míru – Hulín“ s tím, že nabídka uchazeče Ing. Vojtěcha Řiháka, IČ: 680 48 998, se
sídlem Třasoňova 3344/8a, 767 01 Kroměříž,
s výslednou cenou 435.600,- Kč vč. DPH
byla vybrána jako nejvýhodnější, a současně
schvaluje Smlouvu o dílo s Ing. Vojtěchem
Řihákem, IČ: 680 48 998, se sídlem Třasoňova 3344/8a, 767 01 Kroměříž;
platnost usnesení: schválením;
g) na základě předložených nabídek výsledek
výběrového řízení na akci „Pořízení sběrných
nádob na svoz biologicky rozložitelných odpadů
a kovů“. Jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána
pro ČÁST 1 „Dodávka 45 ks kontejnerů na separovaný odpad“ nabídka uchazeče společnosti REFLEX Zlín, s. r. o., IČ: 489 11 437, tř. T. Bati 385,
Zlín, s výslednou hodnotou 525 805,50 Kč včetně
DPH a pro ČÁST 2 „Dodávka 500 ks kompostérů“ nabídka uchazeče JELINEK - TRADING,
s. r. o., IČ: 423 39 723, Zarámí 4432, Zlín, s výslednou cenou 393 250,- Kč včetně DPH;
platnost usnesení: schválením;
h) výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na realizaci veřejné zakázky na
dodávky k akci „Regenerace panelového sídliště – Hulín, Družba – I. etapa“;
platnost usnesení: schválením;
i) výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na realizaci veřejné zakázky na dodávky
k akci „Zateplení Kulturního klubu v Hulíně“;
platnost usnesení: schválením;
za body f) až i) zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič;
j) výpůjční smlouvu mezi městem Hulín
a Základní uměleckou školou Hulín na vozidlo Volkswagen Transporter, RZ 2Z5 0666,
ve dnech 3. – 5. 10. 2013;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
k) starostovi města Mgr. Romanovi Hozovi zahraniční služební cestu na Slovensko
v době od 3. do 5. října 2013;
platnost usnesení: 06. 10. 2013.
3) Jmenuje
a) členy a náhradníky hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném
podlimitním řízení na veřejnou zakázku „Regenerace panelového sídliště – Hulín, Družba –
I. etapa“ v tomto složení: členové – Mgr. Roman Hoza, Ing. Roman Dutkevič, Zdeněk Váňa,
Ing. František Horáček, Bc. Šárka Dostálová;

náhradníci – Petr Polák, Bc. Jana Franeková,
Bc. Božena Rušikvasová, Daniela Kainerová
a Ing. Jiří Pavel. Hodnotící komise plní i funkci
pro otevírání obálek s nabídkami;
platnost usnesení: přijetím;
b) členy a náhradníky hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném
podlimitním řízení na veřejnou zakázku „Zateplení Kulturního klubu v Hulíně“ v tomto složení:
členové – Mgr. Roman Hoza, Ing. Roman Dutkevič, Ing. Libor Pecháček, Ing. Jiří Rygál, Mgr.
et Bc. Milan Konečný; náhradníci – Petr Polák,
Zdeněk Váňa, Bc. Božena Rušikvasová, Daniela
Kainerová a Ing. Jiří Pavel. Hodnotící komise
plní i funkci pro otevírání obálek s nabídkami;
platnost usnesení: přijetím;
za body a) a b) zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič.
4) Vyhlašuje
II. kolo výzvy k podání žádostí o poskytnutí veřejné ﬁnanční podpory z Programového
fondu města Hulína pro rok 2013 na činnost
neziskových organizací, zejména s početnou
členskou základnou a úspěšnou reprezentací
města v rámci ČR i v zahraničí s celkovou
ﬁnanční dotací ve výši 415.000 Kč;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: pí Jiřina Floriánová.
5) Bere na vědomí
„Zprávu o proběhlém dodatečném zápisu
k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2013
/2014“ předloženou ředitelkou mateřské školy;
zodpovídá: pí Andrea Hradilová.
6) Pověřuje
Ing. Jarmilu Háblovou provedením procesního
a ﬁnančního auditu KULTURNÍHO KLUBU
Hulín, příspěvkové organizace, v roce 2013;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: Mgr. Roman Hoza.
V Hulíně dne 19. září 2013

INZERCE

Hulíňan
USNESENÍ č. 61
z 61. schůze Rady města Hulína, konané dne 2. října 2013
Rada města po projednání a v souladu se zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později
vydaných předpisů
1) Doporučuje ZM
2) Schvaluje
3) Neschvaluje
1) Doporučuje ZM
schválit poskytnutí veřejné ﬁnanční podpory z Programového fondu města Hulína
SK Spartak Hulín, Dechová hudba Hulíňané
a TJ SOKOL Záhlinice;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: pí Jiřina Floriánová.
2) Schvaluje
a) prominutí dlužné částky na nájemném
ve výši 1.800,- Kč pro pana Michala Oračka
st., bytem Hulín, za výkon prací pro město;
platnost usnesení: 2013;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
b) výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu na služby k akci „Obnova aleje v lokalitě za statkem“;
platnost usnesení: schválením;
c) členy a náhradníky hodnotící komise pro
posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou
zakázku malého rozsahu „Obnova aleje v lokalitě za statkem“ v tomto složení: členové – Petr
Polák, Zdeněk Váňa a Bc. Šárka Dostálová; náhradníci – Ing. Roman Dutkevič, Daniela Kainerová a Ing. Jiří Pavel. Hodnotící komise plní
i funkci pro otevírání obálek s nabídkami;
platnost usnesení: schválením;
d) uzavření Mandátní smlouvy č. 5/01/2013 na
výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP na akci „Regenerace panelového sídliště Hulín, Družba – I. etapa“ s ﬁrmou

CHALUPA-STAVITEL, s. r. o., IČ 255 59 699,
se sídlem Holešovská 993, 768 24 Hulín,
za cenu 114.950,- Kč vč. DPH;
platnost usnesení: schválením;
e) uzavření Mandátní smlouvy č. 6/01/2013
na výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP na akci „Zateplení budovy
Kulturního klubu v Hulíně“ s ﬁrmou CHALUPA-STAVITEL, s. r. o., IČ 255 59 699,
se sídlem Holešovská 993, 768 24 Hulín,
za cenu 96.800,- Kč vč. DPH;
platnost usnesení: schválením;
f) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
s ﬁrmou STRABAG, a. s., IČ 608 38 744, se
sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, na
akci „Oprava chodníku okolo koupaliště“;
platnost usnesení: schválením;
g) na základě posouzení jednotlivých žádostí
poskytnutí podpory v rámci akce „Z – zapoj
se“ na opravu stávajících chodníků těmto
žadatelům:
a. Jiří Kotas, Záhlinice
b. Aleš Dziubek, Hulín
c. Kristýna Jandová, Hulín
d. Karel Halašta, Hulín
e. Miroslav Mařík, Hulín
f. Jaroslav Krejčíř, Hulín
g. Libor Rusina, Hulín
h. Alena Zdráhalová, Hulín;
platnost usnesení: schválením;
h) na základě výsledku výběrového řízení na
akci „Pořízení sběrných nádob na svoz biologicky rozložitelných odpadů a kovů“ Kupní smlouvou mezi městem Hulín a společností REFLEX Zlín, s. r. o., IČ 489 11 437,
se sídlem tř. T. Bati 385, Zlín, na nákup 45 ks
sklolaminátových kontejnerů;
platnost usnesení: schválením;
i) na základě výsledku výběrového řízení na

akci „Pořízení sběrných nádob na svoz biologicky rozložitelných odpadů a kovů“ kupní
smlouvu mezi městem Hulín a společností
JELINEK-TRADING, s. r. o., IČ 423 39 723,
se sídlem Zarámí 4432, Zlín, na nákup
500 ks kompostérů;
platnost usnesení: schválením;
za body b) až i) zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič;
j) příspěvkové organizaci Základní škola Hulín, okres Kroměříž, předběžný souhlas k přijetí ﬁnančního účelově určeného daru ve výši
16.501,- Kč na učební pomůcky pro tělesnou
výchovu od dárce Klub rodičů a přátel školy
při Základní škole Hulín;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Mgr. Hana Fuksová;
k) návrh hodnotící komise pro grantová řízení na poskytnutí veřejné ﬁnanční podpory
neziskovým organizacím z Programového
fondu města Hulína v rámci II. kola výzvy
k podání žádostí pro rok 2013;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: pí Jiřina Floriánová.
3) Neschvaluje
výjimku v souladu s odst. 1, ustanovení Článku V. Obecně závazné vyhlášky města Hulína
č. 2/2010 o stanovení podmínek pro pořádání,
průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku a neschvaluje ukončení akce „veřejná hudební produkce
v hostinci Na kopci v Hulíně“ pořádané p. Jiřím
Vojtkem každou sobotu do 02.00 hodin;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa.
V Hulíně dne 2. října 2013
Mgr. Roman Hoza - starosta
Petr Polák - místostarosta

Sociální poradna
Sociální poradna je jedním z osmi středisek Oblastní charity Kroměříž.
Pod různými názvy služba
odborného sociálního poradenství funguje na Charitě již od 1. 9. 1994. Sociální poradna poskytuje
své služby napříč širokým
spektrem cílových skupin, tzn. je určena pro
všechny osoby, které se z jakéhokoli důvodu
ocitly v nepříznivé či krizové sociální situaci
a nejsou schopny ji řešit vlastními silami.
V říjnu 2013 se ve spolupráci s městem
Hulín navázala diskuze o tom, že službu
Sociální poradny využívají rovněž občané
Hulína. Při jednání pracovní skupiny Hulín
projektu „rozvoj plánování sociálních služeb
v ORP Kroměříž“ vedené paní Jiřinou Floriánovou byla s panem starostou Mgr. Romanem Hozou dohodnuta podoba další pomoci
našim občanům. Město je ochotno služby
Sociální poradny zajistit pro potřebné přímo
v centru Hulína tak, aby byly lépe dostupné
a stávající i budoucí klienti poradny nemuseli
dojíždět do Kroměříže.
Cílem pracovníků Sociální poradny je
seznámit klienty s jejich právy a povinnostmi, poskytnout jim potřebné informace

a dopomoci k dosažení optimálního řešení
problému za podpory jejich vlastní aktivity.
Díky pomoci poradny mohou klienti (nejen
občané Hulína) řešit svůj problém na základě získaných praktických zkušeností a rad
a rovněž možnosti se zorientovat ve svých
právech a povinnostech tak, že např. podají
odvolání, uplatní své pohledávky po těch,
kdo jim dluží, nebo naopak přeberou zodpovědnost za své dluhy a v rámci svých možností se budou aktivně podílet na splácení
dluhu, díky pomoci např. sepsat splátkový
kalendář či díky pomoci v jednání s věřiteli
či exekutory.

výrazně zastoupená problematika je problematika vztahová a rozvodová, kdy je např.
řešen návrh na svěření dětí do péče, návrh
na rozvod, úprava výživného k nezletilým i
zletilým dětem aj.

Pracovníci poradny klientům mohou nejčastěji poradit a pomoci se zorientovat ve
svých dluzích, vyjednat splátkové kalendáře,
pomoci při vyjednávání s věřiteli (či exekutory) tak, aby zohlednili jejich situaci a dlužníci měli možnost reálných splátek v rámci
svých možností. Zároveň lze někdy uplatnit
i námitky, které mohou klientovi pomoci
situaci vyřešit nebo zmírnit – např. námitky
promlčení dluhu, námitky proti výši nákladů exekuce, návrh na odklad, příp. zastavení
exekuce apod. Dalšími oblastmi poradenství
v oblasti dluhů je informování o možnosti osobního bankrotu a také jeho bezplatné
sepsání za aktivní spoluúčasti klientů. Další

Sociální poradna je bezplatná, takže
služby jsou poskytovány zdarma. Proto
velmi děkujeme městu Hulín za příspěvek
na provoz poradny.

Problematiky, se kterými se na poradnu
klienti obrací:
- dluhové poradenství, poradenství v oblasti
exekuce, osobní bankrot (insolvenční návrh),
- rodinné poradenství,
- právní poradenství, sociální problematika,
- pracovně-právní vztahy a zaměstnanost,
- bytová problematika, ochrana spotřebitele,
- trestní právo, občanské soudní řízení, aj.

V Hulíně budeme k dispozici občanům
na adrese: Dům s pečovatelskou službou,
Nábřeží 1314 Hulín, společenská místnost – přízemí, každé první a třetí úterý v
měsíci mimo svátky, počínaje 5. 11. 2013,
dále 19. 11. 2013, vždy od 10 – 14 hodin.
Zájemce o schůzku prosíme o objednání
předem na kontaktech: mobil – 733 755 847,
e-mail: socialni.poradna@kromeriz.charita.cz
Veronika Zachová, DiS.
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MUZEUM
FR. SKOPALÍKA

Sv. Cyril a Metoděj
v Muzeu Fr. Skopalíka v Záhlinicích
I když je pro všechna muzea
v České republice pondělí zavíracím dnem, v Muzeu Fr. Skopalíka v Záhlinicích bylo plno.
V pondělí 14. října proběhla první
vzdělávací akce s názvem VÝZNAM SV. CYRILA A METODĚJE PRO DNEŠNÍ DOBU.
V roce 2013 si připomínáme
1150 let od příchodu sv. Cyrila a
Metoděje na Velkou Moravu. Jakou roli hrála jejich mise na utváření naší národní kultury a identity?
Jaký je jejich přínos pro současnou dobu? Jak dokázali český
národ pozvednout mezi nejvzdělanější národy Evropy? Na
všechny tyto otázky a mnoho
dalších odpovídal Mgr. Pavel
Macura, člen národní komise
pro cyrilometodějské jubileum 2013. Jak
uvedla jedna ze spolupořadatelů Mgr. Jana
Kutá: „Nasadili jsme laťku hodně vysoko,
a budeme se snažit uspořádat další přednášky, o kterých vás budeme včas informovat.“
J.Z.

AKADEMIE 3. VĚKU

Trénink paměti
normálně až do vysokého věku? Ano! Lze
toho dosáhnout udržováním se v dobré fyzické
i psychické kondici a pravidelným procvičováním paměti. Lektorka Z. Dočkálková měla
připravenou spoustu motivačních cvičení od
jednoduchých přesmyček, poznávání fotograﬁí herců až po prstové cvičení…
J.Z.

Lektorka Z. Dočkálková
Trénink paměti – to bylo téma druhého setkání v tomto školním roce. Paměť a intelektuální schopnosti se s přibývajícím věkem mění.
Je možné se postupně těmto změnám přizpůsobovat? Udržet si zdravý rozum a „fungovat“

Akademie 3. věku
proběhne
13. listopadu od 9.00
v sále Kulturního klubu
z důvodu velkého
zájmu účastníků.

Jsme tím, co si pamatujeme. Bez
paměti mizíme, přestáváme existovat,
naše minulost je vymazána, a přece
věnujeme paměti jen málo pozornosti,
kromě případů, kdy nás opustí. Děláme
strašně málo k jejímu procvičení, živení, posilování a ochraně.
Mark Twain

Neopisovat, paní Knotková!

INZERCE

Překvapivý počet zájemců, tentokrát se nás sešlo na 50 nejen z Hulína,
ale i z Kroměříže, Bystřice, Holešova, Roštění a nově i z Břestu.
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FINANČNÍ OKÉNKO

Jak žít s kartou?

V dnešní době má skoro každý z nás peněženku plnou plastových karet. Mnohé z nich
prokazují, že jsme pojištěni u té a té zdr. pojišťovny, mnohé z nich jsou slevové a umožňují v daném obchodě nakupovat se slevou, s
jinými máme slevu na vlak, autobus. Zkrátka
na vše možné.

dluhu od dne, kdy jste kartou platili, ale od počátku bezúročného období, které banky počítají
od prvního dne v měsíci. Toto období končí
datem splatnosti, které bývá např. 25. den v následujícím měsíci. Ve výpisu ke kreditní kartě je
vždy uvedeno, kolik je třeba doplatit a do kterého data, aby vám nebyl účtován úrok.

i spotřebitelské úvěry), které jsou vyčerpány,
a rodina těžko stíhá vše splácet. V tomto případě je nutné takovouto situaci urychleně řešit.
Může se stát, že některá splátka neproběhne
včas a klient je nahlášen do některého z registrů. Pak už bývá velký problém najít řešení (za
rozumné peníze).

Mezi nimi jsou dva typy karet, které používáme nejčastěji a jsou spojeny s našimi penězi, říkáme jim platební karty. Tyto karty
máme od banky, splátkové společnosti, od telef. operátora, zkrátka od kdekoho. Stále nám
je někdo vnucuje, hlavně tu jednu.

Příklad: máte kreditní kartu s bezúročným
obdobím 55 dní. Kartou zaplatíte v obchodě
1. dubna. Na úhradu máte tedy celých 55 dní,
zaplatit musíte bance nejpozději 25. května.
Pokud se stejnou kartou zaplatíte v obchodě
30. dubna, doplatit bance to musíte také do
25. května. Na doplacení máte tedy bezúročné období jen 25 dní.

Možností řešení je tzv. konsolidace úvěrů.
Jde o sloučení různých typů úvěrů (spotřebitelských, ze zmíněných kreditních karet,
z vyčerpaných kontokorentů) do jednoho
nového úvěru. Z mnoha splátek je jen jedna,
většinou lze dosáhnout nižších úroků, odpadnou veškeré poplatky a pojištění, které jsou
spojeny s každým z těch úvěrů. Rodině se
výrazně ﬁnančně uleví a pomine nebezpečí
platební neschopnosti a exekuce.

Zkusme je rozlišit a popsat si, k čemu
slouží, v čem jsou pro nás užitečné, ale i jaká
mají nebezpečí.
Platební karty: slouží k bezhotovostnímu placení. Nemusíte mít u sebe žádné
peníze, stačí když máte kartu, na které peníze jsou. Můžete zaplatit v obchodě, vybrat
z bankomatu.
1. typ karty: karta debetní. Tuto kartu dostane každý, kdo si založí u banky
běžný účet. Debetní karta vám umožňuje čerpat pouze vaše ﬁnanční prostředky, které máte na běžném účtu v bance,
ke kterému jste tuto kartu dostali. Jednoduše řečeno, můžete platit kartou jen
do výše toho, co máte na účtu. K běžnému účtu u své banky si můžete sjednat tzv. kontokorent. Je to bankovní
služba, která vám umožní čerpat peníze
z vašeho účtu, i když tam svoje peníze už
nemáte. Jde o rezervu pro případ, kdy vám
na běžný účet nedorazí včas peníze např.
od zaměstnavatele. Sjednáte si s bankou
úvěrový limit, po čerpání platíte bance
úroky a poplatky za tuto službu. Úroky se
pohybují od 10 do 20 % p. a. Kontokorent
je třeba alespoň jedenkrát v roce doplatit.
2. typ karty: karta kreditní, tzv. kreditka. To je ta, kterou nám pořád někdo vnucuje. Při platbě tímto druhem karty čerpáte
úvěr od banky, který má určitý limit. Úvěr
postupně splácíte a můžete opět čerpat.
K tomuto druhu karty nemusíte mít svázán
běžný účet. Úvěr je samozřejmě úročen
a je spojen s dalšími poplatky. Kreditní karty
však mají své nesporné plus, kterým je tzv.
bezúročné období. Ale pozor, je třeba znát,
jak toto bezúročné období funguje a využívat jej ke svému prospěchu. Ne každý to
ovládá. S kreditní kartou se musí umět žít.
Ke kreditní kartě můžete mít i sjednané
(automaticky) cestovní pojištění či máte
z každého nákupu slevu ve formě vrácení
části útraty. Některé karty umožňují i výběry hotovosti na pokladnách v obchodech.
Výhoda: bezúročné období – co je to a jak
to funguje?
Bezúročné období je doba, během které můžete svůj dluh na kreditní kartě splatit bez jakékoliv sankce a hlavně bez placení úroků. Toto
období se pohybuje v rozmezí 40 až 55 dní. Ale
pozor! Těchto např. 55 dní nemáte na splacení

Bezúročné období se u převážné většiny bank a splátkových společností vztahuje
pouze na bezhotovostní platby (platíte kartou
v obchodě). Existují však výjimky, kdy některé banky uplatňují bezúročné období i na
výběry z bankomatu. Výběry kreditní kartou
z bankomatu jsou však zatíženy výraznými
poplatky. Jde o poplatek za výběr z bankomatu a poplatek v % z výše vybírané částky.
Tyto poplatky se liší podle toho, jestli jste
k výběru použili bankomat vaší banky či jiný.
Pokud tedy nestihnete vrátit vyčerpanou
částku z kreditní karty v bezúročném období
bance, připravte se na vysoké úročení. Úroky se pohybují okolo 20 – 25 % p. a. Někdy
je tento úrok uváděn v
měsíční hodnotě. Proto
pozor, pokud je v materiálech banky či splátkové
společnosti uváděn úrok
1,96 % p. m. – je to úrok
za měsíc. Ročně je to pak
26,28 % p. a.

Ale chce to řešit co nejdříve! Nečekat,
až se začnou věřitelé (banky, splátkové společnosti) hlásit a dožadovat svých peněz.
Neváhejte kontaktovat své věřitele (svou
banku, splátk. společnost), svého ﬁnančního
poradce požádejte o konzultaci, poraďte se se
svými přáteli, rozhlédněte se po internetu.
Ale hlavně – neodkládejte to!
© František Pešout
autor pracuje jako nezávislý ﬁnanční poradce
frantisek.pesout@seznam.cz

INZERCE

Při manipulaci s každou platební kartou musíte být opatrní. Hlavně
při zadávání PIN kódu
u výběru z bankomatu.
Důležité je mít i telefonní čísla vaší banky
pro zablokování vaší
karty v případě její ztráty či odcizení.
Pokud se naučíte
využívat dobré vlastnosti kreditních karet,
můžete nakupovat bez
úroků, můžete mít zpět
procenta z nákupů,
zkrátka bude to mít
pro vás ﬁnanční přínos.
Podmínkou však je využívat bezúročné období, nákupy podle toho
správně načasovat a vypůjčené peníze vždy
včas bance vrátit. Je třeba se řídit výpisem
ke kreditní kartě.
I tak platí: s kreditní kartou opatrně!
Existují i případy,
kdy je v rodině několik
kreditních karet (popř.
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Seznam lékařů působících v Hulíně
Dům zdraví, Záhlinická 1216, Hulín (naproti prodejně Albert)
MUDr. Pavel Dungl
neurologická ambulance
tel.: 736 686 574
ordinační hodiny:
čt 7,00 – 16,00
MUDr. Jitka Hasalová Zapletalová
interní a diabetologická ambulance
tel.: 573 350 257
ordinační hodiny:
st (každý sudý týden) 6,30 – 14,00
MUDr. Vanda Trhlíková
odborný oční lékař
tel.: 573 350 272
ordinační hodiny:
út 8,00 – 12,00 12,30 – 14,30
st 8,00 – 12,00 12,30 – 16,30
pá 8,00 – 12,00
MUDr. Drahomíra Hejhalová
praktický lékař pro dospělé
tel.: 573 350 574
ordinační hodiny:
po 11,30 – 17,00 objednaní
17,00 – 18,00 administrativa
út 7,00 – 12,00 12,00 – 13,00 závod. prohl.
st 7,00 – 12,00 12,00 – 13,00 prevent. prohl.
čt 7,00 – 12,00 12,00 – 13,00 prevent. prohl.
pá 7,00 – 12,00 12,00 – 13,00 prevent. prohl.
Zdravotní středisko,
Tyršova 799, Hulín (u kostela)
MUDr. Ludmila Joklová
zubní ordinace
tel.: 573 350 467
ordinační hodiny:
po 7,00 – 12,00 12,30 – 14,00
út 7,00 – 12,00 12,30 – 17,00
st 7,30 – 12,00
čt 7,00 – 12,00 12,30 – 17,00
pá 7,00 – 12,00
MUDr. Elena Foltýnová
ordinace gynekologie a akupunktury
tel.: 573 350 855
ordinační hodiny:
odběry
ordinace
poradna
po 7,00 – 7,30 8,30 – 12,00 13,00 – 17,00
út 7,00 – 7,30 8,30 – 12,00
st 7,00 – 7,30 do 13,00 pouze sestra
čt 7,00 – 7,30 8,30 – 12,00 13,00 – 15,00
pá 7,00 – 7,30 8,30 – 12,00
Ordinace na nám. Míru 122, Hulín
MUDr. Radoslava Karlíková
praktický zubní lékař
tel.: 573 351 780
ordinační hodiny
po 8,00 – 12,00 13,00 – 17,00
út 8,00 – 12,00 13,00 – 17,00
st 8,00 – 12,00 13,00 – 15,00
čt 8,00 – 12,00 13,00 – 17,00
pá 8,00 – 13,00
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MUDr. Věra Horáková
praktický lékař pro děti a dorost
tel.: 573 350 546
ordinační hodiny:
po odběry prevent. pr. nemocní
7,00 – 8,30 8,30 – 10,00 10,00 – 12,00
út odběry
poradna
nemocní
7,00 – 8,00 8,00 – 10,30 10,30 – 12,00
st odběry prevent. pr.
nemocní
7,00 – 8,30 8,30 – 10,00 10,00 – 12,00
čt poradna
nemocní
10,30 – 12,30 14,00 – 17,00
pá odběry prevent. pr.
nemocní
7,00 – 8,30 8,30 – 10,00 10,00 – 12,00

MUDr. Lenka Syptáková
praktický lékař pro děti a dorost
tel.: 573 350 205
ordinační hodiny:
po 7,30 – 11.30 13,00 – 15,00 prevent. prohl.
út 7,30 – 11,30 13,00 – 15,00 prevent. prohl.
st 9,00 – 12,00 poradna 13,00 – 18,00
čt 7,30 – 11,30 13,00 – 15,00 prevent. prohl.
pá 7,30 – 11,30

MUDr. Markéta Gernová
praktický lékař pro dospělé
tel.: 573 350 405
ordinační hodiny:
po 7,00 – 13,00
út 7,00 – 10,00
13,00 – 18,00 pro objednané
st 7,00 – 13,00
čt 7,00 – 13,00
pá 7,00 – 12,00

MUDr. Kristina Rozsypalová
zubní ordinace
tel.: 573 351 323
ordinační hodiny:
po 7,30 – 12,30 13,00 – 16,00
út 7,30 – 12,30 13,00 – 15,00
st 7,30 – 12,30 13,00 – 15,00
čt 7,30 – 12,30 13,00 – 15,00
pá 7,30 – 12,30 13,00 – 14,00

Oční optika
tel.: 573 330 031
po – pá 8.15 – 12,30 13,30 – 16,30

Dům s pečovatelskou službou, Nábřeží 1314, Hulín
MUDr. Jaroslav Wiedermann
gynekologická ambulance
tel.: 573 352 735
ordinační hodiny:
po 15,30 – 18,00
st 7,00 – 12,00

MUDr. Karel Novák
ORL ambulance; ušní, nosní, krční
tel.: 573 352 828
ordinační hodiny:
po 8,30 – 15,00
st 8,30 – 12,30
pá 8,30 – 12,30

MUDr. Ladislav Pospíšil
ordinace alergologie,
plicní klinická imunologie
tel.: 573 352 828, 723 314 143
ordinační hodiny:
út 7,00 – 15,30
čt. 7,00 – 13,30
Fyziocentrum
rehabilitace – fyzioterapie
tel.: 573 350 578
ordinační hodiny:
po 7,00 – 16,30
út 7,00 – 15,00
st 7,00 – 15,00
čt 7,00 – 16,30
pá 7,00 – 12,00

Ordinace v ulici Boženy Němcové 1358, Hulín
MUDr. Jiří Pražák
praktický lékař pro dospělé
tel.: 573 350 544, 724 138 837
ordinační hodiny:
po 7,00 – 12,00
út 7,00 – 12,00
st 12,00 – 18,00
čt 8,00 – 12,00
pá 7,00 – 12,00

MUDr. Gabriela Pražáková
praktický lékař pro dospělé
tel.: 573 350 544, 724 138 837
ordinační hodiny:
po 8,00 – 12,00
út 12,00 – 18,00
st 7,00 – 12,00
čt 7,00 – 12,00
pá 8,00 – 12,00
Vypracovala D. Kainerová

Hulíňan
Září a říjen u Ochránců
První podzimní měsíce byly u ochránců
přírody z Hulína opět velmi bohaté na nejrůznější akce. Hned dvakrát jsme navštívili
setkání členů občanského sdružení zdravotně
postižených Hulín. Při přednáškách konaných 3. září a 1. října jsme přítomné seznámili s činností naší organizace a dětského oddílu
Orlovci. Na fotograﬁích jsme představili ta
nejzajímavější místa, která jsme v předchozích 12 měsících navštívili. Nechybělo také
pozvání na v pořadí již druhou vycházku pro
veřejnost nazvanou „Přírodní i historické
zajímavosti města Hulína“. První se konala
5. července a zavedla účastníky ke kostelu
sv. Václava, na náměstí, do městského parku
a na zahradu u základní školy. Druhé putování dvacátého září zamířilo „za humna“. Sešli
jsme se u staré školy (městské knihovny),
prozkoumali jsme okolí naší nejmladší kulturní památky - kaple sv. Anny. Na starých
mapách jsme sledovali vývoj zástavby města
a v prostoru staré cihelny přišla řeč i na cihlářské tradice. Samozřejmě jsme nezapomněli
na zajímavosti o rostlinách, které jsme potkávali cestou. Naše výprava skončila u starého
mlýna v sousedství letního kina. Vzhledem
k chladnému počasí jsme návštěvu mokřadu
Pumpák nechali až na jarní období.
V sobotu 5. října jsme museli dokonce své
odborné síly rozdělit. Členové fandící ornitologii uspořádali pro zájemce již tradiční
„Ptačí festival“. S dalekohledy a dobrou náladou se vydala téměř třicetihlavá skupinka

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Každé roční období má své kouzlo, ale
podzim je plný barev a plodů, které lákají děti
k nejrůznějším hrám. Chodíme na procházky
do přírody, děti pozorují změny v přírodě,
rozlišují barvy kolem sebe, pozorují práci
lidí na okolních zahrádkách a na poli. Děti
určují nejznámější druhy ovoce a zeleniny, ve
třídě si vytvářejí výstavku ovoce, zeleniny a
plodin, které se pěstují na poli.

nadšenců na Záhlinické rybníky. Během dopoledne zde měli možnost sledovat padesát
čtyři různých druhů ptáků včetně orla mořského. Dozvěděli se také řadu zajímavostí
o jejich životě.
Většina Orlovců společně s kamarády
z Ekotýmu ZŠ Hulín a z oddílu Falco z Valašského Meziříčí vyrazila do podzimem
krášlených Hostýnských vrchů. Jejich hlavním cílem bylo putování za studánkami a
zkoumání kvality jejich vody. Autobusem
se nechali vyvést na Tesák a odtud putovali
přes Klapinov, Jelení louky do obce Chvalčov. Během cesty hráli nejen různé přírodovědné hry, ale především navštívili Machovu, Drobečkovu, Veverkovu a Táborského
- Ondruškovu studánku. Zde měřili teplotu
vody, vydatnost pramene, hodnotu pH, vodivost, obsah dusičnanů a obsah rozpuštěného
kyslíku ve vodě. Získané výsledky svědčily
o dobré kvalitě hostýnských pramenů a většina účastníků se studánkovou vodou s chutí
osvěžila. Zajímavé bylo také pátrání po tom,
čí jméno vlastně tyto studánky nosí. Veverkova studánka připomíná velmi zajímavou
osobnost Antonína Veverky (1908-1959).
Tento povoláním učitel byl velkým milovníkem lyžování a především horolezectví. Díky
jeho článkům a překladům literatury se stalo
horolezectví v Hostýnských vrších oblíbenou
zálibou už během druhé světové války. Také
dvojice patronů další studánky patří mezi
významné osobnosti našeho regionu. Franti-

Měření parametru pramene
pod Jeleními loukami
šek Táborský (1858-1940 ) byl ve své době
uznávaný literát píšící především o rodném
Valašsku. Kromě básní a národopisných studií byl autorem řady překladů ruské literatury. František Ondrušek (1861-1932) naopak
ovládal bravurně štětec a malířskou paletu,
jimiž vytvářel především portréty známých
osobností.
Výlet do Hostýnských vrchů se konal
v rámci projektu „Cesta za kapkou vody“
spoluﬁnancovaného z programu „Podpora
ekologických aktivit v kraji“ Zlínského kraje. Ze stejného programu je podporován také
projekt „VIA Hulín – Cesta za přírodními
poklady naší zahrady, města a regionu“ zahrnující další výše popsané aktivity naší organizace. Nashledanou v prosinci.
Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D.

Podzim v mateřské škole
slunečného počasí se vypravíme na delší vycházku do přírody. Děti se učí správně chovat
v přírodě – nerušit křikem volně žijící zvířata
a ptáky, udržovat čistotu v přírodě. Sbíráme
nejrůznější podzimní plody – kaštany, žaludy,
šípky, barevné listí. Uspořádáme podzimní
tvořivé dílničky a děti pozvou do školky své
rodiče. Z nasbíraných přírodnin vytváříme
nejrůznější dekorace, které ozdobí prostředí
doma nebo v mateřské škole.
Také barevný den – letos červený – se vydařil: děti přišly oblečené v červeném, vyhledávaly červenou barvu kolem sebe ve školce
i v přírodě, paní kuchařky připravily k jídlu
něco z červených dobrot. V každém ročním
období uspořádáme jiný barevný den.

V rámci spolupráce MŠ a Střediska volného času v Hulíně se děti zúčastnily Podzimních hrátek v Klubíčku – děti se vždy těší.
Předškoláci navštívili knihovnu, kde si pro ně
tety knihovnice připravily zajímavý program.
V mateřské škole se nenudíme, stále se
něco děje a máme se na co těšit.

Děti si rozšiřují své znalosti, poznávají
ovoce a zeleninu všemi smysly – hmatem, čichem, ochutnáváním, čili formou smyslových
her. Děti poznávají, jak jsou pro lidské zdraví
důležité vitamíny obsažené v ovoci a zelenině.
Ve středu a ve čtvrtek 2. a 3. 10. jsme měli
možnost nahlédnout do hulínské moštárny,
ochutnat ještě teplý jablečný mošt a seznámit
se s jeho výrobou. DĚKUJEME všem zaměstnancům moštárny za nevšední zážitek.
Tradicí naší mateřské školy se staly EKO-vycházky. Děti si přinesou baťůžky a za

Vždyť v měsíci říjnu nás ještě čekají úvodní lekce programu Zdravý úsměv se zubním
preventistou p. Forejtem, Den s hračkou, divadelní maňáskové představení v MŠ, dopoledne
se psovody z výcvikového střediska Dobrotice, oslava Dne stromů, podzimní úklid zahrady a nejrůznější ekologické aktivity na školní
zahradě dle programu jednotlivých tříd.
V MŠ Záhlinice proběhlo tradiční Štrůdlování. MŠ - budova EDUARDA SVĚTLÍKA
uspořádala obvyklou a oblíbenou DRAKIÁDU.
Miluše Budínová
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Hulíňan
Pohádková knihovna
Když jsem
dětem v úterý
15. října po ranní svačince připomněla, že právě dnes jdeme se
školáky do knihovny, ti starší
propukli v jásot
a ti malí si okamžitě přidávali
roky a tvrdili,
že i oni jsou
školáci. Nicméně zanedlouho
jsme rázovali městem ke zmíněnému cíli a
nesmírně se těšili. Každoročně nás čekalo
nějaké překvapení a my jsme věděli, že letos tomu nebude jinak. Pokaždé nás přivítal
někdo docela jiný – šašek, včelka Mája… ani
letošní setkání nebylo výjimkou. Ve dveřích
nás čekala Šebestová, a protože k ní neodmyslitelně patří Mach, tak se za něj pohotově
převlékl náš kamarád Pavlík a my jsme spolu
s nimi za zpěvu písně „My jsme žáci z 3. B“
vykročili na pohádkovou cestu.
Na ní nás čekala rozcvička v podobě
hádanek, kdy jsme k jedné z pohádkových
dvojic přiřazovali tu druhou, stačili jsme popřát i šesti oslavenkyním Terezkám k svátku

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

POZVÁNKA

a to prosím pomocí kouzelného
sluchátka.
Na pohádkové cestě před námi
neležely žádné překážky, ale zajímavá a veselá knížka „Spížáci“ o
malých, ušatých skřítcích. Dozvěděli jsme se, kde všude na ně můžeme narazit a že to jsou oni, kdo
dělají mamince ve spižírně neplechu. Nakoukli jsme i na spížáckou
pouť, povozili jsme se na mixéru,
který představoval kolotoč, a naučili se vařit spížácké pivo. Recept
na něj je jednoduchý (najdete ho
ve zmíněné knížce).
Po návratu z Pohádkového
putování jsme se mohli podívat i
do oddělení knih pro dospělé, kde
byla velmi zajímavá výstava mapující historii i současnost našeho
města. S dětmi jsme se shodli, že
ona doba před sto lety měla taky
pohádkové kouzlo.
Šebestová se rozloučila s Machem, zamávala nám na cestu a my
jsme z pohádkové cesty sešli na tu,
jež vede k naší mateřské škole.
Hanka Tobolíková, MŠ Družba

Setkání ekotýmů v naší škole
Hned na začátku školního roku přijali pozvání do naší školy členové ekotýmu s paní
učitelkou Jitkou Vašinovou ze ZŠ Bratrství
Čechů a Slováků z Bystřice pod Hostýnem.

Sobotní výprava
ke studánkám
V rámci projektu Putování s kapkou vody
se žáci ZŠ Hulín a členové Orlovců ČSOP
vypravili do Hostýnských vrchů zkoumat
studánky. Počasí nám přálo, bylo slunečno,
jen studený vítr nás přinutil pořádně si nasadit čepice a dokonce i rukavice. Autobus nás
vyvezl na Tesák, kde jsme si u mapy ukázali
trasu naší výpravy a zamířili jsme k první –
Machově studánce. U všech pěti nalezených
studánek jsme zjišťovali chemické složení
vody, její teplotu a průtok. Na Jelení louce si
děti zahrály hry a dojedly poslední svačiny a
plni zážitků jsme odjeli domů.
D. Hozová

Přivítali jsme je na školním pozemku,
po seznamovací hře si všichni „ekotýmáci“
rozdělení do skupin prohlédli celou školu
od šaten až po poslední patra. Po důkladném
průzkumu je čekal malý dotazník, vytvořený
našimi žáky. Zjistili jsme, že se hostům škola
líbí, nejvíc je zaujala barevnost chodeb, šaten
i tříd. Mohli srovnávat, protože obě školy navrhl stejný architekt.
Na závěr setkání si ještě mohli porovnat znalosti z oblasti Ekoškoly v malém
testu. Naši o jeden bod prohráli, ale nešlo o vítězství, spíše o to, zda vůbec víme,

I přes deštivé počasí dopadlo setkání skvěle a můžeme se těšit na další.
D. Hozová

Malý orienťák
Na začátku října se na základní škole Hulín uskutečnil „malý“ orientační běh.
Tato soutěž byla pořádána k 55. výročí naší
základní školy. Místem konání byl hulínský
park a účastnili se jej žáci osmých a devátých tříd. Součástí běhu byla práce s buzolou
a otázky z oblasti zeměpisu, přírodopisu a
sportu. Žáci soutěžili ve dvojicích a důležité byly čas i správné odpovědi. Za každou
chybnou odpověď bylo soutěžícím přičteno
10 vteřin k cílovému času.
Nejlépe se s nástrahami trati vypořádali
tito závodníci:
1. místo - Aleš Pravda 8. A a Martin Masař 8. B
2. místo - Filip Pořický, Petr Pěnčík 8. B
3. místo -Tomáš Veselský, David Daněček 9. B
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o co v naší Ekoškole usilujeme.

Celá soutěž proběhla bez potíží a v duchu fair play. Tímto děkujeme účastníkům i
žákům 9. A, kteří pomáhali na jednotlivých
stanovištích.
Martin Lendel

Hulíňan
Zahrada v MŠ

Přespolní běh
Již tradičně se žáci ZŠ Hulín (6. - 9. třída)
účastnili soutěže v přespolním běhu, která se
konala začátkem října 2013 v biatlonovém
areálu na Bedlině v Bystřici pod Hostýnem.

na nějaké lepší umístění to tentokrát nestačilo.
Všem žákům reprezentujícím školu děkujeme a těšíme se na další sportovní úspěchy.
Mgr. Svatopluk Štípek

Soutěž nabízí zajímavé podmínky pro závodníky, jelikož trať je každým rokem jiná díky
povětrnostním podmínkám. Tento rok bylo
počasí chladivé, ale slunečné, což poskytovalo
celkem příjemnou atmosféru pro soutěžící.

Pak jsme se přesunuli na zahradu, počasí
nám přálo, tak jsme si mohli všichni zkusit
jít poslepu, pouze se držet provázku a cestou
ještě poznávat různé předměty. Přidaly se
k nám i děti ze školky. Další pěknou aktivitou
byla „podzimní paletka“. Každý dostal papírovou paletku a na ni lepil přírodniny dané
barvy, které kolem sebe našel.

Naše škola obsadila všechny kategorie,
tedy mladší i starší žákyně a žáky, přičemž
největší očekávání se předpokládalo u kategorie starších žáků. Tito žáci své předpoklady
naplnili a v konečném pořadí získali skvělé
třetí místo. Závod se rovněž povedl i mladším žákům, kteří vybojovali čtvrté místo,
těsně za třetím místem. Holky se snažily, ale

Meteostanice na školní zahradě
K 30. listopadu bude na naší škole ukončen projekt s názvem „Aktivní učení v přírodě“, na jehož realizaci byl stanoven časový limit patnácti měsíců a základní škola
v Hulíně získala na tento projekt grant
z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Další aktivity projektu jsou tvorba a umístění informačních tabulí
na školní zahradě, vybudování mobiliáře pro
práci v přírodě, tvorba pracovních listů atd.
Ale zpět k naší meteostanici. Stanice je digitální a je umístěna v pracovně na pozemku
a venku v okruhu několika desítek metrů jsou
umístěna čidla a zařízení, která měří rychlost

a směr větru, množství srážek, venkovní teplotu,
vlhkost vzduchu a atmosférický tlak. Všechny
tyto údaje mohou žáci vidět na obrazovce stanice
a tím mají přehled o stavu počasí v okolí školy.
A nejen to, stanice dokáže i s určitou přesností
odhadnout vývoj počasí v nejbližších hodinách.

Na závěr jsme si prohlédli bylinkový záhonek, pohoupali se na houpačkách a plni dojmů
šli domů. Těšíme se zase na další spolupráci.
Mgr. Dana Hozová

Asi nejvíce bude využívána v předmětech
jako zeměpis, přírodopis nebo pracovní činnosti. A teď už si jen přejme, aby nám stanice
do budoucna předpovídala co nejvíce hezkého počasí a sluníčka.
Mgr. Jaroslav Walter
učitel ZŠ v Hulíně

Hanácká školní zahrada

V minulém čísle Hulíňanu jste se mohli
dočíst o naší školní zahradě. Některé údaje
je však třeba uvést na pravou míru. Živá zahrada je název soutěže, které jsme se s naší
školní zahradou několikrát zúčastnili, a kterou pořádá Český svaz ochránců přírody.
Škola a její žáci pro svou zahradu získali
titul Přírodní zahrada. K získání tohoto titulu
je třeba naplnit určitá kritéria. Požadavkem je
zachovat původní ráz typické krajové zahrady,
jejímž cílem je nejen užitek z výpěstků, ale odpočinek pro lidi i zvířata. Nesmí se zde používat žádná chemická hnojiva ani rašelina.
Naši žáci s pomocí učitelů přiložili také ruku
k dílu. Obnovili sluneční hodiny, v rámci projektové výuky dějepisu instalovali „strom pamětník“, na kterém si na letorostech můžeme ukázat
některé historické události, zkoušíme pěstovat
kromě zeleniny a ovocných stromků i fazolové
týpí, založili jsme kompost a další. V letošním
roce se podařilo získat dotaci z ministerstva životního prostředí a díky tomu se můžeme po-

Spolupráce základní a mateřské školy v našem městě dále pokračuje. Tentokrát členové
přírodovědného kroužku navštívili zahradu
v MŠ. Paní učitelka Zapletalová nás zavedla
do nové učebny, kde měla připravenou poznávací soutěž. Pomocí hmatu měly děti poznat,
které přírodniny se skrývají v pytlíčcích. Vůbec nebylo důležité, kolik měl kdo bodů, ale
pouze hmatem zjistit a pojmenovat věci.

chlubit novými informačními tabulemi, meteostanicí a základnou pro venkovní učebnu.
Za podpory města Hulína se postupně
stává ze školní zahrady skutečně středisko
environmentální výchovy, výchovy k ekologickému chování a zařízením pro podporu
a propagaci udržitelného rozvoje společnosti.
Postupem let byl pozemek znovu oplocený,
byl zlikvidován starý nevyužívaný skleník,
obnovena výsadba nových stromků za staré
nemocné, do budovy byla zavedena voda, topení, bylo vybudováno sociální zařízení.
Škola tyto prostory využívá ve výborné
spolupráci s ČSOP Via, kterou reprezentuje především Pavel Šálek. Členové se starají
o polovinu zahrady, kde vybudovali dvě jezírka,
broukovník, skalku a další zajímavosti. Společně se nám daří budovat zahradu, která je opravdu
přírodní a na které se všichni máme co přiučit.
Krásná spolupráce funguje i se Svazem žen.
Budeme moc rádi, když nás přijdete navštívit.
Přírodní zahrada musí plnit také tu podmínku,
že musí být po dohodě přístupná návštěvám,
které ji chtějí poznat, inspirovat se nebo se v ní
něco o přírodě a zahradničení dovědět či naučit.
Nejen naše, ale i další Přírodní zahrady jsou
přístupné a můžete se o nich víc dovědět na internetu. V ekomapách zjistíte, kde takové zahrady jsou, a kde vás v nich vlastník rád přivítá.
Plánů máme dost, spolupracovníky výborné, tak hlavně ať nás neopustí elán a chuť
do společné smysluplné práce.
Mgr. Dana Hozová

Den stromů
Od poloviny 19. století se po celém světě
slaví „DEN STROMŮ“.
Den stromů vznikl ve státě Nebraska, když
osadník a novinář J. Sterling Morton začal
v okolí svého domu sázet stromy, protože
v širokém okolí žádné nebyly.
V České republice slavíme „Den stromů“
20. října. Obnovení této tradice se u nás uskutečnilo z iniciativy ředitele Botanické zahrady UK pana RNDr.Václava Větvičky a dřevosochaře Martina Patřičného v roce 2000.
Datum oslav se liší v jednotlivých zemích podle klimatických podmínek a s tím související doby, která je nejvýhodnější pro výsadbu stromů.
Také žáci II. stupně ZŠ Hulín si v hodinách
výtvarné výchovy, informatiky a českého jazyka tento den připomněli. Pracovali na různých
tématech - Kouzelný strom, Jak se oblékají
stromy, Tajemství stromu, Stromy píší dopisy
atd. Z hotových prací vznikla výstava.
I.H.
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Hulíňan
Dáma v letech
Škola základ života, to není jen název legendární komedie Martina Friče z roku 1938,
ale hlavně pravda, kterou si mladí, školním věkem povinní, moc neuvědomují. Proč tuto věc
píšeme do vydání Hulíňanu? Je to již hodně
dlouho, co v našem městě vznikla škola. Abych
byla přesná, první zmínka o škole v Hulíně se
datuje roku 1580. Tedy 12 let před tím, než se
narodil „učitel národů“ Jan Amos Komenský.
Těžko dnes říci, jak vypadalo školní vyučování v tomto období, ale věřme, že to byla škola hrou. První školní budova byla postavena
v Hulíně poblíž kostela, kde dnes stojí dům s
pečovatelskou službou. Učilo se v ní do roku
1886. V tomto roce byla také dokončena stavba
tzv. obecné školy. V roce 1894 je zřízena tzv.
dívčí a chlapecká měšťanská škola. V obou budovách se učilo do roku 1958. Od tohoto roku
se začíná psát historie nové Základní devítileté
školy na Nábřeží (ZDŠ). Proto v letošním roce
oslavujeme 55. výročí. Toto výročí jistě oslaví
více lidí, než těch z počátků historie školství v
Hulíně. Jen pro zajímavost, vyučování tehdy
základní škola zahájila s 32 učiteli a 773 žáky.
V té době se řadila mezi největší základní školy v okrese Kroměříž. Postupně byla k hlavní
budově přistavena tělocvična, školní jídelna a
pavilon. Škola byla tedy upravena do podoby, v
níž funguje celý komplex budov dnes.

dámu, která se neudržuje i zevnitř. Pustili jsme
se do náročné akce zcela nového elektronického a technického zařízení. V neposlední řadě
byla jednou z největších investic oprava suterénu, která vyšla skoro na třičtvrtě mil. korun.
V letošním roce máme také obhájen mezinárodní titul Ekoškola, který nám byl přidělen na
4 roky a na jehož obhájení jsme velmi pyšní.

Mezinárodním titulem Ekoškola se pyšní ZŠ
Hulín, vše je zdokumentované v kronikách,
které vede koordinátorka Mgr. D. Hozová
Ale ať je škola jakkoliv stará či mladá,
měla by v ní platit jistá pravidla, která jsou
po mnoho let neměnná. Jistě to není tak, jak
v úvodu zmiňované komedie Škola základ
života, kde – cituji z Wikipedie: Profesorský
sbor má ve svých řadách přísné pedanty, jež
v žácích vidí svoloč, která jen narušuje je-

Učebna dějepisu s názornou ukázkou
ze života pračlověka
jich autoritu, ale také rozumné učitele, ti mají
pochopení pro mládí a nevybouřenost žáků!
Nicméně je důležité, aby učitelé i žáci ctili
základní pravidla, jimiž jsou ohleduplnost,
spolehlivost, vzájemný respekt, slušnost a
touha po vzdělání. Vzdělání, ač si to možná
neuvědomujeme, je velmi důležité pro budoucí konkurenceschopnost vlastní i konkurenceschopnost společnosti. O to se musí postarat
nejen učitelský sbor, ale také zájem žáků.
Pro všechny naše bývalé, současné, či budoucí absolventy a pro širokou veřejnost jsme
připravili na den přesně, tedy 12. října, Den
otevřených dveří. Program byl opravdu bohatý,
zaměřený nejen na současnost, ale také na minulost školy, kterou prošla významná část současných hulíňanů. Doufám, že mnohé z vás setkání
se školními léty potěšila a zavzpomínali jste na
mladá léta, protože škola je základ života!
Velké přání ředitelky školy Mgr. Hany
Fuksové: Ať je školou, kde se žáci i učitelé
budou cítit dobře. Kde učitelé budou rádi učit
žáky, kteří se chtějí učit.
J.Z.

Jak vypadalo zařízení tříd v minulosti
Každé období, každá historická etapa s sebou nesly jisté požadavky na funkci školství.
Změnil se vzhled i formy výuky. Technické
vybavení, hygienické podmínky, stavitelný variabilní nábytek pro žáky, dokonalejší systém
vytápění, nové metody výuky a mnoho dalších
a dalších změn. Tak, jak se vyvíjí celá společnost, musí držet krok s vývojem i škola.
Současná ředitelka Hana Fuksová připodobnila školu k „dámě v letech“, která si velmi ráda oblékla nový kabátek v podobě fasády
i nových plastových oken. A co by to bylo za

Mladá dáma
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Kdo by si nechal ujít příležitost vyfotit se
s jedním z nedůležitějších lidí v Hulíně.
Setkání Vl. Úlehly s částí učitelského sboru

Současná podoba školy

Hulíňan
DRUŽINKA
Taneček ve větru – to zbarvené listí stromů,
sychravá, mlhavá rána... Všechno charakteristika podzimních dnů. Školní družina se vyznačuje dobrou náladou a úsměvem dětí, novými
prvňáčky a dalším přátelstvím a kamarádstvím
nejmladších dětí se staršími.
O skutečnosti, že opatrnosti není nikdy
dost, se stále přesvědčujeme. Toto pořekadlo
jsme se snažili ještě více přiblížit i dětem,
které se zúčastnily koloběžkového odpoledne. Opakování dopravních značek, správné
nasazení cyklistické přilby, a už nezbývá
než nastartovat motory koloběžek a „hurá na
start!“ Snad každý z příchozích rodičů poznal
z reakce své ratolesti, že se akce vydařila.
O úžasné spolupráci s rodiči a družinou
svědčí příprava indiánského týdne prvňáčků.
Rodiče přinesli prostěradla, ze kterých si kluci a holky vyrobili věrohodný indiánský oblek. Posléze malí indiáni vítali u ohniště ranní
slunce, zpívali indiánské písně s pokřikem,
lovili kořist a vařili oběd, vše za doprovodu
„Velké náčelnice kmene“ Silvy Morongové.
Od indiánského kmene se vracíme zpět do
hulínské družiny do období podzimu. Sychravé dny vybízejí, abychom my dospělí snad

ZUŠ HULÍN

Hřejivý podzim v ŠD
ještě více dbali o dostatek vitamínů u dětí. I vychovatelky se snaží propagovat zdravou stravu
s dostatkem vitamínů. Nejenže dohlížíme na
pitný režim a stravu dětí, jednotlivá oddělení
navštívila hulínskou moštárnu, kde byl dětem
s ochotou ukázán proces zpracování jablíček
na mošt. Ochutnávka byla výborná! Tímto bychom všem zaměstnancům chtěli moc poděkovat. Jablíčka a veškeré ovoce je ze stromů sklizeno. Podzimní vítr dorazil i k nám na zahradu.
Že by draci? Je to tak. Využili jsme příznivého
počasí k uspořádání tradiční drakiády. Draci, průlezky, soutěže, sladká odměna, dětské
nadšení – to vše může platit
pro zdařilé odpoledne.

na plavecký bazén. Téměř 55 dětí se vydovádělo, vyhladovělá bříška pak naplnily dobrou
svačinkou od maminky a dobrá nálada nás provázela cestou domů.
Období dušiček a dlouhých večerů u nás
dospělých navozuje často nostalgické vzpomínky, rozjímání, slzy v očích spojené se skutečností, že nám někdo z našich nejdražších
navždy chybí, schází... I přesto si navzájem
přejme hřejivý pocit v duši, teplo na srdíčku,
mít blízko sebe někoho, kdo nás má rád.
H. Formánková, vedoucí vychovatelek

I školní zahrada pocítila
chlad a ústup slunečních
paprsků. Čtyřmi pestrobarevnými klíči, které děti
vyrobily, jsme symbolicky
zamkli zahradu a vše uložili
k zimnímu spánku.
Jen naši kluci a holčičky
mají stále elánu na rozdávání. Na podzimní prázdniny
jsme pro děti připravili oblíbený výlet do Kroměříže

Žáci ZUŠ Hulín koncertovali
ve Zlatých Moravcích

V rámci zahraniční spolupráce byli ve
dnech 3. – 5. 10. 2013 učitelé a žáci Základní
umělecké školy Hulín a starosta města Hulín pozváni do Zlatých Moravců na oslavy
70. výročí založení ZUŠ Zlaté Moravce.
Společně s naší školou byli pozváni také
naši zahraniční partneři z hudební školy
v polském Sierpcu.
V pátek 4. 10. jsme se zúčastnili mše v
místním kostele a dále následoval slavnostní
oběd společně se všemi učiteli ZUŠ Zlaté Moravce. Odpoledne se konala akustická zkouška
a v 17.00 hodin vyvrcholil program k významnému jubileu školy slavnostním koncertem, na
kterém vystoupili žáci všech partnerských škol
a bývalí absolventi ZUŠ Zlaté Moravce.
Naši školu na koncertě reprezentovali žáci
Zlata Hložková ve hře na klavír, duo příčných
ﬂéten - Zlata Hložková a Gabriela Zpěváková,
žesťové trio ve složení Jaroslav Voříšek, Jakub
Zapletal a Zdeněk Janů a pěvecké duo Jitka
Druláková a Veronika Zavadilová. Společně
s žáky naší školy a z hudební školy v Sierpcu připravil a secvičil pan učitel Petr Voříšek
pro posluchače malý dárek – slovenskou píseň
„Slovenská rodná dědina“. Velmi se líbila a
sklidila neutichající potlesk všech poslucha-

čů. Na slavnostním koncertě nám předala paní
ředitelka hudební školy v Sierpcu Barbara
Bońkowska pamětní list - poděkování za 5 let
zahraniční partnerské spolupráce.
Příjemnou tečkou za slavnostním večerem
byla společná recepce všech pozvaných hostů a účinkujících.
V sobotu ráno jsme ze
Zlatých Moravců odjížděli
domů plni dojmů a zážitků z
našeho společného setkání.

Velké poděkování patří městu Hulín za spolupráci a podporu, a zejména panu starostovi
Mgr. Romanu Hozovi za osobní podíl a přítomnost na této významné mezinárodní akci.
Již teď se velmi těšíme na další společné setkání u nás v Hulíně u příležitosti 35. výročí naší
školy, které proběhne na jaře příštího roku.
Emilie Šimordová, ředitelka školy

Co nového v LDO ZUŠ Hulín?

Velmi nás potěšilo, že
vystoupení žáků naší školy
mělo ve Zlatých Moravcích
velmi příznivý ohlas.
Děkuji tímto všem výše
jmenovaným žákům za
vzornou reprezentaci naší
školy, města Hulín a České republiky. Pedagogům
Mgr. Daně Zapletalové,
Zdeňce Šímové – Bubeníčkové, Haně Odstrčilíkové a
Petru Voříškovi děkuji za
přípravu žáků na koncert a
Haně Odstrčilíkové za klavírní korepetici.

Malá módní přehlídka ve Skašticích dokázala, že být správným
„dramaťákem“ znamená ovládat i disciplíny jako moderátor,
herec, choreograf či manekýnka
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Hulíňan
SVČ KLUBÍČKO

Drakiáda

Podzimní páteční odpoledne 4. 10. nám počasí na pořádání DRAKIÁDY na Podstávku
přálo. Vítr vznesl na oblohu na 22 draků. Akce se nám velmi vydařila. Zúčastnilo se přes
80 vyznavačů drakiády z řad dětí, rodičů i prarodičů. Už teď se děti těší na další akci.
Jitka Z.

MŠ v SVČ Hulín

Darujte
cestu za sluncem
Ozdravné pobyty pro malé i velké
jsou velmi oblíbené. Neváhejte a přijdte se přihlásit do SVČ. Blíží se Vánoce,
nabízíme termíny letních ozdravných
pobytů v Řecku a Chorvatsku. Kdo má
zájem, může svým blízkým věnovat poukaz jako vánoční dárek.

Nedílnou součástí příležitostných aktivit
SVČ jsou HRÁTKY PRO MŠ, kterých se
pravidelně zúčastňuje MŠ pracoviště DRUŽBA. Náplň hrátek je různorodá. Tentokrát
nás děti navštívily ve dnech 7. 10., 9. 10.,
14. 10. a 16. 10. Každá třída si vyslechla
pohádku o Budulínkovi a v multimediální učebně se děti seznámily s programem
„ALÍK“, kde si zahrály pexeso, vybarvily
obrázky a zahráli si na různé hudební nástroje. Děti k nám chodí čtyřikrát do roka
a již se těší na vánoční hrátky.
Jitka Z.
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Připravujeme

Hulíňan
KULTURNÍ KLUB
Začátek října bývá tradičně ve znamení
VÝSTAVY SKUPINY AMATÉRSKÝCH
VÝTVARNÍKŮ pod vedením paní Jany Veselé, bývalé učitelky ZUŠ Hulín. Kvarteto
vystavujících doplnila paní Monika Kopčilová se svými portréty, Ivana Drápalová se
šperky a Lenka Rédová s výstavou náušnic.
Mnohá návštěvnice se zájmem shlédla výrobky šikovných ručiček, a kdo by se chtěl k
vystavujícím příště přidat, je vítán.

Říjen v KK Hulín

Další tradiční podzimní akcí je VÝSTAVA
FOTOGRAFIÍ, kterou spolupořádáme s JK
Hulín. Vystavované snímky vzešly ze soutěže, do které se přihlásilo 12 fotografů z Hulína
a okolí a snímky se líbily. Páteční slavnostní
vernisáž zahájila Musica Bohemica hulínské
ZUŠ, byli vyhodnoceni autoři nejlépe hodnocených snímků a oceněni všichni fotografové, kteří neváhali zapojit se. Zároveň bylo
vyhlášeno téma výstav na rok 2014. Na jaře
bude výstava s námětem „Portrét“ a na podzim bychom rádi uspořádali výstavu na téma
„Hulín“ a z vystavených snímků bychom rádi
vybrali takové, které budeme moci použít
pro kalendář na rok 2015.

V říjnu také proběhlo několik promítání,
nejprve v rámci FILMOVÉHO KLUBU měli
diváci možnost shlédnout naučný a velmi zajímavý ﬁlm TESLA – PÁN BLESKŮ, o pár
dní později zaplnily sál děti, které přišly na
oblíbený a legendární ČTYŘLÍSTEK.

Zlatým hřebem víkendu bylo PRVNÍ
HULÍNSKÉ KULINÁRIUM. Premiéra gastronomické show, při které jsou divákům
nabídnuty speciality a kulinářské dobroty,
ke kterým se běžně nedá dostat, se náramně
povedla. Pětichodové degustační menu, které
obsahovalo např. dýňový krém s raviolkou plněnou restovanými pravými hříbky, doplněný
marinovanou rozinkou nebo daňčí roládu dušenou v jalovcové omáčce s hruškovým pyré
a jemným bylinkovým knedlíčkem, všechny
vysloveně nadchlo. Tým pod vedením paní
Jitky Matuškové splnil všechna očekávání a
návštěvníci tak odcházeli po tříhodinové večeři s blaženým úsměvem na rtech.
Libor Pecháček
ředitel KULTURNÍHO KLUBU Hulín, p.o.

INZERCE

Další nabídka Kulturního klubu
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Hulíňan
KULTURA
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Pozvánky
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Hulíňan
Týden knihoven
se nám vydařil

KNIHOVNA

Dopis od návštěvníků
našich akcí
Knihovna stále v akci!

Tradiční přivítání prvňáčků

V neposlední řadě paní J. Zapletalové,
starostce SDH Hulín za poučné rady a interaktivní zábavný pořad Požární prevence pro
děti „Hasík“ v rámci Ponocování v knihovně,
kterého se zúčastnilo 30 malých nocležníků.
Knihovnice

Návštěva dětí z mateřské školy
Děkujeme všem čtenářům a návštěvníkům za podporu čtenářství, kterou jste vyjádřili svou registrací, ale i účastí na akcích
v hulínské knihovně v Týdnu knihoven. Jsme
velmi rády, že se knihovna pomalu, ale jistě
stává centrem společenského dění v Hulíně.

Hulínská knihovna již dávno není knihovnou, kam si chodíte „pouze“ vypůjčit
knihu. Dalo by se říci, že se stává centrem
společenského dění nejen pro dospělé,
ale především pro děti. Jmenovat všechny
akce, které již proběhly, nebo nás teprve
čekají, by jistě vytvořilo dlouhý seznam,
který by byl v tomto článku zbytečný
a sami si jej můžete najít nejen na stránkách Hulíňanu. Jednu z těchto mnoha akcí
bychom ale rádi připomněli a poděkovali
za ni paní J. Zakravačové a kol. Bylo to
úžasné zakončení Týdne knihoven s ponocováním našich dětí. Tomu předcházel velmi
bohatý program s ukázkou agility, následným světýlkovým pochodem zakončeným
ﬁreshow Phoenix. Byl to opravdu krásně
strávený podvečer nejen pro naše děti,
ale i nás dospělé. Dokážeme si také představit to usínání našich dětí pod tíhou tolika
zážitků. Všichni už jsme slyšeli o „práci k
nezaplacení“, ale jen málokdo si představí,
že jsou mezi námi tací, kteří ji opravdu dělají. Ještě jednou velký dík Jarušce Zakravačové, s přáním mnoha nápadů, pevných
nervů a spokojených lidí kolem ní.
Rodiče a děti

Aby se nám nocležníci neztratili

Také bychom rády poděkovaly kroměřížské skupině psích nadšenců Agility Kroměříž
za ukázku práce se psy, Sboru dobrovolných
hasičů v Hulíně za pomoc při organizaci Světýlkového průvodu, manželům Rygálovým
za umožnění projít nádvořím jejich domu
všem účastníkům průvodu a za krátkou informaci o jednom z nejstarších stavení v Hulíně.
Dále také „fakírům“ ze skupiny Fireshow
Phoenix na závěrečné ohňové show a Oblastnímu spolku ČČK Kroměříž za zapůjčení reﬂexních vest pro malé nocležníky.

Nuda nebyla ani v pozdních nočních hodinách
Ukázka agility

Noční ohňová show

Arnošt Goldﬂam v hulínské knihovně
Dne 10. října 2013 jsme v hulínské
knihovně přivítali známého režiséra, herce, dramatika, pedagoga a spisovatele
Arnošta Goldﬂama. Toto setkání vzniklo za podpory Klubu dětských knihoven
Zlínského kraje, jehož členem je také
hulínská knihovna. Autorské čtení si přišli poslechnout nejen žáci ZŠ Hulín,
ale i skalní příznivci hulínské knihovny.
J.Z.
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Společná fotograﬁe všech nocležníků
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Hulíňan
Pozvánky na připravované akce

Rodina Márova vydala kalendář ze svých cest
Při příležitosti 10 let cestování jsme vůbec poprvé vydali vlastní stolní kalendář na rok 2014. Jedná
se spíš o kalendářový příběh, v němž můžete společně
s námi vzpomínat na všechno důležité, co se v našem
cestovatelském životě událo. Společně se podíváme

KALENDÁŘ
SI MŮŽETE ZAKOUPIT
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
V HULÍNĚ
do téměř tří desítek zemí světa.
Při čtení komentářů neobvyklých
fotograﬁí se pobavíte a možná i poučíte. A třeba si do některého dne či
týdne zaznamenáte svůj vlastní cíl
a pak si zdánlivě neuskutečnitelný
sen i splníte. Přejeme vám úspěch,
stejně jako vy držíte pěsti nám.

Vítězné recepty ze soutěže „O nejlepší hulínské hodové koláč“
1. místo

2. místo

„Hruškové koláč paní Gremlicové“

„Koláčky paní Talašové“

Ingredience:
1 máslo, kostka kvasnic,
350g - 450g hladké mouky, 1dcl mléka,
3 lžíce cukru, 4 žloutky, špetka soli.

Ingredience:
12 dkg sádla, 3 žloutky, zamíchat,
přidat 40 dkg hl. mouky, trošku soli.

Postup:
Vše dobře promícháme, dobře zpracujeme
těsto, zabalíme do folie a necháme přes
noc v lednici.
Hrušková pasta
Očistíme celé hrušky, vykrájíme jadřince,
pečeme v troubě. Ochutíme dle chutí rumem nebo máslem.
Připravené koláče potřeme pastou a pečeme.
Přejeme dobrou chuť.

Kvásek:
1/4l mléka, kostka kvasnic, 5 lžiček cukru.
Bochánek:
1/4 kg másla, 10 dkg hl. mouky. Bochánek
zabalíme do vypracovaného těsta, rozválíme na vále a takto opakujeme 3x. Zabalíme
do igelitového sáčku a necháme nakynout.
Těsto rozválíme na vále cca 0,5 cm, nakrájíme na čtverečky a plníme tvarohovou
náplní.
Tvarohová náplň:
0,5 kg tvarohu, cukr,
rozinky a citronová kůra.
Z tohoto těsta můžeme upéci i štrůdl
(plníme jablky, mákem, ořechy).

3. místo
„Koláčky paní Knotkové“
Ingredience na 1 dávku (cca 130 koláčků)
1 máslo, 0,5 kg hl. mouky výběrové,
3 žloutky, troška soli, 1 smetana dolít do 1/4 l
mlékem, 1 kostka kvasnic (přidat i trošku sušených), 1 lžíce sádla, na kvásek 2 lžičky cukru. Z kvásku dobře vymícháme těsto.
Tukové těsto:
Máslo nastrouháme, přidáme hladkou mouku, přidáme trošku soli a zpracujeme.
Obě těsta si rozdělíme na půlky, rozválíme,
zabalíme, dáme do sáčku a necháme odpočívat 0,5 hod. při pokojové teplotě. Potom
znovu třikrát převálíme.
Tvarohová náplň:
0,5 kg farmářského tvarohu, rozinky
Posýpka: Máslo, hrubá mouka, vanilkový
cukr a citrónová kůra
Postup: Rozválíme, nakrájíme na čtverečky a plníme tvarohovou náplní, zabalíme,
potřeme rozšlehaným vajíčkem s mlékem
(3 lžíce), posypeme posýpkou.
Po upečení potíráme rumem.
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Hulíňan
11. ročník výstavy drobného zvířectva v Pravčicích
závěr výstavy obdržel pohár. Předávání pohárů se ujal starosta obce Pravčice, pan Jaroslav
Šašek, společně s předsedou základní organizace chovatelů Pravčice, panem Lukášem Janečkou, kterým také patří poděkování.

Stalo se již tradicí členů základní organizace Českého svazu chovatelů Pravčice každoroční pořádání místní výstavy drobného zvířectva. Letošní, již 11. ročník, se uskutečnil na
konci prázdninových dní, ve dnech 31. 8. – 1.
9. 2013. Účast vystavovatelů byla opět hojná,
neboť chovatelé z blízkého i vzdáleného okolí přivezli k vystavení 50 voliér drůbeže, 213
kusů králíků, dále 15 voliér holubů a 101 kusů
holubů. Nejlepší a nejkrásnější zvířata byla
oceněna čestnou cenou, kdy jejich majitel na

SPORT

V sobotu všechny účastníky potěšilo slunečné počasí, a tak i návštěvnost byla hojná.
Závěrečný nedělní den bylo dopoledne deštivé,
ale poté se vyčasilo, a tak si po nedělním obědě
zpříjemnila den nejedna rodina návštěvou naší
výstavy. Celkově tuto dvoudenní akci navštívilo 200 platících návštěvníků – děti a sponzoři výstavy měli samozřejmě vstup zdarma.
Tradičně i letos byla připravena bohatá, pestrá
tombola, ze které si jistě každý odnesl nějakou
větší cenu či cenu útěchy. Součástí příjemné
atmosféry na výstavě bylo i dobře zásobené
občerstvení a připravené posezení, které lákalo
chovatele i návštěvníky k ochutnání dobrot a
odpočinku v krásném areálu sokolovny.

boť za jejich skvostnými odchovy a jedinci
je skryta především jejich výborná péče o
zvířata a každodenní píle. Přejeme všem chovatelům, ať se jim i nadále daří, a srdečně
očekáváme, že nás i v příštím ročníku výstavy poctí vystavením svých chovných zvířat
a svou návštěvou. Loučím se naším heslem:
Pro krásu, radost a užitek.

Děkujeme vystavovatelům, že se přijeli
pochlubit svými výsledky chovatelství, ne-

Pavlína Strouhalová
Jednatelka ZO Pravčice

HC Spartak Hulín
Kačeři Tlumačov - HC Spartak Hulín 4:1
(26. 9. 2013)
(branka: Drcmánek)
HC Spartak Hulín - Buldok Otrokovice 2:5
(2. 10. 2013)
(branky: Dunda, Pecháček)
HC Lobodice - HC Spartak Hulín 3:14
(6. 10. 2013)
(branky: Dunda, Pecháček 2x, Spružina 2x,
Svozil, Drcmánek 2x, Simerský, Horáček 2x,
Jakšík, Pecha, Kubo)

Vyškovský hrošík 2013
V sobotu 12. 10. se Aneta Miklišová zúčastnila tradičních plaveckých závodů O Vyškovského hrošíka 2013. V disciplíně znak
na 50 m si vyplavala 2. místo ve své kategorii mladších žákyň v celkovém čase 0:49,4
a v disciplíně volným způsobem na 50 m získala 1. místo v celkovém čase 0:41,1.
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Nová volejbalová
sezóna již začala
Volejbalový oddíl SK Spartak Hulín vstoupil začátkem října do nové volejbalové sezóny.
Volejbalisté začali z úvodu na výbornou, když
si poradili se soupeřem ze Vsetína v obou zápasech 3:0. V dalším kole vyjížděli na těžký zápas
do Napajedel. I díky absenci několika hráčů
ze základní sestavy prohráli první zápas 2:3
a ve druhém nezískali ani set, když soupeři podlehli 0:3. Prozatím v posledním zápase přivítali
na domácí půdě Hošťálkovou. S ní v prvním
zápase prohráli 0:3. Druhý zápas i za hlasité
podpory domácího publika dokázali v dramatické koncovce vyhrát 3:2. Prozatím tedy volejbalistům Hulína patří v tabulce 6. místo.
Ženy Spartaku Hulín na úvod sezóny
přivítaly na domácí půdě obhájkyně titulu
ze Zlína, ale zápasy se jim nepovedly, když
v obou případech prohrály 0:3. K dalšímu
utkání vyjely na půdu Valašského Meziříčí,
kde po nevyrovnaném výkonu podlehly 1:3
a 2:3. V posledním střetnutí hulínské volejbalistky přivítaly na domácí půdě soupeřky
z Hošťálkové. V prvním zápase sice podlehly
0:3, ale ve druhém střetnutí si spravily chuť,
když soupeřkám oplatily prohru stejným způsobem a poprvé tak vyhrály 3:0.
Rozpis dalších utkání můžete najít na stránkách volejbalového oddílu www.volejbalhulin.cz
Aleš Lutonský

HC Spartak Hulín - RHL Přerov 3:8
(12. 10. 2013)
(branky: Drcmánek, Pecháček, Němec)
Následující zápasy: 9. 11. 2013 v 17:00
HC Spartak Hulín – Red Devils Míškovice,
18. 11. 2013 od 20:45 HC Spartak Hulín
– HC Rychlov. Všechna utkání jsou hrána na
Zimním stadionu v Kroměříži, podrobnosti
o probíhající soutěži jsou uvedeny na kamhl.
kromhl.cz. Podrobnosti o HC Spartak Hulín
najdete na www.facebook.com/hchulin

INZERCE

Fotbalová osobnost
Hulína
František Zavadil, přezdívaný „Caďa“,
se narodil 29. července 1921 v Bochoři.
Za I. mužstvo Hulína začínal v roce 1936.
Z hlasů pamětníků: František Zavadil byl vynikající technik s nedostižným citem v levé noze,
který měl přesně umístěné střely na branku
a absolutně přesné přihrávky. Dirigoval spoluhráče, ale po utkání byl dobrým kamarádem. Nebyl příznivcem tréninku a měl i potíže s životosprávou. I přes uvedené závěrečné
výhrady je hodnocen jako nejlepší fotbalista
historie, který působil na hulínském hřišti.
R. Zavadil

Hulíňan
ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Koupím garáž na Družbě, tel. 603 785 564
• Prodám byt 2+1 52 m2 3NP v OV po celko-

vé rekonstrukci a dům po celkové revitalizaci, Hulín ul. Wolkerova, RK nevolat,
tel. 731 646 295.
• Chcete krásné a zdravé nohy mít? Můžu
vás kdykoliv navštívit a čas Váš ušetřit.
Pedikúra - Pedikúra do domu. 605 924 626.
• Servis jízdních kol se slevou 10 %, využijte
krátkých termínů a příznivých cen v Bike
centrum, nám. Míru 114, Hulín,
tel. 604 281 714.
• Prodám zrekonstruovaný byt 2+1 v Hulíně
na Wolkerově ul. Info na čísle 777 035 170.
• Prodám nepromokavou plachtu na auto,
lehká, pevná, odolná proti slunci i mrazu, na
všechny typy os. aut, zesílený okraj s kovovými oky, nová v orig. balení, cena jen
390,- Kč. Zašlu i na dobírku. Tel.: 776 168 887.
• Prodám asi 200 různých mincí, Evropa a
svět 20. stol., pouze dohromady, 3 Kč za ks.
Na dobírku. Tel.: 776 168 887.
• Nový dětský notebook, mnoho výukových
programů, Ideální dárek pro každé předškolní dítě! Cena 990,- Kč. I na dobírku.
Tel.: 776 168 887.
• Staré pivní lahve s litými nápisy, dokumenty a fotky z pivovarů a hospod, staré pivní a
nápojové sklenice a také předválečné pohlednice koupím do sbírky. Tel.734 282 081.
• Prodám garáž v Hulíně u Cukrovaru (Záhlinická ul.), informace na tel.: 732 145 933.

• Nabízím cenově dostupné zpracování

podvojného účetnictví, daňové evidence
OSVČ a příslušných přehledů, DPH, vedení personální a mzdové agendy aj. Úspora
ﬁnančních prostředků, komfort a kvalita
poskytovaných služeb garancí.
Místo výkonu: Hulín a spádové obce,
Cena: dohodou. Kontakt: e-mail: ucto.helion
@seznam.cz, mobil: 733 330 940.

• NOKIA 6070, barevný displej, MMS, foto-

aparát/kamera, FM rádio, infraport, organizér, jawa, hry, s novou nab., stříbrný, jako nový, ve 100% stavu, jen 800 Kč. I na dobírku.
Tel.: 604 961 269

• KOUPÍM LES (PŘÍP. DŘEVO), NAD 1 HA.

PLATBA V HOTOVOSTI. NÁKLADY NA
SMLOUVY, ODHAD ATD. UHRADÍM.
SOLIDNÍ JEDNÁNÍ. TEL.: 732 210 288.

• PROVÁDÍME NÁTĚRY A OPRAVY PLO-

CHÝCH STŘECH,VČETNĚ UMYTÍ WAP,
HYDROIZ. NÁTĚRY, ZATEPLENÍ. OSVĚDČENÉ TECHNOLOGIE. TEL.: 731 916 662.

• Nabízím práce s motorovou pilou: řezání,
kácení. Tel.: 733 512 450 J. Dunaj.

• Daruji starší slámu, nesvázanou (na pode-

stýlku), za odvoz. Tel.: 731 875 566.
• Prodám byt 3+1 v OV 62,5 m2,v původním
stavu, dům po revitalizaci na sídlišti Družba I,
7. patro. Kontakt: 725 880 925.
• Prodám pánské kolo UKRAJINA, zachovalé, 300,- Kč. Tel.: 776 016 254
• Prodám velmi pěkný manažerský notebook,
úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, jako nový, jen 3900 Kč. I na dobírku.
Tel.: 604 961 269

• Hvězdářský dalekohled - teleskop pro začí-

nající astronomy, kompletní souprava včetně
hledáčku, kompasu, stativu, nový v orig.
balení, cena pouze 800 Kč. Mohu zaslat i na
dobírku. Tel.: 604 961 269.

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

PODĚKOVÁNÍ

OPUSTILI NÁS

Marie Pospíšilová

INZERCE

1933

Blažena Kirilenková 1927
Jiří Pokoj

1954

Josef Lukašík

1941

Alois Školoud

1935

Marie Kupková

1940

Prostřednictvím měsíčníku Hulíňan bych ráda poděkovala za perfektní servis při oslavě manželových narozenin v KULTURNÍM KLUBU.
Jmenovitě paní V. Bránecké za přípravu jídla a občerstvení, za nádherně nachystanou tabuli paní H. Pořické a J. Nábělkové a v neposlední
řadě za příjemnou obsluhu personálu KULTURNÍHO KLUBU.
Z. Sehnalová

INZERCE

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 16. listopadu 2013
oslaví 80 let
paní

FRANTIŠKA
SEDLÁČKOVÁ

z Hulína
K tomuto krásnému životnímu
jubileu jí ze srdce přejí
všechno nejlepší a mnoho zdraví do dalších let mezi
námi manžel František, syn Zdeněk s rodinou, sestry
Anička, Maruška, bratr František s rodinami a všech
pět vnuků s vnučkou, včetně tří malých pravnuček.
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Hulíňan
VZPOMÍNKA
Jen svíci hořící a velkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou vzpomínat.
Prázdné místo zůstalo mezi námi,
chybíš nám a nic tě nenahradí.
Dne 17. října by oslavil 65 let
pan IVO

GREMLICA

Stále vzpomínají děti s rodinami.

Měl jsi život rád, chtěl jsi ještě žít, přišla
nemoc zlá a musel jsi odejít.
Dne 18. října 2013 by se dožil 80 let
pan ALOIS KRČMÁŘ z Hulína
S láskou stále vzpomínají manželka Marie,
dcera Ivana s rodinou, dcera Eva s rodinou, vnuci, vnučky, pravnučky a pravnuk.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Omluva redakce:
V říjnovém čísle Hulíňanu došlo nedopatřením k vynechání jména
dcery Ivy s rodinou u vzpomínky na 10. výročí úmrtí jejího tatínka.
Děkujeme za pochopení.

Osud Ti nedopřál s námi déle být,
ale v našich srdcích budeš žít.
Dne 13. listopadu 2013 vzpomeneme
první smutné výročí,
kdy nás navždy opustila moje manželka,
naše maminka a babička,
paní DANA RAMPASOVÁ
z Hulína.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manžel Jiří, dcery s rodinami a sestra s rodinou.

Díky za to, čím jsi nám v životě byla,
za každý den, jejž jsi tu s námi žila.
Dne 17. listopadu 2013 by se dožila 61 let
paní

OLGA VAGALOVÁ
z Hulína.

Stále vzpomínají manžel Jaroslav
a dcera Lenka s rodinou.

Dne 12. listopadu 2013 uplynulo
21 let od úmrtí
pana

FRANTIŠKA
ROZKOŠNÉHO

30. října 2013 tomu bylo 10 let, co nás
navždy opustila
paní

z Hulína.

LADISLAVA ZAPLETALOVÁ,
roz. Dlabajová.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají maminka,
bratr a sestry s rodinami.

Dne 30. listopadu 2013
vzpomeneme 10. výročí od úmrtí
paní

MARIE ROZKOŠNÉ
1. listopadu 2013 by se dožil 75 let
pan LADISLAV DLABAJA

z Hulína.

Stále vzpomínají syn Václav
a dcery Ludmila a Marie s rodinami.

Stále vzpomínají manželka,
syn a dcery s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 5. listopadu 2013
by se dožila 80 let
paní

JARMILA DRCMÁNKOVÁ
z Hulína.

Stále vzpomínají dcery Jarmila a Renata,
syn Josef s rodinami.

Měsíčník Hulíňan vydává město Hulín, IČ: 00287229, Hulín, nám. Míru 162.
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